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ЗЯ ТЕЛЕГРЯМИ: „ПРИНЦКИ*-Г АБРОВО. ТЕЛЕФОНЪ № 59

Произвежда н;й-доброкпчепвени
зефири, оксфорди, бар
хети, маристи, б-Ьлени
платна, американи, ха
сета, чаршафи, сини и
спортни докове, обу
щарски докове, панами,
ангини, дюшекликъ ма
терии, габардини, лице
ви обущарски платна,
швейцарски материи и
други, които се изработватъ отъ най - доброкачествени
прежди и се боядисватъ съ най-упорни бои
10—9

ешЕН2..ташл№'гЩтдо-тбР5№
Производство на шаеци и фини кайгарни платове
О С Н О В А Н А 1904 ГОД.

ЗД ТЕЛЕГРАМИ: ФАБРИКА Н А Д Е Ж Д А ТЕЛЕФОНЪ № И
10-9

Кожарска фабрика Произвежда лицеви
кожи: Боксъ черъ и цвътенъ, Белони, Лакъ, Шевра, Кожи за
кожени ИЗД-БЛИЯ и мебели

[ОФНЙ
Гига дапоптерм и
юнирсип фабрика

БРАТЯ К. БЪХЛОВЙ
СВФЯЯ-РУСЕ-ВАРЙА-ЯЛОВДНВЪ
10—9

Кожарско ателие.
Произвежда: Куфари,
Адвокатски чанти, Несесери,
Дамски чанти, Портофейли и др-

шшшшшш
ТРАНСМИСИОННИ

31-

„БЖДАЩНОСТЬ"
на
ИЛИЯ ИЛЕВЪ
Основана въ 1907 год. Габрово

РЯВКЮиЕ

ОЕ ВОИМЕТЕК1Е

„ВАОА5СН1Ч05Т"
Наградена съ златенъ медалъ отъ Първия Български мостренъ панаиръ въ Г.-ОрЪховица
и дипломъ за отличие отъ първата промишленна изложба въ гр. Габрово
й
Произвежда: Дамски, мжжки и детски: Фланели, гащи, кюлоти, корсажи, комбинизони и др. отъ
егеръ, платиръ, мако, мерсеризирани и др. памуци, които по здравина и изработка не отстжпватъ въ
нищо отъ европейските. Разни спортни фланели, юнашки фланели, бански костюми, туристически
р и з и и д р . изработени по най-нови образци, отъ доброкачественни памуци съ гарантирани
цвътове.
Яжурени фланели и гащи специално нагодени противъ потенето лЪтно време. Ватирани1 фланели и
гащи, които заместватъ напълно" дебелите ' вълнени фланели. Разни мжжки и дамски, памучни и
вълнени чорапи отъ финни материали, гарантирани по качествои здравина.

Търсете ги въ всички добре уредени магазини!
За да не попаднете на имитация, внимавайте и въ българския гекстъ на фабричната марка, защото
за всека фланела носеща марката на фабриката гарантира за доброкачественосгьта на материала

ЦЪни достжпни за вгькиго!

10—9

й РОДИНА
БЪЛГЯРСКО ЗЛСТРЛХОВЯТЕЛНО Д-ВО

ВНОСЪ НА ЖЕЛЕЗАРСКИ,
ТЕХНИЧЕСКИ И ДР. СТОКИ

0

ломъ
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СОФИЯ

И М ПО ВСИЧКИ ШШЕ
П НШ И Ш И Ш Р83Ю
I I » 1 Ш Н У ИПЩИ ВШ1Й
ИНСПЕКТОРЪ: П. Б Ъ Р З Я К О В Ъ
•

;

з—з

ИНЖЕНЕРЪ

РОДЕВЪ

В А Р Н А * УЛ. М А К Е Д О Н И Я № 7
ЕКСПЕРТИЗИ - ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
ЕКШРТЪ1ВУКЕДЦ 1ШН1 ВЕ Ш :й ШШШО ПШПШ Н 1ПШ
ИЗВЪРШВА ВСНЙКВН МОРСКИ ЕКСПЕРТИЗИ ЗЛ И Ш 1 НИ 1 Ш 1 0 УЕК1ТД5 Н ЗА СВОЙ С1Й1Ш
Доставя най-доброкачествени телени, манилови и други вжжета, бои подводни за желЪзни и за дървени кораби,
бои надводни и за вжтрешностигв на корабигЬ отъ известната марка V. НбуеНпд, котви безщокни патенть »ВгНапп1с"
и обикновени — адмиралитейски типъ о.ъ вовкакви гол-вмини, вериги железни, боядисани или поцинковани, гребла
за лодки, парусини, мотори морски „Вгооке", машини инструментални, инструменти и разни уреди, стомани и жел-Ьза
на л и с т о в е и н а п ъ р т о в е о т ъ р а з н и п р о ф и л и и р а з м Ъ р и , фарове, фенери, компаси, шамандури, вехи
и всички видове морски артикули, запасни части за машини и т. н., всички направо отъ най-първокласни фабрики

п о к у а к о •<• П Р о д А ж в А Н А н о в и

и СТАРИ

КОРАВИ.

ГОТОВИ НЯ СКЛЯДЬ БОИ, ВЖЖЕТЯ, ШКИМИЖГЯРЪ, ПЯМУЧНИ ОТКЪСЛЕЦИ ЗЯ ЧИСТЕНЕ НЯ МЯШИНИ И ДР
СПЕЦИЯЛИТЕТЪ БОИ ЗЯ ЛОДКИ - ЧЕРВЕНЯ, ЗЕЛЕНЯ и БЪЛЯ ГЛЕЧНЯ(В1апс сГегпаИ) въ КУТИИ ПО 1272,5,272 и 1 У* КГР.

Доставчикъ на Бьлгарското търг. параходно дружество, Ромънското дунавско параходно дружество, При; сганищната служба, Морската и Дунавската Полицейска Служба, Главната Дирекция за Настаняване
на Б-вжанцигБ, V иболовното училище, Районното инженерство по водит-в, частни рибари, лодкари и т. н.
ИЗОЛЯЦИОННИ МНТЕРИЯЛИ »Г5 0 Ь Е Х « ПРОТИВЪ ВЛЯГЯТЯ, З Я НОВИ И ЗЯ ПО
СТРОЕНИ ВЕЧЕ ЗДАНИЯ, МУ1ШШИ „ С О И Т т Е И Т А Ь ' ЗА ПОКРИВИ, ПОДОВЕ И ДР.
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У П Ж Т В А Н И Я и С Ъ В Е Т И ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА П О Е М Н И У С Л О В И Я , ДЕВИЗИ И ПР
К О Н Т Р О Л А ПРИ С Т Р О Е Ж И НА К О Р А Б И И Д Р У Г И П О С Т Р О Й К И , К Л А С И Р А Н Е
И П О П Р А В К А НА СТАРИ Т А К И В А ПО П Р А В И Л А Т А НА Б Ю Р О В Е Р И Т А С Ъ .

ТРАКТОРИ „КАКЪ КОРМИКЪ - ФДРМОЛЪ"
Най-последния моделъ трактори на всеизвестната свЪтовна фабрика за земледЬлски машини
ИНТЕРННЦИОНАЛЪ ХНРВЕСТЕРЪ КОМПАНИ въ Чикаго, готови на складъ и по поржчка.
О Т Ъ СЖ ЩАТ А ФЛБРИК-А:

Л П КОРИИКЪ",
ЛПЩШ'
„ДИРИЙГЪ"

сноповръзвачки тракторни и обикновени, жетварки
други подобни машини;

моторчета отъ 1У2, 3 и 6 к. с. * Редови сеялки съ
двойни дискове * Я р м о м е л к и 6, 8 и 10 цолови;
к у л т и в а т о р и за кукурузъ (тесачки) и дискови
бранк, т о р о п р ъ е к а ч к и, кукурузороначки и др.

Првдставителсш ш 1Ш\1 ВЕРГ 1 . 1 1 . [офия, мотори, помпи, мотоциклети, велосипеди, електромотори и др.
. - — — — — . Представителство на автомобилите „КРЛЙСЛЕРЪ";
Механикъ с п е ц и а л и с т ъ на р а з п о л о ж е н и е на к л и е н т и т е винаги безплатно.
О Б Ъ Р Н Е Т Е

С Е К-ЬМ-Ь

Ф А Б Р И Ч Н И Я

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь :

ВЕЛИЧКО П. ДИМИТРОВЪ
м я ш и НЕ н ъ ек ля д ъ ® Л О М Ъ
Телефонъ Кз 127

.-••.'• »_а

* подъ МИРОВОТО СЖДИЛИЩЕ
Телеграфни. адресь: ДИРИНТЕРЪ

Шт

РШРШ

шЩм?т т ттщту
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ГОДИШЕНЪ ЛБОНПМЕНТЪ:

СГОВОРЪ

ГОДИНА VI. БРОИ 1 0 .

За България . . . . 140 лева. За странство

ВАРНА, декемврий 1929 гсд.

УРЕЖДЯ КНИЖОВНО-ГГРОСВЪТН И Я ОТД-БЛЪ

170 лева

ОТДШВЪ брОЙ 2 0

ЯШ

Гя.рвдшорьШУ.ШНОВЬГ

•^|И||^||И|^ИЧММ|»'^»"И|"»|И

НедЪлка Сейрекова

Д. Д. Маргарита.

Гор.-ОрЪховица

МОРЕТО
I

„ЯЗЪ РИБЯРЬ СЪМЪ"
Язъ рибарь съмъ, въ бедна хижа
Край бр^га жив%я самъ.
Веселъ, младъ съмъ, нЪмамъ грижа
Скръбь, умраза азъ не знамъ.
Отъ баща си старъ — наследство
Взехъ салъ лодка и весла,
И съ труда си — мощно сръдство Язъ надвихъ сждбата зла.
Любя морский ширъ — вълните,
Любя родни бр-Ьгове;
Тамъ живеятъ на д^дитЪ
Безсмъртните духове.
И докато азъ живъя,
Морский ширъ ще любя съ жаръ.
Язъ предъ всички се гордея,
Че свободенъ съмъ рибарь.
В.

";

•»Яу.Ъ~

Нощь.
Язъ слизамъ по тесната, стръмна пжтека'^
Къмъ бурното Черно море;
Свирепо вълните се блъскатъ предъ мене
Злокобно морето реве.
Летятъ страховито запънени гребени
Сякашъ за въ бой настървени . . .
И блъскатъ се, пенятъ,бучатъ и разбиватъ
О пустия пъсъченъ бр-Ъгь.
Раздраха се облаци тъмни и вмигъ
Показа луната си бледния ликъ
И плувнала гордо, тя озари
Бурната игра на луди вълни . . .
II
ВЪкъ следъ В-БКЪ, вървятъ години.
Морето п^ни се, шуми . ..
Ту тихо, сладостно се плискатъ вълните
Ту разярено се блъскатъ въ скалите
На нашата земя . . .

Каратеодоровъ

НОЩЕНЪ
Евксиноградъ. Като пръстенъ
Ж 2 ? и г Ь ™мно-зелени води, а въ високите мачти
- сякашъ тжжни ряще, къмъ небето издигнати пърха злобниятъ есененъ вЪтъръ
и тръпне
и бие платната размахнати.
Новолуние. Въвъ просторите
се люлее на сребърни люлки умората
и _ на люлки уморенитъ хора почиватъ.

ПЖТЬ
Накжде?
БрЪговете
оставатъ назадъ, бр-Ьговетъ- се губятъ въвъ мрака
и въвъ мрака проблъсватъ далечнигЬ фарове. .
Надъ високитЪ мачти
пжтуватъ звездите

на големи блестящи кервани.
Примирениятъ погледъ спокойно чертае
нощенъ пжть:
Калиакра и Галата — Калиакра и Емине.

МОРСКИ СГОВОРЪ

СТРЯНИЦН 2

ГОД.У1. БР. 10

Р. Поповъ

НЯКОЛНИ ЖИЛИЩА
Неотдавна, когато се прокопаваше каналътъ
между Черно море и езерото на изтокъ отъ с. Гебедже, на известни мъста -драгата почна да изкарва,
заедно съ глината, дълги лигнитизирани дървета.
Едва ли нъкой би обърналъ внимание на послед
ните, ако заедно съ тия дървета не излизаха фраг
менти отъ полуизпечени пръстени сждове, ра
ботени на свободна ржка, т. е. безъ помощьта
на грънчарско колело, както и орждия отъ кости,
рога и камъкъ.
Този цененъ материалъ, благодарение на Бр.
Шкорпилъ, своевременно е събранъ и сега се пази
въ сбирките на Варненския музей.
Обнародването му ще бжде единъ цененъ
приносъ къмъ бита и културата на древните оби
татели на Черноморския брЪгъ.
Едва ли еж потребни повече доказателства за
това, че нъкога населението тамъ е строило жили
щата си върху колове, въ средата на Девненските
езера; но требва повече наученъ интерееъ при из
следването на този край, защото това, което дра
гата е извадила отъ дъното на канала, е само една
незначителна часть.
Едва ли при днешните условия биха могли да
се предприематъ систематични проучвания въ тия
езера, свързани съ средства, каквито много малко
намира архиеологическата наука у насъ. За сега
можемъ да си позволимъ само пожеланието, ко
гато въ околностьта на Девненските езера се пред
приематъ каквито и да било работи въ връзка съ
разширяване коритото на канала или изчистване
дъното на езерата, или нещо подобно, ржководниятъ персоналъ Да следи върху материалите,
които се изваждатъ отъ глината. По такъвъ начинъ те биха допринесли много нещо за домаш
ната ни предистория.
*
*

•

*

Какви хора еж били обитателите на наколнитъ
жилища, какъ последните еж били строени, какъвъ
начинъ на животъ и каква култура е имало това на
селение, ще видимъ малко по-късно. Сега малка
една история по наколнитъ жилища.
Презъ 1854 год., благодарение на необикно
вена суша, водите на езерото при Цюрихъ (Швей
цария) били спаднали. Надъ повърхностьта се 'по
казали краищата на забити въ дъното колове.
Освенъ това, глината, която еж изваждали отъ езе
рото, съдържала въ изобилие останки отъ груби
еждове, орждия, направени отъ камъкъ, кости и
рога. Всичко това обърнало вниманието на уче
ните. т е се заловили съ щателното проучване на
откритите останки, и дошли до заключение, че ко
ловете еж следи отъ постройките на едно насе
ление, което е строило жилищата си надъ водите
на езерото, а запазените въ глината материали еж
останки отъ неговата култура.
Следъ това учените почнаха да изследватъ
другите швейцарски езера, както и езерата въ
останалите културни страни и се установи, че ни
кога хората въ Европа еж живели въ жилища
строени върху водитъ на езерата, ръкитЪ и блатата'
Всеки би задалъ въпроса: кое е заставило чо
века да избере този начинъ на животъ?
Известно е на читателите, че преди много де
сятки хиляди години, когато човъкъ не е умеялъ
още да строи жилище, пещеритЬ еж били един
ственото место, дето той е могълъ да намери под-

слонъ. Тамъ той е билъ запазенъ отъ неблаго
приятните атмосферни влияния (студъ, буря,
дъждъ и пр.), въ пещеритЬ е могълъ много полесно да се запази отъ зверове и отбранява срещу
неприятели.
Съ течение на времето наоелението нараства и
пещерите ставатъ недостатъчни. Отъ друга страна,
нови нужди еж заставили напредващето въ кул
турно развитие население да изостави тия подзе
мия и да се засели на'открито. Но враговете не
само че не намалявали, а се увеличавали.
Естествено, страхътъ отъ нападение отъ
страна на зверове, крадци и убийци еж го довели
до щастливата мисъль, че животътъ и имотътъ му
4
ще бждатъ гарантирани, ако той си построи жи
лище средъ водата. Работа наистина трудна, но,
съ упоритъ трудъ, постижима.
Тази важна промъна въ начина на живота на
човека е станала въ началото на новокаменната
(неолитната) епоха, най-малко преди 5—6 хиляди
години.
Систематичните проучвания на останките отъ
езерните селища еж уяснили начина на тъхния
строежъ, който е ставалъ по следния начинъ. Найнапредъ въ дъното на езерото еж били забити въ
редове колове, чиито краища еж стърчали надъ
водната повръхность. Върху тия колове, закрепени
съ дървени чивии, еж били поставени въ хоризон
тално положение греди. Надъ последнигЬ, плътно
наредени една до друга, еж били наслагвани други
греди. По този начинъ се е образувала една плат
форма, върху която еж строени отделни жилища,
направени отъ дърво и покрити съ камъкъ и слама.
Единъ леко построенъ мостъ е съединявалъ плат
формата съ брега. Въ случай на опасность, той е
бивалъ лесно разрушаванъ и по този начинъ се от
немала възможноетьта на крадците да се приближатъ до жилищата.
Наколнитъ жилища се появяватъ, както ка
захме, презъ младокаменната епоха, но човъкъ е
продължавалъ да ги строи и презъ бронзовата и
желЬзната епоха. Колкото се отнася до Македония,
имаме вече писмени сведения, отъ които личи, чг
презъ V втжъ пр. Хр. жителите въ Пеония еж 'жи
вели върху «аколни жилища, които строили въ
езерата Керкенитесъ (оега Тахино) и Прасиада
(сега Бутково).
Описвайки живота на пеонитЬ, Херодотъ
к
казва:
„Те живтзятъ въ самото езеро по следния на
чинъ: въ средата на езерото стоятъ свързани скели
върху високи
клонове; къмъ твхъ води отъ сушата
СЗМ0
! ? И Н Ъ М0СТЪ - Коловете, върху които стоятъ
скелитв, въ старо време били поставени отъ граж
даните задружно, що следъ това наредили да се
поставятъ така: всеки, който се жени, донася за
всъка жена по три кола отъ планината, която се
казва Орбелъ, и ги забивалъ въ езерото. Всеки
мжжъ е ималъ по нъколко жени. Всъки има върху
скелята една колиба, въ която живее, и единъ капакъ презъ скелята, който води долу въ езерото.
Малките деца вързватъ за крака съ вжже, за да
не паднатъ доле.
На конете си и на добитъка си даватъ за храна
риоа, която се въди въ такова голъмо количество,
че ако нЬкой отвори капака и спусне съ вжже една
праздна кошница и следъ малко я изтегли навънъ,
тя е пълна съ риба".
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Понеже Херодотъ познавалъ добре македон
ска Тракия, проф. Г. Кацаровъ въ своето съчинение
върху Пеония (стр. 61) добавя: „не би требвало
да се съмняваме и въ известието му, че пеонитъ
хранели конете си съ риба, особено имайки предъ
видъ, че този обичай е известенъ и другаде. Раз
казва се, че 'Въ сев. Скандинавия, когато при лоша
зима липсувала растителна храна, на конетъ давали
сушена риба; те така свиквали съ тая храна, че
когато имали въ изобилие друга храна, налитали
на пржтоветЪ, върху които сушели рибата, та тия
пржтове требвало да поставятъ високо, за да не ги
достигатъ конете.
*
Откритието на следи отъ наколни постройки
у насъ има голтшо научно значение.
Отъ запазения въ Варненския музей материалъ
се вижда, че този типъ селища се появявагь още
въ новокаменната (неолитната) епоха. Въ малките
общества на тогавашния човекъ ще требва да
приемемъ, че е имало вече известна организация.
За да се построи обща платформа, това не е
било по силите само на една личность, а е било
необходимо усилието «а всички способни за ра
бота. Докато едни съ своите каменни брадви еж
отсичали дървета въ близката гора, отъ която сега
нема следа, други еж ги пренасяли, трети огаряли
и подостряли и пр.
За да се забиятъ коловете въ средата на езе
рото, потребни еж били салове и лодки. Съ тъхъ
е билъ пренасянъ сжщо материалътъ.
При проучването на западноевропейските на
колни селища еж открити лодки, издълбани само
отъ едно стебло. Безспорно, такива додай и салове
еж имали сжщо и нашите прадеди отъ новокамен
ната епоха. Те еж, следователно, първите, които
еж поставили мореплаването у насъ.

Тия селища въ много отношения еж предста
вяли големи предимства.
Населението е било запазено, както казахме,
отъ зверове и неприятели. Въ случай на обсада,
обитателите на езерните постройки не еж чув
ствували лишение отъ храна. Те еж имали запасъ
отъ такава, а въ случай, че обсадата се продължи
и запасигЬ бждатъ нривършгни, изобилната риба
отъ езерото е била винаги на гЬхно разположение.
Въ хигиенично отношение гЬзи селища еж
стояли въ твърде благоприятни условия. Всичко
непотребно, като животински кости, каквито и да
било останки отъ храна, всичко, което като ометь
е требвало да бжде изхвърлено, не се натрупвало
около жилището, за да образува гнезда на разни
епидемични болести, отъ каквито пещерното насе
ление требва много да е страдало; тия остатъци
еж били веднага изхвърляни въ дъното на езерото
ч жилищата еж държани сравнителни чисти.
Въ езерото не р*дко еж попадали здрави сждове и орждия, накитни предмети и др. неща. Така
въ дъното на Девненското езеро еж запазени
останки огъ храната на предисторическия човекъ,
останки отъ неговата веществена култура и пр.
Когато единъ день бждатъ извадени тия останки и
внимателно се проучатъ, ще може до големи по
дробности да се възстанови картината на живота
на нъкогашните наши прадеди. Тогава, възъ
основа на многобройни данни, ще може да се го
вори за бита на това население, какви отрасли въ
стопанския животъ е развивало, съ какви рибо
ловни средства е разполагало и пр. и пр.
Морскиятъ Сговоръ, който работи неуморно и
въ областьта на националната ни духовна култура,
би могълъ и въ тоя родъ изследвания да бжде
много полезенъ, а за неговите заслуги младата
българска наука ще има да дължи признателность.

5Л
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СОЗОПОЛ СКИ ФЛРЪ — рисунка отъ Ля. Мутафовъ.
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БЪЛО МОРЕ КЯТО ИЗВОРЪ НЯ БЛЯГЯ ЗЯ РОДОПСКИЯ КРЯЙ
Порто-Лаго презъ 1913 година, отправя, чрезъ наСтрана, която непосредствено граничи съ
чалникъ щаба на действуващата армия въ Одринъ,
море или пъкъ съ големи пълноводни реки, е из
за началникъ флота въ Варна. Ще цитираме за по
ложена на влиянието на една по-висша култура и
яснение, и самата телеграма. „Донасямъ, че въ
на едно по-завидно благосъстояние. Това ни сочи
току-що събрания наборъ въ Одринъ има голъмо
самата история. Нека хвърлимъ единъ бътълъ почисло младежи отъ Ахж-Челебийскитъ (сега Пашгледъ върху старата култура на индийцитъ, раз
маклийско) села: Дере-кьой, Устово, Райково, Дуположени по долините на р. Гангъ, Индъ и бре
нево, Петково и други, които отъ седмгодишна
говете на Великия океанъ; на дивната стара еги
възрасть се занимаватъ въ поверения ми портъ съ
петска култура, цъвтяща по долината на р. Нилъ и
риболовство, лодкарство и работа по параходите.
културата на древните гърци, стигнала своя апо
Добре би било, ако тъзи единствени въ стара и
гей на развитие по бреговетъ на нейните морета.
нова България природни моряци-българи, минатъ
Нека споменемъ и смалите финикийци, които съ
службата си въ флота".
своята развита морска търговия еж натрупали не
сметни богатства, като съ това еж осигурили пре
Родопското население, което тъй силно обича
храната на своя народъ.
Бъло море и което е свързано съ неговия поминъкъ,
естествено, че следъ откжеването му отъ границитъ
Въ горното не би требвало да се съмняваме
на България въ 1918 година е претърпяло една гони най-малко, защото това еж исторически факти/
лЯма загуба. Това лесно се очертава отъ днешното
и още повече, че ние — българите сме по-близо
жалко положение на онова грамадно скотовъддо тая действителность, респективно родопчаните.
ство.което е цъвтело при излаза на БЪло море. ПоВъпросътъ се касае за Беломорието, което отъ
1918 година престана да
мшъкътъ въ този кжтъ,
сжществува като изворъ
който преди години се е
на блага за българския
радвалъ на Беломорска
народъ и главно за Ро
та благодать, е замрълъ
допския кжть. При това
напълно. Ония едри сто
непоносимо
положение
пани, който притежаваха
България
представлява
съ хиляди глави дребенъ
единъ живъ трупъ, на
добитъкъ, ония рибари,
който еж откженати краи
които водеха оживгна
щата. Споменахъ, че Бе
търговия съ беломорска
ломорието не сжществу
та риба, днесъ еж найва
като
благодатенъ
окаянитъ бедняци. .
край, защото ония бла
- При- тая неестествена
га, които дава то, ги изюжна граница, родоп
ползуватъ мащехигЬ —
ското население изкустве
гърци.
но се пригажда къмъ
Преди освобождението
условията на края, за да
на новите земи, Родопизкара наежщния си заскиятъ край се е числилъ
лъкъ. Въ тая тъй отдале
до 1913 година къмъ
чена страна отъ вжтрешОтоманската империя. Въ
костьта на отечеството ни,
тая рамка, Беломорието
при тия мжчни и скжпи
е било достжпно за всеки
съобщения и при тоя беродопчанинъ, още по
денъ поминъкъ, населе
вече, че самитъ имъ ико
нието най-искрено скърби
номически условия еж
за своята втора родина
диктували, те да бждатъ
— Беломорската низина
неразривно свързани' съ
и Бълото море. Неопи
морето. До годината на
суема е мжката на родопосвобождението, както и
ци при спомена за мина
до 1928 година, тоя край
лото на края, обаче-, еднич
Отражение въ морето при морската градина въ Варна
Фото К. Н. Терзистоевъ, 1925 год. — Варна
се е радвалъ на единъ доч<
ка е неговата утеха, че
ходенъ поминъкъ. Тукъ се е развивало едно гра
живее съ мисъльта да ЕИДИ отново благодатните
мадно скотовъдство, което е намирало паша по
Беломорски брегове и сините води на Бъло море,
Беломорския брътъ. УспореДно съ него се е разви
чиито вълни все българина търсятъ.
вало и абаджийството, следи отъ което еж оста
Отъ всичко казано до тукъ, макаръ и на
нали заглъхналите тепавици и високите кжщи съ
кратко,
можемъ да заключимъ, че" Бъло море е из
големи салони. Произведенията на скотовъдството,
воръ на много блага, не само за Родопския край,
като масло, сирене/кашкавалъ и вълна, така сжщо
но и за цъла България. Освенъ това, надали дру
и местните аби, еж намирали широкъ пазаръ при
гите българи ценятъ тъй силно морето, както
добра цена изъ Беломорието. Свързаните съ това
родопци, което важи при днешната апатия на
скотовъдство и абаджийство мжже еж били по
българина къмъ морето и което, може би, е една
стоянно въ плодородните Тракийски полета.
отъ главнитъ причини, за да изгубимъ бръговегЬ
Покрай горното не липсватъ и лица, които еж
на Бълото море. Защото, нека да свършимъ съ дунамирали прехраната си отъ морето, като рибари,
митъ на покойния Антоновъ: „Те еж един
лодкари, или пъкъ пристанищни работници. Въ
ствени въ нова и стара България природни мо
това можемъ да се увъримъ отъ телеграмата, която
ряци-българи, които еж по-добри Моряци-рибари
покойниятъ Георги Антоновъ, като мичманъ въ
дори и отъ гърцит-Ь".
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Има факти, които требва често да се повтарятъ, за да се запомнятъ и да се извл-Ькатъ поуки
отъ тЪхъ. На страниците на „Морски Сговоръ"
много пжти се е писало за големите грижи на съ
седните правителства за развитието на морепла
ването въ техните страни и за бързото развитие,
вследствие на това, на търговските флоти на Ромъния, Турция, Гърция и Югославия. В. „Търгов
ско - промишленъ гласъ" (отъ 22 октомврий)
обръща вниманието на Бълг. търг. параходно д-во
и на ратниците за българското мореплаване върху
„Грижите на Югославия за търговската й флота".
Ето няколко извадки отъ тази. статия:
Под-Ьлбата на бившите австрийски територии
между Италия и Сърбия създаде на ГБЗИ две
страни единъ твърде трънливъ въпросъ — подял
бата на търговския флотъ на двойната монархия.
Италия, следъ като завзе пристанището на Триестъ
и много крайбрежия отъ Адриатика, задържа за
себе си целия австро-унгарски търговски флотъ.
Югославия, следъ протести и заплашвания, постиг
на съглашението Трумбичъ—Бертолини, което сг
подписа въ Парижъ на 7 септемврий 1920 год. и
чрезъ което Италия отстжпи на Югославия 134 па
рахода съ обща вместимость 114,000 тона, въ погол-Ьмата си часть стари, построени презъ 1866—
1872 години, безъ никаква плавателна и търговска
стойность.
Освенъ това, далматинските пристанища се на
мираха презъ вргмето на освобождението въ пла
чевно положение и то защото бившата двойна мо
нархия концентрира, целото си внимание въ двете
големи пристанища Фиуме и Триестъ. Такова бт.ше
положението на търговското корабоплаване до
1922 год Отъ тази година, обаче, Югославия за
почна Да полага големи старания за организиране
търговското си корабоплаване. Най-напредъ .слт,
малките дружества и ги направи силни финансови
организации. Презъ 1923 г. гласува субсидия отъ
13 милиона динара за параходните дружества,
която презъ 1924 г. се увеличи на 40 милиона ди
нара Следъ това се почнаха системни работи въ
по-главните пристанища и тяхното съединение съ
железниците и другите части на с т р а н а т . П р е з ъ
1925 г се гласува друга субсидия отъ 30 милиона
динара за извършването на разни пристанищни
постройки и се намали навлото по железниците за
по-главните пристанища съ 25 и 30 на сто.
Сжшо се отпуснаха достатъчно кредити на
разните корабостроителници за засилване строежа
Н3

Х з ъ последните седемь години ( 1 9 2 1 1927 югославянекиятъ търговски флотъ е силно
наоасналъ; отъ 114,388 тона, параходната вмести
мость е стигнала 256,988 тона, т. е. по тонажъ па
з и т е еж се повече отъ удвоили; ветроходите
11 се увеличили отъ 10,175 на 12,899 тона. (Мад
о т о у в е л М е тукъ се дължи изобщо на отслаб
ването на този родъ средство за пргвозъ по море
ВЪ
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^ и ж е н и ^ о " ' въ пристанищата на Далмация
п о с л е д н и т е години се е силно
*
™
и ш т г л а в и я сяннествуватъ 1» параходни
д р у ж е л о " коиго 6 п о т о л * » - , съ
»
отъ 4 до 22 милиона динара.

Параходните дружества обслужватъ главно
Адриатическите пристанища, а презъ последните
години започнаха да разпростират!, дейностьга си
и въ Егенско и Средиземно морета, до бреговете
на Франция и Северна Африка (нт.колко параходни
дружества поддържатъ линии и до Южна Аме
рика). Отъ страна на Югославия се полага голЬмо
старание, щото износътъ да се извършва само съ
параходи подъ национално знаме и се постигна голе.мъ напредъкъ, ако вземемъ иредъ _видъ след
ните числа отъ статистиката за 1925 год. Отъ
18,940,000 тона, 14,477,000 тона се натовариха отъ
югославянски параходи или 75 на сто отъ целия
износъ, — 3,733,000 отъ италиански, 402,000 отъ
английски и 129,000 отъ гръцки.
Югославянското мореплаване отъ 1926 год. насамъ конкурира италианското въ Адриатическите
пристанища до такава степгнь, щото намали на
влото съ 30 и 40 на сто.
Най-главната корабостроителница на Югосла
вия се намира въ пристанището Сушакъ, осно
вана презъ 1922 год. Нейната годишна продуктивность е 18,000 тона и употребява 900 работници.
Второстепенни корабостроителници еж тези въ
Сплитъ и Марганъ(?), които иматъ басейни за па
раходи съ вместимость до 4000 тона. Има сжщо и
некои малки корабостроителници, които строятъ
кораби до 300 тона.
Следъ неколко години Югославянското море
плаване ще заеме важно мЬсто въ Средиземно и
особено въ Адриатическо море, гдето започна да
спъва и да влиза въ остро съперничество съ ита
лианското. — Този усиЬхъ се дължи главно па
ютославянскитт. параходни агенти въ чужбина,
които всички сг. сърби —- югославянски поданици
и които усилено работятъ за повдигането на на
родното имъ мореплаване и за величието на отече
ството си.
,
Накрай, статията апелира за българи — агенти
въ чужбина, които да пронагандиратъ тамъ род
ното ни мореплаване.
Съ статията като че ли се упрекватъ ратни
ците за българското мореплаване и Бълг. Търг.
Параходно дружество. Не за да отправяме и ние
улрекъ, ще изтъкнемъ, че нашето мореплаване ще
се издигне и ще почне да сг развива така, както
това става въ всички морски държави, само тогава,
когато за него се заиптересуватъ преди всичко
тези слоеве, за които то е предназначено и на
които то требва да служи: българските произво
дители и българските търговци. Хубаво впечатле
ние прави, че отлично списваниятъ органъ на Тър
говския съюзъ проявява иитересъ къмъ морепла
ването, но ако този интересъ се засили още повече
и ако къмъ него се присъздинятъ мощните орга
низации на търговци и производители, то можемъ
да бждемъ уверени, че въ едно близко бждеще и
ние ще имаме добре развито корабоплаване по мо
рето, а още повече, ще бжде поправено срамното
за народа ни положение на Дунава, кждето се развеватъ знамената на всички народи отъ света "
кждето само българското знаме все още отежтствува, макаръ и да живеемъ вече 50 години свободенъ животъ на брега на великата река,
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СТРЙНИЦН б:
Д-ръ Л. Кьостеръ

ВЪЗСТЯНОВЯВЯНЕТО НЯ ГЕРМЯНСКИЯ ТЪРГОВСКИ ФЛОТЪ СЛЕДЪ ВОИНЯТЯ
Най-тежките последици от.ъ войната бъха за
германското търговско корабоплаване. Преди вой
ната германскиятъ търговски флотъ заемаше, съ
своя бруто-тонажъ отъ кржгло 5.2 милиона тона,
второ мътто между търговските флоти въ света.
Германските корабоплавателни дружества подър
жаха една гжста мрежа отъ морски съобщения
съ пристанищата отъ всички части на земното
кълбо. Исполински кораби, като тоя отъ типа
„Императоръ", на Хамбургъ-Америка Линия, б-Ьха
тогава съ своите 50,000 до 56,000 тона не само найголемит-Б, но и най-комфортните и най-удобно
уреденитъ. Тъ- и днесъ не еж надминати въ това
отношение.
Презъ свътовната война 52%, т. е. 2,717,200
тона германски параходи, находящи се въ открито
море или въ чужди пристанища, б-Ьха конфиску
вани, заловени, потопени или дадени на неутрални
държави, като обезщетение срещу причинени отъ
подводници вреди. Въ неутрални пристанища се
намираха тогава 844,000 тона, а въ германски
2,039,000 тона. Блокадата на Германия следъ войг.ата и възбраната, германски параходи да плуватъ
подъ неутрални знамена, ни принуди, въ интереса
на прехраната на населението, да дадемъ на разпо
ложение на съюзнически държави нашия търгов
ски флотъ и по-после, на основание на мирнитъ
договори, да получимъ една печална останка: па
раходи, принадлежащи на германски поданици, съ
всичко 1600 тона, после половината отъ корабите
съ тонажъ отъ 1000 до 1600 тона и най-после, една
четвърть отъ рибарските параходи и ветроходи.
Всичко кржгло 4,700,000 тона, заедно съ загубитъ
отъ войната, бъха загубени. Отъ останалия паркъ
отъ 500,000 до 600,000 тона не остана нито единъ
параходъ, годенъ за презокеанско пжтуване.
Бавно се започна възстановяването на герман
ския търговски флотъ. Нещастниятъ изходъ на
войната създаде съвсемъ други условия на разви
тие и засегна и унищожи тъй наречения, съЗдаденъ
отъ миналото, законъ за помощь — размъна на
параходъ срещу параходъ. Вследствие лошото фи
нансово положение на германската държава, гер
манските корабостроителни дружества б-Ьха при
нудени да се задоволятъ съ една трета обезщете
ние. Скоро, обаче, се оказа, че и това е" съвсемъ
недостатъчно.
Възстановителната строителна програма биде
прокарана въ сжществената си часть до срт>дата
на 1924 година, когато можа да се достигне до
2,700,000 тона параходи.
Св-Ьтовно-търговскиятъ тонажъ се развиваше
отъ 1914 год. въ милиони бруто регистъръ тона,
както следва:
1914 г. — 49,089
1924 г. — 64,023
1919 г. — 50,919
1925 г. — 64,641
1920 г. — 57,314
1926 г. — 64,784
1921 г. — 61,974
1927 г. - ^ 65,192
1922 г. — 64,370
1928 г. — 66,954
1923 г. — 65,166
—
Следната таблица показва съотношението на
корабостроежа между целия светъ,. Англия и Гер• мания (въ милиони бруто регистъръ тонове):
Год.
1913

Цълия свътъ
3,332

1919
1920

7,144
5,861

Англия
1,442

1,620
2,055

Германия
0,204

—
._

0,509
1,538
4,341
1921
0,525
1,031
2,467
1922
0,345
0,645
1,643
1923
0,175
1,439
2,247
1924
0,406
1,084
2,193
1925
0,180
0,639
1,674
1926
0,300
0,408
1927
Относно възрастьта на корабите, положе
нието на Германия е много благоприятно: докато
отъ световния тонажъ 15% само еж подъ 5 го
дини, нашиятъ флотъ разполага съ повече отъ
40% кораби по-млади отъ 5 години (Англия само
съ 22.7%).
Следната таблица показва съотношението
между големите търговски флоти въ свъта (въ
милиони тонове и % отъ световния търговски
флотъ):
1913
Великобр. съ
владенията
20,824 (41.6)
Съедин. щата 4,287 (9.4)
Япония
1,708 (3.8)
Италия
1,924 (4.2)
Франция
1,135 (3.1)
Германия
5,135/(11.3)

1926
21,953
13,740
3,968
3,324
3,150
3,062

1927

1928

21,878
13,606
4,033
3,362
3,396
3,320

22,504
13,608
4,140
3,256
3,349
3>738

(30.3)
(20.0)
(6.4)
(5.0)
(5.1)
(5.7)

И така, германскиятъ търговски флотъ, който
биде сведенъ следъ войната до пълно беззначение,
днесъ отново заема четвърто место въ св-Ьта. Въ
1929 година той ще достигне, съобразно предвиж
данията въ строителната програма, и Япония.
Това развитие по отношение на отделните
дружества се изразява въ следната таблица (ми
лиони бруто регистъръ тонове):
Хапагъ1)

Лойдъ

Ханза

1914
1927

Хамб.-Югъ

Вьорм.

1,300
0,980
0,440
0,384
1,051
0,861
0,278
0,219
0,125
Стокообмъната въ германските пристанища,
както по отношение на външната търговия, така и
за крайбрежието, достигаше въ 1926 г. 41,347 и
въ 1927 г. 41,464 милиона тона.
Успоредно съ възстановяването на флота вър
веше и реорганизацията на линейната мрежа до
всички главни транспортни световни пунктове.
Германските параходи, строени въ последните
години, отговарятъ на най-съвършенитЬ условия
на мореходната техника, на сигурностьта, без
жичната телеграфия, на удобствата: комбинирано
съчетание между твърдоформени издувалия въ
корабното т-Ьло и дължината, преходъ отъ цвишендекъ къмъ модерно устроена трета класа и при
товарни параходи, чиято скорость биде увеличена.
Числото на моторните параходи сжщо се уве
личава.
Сега се изпълнява и програмата за строежъ на
исполински параходи. Така на 15 и 16 августъ
1928 год. еж пуснати въ вода два големи бъгззоходни параходи „Бременъ" и „Европа", на Бре
менския Лойдъ, отъ по 46,000 тона и 26 морски
мили скорость, предназначени за съобщение съ
Ню-Йоркъ.
Накрая, нека се спомене, че докато следъ вой
ната, по отношение на параходното съобщение,
Хамбургъ 6% задминатъ отъ Анверсъ (1924) и Ротегдамъ (1925), то презъ втората половина на
1928 г. той заема отново първо м-Ьсто следъ ЛонД° н ъ Изъ „Ьеигзсгиапа," X. Пр. Д. В.
*) Хамбургъ—Америка линия.
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УПРЛВЛЯВЯНИЯТЪ ЧРЕЗЪ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЪЛНИ ГЕРМЛНСКИ ПРИЦЕЛЕНЪ
КОРЯБЪ „ЦЕРИНГЕНЪ"
Изходътъ на морската вой
на, при приблизително равни
сили на противниците, зависи
отъ артилерийската сржчность и изобретателность на
сражаващите се. Предъ видъ
голъмото военно значение,
което има добре развито при
целно изкуство, Съединените
Щати и Англия пристжпиха
въ първите години следъ вой
ната къмъ употребата на
управлявани чрезъ електри
чески въли прицелни кораби.
По-рано употръбяванитъ при
цели (мишани), които се вле
чеха бавно и не бъха въ съ
стояние за извършватъ завои
и отклонения отъ посоката на
движението, станаха неподхо
дящи за обучение, следъ като
дългобойностьта на новите
корабни орждия достигна
днесъ най-крайните предели
на' зрението (30—35 клм.). Съ
управляваните чрезъ електри
Морскиятъ ни музей въ снимки. Параходъ „Борисъ" отъ Бълг. Търг. Пар.
чески вълни прицелни кораби,
Д-во, потъналъ презъ 1919 год. при Севастополъ.
може да се имитира напълно едно съвременно мор
лични заповтди, които се изпълняватъ чрезъ нтзско сражение, съ всички подробности, като обръ
колко хиляди отделни действия на неговите ма
щания, завои, отклонение отъ посоката на движе
шини, клапани и включватели. Една обиколка
нието, скриване задъ облаци и пр. Скжпитъ огне
презъ време на движение изъ корабните помеще
стрелни упражнения съ голъмокалибрена артиле
ния, покрай грамадните ечащи машини и включва
рия будятъ по такъвъ начинъ доста голЪмъ интетели, покрай кипнщитЬ котли за масло, които на
ресъ, който съответствува на големите разноски
други параходи отъ егидата величина тръбпа да
по уредбата на такъвъ корабъ. Подобни мисли
се обслужватъ отъ десетици моряци, прави едно
бъха принудили немското военно министерство, да
сжщо такова грамадно впечатление, както и външ
внесе въ Райхстага законопроектъ за постройката
ния видъ на напуснатия параходъ, на чието кър
на единъ такъвъ корабъ. Той биде одобренъ и
мило никой не стои и въпръки това корабътъ се
приетъ за бюджета презъ 1926 година и оконча
движи, обръща, възвива, пуска пара, увеличава
телно завършенъ презъ 1928 година.
и намалява скоростьта си н се закрива задъ гжети
облаци мъгла. Освенъ военното значение, което
Извадениятъ отъ строя линеенъ корабъ „Цеима единъ такъвъ корабъ, изглежда, че тоя отлирингенъ" (11800 тона водоизмъстимость) биде преченъ опитъ ще си пробие пжть и ще допринесе
работенъ отъ корабостроителницата въ Вилелмсмного за по-нататъшното автоматизиране на махафенъ за автоматично действие. Единъ приематешинитъ
и корабите.
.
ленъ апаратъ, свързанъ съ една антена, приема зна
Отъ само себе си се разбира, че еж взети
ците давани отъ кораба, който направлява движе
всички предпазителни мърки, за да се запази единъ
нието му, тълкува ги и ги предава съ помощьта на
такъвъ цененъ обектъ отъ евентуални повреди или
известно число- трансформатори, релета, включвакорабокрушение. Камерното устройство на кораб
тели и мотори за променливо връщателно движе
ните стгнн е по-здраво, празднит-Ь корабни поме
ние на корабните машини или кърмилната машина.
щения еж запълнени съ коркъ. Всички важни апа
Всички машини се самоконтролиратъ и самоуправ
рати и машини еж бронирани. Споредъ направелявай Охлаждането и смазването на лагеритъ,
нитъ пресмятания, корабътъ е непотъваймъ. Ако,
вентилацията на котлите, нацъркването на горив
обаче, въпреки тия мърки презъ време на стрел
ните масла, гасенето на пожаръ, корегирането на
бата се случи една непредвидена повреда, тогава
курсовите отклонения, всичко това се извършва
корабътъ пуска автоматично 5 ракети, изгасва кототъ свързаните' помежду си контролни апарати
лигЬ, спира машините и се обръща. Стрелбата въ
отъ най-прецизна конструкция, бгзъ пръкото уча
такъвъ случай се прекратява. Сжщото става и ко
стие на човешка ржка. Корабътъ се движи при
гато корабътъ въ продължение на нъколко ми
това по-добре и по-сигурно, отколкото ако стоеше
нути, не получи каква да е безжична заповедь. По
нъкой морякъ на кърмилото. Това е^едно чудо на
такъвъ начинъ се предотвратява едно по-ната
техниката, една жива машина съ собствени нерви,
тъшно самостоятелно морепжтешествие на кораба
геЛлекси стави, органи за движение и разсждъкъ,
въ случай, че откажатъ да действуватъ заповедите
ийто воле"ъ центъръ е направляван*.от,, невидиотъ страна на придружаващия го команденъ
«ит-Ь ИМПУЛСИ на управляващия корабъ, които по
корабъ.
отличенъ начинъ направлява машинни* функции
Превелъ отъ немски: Иосифъ А. Мановъ
Корабътъ може да приема повече отъ 100 раз
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„ТЕРМИТЪТЪ" КЯТО СРЪДСТВО ЗЯ РЯЗБИВЯНЕ НЯ ЛЕДОВЕТЪ
Напоследъкъ въ чуждия печатъ се появиха от
зиви за използуването на „термита", като средство
'•а разбиване на ледовегЬ. Първите опити по раз
биването на леда съ термитъ еж били направени
въ Америка презъ 1924 година отъ професора по
физика Бернесъ. Термитътъ представлява отъ себе
си смъсь отъ алуминиевъ прахъ съ желъзенъ
окисъ; възпламенанъ по съответенъ начинъ, той
развива извънредно висока температура (5000 гра
дуса по Фаренхайта) и образува силно нагръта
течна стомана. Лжчистата енергия на тази течна
стомана, подобно на лжчистата енергия на слън
цето, прониква дълбоко въ леда и го разрушава.
Действието на тази нагр-вта до бъло стомана върху
леда е много интересно: ледътъ се преобръща въ
газообразенъ водородъ и кислородъ съ такава
бързина, че въ резултатъ се получава нещо по
добно на мощенъ взривъ. Нагрятата вода продъл
жава разрушението на леда, започнато отъ про
никването въ него на горещите лжчи и взривовете.
Най-важното качество на термита при използу
ването му за унищожаването на леда се заключава
главно въ силно проникващата способность на раз
витата отъ него лжчиста топлина, която побеждава
съпротивлението на леда. Може да се наблюдава
разтопяващето действие на термита, което се проя' вява на разстояние много метри презъ ледените
маси и въ водата. Вълните на лжчистата топлина,
минавайки презъ леда, правятъ неговия строежъ
слабъ, подобно.на строежа на леда, който дълго
греме е билъ изложенъ на лжчитЪ на слънцето.
При единъ отъ първите опити, единъ леденъ масивъ съ тежина 200 килограма е билъ раздробенъ
на кжечета по-малки отъ единъ килограмъ. Терми
тътъ е билъ поставенъ въ каналъ, издълбанъ до
средата на ледения блокъ и оставенъ откритъ. Грамаденъ облакъ отъ газообразенъ водородъ е билъ
изхвърленъ на 30 метра височина, заедно съ то
пящи се парчета ледъ.
УспЪшностьта на тия опити накарала изобре
тателя да употреби термита и на практика. Съ за
ряди отъ термитъ било разрушено грамадното затрупване съ 'ледъ устието на ръка С. Лаврентия.
250,000 тона ледъ били разрушени и повлечени
отъ течението на ръката съ помощьта на три за
ряда отъ .термитъ, всеки отъ 40 килограма. Раздробениятъ ледъ билъ изхвърленъ на височина 40
метра, а повърхностьта на останалия ледъ се по

крила съ пукнатини на разстояние 200 метра около
всЪко м^сто на взрива.
. Друго затрупване на водата съ ледъ — около
единъ милион'» тона — е било разрушено съ два
заряда термитъ по 40 килограма. За унищожението
на затрупването на Онтарио, съ повърхность 760
квадратни метра и дебелина на леда 2.7 метра, е
билъ необходймъ само единъ зарядъ отъ 40 кило" грама термитъ.
По-късно професоръ Бернесъ е билъ повиканъ
да разруши грамадното затрупване, което е застра
шавало Ойлъ Сити на реката Алегани. Ледътъ задържалъ течението на водата и се натрупвалъ на
двата бръга на реката. Трамвайнитъ линии на едно
протежение отъ 25 мили били въ опасность. И при
този случай за разрушението на леда. билъ употрт>бенъ термитъ. Ледътъ билъ буквално „изгоренъ" и свлъченъ отъ .брътоветъ на реката. Преди
гова еж се опитвали да унищожатъ затрупването
съ динамитъ: три тона динамитъ били изразход
вани, безъ да дадатъ особени резултати.
При редъ други случаи на затрупване съ ле
дени маси, които застрашавали околнитъ мъста съ
наводнения и разрушения, те били унищожени
сжщо така съ термитъ и калциевъ хлоратъ.
Усп-Ьшни опити за разрушаването на ледове
били направени презъ 1929 година въ Кавказъ
(Русия).
Независимо отъ опититъ по разбиването и
унищожението на стоящите ледове, съ термитъ еж
били направени и редъ опити за разбиване на пла
ващи ледове. Въ една плаваща ледена планина съ
повърхность 152 квадратни метра при височина
30 метра билъ направенъ единъ каналъ дълбокъ
90 см. и <въ него поставили 45 килограма термитъ.
Отъ действието само на този единственъ зарядъ'
ледътъ започналъ да се руши и разрушаването
продължавало да се разпространява все повече и
повече. Съ следващите 5 заряда отъ термитъ ця
лата планина била унищожена.
Термитътъ не е опасенъ, когато се работи съ
него. Когато той се употребява за разрушаване на
ледове, не поврежда бетонните съоржжения, мо
стовите подпори, кеевитъ стени и пр., които влизатъ въ сферата на неговото действие. Той не наниса вреда и на рибите въ езерата и ръкигв. Тъй
като термитътъ не е взривчато вещество, то и пре
насянето му не представлява никаква опасность
(Издание „Морски Сборникъ" № 2, 1929 г ) С Н И.

Николай Шаровъ

МИЛИОНИТЪ НЯ „ЧЕРНИЯ ПРИНЦЪ" ВЪ ЧЕРНО МОРЕ
Въ западно-европейската и руска преса се по
явиха съобщения, че Съветското правителство тър
сейки всевъзможни начини да излъзе отъ своята
финансова криза, между другото решило да изпол
зува лошигЬ си отношения съ Англия, като нацио
нализира английското злато, което се намира въ по
тъналия английски воененъ параходъ В1аск рппсе
(„Черния Принцъ") въ Черно море.
Обаче отъ това решение до неговото изпълне
ние е много и много далече, защото това злато още
не е намърено и дали ще бжде намерено - товГе
доста проблематично.
Т Та 6 ТЗМЪ Ч е Т О в а 3 л а т о с е н а м и а
В1аск пг1п
Д заедно съ
' НЯКОЛКО
л.
Р въ
В1аск
рппсе,
други английски

потънали кораби. Военниятъ транспортъ В1аск
рппсе загина въ време на кримската война
въ 1854 година, при входа въ малкото кримско
пристанище Балаклава, вследствие на една силна
буря. Отдавна вече се нос-вха фантастични слухове
за милиони, загинали заедно съ тоя корабъ Руско
то морско министерство още преди великата война
правеше официални справки
при английското праенн
^ л е п ю , Потносително
ч
°сгьта
на загиналия
т п я и ™ ° Л У Ч И п о т в ъ Р ж Д е ние, че въ потъналия
транспортъ се намиратъ 1,000,000 лири стерлинги
въ злато и сребро, вложени въ варели; тия пари еж
били предназначени за заплати и издържане на
английския десантъ, който взима участие въ обса
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дата на Севастополъ. Местонахождението на по
тъналия транспортъ е точно известно, но всички
опити да се нам-Ьрятъ неговите остатъци б-вча-безрезултатни.
Още въ края на миналото столетие въ Бала
клава беше предприета постройка на едно големо
железно съоржжение, единъ видъ гигантски „ботушъ" съ грамаденъ кончовъ — около 1 метъръ
въ диаметъръ — съ стжпала вжтре за слизане и
съ отверстия за илюминатори въ носа на „боту
ша". Това съоржжение беше направено специално
за намирането и оглеждането на „Черния принцъ".
Предполагаха да спуснатъ тоя „ботушъ" тамъ, къ
дето е загиналъ кораба, и презъ кончова по степа
лата да слезе единъ наблюдатель, за да разгледа
морското дъно презъ стъклата въ носа. на този
апаратъ.
Обаче първиятъ опитъ за осъществяване на тоя
проектъ се свърши несполучливо: при повдигането
„ботушътъ" се счупи почти по средата на кончова
и изобретателите оставиха своите замисли. Но
жаждата за лесно обогатяване привлече нови търсачни групи.
Въ началото на тоя в4къ въ Балаклава при
стигна единъ италиянски параход ь. Още преди не
говото пристигане италиянските агенти направиха
предварителни необходими издирвания и получиха
потвърждение отъ английското морско министер
ство; следъ това получиха официално разрешение
отъ руското правителство да изтеглятъ ценния
товаръ и подготвиха специални средства и при
бори за замислената работа.
Тоя опитъ беше поставенъ доста сериозно.
Резултатите отъ предварителното разузнаване, разпитванията на старите мастни жители по морските
карти и измерванията показаха на италиянските
изследователи; че требва да се употреби специаленъ апаратъ за дълбоководни работи. Този апа
ратъ беше построенъ въ Италия и доставенъ въ
Балаклава отъ пристигналия параходъ.
Водолазътъ се поместваше въ тоя апаратъ
стоешкомъ, въздуха му се подаваше по особенъ
гуменъ маркучъ, чрезъ специална помпа. Този
апаратъ имаше единъ сериозенъ недостатъкъ: той не можеше да се премества
самостоятелно подъ водата и требваше да
се премъства по телефонната запов-Ьдь на
водолаза: „нагоре", „напредъ", „назадъ", „на дЬсно" „на лъво". Действията на водолаза бъха по
такъвъ начинъ много стЬснени. Апаратътъ се спу
щаше въ морето съ помошьта на една специална
машина.
л.
Италиянцитъ- работеха нъколко месеца, бтзха
произведени много опити съ апарата и въ различ
но време. Най-после „Черния принцъ" оъ намъренъ, затъналъ въ подводната тиня, и —А0*3"™»
сполучи да снеме една дъска съ надписъ В1аск
рппсе и едно малко медно орждие. Всички други
опити за влизане въ самия корабъ не сполучиха и
италианците, като се убедиха въ безполезността
нГсвоигЬ опитвания да повдигнатъ ценния товаръ
се завърнаха въ отечеството си, а милионигЬ и до
днесъ останаха въ дънера на „Черния принцъ.
Сега болшевицигЬ искатъ да направятъ
новъ опитъ. Този пжть еж решили Дапойрятъ ра
ботата на японския морски
™'Р™Ъ™^™1
Р Г-ЬЯЪПШРНО необяснимо: защо да се не цовъри тази
о а ^ т а ^Грускит% водолази? Тия последните еж
Й а в н а известни като най-добри водолази въ св%-
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та. Още преди 40 години специалната водолазна
школа на морското министерство въ Кронщап,
всека година обучаваше по 4—5 офицери и нъ
колко десятки моряци. Извънредно интересни и се
риозни работи еж извършени огь тия руски водо
лази. Така напримъръ, следъ загниването на броненосеца „Гангутъ", близо до Финландия, една во
долазна партия отъ горепоменатото училище об
следваше и дори фотографира повредите на броненосеца, потъналъ на една дълбочина около 40
метра. На 15 ноемврий 1905 г. въ Севастополското
пристанище въ време на Очаковското възстание,
за да се предупреди избухването, беше потопенъ
минниятъ транспортъ „Бугъ" съ 400 бойни мини
(техното избухване — около 25 тона пироксилинъ
— би повлъкло събаряне на целия градъ) — и
следъ нъколко месеца той беше повдигнатъ отъ
водолазите съ помощьта на портовите средства.
Въ май 1909 г., въ Черно море, при Херсонъ въ вре
ме на нощните морски маневри попадна подъ носа
на броненосеца „Ростиславъ" подводницата „Камбала" и загина на една дълбочина огь 60 м., съ всич
ки моряци и офицери. Трудната и опасна работа на
водолазитъ показа, че „Камбала" е разрезана на
две части и всички хора еж загинали. Следъ гра
мадни усилия предната часть на подводницата бъше повдигната, при което въ нея беха намерени
тълата на загиналата команда.
Въ време на войната, въ 1915 год. при Одеса
загина на минното заграждение на една дълбочи
на около 12 метра турскиятъ кръстосвачъ „Меджндие"; следъ непродължителна работа той беше по
вдигнатъ отъ рускигЬ водолази, ремонтиранъ и
вл^зе въ състава на черноморската руска ескадра.
Най-после на 7 октомврий 1916 год. въ Севастопол
ското северно заливче, отъ пожара въ барутните
погреби за 30 см. орждия, се вдигна въ въздуха
и потъна, като се преобърна съ дъното нагоре,
новиятъ миненъ корабъ „Императрица Мария", при
което загинаха повече отъ 300 души офицери н
моряци. Операциите за повдигането на кораба се
извършиха отъ руските водолази и на 4 октом
врий 1927 гол. корабътъ се показа отъ водата н ьъ
такъвъ видъ биде въиеденъ въ докъ.
Тия нъколко примера показватъ, че руските
водолази могатъ да работятъ успешно и на голе
мя дълбочина (60 м. при повдигането на „Камбала")
и при тежки условия на сложните работи (при по
вдигането на „Мария"). Не требва да се забрави,
че въобще трудътъ на водолазите е извънредно
тежъкъ и опасенъ за живота имъ. Така напрнмеръ;
въ 1901 год. въ Босфора единъ водолазъ — гръкъ
беше нападнатъ и убитъ отъ една риба — мечъ.
Както и да е, съветското правителство не е
предоставило новия опитъ за изваждането на
,,Черния принцъ" на опитните руски водолази, а е
възложило тая многообещаваща работа на единъ
чужденецъ.
Намъ се струва, че и тоя пжть нито нима
да излезе отъ тази работа. Причината е много
проста- тя се крие въ извънредно големата дъл
бочина която отделя „Черния принцъ" отъ мор
ската повръхность, а именно 112 метра! Духътъ
на Черния принцъ" „В1аск рппсе" не т е отстжнн
безъ сериозна борба английските милиони, макаръ
те и да еж вече (малко преждевременно) национа
лизирани отъ предприемчивите въ парични въ
проси болшевици.
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МОРЯЦИ
I.
вори, даваше знакъ, где да се постави крика; стое
. . . Никой не знаеше нищо за него: има ли свои
ше замисленъ; шепнеше си нътцо, което самъ до
— жена, деца, близки или далечни — бъше тайна.
чуваше. И на края кажеше: — „Така, мила, . . . ти
Възмургавото му лице биваше всъкога съ сериоси готова . . . " — избърсваше маслени ржце и от
зенъ дълови изразъ. Коситъ прошарени, кждрави,
минаваше съ твърда самоуверена стжпка.
низко подстригани. Той винаги носЬше низко надъ
Всички знаеха: което каже „Стариятъ" е ка
очите моряшката шапка. Две тъмно-сини, като
зано, направеното — направено.
мъртви морски вълни, очи, устремени предъ себе
Въ неговата малка кабина никой не влизаше.
си, го правеха твърде неприветливъ. Говореха, че
Никое любопитно око тамъ не бе надниквало.
никой до сега не го е виждалъ засмънъ . . . Не
— Мартине! . . . Началникъ флота пред
обичаха стария механикъ. Никого той не сърдъше,
писва . . .
но и не смаеха да го сърдятъ, защото съ цълото си
— Ще изпълнимъ.
тело издаваше здравина и сила, за която требваше
— Нещо?
да се държи смътка . . . Неговата заповъдь бъше
— Нищо!
законъ: не повтаряше думите си. И всички го раз
— Кеки?.
бираха. Говорт>ха, че билъ служилъ на много пара
— Добре е.
ходи; познавалъ и най-послгдната цепнатина на миИ черноокиятъ младъ капитанъ М. полу-'
ноносцитъ, а презъ войната съ немска подводница
усмихнатъ
отминаваше, запазвайки дълго усмив
се промъкналъ въ обграденото съ мини Кюстенката си.
дженско пристанище. Морето и той б-Ьха две за
Само той обичаше стария механикъ.
гадки: когато морето биваше бурно, той ставаше
Единъ
день го видъха приседналъ на горния
спокоенъ, и при най-големите люшкания неговата
подъ, да чете нъкакво писмо . . . Две едри сълзи
стжпка биваше по-твърда, по-спокойна . . . Въ
се отрониха отъ очите му . . . Това бъше цъло
най-тревожните моменти, когато машините рабо
събитие. Разне се отъ уста въ уста: стариятъ мо
теха на ребро,' той вадеше кутийката си, смъркварякъ плакалъ . . . Той никога не се отдъляше отъ
ше емфие; потъркваше двата си пръста; щипваше
кораба. Само веднъжъ въ месеца отиваше нъкжде,
лъвото си ухо и . . . се залавяше съ най-големо
но скоро се завръщаше. Четъше нъкакво редовно
хладнокръвие за работа. При най-силния ревъ на
получавано писмо; съдаше въ кабината си и пи
морето, той чуваше привичния тръсъкъ на машишеше . . . Самъ отиваше до пощенската кутия на
нитъ . . .
пристанището, пущаше писмото, и се завръщаше
— Мартине, какво?
съ клюмнала глава.
Всичко е добре, господинъ капитанъ . . .
Мартинъ и сълзи! Това беше като гръмъ изъ
Това бъха думите, които капитанътъ всъясно небе . . . Нтжолко часа той не излезе изъ
кога при среща съ него размъняваше.
кабинета. Обслугата, стжпвайки край и надъ нея,
— Мартине, чайката? . . .
минаваше на пръсти: стариятъ бъше нъщо тж— Не пищи, господинъ капитанъ.
женъ
. ..
— Значи ще имаме добро време . . .
Вечерьта той бързо излъзе отъ кораба, пре
— Добро.
скочи широкия дворъ на флота и се изгуби, ноЕдна млада морска чайка, види се, при първия
сещъ бела хартия въ ржка.
си полетъ, бе се ударила въ вжжетата на стожера
— Мартине!
и падна при краката му. Той я прибра, захрани я съ
— До телеграфната станция, господинъ ка
рибки и тя привикна къмъ него, и той къмъ нея.
И всички мислеха, че този суровъ, мраченъ мо- '. питанъ. . .
И той посочи телеграмата.
рякъ, едничкото нъщо, което на този свътъ обича,
е тази красива, но креслива чайка . . . Тя пищеше
— Кеки? . . . —.се пошегува капитанътъ.
понекога като разплакано дете, и времето следъ
Мартинъ махна съ ржка и отмина умисленъ.
това бързо се разваляше — настжпваха бури . . .
Скоро се завърна. Ц-Ьла нощь неспирно той се
разхожда по горния подъ на кораба.
МоряцигЪ знаеха: летятъ ли бързо чайкитъ
къмъ бр%га — буря ще настжпи. Въ такива дни,
Сутриньта рано се получи заповъдь: миноноската „X." бързо да замине за Бургасъ, като пжпри пжтуване, и малката „Кеки", тъй я беше крътемъ . . .
стилъ стариятъ морякъ, хвъркаше около миноноската, като кацаше по стожера. Тя не се отде
Подаде се тревога.
ляше отъ кораба и се удаваше за милувка само
Мартинъ прибледн-Ь. Той прикова погледъ
на грубата обгоръла ржка на механика.
къмъ брега, като че очакваше нъщо откъмъ града.
И нервно закрачи. Мичманъ Божановъ поемаше .
Машините въ всички миноноски се бояха отъ
командата, а капитанътъ даваше последнитъ на
него. Ако нъкоя се нъщо разклопа, той пристжпреждания, понеже требваше да остане въ щаба
ваше бавно, като че я дебне, услушвайки се, схва-'
на флота.
щайки и най-малкия неравномъренъ шумъ.
Лагерътъ поприсипналъ, ще трт>бва да се постегне
Стариятъ механикъ изтича при него:
Или: — Я гледай, старата клопка, има „рема", ще
— Мога ли, г-нъ капитанъ, да ви помоля за
требва инхалация! . . .
нъщо . . .
Той имаше особени изрази, които самъ раз
— На услугигЬ ви, г-нъ механикъ.
бираше. И никой другъ.
. — Днесъ или утре ще се получи телеграма
Веднъжъ твърде загриженъ заяви на капитана:
или писмо на мой адресъ . . . Получете . . . отво
— Двете машини страдатъ отъ ревматизъмъ. И
рете, и ако требва, телеграфирайте въ Бургасъ, за
спр-Ь пжтуването на дветъ 'миноноски за ц-Ьла
да замина . . .
седмица.
Очите му се нал-Ьха съ едри сълзи . . .
Развинтва известни части, почиства, слага, при
Капитанътъ,
красивъ, съ ясно-сини гължстига, разслабва . . . Само съ ржка, безъ да го
бови очи, морски офицеръ, стисна съчувствена
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ржката на стария и безъ повече да разпитва, от
мина къмъ щаба.
Скоро сирената на миноноската ревна и тя отлетъ, като стрела, въ безкрайното море . . . Маргинъ стоеше като прикованъ на задната часть на
кораба, съ устреМенъ къмъ града погледъ . . .
Очакваше . . .
II.
Следъ два дни въ флота на адресъ на стария
механикъ се получи телеграма и едно затворено
препоржчано писмо. Писмото бт>ше надписано съ
ситенъ женски почеркъ. Капитанътъ отвори теле
грамата:
„Дъщеря ви изолирана. Дифтеритъ. Опасно
да не се обърне въ крупъ. Правятъ се ин
жекции.
Дирекция на пансиона".
Той се поколеба да отвори затвореното писмо.
И дълго мисли надъ него. Може би пъкъ тъкмо то
допълваше телеграмата. Той знаеше, че стариятъ
механикъ не е жененъ. Никога не е говорилъ за
свои близки . . . а сега се говори за нтжаква
дъщеря . . . Сграби писмото и скжса плика:
„Милий, милий татко,
„Още нъколко дни и иривършвамъ последния"си изпитъ . . . Още малко и ще се хвърля
на гърдите ти. Седемь години не си ме виждалъ. Азъ съмъ вече голЪма . . . твърде голема. Не съмъ малката „Ли", която ти тъй
много обичаше да държишъ на коленете си.
А искамъ да бжда такава, за да бжда всъкога
. . Изъ града излизаме твърде
ъ тебе'
редко и всЬкога придружени отъ директор
ката. Пращамъ ти фотографията си на кар
тичка: разрешиха ни да се снемемъ поотделно,
че тръбватъ такива за атестата и легитима
цията Чета нетърпеливо днитъ и очаквамъ
края. Милея за тебе. Ще видя „Кеки и многото моряци, за които постоянно ми пишешъ...
Въ среда ми е последния изпитъ, но азъ не
се боя . Сестрите казватъ, че съмъ гово
рела английски, като сжщинека англичанка.
„Много ме обичатъ, и съ сълзи ще се раз
деля съ тези мили хора.
И днесъ, както ти писахъ по-рано, ме
понаболъва глава и сливиците ми ся силно
подути
- види се, ангина. Ще ми премине.
АУ
Целува ти ржка:
Твоя Лиляна".
капитанътъ впи
Капитанътъ
впи погледъ въ фотографията:
^
бдиК.
тъК
И
Ч
вънецъ
° *Х я н а Т а тъмно-вишнева баретка,
НЗЛИ
"Тя ™ ? красиво
миловидно лице. Две
разкриваха чуднс' КР*С™°
обаятелно пълна
обли маслинови очи изтъквах.^
к;адраБИТТ1
" т н Т д Т ш е п н а Т ъ Г "а ^ я т ъ
думите отъ
ПИС

Т„°е можеше д ; «
Р

погледъ о т ^ о р -

И

Г : Л з и Г о Ч ; Г с ™ р и я ^ а ^ Ъ и сърдпего му
се сви

въ открито море . . .
к „, п т я т я очакваше. МоБеше въ недоумение Бащата оча
мйчето въ опасность, а той не е въ
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нищо да предприеме. Мжчителни, черни мисли це
пеха мозъка му . . .
Получи се втора телеграма:
„Положението на дъщеря ви тежко. Иска
да ви види. Тръгнете веднага.
Дирекцията"
Той сграби листъ хартия и бързо телеграфира:
„Бащата е въ пжть въ открито море. Сви
кайте консултъ. Спасете я.
Каиитанъ М .
Ц-Ьлъ въ тръпки, дълго се разстжпква изъ кан
целарията си. Десятки птти прспрочете писмото
и телеграмата. Милите очи отъ портрета неспирно
го гледаха . . . молеха за помощь . . .
Следъ единъ часъ се получи друга телеграма:
„Твърде бързо.
. . . . . флота.
Необходима бърза операция — крут».
Дайте съгласието си. Последенъ опитъ да се
спаси.
Дирекцията'
Капитанътъ зачупи ржце, цЪлъ прибледн-влъ.
Скочи отъ м-Ьсто ужасенъ . . . За мигъ се решава
сждбата на едно мило дете . . .
Той не откжсваше погледъ отъ портрета . . .
Очите му се напълниха съ сълзи . . . Тя му стана
тъй близка, като че и неговата сждба се реша
ваше . . . Требваше да се реши.
Този каленъ въ бури и неволи морякъ, стоеше
сега предъ най-голЪмата загадка . . . Нерешителенъ, наклонилъ глава, сълзите му капт>ха връхъ
портрета.
Сграби решително перото:
„София
Пансиона . . .
Извършете операцията. За Бога, спасете
милото дете. Чакамъ станцията резултата.
Механикъ флота Б."
До вечерьта той ие се отдЬли отъ телеграфопощенската станция. Мнозина се очудваха като
виждаха морския офицеръ да крачи нервно изъ об
ширния коридоръ, стискящъ въ ржка нъкакви
книжа.
Дежурниятъ телеграфистъ на нтжолко пжти
излиза изъ апаратната, да му съобщи, че подържа
връзка съ София, обаче отговоръ нЪма . . .
Откъмъ морето се зачу ревъ на сирена. Той
познаваше сигнала: миноноската се завръщаше.
Изтича на улицата и се хвърли въ първото такси.
— Бързо . . . флота! . . .
Миноноската прискрипгв на военното приста
нище, и той пристигна.
Стариятъ механикъ, бледъ като платно, се за
тича насреща му . . . Вгледалъ се въ загриженото
му лице, той се олюлъ . . .
— Кажи! . . .
Капитанътъ му подаде телеграмите. Рхжцетъ
му трепереха.
— Не мога . . . чети! . . .
Чайки легЬха надъ т-Ьхъ. И цепеха въздуха
съ дрезгавъ гласъ. Кеки правеше кржгъ надъ са
мите имъ глави съ жаловитъ писъкъ . . .
Стариятъ оброни глава и слушаше телегра
мите, едва поемайки дъхъ.
— . . . И азъ се решихъ и телеграфирахъ!...
И той наклони глава, като виновникъ.
Стариятъ пристжпи къмъ него, сграби главата
му съ две ржце, и сложи бащинска целувка на че
лото му . . •
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— Спасена! . . . Спасена! . . . — хълцаше той
и прегърна капитана. — г№що ми казва, че е спа
сена! . . .
— Твоя дъщеря . . . а ти никога . . .
— Не. . . . едничко дете на покойната ми се- |
стра. Бащата офицеръ загина въ Балканската война, \
майката почина при раждането . . . Това ми е отъ
целия ни родъ. Азъ се заклехъ на смъртния й
одъръ . . .
— Тя е и моя . . . — пришепнаха неволно устни
те на младия капитанъ.
I

Погледитъ имъ се срещнаха. Двамата моряци
си стиснаха ржцетъ, безъ да проговорятъ. Тъ се
разбраха.
На получената телеграма, че операцията била
напълно сполучлива, и девицата вънъ отъ всъка
опасность, и двамата се радваха като деца.
Стариятъ механикъ целуваше просълзенъ пор
трета на момичето съ ангелското лице; а капитанътъ, приковалъ хубавите си ясни очи въ далеч
ната морска ширь, чувствуваше сърдцето си свито
отъ незнайна тжга . . .

Гребане. Никой не може да отрече „гребането"
и неговите ценни качества отъ механическа и хигиеническа гледна точка. Всъки казва: „най-добъръ
спортъ" за тоя, на който предпочита да се отдаде,
особено, ако той му прави удоволствие. Това ква
лифициране не е сантиментално. Тук/ь нъма нищо
подобно. Гребецътъ действува въ атмосфера найнеобходима и добра за неговия бълъ дробъ —
гребането, това е една гимнастика най-пълна, коя
то можемъ да си представимъ. Подвижното седа
лище и външните подпори даватъ на' неговото .
усилие голъма амплитуда и направление, което аб
солютно се съгласува съ неговата тълесна кон
струкция.
П. де Кубертинъ и Д-ръ Ф. Лагранжъ, голЪмиятъ предтеча на „физиологията на телесните
упражнения" еж манифестирали своя ентусиазъмъ,
когато еж разглеждали разните видове спортове,
търсейки най-добрата формула за педагогическото
Еъзраждане и чрезъ гребането. Гребането и за два
мата е билъ първостепененъ спортъ, на който еж
отдавали */« морална стойность и 2/3 механическа.
За съжаление, много други спортове, по-малко по
лезни, изместиха гребането, което требва да служи
за лекуване, за чисто физиологическо лъкуване.
По настоящемъ има една болесть, наречена артритизъмъ. Тая болесть се лекува отъ много ме
дици съ прости упражнения за окършване на ста
вите. Тия упражнения нъматъ нищо спортно въ
себе си; тъ представляватъ всекидневно повторе
ние на движения безъ всъкаква привлъкателность
и често пжти твърде отекчително. Тукъ именно се
намесва лъкуването чрезъ гребане. Гребането е
едно изменение или по-право казано, то е единъ
специалитетъ на тъй нареченото лекуване чрезъ
спортъ.
Лекуването чрезъ гребане раздвижва ставите и
„чисти човешкия моторъ", операция, на която човъкъ требва да обърне по-голъмо внимание, ако
иска да верва, че прилича на своя автомобилъ по
вече, отколкото мисли,
Лекуването чрезъ гребане не е просто практи
куване на тоя спортъ, защото то предполага пред
варително разместване на своя принципъ: отъ
спортенъ планъ — на механотерапиченъ. Спортниятъ гребецъ е подбуденъ даже несъзнателно отъ
двойната тенденция, която оживъва цълата активность, вдъхновена отъ спорта: тенденция за бър
зина и тенденция за издържливость. Спортистътъ
се стреми да постигне и дветъ цели, но е принуденъ

да избира, споредъ своите способности и сила.
Обаче, тоя, който иска да се лъкува чрезъ гребане,
гой требва да се откаже и отъ двете тенденции:
нито време, нито разстояние тръбва да го занимаватъ. Той не требва да се интересува за минутитъ,
които му еж нуждни за 100 или 200 метра. Едно
нещо требва да бжде важно за него: числото на
ударите съ греблото, защото тамъ е именно гимнастическиятъ жестъ, отъ който той очаква точни
резултати; ефикасностьта ще зависи не само отъпостоянните повторения, но и отъ усъвършенству
ването, съ което те се извършватъ. Затова, при
тоя случай, човъкъ требва да съсредоточи всич
кото си внимание.
Технически, гребецътъ е жизнерадостенъ, за
щото чувствува при всеки ударъ на лопатите, какъ
се ражда въ него силата и какъ тя се разпростира
по цълото му ГБЛО. Никой спортъ не заставя чо
века да бди надъ себе си при практикуването му,
както гребането. Нъма другъ спортъ, при който
имаме едно добро разположение на тълото, на ржцетЬ, на краката, точно навеждане трупа назадъ и
възвръщането му тутакси напредъ безъ усилие
и т. н. Тоя, който започва да гребе, отначало вижда
затруднение; неговите лакти се подигатъ къмъ
небето, вместо да стоятъ близо до тълото, а греб
лата описватъ големи елипси, вмъхто да бждатъ
въ контактъ съ водата. И затова е необходимо
предварително изучване на гребането, за да не се
измжчва гребеца. Това налага нуждата да има при
вс^ки спортенъ легионъ машини за гребане и ржководитель, който е крайно необходимъ за случая.
При практикуването на гребането съ лечебна
кель, гребецътъ требва да бжде облъченъ по възможность по-леко, съ по-малко дрехи, да води спокоенъ животъ, упражненията да се водятъ точно,
енергично или по-спокойно въ зависимость отъ
обектите. Би могло още нъщо да се каже. Тъй като
епохата е реалистична, би ли могълъ да се прене
брегне тоя аргументъ, който е невъзможенъ да по
беди артритизма съ малко разноски . . . но, епо
хата е сжщо спортна. Едно спортно лъкуване е на
правено да я задоволи. Безъ съмнение, нъма ли чо
въкъ да закъснее да разбере, че сжществува въ
зародишъ цъла една терапевтика, която чака да
бжде изучена и разкрита тъй изобилна въ възмож
ности да бжде изследвана, приложена къмъ раз
ните случаи и способна да извърши лъкувания,
които за сега еж недопустими.
Ние познаваме само спорта възпитатель. Ние
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ще познаемъ и спорта изправитель, чакайки едно
философско училище да ни запознае съ спорта
утешитель, следъ което ние ще требва да се заобиколимъ съ античните идеи.
Гребецътъ епортистъ, обаче, както и тоя,
който управлява кораба, техниятъ духъ на морето
взема свой особенъ пжть. Гребецътъ или капитанътъ на кораба, колкото и да еж чувствителни
прелестите на морето, иматъ и други желания, т е
обичатъ движещия се животъ надъ вълните и
искатъ да използуватъ и победятъ елементите. Тт.
се стремятъ да усъвършенствуват. средствата за
действие на своята лодка или яхта и да ги нака-. ратъ да се борятъ съ бързината така, както бега
чът. желае да победи своите резултати предъ
усилието. Това еж все прояви, които иматъ общъ
характеръ да предизвикат. чрезъ удоволствието
действие на своите най-чисти и най-прости
форми. Нуждни еж качества на воля, куражъ и
постоянство, които се култивиратъ и въ водния
спортъ. Езерото, ртжата и морето като че ли е вну
шителната сила на природата, поставена противъ
тая на смелия капитанъ, който иска да я победи.
Това е, което съблазнява човека за действие. Без
брежното море, разярените вълни ни даватъ добра
представа за чувството на сила, която единствено
природата дава съ чувството на радость и почивка.
Така и чрезъ водния спортъ се създава здра
вия и силен. по духъ човек..
А. Друмевъ
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Ветроходни състезания съ препятствия въ Ан
глия. Те се произвеждатъ по следния начинъ. Лод
ките отъ военните кораби отначало се пущатъ да
се надпреварватъ подъ гребла до определената ли
ния, кждето, привързани за редъ шемандури, пла
ват. стожерит-Ь и ветроходното имъ въоржжепие.
Тамъ те отвързватъ ветроходното си въоржжение,
взиматъ го въ лодките, въоржжаватъ ги съ ве
трила и продължаватъ да се надпреварватъ подъ
ветрила, заобикаляйки единъ опред-Ьленъ корабъ,
следъ което се връщатъ (все подъ ветрила) къмъ
шемандуригв. Тук. се започна най-трудната часть
отъ състезанието. Лодките спущат. и скжтаватъ
ветрилата, иовдигатъ отъ 40 метрова дълбочина
500 килограмовата котва на шемандурата и я прикачатъ на 'мт>сгото на кърмилото. Следъ като изпълнятъ тази трудна операция, по способность,
лодките подъ гребла продължаватъ да се надпре
варватъ, докато стигнатъ линията на журито, дей
ствувайки съ гребло, вместо съ кърмило.
По този начинъ тоя вид. състезания служатъ
не само за развлечение, но и за практическо обу
чение по морско дело.
(Изъ „Морски Сборникъ" 1929 г., № 7; С. Ч.)
Гръцките рекорди по плаване. На редакцията
на сп. „Морски Сговоръ" еж известни следните
гръцки рекорди по плаване:
100 метра свободно плаване за 1 минута и 7 сек.
400 метра свободно плаване за 5 мин. и 44 сек.
1500 метра свободно плаване за 23 мин. и 4 сек.
100 метра плаване на гръбъ за 1 мин. и 24 сек.
С. Ч.

ЕДНО ГОЛЪМО КУЛТУРНО ТЪРЖЕСТВО ВЪ ПЛОВДИВЪ
(Вижъ съответнитъ снимки въ брой 9 отъ списанието)

На 30 юний т. г. се извърши, при подходяща
програма и тържественость, осветяването отъ
страна >на Българския Народеиъ Морски Сговоръ
езерото въ градината Царь Симеонъ въ гр. Плов
див. Въ това културно тържество взеха живо
участие представителите на всички граждански и
военни власти, начело съ началника на гарнизона
генералъ Куцаровъ, кмета на града г. Еню Мано
лов, и ДР
представители на почти всички обществени иАкРоРпРорДативни спортни организации „при
стечение на населението отъ целия градъ. спе
циално за тоя случай бЪха пристигнали н*ко».отъ
членовете на главното Управително гЬло и пред
ставители на клоновете Варна, Русе, Видинъ и др.
градове.
Езерото беше украсено съ гирлянди отъ живи
пв-Ьтя
и цветни електрически лампи, а пристанът.
^ше Я е й кипи^н Ъ и дйсориранъ-о начин, които
лапаше пълна илюзия на единъ добре УРеденъ
Я ? и ПОРГЬ Насъбралото се множество се люЕ
ненаситно на фееричния изгледъ на езебуваше » е н а с ™ н * *
привършването
н Г п е р е м о н и ^ т о освещаване и започване „а
предвидения демонстративен, воденъ спортъ съ
лодки.

Свещениятъ обредъ — водосветътъ, се извър
ши отъ Негово Преосвещенство епископ. Харитонъ
въ съслужение съ нтзколко свещеници и протосин
гела на светата Пловдивска Митрополия. Епис
копъ Харитонъ, следъ свършване на службата, се
качи на една лодка и предприе пъленъ туръ, за да
поръси съ осветената вода цЪлото езеро и натру
палия се около бреговете му народъ. Тази негова
обиколка придаде на самата церемония една въл
шебна библейска украса, която трогна всички и
създаде духовно-религиозно умиление. Следъ про
изнесените отъ Негово Преосвещенство назида
телни поздрави и благопожелания, председательтъ
на местния клон. на Б. Н. М. Сговоръ г. Д. Кур
тев. произнесе следната речь:
„Ваше Преосвещенство, Господинъ Генерале,
Господинъ Кмете, драги гости и почитаемо плов
дивско гражданство!
Отъ името на местния клонъ на Б. Н. М. Сго
воръ, въ качеството на неговъ председатель, мене
се падна голтзмата честь да благодаря на Негово
Преосвещенство за хубавата му и назидателна
речь и на всички васъ за честьта, която ни напра
вихте съ приежтетвието си на това наше културно
тържество.
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За онези ценни услуги, заради доброто внима
ние, които ржководнитъ хора на гр. Пловдивъ и
гражданството не преставатъ да ни оказватъ при
преследване на нашите чисто културни задачи,
ние се считаме, задължени, въ такъвъ тържественъ
моментъ като днешния, да направимъ едно кратко
и въ общи черти изложение за идеите и задачитъ,
които преследва нашата обща организация, за да
се види колко заслужено и оправдано е доверието,
което ни се засвидетелствува отъ всъкжде.
Българскиятъ. Народенъ Морски Сговоръ е
преди всичко народна културно-просветна орга
низация, която иска по пжтя на чисто културната
и просветна работа да внедри въ съзнанието на
българския народъ голямото национално, обще
ствено и икономическо значение на идеята за мо
рето, разбирана въ нейния широкъ смисълъ. Ние
работимъ безшумно, за да накараме българина да
не страни отъ морето, отъ водната стихия, а да се
сроди съ нея и да използува всички онези богат
ства и ценности, които тя крие въ глжбините си и
носи за материалното и духовно издигане на на
рода ни. Ние искаме да се съзнае и оцени значе
нието на водните пжтища и родното корабопла
ване за стопанското преуспяване на нашата страна.
Ние искаме още, да се оценятъ и използуватъ цен
ностите на нашето морско и дунавско крайбрежие
не само за създаване поминъкъ на околобрЪжното
ни население, но и да се използуватъ техните
ценни здравословни предимства отъ населението
изъ вжтрешностьта на България, а най- вече отъ
подрастващото поколение.
Ние ратуваме за внасяне промЪна въ досегаш
ната наша вжтрешна политика въ смисълъ: да се
спре едностранчивото развитие на сухоземните
пжтни съобщения и въведе онова щастливо съче
тание между водните и сухоземни пжтища, след
вано въ добре уредените държави, при което се
постига най-рационалното разпределение на тра
фика съ прехвърляне на тежките, малоценни и не
търпящи високото навло стоки по водните пжтища.
Наредъ съ това ние сме носители и горещи
апостоли на идеята по-скоро и ако е нуждно съ
цената на тежки народни жертви да се сдобиемъ
съ родно корабоплаване, съ националенъ търгов
ски флотъ по Дунава и засиленъ такъвъ морски, та
по такъвъ начинъ да отървемъ националното сто
панство отъ скжпия данъкъ, който плаща еже
годно на чуждестранния воденъ транспортъ.
Требва да се разбере, че този нашъ стремежъ,
че целата тази наша дейность, не е продиктувана
отъ едно просто идейно увлечение; въ основата й
лежи съзнанието и повелителната необходимость
да се задоволи една реална общопризната и кре
щяща национална и стопанска нужда. По-спе
циално за нашия край, за южна България идеите
и задачите на Б. Н. М. Сговоръ се явяватъ въ унисонъ съ добре разбраните интереси и особености
на нашето земледълско производство, настжпилитъ
промени въ близкоизточните пазари и благоприят
ните изгледи за откриване на по-далечнй такива.
Пловдивскиятъ окржгъ държи първо м-Ьсто
въ гарството не само като лозарски центъръ, а и
по производството на зеленчуци и овощия. Уста
новено е вече, че ние не бихме могли да мислимъ
сериозно.за износа на нашит* грозда и зеленчуци,
на нашите овощия въ пръсно състояние, докато
не се сдобиемъ съ собственъ подходящъ воденъ
транспортъ по Дунава до централните европейски
държави и по море до северните страни. Само
така ще можемъ да преодолъемъ мжчнотиитъ и
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пр-БчкигБ, които ни се създаватъ отъ съседните
и конкурентни намъ страни. Жертвитъ, които биха
се дали за създаване на български търговски флотъ,
то се знае, ще требва да се понесатъ общонародно,
защото чрезъ тъхъ ще се създадатъ изгодни усло
вия за разцвътъ на общото родно земледЪлско и
други производства. Тръбва вече да се разбере
отъ всъки, че използуването на морето и водните
пжтища въобще не е само поминъчна нужда на
крайбръжното население, а. повелителна такава
на стопанска България.
Хвърлимъ ли пъкъ погледъ на миналото и
историята на нашето племе, ще видимъ, че найдобри условия за неговото гарантирано нацио
нално обособяване еж настжпили въ онези мо
менти, когато границитъ на държавата «и еж се
опирали на трите морета — Черното, Бълото и Си
ньото. Следователно, идеята за нашия излазъ и. на
Бтзлото море е една историческа, национална и
ако щете географическа необходимость. Единъ
отъ здравитв, неоспорими лозунги на Б. Н. М. Сго
воръ и на българския народъ е: стремежътъ ни
да излъземъ на Бълото море. И ние мислимъ, че
ратувайки съ културни средства за това легитимно
стремление на нашия народъ къмъ свободното
море, изпълняваме една наша културна задача отъ
грамадно национално значение. Мислимъ още, че
работейки за пропагандирането на изтъкнатите
наши обществени, културни, стопански и нацио
нални идеи, ние имаме право да търсимъ и очак
ваме моралната и материална подкрепа на нашето
съзнателно общество.
Това, което сме направили до сега и правимъ
тукъ въ ТТловдивъ, ви говори достатъчно за прак
тическите сръдства и методи, чрезъ които ние про
веждаме на д^ло нашите идеи. Чрезъ детската
морска колония, която отъ петь години подържаме,
ние преследваме не само да подпомогнемъ здра
вето на децата на нашите членове, но и да ги привикнемъ да обикнатъ и се сродятъ съ родното
море. Чрезъ модерното плаване и гребане въ това
разкошно езеро и модерните лътни бани при р. Ма
рица, ние не само искаме да подпомогнемъ укра
сата на втората столица на България, не само да
създадемъ едно ново и привлекателно удовол
ствие на пловдивчани, но и да калимъ здравето и
духа на младежьта и да я пригодимъ да бжде тя
достойна и мощна крепителка и носителка на на
ционалните въжделения на изстрадалия българ
ски народъ.
Накрай, позволете ми още веднъжъ да ви бла
годаря между другото и за вниманието и за тър
пението, което имахте да ме изслушате и да ви
заявя, че ние, скромнитъ ратници на Б. Н. М. Сго
воръ, сме поласкани отъ това ваше масово стичане
на нашето тържество и че съ това ни давате ку
ража да очакваме и намъримъ вср-Ьдъ пловдив
ското гражданство все по-голт,ма подкрепа и съ
действие за нашето благородно национално д-Ьло.
Да жив^е България! Да преуспъе Морския
Сговоръ!"
Отъ името на гражданството произнесе прочувствена и съ голъмо историческо значение речь
известниятъ общественикъ г.' Недко Каблешковъ.
Речи се произнесоха и поздрави отправиха и отъ
представителите на всички представени организа
ции и корпорации. На всички общо и подходящо
отговори и благодари председательтъ на клона
г. Куртевъ. Тържеството и церемонията се при
ключиха съ една мила овация, която членоветв на
морския Сговоръ устроиха на ветеранитв отъ
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Шипка и Сливница, като въ стройни
редове, начело
•съ началника на гарнизона, морските офицери,
кмета на града и видни граждани, предвождаии
отъ отлично организираната духова музика на под
офицерското дружество „Тракиецъ" "въ моряшка
униформа, ги съпроводиха при отнасянето на зна
мената имъ презъ главната улица на града.
Преди отпжтувИето на тази така строена ко
лона, въ езерото се направи демонстративно гре
бане съ лодки отъ легионерите на организацията.
Следъ об-Ьдъ въ Б1/? часа, членовете на Мор
ския Сговоръ, заедно съ спортния си легионъ, на
чело съ. музиката, въ стройни редове се отправиха
презъ града за новопостроенитъ модерни речни
бани при р. Марица. Тамъ при стечение на хиляденъ народъ се извърши освещаването на ба
ните отъ енорийските свещеници. Отъ името на
Морския Сговоръ председательтъ му произнесе бла
годарствена речь къмъ създателя на тази нова кул
турна и съ голъмо значение за дравето на граждан
ството придобивка, г. инженеръ Даракчиевъ. Следъ
това г. Даракчиевъ говори обширно « съ демон
страции за значението, техниката и. ползата отъ
модерния воденъ спортъ. Следъ него г. д-ръ Милковъдаде въ една подходяща и издържана беседа
научно осветление на ползите отъ водния'спортъ,
комбиниранъ съ слънчевите бани и водолечението.
Слагането на солидни научни основи водния
модеренъ спортъ е една голъма придобивка за
здравеопазването на населението. Образцовата мо
дерна инсталация на баните при Марица може да
служи като моделъ за подражание и приложение
и въ други селища въ окръга, пъкъ и въ цялата
страна.
Поради казаното до тукъ, ние миел имъ, че
инициативи, като тази на г. инженеръ Даракчиевъ,
требва да бждатъ шроко подкрепени морално и
материално отъ нашето общество и да бгвдатъ
удостоени съ едно по-сериозно внимание' отъ
страна на всички наши общественици и държавни
™тщ*&г

Т^Т^^^й^Я^Я.!
„Морскиягь ни музей въ снимки
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учреждения, въ чиято пргжа обязаность, пред»
всичко, лежатъ грижите за подпомагане и запаз
ване на народното здраве.
Отъ наша страна ние се присъединяваме къмь
общото и непринудено възхищение и одобрение
къмъ тези културни придобивки, така спонтанно
изразени огъ прнежтетвуващето множество народъ.
Ласкави думи за нашето списание. Въ книжк 1
№ 6 (1929 г.) отъ задграничното руско военно мор
ско списание — „Зарубежнии Морскон Сборища."
— излизащо въ Пилзенъ, иодъ редакцията на каиитанъ I рангъ Я. Подгориий, което списание е
официален!) органъ на „Обединените руски мор
ски организации въ Чехославия", е дадена елна ре
цензия за Югославянското морско списание „Ядранска стража" и за нашето списание „Морски Сго
воръ". Между другото, въ тая много ласкава :*а
насъ рецензия, се казва:
„Предъ насъ еж две списания на два млади
братски славянски народа, които с.т. си извоювали
твърдо место въ съответните страни . . . Тия спи
сания еж близки по духъ, но въ сжщото време
иматъ и различия. „Ядранска стража" е списанието
на млада Държава победителка, която едвамъ сега
създава свои флотъ — затова и списанието е из
пълнено съ обявления отъ го.тЬмигЪ световни ко
рабостроителници и аеропланни фабрики, които
въ една или друга степень участвуватъ въ създа
ването на Югославянския флотъ. Ето защо това
списание се печати на прекрасна илюстрационна
хартия, изобилствува съ илюстрации и е пълно съ
много интересни за обикновения читатель статии
по морскнтт» въпроси, черпени главно отъ французеката преса. „Морски Сговоръ" — е списание на
победена страна, която даже пъма право да има
воененъ флотъ, а само морска полиция, но коню
все пакъ има своя, макаръ и крагкл морска истории,
затова въ това списание н1.ма обявления отъ големи чуждестранни фирми, отсллступа и спе
циалната илюстрационна хартия, но все пакъ по
количеството на обявления
та оп. отечественнт!, фир
»' ц^пде.мшь^федпет ми и грижливото под
брано
с ъ ;< ъ р ж а н и е,
списанието не отстъпва на
своя западенъ събр.тп».
Чувствува се традиционна
та връзка на българските
моряци къмъ Русия; югославянскнтЬ моряци, оба
че, за съжаление, тежнт.ятъ
къмъ днешните по-силни
западни велики държави.
И двете списания игрлятъ
една и сжша извънредно
важна рол|. въ сноптт.
ст| анп — популяризират!»
морето нерт.дъ население
то. Ние имъ пожелаваме
нови успт.хн въ благо
творната имъ работа, раз
воя на която т е следимъ
внимателно, та като се
върнсмъ въ нашата роди
на — Русия — ла можемъ
ля тръгнемъ по стдшкнгь
на по-иредг.идливитъ и по||| > УЧЕ 8 ?•»*>-«**»*•
щастливи наши братски на
роди".
Г. А.

" - моделъ на бившия български подводникъ № 18.
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ИЗЬ ВОЕННИТТ, ФЛОТИ НЛ ЧУЖДИТЪ
ДЪРЖАВИ
Лнглня. Завземането вторично пластьта нъ Ан
глия оп. трудовата партия подт» председателството
на Макдоналда се е отразило много и нърху изме
нението курса па морската политика. Последната
клони къмъ разбирателство съ Америка по въпроса
за органиченпя на морските въоръжения. Въ връз
ка съ тона дислокацията на морскнгп сили е претъриЬла едно чувствително измЬненне, а отъ друга
страна корабостроителната програма е намалена и
се изпълнява съ по-бавенъ темпъ.
— Въ края на лт/гото въ английския флотъ еж
се случили четири морски аварин, една отъ които
е завършила съ потъването на английската под
водна лодка № 47. ДругигЬ три аварии еж частични
взривове на кръстосваните „Девоншнръ" и „Винднктивъ" и на подводната лодка XI.
Франция. Презъ тази година, за пръвъ пжть
презъ иоследнитЬ години, шЬяиятъ французеки
флотъ (1-ва и 11-ра ескадра — последната се бази
ра въ Атлантическите води) въ началото на м. юний
се е съсрт.доточнлъ въ Сръдпземно море при афри
канския бръгъ. Въ района на Гибралтаръ — Казабланка двата флота еж направили редъ упражне
ния, въ конго е нзелъ деятелно участие хвърчилопосачьп, „Белрнъ" съ хвърчилата си.
— Нмт.сто досегашния командующъ 1-на ес
кадра (Средиземноморския флоть) адмнралъ Доктерь, е налначет. адмнралъ Фрошо.
— За сега иай-бързоходнинтъ воененъ корабъ
въ спЬта е французекиягъ подачъ на флотилии
„Палми", конто при пробнигЬ изпитания е развилъ
скорост 39.95 морски мили въ часъ. Той има водонзмт.стнане 2,780 тона (при пълно натоварване
3,100 тона); въоржженъ е съ: шесть 14 см. орждня,
четнре 3.7 см. протнвоаеропланни орждня и шесть
55 см. торпедни тржби.
— Въ края на лЬтото т. г. еж спуснати на вода
новостроящите се три подводни лодки и два контъръ-мнноносеца.
Италия. Презъ време на тазгодишните летни
занятия италнянскиятъ воененъ флотъ е предприелъ много по-далечно практическо плаване, от
колкото обикновено.
Германия. Въ кончателенъ видъ морскиятъ
бюджетъ на Германия е приетъ на обща сума
179,615,070 марки (миналогодишният!, бюджегь
възлизаше на 213,895,490 марки). Райхстагътъ
едногллсно е прнелъ предложението на бюджет
ната комисия да се изработи основенъ планъ за
възсъздаването на германския воененъ флотъ.
Швеция. Презъ последните години шведското
министерство на отбраната обръща голъмо внима
ние върху обучението на военния флотъ: отделни
те периоди на учебио-боевата му подготовка се
завършватъ съ г.тЬми морски маневри, въ които
вземан, участие не само военнитт, кораби но и
търговските.
Гърция. Осжществяването на турската корабо
строителна програма е заставило гръцкото прави

телство да предприеме редъ м^рки за усилване на
гръцкия воененъ флотъ. Въ края на м. май т. г. се
е състоялъ министерски съветъ при участието на
бившия председатель на английската морска мисия
каиитанъ I р. Тертлъ. На този съветъ е било ре
шено да се продължи възсъздаването на флота,
споредъ по-рано набелязания планъ, безъ да се измт.ня отъ влиянието на турската морска политика.
Английскиятъ 'представитель енергично е настоялъ
да се построятъ леки морски сили, които, споредъ
неговото мнение/заедно съ мощни въздушни сили,
най-добре биха обезпечили отбраната на Гърция.
Въ резултатъ на всичко това е билъ обявенъ конкурсътъ за построяване на 2 ескадрени миноносеца
по 1,600 т. водоизмЪстване всЬки, при срока на по
стройката 20 месеца. (Скорость 38 морски мили въ
часъ и въоржжение: четире 12 см. орждия, три 4 см.
протнвоаеропланни орждия и 6 торпедни тржби).
Освенъ това говорило се е за доизкарване съ из
вестни изм-Ьнения корабъ „Саламисъ", (който пре
ди световната война се строеше въ Хамбургъ) и
продаването на остарълигв линейни кораби „Лемпосъ" и „Килкисъ". Очевидно е, че съставътъ на
съвременния гръцки воененъ флотъ се нагласява
къмъ състава на турския.
— Въ края на лЪтото е пристигнала въ Атина
нова английска морска мисия, на чело съ капитанъ
I рангъ Лайонъ, която т е има сжщигЬ задачи,
както.и предидущата, т. е. да способствува за въз
създаването иа гръцкия воененъ флотъ и органи
зирането му па правилни начала.
Турция. Сведенията за новостроящите се ко
раби все повече и повече се потвърждаватъ и Допълнятъ. Както вече съобщихме, поржчкит-Ь за новитъ военни кс>раби еж дадени на италиянски ко
рабостроителници. Те се разпредълятъ така: Кора
бостроителницата „Ансалдо" ще строи 2 ескадрени
миноносеца съ по 1,600 тона водоизмЪщение; кора
бостроителницата въ Монфалконе ще строи 2 под
водни лодки съ по 500 тона водоизместване, а ко
рабостроителницата „Сванъ" въ Венеция —• 6 тор
педни катера.
— Линейниятъ кръстосвачъ „Явузъ Султанъ
Селимъ" (бившиятъ „Гьобенъ") привършва основ
ния си ремонтъ и влиза въ строя презъ зимата.
(Изъ „М. С." № 8—9, 1929 г.; С. Н. И.).
Изваждане па потъналъ руски линеенъ корабъ
въ Черно-море. Още преди началото на го.тЬмата
война, русите започнаха въ Черно-море (НиколаевскигЬ заводи) постройката на 4 модерни линейни
кораби, типъ „Дреднаутъ", съ следните данни:
22,600 тона водоизместване; 21 миля скорость;
12—30.5 см., 18—13 см., 8—7.5 см., 4—6.3 см. про
тивовъздушни и 4—4.7 см. орждия; 4 подводни тор
педни тржби; двигатели — парни турбини; 1,2о0
души обслуга. Единъ отъ тъхъ въ началото на в0И('
ната бе напълно готовъ — „Императрица Мария';
сжщиятъ охраняваше (срещу турския „Гйобенъ")
руската ескадра, която.на 14/27 октомврий 1915 г.
обстрелваше Варна, безъ обаче самъ да вземе

ГОД.У1.БР. 10;

МОРСКИ СГОВОРЪ ;

участие въ стрелбата. Други два отъ тия линейни
кораби — „Императоръ Александъръ Ш" и „Ека
терина Велика" — беха довършени презъ течение
на войната, а четвъртиятъ и до днесъ все още не е
достроенъ.
Къмъ края на войната „Императрица Мария"
потъна предъ Севастополъ отъ взривъ въ своите
артилерийски погреби. По-късно болшевиците го
извадиха, както бт> потъналъ, съ гръбнака (дъното)
нагоре и го вкараха въ докъ, но не можаха да го
обърнатъ и поправятъ. Презъ време на граждан
ската война „Императоръ Александъръ III" остана
въ ржцете на ДеникиновитЬ войски; по-късно, при
опразването на Кримъ, този линеенъ корабъ, за
едно съ целата ескадра на генералъ Врангелъ, на
пусна Русия, и до днесъ, заедно съ другите кораби
на тази ескадра, стои интерниранъ, подъ французко покровителство, въ военното пристанище на Тунисъ—Бизерта.
„Екатерина Велика" бе отвл"Ьченъ, заедно съ
много други кораби отъ Черноморския флотъ, отъ
болшевицитЬ и при настжплението на германците
отъ Одеса къмъ Севастополъ, за да не попадне въ
ржцегв на „б-ЬлогвардейцигЬ" или немците, бе
потопенъ заедно съ другите отвлечени кораби, отъ
самите болшевици, чрезъ три торпедни изстрела
отъ изтребителя „Керчъ", предъ Новоросиискъ.
По-късно, при затвърдяване на съветската власть,
повече отъ потопените предъ Новоросиискъ ко
раби беха извадени и н4>кои отъ техъ, напълно
ремонтирани, влязоха въ строя -на днешния „Червенъ" флотъ въ Черно-море.
Миналата есень, споредъ едно съобщение въ
руското списание „Краснофлотецъ", еж били пред
приети системни издирвания предъ Новоросиискъ,
като е била обследвана една площь отъ 32 квадратни мили, при дълбочини отъ 22 до 360 метра, и наисетне е билъ нам-Ьренъ потъналиятъ дреднаутъ
(прекръстенъ отъ болшевиците — „Свободная Россия") Той лежалъ на дъното съ гръбнака си на
горе-' дълбочината отъ повърхностьта на водата
до гръбнака била 29 метра, а до дъното, дето.лежи
горниятъ подъ на линейния корабъ, - 38 метра
Русите проектиратъ сега изваждането на тоя
потъналъ колосъ.
*
Военно-морското политическо училище на
името ,на другаря Рошалъ въ Л е н и н г р а д ъ ^ ™ « о
едно решение на Военния РеволюцИОгнреНпЪпДЪяВ"Ъс;
е разформировано, а имуществото му.е предадено
въ Военно-морското
училище на името на другаря
Фрундзе ТамЪР се е прехвърлилъ и последниятъ випускъ на политическото училище. За въ бждеще
политическият съставъ на светския флотъ ще №
се
попълва отъ училището за м о р с к и . ^ ^ °
но-морско училище на името на др. Фрундзе,).
Подофицерските заплатя.въ Съветски*, флотъ
възлизатъ: за младши подофицвръ ( к р а с н о ^
ци-специалисти) отъ 63 руоли и о«

се увеличава съ по 3 рубли (210 ж).
е_
Гооните заплати еж за подоцтц н
„иялигти а за останалите (мастеровие и др.) те ва
циалисти, а за ой
}
0 5 8 р. 75 к.
риратъ отъ 49 р. 75 к. \?>™ ( / 5 0 л в ) п0-малки;
(4,112 лв.), зиме « по 1.5 рубла Ц
>_ ^
всека последваща година надъ.п ьр
личаватъ месечно съ по 2 рубли (НО лв.;.

та
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Старшите подофицери (старшшш-спецналисти)
и приравнените къмъ тт.хъ, получаватъ въ време
на плаванията, за първата година на свърхерочна
служба — 82 р. (5,740 лв.) месечно; презъ шестата
година заплатата достига 100 рубли (7,000 лв.);
презъ зимния периодъ получаватъ по 3 р. (210 лв.)
по-малко; следъ 6-та година месечната заплата
всека година се увеличава съ по 4 рубли (280 лв.).
КорабшщигЬ (боцмани) и приравнените къмъ
гЬхъ, получаватъ, въ плаване, първата свърхероч
на година — 93 р. 20 к. (6,524 лв.) месечно, презъ
шестата — заплатата достига 114 р. 20 к. (7,994 лв.);
презъ зимния периодъ заплатата се намалява съ но
4 р.; надъ 6-та година се увеличава съ по 4 рубли.
КондукторигЬ (главни старшини) и приравне
ните къмъ т*хъ, получаватъ, въ плаване, първата
свърхерочна година — 102 р. 50 к. (7,175 лв.), презъ
шестата— достнгатъ до 122 р. 50 к. (8,575 лв.); зиме
получаватъ по 4 рубли по-малко; следъ шестата го
дина — ежегодно съ по 5 р. въ месецъ повече.
Вънъ отъ горните заплати, моряците, останали
на свърхерочна служба, получаватъ само за пър
вата година еднократно възнаграждение отъ 30
рубли (2,100 лв.).
Данните еж взети отъ руското списание „Кра
снофлотецъ". Подофицерските заплати изглеждатъ
твърде големи, обачг като се вземе подъ внимание,
че животътъ въ Русия, е неколко пжтн по-скжпъ,
отколкото у насъ, то действителната имъ стойность значително ще се намали.
Г. С.
За Черноморския търговски флотъ въ Ру
сия е построенъ въ Германия новъ бързоходенъ
пжтнически корабъ - „Кримъ" - съ назначение
да обслужва пжтиическото съобщение Одеса—Батумъ.
Корабътъ е снабдгнъ съ дизелови двигатели,
развиващи около 3,000 к. сили. Дължината му е
110 метра. Стъкменъ е съ голт.ми удобства за пжтницитЬ За 111. класа има 242 легла, ралмъстени »ь
отделни кабини съ по 4 до 24 легла, а елшм трапе
зария и кухня. Помещенията и кабините за II. и
1-класните пжтшщи еж обзаведени съ комфортъ
и даже луксъ. Има 22 спасителни лодки.
Корабътъ е снабденъ съ всички модерни кора
боплавателни уреди. Движи се съ скорост 1 5 - 6
мили въ часъ. Построенъ е за 2,500,000 рубли
П 75 000,000 лв.). За да му се придаде вънкашенъ
видъ на параходъ (за по-голъмо спокойствие на
ижтниците) „Кримъ" има две „димни" тржби, въ
една отъ които е наредена една работилница, а втората представлява гол*ма щерна за чиста вода.
ветроходството въ германския воененъ флотъ.
Неотдавна построеният* учебенъ ^ р о х о д е н ъ копчбъ за германския воененъ флотъ — „НиоОе има
раоъзакфл
стъкмяване. Подобно
с г р я в а н е е б ^ "признато като най-подходя.цо
,Гу?ебни цели. Освенъ това вътроходниятъ копабУъ е сабд нъ съ малъкъ спомагателенъ моторъ.
^Германските морски офицери « обучаватъдт.
ветроходство и на зачислешш к ъ м ъ . ф . ™ дв>
стожеренъ в*троходеиъ корабъ Аста Р ^
27 м. и п ° в * Р х н о " ь ™ В *' Р 3 ъ 1928 година за 86
метра). Тоя *орао*-яхта прк ъ ^
,
плавателни деня е изминалъ
ки
рн и
мили, носейки съ сеое си
к
шшя,
участвувайки въ редъ в*трохадни съст
^
'
На ветроходството въ Германия се -1
лемо внимание. Ветроходните ладъчни
^
Сж винаги много оживени. За това
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главно добрите мореходни качества на лодките,
които отъ своя страна зависятъ отъ сполучливите
очертания на коритото и отъ сполучливата кройка
и форма на вътрилата. Обикновено всички лодки
иматъ високи ветрила; на по-голъмитъ лодки има
и подвижни (изваждащи се въ водата) гръбнаци.
Благодарение на всички тия мърки, германските
ветроходни лодки не отстжпватъ въ скоростьта ек
иредъ ветроходните яхти. Много интересни еж съ
стезанията съ малките лодки „двойки", които еж
стъкмени само съ едно високо трижгълно ветрило,
обслужвани отъ единъ или двама моряка. Общото
число на състезаващите се лодки понЪкога до
стига до 60.
(Изд. „М. Сб." № 2, 1929 г.) С. Ч.
Новиятъ германски пжтнически параходъ
„Бременъ". На 16 юлий 1929 г. новопостроениятъ
пжтнически параходъ „Бременъ", принадлежащъ
на Северо-Германския Лойдъ, е извършилъ първия
си рейсъ отъ Германия (Бремерхафенъ) за Амери
ка (Ню-Иоркъ). По този случай чуждите списания
даватъ следните сведения за него.
Параходътъ „Бременъ" е за сега най-голъмиятъ корабъ въ Германия и единъ отъ най-голе
мите кораби въ света. Той е построенъ отъ корабо
строителницата „Везеръ" въ Бременъ. По-главните
му данни еж следните: водоизместване — 50,000
регистеръ тона; дължина —• 270 метра; широчина —
31 метъръ; газене — 9 метра; скорость — 28.5 мор
ски мили въ часъ; обслуга — 950 души офицери и
моряци. Той се движи съ помощьта на 4 тюрбини
съ обща мощность 130,000 конски сили. Може да
пренася наведнъжъ 2,400 души, а именно: въ I класа
—• 800 души, въ II класа — 500 души, туристи —
500 души и III класа — 600 души. Този грамаденъ
корабъ е построенъ само за 21 месеца — рекордна
скорость за построяване на кораби отъ този типъ.
За сжщото дружество (северо - германския
Лойдъ) се строи и е на привършване еднотипенъ
бързоходенъ параходъ „Европа" въ Хамбургската
корабостроителница „Бломъ и Фосъ".
Съ тия два нови парахода Германия наново за
почва да съперничи съ Англия по отношение на
океанското търговско корабоплаване.
С. Ч.
Борбата между Хамбургъ и Триестъ. Служебниятъ органъ на Американското Министерство на
търговията „'Соттегсе Керогг5*~ въ броя си отъ
20 августъ м. г. се занимава съ споразумението, по
стигнато въ недавнашната конференция въ Мюнхенъ между немските . северни, пристанища, италиянскитъ адриатически пристанища и делегатите
на държавите, заинтересувани въ жел-Ьзопжтната
промишленость: Австрия, Чехославия, Италия, Ун
гария и Югославия. Статията е отъ самия амери
кански посланикъ въ Берлинъ г-нъ Якобъ Голдъ
- Щурманъ.
За споменатата конференция въ Мюнхенъ,
казва авторътъ, една отъ задачите й е била да до
върши тарифната желъзопжтна война между Гер
мания и Италия, която е траяла много дълго време.
Съ разгрома на Австро-Унгарската монархия
започва и упадъкътъ на пристанището — Триестъ.
За да може да повдигне живота на това свое при
станище, Италия е сключила нъкрлко договора съ
Австрия, Чехославия, Полша и Югославия, на осно
вание на които тъзи държави получаватъ намале
ние на тарифите за сгокиттз, преминали презъ
Триестъ.
Германия, за да парира тази италиянска та
рифна политика, чиито резултати много скоро се
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почувствували въ нейните северни пристанища, е
сключила договоръ съ Чехославия, гарантирайки
й чувствително намаление на превозните тарифи
за всички презморски стоки, минали презъ Ха1м'бургъ. Тази мърка е била посрещната отъ Италия
съ ново намаление на превознитъ тарифи, което е
имало като последица ново намаление на тари
фите отъ страна на Германия. Това надпреварване
е достигнало своя връхъ въ септемврий 1926 г.
Тогава и двете заинтересувани страни еж се
споразумъли да не предприематъ по-нататъкъ ни
какви мерки, за да не се изостри конфликта твърде
много. Това споразумение е заменено съ постигна
тото споразумение на недавнашната конференция
въ Мюхенъ.
Основите на новия договоръ еж много сво
бодни за Германия. Взета е така наречената „линия
на еднаквитъ тарифи", която минава презъ Чехо
словашката република, така че цълиятъ презморски
транспортъ северно отъ тази линия тръбва да се
извършва презъ Хамбургъ, а южно отъ тази линия
презъ Адриатическите пристанища. Линията почва
отъ Таскау, въ югозападна Чехия, съче я въ из
точна посока къмъ южно Моравско и свършва въ
Словашко. Линията е теглена по такъвъ начинъ, че
всички важни Чехословашки центрове, освенъ
Бърно и Братислава, оставатъ северно отъ нея. Що
се отнася до Австрия, тя възприема тарифата за
по-голъмъ дълъ земя — което е било съ ентусиазъмъ посрещнато въ Германия, защото Виена е
само 500 клм. отдалечена отъ'Триестъ, а 1100 клм.
отъ Хамбургъ.
Този договоръ важи за две години.
Отъ политико-икономично гледище това спора
зумение значи практично разрешение на проблемата, настанала между конкуренцията на нъмекитъ
и италиянски пристанища на Адриатическо море.
Превелъ: П. Вангеловъ
Геройското дело на единъ спасителенъ влекачъ. Геройскиятъ подвигъ на екипажа на немския
спасителенъ-влъкачъ „Херосъ", който, въ една 36
часова пожертвувателна и пълна съ опасность дейность въ време на най-силна буря, спаси състоя
щия се отъ 84 души екипажъ на напълно" съси
пания немски учебенъ корабъ „Померания", на
мери достенъ отзвукъ въ всички немски и чужде
странни вестници. Спасителниятъ влъкачъ има
39.90 метра дължина, 8.14 метра ширина и гази
4,32 метра.
Наистина, „Херосъ" е единъ новъ спасителенъ
влъкачъ, но пъкъ съвсемъ не единъ отъ най-голъмитъ и най-мощнитъ кораби отъ този видъ, които
стациониратъ ,тю крайбрежието и се притичатъ
на помощь при всъки С-О-С викъ, безъ да обръщатъ внимание на времето и вътъра. Неговата ма
шинна мощность достига 1000 конски сили, докато
най-гол"Бмиятъ нъмеки спасителенъ-влъкачъ (55 м.
дължина) развива съ своитъ 2 дизелови мотори
надъ 2000 конски сили.
Требва тоже да се спомене, че екипажътъ на
„Померания" се е държалъ отлично, макаръ една
часть отъ него да се е състояла отъ 15-годишни
юноши. Отличното държане се дължи
на добрия
примъръ на капитана на кораба —: Раймеръ, единъ
мжжъ, прекаралъ ц^лия свой животъ на кораби.
Съобщава Иосифъ А. Мановъ — Брелинъ
За английските рибари. В. Вудъ, който живълъ около 40 години въ сръдата на английските
рибари, е написалъ една отлична и. обемиста книга
за тъхъ. Между другото, въ нея той казва, че ан-
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глинените рибари иматъ отлична морска школовка. Между тъхъ има и такива, „които никога не
еж пжтували съ тренъ и никога не еж влизали въ
гора . Много моряци-рибари, прослужили 50 го
дини на риболовните кораби, еж бивали на бръта
ежегодно не повече отъ 6 седмици.
Английските рибари еж обединени в ъ флотилии: Ярмутска, Хулска, Гримсбийска и пр. Има фло
тилии за откритото море и прибръжни флотилии.
Всъка флотилия си има своите старшни и младши
началници. Въ тия,флотилии сигналната служба е
поставена отлично. Дисциплината е извънредно
строга. Така, напримъръ, ако при много лошо
море, старшиятъ началникъ на флотилията се опа
сява за еждбата на натоварените кораби и за да ги
спаси отъ загиване повдигне сигналъ — „Изхвър
лете лова въ морето" — рибарите се подчиняватъ
веднага, макаръ тази заповъдь да имъ причинява
големи загуби.
Английските рибари познаватъ отлично мо
рето, навикнали еж да плаватъ въ големи ескадри,
знаятъ да маневриратъ много добре и познаватъ
геновно чистачното (тралното) дело.
Презъ време на световната война английските
рибари много еж помогнали на военния флоть.
Около 2500 рибарски кораба, т. е. около три
четвърти отъ рибарския флотъ билъ мобилизиранъ презъ време на военните действия, държалъ
се е отлично и далъ блестящи резултати въ водите
на Средиземното, Адриатическото и Бъло морета,
въ Дарданелитъ и пр.
Английскиятъ морски историкъ Корбетъ, го
ворейки за Дарданелската операция, въ втория
томъ на своята история се изразява за английскитт.
рибари така: „. . . въ нъкои случаи команди оть
английски рибари, като че ли нъмаха нищо противъ това, да бждатъ хвърлени на въздуха оть
морски мини, но никакъ не имъ се харесваше рабо
тата подъ артилерийския огънь — това, послед
ното обстоятелство бъше необикновено нововъве
дение ,въ гЬхната професия."
Английското адмиралтейство винаги подържа
т^сни връзки между военния флотъ и рибарите.
Военната охрана на аглийския риболовъ се пол
зува съ голъма популярность между рибарското
население въ Англия, и благодарение на това ан
глийскиятъ воененъ флотъ се пълни съ много до
броволци отъ гЬхната среда. Английските рибари
еж най-добрия кадъръ отъ доброволци за флота,
тъй като не само че еж привикнали къмъ морето
още отъ детинство, но и отлично познаватъ усло
вията на местното мореплаване.
(Изъ „Морски Сборникъ" № 4, 1929 г.; С. Ч.)
Спасителни лодки за екипажите на водохвърчилата. Повечето американски хвърчила, които
предприемаха
прелетяване на Атлантическия
океанъ, еж били снабдени съ спасителни лодки. Въ
морската авиация на Съединените щати тъзи лод
ки еж обязателна принадлежность на всъко хвър
чило. Лопката има форма на спасителенъ кржгъ,
заема малко мъсто и се пълни (помпира) съ въздухъ Тя е направена отъ гумирана материя и има
мъсто за поставяне на две гребла. Подобни
лодки се изработватъ за единъ, двама, трима и до
5 човека Едноместните ло.оки еж съ остри краища
и иматъ едно седалищно мъсто въ кърмовата
часть, кждето лодката е повече разширена. Всъка
лодка, освенъ дветъ си гребла има мъсто за при
биране на най-небходимигЬ инструменти и мате
риали за поправка и провизии.
Тия спасителни лодки, макаръ и да не еж
много надеждни, все пакъ при хубаво време и
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малко вълнение могатъ да бждатъ много полезни.
Така напримеръ, американскиятъ летецъ Бирдъ,
който презъ летото 1927 г. направи едно летение
отъ Ню-Йркъ за Парижъ, следъ като презъ
нощьта е билъ почти надъ Парижъ н поради тъм
нината е изгубилъ ориентировката си, е направилъ едно принудително слизане презъ нощьта въ
Ламаншъ. Следъ благополучното спущане на вода
съ своето сухопжтно хвърчило, той съ помощьта
на надуваема спасителна лодка успт.шно се е доближилъ до близкия бръгъ.
(Изъ „М. С", № 2, 1929 г.)
С. Ч.
Преправки въ шкалата на Бофорта. Въ 1921 I.
Международниятъ Метеорологически комитетъ е
поржчалъ на директора на Английската Метеоро
логическа служба, г-нъ Симпсонъ, да изработи
еднообразна система за превеждане единиците съ
баловете отъ шкалата на Бофорта въ скорость на
вътъра. Симпсонъ изработилъ съответната шкала
— таблица и последнята била приета въ 1925 год.
отъ Международната комисия по синоптически
съобщения и отъ Международния Метеорологи
чески комитетъ въ Виена съ което получила на
пълно международенъ характеръ.' Напоследъкъ
тази таблица — шкала се въвежда въ употреба и
въ съветска Русия.
Ето и самата таблица — шкала, изработена отъ
Симпсона.
Състоянието на работата по изваждането на
потопените при Скапа-Флоу германски военни ко
раби. Напоследъкъ англичаните предприеха из
важдането на потъналия при Скапа-Флоу герман
ски флотъ. Преди нъколко месеца е билъ изваденъ
отъ морското дъно линейния кръстосвачъ „Зейдлицъ" и закаранъ при брт.га; следъ като бжде съот
ветно поправенъ, той ще бжде закаранъ на влт>кало въ Розайтъ, кждето ще бжде продадеш» като
старо желъзо. Сега усилено се работи за изважда
нето на линейния корабъ „Кайзеръ". По-рано съ
го.тЬмъ трудъ е билъ изваденъ кораба „Молтке".
(М. Сб. № 2, 1929 г.) С. Ч.

Ямериканскиятъ корабъ — хвърчилоносачъ „Ьехтдюп"
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Арнаудовъ, Я. — „VI редовенъ съборъ на Б. Н. М. С."
(Сп. Морски Сговоръ, год. VI, брой 7 и 8, Варна IX и X,
1929 год., стр. 1—5)
Арнаудовъ, Я. — „Василъ Ставревъ 1885—1929" (Сп. Мор
ски Сговоръ, год. VI, брой 9, Варна XI. 1929 г., стр.
11—12).
Българско търговско параходно дружество въ Варна. (Из
дание на сжщото дружество, Варна 1929 г.)
Б. М. — „Свободата на моретата" (Сп. Юридически прегледъ, год. XXX. кн. 7 и 8, София 1929 г., стр. 265—290)
Бошнаковъ, Н. — „Пропадъ — Морските очи" (Сп. Младъ
Туристъ, год. XIII, кн. 9 и 10, София, VI и VII, 1929 г.,
стр. 12—15)
Белли, В — „Борьба за Тихий океан" — Политико-стратегический очерк с введением и подъ редакцией проф.
Б. Жерве. (ГИЗ. Отдел Военной литератури Москва—
Ленингоадъ 1929 г. Цена 2 р. 25 коп.)
Вга8»еу'8 1Чауа1 дий ЗЬЛрргпд АппиаТ, 1929. Ежегопникъ
на Брагея за военния и търговския флотъ за 1929 г.;
година ХЬ, подъ редакцията на комендара отъ английския
флотъ Чарлсъ Робинсочъ. Издание на 'уЛШат С1от»зеп
& 5опз, Ьопйоп 1929; 600 страници, цена 25 шилинга).
В. К. — „Съвместни действия на водохвърчила съ подвод
ници" (в. Народна Отбрана, год. XI, брой 1453, София
30. VIII. 1929 г., стр. 2)
Вълчановъ. Л. Н. — „Писма отъ морето" (в. Знаме, год. V,
брой 193 и 194, София VIII. 1929 г., стр. 2)
Воденъ спортъ — Състезанията въ Видинъ, (в. Спортъ,
год. VII, брой 294, София 13.. X. 1929 г., стр. 2)
Гърция се въоржжава по море —• Писмо отъ Атина —
(в. Македония, год. IV, брой 900, София 12. X. 1929 г.,
стр. 2)
Димитровъ, Ст. —• Маршъ на Плевенската морска колония
— Музйка-слова Н. В. Ракитинъ .— (Сп. Морски Сговопъ. год. VI, брой 9, Варна 1. XI. 1929 г., стр. 2)
ВогеТ, Е т . — „1_е йезагтетеп! пауа1" — Я ргороз йез сопуегзаМопз с!е \Уасптд1оп — (1-а Ви1даг1е, УН-ете аппее,
№ 1873, 5оНа 18. X. 1929 г. р. 1-2.
Дим. — Воденъ спортъ — Големите състезания за цар.
ската награда и шампионатъ" (в. Спортъ, год. VII,.
брой 285. София 8. VIII. 1929 г., гтр. 4)
Сгееп^оой, ТЬотаз — „Ьез (ШсиНев би а^загтетеп! пауа!"
(Ьа Ви1дапе, УИ-ете аппее, № 1877, 5оНа, 23. X. 1929, р. 1).
Добруджалиевъ, К. Ст. —• „Ломското пристанище" (Сп.
Морски Сговоръ, год. VI, брой 9, Варна XI. 1929 г.,
стр. 5 и 6)
Друмевъ, А. — „За постиженията и първенството по пла
ване у насъ" (Сп. Морски Сговоръ, год. VI, брой 9,
Варна XI. 1929 г, стр. 18 и 19)
Единъ герой — разказъ .— превелъ Н. П. Ивановъ — (Сп.
Морски сговоръ, год. VI, брой 9, Варна XI 1929 г.,
стр. 14 и 15)
За Варненския плажъ —• (в. Знаме, год. V, брой 193, София
24. VIII. 1929 г.)
Ивановъ, Сава Н. — „Резултатите отъ състезанията на
спортните легиони при Б. Н. М. С." (Сп. Морски Сго
воръ, год. VI, кн. 7 и 8, Варна IX и X 1929 г., стр. 14—16)
Ивановъ, Сава Н. —• „Състезанията между морските части
и резултатите имъ" (Сжщия брой на списанието Мор
ски Сговоръ, стр. 17—19)
Кашевъ, д-ръ Ст. Г. .— „Нашето морск о търговско море
плаване" (в. Народна Отбрана, год. XI, брой 1461,
София 25. X. 1929 г., стр. 3)
Каргкостг-въ, В. —• „Търговско мореходство за корабите"
(в. Пръпорецъ, год. XXXI, брой 41, София 13. X.
1929 г., стр. 3)
Кзракостовъ, В. — „Нашето търговско корабоплаване" —
неговото мЪсто въ икономическия ни животъ —
(в. Пр*порецъ, г. XXXI, бр. 39, София 30.1Х. 1929 г., стр. 2)
Килифарски, Б. Т. — ,.Къмъ Портъ Саидъ — пжтни бележ
ки и впечатления" (в. Търговско промишленъ гласъ,
год. VI. брой 1013, София 1. VIII. 1929 г., стр. 2)
Конрадъ, Джозефъ —> „Младость" — превела Б. Бошнакова — (Сп. Морски Сговоръ, год. VI, кн. 7 и 8, Варна
IX и X. 1929 г., стр. 9—11)
Краевъ, Ст. — „Отгледване на разните видове пъстърви
въ изкуствени рибници" (Сп. Природа и ловъ, год. IV,
бр. 4, София 1929 г., стр. 90—92)
Караджовъ, Ст. — „Вярна и морето (в. Търговско ппо-

мишленъ гласъ, год. VII, брой 1051 и 1052, София 1929 г.
стр 2)
ККОУ. РЬ. — .Ха пау1дайоп тагШте-е1тНиу1з1е еп Ви1даГ1е„
(Ьа Ви1дапе, УН-ете аппее,№ 1844, 5ойа, 13. IX. 1929 р. 4).
КгоисНт — „ВОДНИГБ съобщителни средства" (Спис.
на Българското ипженерно-архитектно дружество, год.
XXIX, брой .19, София, 5. X. 1929 г., стр. 397)
Калиновъ, д-ръ Д. — „Англо-амеркканското флотско съгла
шение" (в. Търговско промишленъ гласъ, год. VII,
брой 1068, София 7. X. 1929 г., стр. 1)
Ловъ на перли — (Сп. Природа и ловъ, год. IV, брой 4,
София 1929 г., стр. 87—89)
Лукинъ, Кап. II р. — „На миноносецъ Жуткий" — Изъ спо
мените на единъ морски офицеръ — Сп. Морски Сго
воръ, год. VI, брой 9, Варна XI, 1929 г. стр. 12—14
пр. Ст. Ц.)
Михаиловъ, кап. I. р. о. з. Ив. — „Ние и другите презъ
Сулияа" (Сп. Морски Сговоръ, год. VI, брой 7 и 8,
Варна IX и X, 1929 г., стр. 5 и 6)
Морски чудовища — (Сп. Природа и ловъ, год. IV, кн. 4,
София 1929 г., стр. 20)
Михаиловъ, кап. I, р. о. з. Ив. — „Военните флоти на Ду
нава" (Сп. Морски Сговоръ, год. VI, брой 9, Варна XI.
1929 год., стр. 3—5)
Н-, д-ръ Ник. — „Морското разоржжение" (в. Народна
Отбрана, год. XI, брой 1640, София 18. X. 1929 г., стр. 3)
Оппопй Ь. Сох. апй МИез А. иЬЪеу — „1ЧаУа1 ТигЪшез"
ЯппароПз 1927 (11ппе<1 51а1ез Мауа1 юзНКЛе).
Отъ България за Египетъ и Сирия презъ Цариградъ и
Пирей и обратно — Кратъкъ пжтеводитель — (Издание
на Българското търг. параходно д-во въ Варна, 1929 г.)
Остревъ, М. — „Графъ Цепелинъ" (Сп. Морски Сговоръ,
год. VI, брой 9, Варна XI, 1929 г., стр. 8)
Парушевъ, В. — „Морето" (Списание „Огнище", год. VIII,
кн. № 4, Со'фия, 1929 год., стр. 4)
Поповъ, В. Н. — „Курортна Варна въ цифри презъ 1928 го
дина" (Сп. Морски Сговоръ, год. VI, брой 7 и 8, Варна
IX.и X, 1929 г., стр. 6—8)
Пампуловъ, Пр. — „Курсътъ по плаване презъ 1929 год."
(Сп. Морски Сговоръ, год. VI, брой 9, Варна XI. 1929 г.,
стр. 16—18)
Разходка по морското дъно — (в. Знаме, год V, брой 230,
София, 9. X. 1929 г., стр. 2)
Ренгартенъ, И. И. — „Февралская! революция въ Балтийском флоге" — Из дневника И. И. Ренгартена — („Красннй Архив" 1929 г., томъ I.)
Ракитинъ, Ник. ВЕС. — „Дунавски сонети" — 1. Лето.
2. Блато. 3. Августъ. 4. Стражъ. — (Сп. Морски Сговоръ, год. VI, брой 9, Варна XI. 1929 г., стр. 1)
Разбойниковъ, А. Сп. — „Името ,на Бело .море" (Сп. Мор
ски Сговоръ, год. VI, брой 9, Варна XI. 1929 г., стр. 6—8)
с ч
- ; — ,.Италианската хидропланна ескадра въ Варна"
(Сп. Морски Сговоръ, год. VI, брой 7 и 8, Варна IX и X,
1929 г., стр. 8)
С. Н. И. — „Изъ чуждите военни флоти" (Сжшия брой на
списанието Морски Сговоръ стр 22)
Станюковичъ К М - „Пасажерка" _ разказъ - в. Миръ,
г я л я й О Д ' Х Х Х У ' б р - ^ 7 5 8 ' 8 7 5 9 - 8760 > 8 7 6 1 и ДО- София 1929 г.)
Салабашевъ, инж. В. - „Отводиенията и подобренията на
часть отъ Ломбардската равнина въ Италия" (Списание
на Ьългарското «нженерно-архитектно д-во, год. XXIX,
№ 18, София 20. IX. 1929 г., стр. 365-370)
състоянието на нашит* железници и пристанища. Първото
заседание на ж. п лристаюмценъ съветъ Речьта на
м-ръ Маджаровъ.
Какво е направено и какво требва да
Р ! , " ? ^ 1 ^ Т ( в -Т ъ Р г о в ско промишленъ гласъ, год. VII,
бр. 1071, София 10. X. 1929 г., стр 3)
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5Шюп Ьопаоп 1928. (НиглрЬгеу МИГоШ, 446 страници.
г
Цена 21 шилинга).
Ь е Г е18сЬ
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п п Т Т " № ! • - Б ю л е т е " ь Государственой контори по
проектированию судов - Ленинград 1929 г : 84 страУ
ници, цена 5 рубли)
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Торосъ — „Черноморски Созополски конгресъ" — извлъчекие изъ писмата на единъ делегат* — (Сп Морски
Сговоръ, г. VI, кн. 7 и 8, Варна, IX и X, 1929 г, стр 11—14)
ц я , ^ е 1 Х а м С В И Ч Ъ ' П р 0 ф - В - В- ~ » Р е ч н о е судостроение".
часть 1. Материалъ и конструкция речнмх деревянннхъ су-

Цена ( 1 Р 50 Н р П у б Ч ) аТЬ
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Шкорпилъ. К. — „Варна — исторически бележки" (Спи
сание „Огнище", год. VII], кн. № 4 , София 1929 г, стр 12)
Шошлековъ, Д. __ „Свободата на морето" (в. Знаме,
год. V, брои 245,
София 26. X. 1929 г., стр 2)
,
., ^ ? ^ 2 , А Ц 1 Ь е ^ о г ^ ' 8 МгсгаИ (ЕсШес! С. 0. Огеу,
Ьопсюп 1928).
'
Приносъ къмъ изучаването разпределението на фауната
БЪ Черно море отъ проф. Д-р Ъ Теод, Моровъ и Александър*
Нечлевъ, съ 13 карти и 10 диаграми въ текста (Отд-Ьленъ
отпечатъкъ отъ годишника на Софийския университетъ,
физико-математически факултегъ, томъ XXV, кн. 3, София
1929 г.)
Въ цитираната по-горе книга на 42 страница обикновенъ форматъ съ български (30 стр.) и немски (10 стр.)
текстъ се разглежда обстойно отъ научна гледна точка
резултата отъ проучванията въ Черно море въ риболовно
отношение (при българския черноморски брегъ), напра
вени отъ 2 октомврий до 31 декемврий 1926 год. отъ мотор
ната яхта „Книккеръ"*) принадлежаща на холандското ри.боловно дружество „Ноордерлихтъ". Въ края на книгата
на 2 страници е дадена българска и чужда литература по
въпроса, а следъ нея еж приложени и 13 карти за разпре
делението на рибите въ нашите черноморски води и пъ
тищата на проучванията съ кораба „Книккеръ".
Книгата има следното съдържание: биологични основи
на черноморския риболовъ: гжба; - кафява мада; акула,
морска лкоица; морска котка; моруна; весетра и пъструга;
калканъ, писия; барбуна; меджидъ; скумрия; леферъ, сафрндъ; карагьозови риби; други риби и общи заключения.
Въ" заключението на книгата се казва:
„Отъ гореизложеното описание се вижда, че-чисто географическото разделяне на изследваната область на три
района (Варненски, Бургаски и Ваеиликовски) отговаря и на
особеностите въ разпределението на кафявата мида и на
рибигЪ.
Взрюенсккятъ районъ «'характеризира съ големите
издай. поселения, съ относително изо&илие «а несетровите
риби и съ малкото количество на странствуваидае риби.
Въ Василиковския районъ количеството на мидите и .
придънните риби е изобщо малко. Затова пъкъ тукъ дол
ната граница на разпространението «а мидите и рибите се
намира по-дълбоко, отколкото въ другите райони. Твърде
вероятно е, че тия особености еж свързани съ строежа на
дъното, което въ Василиковокия районъ се спуща стръмно
надолу. Характерно е, че по южното крайбрежие на Крим
ския полуостровъ, кждето дъното е още по-стръмно, ри
бите се срещатъ на по-голЪма дълбочина, отколкото дру
гаде. Така напрвм-Бръ, барбуната тамъ се спуща презъ
зимата на дълбочина до 70 .колача**). . .
Бургаскиятъ районъ има черти общи съ Варненския и
Василико-векия райони. Наредъ съ това, въ него се забелязватъ известни особености. Така напримеръ, той е твърде
богатъ съ странствуващи риби и съ такива, които еж свър
зани съ тЪхъ (акула).
Опитните ловитби съ • кораба „Книккеръ траяха
твърде кжсо време: само три месеца. Затова не е из
ключена възможностъта^ получените резултати да не
отговарятъ на фактическото положение на нещата. Сжщр
така те не могатъ да дадатъ ясна картина за разпределе
нието на рибите презъ различните сезони на годината.
Ако приемемъ, че резултатите, добити отъ кораба
„Книккеръ" еж точно отражение на истинското състояние
на риболовния теренъ предъ българския брегъ, то требва
да дойдемъ до заключението, че дънните риби образуватъ
тукъ едно твърде редко поселение. — Главните въ рибо
ловно ' отношение риби, които беха ловени отъ кораба
„Книккеръ", еж: акула, скатове (морска лисица и котка),
калканъ, писия и несетровите риби. Освенъ последните,
които се хващаха случайно, останалите риби беха редо-0
венъ елементъ въ ловитбит*. Въ по-гол*ио " « ™ ° л < Н е
брой, а не по тегло) се ловеше калканътъ. на едно теглене
на траула се ловеха средно около 5 калкана отъ различни
размери. Акулата « скатовете се ловиха по-редао, а именно
на едно теглене средно по 1-2 акули и по 2 ската. Ловътъ
на писията беше много слабъ.
**) Колачъ = 1:829 метра.
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Общнятъ ловъ на кораба „Книккеръ" за единъ работенъ день отъ 10—12 часа обикновено не надхвърляше 200—
300 кгр. разни риби, отъ конто 30—Ю килограма калканъ,
а останалите 170—260 кгр. главно малоценните акули н ска
тове. Само въ редки случаи ловътъ достигаше 500—600 кгр.,
отъ които 200—250 кгр. калканъ.
Ловитбата се извършваше въ предела на една успоредна
на брега «вица на дълоочина между 10 н 15 колача. На поголе.ма дълбочина опити не се правеха, защото отъ дъл
бочина 45 -колача надолу количеството на рибите <сеше
съвършено нищожно, или пъкъ те липсваха съвършено.
Тази ивица е доста тесна, тя има широчина отъ 15—40
километра. Като се има предъ видъ това, а сжщо и обстоя
телството, че рибното заселение е редко, требва да прие
мемъ, че нема обективни условия за съществуването на
единъ индустриален* ловъ на дънни риби съ траула.
Що се касае до пасажните риби, то доста вероятно е,
че ттзхньять ловъ ще можела се увеличи чрезъ въвеждането
на по-модерни уреди гъръ-гъръ и плаващи мрежи) и кораби
за ловъ въ отворено море. Но и тукъ всеко по-големо
риболовно предприятие ще се натъкне на едно твърде не
благоприятно за кего обстоятелство, което се състои въ
това, че пасажните риби се явяватъ покрай българския
брегъ изключително презъ пролетьта и есеньта. Следо
вателно, предприятие, което ще работи въ морето предъ
българския брегъ, ще бжде осигурено отъ пасажни риби
само за 3—4 месеца презъ годината, а останалото време —
мъртавъ периодъ — ще требва да изживева за сметка на
неколкото плодородни месеци".
С. Ч.
Зарубежнмй Морской Сборникъ. Неотдавна, под* ре
дакцията на капитанъ Я. Подгорний, започна да излиза въ
Пилзенъ (Чехославия) списанието „Зарубежнмй Морской
Сборникъ", което е органъ на „Осеяжнените руски
морски организации въ Чехославия". Това почти чи
сто руско задгранично военно-морско списание, отъ
което досега еж излезли 6 книжки, по форма, обемъ
и съдържание иска да замести старото известно списание
отъ времето на царска Русия, излизащо под* името „Мор
ской Сборникъ". То се списва съ голема вещина и умение
и дава много интересни статии отъ областьта на военно
морското дело, излизащи изъ подъ перото на.известни
руски морски писатели-офицери, сега изгнанници въ чуж
бина, като контръ-адмиралъ Бубновъ, капитанъ 1 рангъ Я.
Подгорний, инженеръ Г. Александровский, старши лейтенантъ Е. фонъ Шилдкнехтъ и др. Препоржчваме това спи
сание на всички, които обичат* хубавите, чисти, спретнати .
и сериозни издания и които следятг. развитието и напре
дъка на световното воешю-морско дело.
Годишният» абонамент* на списанието е 40 франиузеки
франка. Всички суми и въпроси се огправятъ на адресъ:
С. Ч.
. Ежегодник* на Бпасея за военния и търговски флот*
за 1929 г (Вга55еу'5 Иауа! ала" 5сп1рр1пд Яппиа!, 1929)
година XI-, подъ редакцията на капитанъ II рангъ отъ ан
глийския Флотъ Чарлсъ Робинсонъ. Издание на V I I П а т
Сюшезп & 5опз — Ьопсюп (600 страници, цена 25 шилинга).
Обшоизвестниятъ ежегодникъ на Брасея излезе отъ
печатъ тази година съ много закъснение. Както е известно,
този единствен* по рода си ежегодникъ, заприличалъ на
енциклопедия по всички въпроси отъ военно-морското
де.та, отъ 1919 година (следъ смъртьта на сина на основа
теля) излизаше подъ редакцията на двама известни англий
ски морски писатели — Александъръ Ричардсонъ и Арчибалдъ Хердъ. Презъ 1927 година, вследствие на болесть.
Хердъ се отказа отъ участието си въ изданието, а въ на
чалото на 1928 година умре А. Ричардсонъ. Редактирането
на изданието прие неговият* синъ Джемсъ Ричардсонъ,
който внезапно почина презъ февруарий 1929 г., преди още
да успЪе да приготви за печатъ новия номеръ отъ ежегод
ника. Сега редакторъ на ежегодника е капитанъ И рангъ
отъ английския флотъ Чарлсъ Робинсонъ, дългогодишенъ
сътрудникъ на изданието, а пъ последно време и редакторъ
на военно-морския отделъ. Требва да се отбележи, че съ
държанието на ежегодника още отъ 1919 година значително
се е подобрило. Настоящето издание по богатство на съ
държание и ценностъ на материала е направило още една
крачка напредъ.
Разпределението на материала въ ежегодника е запа
зено споредъ това въ по-предишните издания: въ всеки
отъ двата отдела (воененъ и търговски) еж избрани единъ
или неколко най-важни въпроси за дадения моментъ и глав
ните статии се посвещаватъ само на тия въпроси. Презъ
настоящата година главниятъ въпросъ на военния отделъ
е „Разоржжаването". Доколко този въпросъ е сериозенъ
за Англия се вижда отъ факта, че 'първите седемь глави
отъ военния отделъ на ежегодника (а той има всичко 10
глави) ся; пропити почти изключително съ въпроса за мор
ското разоржжаване.
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Въ военния отделъ на ежегодника еж поместени след
ните десеть статии:
1) Глава I. Ч. Робинсонъ — „Военно-морскит* сили на
Британската Империя". Авторътъ на статията, и същевре
менно редакторъ на изданието, .ни запознава въ съкратенъ
видъ съ постигнатото въ'английския воененъ флотъ презъ
изтеклата година. Той отначало разглежда корабостроител
ната програма и описва най-новите кораби, които се
строятъ и които еж вл*зли въ строя презъ 1928 година.
Следъ това следватъ данни за постройката «а Сингапур
ската военно-морска база и достатъчно обширно изложе
ние за последната конференция на долните чинове-моряци
по подобрение на бита имъ. Най-после авторътъ дава сведе
ния за военните флоти на английските доминиони. При
разглеждането на корабостроителната програма той ня
колко пжти подчертава, че е недопустимо за Англия да
ограничи числото на кръстосвачигЬ си, предъ видъ на това,
че само главно чрезъ тЪхъ тя ще може да запази морските
си съобщения ненакърнени.
2) Глава II. Капитанъ I р. Алтхемъ — „Чуждестран
ните флоти". Авторътъ започва прегледа на чуждестран
ните флоти съ нападки по отношение на всички конферен
ции по ограничение на въоржжаването: той смета, че кол
кото повече този въпросъ се обежжда въ конференциите,
толкова повече се яряватъ подозрения по отношение на
истинските намерения на .всека отделна държава. Разглеж
дайки флота на Северо-Американеките Съединени Щати,
авторътъ не пропуща случая да упрекне тази държава въ
ясното й стремление „да се въоржжава".
3) Глава III. Г. Херфордъ — „Сравнение на силит* и Ди
слокация". Този авторъ започва своята статия сжщо съ
въпроса за разоржжаването или по-верно съ въпроса за
„въоржжаването". Той критикува и двата метода за огра
ничения на .въоржженията: и английския — по сумираното
водоизмещение на отделните типове кораби, и французския —• по общото сумирано водоизместване на отделните
флоти. Той намира, че тия въпроси еж трудно разрешими
предъ видъ на това, че въ заинтересуваните флоти те се
СЕързватъ съ сжществуващия „старъ багажъ" — т. е. съ
сжществуващия съставъ на корабите. По-«ататъкъ авто
рътъ дава данни за изменението на състава на корабите
въ различните държави и излага дислокацията по главните
морски театри.
4) Глава IV. Капитанъ II р. отъ японския флотъ Ниими
— „Исторически бележки по въпроса за морската политика
на Япония". Въ своята статия Ниими разглежда отделните
етапи на развитието на морската политика въ Япония. Той
разделя целата история на японския воененъ флотъ на
два периода: 1) Периодъ отъ древностьта до средата на
XIX векъ я 2) отъ средата на XIX векъ до «аше време;
вториятъ периодъ той подразделя на 4 етапа: а) създаване
на японския флотъ (1853—1870 г.), б) периодъ на морското
съперничество съ Китай (1370—1894 г.), е) периодъ на мор
ското съперничество съ Русия (1894—1904 г0 и г) периодъ
на независимата подготовка на море (отъ 1905 г. насамъ).
5) Глава V. Контъръ адмиралъ отъ флота на СеверноАмериканските Съединени Щети Роджерсъ —• „Морската
политика на Северно-Американските Съединени Щати". Да
вайки възможность на съответните автори да изкажатъ
схващането на Англия и Япония по въпроса за огранича
ване на въоржженията, редакцията на ежегодника дава ду
мата и на противната .страна (споредъ 40 годишната тради
ция на ежегодника). АДмиралъ Роджерсъ започва статията
с и с ъ официалната формулировка на направлението на мор
ската политика въ Северно-Американските Съединени
Щати следъ Вашингтонската конференция. Споредъ мне
нието на автора, флотътъ ва Северно-Американските Съе
динени Щати има да разрешава три задачи: 1) да подържа
американската политика, 2) да закриля американската мор
ска търговия и 3) да оказва .икономически натискъ. Следъ
това той излага направлението на външната .политика.
6) Глава VI Капитанъ I Р. А. Дюаръ — „Женевската
конференция и състоянието на въпроса за ограничение на
въоржженията". Написаната извънредно талантливо, остро
умно и жива статия отъ капитанъ, I р. отъ английския флотъ
Дюаръ излага последния етапъ на въпроса по ограничение
на въоржженията, включвайки и целата история по обра
зуването пакта «а Келога и англофранцузекия компромисъ.
7) Глава VII. З.Н.Р. — „Развитието на военно-морското
машиностроение следъ световната война". Авторътъ на
тази много интересна статия, който се крие подъ инициа
лите Ь Н. Р., споредъ указанията отъ страна на редакцията,
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се ползува съ големъ авторитетъ въ Англия. Статията е
ценна главно въ това отношение, че въ нея авторътъ свързва
развитието на техниката съ изискванията на тактиката. Отъ
друга страна, той се спира доста .подробно върху тактиче
ските данни на кръстосвачите Вашингтонски типъ, които
произлизатъ отъ съвременното състояние на техниката и
нормите на Вашингтонския Договоръ. Въ края на статията
си той изказва ценни мисли за бждещето развитие на машиностроението и се спира върху въпроса за тюрбините и
дизелмоторите.
8) Глава VIII. Капитанъ II р. Гуинъ — ..Мината за зеграждане". Тази статия, написана отъ-единъ виденъ специалистъ по минното дело въ Англия, ни дава освенъ гле
дищата на английските морски специалисти по отношение
на този видъ военно-морско оржжие, но още и състоянието
на минното дело въ английския флотъ. Въ края на статията
се нрави заключение по отношение опита отъ използване
на мината въ време на световната война.
9) Глава IX. Старши лейтенантъ Белъ — „Съвремен
ната военно-морска литература". За пръвъ пжть следъ из
данието отъ 1921 г. въ ежегодника е поместенъ кратъкъ
прегледъ на най-новите и най-важнитЬ английски трудове
по военно-морските въпроси. Авторътъ дава за всеки едияъ
отъ техъ доста обстойни рецензии.
10) Глава X. Майоръ П. Холмсъ — „Морска авиация".
Заключителната глава на военно-морския отделъ отъ еже
годника е посветена, както и въ ..миналогодишното издание,
на интересния очеркъ отъ майоръ Холмсъ, който представ
лява отъ себе си отчетъ за прогреса на английската морска
авиация" презъ 1928 г.
Търговскиягь отделъ отъ ежегодника се състои отъ
деветь глави и съдържа следните статии:
11) Джонъ Тейлоръ — „Развитието на търговския
флотъ презъ последните десеть години".
12) Могхенъ — „Изъ практиката на пжтническите и
товарните параходи презъ 1928 година".
13) Сомтаторъ — „Съвременното състояние на све
товния търговски флотъ".
14) Сиджерсъ —• „Възражда ли се световното търгов
ско корабоплаване".
15) Мекиндеръ — „Императорскиятъ комитетъ по ко
рабоплаването".
16) Хаагъ — .,Търговскиягь флотъ на Северно-Амери
канските Съединени Щати".
17) М. И. М. А. — „Търговско машиностроение".
18) Бауеръ — Тюрбинна система Бауеръ — Бахъ".
19) Клапхемъ — „Земечерпачки —• търговски кораби,
построени презъ 1928 година".
По-нататъкъ въ ежегодника еж дадени силуетите на
по-главните военни и търговски кораби отъ целия светъ,
различни таблици и чертежи за сравнение на различните
типове кораби въ отделните държави. Следъ това следватъ
два справочни отдела за военните и търговски флоти
въ света.
(Изъ „Морски Сборникъ" 1929 г., № 7, С. Н. И.)

КЪМЪ АБОНАТИТЪ. Заедно съ настоящия
брой отъ списанието се изпраща безплатно на
абонатите, традиционното джобно календарче на
Б. Н. М. С. за 1930 година.
Желаещите да получатъ безъ прекжеване
следващата книжка № 1 (година VII, януари й
1930 г.) отъ списанието „Морски сговоръ", да предплатятъ веднага абонамента или членския си вносъ
въ съответните клонове. Списанието презъ 1930 го
дина ще се изпраща БЕЗПЛАТНО САМО НА
ПРЕДПЛАТИЛИТЕ ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОСЪ ЗА
1930 ГОДИНА.
Абонаментътъ на списанието за новата 1930 го
дина (година VII) е 150 лева за България и 200 лева
за чужбина.
ОТЪ РЕДАКЦИЯТА
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т МОРСКИ СГОВОРЪ

=§= СТРЯНИЦЯ гз

УКЛЗЯТЕЛЬ

за помЪстенит-Б статии въ^Дта годишнина (1929 год.) на списанието .Морски Сгрворъ".
Адмиралъ Шееръ отъ Ивами. Брой
№ 3, стр. 4 и 5.
Азъ' рибарь съмъ — стихове —
отъ Д. Д. Маргаритъ. Брой № 10,
стр. 1.
Б*гство — разказъ — отъ П. А.
Шишковъ. Бр. № 1, стр. 9—11.
Б*ло море като изворъ на блага за
Родопския край отъ Кир. Н.
Руенски. Бр. № 10, стр. 4 и 5.
Български Народенъ Морски Сговоръ и Ядранска стража. Бр. № 1,
стр. 1—7.
Варна и Бургазъ от ъ проф. А.
Иширковъ. Бр. № 6, стр. 11—13.
Варненското пристанище преди
освобождението отъ Тодоръ Ангеловъ. Брой № 6, стр. 32—33.
Василъ Ставревъ — Споменъ —
отъ проф. Я. Арнаудовъ. Бр. 59,
9. стр. 11.
Военните флоти на Дунава отъ
кап. I р. о. з. Ив. Михаиловъ.
Бр. № 9, стр. 3.
10. Волго-Донската
канална система
отъ Сава Н. Ивановъ. Бр. № 5,
стр. 12—14.
11. Възстановяването
на германския
търговски флотъ следъ войната
— Превелъ Д. В. Брой 10, стр. 6.
12. Въпроси и отговори. Брой № 1,
стр. 18 и бр. № 3. стр. 18 и 19.
13. Георги Антоновъ —> Споменъ —
отъ Г. Славяновъ. Брой № 1,
стр. 3—6.
14. Големите студове и замръзванията по нашето черноморско край
брежие презъ 1929 г. отъ Сава Н.
Ивановъ. Бр. № 4, стр. 1-^-8.
15. Графъ Цепелинъ отъ М. Остреаъ.
Брой № 9, стр. 7—10.
16. Гребане отъ А. Друмевъ. Бр. № 10,
стр. 14.
17. Дигата при с. Гигенъ отъ М. Милчевъ. Бр. Я» 3, стр. 6 и 7.
18. Дирекция на мореплаването отъ
Г. Славяновъ. Бр. № 3, стр. 2—5.
19. Добротичъ, отъ С. Н. И. Брой 6.
стр. 31.
20. Дунавски сонети — Стихове — отъ
Ник. Вас. Ракитинъ. Брой № 9,
стр. 9.
Едно
пжтуване край бреговете на
21.
Черно море презъ XVIII въкъ
отъ Ст. Андр«евъ. Брой № 6,
стр. 33—35.
22. Единъ герой — разказъ — пре
велъ Н. П. Ивановъ. Брои № 9,
стр. 14.
23. Екскурзии - съ русалки по вода
презъ 1928 година отъ инж.-ко_рабостроитель Пампуловъ. Брои
№ 1 и 2, стр. 15 и 17.
24. Замръзването на Черно море око
ло гр. Василико отъ Иорд. ЬБЛчевъ. Брой № 5, стр. 12.
25. За постиженията и първенството
по плаване у насъ отъ А. Дру
мевъ. Брой № 9, стр. 17.
26. За славната дата на българския
флотъ. Брой № 1, стр. 19.
27. Значението на Дунава за насъ отъ
кап. I Р. о. з. Ив. Михаиловъ.
Бо № 4, стр. 8—10.
28. Изложение отъ българските мо
ряци. Брой № 4, стр. 20 и 21.
29. Изъ разказа „Играчи" отъ Вл. Поляновъ.
ЛЯНОВЪ. оБрой
р и и л№
» "5,, стр.
" » " 1о
- - и 16 с
30. Изъ чуждит* военни флоти отъ «~
Н. И. Броеве № № 1, 2, 4, ь, /,
И
м е н н а Б*ло море отъ А. Сп.
31.
Разбойниковъ. Брои № 9, стр. ь.
32. Името на гр. Варна отъ проф. Сг
Младенови Бр. № 6, стр. 24 и Л.

33. Италианската хидропланна ескадра

въ Варна отъ С. Ч. Брой № 7 и 8,
стр. 8.
<Калейдоскопъ — Конгреса — отъ
Торосъ. Брой № 3, стр. 15 и 16.
Кооперативно корабоплаване отъ
Д. Куртевъ. Бр. № 5, стр. 7 и 8.
36 Кратка история на родния ни
флотъ въ дати. Брой №' 6, стр.
35 и 36.
37.Курортна Варна въ цифри презъ
1928 г. Отъ В. Н. Поповъ. Брой
№ 7 и 8, стр. 6.
Културно тържество въ гр. Плов»
дивъ. Бр. № 10, стр. 15.
Курса по плаване презъ 1929 г. отъ
Пр. Пампуловъ. Бр. № 9, стр. 15.
Ломско пристанище отъ К. Ст. Добруджалиевъ. Бр. № 9, стр. 6.
41 Маршъ на Плевенската морска ко
лония — музикална композиция
отъ Ст. Димитровъ. Брой № 9,
стр. 2.
42. Милионите на „Черния Принцъ"
въ Черно море отъ Ник. Шаровъ. Брой № 10, стр. 10.
43. Младость — разказъ отъ Джозефъ
Конрадъ — Превела Б. Бошнакова. Броеве № № 1, 2, 3, 4,
5, 7и 8.
Море и селенинъ — Стихове отъ
Юрд. Ковачевъ. Бр. № 1, стр. 1.
Мореплаването въ старата българ
ска история и причините за не
говото зачатъчно състояние отъ
мичманъ Тодоръ Саевъ, Брой
№ 6, стр. 28 и 29.
Мореплаването въ Югославия отъ
Г. С. Брой № 10, стр. 5.
Морето — стихове — отъ Н. Сейрекова. Брой № 10, стр. 1.
Морето въ нашата народна мждрость отъ Ник. Т. Балабановъ.
Бр. № 1, стр. 7.
49. Морето въ политиката на старите
български царе отъ проф. В. Зла
тарски. Брой № 6, стр. 1—8.
Морски новини. Броеве № № 1,
2, 3, 4, 5, 7 и 8, 9 и 10.
Морски книгописъ. Броеве № № I,
2, 3, 4, 5, 9 и 10.
Морски спортъ. Броеве № № 1, 2,
5, 7 и 8.
Моряци — разказъ — отъ Торосъ.
Брой № 10, стр. II.
Моряшка песень — Музикална
композиция отъ Ст. Димитровъ.
Брой № 1, стр. 6.
Наводнението въ гр. Пловдивъ
отъ С. Ч. Брой № 5, стр. 14.
Наколни жилища отъ Р. Поповъ.
Брой № 10, стр. 2.
На миноиосецъ Жуткий —- разказъ
— отъ кап. II р. Лунинъ. Превелъ
Ст. Цаневъ. Бр. № 9, стр. 11.
58. Ние и другите на Дунава отъ кап.
I. р. о. з. Ив. Михаиловъ. Брой
№ 5, стр. 1—7.
59. Ние и другите презъ Сулина отъ
кап. I р. о. з. Ив. Михаиловъ.
Ив Михаиловъ. Бр. № 7 и 8, стр.
5 и 6.
60. Ние на Дунава отъ Кап. I р. о. з.
Ив. Михаиловъ. Бр. № 6, стр. 13
— 20.
Новите английски линейни кораби
отъ Г. С. Брой № 4, стр. 10—12.
Нощенъ пжть отъ В. Каратеодоровъ. Бр. № 10, стр. 1.
63. Некои данни за плаващите ледове
отъ Сава Н. Ивановъ. Брой № 1,
стр. 8 и 9.
64. Отчетъ за дейностьта на временния
ржководенъ комитетъ на Черно
морския наученъ институтъ. Брой
7 и 8, стр. 19.

65.. Отъ Аспаруха и Самеона Велики
до Борисъ III отъ Г. Славяновъ.
Брой № 6, стр. 8—10.
66. Официаленъ отделъ. Бр. № 2, 3, 4,
5. 6. 7, 8 и 10.
67. Очит* на морето отъ Добринъ
Василевъ. Бр. № 3, стр. 11.
68. Панамския каналъ отъ Н. Найденовъ. Брой № 2, тр. 10—12.
69. Парахода „Кооператоръ" и него
вото потъване отъ Г. Славяновъ.
Брой № 2, стр. 7—9.
70. Петдесеть години българско мореплаЕане отъ инж. корабостроитель Пр. Пампуловъ. Бр. № 6,
стр. 25—27.
71. Приходо-разходенъ бюджетъ на
Г. У. Т. на Б. Н. М. С. Брой № 7
и 8, стр. 20.
72. Подводници — разказъ оотъ Ал.
Новиковъ — превелъ Д. Васи
левъ. Бр. № 4, стр. 15.
73. По въпроса за артилерийското
въоржженне иа линейните кора
би, кръстосвачигЬ и ескадрените
миноносци огь Сава Н. Ивановъ.
Бр. № 3, стр. 7—9.
74. Потъването на „Жакъ Фресине"
отъ Г. Славяновъ. Брой № 5,
стр. 8—10.
75. Резултатите отъ състезанията на
спортните легиони при Б. Н. М.
С. отъ Сава Н. Ивановъ. Бр. № 7
и 8, стр. 14—16.
76. Рибарска песень — Музикална
композиция отъ Ст. Димитровъ.
Бр. № 3, стр. 1.
77. Риболовътъ въ стара и нова Бъл
гария отъ д-ръ Д. Калиновъ.
78. Седемдесеть и два часа въ бурно
море съ водохвърчило — Пре
велъ огь френски Н. П. Ивановъ.
Брой № 3, стр. 9.
79. Спасяване — Разказъ — Превелъ
Н. П. Ивановъ. Бр. № 2, стр. 12 и 13.
80. Съвременното състояние на чуж
дата военно-морска литература
отъ Сава Н. Ивановъ. Бр. № 3,
стр. 22 и 23.
81. Съобщения изъ дейностьта на Бъл
гарския Народенъ Морски Сговоръ. Броеве № № 2, 3, 4, 5 и 6.
82. Състезанията между морските ча
сти и резултатит-Ъ имъ отъ Сава
Н. Ивановъ. Бр. 7 и 8, стр. 17—19.
83. Термита, като средство за разби
ване на ледовете отъ Ф. Ш. —
прелъ С. Н. И.
84. Тжгата на моряка — Разказъ отъ
Торосъ. Бр. № 4, стр. 12—14.
85. Управляваниятъ чрезъ електричес
ки вълни германски прицеленъ
корабъ „Церингенъ" — Превелъ
. Иос. А. Мановъ. Бр. № 10, стр. 8.
86. Черно море и стопанските връзки
на България съ чужбина презъ
XVI и XVII ЕЪКЪ, отъ д-ръ

Ив.

Сгкжзовъ. Бр. № 6, стр. 20—24.
87. Черноморски морски Созополски
конгресъ, огь Торосъ. Брой № 7
и 8, стр. 11.
88. Шести редовенъ съборъ на Б. Н.
М. С. огь проф. Я. Арнаудовъ.
Бр. № 7 и 8, стр. 1—5.
СПИСЪКЪ НА АВТОРИТЪ*)
Ангеловъ, Тодоръ. — 7.
Андреевъ, Ст. — 21
Арнаудовъ, проф. Я. — 8,88.
Балабановъ, Ник. Т. — 48
Белчевъ, Иорданъ. — 24.
*) Цифрите означаватъ номера на
азбучния редъ на статиигЬ, поместени
въ предидущия указатель.
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МОРСКИ СГОВОРЪ;

СТРЛНИЦЯ 24;
Василевъ, Добринъ. — 67.
Димитровъ, Ст. — 41, 54, 76.
Добруджалиевъ, К. Ст. — 40.
Друмевъ, А. — 16, 25.
Златарски, проф. В. — 49.
Ивами. — 1.
Ивановъ, Сава Н. — 10, 14, 19, 30,
63, 73, 75, 80 и 82.
Иширковъ, проф. А. — 6
Калиновъ, д-ръ Д. — 77.
Каратеодоровъ, В. — 62.
Ковачевъ, Йорданъ. — 44.
Конрадъ, Джозефъ. — 43.
Куртевъ, Д. — 35.
Лукинъ, Кап. II г>. — 57.
Маргаритъ, Д. Д. — 2.
Милчевъ, М. — 17.

Михаиловъ, кап. I р,- о. з. Ив. — 9,
27, 58, 59 и 60.
Младеновъ, проф.' Ст. — 32.
Найденовъ, Н. — 68.
Новиковъ, Ал. — 72.
Остревъ, М. —• 15.
Пампуловъ, инж. корабостроитель
Пр. — 23, 38: и-70.
Поляновъ, Вл. — 29.
Поповъ, В. Н. — 37.
Поповъ, Р . — 56.
Разбойниковъ, - А, Сп. — 31.
Ракитинъ, Ник. Вас. — 20.
Руенски, Н. —^ 4.
Саевъ, Мичманъ Т. — 45.
Сакжзовъ, д-ръ Ив. — 86.
Сейдекова, Н. — 47.

ПОЛУЧИХА

Славяновъ, Г. — 13, 18, 46, 65, 69
и 74.
С Ч. — 33 и 55„
Торосъ. — 34, 53, 84 и 87.
Ф. Ш. — 83.
Шаровъ, Ник. — 42.
Шишковъ, П. А. — 3-и 39.
СПИСЪКЪ НА ПРЕВОДАЧИТЪ*)
Бошнакова, Б. — - 4 3 .
Василевъ, Дообринъ. — 11-и 72.
Ивановъ, Н. П. — 22, 78' и 79,
Мановъ, Иосифъ А.
85. - С. Н. И. — 83.
Цаневъ, Ст. — 57.
*) Цифрите означаватъ номера на
азбучния редъ на статиитъ помъстени
въ указателя.

СЕ В Ъ Р Е Д Й К Ц И Я Т Й Н И :

Общинска автономия, год. III, кн. 1—4, София 1929 год.
Звено, год. II, кн. 16—26, София 1929 г.
Отецъ Паисий, год. II, брой 8—17, София 1929 г.
Известия на Бургаската търговско-индустриална камара,
год, ХШ, бр. 1—16. Бургасъ, 1929 г.
Илюстрация „Ск*тлина", год. XXXVII, кн. 6—9, София
1929 г.
Тракторъ, год. III, брой 7—8, София 1929 г.
Народно стопанство, год. XXV, кта. 4—7, София 1929 г.
Огнище, год. VIII, кн. 2—4, София 1929 г.
Нашата конница, год. XI, кн. 3—7, София 1929 г.
Кооперативно дело, год. VI, кн. 2—6, София 1929 г.
Нашето дете, год. II, кн. 3—7, София 1929 г.
Читалище, год. VIII, кн. 3—6, София 1929 г.
Здраве и сила, год. XXV, брой 12—20, София 1929 г.
Български туристъ, год, XXI, кн. 4—6, Софкя 1929 г.
Природа, год. XXIX, кн. 8—10, София 1929 г.
Учителска мисъль, год. X, кн. 8—10, София 1929 г.
Нашето семейство, год. IV, брой 3—8, Русе 1929 г.
Училищенъ прегледъ, год. XXVIII, брой 4—7, София 1929 г.
Витлеемъ, год. VII, кн. 6—10, Варна 1929 г.
Македонски прегледъ, год. V, кн. 1—2, София 1929 г.
Землед-Ьлие, год. XXXIII, кн. 3—8, София. 1929 г.
Юридически прегледъ, год. XXX, кн. 4—8, София 1929 г.
Списание на Българското инженерно - архитектно Дру
жество, год. XXIX, брой 10—18, София 1929 г.
Ловецъ, год. XXXIX, брой 8—10, София 1929 г.
Природа и ловъ, год. IV, брой 3—4, София 1929 г.
Младъ туристъ, год. XIII, кн. 8—10, София 1929 г.
Списание на физикоматематическото Дружество въ София,
год. XIV, кн. 6—10, София 1929 г.
Славянски гласъ, год. ХХШ, кн. 1—3, София 1929 г.
Детско здраве, год. II, брой 4—6, София, 1929 г.
Месечни статистически известия на Главната дирекция на
Статистиката въ Българското цгрство, год. XVIII, № 5—8,
София 1929 г.
Духовна култура, кн. 39, София 1929 г.
Техкпкъ, год. VII, № 1—5, Варна 1929 г.
Известия и,стопански архивъ на Министерството на търго
вията, промишленостьта и труда, год. IX, бр. 1—4,
София, 1929 г.
в. ПрЪпорецъ, год. XXXI, брой 17—41, София 1929 г.
в. Търгсвско-промишленъ гласъ, год. VI, брой 939—1060,
София 1929 г.
в. Знаме, год. V, брой 98—219, София 1929 г.
в. Съзнание, год. XXXI, брой 50—52, София 1929 г.
в. Македония, год. III, брой 764—885, София 1929 г.
в. Отечество, год. X, брой 423—440, София 1929 г.
в. Бургаски фаръ, год. XII, брой 2107—2244, Бургасъ 1929 г.
в. Варненски новини, год. XVIII, брой 1717—1879, Варна,
1929 г.
в. Тунджа, год. XI, брой 507—526, Ямболъ 1929 г.
в. Технически гласъ, год. IV, брой 59—70, София 1929 г.
в. Мсрски техникъ, год. I, брой 1 и 2, София 1929 г.
в. Тетевенски вести, год. V, брой 3—11, Тетевенъ 1929 г.
в. Черноморска камбана, год. IV, брой 57—70, Варна 1929 г.
в. Черно море, год. I, брой 14—89, Варна 1929 г.
в. Тракия, год. XIII, брой 336—355, София 1929 г.
в. Дума, год. Ш, брой 181—218, Стара-Загора 1929 г.
в. Подофицерска защита, год. XIV, брой 548—585, София
1929 год.

в. Тракиецъ, год. VI, брой 244—257, Ямболъ 1929 г.
Вестникъ на жената, год. VIII, брой 368—384, София 1929 г.
в. Трибуна, год. XII, брой 527—536, Нова-Загора 1929 г.
в. Спортенъ прегледъ, год. V, брой 1—2, София 1929 г. _
Варненски окржженъ вестникъ, год. X., бр. 4—17, Варна,
1929 год:
Е. Морски ратникъ, год. II, брой. 63—65, Варна 1929 г.
в. Варкенски коренякъ, год. III, брой 4—6, Варна 1929 г.
Великиятъ царь отъ Николай Райновъ. София 1929 г.. (Че
тиво родна книга № 4, Кооперативно книгоиздателство
„Акация", цена 25 лева).
Лътсвище Каменица — Чепинско, София 1929г. (Цена 10 л.).
Движение на външната търговия на България презъ тре
тото тримесечие на 1928 година. Вносъ и износъ. София
1929 г. (Издание на Главната дирекция на статистиката,
72 стр., цена 67 лева).
Живописни кзктове изъ нашата родина, отъ Д. П. Койчевъ,
София 1929 г. (Библиотека за самообразование, г. XIV
кн. 9 и 10, издание на Ст. Атанасовъ, София, ул. Неофитъ Рилски, № 36).
Беломорска Тракия въ освободителната война 1877—78 г..
отъ" Ст. Н. Шишковъ, Пловдивъ, 1929 г. (съ 30 образа и
- кратко изложение на френски, английски, нЪмски и
италиански езици, 132 страници, цена 60 лева. Намира
се за проданъ у авторъ-издателя Ст. Н. Шишковъ,
ПЛОЕДИВЪ, ул. Дюстабановъ, № 41).

Криминална статистика, престжпни деяния и лица оеждени
презъ 1924 г. София, 1929 г. (Издание на Главната ди
рекция на статистиката, 116 стр., цена 225 лв.).
Село Слокощица —• Антропогеографско изучване, отъ Йор
данъ Захариевъ, София 1929 г. (Прибавка къмъ „Учи
лищенъ прегледъ", год. XXVIII, кн. 6, 1929 г.).
Обществени задачи на подофицерската организация въ
България, отъ Йорданъ Робевъ, София 1929 г. (Изда
ние и печатъ на Григоръ Ив. Гавазовъ, София).
Статистика на образованието въ царство България презъ
учебната година 1924—1925. София 1929 г. (Издание на
Главната дирекция на статистиката. Цена 450 лева).
Конференциите по физическо възпитание на Министер
ството на народното просвещение, отъ П. Н. Фотиновъ.
София 1929 г. (Библиотека „Здраве и сила" №6, издание
на фонда „К. П. Панайодовъ" при Съюза на българ
ските гимнастически дружества „Юнакъ". Цена 15 лв.).
Резултати отъ преброяването на населението въ царство
България ни 31. XII. 1929 год. По общини и иаселени
м%ста — VI окржгъ Мастанли, VII окржгъ Пашмакли,
VIII окржгъ Петричъ. (Издание на Главната дирекция
нч статистиката, София 1929 г.1.
Ьа ВиТдаНе, УИ-ете аппее, № 1734-1860, 5оНа 1929.
ТпГогтаНопз ЗосцаТез, Уо\. XXX, Х2 3—14; Уо\. XXXI,
№ 1—13, Сепеуе 1929.
Заоубежнмй морской сборничъ. № 3—6, Пилзенъ 1929 г.
Ь'НаНа т а п п а г а , Лппо XXX, №> 3—10, Кота 1929.
Ядплнска стража, год. VII. брой 6—8, Сплитъ 1929 г.
ВиИеНи Де 1а сЪашЬге де с о т т е г е е Ггаиса1зе еп Ви1дапе, IX аппбе, № 98-93, ЗоКа 1929,
1идо$1оуеП8к1 Т и п г а т , , дсс!та II, Вго] 4—9, 5рИ1 1929.
РогзсЬипдеп ипйРогхвсЛгШе, 5иапгд,№ 15—25,ВегНп 1929.
Ьа 1еипе58е Ви1даге, Ш-ете аппбе, № 8—10, Уагпа 1929.
Морской журналъ, год. II, № 1—9, Прага 1929 г.
Млади стражар, год. I, бр. 1, Сплитъ 1929 г.

Одобрено н препоржчано отъ м-ството на
Просветата съ окржжно № 3507 отъ 11 февруарий 1929 г. и отъ
Върх. читалищенъ съгозъ съ протоколъ № 9
отъ 18 ноемврий 1928 г.
за всички училища, об
щински, г р а д с к и и
селски б и б л и о т е к и ,

й БОНЛМЕНТЪ:
За годиш . . . . 200 я.
» 6 месеца. . . 100 л.
м странство . . 300 л.
I . Ямерика . . . 3 дол.

СПИСАНИЕ ЗА КУЛТУРА, Щ О М . , ЛИТЕРАТУРА II Н А Ш

РЕДПКЦИЯ И ЯДМИНИСТРЯЦИЯ: СОФИЯ
УЛ.ГР. ЖНЯТИЕВЪ.П
ТЕЛЕФОНЪ Л 3555

НИВА презъ втората си година ще даде на своите записани и предплатили абонати три
ценни премии.
1. Новото неиздадено произведение на българския талантнтливъ писатель Георги Ратевъ —
Еленово Царство, драматична легенда съ прологь, сюжетъ почерпанъ отъ нашитЬ народни песни и
майсторски развитъ до едно първостепенно общочовешко идейно произведение.
Изданието на „Еленово Царство" ще бжде илюстрирано съ трицветенъпечатъ и щрихъ.
2. Репродукция на една отъ най-хубавите български картини, заета отъ нашъ музей или частна
колекция. Тази художествена картина ще бжде ценность за всека българска кжща, учреждение, заве
дение или салонъ.
3. България въ картини. Единъ албумъ, който по своя изборъ на интересни снимки отъ забежителноститв и хубостите на нашата страна ще украсява всека кжща.
ТритЬ премии ще се дадать на записалите се за цЪла година и то на три пжти: Еленово
Царство за Коледа, Художествената картина за Великденъ, а албумътъ къмъ края на августъ.
Записалите се за б месеца ще получатъ само втората премия: една художествена картина.
Изплащане на годишния абонаментъ за учители, чиновници, студенти и ученици, които желаятъ
да-иматъ тритвхъ премии^ може да стане на два пжти: въ началото на ВСБКО полугодие.
"Записванията продължаватъ.
Годишенъ абонаментъ — 200 лв.; полугодишенъ — 100 лв.: за странство —300 глв.
Всеки, който запише 5 абонати получава едно безплатно течение на Нива. За повече се прави
отстжпъ 20%. На настоятели и книжари 25%.
Всички сум.и да се изпращатъ на адресъ: НИВЯ, ул. Графъ Игнаткевъ, 11 —"София.
НИВЯ се продава отделно чрезъ настоятелите на д-во „Куриеръ",. неговите настоятели, бутки
и вестникопродавачи.

Р. ХР. ЦОНЗАРОВЪ
ШАТХ0М & У011Е1Л
ЯпеШз Юг: 'Ригпевв. *Шгу & Со Ш.
Яоуа1 теМ з1еат раске! Со.

ВАТСОНЪ & ЮЛЪ
Параходна агенция П-тдъ
Бургаски клонъ
Телефонъ № 255
ТЕЛЕГРЯМИ: Ш Я П И — Г Ь -

БУРГАСЪ

КЖЩЯ ОСНОВНИЯ 1 9 0 8 ГОД. ЗЯ ТЪРГОВИЯ СЪ
ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗЕМЛЕДЪЛЧ. УРЕДИ И МяШИНИ

ВИНЯГИ на СКЛЯДЪ И ННЙ-ГОЛЪМЪ ИЗБОРЪ
отъ разни обикновени и тракторни плугове „ГЛИГЯНЪ"
усъвършенствувани дискови грапи оригиналъ „ГЛИГЯНЪ"
т р и о р и ,Х П Й Д V м а р к а
„ОРЕЛЪ
жетвенни машини обикнов. и сноповързвачки „ДИРИНГЪ"
Ярмомелки „ДИРИНГЪ";
трактори „КЕЙСЪ" и „ДИРИНГЪ"
и много други машини и уреди отъ ГОЛБМЪ интересьза
всЬко модерно з е м л е д ъ л с к о стопанство.
10—3

Ма180пГопс1ее
еп 1892
±

ОСНОВАНА 1892

II31«ШИШЕ

ИВАНЪ х. БЕРОВЪ
ГАБРОВО
РАВКЩ11Е 0'ЕТОРРЕ5 РИКЕ ХА1Н

Изработва нан-фннни намгарни вълнени платове
За телеграми: БЕРОВЪ — Габрово

Телефонъ № 45
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НА СКЛАДЪ

Акционерно Дружество

„ВУЛКАЙЪ"
ФОРДЪ

АВТОМОБИЛИ И КАМИОНЕТКИ

и

99

НОВИ МОДЕЛИ И ВСИЧКИ

ВАРНА

Фабрика за метални н кеталолЪярни

Шш..,

Телеграф, адресъ: ВУЛКЯНЪ. Телефонъ №110

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ З А ТЪХЪ
Безплатенъ за к л и е н т и т - Ь механикъ
за ежемесечно преглеждане на
клиентскигЬ м а ш и н и .

И з р а б о т в а : разни- мелнични и. др.
инсталации,, комплектни трансмисионни части,
шайби, лагери и пр.
С т р о и и монтира всЪкакви
резервуари и ламаринени кумини.

железни

ДИРЕКТЕНЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

О т л и в а вевкакви чугунени и бронзови
части.

ДМШШШ1

Поправя
инсталации.

Телефонъ № 128
То я е г п а А п ч

пттре*^:

ПВЪТКОВЪ

всички видове машини и

И з р а б о т в а прецизни зжбни колела
на специална фрезова машина.
П р о и з в е ж д а : лопати, лизгари,
кофи, подкови, бодливъ тель, ментешета,
пурии и пр.

ШВЕДСКИ МОТОРИ ЗД ЛОДКИ
Петролни „Р Е N ТА"

Нафтови „5КАШ1А"

отъ 2 и пол. до 45 к. с.

отъ 4 до 400 к. с.

СЪ ОСИ, ВИНТОВЕ (ВИТЛАК ДЕЙДВУДНИ ТРМБИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

съши и СКЙЕЙ а постройка и ю д

ВИДОВЕ МОТОРНИ ЛОДКИ

ГДНЧЕВЪ, Бургш. Шашь

* ТЪРСЯТЪ СЕ ДЕЯТЕЛНИ ПРЕДСТДВЙТЕЛИ

т. кашаньлори раогъ ГДНЧЕВЪ БОГДДНЪ
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Машинна фабрика

Е. Мюлхауптъ & С-ие Д. Д. Русе
Телефони:
Дирекция 331
Бюро 198

Телегр. адресъ:
МЮЛХ Я У П Т Ъ

нмйГОЛЪМОГО

ПРЕДПРИЯТИЕ

Н Я БЯЛКЯНСКИЯ

ПОЛУОСТРОВЪ

?я всички ВИДОВЕ МЕЛНИЧНИ м я ш и н и и водни ТУРБИНИ
ПЕЛТОНЪ
с и с т е м а .ФРАНЦИСЪ" и
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Телеграфич. адресъ:

„ИН Д У С Т Р И ЛЛ БАНКЪ"

Капиталъ 10,000,000 лева.

*

Ф о н д о в е 1,200,000 лева

Ч л е н ъ а к ц и о н е р ъ на Ц е н т р а л н а т а Б а н к а
на Българските П р о в и н ц и а л н и банки — София.
Кореспонденти въ всички: г р а д о в е

Извършва

на Царството.

всички банкови

операции.

Доставя на комисионни начала за сметка на членовет% си разт
ни-кожарски и текстилни сурови материали* химикали и др.
10-10'

ВЪЛНЕНО ТЕКСТИЛНО АНОНИННО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ФАБРИКА „АЛЕКСАНДЪР!" - ГАБРОВО
ПРОИЗВОДСТВО НА ЧИСТО ВЪЛНЕНИ ПРЕЖДИ И ПЛАТОВЕ
Почетенъ дипломъ, златни и сребърни медали отъ изложенията.
въ Парижъ 1900, Чикаго 1893, Пловдивъ 1892, Лнверсъ 1894, Русе 1892, Лондонъ 1907

ФЙРШ

Тшгрзфичесни адресъ.
АЛЕКСАНДЪРЪ — ГАБРОВО

^ге$зе ШеррМр:
г Ш 1 0 Ш 1 Е Ш и п Е $ - Ш Ш О 1Ви1пяш1

5-*е1а1пе-!ехШе а п о п у т е раг асНопз

РАВК1011Е А-ЕХАШКЕ5
ОАВКОУО (Ви1дапе)
РАВИСХПОК ОЕ8 ШУЕК8 Т153115 ЕТ РП.5 Е14 Г.АШЕ
_

_

_

^

_

_
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