МИ..Г-Ж

година х.
КНИЖКЯ 8.

в п Р н н.
ОКТОМВРИЙ1933г.

УРЕЖЦЯ КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯТЪ ОТД-БЛЪ ЧЯ

БЪЛГЯРСКНЯ НПРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ

ь-;;:г^'

" —

-^

I

'. '. I

I

г • I 1 •т "

. " ' г—п

щ

ш
,*•••
:'••,
• •+.*

г»:

I

Строежъ на кораби и всички видове лодки като:

Моторни, рибарски, спортни, луксозни, платноходни и др.
Строежъ, монтажъ и поправка на всЬкакви видове машини и инсталации. \
СПЕЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗЛ ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
|
РЕЗЕРВУЯРИ И ЕЛЕКТРОЖЕННИ
ЗЯВЯРКИ.
,0-9
Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени.
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Произвежда първокачественни памучни прежди.
Най-голЪма издържливость, еднакво равни
1
жици, най-износни цени — ето какво отли
вчава българските прежди о т ъ чуждигЬ.
Предпочитайте българското производство!
ТЪРСЕТЕ ПРЕЖЦИГБ „ЦАРЬ БОРИСЪ"
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Продажби чрезъ генералните представители:
П'Ю-7
СУЗИНЪ и С-ие А. Д. СОФИЯ—ВАРНА.
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ОРГЛНЪ НА БЪЛГАРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
ГОДИНА X. БРОЙ 8.
ВАРНА, октомврий 1933 год.

ГОДИШЕНЪ ЯБОНЯМЕНТЪ:
За България 150 лв., за чужбина — 200 лева.

УРЕЖДЛ КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯТЪ ОТДЪЛЪ

Отдъленъ брой 20 лв.
Гя. ред. проф. Я. АРНАУДОВЪ

—-ТТ^ТГТЗ—тг-

„
.
„ „ л „„. к я с н М. С. състоялъ се въ Варна на 27. 28. и 29 августъ т. г.
ДелегатигЬ на десетия съроръ на ь. п. ./?. >-•, «.р*..'"» •»
е
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Год. X. Брой 8.

Проф. Я. Ярнаудовъ.

ДЕСЕТИЯТЪ СЪБОРЪ.
Съ нашия последенъ съборъ, който се състоя
на 27, 28 и 29 августъ въ седалищния градъ на организацията, се закржгли първото десетилетие, не
отъ основаването на Българския Народенъ Морски
Сговоръ, а отъ годината, когато на учредителния
конгресъ се сведоха въ единъ постоя ненъ уставъ
временниятъ правилникъ, приетъ презъ 1920 г., и
съществуващите дотогава временни положения и
се изработи първата дейна програма; съ други ду
ми първата десетгодишнина отъ санкционирането и
окончателното обществено узаконяване на органи
зацията. Затова на тоя съборъ 6% много естествено
да се даде отчетъ не само за стореното презъ из
теклата година, а и да се хвърли погледъ и върху
дейностьта презъ казаното време и да се направи
равносметка за постиженията ни презъ'него. Единъ
кратъкъ периодъ, ала изпълненъ съ едно голЪмо
дъло. Защото, наистина, да се отвори за безмер
ното значение на морето погледътъ на единъ народъ, който нъмаше почти никакво вжтрешно от
ношение къмъ него, освенъ, може би, романтичните
увлечения на младежьта по поезията, величието и
загадъчностьта на морската безбръжность, да се доведе до съзнанието на всички слоеве на нашето общество грамадната важность на свободните морски
пжтища за стопанското, политическото, а не помалко и за културното ни превъзмогване, и то да
се събуди това съзнание до степень, че напр. всички ние, които преди 15—20 години проиграхме така
лекомислено интереситъ си въ Беломорска Тракия,
днесъ при мисъльта за загубата на тоя край изпитваме все по-остра болка — да се извърши цЪлиятъ тозъ преломъ въ такъвъ кратъкъ периодъ и
то съ толкова малко средства е единъ грандиозенъ
подвигъ. Тая революция въ умовете би требвало
да повиши самочувството на нашите първи пионери на морската идея мимо застоя въ разрастването
на организацията отъ 1928 год. насамъ вследствие
на дългата стопанска и духовна криза.
На вжтрешния юбилеенъ характеръ на събора
не отговаряше почти никакъвъ външенъ блъсъкъ
и тържественость, каквито отличаваха всички досегашни конгреси въ провинциалните градове. И
тукъ кризата наложи отпечатъка си. Липсваше и
парадностьта и шумътъ, тъй характерни за съборит-Ь изобщо а донъкждъ и за ония на нашата
организация. Затова пъкъ тоя съборъ отначало до
края б е изпълненъ съ сериозна и делова работа,
Откриването му стана на 27 августъ въ 9 : / 2 ч.
предъ обедъ въ салона на Търговското училище,
скромно украсенъ съ зеленина, символите на корабоплаването и ленти съ афоризмиттз на Б.Н.М.С;
тукъ станаха и всичките му заседания. Откритъ б е
отъ председателя г. Петъръ Стояновъ въ присжтствието на делегатите, много официални лица, представители на културни и спортни организации и
много гости. Съ прочувствена речь и свойствения
си патосъ г. П. Стояновъ приветствува-всички присжтствуващи и набеляза въпросите, чието разглеждане Главното Управително Ттзло предлага на съоора. Следъ това по негово предложение се избра
бюро въ съставъ: председатель Професоръ Д-ръ
Ст. Консуловъ (София), подпредседатели Д-ръ Паспалевъ (Варна) и К. Петровъ (Пловдивъ), секретари
Ст. Тенекежиевъ (Търново) и Лейтенантъ Панчевъ
(Варна). По тоя начинъ въ председателството би-

доха представени подцентралата и двата най-годе
ми клонове. Заедно съ тов, се избраха и разните
комисии. Следъ като бюрото си зае мъстото, лредседательтъ г. проф. Консуловъ приветствува събо:
ра и въ една сбита форма направи прегледъ >-аразвоя на организацията, нейнитъ- задачи, цели и
досегашни постижения. Както винаги, тъй и сега
г. Консуловъ, съ малки изключения редовниятъ пред
седатель на нашите събори, които той е ржксводилъ по единъ незамънимъ начинъ, съчетава съз
нанието за сериозностьта на дълото съ непоколе
бимата въра въ неговото бждеще, съ която тсй
винаги успива да влъе бодрость въ душитЪ на слу
шателите си. Той завърши, като изрази твърдото
си убеждение, че Б.Н.М.С. днесъ е несбходимъ по
вече отъ винаги, и увъреностьта си, че второто десетилЪтие ще донесе още по-големи завоевания на
морската идея въ душата на българския народъ,
както и нови постижения въ българското . морско,:..
д^ло.
'
.
Следъ неговата речь поднесоха ..приветствията
си на събора г. г. кап. I р. Иванъ ВарикпечкБвъ
отъ страна на Морската и ръчна полицейска служба, който пожела да се обърне по-голямо внимзние на въпросите, свързани съ бившия ни воеиенъ
флотъ, Иванъ Михаиловъ, директоръ на въздухоплаването, отъ името на българскитъ летци, началникътъ на гарнизона Генералъ Пинтевъ отъ
името на офицеритъ и-войницитъ при варн. гарнизонъ, Д-ръ Райковъ отъ страна на варненския окржженъ управитель и варненския окржгъ, окржжниятъ училищенъ инспекторъ Катели Поповъ отъ
името на учителите и ученицитъ отъ основните
училища и прогимназиитъ- въ варненския окрягъ,
пом. кметътъ Кенковъ отъ името на варненския
кметъ и градъ Варна и др. На тия приветствия,
които продължиха и следъ объдъ отговори г. проф.
Консуловъ съ подходящи думи. Прочетоха се и редица приветствени телеграми.
Последва рефератътъ на г. Проф. Долински
о т ъ Висшето Търговско Училкще въ Варна на тема
„Стопанското значение на морето". Въ системна
ф о р м а , върху научната база на геополитиката.референтчикътъ поднесе на вниманието на събора ред и ц а ф а к т и и . и с т и н и § к о и т о д о с е г а с ж изнасяни по
отделно въ печата, въ сказки или въ съборит*.
Т ой разгледа морето най-напредъ като сръдство за
стопански услуги, а следъ това като източникъ на
материални блага. Особно интересни бъха таблицитъ, възъ основа ка които той съ ужасяваща яснота показа, колко назадъ сме ние все още въ столанското овладяване и използуване на морето и
благата му. Докато не само голъмитъ държави, но
и много отъ малкитъ, дори и по-малки отънасъ.сж
развили до грандиозни размери тонажа и корабоплаването си (напр. Норвегия има надъ 2000 кораба съ тонажъ надъ 4 милиона, Холандия надъ 3
мил., Швеция надъ 2 мил. тонажъ), България стои
едва ли не на последно мъсто между европейските
държави съ нейнитъ 150 плавателни сжда — взе"
мени еж предъ видъ само ония надъ 5 тона — ^
общъ тонажъ 13,705 т. И то въ едно време, когато
нашата черноморска и дунавска търговия постоянно расте. Причината за слабото развитие на себтвения ни воденъ тоанспоотъ споредъ г. Долински
не може да се търси въ липсата на срЪдствз, тъй

Год. X. Брой 8.

Морски Сговоръ

каго желъзопжтнитЪ ни съобщения, които еж мно
го по-скжпо превозно средство, се развиватъ много
оьрзо. п между това водниятъ транспортъ ще р а а е
още повече, тъй като поради редица сложни усло
вия (между другото поради това, че у насъ преоб
ладава- дреоното стопанство, което е благоприятно
за грудово-интензивнигЬ култури, а ТБ еж предметъ
на търсене предимно въ западна Европа) износътъ
ни неминуемо ще се насочи на западъ. За тоя износъ трвова сигуренъ транспортъ, на който по су
хо постоянно се правятъ и ще се правятъ пречки
отъ югославянскитв ветеринарни власти - оттукъ
и грамадното значение на Дунава и'Бтзло Море за
нашего народно стопанство. Черно Море, незави
симо огь оосгоятелството, че е затворено море,
имаше голтзмо значение за насъ, докато наши кли
енти бвха народитъ, живущи на него. Сега, когато
износъть ни се насочва, все повече къмъ западъ,
излазьть ни на Бьло Море става наложителенъ.
Съ една таблица относно рибарството въ дру
гите страни и у насъ сказчикътъ доказа, че и по
отношение на добиване блага отъ морето ние сме
останали извънредно много назадъ и че спръмо ри
барството проявяваме голъма нехайноаь. Нъмаме
риболовна програма, нъма рационализация на ри
боловните възможности, затова и малцина се ан
гажират ь вь риболова. г\ при бързо нарастващето
население у насъ (броятъ на домакинствата ргсте
ежегодно с ь 12,000) социалниятъ въпросъ започва
да се поставя вь все по-остри форма, тъй като са
мо селското стопанство не може да погълне приръсга на населението, а по липса на капитали и
на металургия не можемъ да създадемъ едра ин
дустрия, която да погълне свободната ржка. Отъ дру
га страна не можемъ да си наложимъ лукса да на
маляваме дегеражданията. Поради това тръбва да
се рационализиратъ другите възможности за ра
бота, между които на първо место и риболовството.
Поради ценнитв мисли, изказани отъ г. Долински, реши се тая беседа да се напечата и раз
пространи за пропаганда.
Следъ обтздъ заседанието продължи отъ 3'/г
до 4 часа, следъ което съборяните вкупомъ подъ
строй, начело съ музиката на 8 дружина се отпра
виха къмъ мъстото на състезанията въ пристани
щето, гдето п р и с ж т с т в у в а х а на последните
(за тъхъ даваме сведения на друго место въ тоя брой).
Въ това следобедно заседание комисията по
пълномощията направи доклада си, въ връзка съ
който капитанъ Кършиковъ (София) повдигна ин
тересния въпросъ, дали делегатигв тръбва да се
обвързватъ отъ решенията и директивите, дадени
имъ отъ клоновете имъ по отчета и др. въпроси
° т ъ дневния редъ, или запазватъ свобода на мне
ние и действие. Тоя въпросъ предизвика оживени
резисквания, въ резултатъ на които, безъ да се
гласува, се предостави на всъки делегатъ да го реши
за себе си индивидуално.
На следния день, 28. авгусгъ, заседанието про
дължи въ 9 ч. пр. обвдъ. Най-напредъ се реши да
се поздравятъ телеграфически върховниятъ покровитель на Б. Н. М. С , Н. В. Царьтъ, министрите на
просветата, желъзницигв и войната, както и юнашкиятъ съборъ въ Кюстендилъ. Следъ това се изслуша
интересниятъ рефератъ на г. капитанъ Кършиковъ
за спорта въобще и водния спортъ въ частность.
Кап. Кършиковъ, една отъ по-новите многообеща
ващи фигури въ организацията, голъмъ радътель
на спорта, въодушевенъ отъ желанието да се тласне
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напредъводниятъ спортъ у насъ, се постара да хвърли
сввтлина върху спортното дъло и да разграничи
различнитъ понятия, свързани сь него — спортъ,
физич. възпитание, индивидуални и групови състе
зания. Същевременно той изтъкна нсдооатъцитъ
на известни видове спортъ, които еж свързани съ
едностранчивото развитие на нъкои органи. Срещу
това той противопостави плана на всестранно тълесно развитие като вьзпитателносбразоиателенъ
идеалъ; той иска да се създаде национален!, типъ
на всестранно развитъ организъмъ. И тъй като въз
питанието е единъ деликатенъ, сложенъ въпросъ,
а възпитателният процееь е дълга дейноаь съ
ясно опредвлена цель, като задача 01ъ първосте
пенна важность се явява оная за всестранна и пълна
подготовка на физическитъ възпита!ели. Цельта на
това физическо възпитание не може да Ожде въ
никой случай състезанието, което по-скоро се явява
като резултатъ отъ възпитателния процесъ.
Друга интересна мисъль, която подхвърли референтчикътъ, е, че работата сама по себе си не
развива организма; нея той подкрепи сь констата
циите, правени отъ наборните комисии, че селскитъ
младежи, явяващи се предъ последните, еж по-слаоо
развити отъ гражданчетата и че ги достигатъ пос
тепенно, благодарение на системни тв физически
упражнения и гимнастиката въ казармата. На края
г. Кършиковъ даде предпочитание на водния спортъ
като такъвь, който развива всестранно организма,
и затова изказа пожеланието да се запознае нашата
организация основно съ ползата отъ него и да стане
неговъ пионерь въ цвлата страна; настоя сжщо да
се създаде една организация отъ добре подготвени
техници, които да ржководячъ състезанията по вод
ния спортъ. ,
Въ свръзка съ тоя рефератъ се развиха ожи
вени разисквания, които допринесоха много за доуясняване на поставените въпроси. Изказаха се главно
г. г. Консуловъ, Пецовъ и Доросиевъ, кои ю допъл
ниха изложението на Кършиковъ сь много уместни
добавки, целящи главно да св ьржат ъ водния спортъ
съ основни^ идеи на Б. Н. М. С. — приближаване
до водната стихия и вдъхване на любовь къмъ нея;
отъ водния спортъ т е очакватъ спечелване на спор
тистите още като младежи за двлото на органи
зацията, за да станатъ по-късно едни отъ нейните
най-дейни членове. Всички изтъкнаха необходимостьта да се постави организацията на водния спортъ
на солидни начала, като интересътъ и грижата за
него заема едно отъ първите места въ дейностьта
на Г. У. Т. и клоновете, както и да се запази въ
ржцетв на Б. Н. М. С. върховното ржководство на
тоя спортъ въ България.
Следъ това се развиха разискванията по отчета
на Г. У. Т., които продължиха и следъ обвдъ. Ха
рактерното за тоя съборъ е, че критиката на дей
ностьта на Г. У. Т. се правеше повече отъ другъ
пжть съ огледъ на една обнова на сжщото. Яла
правеше отрадно впечатление, че, съ малки изклю
чения, разбира се, делегатите проявиха необходи
мата обективность, не се увличаха отъ страсти,
проявиха голема сериозность при преценката на
дейностьта на Г. У. Т. и на положението на орга
низацията и всички бвха изпълнени отъ искреното
желание да се преодолъе настжпилата презъ пос
ледните години стагнация и да се тласне наново
напредъ делото на Б. Н. М. С. Изобщо стимулътъ
на критиките б е грижата за бждещето на Б. Н.М.С.
Неколцина, между които и проф. Консуловъ, изтък-
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наха липсата на средства като причина на застоя цията би станала излишна. Особно големите въп
и направиха упрекъ на клоновете, че развиватъ роси за родното корабоплаване на Черно море
слаба дейность и не се отчитатъ своевременно предъ Дунава, за чуждата пропаганда и беломорския проб
централата. Като едно по сигурно средство за вна лемъ не можатъ да се решаватъ за година-две
сяне на повече животъ въ организацията и за тъй като те еж въпроси на държавна политика а
нейното освежаване се предложи отъ повечето, да Б. Н. М. С. не разполага съ нея и не може да я
бждатъ застжпени нЪкои отъ отделните клонове дирижира: Въпреки това много нъщо е постигнато
въ Г. У. Т.; по такъвъ начинъ последното би дър и бавно, ала сигурно продължаватъ да се реали-'
жало постоянно контакть съ респективнитъ клонове зиратъ много начинания. Въпросътъ за дунавско
и близките до ГБХЪ, а отъ друга страна клоновете корабоплаване вече е сложенъ на зелената маса
биха се ангажирали много повече въ централната уп благодарение на Б. Н. М. С. и се третира често въ
рава, което ще предизвика неминуемо и по-интензи- колоните на вестниците. Усилията на Г. У. Т. и на
венъ животъ въ самите тъхъ. Така оформеното мнение
лесно може да обедини целия съборъ, още повече ц-Ьлата организация тръбва да се насочатъ натамъ,
че тая идея и преди последния не беше чужда на да се застави държавната политика да подкрепи и
Г. У. Т., което сега я възприе окончателно. Това поощри хвърлянето на капитали въ корабоплаваспоразумение намери изразъ въ избора на новата вето; респективниятъ проектъ на Г. У. Т. е предстацентрална управа, въ която влезоха седемъ души венъ и приетъ. Сжщо така и чуждата пропаганда
отъ клоновете, избрани измежду най-дейните пред е занимавала постоянно Г. У. Т., ала деликатностьта
седатели на последните. За да не се наруши уста- на въпроса е налагала и налага тактични дейст
вия. За водния спортъ сжщо така много е напра
вътъ, тй бидоха записани въ варненския клонъ.
вено презъ изтеклата година, и вече младежьта се
Едновременно съ критиките се изказаха по хвърля въ тоя спортъ; сега предстои трескава ор
желания и дадоха директиви за бждещата дей ганизационна дейность въ това направление. Сжщо
ность. Отчасти се повториха по-раншни указания, така много време е отделено досега, за да се под
отчасти се изказаха ценни нови идеи. Общо се готви влизането ни въ Р11ЧА. И летовищата еж
подчерта отъ всички, че като главни задачи на представлявали една отъ главните грижи на Г.У.Т.,
организацията за близките години трвбва да се което не е представало да прави постжпки предъ
поставятъ летните морски колонии и повдигането варненската община да се отпусне М-БСТО за пост
на водния спортъ, което се и възприе въ резолю- ройка на павилиони отъ клоновете, ала досега не
люциитЬ. Настоя се освенъ това да се създаде е сполучено; обаче има голема надежла, че скоро
специална спортна комисия, която да нагоди на и тоя въпросъ ще получи благоприятно разрешение.
шия правилникъ за воденъ спортъ къмъ между
Следъ всички изложени обяснения, презъ време
народните правилници за състезания и да създаде на които сегизъ-тогизъ имаше и драматични моменти,
нова програма за сътрудничество съ другите спор
почти единодушно прие отчета, като осво
тни организации, както и да се направи всичко съборътъ
боди
Г.
У.
Т. отъ отговорность и му изказа благовъзможно, Б. Н. М. С. като върховна органи
дарность.
Следъ
това се пристжпи къмъ избора
зация по водния спортъ у насъ да влезе въ Р1ЙЛ
на
нови
управителни
тъла, при което се възприе
(международния спортенъсъюзъ по плаване), поиска
посоченото
вече
преустройство
на Г. У. Т. По всичко
се сжщо да се положатъ всички усилия за запаз
ване на върховното ржководство на водния спортъ, изглежда, че тая реформа ще даде благотворни
тъй като само чрезъ това организацията може да резултати и че тя ще се яви като едва ли не найбжде тласната на предъ. Нъкои делегати се застж- ценната придобивка на тоя съборъ. Станалите отто
две заседания на голъмия съставъ на
пиха и за уясняването на беломорския проблемъ гава насамъ
т е тоя в ъ к
л!
*
'
*
*
*
°йто влизатъ и представи
и за противодействие на чуждата пропаганда по
телите на клоноветъ) се отличаватъ съ гол*«а
крайбрежията ни.
оживеность, много импулси, ентусиазъмъ и резул
На бележките и критиките отговориха пред- татна работа. (Сведения за новите управителни
седательтъ на Г. У. Т. Петъръ Стояновъ, главниятъ тъла даваме къмъ края на тоя брой).
Секоетарь В. Игнатовъ и главниятъ касиерь Лей- ™« Последното заседание се състоя на 29. августь
тенангъ Цаневъ. И тримата изтъкнаха, че върхов предъ обЪдъ. То започна съ реферата на учител*
ната управа ^се е спъвала главно отъ липса на отъ средното търговско у-ще въ Варна г. П. Курсредства, тъй като клоновете проявяватъ слаба тевъ, деенъ членъ въ управата на варненския клонъ,
дейность, броятъ на членовете имъ намалява, а и на тема: „Експлоатационни начала въ търговското
за записаните членове много бавно постжпватъ корабоплаване." Грижливо подбранъ, старателно
чл. вноски, големъ процентъ отъ които изобщо проученъ и добре систематизиранъ материалъ даД«
не постжпватъ. Поради това Г. У. Т. е принудено г к р Т е в ъ в ъ реферата си, Три тенденции конста
да устройва повече екскурзии, съ което му се от тираУ той
въ модерното корабоплаване. Първата«
влича вниманието отъ по-големите задачи и въп стремежътъ за увеличаване на тонажа на корабит*:
с е ве
роси. Особно силно се аргументира лейтенантъ &
че такива съ тонажъ надъ 501»
Цаневъ: както винаги скроменъ, ала твърдъ, съ ЬО.ООО бруто рег. тона. Това е свързано съ увели
цифрови данни той показа, че материално орга чение на обслугата, а следователно и съ увеличенизацията днесъ не е по-зле отъ най-добрите вре
!•"•",
а ^ледиватеЛНО И С Ь уо»»мена, макаръ че тогава е имало голъми субсидии „ „ .
разноските по пжтуването, предизвикано
и много по-голъмь брой членове, и изтъкна, че ние наУБеЛИЧени
З н а "«сит-Б по преминаване на кана
по-голтзмата часть отъ приходите еж събрани отъ п1х-ь
членове на Г. У. Т. било отъ екскурзии, било отъ лите и отъ обстоятелството, че голъмитъ кораби
реклами и др., докато редица клонове дълго време водятъ до създаване на междинни станции, на които
стоятъ неизправни. Главниятъ секретарь призна, тръова да се плаща кейово право. Тъй като по то'
че не всички цели на организацията еж постигнати,' начинъ разходите започватъ д а надвишаватъ Ф
се да замъняватъ вжглищата »
и е на мнение, че ако тЪ се постигнатъ, организа ходитъ,Г стремятъ
^пм^™ °Р14ВО' а Н а п о с л едъкъ употрЪбжватъ и ^
зелмоторитъ като по евтино експлоатационно ср№
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сгво. Съ увеличението на тонажа на корабите е
свързана и голЪмата акумулация на капиталите за
експлоатация, както и за строежъ на кораби: ние
живЪемъ въ епохата на големи акционерни пара
ходни компании и корабостроителници. А това е
втората тенденция въ днешното корабоплаване. Пре
вишаването на разходите пъкъ влече подире си
. подкрепата на държавата. Държавите подкрепятъ
параходнитъ си компании, защото те обслужватъ
твхното народно сюпанство, отправятъ производ
ството к ь м ъ съществуващите дебушета и създа
ватъ нови дебушета. Най-гол-вма е подкрепата отъ
страна на ^държавата въ Италия: ала и въ Германия
тръбва да се покриватъ грамадни дефицити огъ
държавата: въ 1932 г. Могс1с1еит.5сЬег Поус! е ималъ
15 милиона марки загуба.
Третята тенденция е чудовищното понижение
на фрахта, предизвикано отъ спекулация и конку
ренция; за да се премахне то, създаватъ се тръстове,
ала без ь особенъ успъхъ. Това намаление увеличава
още повече дефицита на компаниитв. За неговото
премахване г. Куртевь препоръчва, рационализи
рането на труда да се проведе и въ корабоплаването.
Въ свръзка съ тоя рефератъ г. Родевъ (Варна)
даде ценни осветления по покупката на параходи
огъ нашето паралодно д-во.
Последва измънение на § 2 отъ правилника
за резервния фондъ, наложено отъ прилагането на
същия презъ изтеклата година, а именно на тоя §
се направи една корекция въ смисъль, че въ тоя
фондъ се внасятъ най-малко 2 5 % отъ настъпле
нията по приключените бюджети (посегашния
текстъ на правилника всички тия настъпления оти
ваха въ фондъ), а за компенсация на фонда се да
ват ь и най-малко 5°/ 0 отъ чистия приходъ оть
екскурзигв по усмотрението на Г. У. Г. Съ оста
налата часть отъ казаните постъпления Г. У. 1.
ще може да оперира за нуждитъ по текущия бюджетъ; така нему се развързватъ ръцете въ нача
лото на новата бюджетна година, когато му съ
необходими суми за списанието и други нужди,
преди още да с ъ постъпили суми по новото бюд
жетно упражнение. Въ свръзка съ разискванията
по тоя въпросъ председательтъ на събора лансира
щастливата идея, поне една часть отъ фондовете
да се вложи въ реални стойности предъ видъ на
опастностьта отъ инфлация. По поводъ на това
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съборътъ възложи на Г. У. Т. да проучи въпроса
за най-сигурно пласиране на фондовите суми, и ако
до идния конгресъ се наложи бързо действие, чрезъ
допитване до клоновете да се вземе решение и се
действува.
Приходно-разходният ъ бюджетъ за идната го
дина се прие, както б е предложенъ отъ Г. У. Г.
съ малки корекции. Най-важната промъна, която
се направи въпреки възраженията на редактора.
главния секретарь и гл. касиеръ, е намалението на
членския вносъ отъ 1С0 на 80 лв., оезъ ооаче да
се намали общата сума на постъпленията отъ чл.
вносъ въ приходната страна на бюджета, съ огледъ
на вероятно увеличение на броя на членоветъ вь
свръзка съ това намаление. Остава да се види, какъ
ще се отрази тая промъна въ финанситъ на орга
низацията.
Прие се и една забележка, съ която клоно
вете се задължаватъ да се отчитатъ ежемесечно
за чл. вноски.
Последва четенето на резолюциитъ, които да
ваме на друго мъсто. Тъ обединяватъ изказани!ъ
отъ делегатите пожелания и предложения ьъ хода
на разискванията, въ рефератите и въ свръзка съ
тъхъ. Те не съдържатъ невъзможни нъща, а такива,
които при по-голъма настойчивость лесно биха ксгли
да се прокаратъ. Тия резолюции бъха приети съ
акламации, и същевременно се избра комисия, която
да ги поднесе на лътуващитъ въ Варна министри,
а впоследствие и въ София.
За место на идния съборъ се избра Пловдивъ
по покана на тамкашния клонъ.
Тъй като съ това биде изчерпенъ дневниятъ
редъ. г. проф. Консуловъ благодари на делегати гъза
деловото имъ и живо участие въ разискванията,
пожела имъ успъшна дейность по клоноветъ и съ
топли думи закри събора.
На същия день следъ обьдъ се устрои за де
легатите и гостите излетъ до Евксиноградъ и монастиря Св. Константинь. Вечерьта и на следния
день по-вечето отъ тъхъ се разотидоха.
Така завърши тоя въ истински смисъль на ду
мата делови съборъ. Лансираните въ него инициа
тиви и дадените импулси представляватъ шастливъ
завършъкъ на първото десетилетие. Дено тъ да
съ и красноречиво предзнаменование за второто.

Ст. Чолаковъ

ВАРНЕНСКОТО ПРИСТЯНИЩЕ КЯТО ОРГЯНЪ НЯ ТРЯНЗИТНЯ ТЪРГОВИЯ.
I.
ТрилЪтие износъ презъ ! Вносъ презъ ;
(общо за • Ва - Иа в ъ т о н а ; варна, въ юиа \ Забележка
Понятието за едно пристанище не се изчерпва
3-ть год.) ,
•
!
само съ описанито на географското му разполо
жение, съ дължината на кея му, съ управлението
; ДанитЪ еж взети
19)0-1912 | 611.106
414.951
I огь .Статистиката
му и пр. То е преди всичко елементъ и органъ на
на външната тър
народното стопанство; то влияе върху последното
344.680
139.787
1929—1931
говия", сьотв.
и изпитва влиянието му. Завършено понятие за
години
пристанището се добива, когато се съблюдава и
Вземаме
износа
и
вноса
въ
тонове,
защото т%
търговския му обортъ, свързанъ съ общото напра
изразяватъ
обема
на
търговията.
Стойностьта
е
вление и темпо на народостопанското развитие.
непостояненъ
елементъ,
както
съ
непостоянни
ваII.
Ролята на варненското пристанище преди лютитъ и ценитъ. Пресметането за трилътия има
за цель да нивелира случайните ежегодни коле
ВОЙНИТЕ бъше много по-голъма отъ днешната. Това
бания. Общо за трите години 1929 до 1931 презъ
се вижда отъ следната таблица, която сравнява
Варненското пристанище е изнесено само 56%
едно предивоенно трилътие съ последното след отъ това, което е изнесено презъ трилетието
военно, за което имаме публикувани пълни сведения:
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1910—12 год. (344.680 тона срещу 61.1.106 тона).
Още по-силно е падналъ вносътъ. Докато за предивоенното трилътие 1910—12 год. презъ Варненскто
пристанище еж внесени 414.951 тона стоки, презъ
трилътието 1929—1931 г. вносътъ пада на 139.787
тона. Вносътъ презъ 1929—1931 год. представлява
едва 33°/0 отъ този презъ 1910-1912 г.
ПричинигБ за западане на износа презъ вар
ненското пристанище еж главно читири:
1) Изобщо износътъ ни намалява. Зе трилътието
1910—1912 год. той е билъ 2.425.607 тона, или
сръдно на година по 808.536 тона, когато за три
лътието 1929—1931 год. той е падналъ на 1.625.500
тона, което прави средно на година по 541.833 тона.
2) Размества се значението на експортира
ните стоки; Намалява износътъ на стоки, за които
Варна е едно отъ първите пристанища, а се уве
личава износътъ на други, които иматъ други дебушета. Представа за разместването на експорта
дава следната кратка таблица:
ТрилЪтие

Износъ на
зърн. храни

Износъ на
тютюнъ

Износъ на
яйца

1910—1912

2.178.005 1.

6.183 тона

39.024 тона

1929—1931

964 995 т.

67 412 тона

55.303 тона

Износътъ на зърнени храни (пшеница, ржжъ,
овесъ, ечмикъ) намалява отъ 2.178.005 тона на
964.995 тона за трил-Ьтието 1929—1931 год. Средно
на година се падатъ по 726.001 тона за предивоенното трилътие и едва по 321.665 тона за след
военното. Това падане се дължи на увеличената
консумация на храни: първо, поради увеличеното"
население въ старитъ предъли на Царството; второ,поради придобитите нови консумативни области
изъ Родопите и трето, поради прилива на б-вжанци.
То се дължи още и на това, че загубихме житни
цата си — Добруджа. Обратното е съ износа на
тютюнъ и яйца. Той е внушително нарастналъ,
обаче естественото му дебуше не е Варненското
пристанище — казаните стоки се произвеждатъ, и
главно експортиратъ въ хинтерланда на други
пристанища.
3) Загубата на Добруджа е особено важно
обстоятелство за Варненското пристанище, защото
тя бьше главниять му екпортенъ хинтерландъ.
4) Най-после съ постепенното отслабване на
едни отъ ИЗТОЧНИГБ ни пазари и занемаряването
на други по-голъмо значение за експорта ни има
централна Европа, която често използува Дунава
или железницата, вмъсто черноморските приста
нища.
Вносътъ презъ Варненското пристанище запада
главно по три причини:
1) с ь загубата на Добруджа се намали кон* сумативния му хинтерландъ;
2) новите ж. п. линии и ж. п. тарифи намаляватъ хинтерланда на Варна въ днешнитъ пре
дъли на Царството и
3) за да плащатъ само единъ пжть приста
нищни такси и само единъ пжть да губятъ време,
чуждестранните параходи предпочитатъ да спиратъ и разтоварватъ тамъ, кждето могатъ да товарятъ. Л отъ малко по-горе изложенигв мисли
личи, че експортниятъ трафикъ презъ Варненското
пристанище чувствително е намалълъ.
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III.
Пита се, тръбва ли да не обръщаме внима
ние на западането на Варненското пристанище?
Отговаряме положително. Дори и по-малко да беше
населението на Варна, дори и да бъше по-богато,
а не въ болшинството си работническо, ПЕКЪ дър
жавната власть не може да вдигне вниманието си
отъ участьта му, защото стопанскиятъ упадъкг,от
чаянието, откждето и да идватъ, разтройва дър
жавната идея,' смущава обществения редъ и раз
лага обществения моралъ. А тъкмо Варна.не бива
да изпада въ това положение, защото иначе не
може да бжде стражъ срещу денационализаторската политика на съсецитъ ни. Тя е само на
нъколко километра отъ загубената следъ войната
Добруджа. На други места, напримъръ въ Герма
ния, за западнали градове създаветъ намалени
ж. п. тарифи, а за градове съ трагичната участь
на Варна се правятъ много по-големи жертви. Ще
посочимъ единъ примъръ: споредъ договора за:
миръ севернитъ области на Шлезвигъ-Холщайнъ
се взеха отъ Германия и се дадоха на Дания. Гра
ницата мина на нъколко километра северно отъ
града Фленсбургъ. Германия искаше да запази
връзките на загубените провинции съ естествения
имъ културенъ и стопански центъръ, гредъ и при
станище
Фленсбургъ. Единственото
средство
беше въ Фленсбургъ да се създаде свободна зона.
Въ 1923 год. я направиха. Само силозите струватъ
надъ 200 милиона фр. франка, които се равняватъ
на около 1 милиардъ и 100 милиона днешни лева.
IV.
Единъ отъ начинитъ за помагане на Варна е
привличане на транзитна търговия презъ приста
нището й. Този е и най-безобидниятъ начинъ,защото
транзитната търговия нъма да облагодетелствува
само гр. Варна. Наистина, тя щ е създеде работа
на търговскитъ й кжщи и особено на работничеството й, като го ангажира съ товаренето, раз
товарването, пренасянето, поправянето и пр. на
транзитнитъ стоки, обаче и Б. Д. Железници ще
печелятъ назло, и държавата щ е печели товарно,
фарово и други пристанищни права, и Б. Н. банка
ще печели чужда валута и т. н. .
Досегашното развитие на транзитната ни
търговия не е обезкуражително. Това личи отъ
следните числа:
Презъ 1929 г. еж транзитирани 12.750 т. разни стоки.
1930 „ .
„
19.927 „
„
1931
26.226
Отъ този транзитенъ трафикъ презъ Вари
еж изнесени последователно 7.584 тона, 13-^
тона и 19.900 тона. Съ други думи, презъ Варна
е миналъ ср-Ьдно 7 0 % отъ цълия транзитъ. Твзи
количества еж дошли изключително отъ Добруд*^
Така, презъ Оборище еж влезли, за да бжД»*
транзитирани: 7.767 тона презъ 1929 год., " - ^
тона презъ 1930 год. и 21.416 тона презъ №1
год. Сжщото се отнася и до вносния тРан/!д29
презъ Варна. Внасяни еж съответно 11 тона \№
год.), 49 тона (1930) и 125 тона (1931 год.), а през*
Оборище еж изнесени последователно б то
(1929 год.), 47 тона (1930) и 101 тона (1931). От*
тука се вижда, че главните органи на транзитна
ни търговия еж Варна и Оборище. Това показва.
че Добружда се стреми да търгува презъ Варне ^
ското пристанище, защото то е естественото
дебуше. Наша задача е да улесняваме и подбу
даме този стрмежъ.
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V.
Не самв транзита на Добруджа се интересува
отъ Варненското пристанище. Отъ него се инте
ресува и търговскиятъ оборотъ между Централна
Европа и Ориента. Още преди войните презъ
Варна еж Минавали стоки Отъ Германия и ЛвстроУнгария,- а Следъ войните отъ Германия, Австрия,
Унгария, ЧеЯия и Полша за Турция, Гърция> Египетъ й гф., и обратно» ОТъ Турция, Гърция и т, и.
За Германия, Лвстрия й др.- Сега за сега този транзитенъ оборотъ е още слабъ, но 6Тъ година на
Година се засилва й има всичките изгледи да се
засили; понеже търговията между двете групи
Държави е въобще голъма. Освенъ това, транСПОртътъ между тъхъ Може да става по водния пжть
Дунавъ-Черно море, респективно Средиземно море,
който е много по-евтинъ отъ желъзопжтния. Найблагоприятниятъ съединителенъ пунктъ между Ду
нава и Черно морееВарна.Бургасъ неможе да бж
де; п"Онбже е далечъ отъ Дунава. За сега той е транзитенъ пунктъ саМб на руските минерални масла
и петролъ, предназначени за Сърбия и Тракия.
VI.
За развитието на транзитната Търговии ме е
важно само геогра.рическото местоположение нЗ
Варна, чз тя е кръстовище на търговските
пжтища между Централна Европа и Ориента, отъ
една страна и Добруджа и останалия св-втъ, отъ
друга. Необходими еж преди всичко условия,
които облекчаватъ продвижването на стоките и
калкулациите. Едното и другото се обобщаватъ
въ свободнигЬ пристанищни зони. Последните еж
Щастливо изключени мъста отъ митнически огра
ничените национални територии. Тамъ могатъ да
бждатъ разтоварвани и складирани стоки до на
миране нз окончателния имъ пласментъ, а сжщо
и сортирани, опаковани и преработвани по вку
совете на куповачигв, безъ да се плащатъ мита и
безъ да се изпълняватъ редица отъ тягостните
митнически формалности. Свободните зони еж, сега
За сега, единствените въплощения на благородната
идея за Свободната търговия. Само тука светов
ната търговия може да си отдъхне отъ напласте, ния протекционизъмъ. Затова, именно, свободните
Зони се сМ-втатъ като органи на транзитната тър
говия. бъпрйсътъ е и варненското пристанище да
Стане такъвъ органъ. Наистина, сжщата служба
Могатъ да развиятъ и свободните складове и сво
бодните пристанища, обаче едните и другите
криятъ сжществени неудобства. Свободните скла
дове не позволяватъ никаква манипулация сътранзитиранитъ стоки, а свободното пристанище откжева цъль градъ отъ отечественото стопанство.
Най-подходящи еж свободнитъ зони, защото при
тъхъ градътъ си остава въ митническата територия
на Царството. Само една ивица около пристани
щето се обявява за извънмитническа область.
Тукъ може да се разтоварва стоката, да се щампосва, боядисва, опакова и пр. и товари и изнася,
безъ да бжде обезпокоявана отъ митническите
власти, но не може да се дава за консумация на
мвстното население. Консумацияга доближава^наимного до границата на свободната зона, тъй че
за да се пласира въ вжтрешностьта, стоката требва
да мине границата, а това може да стане само
при заплащане митата на общо основание.
VII.
Въ тази си сжщность свободните зони не само
улесняватъ и импулеиратъ транзитната търговия,

като оживяватъ работата на железници и приста
нища, но оежществяватъ и много общи народостопански облаги. Така, напримъръ, като позволя
ватъ преработката и преопаковката на стоките,
те създаватъ поминъкъ на безработното населе
ние. Вместо да емигрира, ако въобще може, то
ще остане тукъ. Развиватъ се спомагателни занаяти
и индустрии, наприм+фъ за тапи, кутии и въобще
за всичко, което е свързано съ преамбалирането.
Развива се и индустрия на наши сурови материали,
за която до сега не сме имали налични капитали.
Тази индустрия е ценна не толкова за това, че
поглъща безработно население, а за тева, че раз
ширява външните пазари на производството ни.
Много чуждестранни фирми не биха купували су
ровите ни Материали, защото дължината на пжтя
ги отегчава съ високи транспортни разноски.
Друго е съ изработените продукти. Те понасятъ
тези разноски, понеже еж по-ценни и понеже не
съдържатъ излишни остатъци: едно е да бжде
пренесена, напримеръ, една руда, друго е да бжде
пренесена очистена медь.
Все пакъ свободната зона има и отрицателни
последици. Тя крие опасности за едрата ни тър
говия и за индустрията ни. Едрата търговия може
Да" бжде смутена по два начина: 1) досегашните
дребни Търговци ставатъ сами импортьори, понеже
продавачите не еж въ Хамбургъ или Бременъ, а
въ Варна и 2) складовете въ свободната зона мо
гатъ да откриятъ филиали изъ вжтрешностьта на
Царството. Индустрията ни може да бжде застра
шена, само ако въ свободната зона има индуст
риални предприятия отъ сжщия браншъ и произвеждатъ за вжтрешностьта. Единиятъ и другиятъ де
фекти, обаче, могатъ да бждатъ парирани чрезъ
съответно законодателство, каквото, впрочемъ, има
ме почти въ всички сжществуващи свободни зони.
VIII.
Разбира се, не бива да си въобразяваме, че
транзитниятъ трафикъще наводни още на другия
день следъ откриването на свободна зона. Преди
всичко, иска се време, докато търговията почне
да се отбива отъ досегашните си пжтища, съ които
еж я свързали експедитори, транспортни компа
нии и пр. Тъй че преходното време не бива да ни
обезкуражава, защото каквато и да била търгов
ска политика не бива да се ржководи отъ ев
тината слава на бързите придобивки, а отъ разум
ното съображение за хладнокръвни и планомерни,
макаръ и въ началото скучни, мероприятия, които
обещаватъ бждащи дълготрайни придобивки. Та
кова би било проявлението на една свободна зона
въ Варна. Въ правотата на тази преценка ни увъряватъ не само гореприведенитъ числа за тран
зитната ни търговия и специално за тази презъ
Варна. Уверява ни и опитътъ на другите страни.
Да оставимъ по-старите свободни зони. Стигатъ
ни само нъколко примъри за следвоенното време.
Впрочемъ, това време е и по-поучително, зашото
характерътъ му осветлява и нашите мотиви за Вар
ненска свободна зона. За двойника на Варна по
еждба, Фленсбургъ, вече казахме. Следъ войната
пристанището на Килъ съвършенно замре. Гер
манците го спасиха, като откриха презъ 1922 год.
свободна зона. Градътъ Колония въ Урагвай е израстналъ само за 20 месеца отъ откриване на сво
бодната му зона. Цели 30 години Манджурското
""
""
пристанище Деренъ не е било освенъ едно обикновено рибарско селище. Така, презъ 1908 год.

въ пристанището му еж били натоварени и разто
варени стоки за около 4.400.000 лири стерлинги.
Само нъколко години следъ откриване на свобод
ната му зона, презъ 1925 год., разтоварените и
натоварените стоки еж стрували надъ 70 милиона
лири. По сжщич начинъ Швеция увеличи трафика
нз пристанищата си. Малмьо и Готембургъ, на
които откри свободни зони презъ 1922 год. ПримЬрит-в могатъ да се увеличатъ, като се включатъ
испански, полски, Италияиски и пр. пристанища,
но смитаме, че тЪзи еж достатъчни, за да ни улеснятъ въ правилната преценка върху значението
на' свободните зони.
IX.
Ако Варна е най-благоприятниятъ пунктъ за

свободна зона между българскигЬ пристанища, не
е най-благоприятниятъ въ сравнение съ други евро
пейски пристанища. Главно четири еж конкури
ращите ни пристанища — Данцигъ (за Полша),
Триестъ (за Австрия, Унгария и Чехия) и Галацъ
или Кюстенджа (за всички интересуващи ни дър
жави). Съ техъ можемъ да се боримъ чрезъ поев
тиняване на калкулацията, т. е по-евтиното раз
товарване и товарене въ Варна и Русе и по-евтиния
ж. п. транспортъ Варна —Русе. Какви технически
съоржжения требва да се направятъ и какъ ще
се финансиратъ ге, е въпросъ, който нема да
влезе въ рамките на тази статия.
Варна, септемврий 1933 год.

Баронъ Е. Шпигелъ
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Наградата отъ едно добро д-Ьло и една необикновенна
(Продължение)

случайность

Азъ тръгвамъ придруженъ отъ „свитата" си съ единъ тонъ, какъвто , иматъ началниците му
между войницигь, които просто ме разкжеватъ съ когато го нагрубяватъ... Той примигва няколко
очи, а отъ време на време долавямъ по нъкоя от пжти съ 6-БЛИТ-Б мигли, застава изведнъжъ мирно,
промърморва нъщо неразбрано, прави едно завървратителна псувня. Такива сме ние хората...
'ВъЕеждатъ ме наново въ моя кафезъ. Сега е тване къмъ вратата и изчезва отъ стаята.
Скоро следъ това пристигна единъ майоръ,
ПО-СЕ-БТДО и азъ ясно виждамъ мръсотията, полепена по тавана и стенитъ. Но тая нетърпима воня, придруженъ отъ цъла рота въоржжени войници.
отъ к/кде иде тя? Почвамъ
да таршувамъ наоколо
"
Подбуднатъ отъ сержанта, навърно, той хлътва
и въ единъ тъменъ жгълъ намирамъ едно тене като гръмъ въ стаята и пренебрегвайки вевка форма
киено гърне, което не е бивало изпразвано, кой на учтивость, се развиква съ пухтящъ и гнъвенъ
знае отъ кога. Не, това е вече много. Дълбокиятъ гласъ: „Какво става тукъ? Какво искате въ сжщсънь и хладната освежителна вода ми възвърнаха ность?"
отново СИЛИТЕ и куража, и азъ чувствувамъ, че не
Азъ ставамъ съ достойнство отъ пейката, доще мога по-вече да се подчмнявамъ на подобенъ ближавамъ се до него и малко нахално, отсичайки
мсраленъ тормозъ. Азъ познавамъ англичанитв всъка дума, казвамъ: „Сюос! тоггипд, зи," това,
доста добре, и знамъ, че тЪ еж чисти хора. Отивамъ навърно, съвсемъ не е очаквалъ; той е смутенъ,
до воатата и заблъсквамъ яростно по нея съ юм процежда набързо едно „тогшпд"—и вече съ поруци, докато часовоя ми отваря. „Бихъ желалъда любезенъ тонъ добавя: „Какво мога да направя
гозоря съ сержанта"—тросвамъ му се азъ. И наис за Васъ?"
тина, следъ малко той пристига и ми носи сутринКакво можелъ да направи за мене!—И т о в а
ната закуска, която, въ сжщность, нъма нищо общо било въпросъ!—Азъ обикалямъ тая кочина, посочсъ известната „английска сутринна закуска". Азъ вамъ му вонящето гърне, мръсния, голъ сламеникъ,
измеквамъ незаоавното почистване на отвратител- лепкавитъ, мухлясали стени, нечиститЪ сждове, въ
ното гърне и тая хилава, армейска свиня се осмъ- к о и т о с т о и о щ е к е б у т н а т а с у т р и Н н а т а ми закуска,
лява да ми заоеяЪжи, съ едно презрително движе- и Н ай-после съ нъжолко движения на крака си,
ние на раменете, че това тръбва да извърша с а м ъ . ^ с ъ б и р а м ъ н а к у п ч и н а к а л ь т а п о Д Ъ С К ИТ-Б на пода;
Тукъ вече чашата на търпението ми се прелива; - ' С Б слабъ укоръ въ тона, азъ се обръщамъ къмъ
азъ заоравямъ, че съмъ пленникъ и че н-вмамъ майора: „Необходимо ли е всичко туй?-Това ли
право да протесгирамъ и да се възмущавамъ. Но е прочутата английска чистота?"
азъ въпреки това, протесгирамъ и се възмущавамъ,
Той се обръща къмъ сержанта, мърморейки
и то по такъзъ осезателенъ начинъ, щото въоръ
жената стража отвънъ се втурва презъ вратата нъщо неразбрано, обаче азъ продължавамъ невъз
съ насочени къмъ мене щикове. Това не ме стръсва; мутимо въ сжщия тонъ: „Едно тр-вбва да ви е из
безъ да и к ъ о б р ъ щ а м ъ в н и м а н и е , азъ вестно, господине, че въ Германия никога не биха
заповъдвамъ" съ началнически гласъ да ми се до се отнесли така спр-Ъмо единъ английски офицеръ-ъ
веде едииъ офицеръ, и при това джентлемектъ, На фронта, при лоши условия, можи. би, но в
комуто да дамъ да разбере, че подобно 'отнасяне Б е р л и н ъ / в ъ столицата—никога!,,
съ единъ виешъ офицеръ, макаръ и пленникъ, е
Англичанинътъ е слисанъ и като че ли обмисля
мръсно и недостойно.
нъщо. Изведнъжъ ми хрумва да му подразня малко
честолюбието, и азъ продължавамъ: „Петь де«я
Всвкога и вевкжде, по цълия свътъ, хората бъхъ въ ржцегв на английската марина и презъ
еж еднакви: тъ еж груби и жестоки спр-Ьмо ела- всичкото време бЪхъ третиранъ като джентлементъ.
битъ- !••' беззащитните, но веднага се свиватъ въ че- —Не напразно у насъ въ Германия разправягъ, че
рупкитЬ си, щомъ имъ се озжбишъ, както тръбва. между англиската флота и пехотата има грамади3
И тукъ става сжш.ото. Сержантътъ е смаянъ. Той н„ разлика. И наистина, изглежда, че имаме право
к о ж е да разбере, че тая мръсна купчина дрехи, мислимъ така; и докато азъ не"...
която не заслужава дори закуската си, изведнажъ
„АПпдпН АИпдЬг!—пресича ме бързо майорът*.
се превръща на ЧОВ-БКЪ; И тоя ЧОБ-БКЪ му говори неприятно засегнатъ отъ последнитв ми ду" и - "*"

^5:

х

- Б Р°Й 6.

Морски Сгбворъ

Страница И .

" Щ е се Кд&йрЗЯ &М направя нещо за в а с ъ / Той по изгубената свобода; тая златна свобода, която
Дравлява и се 6Чтегл&
ние тъй не умЪемъ да Ц-БНИМЪ, докато я прите
Нахалность! Бжди еЩг"6елавена!
жаваме.
*.* *
^ Но това, което виждамъ тукъ долу, ме нас
, , „ , , 5-ледавг малко мене ме отвеждатъ ккквлка тройва още по-печално. Предъ очите ми се изниз^ШгЕ&--р,Щ)
вЪ една хубава, широка, слъ-й'ч<»§# ватъ богатствата и силата на тая страна, и азъ нег^5?-' Х Й М Й # ? * ' €&рШат% когото всички наричат"?? йзлн© я сравнявамъ съ нашата бедна и агонизи^щ^1^"^п6&6в^,'
<*ъ> гб^дбсп? МИ посочва уютната ра!Да- родина. Язъ виждамъ Берлинъ съ своите
г.^^агАойка:, маса,' стоЪъу Мглб постлан© еъ съвсемъ 6-БДНЯШШ' файтони, теглени отъ измършавели коне;
чистд ч|рй'|фйг ййкйква' м"]Ш:07йя> нййаШе теке- Б е р л и н Ъ съ своитъ- няколко разклатени авто
•нй^о Г ъ ^ н ^ в с й ^ ^ ' е4 чисто М сТпрШато.- Фгйвамъ мобили и нескейчаеиит-Б редици отъ хора, конто
) щ М ^ г^ррзор^еца;' с е р ж а н т * дбпрйпква* ^ТЪНКЙТ-Б чакатъ съ часове предъ продоволствените магазини
г , Нр&ка и го отваря: Това м'оМ Да правя,- когйт© —азъ мисля за хилядите невинни, гладуващи деца...
№.. Искамъ И }ф гледамъ долу къмъ у/>«цата> казва- Отъ всичко това тукъ нема и поменъ. Безгрижна
^ т 9 й ; струва му &/ ч& сьмъ достатъчнб уйенъ, елегантности, богатства и изобилие се ширятъ навДа не се бпитамъ да скбч"^ Отъ четвъртия етажЪг съкжде, Непрекжснато минаватъ изящни автомо
.Ведйажъ спечелилъ лйбезн6*см>та: й услуж- били, по-големата часть шофирани отъ дами въ
ЛИв
°стьта нй мйит4 пазачи,' азъ почти п{5е\»^лявамъ ефирни, пролетни облекла. Съ ГБХЪ се редуватъ
съ с
воит-Ь искания; На$-напредЪ си изпросйамъ хубави, частни екипажи, теглени отъ охранени, ве
ДИнъ гребенъ. Следъ н^коМ© минути получавамъ ликолепни коне, а на капрата кочияша и лакея въ
См
. кжсъ отъ гребенъ и едно парч* отъ счупено безупречна униформа. Тротоарите гъмжатъ отъ
Е^вДало. Единъ отъ . подофицерите на „Й^ана", празнично Облечени дами и господа съ цилиндри;
ь- *ч е . УУ1 подарилъ два шилинга при разделата/ й: всички еж засмени, безгрижни и елегантни, като
р^,.д|в1'мт& пб/мзвинъ шилингъ на моя „дигга"*, че Ш кървавата и беззащитна война за ТБХЪ не сж^ Кое^тб па^ченцйт! 6гЬ гребенъ и огледало ста- ществува'/ Откъмъ Пикадили се зачува военната
^ 1 ^ завинаги мое притежание,- Ъ» единъ шилингъ, музика—войс"ка1—Вече ц%ль часъ маршируватъ край
Т
$И «и донася папироси,' оста-тъкй бтЪ- половинъ мене, полкове слйдъ полкове, една съвсемъ нова
Ши
ДИнгъ му предлагамъ като възнаграждение/
армия: Америка изпратила най-добрите си синоЕе,
Съ това го предразполагамъ още по-вече към-ъ- за да взематъ участие въ общата борба срещу насъ!
себ
е си. Не минава" й четвърть часъ, и моятъ герой ЙзЪ навалицата се мЪркатъ индийски офицери
"Ристигна съ една зелена Йбкривка за масата ми съ бл-БдбКйфяви турбани около главите и негри
и
Ч^ла връзка английски вестници. Оеввнъ това азъ съ червени фесове—като че ли ВСИЧКИТЕ народи
^ е Мога за въ бждеще да разполагамъ съ „йегевия
по земното кълбо еж си дали тука среща съ цъ\пь,
й
^ т н и к ъ , следъ като го е прочелъ, разбира^ се.
общо, вкупомъ да ни унищожатъ.
,, . ©стгЗк&пЪ еаМЪ, азъ си отдъхвамъ най-после
Вратата съ шумъ се отворя—„диага""а е дои
. ^ Ш № к$ й Ш т в а м * чувството на дете, което шелъ Дв ие вземе за разпить и съ това туря край
гл
езятъ: Пакъ ве^днаШ? лрйлйчнб фризиранъ, съ на тягостнит! размишления.
^ Й Г а ра вЪ уста, отпущамъ се катб МинйСтъръ върху
**
Разклатения ей столЪ й се заемамъ сЪ четенето
Въ
читалнята,
дб
зелената
маса, седимъ единъ
" а вестниците. Но тоя нггчинъ забрайяМЪ 38 малко срещу другъ—-английският!» адмиралъ, щабсъ-капии
Р н<й и неволи.танъ, съ строго, сурово лице, и азъ. Чувствувамъ
.
Къмъ об-Ьдъ идва майорЪтъ, ръйжй нещо й се съвършенно спокоенъ—съвестьта ми е чиста.
^ ак "ь си отйва, Требва все пакъ да сЪМЪ Го поразРазпитътъ, който за мое удивление се водиигг
^ Р Д й л ъ малко.немски, н-Ькакъ не върви и мудно се провлача
За сбъдване ми нбеятъ Месо, картофи, зеленъ напредъ. Това е по-скоро една игра на шахъ, кжлукъ й—една тенекиена вилица. Месото е толкова дето вевки отъ партньорите дебне другия и колкото
Ши
ла В б, Че само съ една вилица ми € Невъзможно по-вече се наблюдаватъ — толкова по-осторожно
? а с е справя съ Него, Язъ извиквамЪ 9 ^ ' " а „ и г о действуватъ. Най-после строгото лице на моето
М л
° я да ми услужи съ единъ ножъ, обаче той ми у)5-а У'|5 се помрачава. Той нервно тропа съ мо
Нбяснява, че за пленници това е строго забранено. лива върху съвсемъ чистата и б%ла хартия, лежаща
ь а
Д а, когато вижда, че въпреки отчаяните ми уси- въ очакване предъ него.
ЛИЙ
< нищо не успЪвамъ да направя, той накарва
„Изглежда, че положението, въ ксето се на
Пост
«>вия предъ вратата да ми услужи съ джебното мирате, не ви е достатъчно ясно", казва той, „обаче
Си
Ножче. И презъ всичкото време, докато ямъ, кие разполагаме съ сигурни доказателства, съ които
Той
стои до мене, за по-голЪма сигурность, и току ще ви изобличимъ, ако не се съгласите да ни освет
П0Вт
аря- „0-<п'1 МИ уои! <ЬпЧ кП1у:>и!'м)
лите върху известни военни действия. При тия
Да си призная, менъ и на умъ не ми иде, да думи той изважда отъ папката си по единъ екземси
преръзвамъ гърлото съ тая раждясала чикия; а пляръ отъ две мои военни издания— „Подводникъ
Гл
Упавиятъ страхъ на англичанина само ме развесе- 202" и „Огняра Цене, последниятъ човЪкъ отъ
ляв
* и ми служи единъ видъ като пиперъ къмъ Визбаденъ"—и ги слага предъ мене.
Иначе безвкусното ядене.
Внезапно безпокойствие ме обзема, но азъ
* *
го
замаскирвамъ
съ една лека усмивка. По дяве_
Мъглата отъ сутриньта се е разпръснала и
ЛИТБ!—Право
е,
че
не се отнасяхъ твърде вежливо
__ Нцето пилъе благодатнит-Б си лжчи въ изобилие
н
къмъ Джонъ Булъ въ МОИГБ книги; не липсваха
ьщ
което
е
рЪдкоСть
за
Лондонъ.
Азъ
стоя
на
п
0>
Р°зореца и ц-^лия следобтйдъ наблюдавамъ живота сжщо нападки и умраза, но, войната си е воина и
Не
Спирното движение по шумната улица. За другитв вършеха сжщото, даже и по-лошо. За ВСБКИ
Ъв
Р ъ пжть въ живота си чувствувамъ такава мжка случай мисля си азъ—бжди на шрекъ!
ПОз

(Следва)

') Не се убивайте! Не се убивайте! (Бел, ред.),
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Д-ръ П. Гочевъ.

БЪЛГЯРСКИЯТЪ ХЕЛГОЛЯНДЪ.
Всичкитъ ни читатели еж чували и чели за
нашия романтиченъ крайморски градецъ Месемврия, а мнозина навврноеж имали възможность да
видятъ неговитъ старинни кжщи и черкви, останки
отъ сръ\цневъковни укрепления и полуразрушени вътърни мелници. Този градъ представлява интересъ
за ВСЕКИГО—както за историка и архелога, тъй и
за естествоизпитателя, художника и поета. Въ
настоящата статия ще дадемъ кратки сведения за
нъщата, които може да наблюдава единъ любитель на природата въ Месемврия.
Но нека най-напредъ да обяснимъ смисъла на
заглавието. Хелголандъ е единъ усамотенъ островъ
въ Северното море, на около 60 клм. отъ устието
на Елба. Въ миналото той е билъ значително поголъмъ, но морскитъ вълни постоянно го рушатъ
и той намалява. Тъкмо тукъ е най-голтзмата при
лика на Месемврия съ Хелголандъ. Както се знае,
гр. Месемврия е разположенъ на единъ островъ,
свързанъ съ сушата посрЪдствомъ съвършенно
тъсенъ провлакъ. Ясно се вижда, какъ брътътъ
се руши, особено въ ЮЖНИТБ и източните части.
Въ това вевки може да се увери, като погледне,
какъ НБКОИ постройки еж надвиснали надъ морето,
а други еж вече отчасти съборени. Отъ старата
крепостна стена има запазени по бръта само
малки части, защото морето я е съборило и на
хълтало въ острова, който по-рано е заемалъ поголямо пространство.
Преди да се спремъ по-специално върху ру
шенето на месемврийския брътъ, ще кажемъ
общо НБКОЛКО думи за действието на морските
вълни. Следъ дългогодишни наблюдения, изчислено
е за бреговете на Северна Шотландия, че ВСБКИ
квадратенъ метъръ отъ бръта при вълнение из
питва налъгане 3,000 кг. презъ лътото, 10,000 кг.
презъ зимата и 35,000 кг. презъ време на силна
буря. Това е сила, която мжчно можемъ да си
представимъ. Щ е споменемъ за голъмитъ разру
шения, които б%ше причинило вълнението преди
Н-БКОЛКО години на варненския вълнономъ. Особено
забележителенъ е следниятъ фактъ. Горе на въл
нолома, значи няколко метра надъ морското ниво,
имаше поставени вертикални стоманени стълбове
(релси) за прикрепване на електрически провод
ници. ВСИЧКИТЕ стълбове бъха изкривени, нъкои
дори бъха полегнали хоризонтално. Я този ефектъ
бвше причиненъ отъ разбити вълни, които прех
върляха вълнонома. ВСБКИ може да си помисли,
каква е била силата долу.
При рушенето на стръмнитъ брътове играе
роля и другъ факторъ. Откъртениятъ и съборенъ
чакълъ отъ крайбръжнит-Б скали пада въ морето,
ВЪЛНИТЕ го подематъ и го блъскатъ съ голъма
сила въ бръта. Действието му може да се сравни
съ.снаряди, съ които морето при силна буря непрекженато бомбардира ВИСОКИТЕ брътове. Пишущиятъ тия редове веднажъ имаше случай да наб
людава такова явление при много силно вълнение
на стръмния брътъ подъ с. Бела. При това се чу
ваше шумъ, който наподобяваше далечни артиле
рийска залпове. По този начинъ скалигк посте
пенно се подкопаватъ, надвисналите части се
събарятъ, и така морето полека навлиза навжтре
въ сушата.
Месемврийскиятъ островъ въ основата си се

състои отъ здрави варовити и пъсъчникови плас
тове, които обече не се издигатъ много нависоко.
Особено въ южната и югоизточната часть, ТБ СЛИзатъ почти до нивото на морето. Надъ здравите
скали е разположенъ пластъ глина, а надъ гли
ната НБКОЛКО метра дебелъ жълтъ, рохкавъ, гли
несто пъсъкливъ пластъ, нареченъ льосъ. Льосътъ
се е образувалъ отъ прахъ и песъчинки, които
нъкога ветровете еж натрупали презъ течение на
вековете. Върху льоса следва насипъ, съставенъ
главно отъ останките на стари, разрушени пос
тройки. Цълиятъ островъ можемъ да си предста
вимъ като една грамадна каменна плоча, сложена
въ морето така, че северниятъ й край е малко
по-издигнатъ, а южниятъ достига морската повърхность. Върху тази плоча е наслагана глина, льосъ
и най-отгоре насипътъ.

Схематиченъ профилъ (разръзъ) на месемврийския брьгъ.
1. Сарматски варовици и пясъчници, 2. глина,
3. льосъ, 4. насипъ.

Яко не бъха здравите основни скали, които
се рушатъ по-мжчно, Месемврийскиятъ островъ
отдавна би изчезналъ отъ лицето на земята, тъй
като горните пластове не могатъ да указватъ
почти никакво противодействие на вълнигв. Сега
лесно можемъ да си обяснимъ, з а щ о рушенето
на брЯга не е навсъкжде еднакво. Мъстата, кждето здравите пластове се издигатъ по-високо, еж
естествено защитени отъ ударитв на вълните, а
тамъ кждето ПЪСЪЧНИЦИГБ И варовницитъ еж низко,
голъмитъ вълни ги прехвърлятъ и стигатъ слабигБ
пластове. Значение има и посоката на вълнитъ.
Провлакътъ се състои отъ здравигв основни скали,
затова се запазва. Сжщитъ скали на нъкои мътта
продължаватъ подъ морската повърхность и представляватъ опасни пръчки за корабоплаването.
Обаче не тръбва да се мисли, че здравите
пластове могатъ въчно да устояватъ. Съборенит*
и разхвърляни блокове ясно говорятъ противното.
Сждбата на Месемврия е прочетена—скоро островътъ ще бжде разрушенъ отъ вълнитъ. Но за
успокоение на читателигв бързаме да кажемъ, че
това „скоро" е казано въ геологиченъ смисълъ—
до тогава може да минатъ хилядолътия. Разбира
се, брътътъ може да се закрепява изкуствено, но
за сега това у насъ не се прави.

Год. X. Брой 8.
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Другъ интересенъ обектъ еж месемврийскиПз
дюни. ТЪ еж разположени на бръга югозападно
отъ града. Дюните еж малки хълмове, съставени
отъ ГТБСЪКЪ. Втзтърътъ пренася пъсъка, и дюните
по този, начинъ постепенно се движатъ. Въ некои
страни дюните еж много опасни, тъй като при
движението си затрупватъ плодородни местности.
За да спратъ движението, засаждатъ отгоре имъ
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особени треви, а по-кжено и дървета.
Дюните при Месемврия представляватъ отличенъ плажъ, който се използува много добре отъ
лътовницигв. Това е още една прилика съ о-въ
Хелголандъ—и тамъ има дюни, които презъ лт>тото
привличатъ многобройни гости — точно както и
дюните на нашия „Хелголандъ."

й. Зернинъ.
ВЪ БУРЯ.
Миноносецътъ „Послушенъ" е застаналъ до бятность се разкри развилнялото море. Той изведпреградите на свеаборгското пристанище. Бели нажъ попадна съ носа си въ дълбочината на въл
струйки пара се извиватъ отъ тржбитъ му и се ната, а гребенътъ й се стовари върху кърмовата
емчзсватъ съ чернигв кълба димъ. Готовъ е за часть. Кичури пъна летятъ къмъ мостика.
— Всички, които не еж нужни, да се прибепоходъ. Предстои му за определено време да от
веде отъ Хелзингфорсъ въ Ревелъ командиря на рагъ долу! — заповтзда командирьтъ, и палубата
линейния корабъ „Андрей Първозваний", който изведнъжъ опуст-в. Вижда се само главата на
машинния инженеръ, които се е показалъ на входа
веднага следъ това требваше да отплува.
Духа поривистъ вЪтъръ и свири въ вжжетата. и съ скептиченъ погледъ преценява състоянието
Надъ главиттз се носятъ бързо низко надвиснали на морето.
Изведнажъ миноносецътъ се издигна косо на
облаци и почти докосватъ стожерите. Въ морето
е студено, но въ пристанището е почти тихо. Леко вълната и следната минута се повали на обрат
нагъната трепти морската повърхность. Подъ на ната страна, при което палубата се облъ съ вода.
пора на вътъра миноносецътъ се върти ту на една, Вълната нахлу и въ машинния входъ. Главата
ту на друга страна и досъта съседните кораби. на машинния инженеръ изчезна, и капакътъ плътно
Стълбит-тз скърцатъ. Командирьтъ поглежда къмъ се затвори следъ него.
Стражниятъ началникъ — мичманъ, се б1зше
небето. Стражниятъ началникъ приготвя картите
вцепилъ
здраво въ оградата на мостика и се
на мостика. Корабникътъ заедно съ обслугата
намъстватъ лодкитъ на палубата и ги закрепяватъ стараеше безстрашно да гледа напредъ, но отъ
като за буря. При стълбата се навъртатъ дветъ време на време отправяше погледъ къмъ коман
корабни кучета Джекъ и Жучка. Те треперятъ диря, чийто примъръ тръбваше да го ржководи.
Командирьтъ беше напусналъ неотдавна ака
отъ влага,и тжжно се прозъватъ. въ предчувствие
демията и се струваше на мичмана по-скоро салона близката бъркотия.
„
- Вашскорд... командирьтъ на „Лндреи пър ненъ морякъ, теоретикъ. Въ него нямаше обсовозваний" пристига,-доложи стражниятъ подосри- лютно нищо, което да напомня морски пълкъ, и
тази буря беше истински изиитъ за него — новия
церъ на командиря на миноносеца.
командирь. Ето защо стражниятъ го поглеждаше
- Веднага приберете кучетата! отвърна той, крадешкомъ съ любопитство, къмъ него бЪше
като се приближи. Стражниятъ подгони кучетата отправенъ погледътъ и на инженера отъ машин
настрана и ги предаде на ординареца.
ния входъ. Съ сжщото любопитство го наблюдаваха
- Хайде, милички, елате долу. Яко се пре и старшиятъ кърмчия и корабникътъ.
метнете задъ борта, не ще ви уловимъ. Вижте
М командирьтъ беше застаналъ въ сръдата
какво е времето!-на Р ежда * ° Р а б н и к ъ т Х л Г а Т а на мостика и се беше здраво хваналъ о стълба
ниятъ изсвирва съ тржбата своите трели. Обслугата на машинния телеграфъ. До него кърмчията сър
се построява. Гостътъ се изкачва на «««оносеца, дито въргвше кърмата и съ мжка задържаше ми
и заедно съ командиря мълчаливо «тправятъ, пог^ ноносеца на дадения курсъ. Вълните го затруд
леди къмъ небето. Следъ това с ^ а г т в п ^ с Г н а няваха. Той се движеше на зигъ-загъ, отклоня
компанията, а командирьтъ заема мъстото си на ваше се и всеки мигъ носътъ му се заравяше въ
водата дори до носовото орждие, което набраз• М ° С Т К^рабътъ се отвърза. Задрънкаха в и н ™ ^ дяваше водната повърхность и издигаше облаци
и „Послушенъ" леко отплува къмъ с я д а т е на капки и пЪна, които долитаха до мостика и припристанището, и отблъсвайки на страна' ^ ™ ^ мрежваха очите.
струи се насочва къмъ пролива Пгставъ^мрнъ.
Отъ студения ветъръ, които духаше въ ко
Посрещна го студенъ в-Ьгьръ и го обл*ип> ™
рабните вжжета, леденееха лицето и ржцегв.
ленъ в^денъ прахъ, който бЪще отвълъ^отъ дреб
Отъ стремителното люлъене небето сЬкашъ се
нитъ безпокойни вълни, гонъщи се по приета
местеше ту на една, ту на друга страна. Редицата
НИЩе
О°тъ двете страни на пролива се издигатъ бегащи мжтнозелени вълни, покрити съ гг&на
като съ мрежа, уморяваха погледа и притжпяваха
в и с о к и ^ г о в е , °увънчани еъ старинни укрепле
слуха. Като на сънь се донесоха до мичмана дуния. З а д ъ т^хъ « «иждатъ казармената църква^ МИГБ на командиря.
самите казарми. Въ> Д>лбочинатена п р о ^ ^
- Потърсете Ерансъ-Грундъ. Требва да попмигъ настжпва тишин
^ е се чув ^
Р
равимъ курса. Вътърътъ ни силно °™лонина
неволно въ съзнанието
войниците, У
Командирьтъ беше бледенъ и загриженъ.
срамежливо чувство на зависть къ«
Той взе бинокла, но веднага солените пръски го
които спокойно се р а з х о ж д а й . п о бр*га. Но н
замъглиха и той го отпусна.
„
^пението
време за подобни чувства. - П о с л ^ ! " *
„,РеоСтражниятъ
началникъ
напръгаики
зрението
последенъ завой и предъ него въ цълата си нео
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си, обхвана съ очи хоризонта. Въ дъсно отъ курса минуга миноносецътъ се наклони надъсно срещу
надъ гребените на вълните се виждаха два тънич- нова редица вълни, и мичманътъ съ ужасъ забе
ки стожера, които завършваха съ червени пле ляза, че при това стожерътъ се изопна като джга
тени кълба. Това б в плаващиятъ фаръ Ерансъ- и когато въ следния мигъ миноносецътъ се наклони
Грундъ. Мичманътъ го показа ьа командиря.
налтзво, връшникътъ се счупи, забърка се въ въже
— Дръжъ къмъ фара!—заповвда последниятъ тата и падна заедно съ топката на вътропоказана кърмчията. Кърмчията съ облекчение вдигна теля върху кърмовия навесъ. Лнтената на безжич
очи отъ компаса, вече разколебанъ отъ люлее ния телеграфъ се повали върху кумннз, прегори
нето, и впи погледъ въ плаващия фаръ, чийто веднага и се разпръсна по палубата, препреч
силуетъ бавно растеше. До него се бъл-Беха очер вайки пжтя.
танията на пътническия параходъ, който правеше
Машинниятъ инженеръ се показа на входа
редовенъ рейсъ между Хелзингфорсъ и Ревелъ. и каза:
Виждаше се, че и той съ трудъ се боръше съ въл
—Доложете на командиря, че повече не
ните и почти не се движеше.
можемъ да се държимъ тъй. Въ душата на мич
Мичманътъ пакъ забеляза главата на машин мана се промъкна съмнение. ВълнитЪ свободно
ния инженеръ, който поглеждаше отъ своя входъ
преваляха палубата и тласкаха лодките. Мичма
и се опжти къмъ него, като се държеше о опна
нътъ се хвана о вжжето и се опжти къмъ мостике.
тото по палубата въже. Застана до входа и отПорази го бледото лице на командиря. Кърм
вжтре го облъхна топлото дихание на сгорещено
машинно масло. Чуваше се приятното чукане на чията едва се държеше на крака — не можеше
машината, което галеше слуха. Машината рабо да устои на пристжпигв на морската болесть. Ма
теше неравно. Всеки мигъ в и н т о в е т е отска- сата съ картит-в б е ш е залята съ вода, нахлула
чаха въ въздуха. Машинниятъ подофицеръ и по- подъ стъкления покривъ. Горе надъ главите
мощникътъ му сед%ха съ запотени лица при ка скърцаше връшникътъ на предния стожеръ и зап
лашваше да падне върху мостика. Стражниятъ напаците и ги наместваха постоянно.
— Какъ е къмъ васъ? — запита мичманътъ чалникъ погледна тревожно нагоре.
- Чини ми се, че при такова време не ще
механика.
— Я че какъ. Три четвърти отъ стражнитъ усп-вемъ да прекосимъ морето, промълви той смивече лежатъ болни. Терапонтовъ се оплаква, че р е н о . ^ а т о изтриваше солената вода отъ очитЪ си.
Слушайте, драги! Когато по волята на Петра
и червата си ще изхвърли. Да бтзше поне кълчалъ,
подлецътъ! Спиридовъ и Поляковъ единствени велики б е създаденъ рускиятъ флотъ, то той въз
между всички излезоха храбреци. И то, кой знае, прие наи-дооритъ традиции на останалите флоти
до кога ще издържатъ! Колко има още до Ревелъ? по св-ьта и оттогава никога не отстжпи отъ тЪхъ.
— Отъ Ерансъ-Грундъ ще останатъ още че- фъ-ова винаги да помнимъ безстрашието и настоичивостьта на Нелсона, Сюфрена и други. Но и
тиридесеть мили.
— При такова вълнение по-вече отъ двана- ние имаме наши велики имена. Ушаковъ, Нахидесеть възли не можемъ да вземемъ въ чась. «овъ, Макаровъ, Есенъ. Тръбва ВСЕКИ отъ насъ
Значи още три часа и половина. Я какво казва въ трудния моментъ да с е запита, какъ би поскоманцирьтъ?
тжпилъ въ дадения случай, да кажемъ, адмиралъ
Макаровъ? Мислите ли, че той би обърналъ назадъ?
— Нищо. Мълчи.
Т03И МОмент ь
'
миноносецътъ се наклони
— Не е за академици това време. Вижъ, г м п
пжтчническиятъ параходъ се връща обратно.
к о с н а х Г г Т Р Г а - " " " Р ^ н и ц и т Ь едва що не доОтъ плаващия фаръ, който беше вече неда нСи
I г Р е б е н и т е на вълнить. Дъхътъ на стражлеко, корабътъ требваше да промени курса и да ж а в а ш 1 Г е Р Ъ 3 а М р Ъ ' Н ° к о м ^ Д и р ь т ъ продълсе движи странично, т. е. да посреща удара на
вълните съ борта си, Плаващиятъ фаръ беше не- пйпяГ" П * т н и ч е с к и * т ъ корабъ, наистина, обърна
големо корабче съ стожери, на които ноще за обратно, но ние не сме едно и сжщо нъщо съ
палваха светлини, а денемъ прикрепяха червени
' ° - В _ о е н н иятъ корабъ е все едно часовой на
кълба. То стоеше на котва точно на местото, гдето в ъ 5 п п ^ . Г ° с м ъ Р т ь т а " ° ж е Да го освободи отъ
требваше да се прави завой, вълните едва не го възложения му д Ъ Л Г ъ . И затова ние сме длъжни
преобръщаха—ту се наклоняваше отъ една страна или да приститемъ, или да загинемъ. Спомнете
на друга, ту носътъ му се издигаше, а кърмата си за „Русалка .
потъваше въ водата. Стожерите му чертаеха огром
И мичманътъ си спомни паметника, издигнатъ
ни кржгове по въздуха. Всичко по него бЪше изК аТе НеНТа СКИЯТЪ п л а ж ъ
Ригня
. Г
^
и надписа му:
покжсано и вълните свободно преваляха борта.
не забравятъ СВОИГБ герои-мжченици."
Обслугата се беше приютила долу. На палубата „иуснацитъапов
" Ь д а и т е Н а корабника да поправи
беше немислимо да се стои безъ опасность за ч я * п и ~ /
н
и
Л
«
свободната обслуга счупения връшживота.
никъ а ако не може, д а го хвърлятъ въ морето.
Мичманътъ предаде заповЪдьта.
— Ехъ, че адски животъ! кимна машинниятъ
инженеръ.
Р
аХИгЬ На ЛЮл
* е н е т о се усилиха. Б р * г *
ВРт-Ьг ЛГ
Пжтническиятъ корабъ се трудъ прекоси въл- вегЬ се скриха отъ очи. Н а о к о л о - с а м о развълнуванипз и пое обратенъ курсъ. Виждаше се, какъ
б ? г ^ М я ° Р е ' П°1Р1Т.° с ъ б 1 з л и гребени и бързиятъ
Н-БКОЙ на мостика махаше безнадежно съ ржка,
епн? г в ъ " н и г Ь - Миноносецътъ се наклоняваше отъ
като показваше морето.
една страна на друга, заравяше носъ въ водата
„Послушенъ" заобиколи фара и започна да и оавно напредваше. Стражниятъ началникъ стоеобръща на новъ курсъ. Кърмата изведнъжъ мръдна п Д м Р и°МЪ с 3 \ к о м а н Д и р я , мокъръ отъ глава до
настрана и веднага една огромна вълна премина пети Късно б е ш е да надъне мушама, защото н*палубата и залтз мичмана до колене. Машинниятъ маше възможность да се преоблича, и той стоеше
инженеръ хлопна своя капакъ. Следъ половинъ на едно мЪсто, сгъвайки последователно ту д*сното, ту лъвото кол-вно споредъ люлъенето. Мое
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тикътъ ту се изплъзваше изподъ краката му, па
дайки негде долу и мичманътъ чувствуваше, каточели тълото му се лишаваше отъ тегло, ту изведнажъ тласканъ отдолу се издигаше и едва удър
жаше утробната съжашъ тяжесть на тълото СИ.
Една грамадна вълна залъ като водопадъ и
разкжса здраво свързаната въртежка съ теленото
вжже. Въртежката счупи оградата около носовото
орждие и се повали задъ борта. Размотаното те
лено вжже заплашваше да попадне зъ винтовете.
Командирьтъ промени курса и заповъда да прибератъ въртежката.
Мичманътъ се спусна на орждейната пло
щадка да налюдава работата. Струваше му се не
мислимо да се постигне нещо. Обаче корабникътъ
успъ- да изтегли часть отъ теленото вжже, а
останалото да прикрепи по борта о подпоритъ и
ЛОДОЧНИГБ весилки.
— Храбреци! промълви съ тихъ гласъ, почти
само съ движение на устните си, командирьтъ.
Той стоеше все тъй, вкоченясалъ, бледъ, безъ да
се отпусне отъ телеграфния стълбъ.
Едва миноносецътъ пое стария курсъ, и ето
една вълна съ сила се разби подъ мостика, из
дъни вратата долу, залъ- носовата часть и свлече
стражния началникъ отъ орждейната площадка.
Той се закачи съ ржкава си о счупената подпора
и увисна надъ вратата, като напразно се опитваше
да налучка съ крака стълбата. Боже, какъвъ
срамъ! — помисли си той. Смъкнаха го веднага.
Скжсаниятъ му ржкавъ остана да се в-не на счу
пената подпора.
ЗалЪни отъ вълната въ псмъщенията си, моряцигв наизлизаха и сконфузено се оглеждаха.
— Дръжте се, храбреци, дръжте! насърдчи
ги командирьтъ отъ мъстото си.
Мичманътъ надникна въ помъщението. Хората
го б+зха напуснали. Само Джекъ се спотайв&ше
въ жгъла, а до него Жучка, която съ' плаване се
беше промъкнала отъ другия бортъ.
— Владимиръ Николаевичъ!—чу се гласътъ на
командиря. Обиколете долу и навестете гостенина.
Стражниятъ началникъ погледна още веднажъ къмъ моряшкото помъщение и започна да
се промъква къмъ кърмовата часть. Машинниять
инженеръ се показа на входа.
— Е, какво? — запита той.
— Командирьтъ н^ма да обърне обратно, от
говори кратко мичманътъ, и залитайки, се спусна
долу и погледна въ каютъ-компанията. Точно срещу
вратата се намираше библиотеката. Отъ силното
люлеене стъклената й врата се бтзше счупила, и
всички книги и книжа се бъха разпръснали по
пода. Напразно се опита мичманътъ да ги събере
—не можа, тъй като требваше съ две ржце да се
държи о стената, за да не падне.
Командирьтъ на „Лндрей" лежеше на ди
вана. Съ краката си той се крепеше о библиоте
ката, а съ ржката си бтзше здраво стисналъ мед
ната дръжка на прозореца надъ него. При все
това изглеждаше, че спи. Лицето му бъ спокойно,
очигЬ затворени.
Масата лежеше обърната нагоре съ счупени
крака. Прозорцитъ- ВСЕКИ мигъ изчезваха подъ во
дата, и каютъ-компанията потъваше въ мракъ.
Мичманътъ се върна обратно. Откъмъ туалетната се чуваше никакво страшно хъркане. Току
подъ стжпалата забеляза проснатъ между счупени
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сждове ординарецъть, който скд.ъше м;--ч;'-!е.>>;к
отъ пристжпнтъ- на морската ио,._ем;.
Стражниятъ началникъ псчуга '<у:к1, че г х ме-;•:.<•
да остане тукъ по-вече, и побърз*. Д,Й с ,;л<, чн
Приближи се докърмовочо отдъленес .. 'ц.;ч<1<:;нг..
Т у К Ъ ВЪЛНИТЕ ПОЧТИ Н е ДОСТИЬПД:, ,; С!:0.;СДН.:;,. I , 1

стража обслуга се бвше сьбрпл-! и р._-зн-;--ло>л;'.\<:
навредъ по пода и нЕ.реъет ь. Кнседд., ъечдстт.
въздухъ лъхна мичмана, той се стдр. пч,< и о т , ,-.(,;:
къмъ мостика.
— Всичко е... въ редъ... доложи юй.
— Нъдьжде да тече?
— Не, обаче вълпитъ попкдегь п,д>с!д;;»де.
—

Н И Щ О . ПОМПИ! Б

раГ;ОТ:!ГЬ.

Командирьтъ замълча. Мичманътъ се хиаъ:.
здраво о далекомера и замръзна »-д .-,7 енло си.
Миноносецътъ се кдатъше както и по рано 1у не
една, ту на друга страна, но :сй вече нид-с ме усе
щаше, за нищо не мислъше, зи НИЩО ;.е гп;к;р1-ше.
Отъ люлъенето спомагателната г.ерна тржб;
подъ мостика се спука, и започна да с т р и ппрг.
Като на сънь чуваше мичманътъ у д е р т ъ на чуъс
и мърморенето на машиниста. Само отъ време пь чр-.:ме поглеждаше командиря и му бъше до с дд; радгстно, че тази бледенъ мжжъ стси твърдо на усетело
си, не ще го напусне и никога не ше стстжпи. И
разбра, че сега самъ той никога ъе ше пестжг.:-.
другояче и изведнзжъ се почувства по-сгеръ и по
силенъ.
— Вашескород...! Вулфскиятъ здакъ Се показа
отъ Л15ВО на носа,—доложи сигнадиегъгь.
— Търсете вехитв отдъсно не носа, отвърна
командирьтъ. Отпред-), се показа 6р1д ч.ть, не ,.а
мичманътъ бъше вече Г^различнС Сдруь.шс ;--,у
се, че още дълго може ди издържи .акс, че сиЛИГБ му никога не ще ю '.„юиа..:.! ъ. и,ъ .д-пее!.,.,
да дири вехт I» на кг.ркл^ н и;< ро п. >.,г>' | ри
точно по курса. 1 ь бьхъ повалени о;т. д, д;дп-Ь п
на временй се скриъпха задъ ; ре-оет•. 1. п;.п.
Миноносецътъ промъни курса. Къю далечни
декорации се оп<риха осфош рхи, ъ ьуъь н<т ек;ри::
градъ. Бъда ивиц« п!.на по: аз1.'.!пд. вълиолспъ.
Вжтре въ пристанището бъше з^дад.дъ? ър. (ЙД.ДЬ
линейни кораби, съвсем ъ откженгпи <>тъ оръпъ/чи
ноносецътъ издигна спгналмигъ ф.чглевеи» чеедько
адмирала.
—Влезте въ пристанището—отговори съ сигналъ той. Миноносецътъ намали хедг. 1 ръбилите
да попадне точно въ вратата. Командирьтъ на „Ан
дрей" се изкачи на мостика. Огрсмни вълни бенно
се търкаляха край входа. Командирътъ гръовгш;.
да разреши извънредно кжчмпь :д-дсч; — Да се
вмъкне въ пристанището прько з^днпгъ, безъ де
досегне вратата. Виждеше се, кчкъ се колебае, но
изправенъ П[)едъ неизбежното, тен юаеднъжъ даде
пъленъ ходъ. Миноносецътъ попадна съ носа е;;
въ раззиналата пре.пъ него морска нр. паст ь и тлас
канъ отъ въднить, се ирибдм канаше къмъ ке:..
Всички на мостика се хванаха здр.аьо о оградете..
Машинниятъ инжиперь се изпъкна до доясъ отъ
входа.
—- Усили, усили! •— викаше тон скртомъ на
машиниста. Миноносецътъ се издигна съ -оса н^чти
до ср-вза на зида и влетъ въ препата- ('одь уда
рите на вълната кърмата се счупи >* ьъ. ,.р>тг •-•
отнесе. Носътъ се оказа иредь крайпил коль на кея.
— Отдръпни!—извикс нервно конзндирътъ не
кърмчията. Но носътъ вече леко допре о кол:- "
острието на вълнорЪза веднага се прегьна.
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— Какъвъ позоръ, — съ вълнение промълви
командирьтъ.
— Не, не, — бързо възрази командирьтъ на
„Яндрей". „Походътъ бе изпълненъ отлично и азъ
считамъ за мой дългъ да доложа това на адмирала.
Я вълнор-вза ще ви поправятъ за половинъ день."
Въ пристанището беше почти тихо. Само вътърътъ свиреше въ вжжетата и облаци капки
и пЪна се сипеха презъ вълнолома.
„Послушенъ" спусна котва всрЪдъ пристани
щето, и съ кърмата си се обърна къмъ зида. Спус
наха стълбите. Една платноходка очакваше госта.
Той стисна силно ржката на командири и слезе.

Год. X Брой 8.

На обслугата сложиха обЪдъ.
Свечеряваше се. Мичманътъ се качи на вълнонома и не можеше да сведе погледъ отъ развилнялото
се море. Едва когато се сгъмни съвсемъ, той се
върна на миноносеца. Като минаваше край кърмовата часть, надникна вжтре. Тамъ всичко беше
прибрано. Мокригв дрехи се сушеха горе. Измо
рена отъ похода, цъ\пата обслуга спЪше. Въ дъното
на помещението върху полицата вср-Ьдъ тъмната
позлата на иконата блестеше образътъ на Нико
лай Чудотворецъ. Слабото трептение на лампата
освЪтяваше строгия му ликъ и благославящата му
ржка.
Превела Е. Я.

Ст. Цаневъ.

ЮГОСЛЯВЯНСКИЯТЪ ВОЕНЕНЪ ФЛОТЪ.
Последниятъ день на октомврий 1918 г. бе здравата си конструкция и поради последните
мраченъ свидетель на изчезването на австро-унгар- усъвършенствувания, вмъкнати при постройката на
ския воененъ флотъ въ Адриатика. Имперското неговите машини и инсталации.
б"Ьло и червено военно-морско знаме, подъ което
ПОДВОДНИЦИГБ „Храбри", „Небайша*, "Смели"
се биха достойни адмирали като Тегетхофъ, Спаннъ и „Осветникъ*. Първите два еж строени въЯнглия.
и Хорти, изчезна завинаги отъ водите на Синьото Презъ пролЪтьта 1928 г. тъ достигнаха своите бази,
море. Флотътъ бе предаденъ на югославянския на- придружавани отъ новия корабъ-матка „Хваръ". ТЬхционаленъ комитетъ.
нигЬ данни еж: водоизмъхтване 975 т. въ надводно
На 1. октомврий 1918 г. единъ славянски три- и 1,164 т. въ подводно състояние, скорость съот155 в- въоржжение 2—102 м. м. орждия и
кольоръ се развтз надъ корабите и възвести раж- ветно-—^—•
данието на нова ера за адриатическата морска про
блема. Това големо събитие остана неизвестно за 6 торпедни тржби 533 м. м. ВторигЬ 2 подводника
сключващитв примирието всички сили. Впоследствие еж построени въ Франция. ТЪхнитъ- данни еж: вообаче тЪ енергично се намесиха и наложиха подялба
640
14,5 в.
- ц,
на плячката. На 24. февруарий 1919 год. бЪха
отка доизмъстване =^7. тона, скорость -—,е— раионь
1
рани безъ знаме въ Венеция броненосцитъ „Тегет
809
9,25 в.
хофъ", „ФранцъФердинандъ", кръстосвачътъ „Адмиралъ Спаннъ", изтребителите „Татра" и „Чепенъ", на действие надъ водата 5.СОО мили при скорость
5 торподоносци и 5 подводника. Отъ тамъ те про 9 възли и подъ водата 100 мили при скорость 4,5
дължиха пжтя си къмъ морските бази на съюзни в., потапяне за 50 секунди. Въ строя еж отъ 26
1929 кораби
год.
ците. И така отъ материалната плячка новото 1ноемврий
Патрулни
— 2 15 тонни, съ скорость
б в
С. X. С. Кралство получи сравнително малко.*) Но
-> постройка Торникрофтъ—Англия—1927 г.
отъ душата на флота — неговия личенъ съставъ,
„ Торпедоносци—8 по 250—260 т., бивши австнеговите традиции и богатъ опитъ, и неговите Р ийски » строени презъ 1918—1919 г.
идеали—Д-БЛЪТЪ на излязлото изъ пепелището на
Миночистачи — 5 по 120 тона, скорость 9 ввойната кралство бе най-гол-вмъ. Хората на раж въоржжени съ 1 —76 м. м. орждие, строени презъ
дащите се навевкжде изъ разпадащата се империя 1931 въ корабостроителницата Яроу въ Ялриатика.
нови родини се наредиха подъ новото знаме.
Миночистачи—7 по 120—270 тона, бивши авст
Въ първите години следъ войната усилията на рийски.
,
кралството б-вха насочени къмъ въоржжаване на
Спасителни кораби за подводници—2. „Хваръ
адриатическия брЪгъ и поддържане на получените (1896 г. ремонтиранъ презъ 1927 г.) съ водоизм*сморски единици.
тване 2630 т., скорость 12 в. и „Спасилагъ" — /4 °
Въ последните 3—4 години, обаче, правител т., скорость 17 в.
ството полага много големи усилия за развитието
Яхтата „Вила", бивша „Оа1та1а" (1896 г.) на флота.
Днесъ адриатическиятъ воененъ флотъ на Юго- 2 6 0 / " а в и а ц - и о н н ия тендеръ „Смай'-1928 г., водои се състои отът
и
измъкване 1870 т., скорость 15 в., въоржжеи*
славия
1-102 м. м. орждие, постройка Оеит.5сЬе шегп
Стария кръстосвачъ „Далмация" 2360 тона Хамбургъ.
—бившиятъ германски „Ньобе" (1899—1926 г.)—куУчебнитъ кораби-„Силтка" — (1891 г.) 370 т,
пенъ презъ 1926 г. и влъзълъ въ строя 1928 г.; слу
скорость 9 в. въоржжение 2—47 м. м. орждия
жи за учебенъ корабъ.
Флотилния водачъ „Дубровникъ" (1931 г.) „Ядранъ"—1932 г,—съ водоизмЪстване 720 т., ек»
— 1880 тона, скорость 37 в., мощность на машинитъ- рость 8 в.
42,000 к. с.. въоржжение 4—140 м. м., 1—83 м. м.
На Дунава Югославия има 4 монитора: » 1Аопротивоаеропланно, 2—37 м. м. противоаеропланни рава" (б. Когоз)—1892 г., 448 тона, скорость 1" *
и б торпедни тржби 533 м. м. Корабътъ влезе въ въоржженъ съ 2—120 м.м., 2—76 м.м. орждия и °>
строя презъ 1932 г. и е твърде интересенъ поради картечници; „Сава" (б. Вос1год)—1904 г., 433 т., ск^
—
рость 12,7 в., въоржжение 3 - 1 2 0 м.м., 1 гаубиц""*"
*)Два разоржжени броненосеца, 1 кръстосвачъ и 10 '— м. м. и 2—47 м. м. противоаеропланни ор#Ди/

Год. X. Брой 8.
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Посрещането на „Дубровникъ" въ Евксиноградъ на 3. октомврий 1933 година.
5. „Дубровникъ" на котва предъ Евксиноградъ. 1—4 и 6—9. различни моменти оть посрещането и воденето ма .Ду
бровникъ" отъ миноносеца „Дръзки".

1915 г.) съ водоизмБСтване съответно 450 т. и 530
т., скорость 13,5 в., въоржжение 2 -120 м. м., 2 гау
бици 120 м. м. („Драва" 3), 2—75 м. м. проти
вовъздушни („Вардаръ" 3—75 м. м. и 2—47 м. м.)
и б картечници. Въ Охридското и Преспански езера
еж пуснати Н-БКОЛКО блиндирани моторни лодки съ
орждия въ куполи, тежки картечници и прожектори.
Морската строителна програма, която требва
да бжде завършена презъ 1936 г., обхваща 2—7,000
т. кръстосвана, на които ще има 15 4,4 м. м. орж
дия, 10 изтребители отъ по 900 т., 10 подводника
по 500 т. (отъ типа на френските подводници за
бр-вгова отбрана 51тоогг), 12 торпедоносци по 200
т., 2 минозаградителя и 30 торпедни лодки.
За нуждите на флота еж доставени отъ Гер
мания за см-втка на репарациите 2 плаващи дока
оть по 7,000 т. Единиятъ ще се инсталира въ Катаро,
а другият ъ по всека в-вроятность въ Сплитъ.
Въ Катаро има единъ арсеналъ, който извър
шва поправки само на военните кораби. Въ Кралевина при Сушакъ има стара корабостроителница; въ
нея се строятъ само търговски кораби.
Въ Главинчица близо до Сплитъ се организирва една модерна корабостроителница отъ френ
ската фирма СпагШегз бе 1а Ьоне. Основниятъ капиталъ на това предприятие е 22,000,000 динара.
Югославия се е задължила да поржча въ новата ко
рабостроителница 2—7,000 т. кръстосвана, 4-6ОО
тонни подводника и доста други малки бойни и

рото си желание и да даде добри изгледи за преустройването на новото предприятие, Югославия е порж
чала въ Спапглегз с!е 1а 1_оие 1 голъмъ изтръбитель, 1 обикновенъ изтртзбитель и 1 подводникъ.
Главната морска база на флота е Катаро, но
изглежда, че ще бжде зам-внена съ Сплитъ. Сплитъ
е забележително добре запазена морска база, бла
годарение на тесните проходи, които водятъ къмъ
порта, между нтзколко добре укрепени острови.
Споредъ бюджета югославянскиятъ воененъ
флотъ има следниятъ личенъ съставъ: адмиралъ—1,
вицеадмирали—2, капитани 1р.—7, капитани 11р.—
34, кап.-лейтенанти — 33, старшилейтенанти — 64,
лейтенанти—74, мичмани 1р.—105, мичмани Ир.—98,
технически офицери—19, подофицери—1,122, моря
ци—4,026, възпитаници въ подофицерските школи
—968 и възпитаници на морското военно училище 105.
Отъ изложеното дотукъ се вижда, че подго
товката на флота върви системно съ бързи крачки
къмь една ясно опредтзла задача—активна отбрана
на своето крайбрежие. Географическото положение
на това крайбрежие, което е покрито по целото
си протежение съ една отлична завеса отъ острови,
го прави трудно уязвимо. Югославянскитв леки над
водни и подводни сили, маневриращи изъ проходите
предъ базите, щеиматъ отлични условия за дейст
вие съ изненада. Едно внимателно анализиране на
строителната програма подчертава тая посока въ
подготовката. НеРното изпълнение ще осигури една
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ЕКСПЕДИЦИЯТА НА ЛЕДОРДЗБИВАЧЛ „СИБИРЯКОВЪ".
За в ъ бждеще Северниятъ ледовити океанъ щ е бжде отворенъ за к о р а б о п л а в а н е т о .

Презъ 1932 г. една научна съветска експеди
ция преминала съ ледоразбивача „Сибиряковъ", за
прьвъ пжть въ историята, Северния ледовити океанъ,
отъ Европа до Тихия о-сеанъ, въ течение само на
едно ЛБТО (по-гочно отъ 28. юлий до 1. октомврий.)
Касае се за единъ новъ съобщителенъ пжть
между Атлантическия океанъ и крайбрежията на
Тихия, презъ водите, близки до северния полюсъ.
Европейската и азиатската части на Арктичния
океанъ, които еж почти изцъло брегове на Съвет
ския Съюзъ, еж били отдавна поле на най-смели
изледзания. Нека припомнимъ известната експеди
ция на Нансенъ сь „Ргат" (1893—1896 г.), тая на
учения шведецъ ГНогсюпзкрею, който пръвъ, благода
рение на финансовата помощь на Русия, премина въ
1878 — 1879 г. арктичните морета съ презимуване
по пжтя. Сжщиятъ пжть бе преминатъ отъ руската
експедиция на Вилкицки въ 1914—1915 г. и отъ
прочутия Амундзенъ въ 1918 — 1920 г., който треб
ваше да прекара две зими всредъ ледовете.
Тия екпедиции доказаха теоретичната възможность за преминаването на Арктика, но поради
дьлготрайносгьга си (2 години минимумъ, поради
принудителното зимуване) не можеха да иматъ
практическо значение. Така теоретично отворениятъ
пжть оставаше на практика затворенъ.
Но нуждите на новата съветска економия пов
дигнаха въпроса отново. Бе изученъ и приложенъ
на д^ло новъ планъ.
Отъ 1929 г. съветските ледор^збивачи започ
наха да изледватъ систематически Северния океанъ,
особно ледоразбивачътъ „Седовъ" съ професорите
Шмидтъ, Самоиловичъ, Мезе и Капитанъ Воронинъ.
Тия експедиции послужиха главно за полярна
подготовка на корабните обслуги.
На 28. юлий 1932 г. ледоразбивачътъ „Сиби
ряковъ" напусналъ Архангелскъ, съ капитанъ Во
ронинъ и професорите Мезе и Шмидтъ. Екипажътъ,
съ изпитани вече качества, се състоялъ отъ 37 души.
Освенъ техъ още 26 учени, журналисти, фотографи,
химици, геофизици, зоолози.
Началото на пжтуването било особенно благо
приятно. Презъ леденото поле на морето Кара „Си
биряковъ" миналъ край устието на Енисей, островъ
Свердрупъ, и се отправилъ къмъ Северната земя —

архипелагъ, съставенъ отъ многобройни острови съ
обща повърхность 40,000 кв. клм. Максимумъ дос
тигнатата ширина била 81 "30! Тукъ били направени
изледвания отъ голвма научна стойность. Но вече
требвало да се плава все всредъ дебели ледове.
Минали лимана на Лена, островите Новий Сибиръ, до делтата на ръка Колима. До тукъ вървело
безъ особени мжчнотии. Източната часть на Арк
тичния океанъ, обаче, била намерена блокирана отъ
грамадни айсберги (ледени планини, докарани откъмъ полюса отъ силните северни ветрове.) Нестопявани съ години, твхната дебелина се движела
между 3 и 10 метра.
„Сибиряковъ" се борилъ съ ледовете, но на
10. септемврий подъ особенно силния имъ напънъ
перката се счупила. Требвало посредъ открито
море и съ големи усилия отъ страна на всички
счупената перка да бжде заменена съ запасната.
Шесть деня по-късно тръгнали, но на 18. септемврий,
на 200 клм. само отъ цельта — Беринговия протокъ"
— претърпели нова авария: поради повреда въ винта,
перката се откачила и изгубила въ морето. Вече
не можело да се поправя. Съ мжка се движили до
зона съ по-малко ледове, опнали импровизирани
платна и на 1. октомврий влезли въ Беринговия
протокъ, преминавайки по тоя начинъ Арктичния
океанъ за два месеца и 4 дни...
Следъ изледване на резултатите, Съветското
правителство решило да установи нови научни станции
всръдъ ледовете, да построи пристанища, терени за
кацане на аероплани и да маркира пжтя.
„Очевидно, пише проф. Шмидтъ (по описанието
на когото еж съставени тия редове), пжтьтъ презъ
Арктичния океанъ е трудене и изисква специални
технически познания, но сигурно е, че презъ него
може да се прекарватъ групи търговски кораби, во
дени отъ ледоразбивачи. Тая система се прилага
вече отъ много години въ морето Кара, до устията
на Объ и Енисей. Въ 1933 г. ние ще водимъ кора
бите до делтата на Лена, а по-после презъ Ц-БЛИЯ
Арктиченъ океанъ.
Северниятъ ледовитъ океанъ, некога недостжпенъ, ще стане за въ бждеще арена на економическата и научната деятелность на човека*.
Изъ „Уи:" М. Д-в*

Г. Панчевъ

ПО СЛУЧАЙ ИДВАНЕТО НА ГРЪЦКИЯ УЧЕБЕНЪ КОРАБЪ „АРИСЪ" ВЪ ВАРНА.
На 22. юлий т. г. Варна бе посетенъ отъ гръц е нагодено за удобно живеене и успешно водене
кия учебенъ корабъ „Лрисъ", числящъ се въ спи занятия съ офицери, подофицери, юнкери и моряцисъците на военния флотъ на Гърция.
Въ офицерските отделения има създаденъ Д°РИ
Той е тристожеренъ ветроходъ съ спомага значителенъ конфортъ, подофицерските еж обза
телна машина отъ 1,000 конски сили. Строенъ е ведени добре, а жилищните помещения на юнкерит*
на
въ Франция и е завършенъ презъ 1927 год. 1935 и моряците еж нагодени за скромно живеене ия
тоненъ, дълъгъ 77 м. широкъ 12 м. потъва 4.5 м. около 400 души. Въоржженъсъ 4—42 м.м. ор»Д развива скорость 9 мили (17 клм.). Машината му
Корабътъ се използва за обучение цялата
е морски типъ съ тройно разширение; има три котли година, като обикновено летния сезонъ заедносъ
за течно гориво—„Бабковъ" и „Вилкоксъ", отъ които учениците си (офицери, подофицери и юнкери и
единия запасенъ. Всички рудани иматъ електро моряци) предприема плавания извънъ гръцкитъ
двигатели. Ввтрилното му стъкмяване е смесенъ териториални води. Останалото време плава въ
типъ. Общата му ветрилна повърхность достига Пирейския заливъ или стои закотвенъ предъ островъ
1,600 квадратни метра. Щзлиятъ корабъ заедно съ Поросъ дето се намира морското подофицерск°
стожерите е построенъ отъ железо.
училище.
В^тоешното му разпределяне и обзавеждане
Обслугата на „Арисъ", заедно съ учащите &
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възлиза на 420 души, обикновено разпределени
така: 36 офицери (отъ които 9—10 следватъ щабофицерски курсъ) 45 юнкери отъ първата учебна
година (20 строеви, 12 механици, 10 авиатори и 3
домакини) 75 кандидатъ-подофицери, 250 моряци
и 16 специалисти, свещенници, художници и пр.
Следъ 3 месечно лЪтно плаване офицерите,
подофицерите и юнкерите слизатъ отъ кораба и
продължаватъ обучението си въ специалните военно
морски училища въ Пирея (за офицери) въ Татой
(за авиатори) и о-во Поросъ (за подофицери).
ЮнкеригЪ авиатори, 3 месеца отъ първата си
учебна година плаватъ на „Лрисъ", а следъ това
отиватъ въ Явиционното училище.
Корабътъ служи за обучаване само въ морячеството.
Въ война корабътъ става болниченъ съ 250
легла за болни.
Гърция е типична морска държава. Море
плаването й е сжщественъ и най-важенъ факторъ
въ нейното сжществуване. Гърция жив-Ъе отъ
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морето и за морето. Нейниттз търговски кораби
кръстосватъ водите на Ц-БЛИЯ св^тъ, наравно съ
корабите на големите държави.
Малка и бедна Гърция поддържа около 700
кораба съ обща вм-встимость 1,062,019 нето Р. Т.
Въ тия времена на обща стопанска стагнация и
преситеность на тонажъ Гърция има тенденция да
увеличава търговския си флотъ. Гърците намиратъ
сметка въ това, защото се явяватъ конкурентно-способни въ международните състезания на морския
трафикъ.
Общото число на търговските кораби е 699, кои
то се разпредвлятъ по рода на двигателите си: 572 па
раходи 1,472,300 бр.Р.Т. 13 моторни—5.157 бр. Р. Т. и
114 ветроходи 63,199 бр.Р. Т. Корабите преимущест
вено еж за сухи товари; само 15,000 бр. Р. Т. еж приспо
собени за течни такива. Въ голямото си количество
гръцките кораби еж стари, но вършатъ добра работа,
и бавно, ала постоянно се попълватъ съ нови. За гръц
кото стопанство, приходите, които носи гръцкия тър
говски флотъ еж големи. Данни за последните години

'"^

йЩ^:^^^^^^

С^-.^Ялг.л&А

Гръцкия воененъ учеб1енъ корабъ „Ярисъ."

х

нема, но за 1926 г. тЪ се пресмЪтатъ бруто на
6,862,000 англ. лири т. е. около 4 милиарда лева, отъ
които като чистъ приходъ въ Гърция еж влезли
1,300,000 англ. лири (790,000,000 лв.) Като се сметне,
че за корабоплаването въ Гърция е вложенъ
единъ капиталъ отъ 10—12 милиона английски
лири или около 8 милиарда лева, ясни ставатъ изго
дите, които има гръцкото стопанство отъ тоя родъ
предприятия. Нека се помни сжщо, че Гърция нито
- е земледЪлска, нито индустриална страна.
Военниятъ флотъ на Гърция представлява не
малъкъ интересъ въ международно отношение
и е единъ факторъ, за когото се държи сметка
при всички политически комбинации.
Къмъ 1933 год. Гърция има:
2 линейни кораба „Килкисъ" и „Лемносъ",
строени 1905 год. 14,700 тона, скорость 13 мили
въ часъ, въоржжени съ по IV—30.5 см. VIII—20.3
см. УШ-17.8 см. ХИ-7.6 см., ^ - 5 . 7 см.; М - 3 . 7 см.
I

'

I

МИ I I

!!!!! !

II—7.6 см. противохвърчилни. Общо 42 орждия, 8
картечници и II—53.3 см. торпедни тржби. Районъ
на действие 6,920 мили. Единственъ сериозенъ недостатъкъ на гЪзи кораби е малката имъ скорость.
Поправени еж презъ 1927 год.
Единъ кръстосвачъ „Г. Яверовъ" — строенъ
1910 год.—10,100 тона, скорость 23.8 мили въ часъ,
въоржженъ съ IV—23.4 см. VIII—19 см. XVI—7.6 см.
IV — 4.7см. VI — 7.6 см. противохвърчилно. Об
що 33 орждия, III—45 см. торпедни тржби. Районъ
на действие 4,100 мили. Поправенъ въ 1926 год.
Единадесеть изтребителя, строени презъ 1907—
1933 год. 350—1,450 тонни, скорость 26—40 мили
въ часъ. Добро торпедно въоржжение. Районъ на
действие 1,200—4,500 мили. По-старите, строени до
1913 г., еж основно поправени презъ 1926—27
год. Останалите 6 еж нови, строени 1931—33 год.
Предвижда се постройката на други два до 1937
и още 8 изтребителя и два флотиловодача до 1941 г.
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11 торпедоносци строени 1913—1914 год. по
150 т.; скорость 20—29 мили въ часъ съ по III—45 см.
торпедни тржби.
6 подводника, строени 1926—1930,

—
778 960

14
тона, скорсть- мили въ часъ, районъ на действие
4000
100

(10)
(5)

мили.

*) Даннитъ надъ чертата еж въ надводно състояние,
а подъ чертата въ подводно. Цифритъ въ скоби еж схорость въ мили на часъ.

Год. X. Брой 8.

5 минозаградители, строени 1916—1927, 380
—2,650 тонни; скорость 13—21 мили въ часъ, районъ
—7,300 мили, съ тозароподемность отъ 40—110
мини. Общо всичкигЬ могатъ да дигнатъ едновремено 300 мини.
29 разни спомагателни кораби. Общо гръцкия
флотъ разполага съ 47 бойни кораби и 29 спо
магателни.
Личниятъ съставъ наброява 556 офицери, 960
подофицери и 5,200 моряка.

ПЪРВИТЪ ОБЩОБЪЛГАРСКИ СЪСТЕЗННИЯ ПО ПЛУБННЕ
Едновременно съ десетия редовенъ съборъ,
на 27. и 28. августъ т. г. се произведоха въ Варна
първитъ общо-български състезания по плуване.
В ь з ь основа на протокола отъ 22. мартъ т. г., обявенъ вь брзй 5 на „Морски Сговоръ", организацията
съ окржжно № 267 отъ 8. VII. 1931 г. покани на
твзи състезания и секциите по плуване къмъ клу
бовете на Б. Н. С. Ф.
На тези състезания освенъ легионитъ- отъ
Варна, Бургасъ, Ломъ участвуваха сп. кл. „Владиславъ" отъ Варна и сп. кл. „Левски" отъ София
само съ единъ състезатель. Легиона отъ Видинъ
не можа да вземе участие поради недоразумение,
създадено около нередовното получаване на корес
понденцията на клона ни, а легионите отъ Русе,
Търново и Пловдивъ по финансови съображения.
По сжщит-в причини и спортнитъ клубове „Левски"
и „Я. С. 23" отъ София не можаха да взематъ
участие.

Група V, скокъ № 21— стоежъ на ржце и гла
воскокъ.
Предвиждаше се и другарска игра на водна
топка при наличието на подготвени тимове. Имаше
и демонстративно плуване краулъ на 50 м. за юноши
сжщо и на. 50 м. гръбно.
Състезанията се произедоха въ басейнъ отъ
50 м. устроенъ въ пристанището на Варна. Линията
на старта б%ше устроена на неподвижна платформа.
Другата стена на басейна представляваше стената
на единъ неподвижно закрепенъ шаланъ на 50 м.
отъ линията на тръгването. Между тъзи стени бъха
маркирани петь коридора за състезатели. Кулата
отъ 5 м. и триметровия трамплинъ бЪха поставени
на кея въ пристанището. Обща дълбочина на ба
сейна 7 м.
Жури:
I. плуване:
Стартеръ Я. Ялексиевъ (Варна), гл. еждия: инж.
Даракчиевъ (Ст. Загора), еждии: Клайнъ (София) и
Павловъ (Варна). Протоколистъ Любеновъ.
ВремеизмЪрвачи: 1. Мургъ (София)
2. Мичманъ Вангеловъ (Варна)
3. Каролевъ (Бургасъ)
4. Василевъ (София)
5. Павловъ (Варна)
II. Скокове:
Гл. еждия инж. Даракчиевъ, . еждии: Клайн*
(София). Ял. Ялексиевъ (Варна) и Павловъ (Варна>
Протоколисти: — Любеновъ и Бъчваровъ.
Резултати отъ състезанията:
I. плуване:
100 м. свободенъ стилъ:
1 м. Ю с
I. Поповъ Евстати
Варна
1 м. 1|сII. Поповъ Иванъ
Варна
III. Кенковъ Димитъръ
Бургасъ
1 м 45 с

Соф. Сп. Область бЪше застжпена въ журито
съ г. Клайнъ, посоченъ отъ сп. кл. „Левски".
Програмата на състезанието:
Плуване.
100 м. св. стилъ.
400 м. св. стилъ.
1,500 м. св. стилъ.
200 м. жабно плуване.
100 м. гръбно плуване.
4ХЮ0 м. пощово плуване—краулъ.
Тройна поща: 100 м. жабно, 100 гръбно и 100
м. краулъ.
Скокове:
Таблица Я. Трамплинъ отъ 3 м.
Група 1, скокъ № 1— главоскокъ напредъ безъ
засилване.
Група II, скокъ № 8—главоскокъ назадъ.
Група IV, скокъ № 17-в -главоскокъ напредъ
заднишкомъ
Група V, скокъ № 21 — половинъ свределъ
200 м. на гърди:
9Я с
напредъ съ засилване.
I.
Фесчиевъ
Иванъ
Варна
3 м. & '
Таблица В. Кулови скокове отъ 5 м.
И. Обухъ Олегъ
Варна
3 м- « '
Група I, скокъ № 1—главоскокъ напредъ безъ III. Бъчвароъ Никола
6 с
Варна
Зм.44
/ю '
засилване.
50
м.
краулъ
демонстративно
(за
начинаещи)
Група II, № 8—главоскокъ назадъ.
I. Янтонъ Янтоновъ
Варна
37 мГрупа IV, скокъ № 17-в—главоскокъ назадъ
ч37
7 мм.
II. Пуховски Тодоръ
Варна
"
заднишкомъ.
38
м.
III. Сапаревъ Илия
Варна
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1.
2.
3.
4.

Тръгване на състезателите.
Борба за първенство.
Пристигане на първия.
Скокъ.

5. Часть отъ публиката, наблю
даваща старта.

400 м. свободенъ стилъ:
. Поповъ Евстати
Варна
б м. 23 с.
• Иордановъ Рафаилъ
Бургасъ 6м.28<Уюс.
III. Медникаровъ Тодоръ
Варна
бм.48 4 /5С
Пощово плуване краулъ (4ХЮО):
1- Екипа на Варна
5м.224/юС
"• Екипа на Бургасъ
6м.156/юС.
ЮО м. на гръбъ:
I- Обухъ Олегъ
Варна
1м.388/10с
П. Бъчваровъ Никола
Варна
• 1 м. 41 с.
Щ. Алмира Калия
Варна
1 м. 41 с.
50 м. краулъ за юноши (демонстративно)
!• Поповъ Коста
Варна
38 сек.
II. Бочевъ Недтвлчо
Варна
442/5 сек.
Щ. Петровъ Ятанасъ
Варна
45 сек.
50 м. гръдно за юноши (демонстративно)
I- Любомйръ Казаковъ
Варна
541А0 сек.
I. Парашкевовъ Йорданъ
Варна
552А сек.
Щ- Бъчваровъ Ставри
Варна
60 сек.
Пощово плуване 3X100 (ЮО м. на гръбъ, 100 м. на
гърди и ЮО м. краулъ)
Екипа на Варна: Обухъ Олегъ, Фесчиевъ Иванъ и
Поповъ Иванъ — 4м.332/юс.
1,500 м. свободенъ стилъ:
27м.1б7ю
I. Поповъ Евстати
Варна
27м. 566/, о
Н. Медникаровъ Тодоръ
Варна
29м. 8/1о с"'• Милановъ Петъръ
Варна
II. Скокове:
Скокъ отъ 3 метра
'• Русевъ Кирилъ
Варна

75.98 точ.

Варна
Бургасъ

69.70
5408

Скокъ отъ 5 мегра:
I. Фесчиевъ Кирилъ
Варна
II. Костовъ Богданъ
Варна
III. Даровъ Никола
Бургасъ

63.24
50.13
42.37

II. Костовъ Богданъ
III. Даровъ Никола

Резултатитъ отъ общобългарсктъ състезания
еж повече отъ насърдчителни. Явно е, че въпреки
липсата на удобни басейни за трениргнена плувците,
последните вече даватъ резултати, които ни приближаватъ до постиженията на Балканиадата, когато
ние бъхме по-скоро наблюдатели. Обаче за да догонимъ постиженията на по напредналит-р. въ това
отношение, ще еж необходими още усилия и упорита
системна работа. Ние не сесъмнъвамевъ успъхз, като
имаме предъ видъ добрия материалъ, съ който раз
полага плувниятъ спортъ.
За да може да се направи сравнение за успъха
на нашитъ плувци, даваме постиженията на балканскитъ игри и свътовнитъ рекорди къмъ 1. мартъ
1932 год.
На балк. игри.
Гърция Свпт. рек.
България
1м. 9-бс. Ом. 57-4с.
ЮОм. своб. стилъ 1м.17-2с.
бм. 4*4 с. 4м. 47 с.
400м. своб. стилъ 7м. 7 с.
4м. 6-6 с. 2м. 44-6 с.
4м. 8 6 с.
2С0м. жабно
1500м. своб. стилъ ЗОм. 34 с. 28м. 14-4с. 19м.07'2с
ЮОм. на гръбъ
1м. 38 с. 1м.31-4с. 1м.08-2с
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Мбрскй Сговоръ

Год. X. Брой §..

р&х&хФап/^Нтпт&&*гуз&&а^

изъ животя и

ДЕИНОСТЬТЯ

ня

БЪЛГЯРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.

По случай патронния паздникъ на организа състявя ня новото УПРЛВИТЕЛНО Тгзлб
цията, 19. августъ,и поздравителната телеграми отъ
НЯ Б. Н. М. С.
страна на Организацията до Негово Величество Царя
На първото, заседание, Пъстряло се на 11; сеп
се получи следната телеграма:
темврий т: г., Г. У. Т. на Б. Н. М. С; се конституйр!
Петър-ь Сстояновъ-,
въ новия си съставъ, както следва:
Председатель: Д-ръ Ст. Консуловъ, професоръ
Българския Народенъ Морски Сговоръ—Варна
.
Негово Величество Царьтъ ме натовари да въ държ. университетъ. ,.
Подпредседатели:
Я.
Найденовъ
^ рентиеръ,
предамъ Вамъина цЯлата организация на Морския
г
Сговоръ неговата сърдечна благодарность за изка й Кап. |р. Ив. Вариклечковъ, Н-къ на ,Флота;
Гл. секретарь—ВасилъИгнатовъобцхественйкъ.'
заните нему и на семейството му любезни привет
Секретари: лейтенантите Стефанъ Власевъ II
ствия по случай патронния Ви празднйкъ.
Павелъ Павловъ.
Съветникъ Груевъ.
Гл. касиеръ: лейтенантъ Ст. Цаневъ.
—Въ отговоръ на поздравителната телеграма по
Касиеръ: лейт. В. Тонковъ.
случай деня на Възшедствието на престола и незаГл. уредникъ на летовищата — инж. корабо
висимостьта Н. В. Царя отговори съ следната те строители П. Пампуловъ.
леграма:
Гл. редакторъ— Д-ръ Я. Ярнаудовъ, професоръ
въ
Висшето
търговско училище.
Професоръ Д-ръ Консуловъ,
Редактори: Д-ръ Скорчевъ, н-къ противобеснага
Председатель Морския Сговоръ—Варна.
станция, и П Куповъ, преподаватель въ Морското
Вамъ и на Българския Народенъ Морски Сго учйлище
4
воръ благодаря сърдечно за чувствата и любезните
БибЛибтекарь: Николай Пеневъ' йнженеръ'
благопожелания, изказани ми на вчерашния день.
Химикъ.
Царьтъ.
Гл. уредникъ на Морския музей: К. ШкорпйлЪ)
. —Презъ изтеклия сезонъ Г. У. Т. устрои петь археологъ и общественикъ.
екскурзии до Цариградъ и обратно.
Уредници: лейтенантит-Б Василъ Мишляковъ и
Георги Пецовъ.
Екскурзиите бвха устроени както следва:
на 19. юлий съ пар. „Царь Фердинандъ" 44 участн.
Гл. ржководитель на водния спортъ — лейтеш
Панчевъ.
на 1. августъ съ пар. „Царь Фердинанъ" 52 „
на 15. августъ съ пар. „Бургасъ"
36 „
ржководители: инж. Г\ ДаракЧиевъ и Я. Йлексиевъ.
на 29. августъ съ пар. „Бургасъ"
18 „
на 12. септемврий съ пар. „Бургасъ"
16 „
СЪВЕТНИЦИ»
—На 13. августъ Месемврийскиятъ ни клонъ уст
Г. Даскаловъ, Варненски окржженъ управитель.
рои градинско увеселение съ венецианска вечерь.
Кап. Нр. Г. Славяновъ, началникъ на Морската
Сжщия день еж били произведени морски състеза учеона часть.
ния, на които еж участвували и м-встнитъ лодкари.
П. Стояновъ, общественикъ, 6ИЕШЪ кметъ на
Интересни еж били състезанието на плуване на Варна и народенъ представитель.
1,200 м. разстояние, демонстративно спасяване на
Я. Сираковъ, юристъ-консултъ на Варненската
давящъ се, подводно плуване и състезанията подъ община.
гребла за МЪСТНИТ-Б лодки. За увеселението еж прис
Д-ръ Паспалевъ, уредникъ на Яквариума.
тигнали отъ Бургасъ надъ 100 души екскурзиянти
П. Оджаковъ, апелативенъ еждия въ гр. Русегости. ЦЪлиятъ день е миналъ въ истинско морско
Д-рь Н. Недковъ, общественикъ—Ломъ.
тържество, оживъно отъ звуците по специално по
Ст. Минковъ, индустриалецъ и общественикъканената отъ Бургасъ музика, която е внесла раз Габрово.
нообразие въ курортния животъ на града. Резул
Йовко Обрейковъ, дир. на тют. фабр. Плсвдивъ.
тата отъ увеселението е много добъръ.
Ив. Ивановъ, търговецъ—Ямболъ.
—Къмъ края на м. августъ всички лътовища на
Зл. Бръчковъ, общественикъ, бившъ кметъ ^
Б. Н
Варна.
М.
С.
се
закриха
съ
отлични
резулати
за
ЛБТОВНИЦИГБ
Ь
В. И. ^ЗЕТИТЪ РЕЗОЛЮЦИИ ОТЪ X. РЕДОВЕН*
Б. Н. М. С, СЪСТОЯЛЪ СЕ
ОП>
На 15 септември т. г. се е поминала следъ СЪБОРЪ . НЯ
- - - - " . • • • 1-1. Л_., Ч . Ц Ч . 1 Ч / / М 1 и
—
кратко боледуване членката отъ управителното ГБ27-29.УШ.1933 ГОД. ВЪ ГР. ВЯРНЯ
ло на Софийския Клонъ, госпожа Иванка Лазарова
I. Десетиятъ редовенъ съборъ на Б. Н. №• С
0_ВШе 6 Д Н а въ
ВЪ В а р н а с л е д ъ
няТпТ?
°ДУшевена привърженика
изслушване дебатитъ, които се р»г
на морската идея уреуспъ
насъ и работъше съ примерна ШХЗ Л О ™™ е ния на разглеждане въпросъ за н*
низация.
2 н н н о с , ъ з а преуспяването на „ашата орга.- ШТ Р и б а Р " в о и взетитъ решения отъ минали*
низаиия
Р
събо и
Р и дейната ни програма, констатира, че не
„Богъ
да я прости"!
може да отбележи никакви успъхи въ духа на Д
сегашните искания на Б. Н. М. С.
_

Год. X. Брой 8.

Морски Сговоръ

Тая година събора наново е принуденъ ла
повтори смисъла на своите решения о ^ ми н а л о ?о
- и д а настои предъ отговорните фактори да се вслу°
.шатъ въ нуждитъ на момента, защото губенето на
ЛН
барство. 6 Г
° ^ Н 9 П р е Д Ъ К а н а ™шетГр™
•и
Съ прискърбие требва да се отбележи, че
Инспектората по рибарството е проявилъ една от
рицателна и крайно пакостна дейность съ закри
ването на сжществуващето вече .10 години рибар
ско училище, задачите и целите на което требва
ше добре да бждатъ разбрани тъкмо отъ тоя институтъ. Яко училището е имало нужда отъ ре
форми и преобразования, инспекторатътъ е властенъ и бъ длъженъ да ги направи.
По тия съображения и водимъ отъ желание
да се направи поне най-необходимото за правил
ната насока на нашата дунавска и морска рибо
ловна политика, въ изпълнение на своята програ
ма, събора
РЕШИ:
1. Да се настои предъ А1-вото на земледълието и държ. имоти да обърне най-сериозно вни
мание върху прокарването на една обмислена, до
бре проучена и здрава рибарска политика, като
важенъ елементъ за стопанското издигане на стра
ната. За успешното изпълнение на тая задача пре
ди всичко тр-ьбва да бжде изхвърленъ бюрократизмътъ отъ риболовния инспекторатъ. Сжщиятъ
тр-Ьбва да се обърне въ деятеленъ органъ на сто
панско развитие въ почти девствената область на
рибарския поминъкъ, като се освободи отъ вся
каква рутина и см-кпо навлезе въ пжтя на обно
влението и напредъка.
2. Да се отвори закритото рибарско училище,
като се реформира, въ съгласие съ поуките отъ
Досегашния му животъ. Яко инспекторатътъ по ри
барството се счита неподготвенъ да се справи съ
гол-вмата задача, която му се възлага, нека учили
щето се придаде къмъ другото ведомство, което е
готово да поеме всички грижи и отговорности за
неговото развитие, и въ никакъвъ случай да не се
убива това хубаво дЪло за народното стопанство,
свързано съ използване благата на морето и голтзмигЬ ни р^ки и съ държавната сигурность на
бреговете ни.
3 Рибарскиятъ корабъ требва да бжде използуванъ за целите, за които е взетъ, като не се про
валя едно дъло само, за да тържествува рутината
и кжсогледството.
4. Разрешението на въпроса за хладилници и
уредбата на рибния превозъ е единъ отъ най-глав
ните фактори за развитието и успаха на рибар
ството и требва да бжде първа грижа за осжще-'
ствяване отъ Министерството на 3. Д. И.
5. Да се настои предъ всички фактори въ стра
ната за поставяне рибарството у насъ като народенъ поминъкъ отъ първо значение.
Н. Десетиятъ редовенъ съборъ на Б. Н. М. С.
следъ разяснение на сложените за разглеждане въп
роси и следъ направените дебати, констатира, че
въпросътъ за българското корабоплаване на море
и на р. Дунавъ е останалъ на една мъртва точка
и никакво подобрение въ него не се забелязва.
Идеята за Дунавско корабоплаване е въ периода
на далечно проучване, а набавянето на кораби за
морето се спжва отъ валутни затруднения.
Съборътъ намира, че тия два въпроса еж до
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статъчно разяснени и вече е крайно време найпосле да имъ се даде едно правилно разрешение,
за което
РЕШИ:
1. Да се въздействува върху меродавните уч
реждения и лица да не се спира подетата иници
атива за създаване на Дунавско корабоплаване,
чието оежществяване да стане по скоро. Да се
подкрепятъ усилията на Б. Т. П. Д-во да се сдобие
съ още няколко кораба за засилване морската ни
търговия. Япелира и тая година къмъ м-вата
на финансите, земледЪлието, търговията и вой
ната да обединятъ своите усилия, за да се тури на
подобаваще мтзсто въ стопанския ни животъ и бъл
гарското корабоплаване.
III. Десетиятъ редовенъ съборъ на Б. Н. М. С.
отъ развилите се дебати по въпроса за закона за
Поощрение на корабоплаването, намира, че и тоя
въпросъ е твърде изостаналъ. Само съ една строго
очертана държавна политика, чрезъ този законъ,
ще се създадатъ услозия за развитието на българ
ското кораболлаване. поради което
РЕШИ:
1. Да настои предъ М-вото на жел-взн., пощ.
и телеграфите да бжде внесенъ на разглеждане и
приемане приготвения вече „Законъ за поощрение
на търговското корабоплаване", който е нераздтзленъ отъ влезлия вече въ сила „Законъ за тър
говското корабоплаване".
IV. Десетиятъ редовенъ съборъ на Б. Н. М. С.
намира, че въпросътъ за излаза на Егея е единъ отъ
най-важните по своето значение за бждещето на
нашата родина — въпросъ за нашето сжщеавуване и краежгълния камъкъ за изграждане благо
състоянието на българския народъ. Къмъ неговото
разрешение тр-пбва да бждемъ готови въ всеки
моментъ. За това

РЕШИ;
Настоява за пълно и еднакво схващане отъ
всички меродавни фактори за изваждано па стра
ната отъ нещастното за насъ приключване на Бал
канския въпросъ. Безъ да се емтзта въ състояние
да указва насокигЬ на нашата външна политика,
подчертава, че въ всЯка една комбинация на гру
пировки, кардиналната линия лежи въ въпроса
за Егея.
V. Десетиятъ редовенъ съборъ на Б. Н. М. С,
следъ изслушване реферата на г. кап. Кършиковъ
и развилигЪ се дебати върху въпросите за водния
спортъ и морскиттз летовища, намира, че
1. Тия две области на дейность на Б. Н. М. С.
еж отъ голтзмо значение за преследване и пости
гане на целигЬ, които си е поставила организаци
ята, като по-конкретно приобщава изрода ни къмъ
морето и го приближава къмъ опознаване на неговото
значение като стопански факторъ. Веднажъ така,
требва да се засили навлизането въ тия две об
ласти съ една по-интензивна дейность, която като
резултатъ ще даде привличане младежьта къмъ
морето и ще подготви по тоя начинъ бждещите
пионери за стопанското му и духовно овладяване.
Вънъ отъ това, както водния спортъ, така и
летовищата еж въпроси на народно оздравяване и
чрезъ развитието имъ косвено ще се допринесе за
успаха на общото издигане на физическата култура
на подрастващето поколение.
За да може, обаче, да се достигнатъ резул-

тати, необходимо е поставянето на тия два въпро
са на правилна основа, затова
РЕШИ:
1. Върховното ръководство на водния спортъ
и обзавеждането на морски летовища да се турятъ
временно като задачи'на Ь. Н. М. С, за която цель
всички клонове да се заематъ и подготвятъ почва
за създаването на воденъ спортъ; да повдигнатъ
интереса къмъ летуване на децата и съ всички
усилия да подготвятъ обзавеждане на морски ле
товища. *
2. Да се уредятъ образцови морски летовища
въ приморските градове и удобни селища, за ко
ето да се действувай предъ държавата и съответ-

нитъ общини за материална подкрепа и отпущане
на м%ста и плажове.
3. Да се привлече интересътъ на учащата се
младежь чрезъ влизане въ разбирателство съ ме
стните училищни власти за подкрепа на водния
спортъ.
4. Да се действува за построяване на водни
басейни въ всички населени мъста, като се използуватъ трудовитЬ дни на ученици, войници и тру
доваци.
5. Да се действува предъ М-вото на войната
за въвеждане, като задължително, обучаването въ
плуване, а дето е възможно и въ гребане.

В Ю Д Ж Е Т Ъ,
на Главното Управително ТЪло на Българския Народенъ Морски Сговоръ за 1934 год.
Приходъ
Разходъ
Членски вносъ
Реклами
Ябонати
Продажба на материали
Субсидии и волни пожертвувания
Екскурзии
Непредвидени

200,000
50,000
2,000
8,000
10,000
50,000
10,000

138,000
10,000
5,000
2,000
40,000
13,000
12,000
100,000
4,000
6.000

Издаване списанието
20°/о отъ реклами
Печатни издания
Библиотека
Пропаганда
Канцеларски
Наемъ на канцелария
Заплати и възнаграждения
Непредвидени
Вноски въ фондоветъ

330,000

330,000

Забележка. 1. Годишните членски вноски се опредълятъ:
а) за възрастни се внасятъ на Г.У.Т. по 80 лв.
б) за втори членъ, безъ списанието, се внася на Г.У.Т. по 10 лв.
в) за учащи се и войници съ списанието се внася на Г.У.Т. по 70 лв.
г) за легионери съ списанието по 70 лв. отъ които 10 лв. за фондъ „Воденъ спортъ".
д) за учащи се, членове на младежките групи, безъ списанието по 10 лв.
е) за легионери безъ списанието по 10 лв., които изцъло отиватъ въ фонда „Воденъ спортъ".
З а б е л е ж к а 2. На клоновете се разрешава да събиратъ въ повече отъ предвидените вноски
по забележка първа въ полза на касата на съответния клонъ.
З а б е л е ж к а 3. Чистиятъ приходъ отъ отпечатанитЪ реклами въ списанието се отнася за смътна
на § 1 отъ разходния бюджетъ.
З а б е л е ж к а 4. ИзлишецитЬ отъ така упражнения бюджетъ се разпред-влятъ: 7О°/о въ резер
вния фондъ, а останалите 30% въ разнигв фондове по решение на Г. У. Т.
Забележка 5. Задължаватъ се клоновете да внасятъ въ края на всеки месецъ постъпилите
суми отъ чл. вносъ; за закъсн-влитъ суми се начитатъ съ 10% лихви.
Б Ю Д Ж Е Т Ъ
на фондоветв на Българския Народенъ Морски Сговоръ за 1933 г.
1. Черноморски наученъ институтъ.
4. Морски музей.
2. Летни морски колонии.
5. Учебенъ корабъ „Отецъ Паисий".
3. Воденъ Спортъ.
Приходъ
1. По § 10 отъ разходния бюджетъ на Г.У.Т.
за 1934 год.

Разходъ

^

1. Разрешава се на Главното Управително
Т-Ъло на Б. Н. Морски Сговоръ да прави разходи
2. Вменява се въ дългъ на Г. У. Т. да реа презъ 1934г. съгласно правилницитЪ на фондовет*лизира приходи на фондовете съгласно правил
ниците на сжщ,игЬ фондове.
Гл. Касиеръ: Ст. Цан<**
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ПРАВИЛНИКЪ
« Ф о н д ъ к ъ « ъ главното управително тъло на Българския Народенъ Морски
Р
Сговоръ, поправенъ на X. редовенъ съборг.
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б) С у м ^ п ^ г ^ т °
' - «-ьмъ 1.1. 1932 година.
1. януарий 1932 год
" ° С М Ь ™ а о с т а т ъ ц и о т ъ приключени бюджети, споредъ баланса къмъ
в) Най-малко 2 5 % отъ всички постжпления за смЪтка на приключени бюджетни упражнения.
г) Лихви и разни.
д) По решение на Г. У Т. най-малко 5% отъ чистия приходъ на всички екскурзии, устроени
отъ Г. У. Т.
Чл. 3. Фондътъ ще се използва:
шргтм^г^и^ ° б о р о т н И с Р*Д С т в а " а Г. У. Т. при уп ражнение на редовния бюджетъ презъ първото
^о нГ п Г Н 3 Ф ^ п Т 0 8 3 7 3 г о д и н а ' в ъ Р " и 1 ф ъ максимумь на една четвъртъ отъ сжщия бюджетъ,
повече отъ Я) /„ отъ наличностьта на фонда въ края на предшествуващата финансова година.
взетитъ по тази точка суми се възстановяватъ до края на текущата бюджетна година.
о; За други нужди по решение на събора.
Чл. 4. Въ края на всека година въ отчета на Г. У. Т. влиза и отчетътъ на фонда.
Гл. Касиер-ь; Ст. Цаневъ.

ИЗЪ ЧУЖДИТЪ ФЛОТИ.
РЕОРГАНИЗАЦИЯТА НА ГЕРМАНСКОТО
Бременъ и Хапагъ-Хамбургъ, при база 50,50, съ
ПАРАХОДСТВО.
паралелно участие по всички линии.
Въ различните коментарии по западането на
Почти цълото параходство на Германия е със
редоточено въ Бременъ и Хамбургъ, презъ кждето германското параходство, изтъкватъ се следнитъ
се извършва и по-голъмата часть на германската причини: 1. Общата свътовна стопанска криза.
външна' търговия. Специално Бременъ взема учас 2. Общиятъ приръстъ на свътовния тонажъ въ
тие въ германското параходство съ параходи общо сравнение съ свътовния фрахтъ. Ъ. Сравнително
1,524,000 тона, т. е. съ 3 5 % отъ целия герман ГОЛБМИТЪ налози и данъци за германското параход
ство. 4. Спадането на английската мими|а и иъ рески търговски флотъ.
зултатъ
конкуренцията отъ английския търювеки
Паралелно съ кризата въ външната търговия
флотъ.
Сжщото е напоследъкъ и съ спадането на
на Германия расте и кризата въ търговското й
мореплаване. Така отъ общо 4,143,000 бруто реги- американския доларъ и следователно неирекенсгъръ тона германски търговски флотъ, 917 хиляди ната конкуренция отъ Америка. 5. Намалълата на
тона, т. е. 2 2 % отъ общиятъ тонажъ, официално последъкъ твърде чувствително външна търговия на
се посочва като безработенъ тонажъ. Прибавено Германия поради аграрната политика на последната.
къмъ това и незарегистрираниятъ безработенъ то 7. Параходнитъ концерни въ Германия и 6. Нама
нажъ, допуща се да бжде надъ 30"/о отъ общия лението на сдвлкитъ и оборота причини задължтонажъ! Една разходка по ръката Везеръ отъ Бре няването почти на всички параходни предприятия,
менъ до Бремерхафенъ дава ясна картина на това които по такъвъ начинъ еж поставени въ зависибедствие: редици океански търговски параходи мость отъ капризитъ на банковитъ управления и пр.
Хамбургъ предлага: За двата града да се г.рьстоятъ на котва съ покрити съ платнища димни
доставятъ
различни линии. За Бременъ да бждатъ
тржби.
рейсовете за Източна Азия. Източното крайбрежие
Всичко това основателно загрижи ржковод- да бжде поделено между Бременъ и Хамбургъ и
ниттз фактори на двата ханзейски града, Бременъ респективно между Н. Д. Лойдъ и Хапагъ (Хамбургъи Хамбургъ, които чрезъ различни проекти се стре- Америка Линия), а за „Ханза Линие" да остане Ин
мятъ да заинтересуватъ берлинското правителство дия. Бременъ да отстжпи линиитъ огъ Южна Аме
за незабавни мтзрки. Поради различниттз лроекти рика, източното и западното крайбръжие на Аме
породи се остьръ конфликтъ и полемика между рика, Източно Индийскитъ острови и пр. и пр. като
ТБЗЧ дзе свободни държавици, които до днесъ еж лъвската часть остава за Хамбургъ, а Бременъ се
били винаги въ добри съседски отношения. Един чувствително ощетява.
ствената точка, кждето се съгласяватъ двата проек
Проектътъна Бременъ предвижда обслужването
та, е разтурянето на ГОЛ-БМИГБ параходни концерни,
за да се осигури животъ и за малкиттз параходни на всички линии едновременно отъ Бременъ и
предприятия и се поощри личната инициатива. Това Хамбургъ при база 50/50 отъ фрахта. Изтъква се, че
се съгласува впрочемъ и съ програмата на п. С. при това положение германскиятъ товаритель ще
правителство въ Берлинъ. Една отъ главнитЪ има изборъ между германски конкуренти и следо
прицелни точки въ това отношение е образуваниятъ вателно нъма да прибъгва до чуждестранни такива.
картелъ презъ 1930 год. между Норддойчеръ-Лойдъ- Освенъ това, основателно се оборва проекта на Хам-
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По-доле даваме накратко началата, които еж
легнали въ този декретъ, ВЛ-БЗЪЛЪ веднага въ сила.
Осигуровката е задължителна безъ огледъна
националностьта за офицерите и обслугата на всич
ки търговски и риболовни бразилски кораби, а
сжщо и за всички лица, служащи на сухо въ пред
приятия за мореплаване и риболовство.
Касата за пенсиите се поддържа главно отъ
следнитъ • източници:
1. Чрезъ вноски на осигурените на база 3
процента отъ заплатата (до 2сОО милреи на месецъ).
2. Чрезъ вноски отъ раоотодателите по \\
процентъ отъ брутнитв приходи на предприятията,
но сумата на тези вноски не може да ожде помалка отъ вноската на осигурените.
3. Помощь отъ държавата чрезъ 2 процентовъ налогъ върху такситв, плащани отъ публи
ката за услуги отъ предприятията по мореплава
не (при риооловни предприятия този налогъ се
замъня съ допълнителна вноска отъ работодателиТБ по 3 процента върху ведомостьта за заплатите).
4. Чрезъ ЛИХВИТБ на така събираните суми.
Касата за осигуровка при нещастни случаи
се поддържа чрезъ вноски на работодателите отъ
2!/а процента върху ведомостьта за заплатите на
офицеритъ и обслугата, 2 процента за работни
ците на доковетв и 1 процентъ за другите ра
ботници на сухо.
Финансирането на пенсиите се основава на
колективна капитализация, допълнена отъ резервенъ фондъ. Осигуровката при нещастни случаи
има отд/вленъ резервенъ фондъ.
Системата на пенсиитв съдържа пенсии за
старость, за инвалидность, наследствени пенсии и
медицинска помощь.
Пенсия за старость се дава отъ 55 год- възрасть, ако осигурения, е изпълнилъ тридесеть го
дишна служба въ нъкое посочено въ декрета пред
приятие и е внасялъ вноски най-малко петь години.
Начина на изчисляване на пенсиите за ста
рость не е опредъленъ точно. Министра на тър
говията индустрията и труда ще назначи три вещи
лица, които да изработятъ начина на изчислението
възъ основа статистиката на осигурените и семей
ствата имъ и отъ резултата на първите три го
дини осигурителна дейность. Тъхното решение по
длежи на утвърждение отъ управителното ТБЛО н
осигурителната каса.
е
Все таки декрета предвижда пенсията Да "
надвишава 2000 милреи и да не е по-малка °
200 милреи на месецъ.
Ако осигурениятъ не е въ състояние да упра*
нява професията си или нъкоя друга профес '
която дава равно възнаграждение и подхо«Да
неговите способности за работа, той има пРав°
инвалидна пенсия. Тази пенсия сжщо се дава
случай на пълна неработоспособность, настяп
следъ нещастенъ случай въ работата.
^
Докато окончателно се определи начина
изчисление на пенсиитв, инвалидните пенсии
се отпущатъ при следнитв условия:
и
1. Пълна пенсия, достигаща др 70 проце»1;
отъ ср-вднята заплата, получавана презъ п0Са0.
нитв три години, се дава, ако осигурениятъ уД0^.
МОРСКИ СОЦИЯЛНИ НОВИНИ.
въри, че има най-малко 30 години служба въ
Пенсиитв на морскитв лица въ Бразилия.
кое предприятие, посочено отъ декрета, или
Съ декретъ отъ 21. юний 1933 г. Бразил:ко- малко 255 месечна служба на бразилски к°Р
то правителство е установило за морскитв лица
2. Въ случай, че осигурениятъ не можеД /^
задължителна осигуровка за инвалидность, ста- танови минималния срокъ отъ служба, и з и С К ° ц И рость, нещастни случаи и смърть.
за пълна пенсия, последнята се намаля проп°Р

бургъ, като се изтъква обстоятелството, че Бременъ
чрезь ръката Везеръ и каналите й обслужва съвършенно друга область въ Германия (респективно
Рейнската область) отъ тая, която обслужва Хамбургъ чрезъ р. Елба и каналите й. Въ случая при
проекта огъ Хамбургъ, областьта на Рейнъ ще
бжде принудена да приоътва до чужди пристанища
и параходи и респективно до пристанищата на Хо
ландия и Белгия.
Въ предложението на Бременъ за съвместно
обслужване се набелязвать следнитъ линии: Се
верна Америка и Западна Индия, Южна Америка
—източното крайбр-вжие, сжщо западното крайбре
жие, Австралия, Холандия и Британска Индия,
Африка, Леванта и най-после Европ. крайбрежие.
Бременъ иска сжщо вмешателството на Райха
за освобождаването на задлъжнялото параходство
отъ ногтитв на банкерите, чрезъ поемането на т-взи
дългове огъ държавни институти и пр.
Какъ ще се реши въпросътъ, още е рано да се
предсказва. Въ всеки случай предстои една коренна
реорганизация на германското параходство.
н. Б.
Германия.
Министрътъ на икономията на Райха е издалъ
декретъ, съ който забранява на представителите
на чуждигв параходни дружества, намиращи се въ
Германия, да превеждатъ за смътка на дружества
та си въ девизи.на човъкъ — пжтникъ сума поголъма отъ тази, разрешена на пжтуващитъ за
странство (изобщо 200 марки, за нъкои страни 500
и 700 марки).
Тази мърка влъче следъ себе си невъзможностьта чуждите параходни дружества да взематъ
отъ Германия пжтници за по-дълги пжтувания. Тя
се равнява на монополъ въ полза на германски
те дружества, които получаватъ сумите въ марки
и не еж длъжни да ги превеждатъ. Това заевга
всички чужди дружества.
Осведомени германски сръди, които Се боятъ
отъ репресалии, заявяватъ че правителството на
Райха дири начинъ да задоволи претенциите на
чуждите дружества, спазвайки мъркитв за износа
на девизитв. Говори се, че тази мърка не засъта
стоковия трафикъ.
Югославия.
Несполука въ субвенционната политика.
Югославянскитв дружества „Югославянска Пловитба" отъСушакъ; „Дубровачк аПловитба" отъ Дубровникъ; „Югославянски Лпойдъ" отъ Сплитъ; „Океа
ния" отъСушакъ и „Бока" отъ Катаро получаватъ го
дишна субвенция отъ държавата. Държавата е закъ
сняла вече съ изплащането на 55 мил. динара оть
своите вноски. Вследствие на това субсидираните
д-ства заявяватъ, че ще ликвидирать предприятията
си, ако не получаватъ редовно предвиденитъ суми.
Отъ друга страна д-ството на свободните стъкмители, обединяваще 14 кораба съ 33,000 т., е про
тестирало енергично противъ политиката на субси
дии, следвана оть правителството. То иска да се ре
визира и измени системата на държавнитв субси
дии и заявява, че свободните корабостъкмители еж
достатъчни за националните и международните
нужди на Югославия.
В- и
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онално на недостигащия срокъ отъ службата съ
една тридесета за година или съ '/*255 за месецъ,
ако се отнася до служба на море.
3. А к о осигурениятъ е заболелъ отъ лепра или
туберкулоза, пенсията му не може да бжде помалка отъ половината му заплата, която е получавалъ презъ последните дванадесеть месеци, не
зависимо отъ срока на прослуженото време.
Я к о осигурениятъ или пенсионерътъ почине,
следъ като е прослужилъ най-малко петь години въ
нЪкое осигурено предприятие или следъ най-малко
43 месеца служба на бразилски корабъ, наслед
ниците му иматъ право на пенсия.
Отъ това право се ползуватъ вдовицата или
вдовецътъ, законните деца, узаконените такива или
признатитЬ, издържаната майка вдовица, поддър
жания баща инвалидъ, поддържаните братя инва
лиди. Родителите, братята и сестрите н-Ьматъ пра
во на пенсия, ако починалиятъоставикржгли сираци.
Общата сума на пенсията на наследниците е
равна на 50 процента отъ пенсията, която е получавалъ осигурениятъ или е щ-Ьлъ да получава. Вдо
вицата получава половината отъ нея, а децата дру
гата половина.
Пенсията на вдовицата се прекращава въ слу
чай на женитба; пенсията на децата се прекра
щава, когато стигнатъ 18 годишна възрасть.
Медицинската помощь обхваща лекарска помощь, лекуване въ болница най-много до 30 дни
и доставка на лекарства по косгвена цена. Тази
помощь се дава на осигурените пенсионери вклю
чително и наследниците.
Разходите за медицинска помощь не могатъ
да надминатъ за всеки отдЪленъ случай 8 процен
та отъ годишната осигурителна вноска.
Осигуровката при нещастни случаи се обхва
щ а отъ отд-Ьленъ декретъ и отъ търговския за«онъ, който задължава стькмителитЬ съ плащане
« а -заплати и даване медицинска помощь.
Ц-влата тази служба се упражнява отъ една
самостоятелна каса, наречена „Институтъ за пен
сии на моряцит-Ь" подъ контрола на Министра на
търговията, индустрията и труда. Този институтъ
се управлява отъ председатель и управителенъ съ
вет ь. Председательтъ, който требва да е бразилецъ,
е специалистъ по социална политика и се назна
чава отъ министра. Управителниятъ съветъ се състои
отъ 12 члена, които с ж щ о требва да еж бразилци
и се избиратъ б отъ работодателите и б отъ оси
гурените.

Изъ в1пгогтаНоп5 5оаа1ез В. И.
РЯБОТНО ВРЕМЕ НЯ ТРЯНСПОРТИТЪ ПО
ВОДЯ ВЪ С. С. С. Р.
Централнйятъ Изпълнителенъ Комитетъ и
Съвета на народните комисари на С С С Р . еж взе
ли на 17. юлий 1933 г. следното решение:
1. Продължителностьта на работата и по
чивката на работниците по транспортите по вода
се урежда отъ общия законъ за труда съ допъл
ненията и изключенията, предвидени въ настояще
то решение.
2. Въ границите на работното време адми
нистрацията може да налага на работниците до
пълнителни работи, вънъ отъ твзи, за които еж пред
назначени обикновенно, когато корабитъ (отъ всич
к и видове) еж на котва или когато работния деньне
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е изпълненъ изцело отъ обикновеннота робота на
работника.
3. Поради особнитъ- условия зо работа на обслугато отъ Р"БЧНИТБ и морски кораби ежеднев
ната почивка отъ 16 часа, която се прилага изоб
що, може да бжде прекжевана отъ наредбите на
кораба.
4. Бързите работи, които изискватъ извиква
нето на целата обслуга и работата въ случай на
авария, съ изключение на катастрофа поради ес
тествени причини, се приематъ отъ гледище но
възнаграждението като допълнителни часове до
размера, въ който е работено вънъ отъ нормал
ното време за работа.
5. Часовете за дневна почивка на работни
ците, определени да работятъ въ пристонищата,
когато не могатъ да се използуватъ отъ тЬхъ презъ
време на пжтуването, се събиратъ и могетъ да се
даватъ на веднажъ въ края на ВСБКО пжтуване.
*
6. Презъ време на навигацията се разрешава
да се заставятъ да работятъ презъ ц%лия месецъ
безъ прекжевания обслугитЬ и работниците, опре
делени за работа въ пристанищата. Дните за по
чивка и праздничнитЬ такива, не използувани презъ
този периодъ, се отпущатъ въ края на навига
цията или когато корабътъ не е въ движение било
на самия корабъ, било въ пристанищата.
7. Въ срокъ отъ единъ месецъ Централнйятъ
съветъ на синдикатите въ съгласие съ Комисарията
за водните транспорти ще обяви наредба за про
дължителностьта на работата и почивката на ра
ботниците при водните транспорти.
В. И.
В О С П О М И Н Я Н И Я СТЯРОГО М О Р Я К Я отъ
генералъ-лейтенантъ отъ флота В. И Давидовичъ-Нащинск|й. Типография „Новая жизнъ'—София, 1933
г., 40 стран., цена 25. лв. (Русская морская зарубежная библиотека № 25).
Възпоминанията на стария руски генералълейгенантъ В. И. Давидовичъ-Нащинский, служилъ
отъ младини дълги години като действующи офицеръ
на корабите отъ руския царски флотъ, еж посветени
на младите руски моряци-професионалисти. Те обхващатъ една малка часть отъ неговите презоке
ански плавания и първите му морски преживелици
и впечатления. Другата — по-големата часть отъ
неговите презокеански плавания и впечатления отъ
службата му въ флота, е предназначена за втора
подобна книга.
Разглежданата книга (40 страници обикновенъ
форматъ) има следното съдържание: Предговаръ;
1. Неаполъ; 2. На кръстосвана „Крейсеръ"—начало
на плаванието; 3. Нощь въ океана; 4. Преминаване
презъ екватора; 5. Магелановия проливъ; 6. Екскур
зия до горещите извори въ Камчатка; 7. „Мишка"
и „Машка"; Изъ миналото.

Възпоминанията на стария руски морякъ-генералъ, макаръ и не особенно художествено написани,
завладьвать читателя съ своята искреность, правдивость и разнообразность. Те се четатъ леко и съ
увлечение. Требва да се съжалява само, че т * не
еж окончателно привършени.
Ние препоржчваме тази книга на любителите
на морски приключения, а особенно на нашата младежь.
с. н. и.

Год X. Брой 8.

Морски Сговоръ
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Година на
;издаването;

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

1930

Историческо развитие на военно
то и търговско корабоплава
не и значението имъ за народитъ.
Нашиятъ черноморски бръгъ.
(Географски прегледъ)
Българска ривиера (Опитъ за кли
матично—здравсл^чебно
проучване).
я я я и я , . .

в

.—•

Наименование на беседата

1930
1932

1932
1932

._
Явторъ на беседата
П. Павловъ, секретарь на Г. У. Т.
отъ Б. Н. М. С.
Д-ръ Ял. Недълковъ, управитель—
лъкарь на Детския морски
санаториумъ край Варна
П. Павловъ, секретарь на Г. У. Т.
отъ Б. Н. М. С.

Ив. Батаклиевъ, редовенъ доцентъ
по геогрифия въ университета
Д-ръ Ял. Недълковъ, управитель—
лъкарь при Детския морски
санаториумъ край
край Варна.
Варна
санаториумъ

_

—

Брой на свътливитъ картини
приготвени, за беседата
35 свътливи картини
(диапозитиви)
42 свътливи картини
(диапозитиви)
45 свътливи картини
(диапозитиви).
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ДО НАШИТ-Б ПОСТОЯННИ И СЛУЧАЙНИ СЪТРУДНИЦИ.
Редакцията на сп. Морски Сговоръ съобщава на
своигЪ постоянни и случайни сътрудници да иматъ предвидъ следнитъ- нареждания:
1. Статиит-Ь и събщенията да се пишатъ само на
едната страна на листа и по възможкость на пишуща
машина. Нечетливите статии, а сжщо така и тия съ мно
го поправки и зачерквания не се преглеждатъ.
2. Статиитв требва да бждатъ кжси — около 2'/2
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 поместена веднага следъ одобрение
то й.

ВсЬка неполучена книжка
отъ списанието „Морски Сговоръ"
требва да се поиска най-късно
следъ получаването на следнята.
Въ противенъ случай реклама
циите, се оставятъ безъ послед

Редакцията на „Морски Сговоръ"
счита за свой дългъ да предупреди
г. г. сътрудниците си, че ржнописигв
имъ требва да й се изпращатъ въ
окончателно готовъ видъ, съ напълно
огладенъ стилъ и написани по офи
циалния правопись. Въ случай, че
това не се спазва и се наложатъ нЪкои стилни и правописни корекции,
редакцията ще се види принудена,
да направи съответното намаление
на следващия се хонораръ.

ствие. Списанието излиза всеки
мЪсецъ освенъ месецитБ юлий
и августъ.

Първа Българска Кониесионирана Фабрика
за Ютени Издалия
уу

К И Р И Л Ъ"

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

Фабриката 55ь

Магазина 282.

Ш—7

ВЪ СКЛЯДЯ НЯ ГЛЯВНОТО УПРЛВИТЕЛНО ТЪЛО НЯ БЪЛГЯРСКИЯ
НЛРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ СЕ НЛМИРЯТЪ СЛЕДНИГБ
ПЕЧЯТНИ ИЗДЯНИЯ;

Морска библиотека № 1, цена. . . 3 лв.
Морска библиотека № 2, цена . . 4 лв.
Морска библиотека № 3, цена . . 5 лв.
Морска библиотека № 4, цена . . б лв.
Морска библиотека № 5,

изчерпана.

Морска библиотека № б>

изчерпана.

Морска библиотека № 7,

изчерпана.

Черно море (общодостжпни студии) —
часть I—отъ Сава Н. Ивановъ, цена 30 лв.
Черно море (общодостъпни студии) —
часть II—отъ Сава Н. Ивановъ> Цена 30 лв.
Практически указания за пред
сказване на времето отъ Сава
Н. Ивановъ —
изчерпано.

Метеорология отъ Сава Н. Ивановъ,
. 25 лв.
цена .
Морска библиотека № 8, цена . . 11 лв. Океанография отъ Сава Н. Ивановъ,
30 лв.
цена . . .
Морска библиотека № 9, цена . . 11 лв.
Морска библиотека № 10, цена . . 15 лв. Изъ дневника на единъ морски
юнкеръ отъ С. Черноморски, цена . 20 лв.
Морска библиотека № 11, цена . . 10 лв.
Плаване отъ Я. Друмевъ, цена . . 15 лв.
Морска библиотека № 12, цена . . 5 лв.
Нуждата ^отъ Б. Н.. Морски Сго
Морска библиотека № 13, цена . . 10 лв.
воръ, неговите цели, средства
и дейность, отъ П. Павловъ —
Морска библиотека № 14, цена . . 5 лв.
5 лв.
цена
. . . .
Сп. „Морски Сговоръ", гои. I, изчерпано.
Морето и слънцето—лЪчебно зна
Сп. „Морски Сговоръ", год. II, изчерпано.
чение и използване—отъ Д ръЯл.
. 5 лв.
Недътшовъ, цена
Сп. „Морски Сговоръ", год. III, цена 120 лв.
развитие на военно
Сп. „Морски Сговоръ", год. IV, цена 120 лв. Историческо
то и търговско корабоплаване
и значението имъ за народите
Сп. „Морски Сговоръ", год. V, цена 120 лв.
отъ П. Павловъ, цена
5 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. VI,
Нашиятъ Черноморски бр-Ьгъ (Гео
броеве 7, 8, 9, и 10 цена . . 60 лв.
графски прегледъ) отъ Ив. Батак5 лв.
лиевъ, цена
Сп. „Морски Сговоръ", год. VII, цена 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. VIII, цена 120 лв. Българска ревиера (Опитъ за кли
матично— здраволъчебно проучва
Сп. „Морски Сговоръ", год. IX, цена 120 лв.
5 лв.
не, отъ Д-ръ Ял. Недълковъ, цена
Гребане и ветроходство —
изчерпано Излазъ на България на Бътю мо
ре (Реферати и протоколи, дър
Правилникъ за морскигв и
жани въ Якадемическата конфе
речни спортни легиони —
изчерпано
ренция, уредена отъ Б. Н. М. С.
Правилници за водния спортъ, цена . 5 лв.
25 лв
презъ 1929 г. въ София), цена . .
Всички поржчки се изпълнявал, само следъ предварително внесена сума и
се отправятъ на адресъ: Български Народенъ Морски Сговоръ—
книжовно-просвътенъ отдълъ — Варна.

ЦДРИЦЯТЛ НЛ ЧЕРНО МОРЕ, —
НЛЙ-КРЯСИВИЯТЪ К У Р О Р Т Ъ
ВЪ ЮГО-ИСТОЧНЛ Е В Р О П Л
Най-модерни бански съоржжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банитЪ, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.

ВАРНА

Красиви околности. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близките околности, както и до Царградъ.
Всички видове спортъ — развлечения: театри, кине
матографи, тенисъ клубъ, морски тържества.
Големи музикални тържества въ началото на
м. августъ съ участие на най-виднитъ български артисти.
Презъ сезона гостуватъ народния драматически театъръ
и народната опера.

Условия на живота най-износни.
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лв. легло.
Частни квартири отъ 1000—4000 лева за стая съ
две легла за месеца.
Объдъ или вечеря въ първокласни ресторанти
отъ 40—60 лв.
Въ второстепени ресторанти се получава здрава
и изобилна храна на по-низка цена.
Табълъ д'отъ отъ 100—120.
Лътовна такса и карта за целия сезонъ 20 лв.

Такса за банигЬ:
\ I класа кабина 10 лв.
1. Студени бани \\\
„
5 лв.
л

кабина 30 ле.
{ II1 класа
„
.
20 лв.
Басейнъ
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, ,

^ * Г « ^ . » '..

....

*«

---..',"Г ""

*,.

^ ; : ^

Ш-г.

•

й-й-й&ШМ

^

. 15 лв.
Оть 15. юний до 15 септемврий лътовницитъ се ползватъ съ 25°,'0 намаление по
българските държавни же
лезници.
Бюрото за летовници при
общината въ приморската
градина разполага съ пъленъ
списъкъ на квартири, дава
всички сведения и настанява
летовниците на квартири
безъ възнаграждение.
ОТНАСЯЙТЕ СЕ ЗН
ВСИЧКО ДО БЮРОТО

зя лътовници.
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БЪЛГАРИ ГШТУВАЙТЕ ПО МОРЕ!

Българско Търговско Параходно Дружество — Варна.
Използувайте дружествените параходи за д а получите въз
можностьта да се полюбувате на морето!
Съ параходите на Българското Търговско Параходно
Дружество мсжете да направите пжтувания, които да
Ви оставятъ мили неизлечими спомени. Вие ще опоз
наете крайбрежието и ще вкусите отъ прелеститъ на
близкия изтокъ, чароветъ на когото привличатъ хиля
ди и хиляди туристи отъ всички краища на свъта.
Дружеството подържа три редовни линии:
Крайбрежна: Варна—Бъла —Месемврия — Лнхиало —Созополъ—Бургасъ —Кюприя—Василико —Яхтополъ и обратно;—два пжти седмич
но.—Отъ 15. Юний до 15. Септемврий дикектни съобщения Бургасъ
— Варна и обратно, специално за курорта.
Пирейска: Варна — Бургасъ—Цариградъ— Пирея - Хиосъ —Метелинъ и
обратно —два пжти въ месеца.
в. А л е к с а н д р и й с к а : Варна—Бургасъ — Цариградъ - Родосъ — ПалестинаАлександрия—Портъ-Сайдг—Островь Кипръ—Пирея и обратно—два
пжти иъ месеца.
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифите си
отъ 30 до 51°/,, (но не и върху храната).
Особенъ интересъ представлява пжтуването до Александрия което се йзвърш
ва сь луксознитъ и бързоходни параходи „Бургасъ" и „Царь Фердинандъ".
ОБИКНОВЕННИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРАНЯ:
З а Александрийския рейсъ:
З а Пирейския рейсъ:
лв. 5000
8000
1 класа
лв.
Отиване и
, I класа
Отиване и
лв. 4600
6000
II
класа
П
класа
лв.
връщане
връщане
лв. 2000
III класа
III класа
лв. 4000
За крайбръжния рейсъ:
лв. ад
I класа . . лв. 680 I Варна-Бургасъ \ „ к л а с а
Варна —Ахтсполъ
лв. 300
и обратно
класа . . лв. 540
^ об ^
,
класа
лв. 200
г
111 класа . . лв. 360
Щ класа
Храна по лв. 150 на день за I и II класа, за българското крайбръжие.
Забележка: Свърхъ горнитЪ такси за пжтнишкитЪ билети се събиратъ допълнително кейово право въ Варна и Бургасъ по 15 лв., а въ малкитЪ крайбрежни пристанища по 5 лв. налице
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващигЪ, се получаватъ огь
агенциитъ въ Варна и Бургасъ и крайбр-вжнигБ, а сжщо и отъ Дирекцията.
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