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УРЕЖДЯ КНИЖОВНО-ПРСВЪТНИЯТЪ ОТДЪЛЪ НЯБЪЛГЯРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
Главемъ редзхторъ: С Я В Я Н. И В Я Н О В Ъ
Редаятори: П Р О Ф . Я. П Р Н Я ^ Д О В Ъ , Д - Р Ъ П. Д. С К О Р Ч Е В Ъ , Ц В Ъ Т Я Н . Ъ П Е Т К О В Ъ .

•

|ц;ид111ЩД1аи«|И1ШШ|ДИ1Яшш^

,

• "

-Ст-роежъ на к о р а б и и в с и ч к и в и д о в е л о д к и

като:

Моторни,- рибарски, спортни, луксозни, платноходни и др.
Строежъ, монтажъ и поправка на всъкакви видове машини и инсталации.
СПЕЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗА ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
РЕЗЕРВУАРИ И ЕЛЕКТРОЖЕННИ З А В А Р К И .

Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени.
10—2

Произвежда първо качествени памучни прежди
Най-голъма и з д ъ р ж л и в о с т ь , еднакво равни
жици, н а й - и з н о с н и цени — ето какво отли
чава б ъ л г а р с к и т ъ п р е ж д и отъ ч у ж д и т ъ .
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МШНД ЗДХДРЬ
КОНСУМИРАЙТЕ! Я ПОВЕЧЕ, ЗЯЩОТО ОТЪ НЕЯ
СЯМО ПОЛЗЯ ЙМЯ, Я ВРЕДЯ НИКЯКВЯ!
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ГЕОРГИ СТЕФАН ОВЪ СИНОВЕ
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Основна в * 1888 год.
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ФАБРИКА З А В Х Л Н Е Н И
ПЛАТОВЕ-СЛИВЕН
ОЕОКО 8ТЕРНА1Ч01ГГШ5. вЧУЦРКВЦШАМЕ»
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НЯИ-ГТЪРВИ НАГРАДИ'

х

отъ Парижъ, Лондонъ, Римъ, Чикаго, Лиежъ и Одеса

За телеграми: СТЕФЯНОВЙ.
Телефони № 3 и 138.
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ОТКРИВА СЕ ПОДПИСКИ
зя осмятл годишнинп нл ИЛЮСТРОВАНОТО СПИСЯНИЕ

„МОРСКИ СГОВОРЪ"
ОРГЯНЪ НЯ БЪЛГАРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.

ГОДИШЕНЪ ЛБОНЛМЕНТЪ: За България 150 лв., за странство 200 лв. Отдъ\пенъ
брой 20 лв. На членовете отъ Бълг. Нар. Мор. Сговоръ, които, еж издължили
членскигв вноски за 1931* год. списанието се изпраща безплатно. На останалитв
списанието се изпраща следъ предварително платенъ абонаментъ.
ТЛКСИ ЗЛ РЕКЛЛМИ: За еднократна публикация на реклами се взема следната такса:
На ц-Ьла страница 800 лв.; на 7а страница 450 лв.; на ХА страница 250 лв. и на
Чи страница 150 лв. За повече отъ две публикации се прави 5% отстжпка, а за
повече отъ 5 публикации се прави 10% отстжпка. За повече отъ 10 публикации
такси по особено споразумение. За художествена реклама се заплаща добавъчно
къмъ цената на рекламата — изработката на рисунката и клишето. Тия, които
заплатятъ десетократна реклама, художественото й изработване и клиширането й е
за смътка на редакцията. На събирачите на реклами се дава 10 до 20% отъ събра
ната сума. Всички печалби отъ рекламигЬ отиватъ изключително за подо
брение на списанието.
ХОНОРЛРИ: На сьтрудницитБ си за одобрени и отпечатани творби, редакцията заплаща
следния хонораръ:
За оригинална статия на страница . .
. . . 200 лв.
За комплективна статия на страница . . . . . . . . .
, . 180 лв.
За преводна статия на страница . , . . . . . . . ; . . .
160 лв.
' Заоткжслечни преводи, извадки, съобщения и др. на страница . . 140 лв.
За стихове на редъ . . . . . . . . .
. . . . .
отъ 3 до 4 лв.
За музикална композиция отпечатана на 1 страница . . отъ 250 до 500 лв.
За оригинални картини на квадратенъ сантиметърг, . . , ;, . ,
1 Л в.
За оригинални рисунки на квадратенъ сантиметьръ . . >1 . '. : 0&О лв.
За оригинални чертежи на квадратенъ сантиметъръ . . . . . . 0"60 лв.
За заимствувани, добре подбрани чертежи «а «в. .см. . . . . . . 040 т
За (Ьотогоафически снимки на квадратенъ сантиметъръ . . . " 0'30 лв

ВСИЧКО.КОЕТО СЕ ОТНДСЯ ДО СПИСЛНИЕТО
Ш СЕ ИЗПРЩДЛ Ш ЛДРЕС^:

БЪЛГАРСКИ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
^КНИЖОВНО ПРОСВЪТЕНЪ ОТД^ЛЪ
,УЛ. „ЦЯРЬ БОРИСЪ" № 6 - ВЯРНЯ.
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ГОДИШЕНЪ ЛБОНЙМЕНТЪЗа България 150, за чужбина — 200 лева.

УРЕЖДД КНИЖОВНО -ПРОСВЪТНИЯ ОТДЪЛЪ.

ГОДИНА
Печатниятъ органъ на Българския Народенъ
Морски Сговоръ — придобилото вече широка известность наше списание „Морски Сговоръ" — съ
настоящиятъ си брой навлиза въ осмата си годишни
на. Започнало да излиза въ 1924 година само въ 16
страници месечно, то постепенно увеличи броя на
страннцитъ и подобри съдържанието си. Излизайки
много редовно, съ рЪдка за българската действителность то°ность, то въ продължение на седемь
години даде редъ ценни статии по морските въпроси
отъ наши и чужди автори, стихове, морски съобще
ния и множество отлични снимки и табла, илюстри
ращи нашия и чуждия морски животъ; то даде и
редъ най-разнообразни безплатни приложения, като
книжки отъ „Морска библиотека," позиви и изло
жения, портрети, картини, календари и др» Въ про
дължение на седемь години то постоянно подържаше отдалите „Морски спортъ," .Морски новини,"
„Официаленъ отдълъ," „Морски книгописъ" и от
части отделите „Рибарство и отраслитЬ му" и
„Въпроси и отговори." Добре подбираниятъ и подрежданъ материалъ и отличнкятъ печатъ постепенно
издигнаха нашето списание „Морски Сговоръ" до
първостепенно българско и най-евтено илюстровано
издание. Презъ сжщото време то получи много
насърдчителни отзиви, а освенъ това морална и ма
териална подкрепа отъ всички краища на България
и отъ българите *ъ чужбина. Отличниятъ видъ, пе
чатъ и съдържание на нашето . списание обърна
нееднократно вниманието и на чужденците, които
изказаха устно, писменно и съ специални статии
много ласкави думи за него.
Посочените по-горе обстоятелства б-Ьха една
гол%ма морална награда за редакционния комитетъ и
сътрудниците му, която даде още по-голъмъ тласъкъ
за настойчива, упорита и постоянно подобряваща се
работа. СЖЩИТБ тия подбодряващи обстоятелства
накараха често пжти затрудняваното въ финансово '

Отдмеаъ брой 20 лева
Гл. редахторъ ГЙВА Н.I

ОСМЯ.
отношение Главно Управително ТЪло на Българския
Народенъ Морски Сговоръ да дава най-първо и
винаги широка парична подкрепа на редакционния
комитетъ. Независимо отъ тоза, то на драго сърдце
винаги приемаше предложенията за разнитв кон
курси въ страницигЬ на списанието, утвърждаваше
ги съ пълно болшинство и ги финансираше, водимо
отъ желанието да се създадатъ по този начинъ
по-вече сътрудници въ областьта на морския книго
писъ, да се създаде по-голЪмъ изборъ на материали
и въобще по-гол-вмъ интересъ къмъ свътовнитв
води и по-специално — къмъ нашите родни реки
и морета.
Презъ течение на настоящата осма годиш
нина списанието „Морски Сговоръ" ще продъл
жава да се списва въ сжщия досегашенъ духъ,
като и презъ нея ще продължава да крачи съ
ув-врени и сигурни стжпки напредъ къмъ по-големо
подобрение, увеличение и усъвършенствуване. По
стоянните подобрения, увеличения и усъвършенст
вувания безсъмнено ще привличать по-вече четци,
тиража ще продължава да се увеличава, а цената
му — да се намалява. Крайната цель на нашето
списание „Морски Сговоръ" е да увеличи тиража
си толкова много, че да намали костуемата си
цена до нищожна сума и да влЪзе леко и не
усетно въ всвка българска кжща и колиба, та чрезъ
това небивало до сега масово разпространение въ
България, да разпръсне лжчитЬ на морезнанието
и въ най-затънтените кжтчета на нашето, нуждающе се отъ морска просвета, отечество.
Ний встжпваме въ осмата годишнина на списа
нието „Морски Сговоръ" съ пълната в^ра, че ще
успъемъ да насадимъ добра морска култура въ на
шия любознателенъ, трудолюбивъ и способенъ народъ, ржководени отъ примера и мждростьта на
първия морякъ въ България — нашиятъ върховенъ
покровитель — Негово Величество Царь Борисъ III,

ВИСОЧАЙШЕТО СВЯДБЕНО ПЖТУВЯНИЕ.

1. Праахода .Царь Фердинандъ» въ пристанидето на Вриндчзи очаква пристигането на Височайшата двойка • 2 Бриндизи
26. X 1930 г. — италианската морскапо четна рота и часть огъ официалкитъ лица очаквать пристигането на идващитъ оть
Лсизи Т*хни Величества: 3. На параходъ .Царь Фердинандь* въ Йзническо море 27. X. 1933 г. — разходка- 4 Негозо и
Нейно Величества на 28. X. 1933 г. съ парааддъ ,Ц*рь Фгрдинандъ» млнаватъ Коринтския каналь; 5 Черно МОР- 39 X
1933 г. Т. В. набпгадавать оть мостика на .Царь Фгрдлнандъ* показващия се на хоризонта български бръгъ- 6 Чеоно моо30. X. 1930 г. - на мостика на .Царь Фердинждъ*; 7. Черно море 33. X. 1933 г. - Н. В. Царица Иоанна отпрмя първия ей
поздравъ къмъ българската земя; 8. Чзрно морз 33. X. 1933 г. — българските полицейски кораби придружаватъ Цаоь
Фердинандъ/ носящъ на борта си ТЬхни Величества: 9. Бриндизи 26. X. 1933 г. - Италиянска хидропланна ескадрила дапраща носящия ТЪхни Величества параходъ .Царь Ферлинандъ • л и д Р ° 1 ш а н н а ескадрила из
»-> г
гм п п«=.
ф О Т И в вариклечковъ.
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МОРСКИ СГОВОРЪ

СТРННИЦН з

ИТЯЛИЯНСКИ ОТЗИВЪ ЗЯ Б. Н. М. С.
Италиянската морска лига въ желанието си да
запознае своит-в членове съ развитието и състоя
нието на морската идея въ другигв страни, е поме
стила въ списанието си „1_'1ана Маппага" брой 20,
год. XXXI (1930 г.) една много ласкава статия за
Българския Народенъ Морски Сговоръ.
България, се казва въ статията, притежава на.
'"Черно море и следователно като своя източна гра
ница, единъ хубавъ и обширенъ бръгъ съ добре
познатитъ пристанища Варна и Бургазъ и редица
още населени отъ най-раннитъ времена мъхта, малко
познати на насъ, каквито еж: Месемврия, Янхиало,
Созополъ, Василико, Яхтополъ, които доста съдействатъ за поддържане живо морското чувство на
една часть отъ българския народъ. Северната по
литическа и национална граница на българската
държаЕа е образувана отъ Дунава, широка и пла
вателна р^ка. Освенъ това България има въ вжтрешностьта две ръки: Марица (горното й течение)
и Тунджа, неенъ притокъ, които даватъ отлични
условия за воденъ спортъ.
Българитъ, макаръ да не минаватъ за морски
народъ по природа, знаемъ отъ тъхната история,
че тъ всъкога еж аспирирали за Егейско море, на
ричано отъ тъхъ Бъло — съ пристанища: Дедеагачъ,
Кавала и Солунъ, владени сега отъ гърцитъ и че
най-го;гЬмата имъ мечта е била владението на Цариградъ.
Съ такива въжделения напълно естественно
се явява обстоятелството, че въ последно време
сжщо и у българит-в се е породило едно морско
чувстЕО. благодарение на което, малко по малко се
е създалъ единъ воененъ и търговски флотъ, во
денъ спортъ и най-после е създадена по подражение на чуждитъ подобни организации една Бъл
гарска Морска Лига.
Нашата посестрима, която има официалното
име „Български Народенъ Морски Сговоръ," е ос
нована въ 1920 г. и има своето седалище въ найголъмото пристанище на България — Варна и е
подъ върховното покровителство на Н. В. Царь
Борисъ III.
Девиза на Българския Народенъ Морски Сго
воръ, повтарянъ въ ВСИЧКИГБ негови издания е
„Къмъ морето и Дунава за напредъкъ." Въ 1924
г. е започнато изданието на илюстрованото спи
сание „Морски Сговоръ," което има за редактори:
— Сава Н. Ивановъ, Професоръ Я. Ярнаудовъ, Д-ръ
П. Д. Скорчевъ и Лало Христовъ.
Членоветъ на дружеството, които въ 1929 го
дина надминаваха цифрата 4,000, между които 350
жени, получаватъ всъки месецъ безплатно списа
нието „Морски Сговоръ" и отъ време на време,
.като безплатно приложение „Морска библиотека,"
които третиратъ теоритически и практически морски
въпроси. Венка година Българскиятъ Народенъ Мор
ски Сговоръ издава единъ годишенъ отчетъ за
своята дейность и разпостранява календари и календарчета и други листове за пропаганда. Устава на
Българския Народенъ Морски Сговоръ е утвърденъ
въ 1920 година.

Интересни еж четиритъхъ афоризми, отпеча
тани на корицитъ на списанието: „Морето свързва
странитъ, които разделя"; „Който владъе морето,
владее свъта"; „Бждащето на България лежи на
морето и Дунава"; „Победителя на море, ще бжде
всъкога победитель на сушата."
Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ орга
низира конференции, конгреси, изложби, екскурзии
по море, л^тни колонии за деца, курсове по пла
ване, литературни конкурси съ морски сюжети, със
тезания по плаване и гребане по примъра и нор
мите, приети днесъ отъ друтитъ народи.
Водниятъ спортъ е добре култивиранъ; при
морскигв бани на споменатитъ вече мъста и на
Дунава при Видинъ, Никополъ и Русе, въ Търново,
Ямболъ, Пловдивъ и по другитъ ръки, младежитъ
развиватъ своята мускулатура на въздухъ и слънце
чрезъ водния спортъ. За цельта къмъ клоноветъ
еж организирани спортни легиони. Варна се явява
като центъръ на спортнигв състезания. Въ тия по
гребане преобладаватъ тимовегв на клоноветъ Вар
на, Русе, Видинъ и Търново. Вътроходниятъ спортъ,
обаче, се едва заражда въ България.
Близко до Варна се намира единъ държавенъ
детски санаториумъ; въ Созополъ сжществува едно
рибарско училище и една рибарска кооперация за
износъ на риба.
Който разгръща страниците на списанието
„Морски Сговоръ," може да проследи цялата бъл
гарска история, свързана съ събитията специално
по морето и Дунава, множество фотографии на
първигв национални военни и търговски кораби,
епизоди отъ войнитъ съ турцитъ при помоща на
руситв, събития на деня и т. н.
Списанието освенъ това съдържа извънредно
интересни оригинални статии отъ морската история
на България, много и хубави реклами, съобщения,
сведения отъ морски характеръ за цълия свътъ, но
най-вече за съседните страни и тия на Черно море,
една добра библиография и единъ указатель за
получени книги.
Въ списанието „Морски Сговоръ" виждаме съ
голъмо удоволствие да се цитира доста често
„1_'ИаПа Маппага."
Миналата година списанието „Морски Сговоръ"
даде една статия съ фотографии за Италиянската
въздушна ескадра, която подъ командването на
генералъ Балбо посети Варна.
Своята най-голъма дейность Българскиятъ На
роденъ Морски Сговоръ постигна презъ юний 1929
година, когато се празднуваше хилядо годишнината
на Царь Симеона (927 г.) и петдесеть годишни
ната отъ освобождението на България (1878 г.).
Списанието „Морски Сговоръ," публикува за слу
чая една алегорична композиция отъ художника
Ял. Мутафовъ, именована „Една безсънна нощь на
Симеона" Въ -далечината на морето се виждатъ очертаниета на кулитъ и черквитъ на Цариградъ и на
единъ Б-втроходенъ флотъ, липсата на когото бъл
гаритъ смътатъ (и може би не напраздно), че по
пречи на Царь Симеона да сломи Византия.
Превелъ: Ст. Власевъ*
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ЯДРАНСКЯ СТРЯЖА
ЮГОСЛЯВЯНСКОТО МОРСКО СДРУЖЕНИЕ
Отъ последния отчетъ на „Ядранска стра
жа", югославянската морска организация, сродна
на нашиятъ Български народенъ морски сговоръ,
извличаме Н-БКОЛКО интересни данни за състоянието
и дейностьта на сдружението презъ1930г., които еж
твърде поучителни, както за членовете на Б. Н.
М. С , тъй и изобщо за нашето общество, отнасещо
се, въ голямото си мнозинство, съ непростително
безразличие къмъ усилията на едничкото българ
ско културно сдружение, работещо за сближението
ни съ морето.
Я. С. е съставена отъ 20 областни централи,
обеденяващи дейностьта на 446 клона въ цълата
страна, които отъ своя страна групиратъ всичко
46,671 редовни и 8,869 спомагателни члена, срещу
324 клона съ 33,203 и съответно 3,960 членове за
миналата 1929 година. Капитала на всички клонове
вкупомъ възлиза на 535,000 динара срещу 675,590
динара за м. година. На първо мъсто, ПО броя на
клоновете си, стои Сараевската область съ 99 кло
на, на второ — Сплитската съ 65, сетне идватъ Прищина,- Загребъ и Велики Бечкерекъ съ 3,938 и съот
ветно 36 клона. По броя на членоветъ си, на първо
место стои пакъ Сараевската, область съ 8,138 чле
на, на второ — Скопската (28 клона) съ 5,715 членана трето — Сплитската съ 5,238 члена, Велики Беч
керекъ съ 5,002 члена и'т. н. По финансова мощь,
на първо мъсто стои Белградската область съ
101,080 динара 1930 г. и 255,883 д. м. г. наличность
(сжщата стои на последно мъсто по броя на клоноветъ си — само 2 и къмъ сръдата съ членоветъ си
— 1856 души), на второ мъсто идва пакъ Сараево съ
85,000 динара, на трето — Скопие съ 55,000 динара
и т. н. Изобщо, по своята дейность, областите се
редятъ: Сплитъ, Сараево, Нови Садъ, Вел. Бечке
рекъ, Скопие, Цетина и т. н. Съгласно решението
на II. редовенъ конгресъ на Ядранска стража, съ• стоялъ се презъ м. юний 1929 г. въ Сараево (първиятъ —- въ 1926 г. въ Сплитъ), до свикването на Ш
конгресъ, което ще стане презъ 1932 год., броя на
членовете требва да нарастне на 100,000 души въ
ц-влата страна. Едно отъ предприетите средства за
достигане на тази цель е закриване на слабите
областни централи и разпределяне на техните тери
тории между останалите, — като тия последните
ще требва до максимумъ да засилятъ своята дей
ность. Все съ сжщата цель еж отпечатани и раз
пръснати изъ клоновете на Я. С, чрезъ нейните
печатни издания, чрезъ Белградския вевкидн-венъ
печатъ и т. н. 100,000 пропагандни позиви за запис
ване на нови членове. Най-първитъ деятели на Я С
еж тръгнали изъ цълата стрина, а даже и вънъ отъ
нея — въ Южна Америка, Чехословашко и Цариградъ, кждето Я. С. има свои клонове (въ ЯнтосЬагасти, Прага и Цариградъ) - да държатъ сказки и
пропагандиратъ югославянската морска идея.
Най-голъмото д-ъло на организацията за послед
ните години е, безспорно, събиренето на средства
за поржчването на учебенъ корабъ, който да се
подари отъ Я. С. на югославянския воененъ флотъ
До сега за цельта еж били събрани 1,466 857 дина"
ра, а за да се набавятъ нови средства, решено е
било да се разиграе лотария отъ 300,000 билети
по 10 динара, като при пласирането имъ, на клоновегв ще се дава комисиона по 2-50 д. на билетъ
За ржководене на работата е назначенъ специаленъ
ь
организаторъ на лотарията.
Съ съдействието на министерството на войска
та и флота еж били изработени поемните условия

и обявенъ конкурсъ между чуждитъ корабостро
ителници, въ резултатъ на което, на 4. септемврий
1930 г., пакъ чрезъ м-вото, е билъ сключенъ договоръсъ Хамбургската корабостроителница „5ги1скеп
Зопп" за постройката на кораба за 2,000,000 динара,
като довършването му ще стане въ Югославия, по
отношение на всичко онова, което може да се на
прави отъ местната индустрия. Съгласно договора,
на Хамбурската корабостроителница еж били изпла
тени вече, чрезъ командването на флота, 1,000,000
динара; до края на октомврий 1930 год. еж изпла
тени още 500,000, а до края на декемврий с. г. —
последната вноска отъ 500,000 динара. Кораба щ е
се строи 10 месеца и презъ юлий 1931 год. ще се
предаде въ Бока Которска на Военния флотъ. Ха
рактерните му данни еж: стоманенъ корпусъ, 720
тона водоизмъстване, дължина 49 метра, ширина
9 м.; главенъ двигатель — вътрила, спомагателенъ
— дизель-моторъ 350 400 к. сили, развиващъ 8 мили
скорость; 3 стожера съ вътрилна площь 800 кв.
метра; ще има мъста за 10 офицери, 16 морски
юнкери, 150 кандидатъ-подофицери и вънъ отъ това
— обслугата на кораба.
Учебния корабъ ще бжде предаденъ на Во
енния флотъ презъ лътото 1931 год. съ голъми
национални тържества по цълото югославянско край
брежие на Адриатика, въ такъвъ маещабъ, „какъв
то никога до сега Ядранското (Адриатическото) море
не е виждало." Отъ всичкит-в краища на страната
ще се организиратъ екскурзии и излети на члено
ветъ на Я. С. къмъ морския брЪгъ; младежката
организация на Я. С. ще има тамъ своя конгресъ;
най-малко 2,000 младежи отъ клоновет-в на Я. С съ
своята форма ще тръбва да пристигнатъ за да демонстриратъ и се поклонятъ на корабнитЪ знамена на
•военния флотъ; ще бжде привлечено участието на
съюзите на плавателните, гребни и ветроходни клу
бове за уреждане на „морска седмица"; ще се поканятъ представители на французкото, белгийското,
полското и чехословашко морски сдружения; ВСЕКИ
клонъ на И С ще тръбва да подари по нъщо на
новия корабъ (сервизъ, килимъ, картина и пр.); въ
еплитъ щ= се уреди културна изложба и т. н. Преа
" т о н.а К 0 Р а б а Ш* започне въ Сплитъ, отъ
гата ™ я г 4 5 С 6 С П ^ Н ? С Ъ ч п е новетЪ на центра
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193?г Въ Т К И Я п а Р а х ° Д ъ -Даксе- на 26. януарий
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Строящия се въ Хамбургъ учебенъ корабъ, който организацията „Ядранска стража* ще подари тържествено на Югославянския воененъ флотъ презъ месецъ юлий 1930 г. въ Катарския заливъ.

(такива се даватъ, за курса презъ 1930 г., и въ
настоящия брой на списанието, въ отдела „Морски
новини.").
Изпълнителниятъ комитетъ на Ядранска стража
работи усилено за снабдяване съ собствени поме
щения за детските и младежки летовища на орга
низацията, а сжщо и за морски хижи по крайбре
жието, кждето да намиратъ подслонъ младежите
— излетници на Ядранска стража, идващи отъ вжтрешностьта на страната.
Организирването и засилването на младежките
групи къмъ клоновете на Я. С. поглъща много отъ
грижите на Изп. комитетъ. За тази цель още презъ
1929 г. е започнало издаването на особено дет
ско списание „Млади стражаръ," а сжщо така
уредени еж и други подходящи издания. Следъ
обявяване на диктатурата, съ новия законъ за народ
ната просвета' еж били разтурени всички младежки
сдружения и на учениците е било забранено уча
стието въ която и да било организация, въ това
число и Ядранска Стража. Изключение еж правили
само Соколската организация и Червения кръстъ.
Следъ продължителни и настойчиви постжпки, обаче,
на Изпълнителния комитетъ се е удало, презъ февруарий т. г., да издействува отъ М-ството на Про
светата отминаването на това нареждане по отно
шение на Я. С, веднага следъ което еж били
устроени Н-БКОЛКО конфиренции за възобновяването
и засилването на младежкото движение при Ядранска
Стража.
Твърде широка е била дейностьта и на дома
кинския отд-кпъ на Изп. комитетъ, който е пласиралъ множество отъ изданията и материалите на
Я. С. Само за 6 месеца еж били разпродадени
72,509 броя такива издания и морски артикули на
организацията (пера, моливи, мастила, тетрадки, значета, кибритъ, моряшки шапки и пр.) на стойность
474,105 динара, отъ което е реализиранъ чисть приходъ отъ 185,000 динара (срещу 130,000 динара за
първото полугодие на 1929. г.). Най-голъмъ е билъ
прихода отъ календарите, докато въ първите го
дини отъ сжществуването на Я. С. тъкмо календа
рите еж носили най-големи загуби. За 1930 г. еж
били получени 94,000 динара отъ календари (1929

г. — 66,000 д.). На второ место идва прихода отъ
продажбата на кибритъ възлизащъ на 50,000 ди
нара. Пласирани еж били следните нови издания
на Я. С.:
1. Възпоменания за първото плаване на Кралскиятъ югославянски флотъ въ чужди води (излъзла
въ 3,000 броя и всички разпродадени).
2. Ялбумъ отъ снимки „Живота на море"
(издаденъ въ 2,000 броя — разпропадени — 1,500).
3. Д-ръ Иво Рубичъ — Сплитъ и околностите
му (3,000 броя на сръбски и 3,000 броя на немски
езикъ). Този пжтеводитель, заедно съ по-раншните
— „Северния Ядранъ," „Дубровникъ и околностите
му" и „Бока Каторска," всички печатани на сръб
ски, чехеки, немски, френски и английски езици,
образуватъ пъленъ , цикълъ отъ пжтеводители за
целото югославянско крайбрежие.
Между другите дела на Изп. Комитетъ еж
отбелязани още тържествата по предаването ' на
Военния флотъ водохвърчилото „Сараево," подаръкъ отъ Сараевската область на Я. С.; подготовската за филмиране на югославянското крайбрежие;
уредените екскурзии и излети и пр.
Баланса (активъ — пасивъ) на организацията
е даденъЗ,Ю1,315 динара. По бюджета за 1930 год.
еж били предвидени приходи 385,000 динари, а .еж
постжпили само до края на юлий т. година 375,464
д. По-важните приходи е ж : 61,087 д. отъ дарения
и субсидии; 127,614 д. отъ чл. вн. (само 35°/о отъ
членския вносъ се пада на централата); отъ издания
(безъ списанието)*), морски артикули и материали
— 185,226 динари и др. По-главните разходни пера
е ж : за пропаганда и организационни — 34,402 д . ;
канцеларски — 63,662 д.; заплати и възнаграждения
—65,687 д.; резервни разходи—14,976 д . ; или всичко
178,728 динари; реализиранъ чистъ приходъ къмъ
30. VI. 1930 г. — 196,376 динара.
Проектобюджета за 1931 година предвижда
645,000 динара приходи; 528,000 динара разходи и
117,000 динара чистъ приходъ.
*) Списанието „Ядранска стража" си има отдЪленъ
бюджеть и абнамента му (120 динара годишно) се плаща
од-Ьлно отъ членския вносъ.
Г. С.
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СИЛЯТЯ НА ВОЕННИЯ ФЛОТЪ.

днесъ, следъ преживените катастрофи и следъ от
Докато заседаваше морската конференция въ
криването на Цариградските проливи, отъ кждето
Лондонъ, въ нашия всвкидневенъ печатъ се явиха
всеки моментъ може да бжде заплашена независимного недомислия. Невежеството ни по отношение
мостьта ни чрезъ орждейнитъ гърла само на нъна морето и свързаните съ него въпроси е изве
колко морски чудовища, вече е непростимо да се
стно отдавна, то се проявява всякога, щомъ се за
отнасяме съ пренебрежение и лекомислие къмъ
говори отвънъ или щомъ у насъ се сложи на раз
морските проблеми, защото преко или косвенно,
глеждане въпросъ отъ морско естество; проявяте непременно засъгатъ и насъ.
ватъ го не само вестникарите, проявяватъ го~и на
Единъ виденъ нашъ държавникъ и бившъ
шите държавници, пъкъ даже и отговорни висши
дългогодишенъ дипломатъ въ столицата на найчиновници, които, поради службите, които заематъ,
великата морска държава, по поводъ на Лондонстоятъ близко до морското д%ло и минаватъ за
ската^конференция б е помъстилъ статия въ серио„специалисти" и „компетентни". Това невежество е
зенъ нашъ всъкидневникъ, съ я която показваше найдокарвало не само безобидни недоразумения, то е
малко пълна неосведоменосило, а и до сега носи
сериозни последици за
ность за морските сили
развитието на н а ш е т о
на Германия и тъхното
морско стопанство и кул
значение за морската по
тура; до вчера ржководилитика на европейските
телит-ь на нашето море
държави; съ друга ста
плаване заявяваха, че ний
тия въ сжщия всъкиднев
нямаме нужда отъ тър
никъ той биде корегиговски параходи; и днесъ
ранъ, но невервайки въ
още липсва съзнанието у
компетенцията на никакви
„отговорните" и „компе
специалисти, по - късно
тентните " за нуждата отъ
той приведе нови данни
българско корабоплававъ защита на своята теза
ние по Дунава; и-днесъ
за незначителностьта на
още' има началникъ на
германския
воененъ
риболовството въ; Бълга
флотъ; — тоя флотъ, по
рия, който заявява, че въ
броя на своитъ кораби
Черно море и Дунава нъ(46) стоялъ по-долу отъ
ма риба и че бждещето
Испания, Швеция и Хо
на нашето риболовство
ландия, а по общъ тое само въ пресъхналите
нажъ едва се изравнявалъ
вжтрешни р%ки и горскисъ Испания (165,000 то
т ь потоци... Много гор
на). Яко се доверимъ на
чиви моменти еж прежи
приведената статистика *)
вявали въ миналото на
и ако се мери съ с ъ щ а 
шите нищожни морски
та мерка, Германия треб
сили; много нехайство,
ва да се нареди още побезсистемность, пъкъ да
назадъ — следъ Турция
же и лекомислие е имало
(70 военни кораба), Гър
п р и създаването и ^[из
ция (65), Югославия (45),
граждането отбраната на
а и още много други. Но
бреговете ни; не сме подалечъ не е така просто
добре днесъ и съ полии лесно да се установи
цейскиятъ си флотъ, не
силата и значението на
говите кредити редовно
единъ воененъ флотъ, за
се намаляватъ, той все
щото въ такъвъ случай,
още се третира като ненапр. техническата рабо
нуждна и луксозна играч
та на Лондонската кон
ка. . . Но най-големи еж
пакостите, донесени отъ
ференция би била незна
Бившиятъ воененъ микистеръ генаралъ Бакърджиевъ и Н-ка
на М. и Р. Полицейска Служби' и Морска Учебна Часть
нашето непознаване *на
чителна и много бързо и
кап. ! р о. з. Стефановъ на полицейскиятъ корабъ .Строги*
морето (въ най-широкибезъ всекакви мжчнотии
на пжть отъ Созополъ за Варна. Септемврий 1930 г.
ятъ смисъль на думата),
би се свършила, а известно е че
Фот. Д.
въ външната ни политика; нашите интереси въ Чер
- Фичевъ.
>
тъкмо тамъ е изтлии,;„,
но море и особенно на Дунава никога не еж били
наи многот
гям^. п ^ "
„ ° недоразумения и тъкмо отъ
защищавани съ умение и прозорливость, затова и
3 Ш е наи г
конА.Т
п
- °лЪмото протакание на тая
винаги еж страдали. Като последица и отъ двете
би 1г Р пп ЦИЯ - Л К ° ВС6 ° Щ е З а е д н а п е х о ™ а ар™*
войни, ний требваше да размънимъ богатите, кул
по вппТиТ С 6 Д О П / С н е ° ч е н к а т а «а нейната сила
турни и чисто български добруджански брегове съ
лобна «*" П у Ш К И Т ^' °Р*ДИята и саблите, то подивите и културно изостанали Странджански та
абеуопн, РРп 3 3 Т Н Ъ В 2 6 Н е н Ъ * л о т ъ е съвсемъ
кива: следъ втората война требваше да изгубимъ
дове Р б о й и ?
* К ° р а б и с е д Ъ л я т ъ н а "ного виизцъло и бъломорскиятъ си излазъ; а днесъ не
еж малко наивниците, които се увличатъ отъ гръц
5мъ
и Т ? п С И Л Да 3 ШС К °СИ ТаОв н яе в а"^Равнима
помежду
на
ките любезни предложения за сключвание на жел.
нГепин-к п % Р
пР-бойната сила
н^_единъ_линеенъ корабъ, който е въоржженъ съ
пжтнитъ ни мрежи и за свободна зона въ Солунъ!
Яко въ миналото все още можеше да се оправ
дае нашето невежество по отношение на морето,

^ З д а о ^ о ^ ^ о ^ ^ ^ н е ^ ^ Г 3 Ш ™™ К °Р а б и бигв си, тъй и по точаж, - пп. И 5 ЗКТО П0 б Р° я н а к °Р а ландия.
толажа - предъ Испания, Швеция и Хо-

ГОД. VIII. БР.1

МОРСКИ СГОВОРЪ

9—12 тежки орждия отъ 38—40-6 см. калибъръ,
. 15—20 орждия отъ' 10—15 !см. '. калибъръ и още
множество по-малки орждия и картечници, снабденъ съ 2—6 торпедни тржби, защйтенъ съ тежка
броня, противоминни удебеления, съ 1000—1500 души
обслуга, при това струващъ толкова, колкото е цълиятъ държавенъ бюджетъ на България, съ единъ
малъкъ торпедоносецъ, въоржженъ съ 1^-2 орж
дия 5.7 или 716 см. калибъръ и 2—3 торпедни трж
би, безъ никаква броня и съ 25 души обслуга ?
Или единъ подводникъ, въоржженъ съ 8 торпедни
тржби и 2 сръдни орждия съ едкнъ хьърчилоносецъ, снабденъ съ 25—135 хвърчила и въоржженъ
съ 10—20 сръдни и тежки орждия? Или единъ
миночистачъ, въоржженъ съ нъколко леки орж
дия, съ единъ миненъ заградитель, въоржженъ съ
по-силна артилерия и носещъ въ себе си 50—1000
мини? Или единъ 45,000 тоненъ линеенъ кръстосвачъ, въоржженъ съ тежка артилерия и броня, съ
голъма скорость, съ една канонерка отъ нъколко
стотинъ тона,- въоржжена съ лека и срЪдна арти
лерия, безъ броня и съ малка скорость ? Или единъ
10,000 тоненъ „Вашингтонски" кръстосвачъ съ
единъ 100 тоненъ преследвачъ на подводници ? Тия
сравнения биха могли да се продължатъ и разчленятъ още твърде далечъ. При това единъ флотъ
може да е съставенъ предимно отъ линейни ко
раби, кръстосвачи и изтръбители, а другъ отъ канонерки, торпедоносци и заградители; единъ флотъ
може да брои съ стотици „москити" — торпедни
лодки и торпедоносци, а да има ограниченъ брой
голъми кораби, другъ — тъкмо обратното. Ясно е
следователно, че броя на корабитъ не е никакЕО •
мърило за бойната сила или местното или свътовно
значение на единъ флотъ.
- За такова мърило не може да служи и общия
тонажъ*на единъ флотъ; може би даже това е една
още по-невъзможна мърка. Приведените по-горе
сравнения иматъ своя смисълъ -и тука. Нъщо по
вече, бойната сила на кораба може да бжде обратно
пропорционална на тонажа, така напр. единъ спомагателенъ кръстосвачъ отъ 20,000 тона може да
се окаже по-слабъ даже и отъ единъ 200 тоненъ
подвоникъ. Често пжти голъмиятъ тонажъ може
да бжде само източникъ на слабость, така напр. въ
Цусимскиятъ бой еДна отъ причинитъ за неуспъха
на русигЪ бъ „излишъкътъ" отъ тонажъ, отъ който
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самъ адмиралъ Рожденственский настояваше да
бжде освободенъ. Извънредно важна роль тукъ
играе и възрастьта на корабитъ". Флотъ, съставенъ
отъ голъмъ брой и многотонни кораби, но стара
постройка, сигурно ще бжде не само по-слабъ, но
би се указалъ даже безпомощенъ предъ единъ ма
лъкъ, ,но съставенъ само отъ съвремени кораби
. флотъ.
Бойнитъ елементи на единъ воененъ корабъ,
отъ които зависи неговата сила, еж твърде много,
затова ще отбележа само по-важнитъ: въоржжението; жизнеспособностьта, т. е. способностьта на
кораба да противостои на разрушителното действие
на неприятелското оржжие, # запазвайки своята боеспособнеть; скоростьта ; мор*еходнитъ качества, т. е.
способностьта на кораба да издържа на всъко море
(вълнение); маневреннитъ свойства (повратливость)
и района на действие. Всъки единъ отъ тия еле
менти може да изиграе решителна роль за спечел
ването или загубата на едно сражение, така напр.
въ боя при Скагеракъ победиха не по-многобройнитъ, по-голъмитъ по тонажъ, въоржженитъ съ
по-многобройна и по-голъмокалибърна артилерия
и по-бързоходнитъ английски кораби, а по-мало
бройните, по-малкитъ по величина, съ по-мало
бройна и по-малкокалибърна артилерия и по-бавноходнигв, но по-жизнеспособнитъ' германски ко
раби, снабдени съ снаряди, обладаващи голъма
разрушителна сила. ВсЬки единъ отъ изброенигв
по-горе елементи, отъ своя страна, зависи отъ цъла
редица данни и условия, чието учитане, при това
въ всичкитъ имъ многобройни комбинации, се явява
вече една много сложна и невъзможна за разре
шение задача. Преди войната морскитъ военни ака
демии дълго търсиха да установятъ нъкакви бойни
коефициенти за войннитъ кораби, които да улеснятъ тъхното сравнение, но всички усилия останаха
напраздно.
Нека- не ставаме смъшни като върваме, че това,
което за военните капацитети е много трудно, за
насъ неспециалиститъ ще бжде много лесно. При
това, добре е, ако нашите политици и държавници
по-често се вслушватъ или най-малко не пренебрегватъ специалиститъ въ своето дело, защото
това, понъкога, може да струва много скжпо за интереситъ на държавата, която тъ управляватъ или
представляватъ.
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Посетилиятъ Варненското пристанище презъ октомврий 1930 г. ромънски миночистачъ „Локотенентъ Лепри Ремусъ,* съ цель
да се укрие отъ лошото време. (Водоизм±стване 360 тона, скорость 15
мили въ часъ, въоржженъ съ две 10 см. орждия,
две противоаеропланни 37 см. орждия и две картечници. Дължина 55-6 м., широчина 7 м., газене 2\3. Районъ на действие
3000 мили. Обслужва се отъ 60 души екипажъ).
Фот. К. Н. Терзистоевъ.
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Ирженеръ В. Кжневъ — Варна.

СВЪТОВНОТО КОРЯБОПЛЯВЯНЕ ПРЕЗЪ ПОСЛЕДНИТЪ 5 ГОДИНИ.

Къмъ края на 1930 година, световния корабенъ тонажъ възлиза на бб милиона бруто регистъръ тона и 41 милиона нето регистръ тона при
33,663 кораба; отъ тъхъ 26,202 съ 57 милиона бр.
р. т. и 34 милиона н. р. т. еж параходи, 3,840 съ
7,400,000 б. р. т. и 4,500,000 н. р. т. еж моторни ко
раби и 3,621 съ 1,600,000 б. р. т. и 1,400,000 н. р.
т. еж ветроходни или изразено въ проценти по от
ношение световния тонажъ, параходите заематъ
86.4% отъ тонажа, моторните кораби заематъ
11.2%, а ветроходите едва 2 . 4 % !
Отъ горните цифри проличава веднага големиятъ брой и тонажъ на параходите, които еж ос
новата на днешното корабоплаване. Отъ сжщите
цифри проличава еднакво и обстоятелството, че
ветроходството е въ пъленъ упадъкъ.
Само по отношение на моторните кораби не
могатъ да се извадятъ правилни заключения отъ
цифрите за 1930 година, тъй като тия за броятъ
и тонажътъ имъ не даватъ една ясна представа за
това дали моторното корабоплаване е въ напредъкъ или упадъкъ.
Като се проследи обаче световното . корабо
плаване презъ последното петолЪтие ще се види
бързиятъ напредъкъ на моторните кораби, както
по брой така и по тонажъ.
Таблица за броятъ на всички кораби на света
надъ 100 бруто рег. тона
Г о д и н и
1928

1929 ( 1930

26809 26641 26702 26317 26202

Параходи
Моторни
кораби

1927

\
/

Ветроходи
Общо

2580

2817

3189

3401

3840

4556

4291

4072

3778

3621

33945 33749 33963 33496 33663

Отъ горната таблица проличава едно постоян
но намаление броя както на параходите, така и на
ветроходите, а сжщевременно едно бързо увели
чение броятъ на моторните кораби. Изразено въ
проценти съотношението на броятъ на параходи,
моторни кораби и ветроходи къмъ общиятъ св%товенъ брой на корабите, за последното петолетие ни дава следните цифри:
Г о д и н и

ВИДЪ
Параходи
Моторни

кораби

1926

1927

79°/о

79°/о

)

] 7.6% 8.4%

1928 ,.1929 | 1930;
78.6% 78.5% 78%'
9.4% Ю.2% 11.4%

Ветроходи

13.4°/о 12.6% 12%

Сборъ

100%

100%

Таблица за световниятъ корабенъ тонажъ не^,0
милиони регистъръ тона (р. т. = 2'83 куб. м.)
Г о д и н и
ВИДЪ

11.3% .10.6%

1007 0 100% 100%

Отъ втората таблица се вижда, че броя на
моторните кораби се увеличава бързо и то по
вече за сметка на броя на ветроходите отъ кол
кото на параходите. Последните еж загубили за
петолетието само 1%, когато ветроходите еж за
губили 2-870. Може прочие да се предполага, както
вече еж се изказали некои автори на книги по ко-

1927

1928

1929 | 1930

57.38 57.04
34.52 34.15

57.44
34.36

57.05
34.08

57.00
34.00

1926
Параходи
Моторни
кораби

3.45
2.15

3.91
.2.43

5.12
3.15

6.25
3.81

7.40
4:50

Ветроходи

2.15
1.90

2.00
1.77

1.87
1.65

1.74
1.52

1.60
1.40

62.78
38.57

62.95
38.35

62.43
39.16

65.04
39.41

66.00
39.90

Сборъ

ВИ Д Ъ
1926

рабоплаването, че развитието на моторното корабо
плаване, ще стане първоначално за сметка на ве
троходството; което ще западне съвършенно и едва
следъ това вече, моторното корабоплаване ще влезе
въ сериозно съревнувание съ параходството.
Когато обаче се говори за корабоплаването
изобщо, броятъ на последното не е една сигурна
мерка за неговиятъ ръсть, понеже съ течение на
времето и усложнениятъ стопански животъ на све
та, отъ една страна и напредъкътъ на техниката
отъ друга, настжпи нуждата отъ постройката на
кораби съ все по-големъ и по-големъ тонажъ.

Така отъ горната таблица се вижда, че общо
световния тонажъ е порастналъ въ последните петь
години съ 3,22 милиона бр. р. тона, когато броя на
корабите се е намалилъ, макаръ и незначително
(съ 282 кораба за 5 години). — Увеличението на
тонажа се пада главно на моторните кораби, а па
раходите общо взето запазватъ тонажа си; циф
рите за тонажа имъ презъ последното петолетие,
не могатъ да характеризиратъ тенденцията на бждещото имъ развитие, както и при моторните ко
раби, гдето ясно личи едно бързо увеличение; поскоро при параходите се забелязва една тенденция
на застой, която лесно би могла да се обърне на
такава на упадъкъ, какъвто веднага забелязваме при
вътроходите. Следващата диаграма ни дава една
хуоава представа за развитието на светския тонажъ:
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Характерно въ диаграмата е че за сега, криЗИГБ на свътски тонажъ и параходенъ тонажъ
почти се покриватъ; видно е ясно бързото увели
чение тонажа на моторнитъ кораби, но все пакъ тъ
еж още подъ 10 милиона бр. р. т. т. е. едва 7б отъ
тонажъ на параходите.
А в-втроходит-Б, които презъ 1925 год. еж били
почти наравно съ моторните кораби, бавно но си
гурно отиватъ къмъ изгубване.
Каза се по-горе, че въ световното корабопла
ване се забелязва тенденцията на кораби съ все поголъмъ тонажъ. Така ако раздълимъ общия свътовенъ тонажъ (параходи, моторни кораби й ветро
ходи) на броя на корабите, за всеки отъ пегЬхъ
последни години, ще получимъ сръдния тонажъ на
еденица корабъ г

Еденица корабъ има бруто регистръ тона:
параходи, ветро Пара- Моторни Ветро
Години Общо
ходи и моторни кораби ходи кораби
ходи

1926
1927
1928
1929
1930

1845
1865
1835
1930
1960

2125

1335
2140 1390
2150 1315
2170 1835
2175 1925

470
.465
460
460
440

Отъ г горнитъ цифри следва да се извадятъ следНИТ-Б - практически заключения:

Параходитъ за сега иматъ*първенството въ
еденичната си величина.
Въ началото на своето развитие, което почна .
главно следъ войната, моторното корабоплаване е
намирало приложение въ малки крайбрежни или
пристанищни кораби. Така се обяснява факта че еде
ница параходъ презъ 1926 год. е ималъ 2125 бр. р.
т., а моторенъ корабъ едва 1335 бр. р. т.; въ по
следствие обаче моторното корабоплаване се впусва
и въ областьта на далечното плаване и поради това
се наблюдава бързото увеличение на еденицата
мърка, която отъ 1335 бр. р. т. презъ 1926 год.
става 1925 бр. р. т. презъ 1930 год., като все пакъ
остава назадъ отъ параходите, които иматъ за еде
ница 2175 бр. р. т. за 1930 година.
Характерно въ горната таблица е сжщо посто
янното увеличение бр. р. тонажа на еденицата па-

Б. Старко.

зя зявисимоетьтя

МЕЖДУ

Още отдавна вятъра се е считалъ за главна
причина на теченията въ океана. Считало се е за
доказано, че духащиятъ постоянно надъ обширната
водна повърхность вътъръ образува течение, което
се движи по посоката на вътъра. Това мнение по
лучило математическо подтвърждение отъ изследва
нията на Цепритцъ, публикувани въ Германия къмъ
края на миналото столътие (1878 г.). Германскиятъ
ученъ доказвалъ, че благодарение на триенето, по
стоянно духащия вътъръ предизвиква на повърхностьта на водата течение, което се движи по посока
на вятъра. Отъ своя страна повърхностниятъ слой
вода увлича по-дълбокит-Б слоеве и движението се
разпространява все по-дълбоко, докато всичката
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раходъ за петолътието— отъ 2125 презъ 1926 год.,
на 2175 презъ 1930 год. ВетроходИГБ показватъ едно
постоянно намаление и въ тази область. Това явле
ние се обяснява съ постепенното излизане отъ упо
треба на старитъ по-големи ветроходи, които из
вършваха далечно плаване и оставане въ работа на
сравнително по-малки вътроходи за крайбрежно
плаване.
Първенство, по брой и по тонажъ въ светов
ното корабоплаване има Янглия съ общо 10310
кораба съ 22,598,077 бруто регистръ тона.
Следъ нея идватъ Американските Съединени
Щати съ 3116 кораба съ 11,723,770 бр. р. т., Гер
мания съ 2548 кораба съ 4,269,040 бр. р. т., Япония
съ 2,050 кораба съ 4,235,977 бр. р. т. и Франция съ
1760 кораба съ 3,445,592 бр. р. т. Тия 5 държави
еж главните морски сили въ свъта и както се вижда
отъ горните цифри, търговските имъ флоти взети
наедно съставляватъ 88.5% отъ свътовния брой на
кораби и 70.5 °/о отъ световния корабенъ тонажъ.
Останалия корабенъ тонажъ се разпределя
между всички държави на свъта, отъ които позначителни по търговския си флотъ еж : Италия, Хо
ландия, Норвегия, Гърция, Швеция и Испания. Отъ
тия шесть държави първитъ три иматъ кораби съ
близо по 3,000,000 бр. р. тона, а останалите три
държави — кораби съ тонажъ между единъ.и два
милиона бр. р. тона.
Нашата държава е почти най-назадъ по размъра
на търговския си флотъ. България има всичко 12
кораба съ едва 8,497 бр. р. тона!
Цифрите еж толкова малки, че не може да
се изрази процента, който нашия тонажъ съставлява
отъ общия свътовенъ такъвъ.
Върно е, че България е малка и бедна дър
жава и че тя не може да мисли за корабоплаване
въ голъмъ мащабъ, но не ще сме далечъ отъ ис
тината, като твърдимъ, че не всичко възможно е
направено у насъ, за увеличение на корабния ни
тонажъ, на ниво съотвестваще на ступанската ни
мощь. Нашето общество, нашитъ политически де
ятели и нашите стопански кржгове еж въ пълно
неведение по въпросигв свързани съ развитието на
корабоплаването ни. Отъ тамъ и липсата на всъкаква ржководна идея въ държавната ни управа, по
отношение българското корабоплаване.
Налага се' прочие една системна и продължи
телна просвета всръдъ горепоменатитъ кржгове за
преуспяването, макаръ и въ малъкъ мащабъ на бъл
гарското корабоплаване.
Да работимъ прочие!

^ОРСКИТЪ ТЕЧЕНИЯ И ВЪТЪРЯ.
водна маса — отъ повърхностьта на морето до
дъното — не се понесе по посока на вътъра.
Така еж мислили въ течение на много години
и едвамъ въ началото на днешното столетие този
въпросъ е билъ наново подложенъ на изследване.
. Нансенъ, наблюдавайки движението на ледове
т е презъ време на своята експедиция къмъ северния
полюсъ, пръвъ обърналъ внимание на необикновенния фактъ, че ледоветъ при движението си ви
наги се отклоняватъ въ дъсно отъ посоката на равнодействующата сила на вътъра. Той предполагалъ,
че отклонението на плаващитъ ледове въ дъсно отъ
посоката на вътъра тръбва да се отдаде на откло
няващата сила отъ въртението на земята. Нансенъ

Е МОРСКИ СГОВОРЪ;
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помолилъ шведския математикъ Екманъ да изследва
този въпросъ теоритически. Въ трудоветъ на Цепритцъ съвсемъ не било взето подъ внимание вли
янието отъ въртението на земята. Тогава се е пред
полагало, че скоростьта на течението, което се дължи
на съществуванието на вътъра, никога не може да
б ъ д е голяма; поради това влиянието отъ въртението
на земята би била толкова малка величина, че на
пълно би могла да се пренебрегне.
Въ своитъ уравнения Екманъ вкаралъ въ чис
лото на величините и отклоняващата сила отъ вър
тението на земята. Взелъ за изходна точка на СВОИТЕ
математически изследвания известна голъма маса
вода съ безкрайна дълбочина, той дошелъ до редъ
неочаквани резултати. Между другото се оказало,
че течението, което се образува на повърхностьта
на морето отъ вятъра, требва да се откланя на 45°
в ъ дЪсно о т ъ посоката на вътъра в ъ северното
п о л у ш а р и е и на 45" в ъ лЪво — в ъ южното пол у ш а р и е („За влиянието отъ въртението на земята
върху океанските течения" —Ярхивъ по математика,
астрономия и физика — Стокхолмъ, Швеция томъ II,
№ 11, 1905 г.). При бреговете посоката на тече
нията, образувани отъ в-втъра, въ значителна степень
се изменя отъ очертания на прибръжната ивица.
Презъ 1924 г. по този въпросъ билъ публикуванъ въ Англия интересния трудъ на К. С. Дерстъ:
„Зависимость между течението и вътъра" (Журналъ
на Кралското Метеорологическо Общество, томъ 50,
1924 г., стр. 113 — 119). Въ този си трудъ Дерстъ
искалъ да провери теорията на Екмана при условията
на откритото море. Той е нъмалъ на ржка никакви
наблюдения, практически данни и резултати по този
въпросъ. За цельта решилъ да се възползува отъ
стражевигв дневници на океанските параходи, въ
които всеки день се отбелязва местоположението
на кораба при преминаванието му презъ открития

НАШИЯТЪ
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океанъ. Всеки день по объдъ положението на ко
раба се определя чрезъ астрономически наблюдения.
Дължината на пжтя, изминатъ отъ кораба между две
последователни определения на местото му, се опре
деля и чрезъ бързомЪръ (лагъ) или числото на
обръщанията на корабното витло. Въ връзка съ по
соката на прочертания курсъ това дава възможность
да се намъри изчисленото мътто, т. е. този пунктъ,
кждето би требвало да бжде кораба, ако той не
би билъ подъ влияние на теченията. По този начинъ,
по ежедневната разлика между изчисленото и на
блюдаваното астрономически место на кораба мо
же да се сжди за посоката и скоростьта на тече
нието за предидущите 24 часа. Ползувайки се стражевигв дневници на различните параходи пресъкли
океана, Дерстъ е обърналъ особенно внимание на
вписанитъ данни за посоката на вътъра. Посоката
на теченията въ дневника не се записватъ и тъкмо
това именно той, за ВСЕКИ по отделно, е изчислилъ
математически.
Дерстъ е изследвалъ по този начинъ зависимостьта между течението и вътъра въ различните.
географически широчини и на всъкжде получилъ яс
но единъ и сжщъ резултатъ — посоката на те
ченията въ северното полушарие се отклоняватъ въ
дъсно отъ вътъра, а въ южното полушарие—въ лЪво.
Величината на това отклонение до известна степень
се е колибала, което впрочемъ напълно се обяснява
съ неточностьта на наблюденията отъ които се е
ползувалъ Дерстъ, но средно то се е равнявало на
40°. При това Дерстъ е установилъ, че скоростьта
на течението, предизвикано отъ вятъра, е право
пропорционално на скоростьта на вътъра и обратно
пропорционална на квадратния коренъ отъ синуса
на географическата широчина.
Изъ „Записки по Хидрография," томъ 51,
Ленинградъ 1926 г. — превелъ:
Сава Н. Ивановъ.

ЗА

МОРСКИ

РАЗКАЗЪ.

(Препоржчани за отпечатване въ списанието морски разкази).
Николай Орловъ

ЛОДКЯРЬТЪ.
Скръбь обхващаше пон-вкога Ц-БЛИЯТЪ домъ на
бай Стояна, когато се завърщаше той вечерь съ
каруцата си и безъ да поздрави, както обикновено,
разпръташе дорестата си кобилка и дълго се ба
веше около нея. То беше знакъ, че този день ра
ботата не е вървела особено.
Стринка Стоеница, болничава и слаба жена,
побързваше съ вечерята, а Велко, осемнадесеть годишниятъ имъ синъ, донесълъ въ дрехитъ си цели
облаци прахъ отъ складовете, кждето работеше,
тъкмо този часъ намираше изгода да застане въ
пруста и тамъ съ помощьта на Ветка, второто и
единствено момиче на бай Стояна, да изтупва този
прахъ и да мармори нещо на себе си.
— Сто пжти съмъ ти казвалъ, обръщаше се
сърдито баща му, да се махашъ отъ тази врата!
Препречилъ си пжтя, не може човекъ да мине отъ
тебе. Не видишъ ли тамъ, хе, двора? Закачиги на
единъ гвоздей и тупай!
Но Велко само се отмъстваше, колкото да
даде пжть и продължаваше своето. И винаги про
клинаше фабрикить и света, а въ такива случаи,
баща му, ще — не ще излушваше за стотенъ пжть
особените намерения на синъть, споредъ които,
още тази пролъть, той щ е л ъ да става лодкарь.

Мото — „Приливъ"

— „Две лопати и единь чифтъ здрави ржце
могатъ да изхранятъ не единъ, а десеть души" —
повтаряше той сполучливите умувания на н-вкого.
„И всъкога ще бжда чистъ, всекога ще бжда здравъ"!
„Въ града ще надойдатъ гости за летуване Мал
кото лодкари гърци, които ги разхождатъ по мо
рето, печелятъ, х е ! " . . Него Милтияди го б-Ьше
училъ нъкога да управлява лодка и, слава Богу,
той не е забравилъ нищо, но хора липсватъ сега,
хора съ които' да се разбере! . .
Баща му слушаше до нъкжде и после кипваше:
— Омръзна ми съ твоите гърци и твоитъ хора,
разбирашъ ли? . . Като еж ти дотегнали фабрикигв
вземи каруцата и коня и печели! Лзъ ще си бера
грижата . . . Лодкарь ще ми става!'. .
— Не^ща ти каруцата, ти ми купи лодка!
— 1ъи ли? Затирилъ съмъ се! Жабитъ да
пумкатъ въ тебе! . . Ума му гледай ти нему! .
н я ^ ^ Т Ч 6 В Ъ М 0 Р е т 0 >'тате, жаби нали нъма?
- намесва се непредпазливо малката Ветка
см-ьм™ 1 И ,т™ Ъ Д« м ъ л ч и ш ъ > когато не те питатъ,
се
ноГкЯъмъТВРе0лГк0о:баЩа *' " ^ « " ^
«^
1 иТИ ок ч у ^ Т о й ^
огъ„ Ь - б й е т\ аЙ к,Г а°то
'"»* ще
" °™
" 1 ь чума, той по море
ми
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ходи ! . . Давай яденето и сипвай! — обръща се
намръщено следъ това къмъ жена си и привлъкълъ
първъ единъ столъ до трапезата, продължава да
се чуди.
— Пъкъ купи му, най-после, обажда се поми
рително стрика Стоеница. Спестило си е момчето,
нека да видимъ какво ще направи. Нъма кжщата
да продадемъ за една лодка я ? . .
Тя запазваше винаги мекотата и нежностьта
на гласътъ си. И поставяйки предъ всъкого по единъ
дълъгъ ръзенъ хлъбъ, млъкваше изведнъжъ, като
че въ този мигъ лицето и тртзбваше да изрази по
вече съжаление, отколкото решителность и кой знае
дали не й се виждаше лекомислено, че се присъ
единява всякога къмъ увлеченията на единствения
си синъ и подържа недомислията му.
Но нали беше майка!
Другъ пжть, обаче, разговорите даваха повече
надежди.
— Срещахъ се пакъ съ дъдо Сотиръ гемеджията,
започваше бай Стоянъ вечерь, като се завърнеше
и седнеше на единъ столъ до леглото на жена си.
Оплаквахъ му се, че не върви. Стар-Ьемъ, дъдо Сотире, му викамъ. Жената пакъ болна. Незнамъ! . .
Ти какъ си? . . А той се хвали. Вървело, казва.
ВсЪки месецъ поржчки. Дедайси лодки направилъ.
Чувашъ ли, Недълке? . .
Бай Стоянъ спираше и търсеше въ уморенитъ
очи на жена си отговоръ на тъзи грижи, които никн-Ьха постоянно, диръше изходъ изъ онази нищета
която го притискаше и която съ време, като че ли
ставаше по-тежка и по-неразрешима. Но Стринка
Стоеница не трепваше. Тя само дъхаше едва и тре
скавото й запалено лице не издаваше^никаква мисъль. Какво можеше да отговори!
Велко се навърташе радостенъ около тЪхъ И
подкрадваше думи отъ разговора. Ходеше по-често
въ яхъра да дава СБНО на кобилата, ровеше се тамъ,
повече отъ потребното и, едва когато идъше въ
к ъ щ и , отърсваше сламкитъ отъ гърба си. Майка
му не се помръдваше въ леглото, но баща му млък
ваше и го заглеждаше подъ вежди.
Така течеше времето. Дойде пролътьта и единъ
майски день, най-после, голъмиятъ въпросъ 6Ъ
разрешенъ.
„
— Добре ! Добре! Разбрахъ! — гърмеше бай
Стоянъ. Щ е чакате да му додее на човека, та тогазъ да викнете. Ако добичето не беше умряло
първо, менъ щ-Ьхте да уморите! И бай Стоянъ се
примири, отстжпи. Притиснатъ отъ нуждата и твърде
уморенъ, той вид-Ь, че повече не може устоя срещу
упрецит-Ь на жена си и свикналъ, безъ и самъ да
знае какъ, наполовинъ съ желанията на синътъ,
съвсемъ не по волята си, опжти се сега съ него
къмъ работилницата на дъдо Сотиръ гемеджията
и тамъ, на бръта край пристанището, биде опреде
лена формата и уговорена цената на тази знаменита
лодка, която требваше да се изработи.
Слабиятъ и зеленясалъ дъсченъ навесъ, който
служеше за работилница на дЪдо Сотиръ, този денъ
изглеждаше особено приветливъ и тъй богато, тъй
несржчно позлатенъ отъ слънцето, той сякашъ дру
желюбно дигаше широката си страха и като че ли
поздравявяше съ нея.
— Азъ заеча гласътъ на бай Стояна въ него,
до днесъ осемь каруци съмъ промънилъ и нови
съмъ поржчвалъ и колко поправки еж били, то
четъ н-вма, да ти разправямъ, дъдо Сотире. Ама
вижъ лодки незнамъ! . . До като не бъхъ се преселилъ въ вашия градъ, за каици, речи, само отъ
приказкитъ знаехъ. Кжде имъ седятъ платната, кжде
колелата, господъ знае. И кой можеше да поми-
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ели, че ще доживея н-Ькога и лодка да пазарявамъ! . .
Глава! . . Та прави тамъ, дето се е рекло, здраво,
като за приятель и това си е! И за този мжжъ
мисли, хемъ! Той ще седи въ нея. Той ще я кара!
И бай Стоянъ разпитваше за едно за друго, а
Велко въ това време се разпореждаше за дребо
лиите и измисляше боя за лодката. Така се изду
маха много приказки. После броиха пари, черпиха
се и отъ този день Велко се промени съвсемъ. Гла
сътъ и погледътъ му омекнаха до толкова, че не
можеше да се познае. Ни ядеше, ни пиеше. Сънь
не го хващаше отъ радость. Той виждаше, че въ
живота му настжпва еждбовенъ предълъ, чуетвуваше се като човъкъ, който се откжева отъ земятаг
отъ родната земя и предприема дълго пжтуване и
важностьта на това събитие и нетърпението, съ което
го очакваше, не можеха да . не се отразятъ върху
му. Б-вше избледнълъ, отслабналъ. Въ течение на
този безкраенъ месецъ, презъ който се работъше
лодката, той, грижливо всеки день, вчесваше ке
стенявите си коси надъ челото, запретваше мжжки
крачолите на панталоните си и слизаше на приста
нището въ работилницата на дъдо Сотиръ, за да
следи строежътъ.
Настжпваха часове за объдъ, мръкваше се, майсторътъ спираше за да почине и всеки пжть въ
умората и небрежностьта, съ които той захвърляше
инструментите си, Велко съзираше обида. Сякашъ
този човъкъ се бавъше нарочно и искаше да про
така работата съ години. Като че ли беше решилъ
да го измжчва и нъмаше намерение да я свършва
никога. И какъвъ лицем-Ьренъ старецъ! Какъ всичко
обещаваше въ началото и какво вършеше сега! —
мислъше си често той. Но и често се отказваше
отъ съмненията си. А имаше дни, когато работата
спореше толкова, че Велко дори го оправдаваше
напълно. Харесваше го. И нима можеше да се не
спре и да не се полюбува на тази бждаща другарка,
която вс^ки день растъше, когато върху красивата
джга на гръбнака полепваха ребрата, когато като пъсъчни вълни се диплъха дъскитъ върху корпусътъ
й и стегната, готова за боя, най-после, се олюлъваше на пъсъка, разперена и гиздава, като царица!
Велко де усмихваше съ цълото си сжщество,
загледанъ въ бждащето и опияненъ, затрогнатъ,
отиваше на кея. Отиваше да се поучи. Той слизаше
при лодкарите, доближаваше до ония, които раз
говаряха, вслушваше се съ големо и радостно вни
мание въ думите имъ и се стараеше да проумъе
техния смисълъ. Нуждаеше се. Требваха му знания
за неговия бждащъ занаятъ и той поглъщаше всичко.
Колко трепетни, колко нови и неподозирани
минути на щастие го очакваха въ деньтъ, когато
неговия кракъ б е еждено да стжпи върху собствена
упора, когато щеше да се залюлъе въ ладията си
и когато, като пжтникъ изъ незнаенъ край, щеше
да погледне отъ далечъ земята и да въздъхне упоенъ
и гордъ за сбжднатото си желание. Велко ходеше
развълнуванъ и само за това мислеше, слушаше и
само това чуваше.
Първите дни на юний изтекоха незабелязано.
На върхъ Възнесение, лодката бъ1 обърната и съ
помощьта на дЪдо Сотиръ и баща му, повлечена
по пъсъка до водата.
Този день цълото семейство на бай Стоянъ,
въ празнично облекло, беше тукъ и чакаше тър
жественото спущане. Велко, СМ-БЛИЯТЪ лодкарь, съв
семъ бъ изгубилъ приежтетвие на духъ и срамежливъ, неловъкъ, само се суетеше наоколо и незнаеше какво да прави.
— Сега ти тръбва да се събуешъ преди да я
бутнемъ, каза баща му, който се готвеше да по-
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мага и се видъ принуденъ да заповъдва и тукъ.
Рибаритъ съ чепици не ходятъ, азъ мисля!
И Велко тутакси седна на ггвсъка и почна да
се събува. Когато стана, майка му прибра обувкигв,
а Ветка го отърси отъ праха.
— Дръжъ сега за носа и гледай да вдигнешъ
по-нависоко, до като минемъ каманитъ, продължи
пакъ баща му и напрегна отъ едина край.
Лодката се залюлъ и плъзна. Велко плесна
въ водата до колана и стринка Стоеница извика.
— Стой! Стой, Стоене! Не видишъ ли ? Въ во
дата ще го свалишъ!
Ветка сжщо изписка.
— Е, какво е станало, махна съ ржка бай Стоянъ. Нъма да се удави, я ? После отдръпвайки се
на сухо, додаде:
— Той требва да дойде сега и да се прекръ
сти тукъ, като християнинъ човъкъ, на сушата. Това
е новъ пжть за него, нова работа. Азъ не имъ знамъ"
обичаите, ама, дето се е рекло, законитъ навсвкжде еж едни.
— Разбира се, разбира се, тръбва, отвърна
стринка Стоеница развълнувана и като погледна
синйото, тихо море, което лениво пъхгЬше на слънце
и което можеше другъ пжть съ една вълна само да
помете всички, тя неволно се сети за кръсчето.
Бръкна въ дрешката си и извади отъ тамъ единъ
червенъ коприненъ конецъ съ нанизано на него
кръстче. И следъ като Велко, цълъ пламнълъ въ
червенина, се върна при тъхъ И обърнатъ къмъ мо
рето се прекръсти три пжти, тя отиде при него
треперяща, съ просълзени очи, прегърна го силно
и го цълуна, а после окачи кръста на шията му.
Бай Стоянъ сжщо го прегърна и целуна по челото,
а Ветка бЪше вече въ лодката и разположена до
самото кормило, чакаше тамъ нетърпеливо братъ си.
— Е, тя ще ми бжде първия пжтникъ, каза
Велко, като я видЪ. И дошелъ малко на себе си и
усмихнатъ особено, той самъ се премътна въ лод
ката.
— Не, не 1 — извика стринка Стоеница, върни
я при насъ. Пустни детето да слъзе! . .
Но другите не я послушаха. Засрамена, съ забратката въ ржце, полуотчаяна и слаба, тя се усмих
ваше и се тревожеше въ едно и сжщо време и
цЪлиятъ й видъ б е такъвъ, сякашъ не въ тихия
заливъ, а въ безбрежното море отиваха децата й.
Бай Стоянъ я успокои. После тя дори се ше
гуваше, до като лодката се оправи и отдъли отъ
брЪга. Но когато лопатигв плеснаха и водата зашуме, нейното сърце отново трепна. Тя искаше да
предупреди нещо, искаше да извика на Велко да не
се навежда и да пази Ветка, ала случайните мину
вачи и наизлЪзлит-Б отъ близкия параходъ моряци
които се смаеха високо и подхвърляха груби шеги
по поводъ спущането на този „крайцеръ," я въз
държаха и тя само изпрати съ погледъ лодката а
после мълчаливо, почти хладно се прости съ лЪпо
Сотиръ.
,
«мм
- Ями обущата? Я вижъ, той си забрави
обущата, каза тя. Какъ ще се върне довечера босъ
презъ града? И се озърна въ далечината.
— Е, свършено е вече, отвърна бай Стоянъ
1о е все едно!
И т-Ь ги вързаха въ една кърпичка и тръгнаха
у
да си вървягь.
Уловилъ за първи пжть лопатите, тогава Велко
обикаляше, въ оня незабравимъ день, занъм-БлитБ
параходи въ пристанището и съ голЪмъ трудъ се
мжчеше да се добере до онази часть на кея кждето се събиратъ лодкарите. Ветка потреперваше

отъ страхъ, когато братъ й съ неловките си д в и 
жения разклащаше повече лодката, но като гледаше озареното му отъ сияние лице и оня лъхъ на щ а 
стие и въра, които изтичаха отъ него, тя се оку
ражаваше.
Заспалите и тежки трупове на параходите из
даваха. смолиста миризма. Високи жгловати сноповеотъ слънчеви лжчи, проникнали презъ теменуженит^
с%нки, играеха върху водата съ хиляди зелени, с и н 
кави и злато-желти огледала и пръскаха наоколо
безбройни отражения.
Велко стигна на пристанището, но не видъ тукъникакви лодкари. Прибра лопатите и се готвеще
да върже лодката, когато по стълбата слъзе единъпобелълъ господинъ, съ дълга коса и бъли дрехи
придруженъ отъ две момичета, сжщо така облечени:
въ бъло и прекъснаха недоумението му.
Свободенъ ли е, питаха тъ\ Да! — отвърна
Велко. И това тъй бързо и неочаквано предложе
ние, което никога не бъ предвиждалъ, го смути
извънредно.
Той не бъще -смогналъ и да се опомни още,.
когато тъ- се настаниха въ лодката и чакаха да тръгнатъ. То не бъше шега! Велко пое дъхъ и бутна
назадъ. После се окопити напълно и нататъкъ мо
жеше да се каже, че той работи като сжщински
морякъ. Ветка стоеше смутена между пжтницитв, а.господина, облегнатъ удобно на седалището, раз
веждаше погледъ отъ едно мъсто на друго и се
лгобуваше на широката и свътла картина на при
станището. Тукъ-тамъ дим-вха на бледни струйки
големите.кумини на параходитъ. Шумътъ и оглу
шителния тр-всъкъ на работните дни, като да бЪ
потъналъ въ бездните на водата и сега само при
ятното юнско слънце заливаше морето и дълбокотоведро небе приливаше отъ синева.
Отдаденъ на работа, много развълнуванъ и
много щастливъ, Велко гребеше. Това първо пла
ване беше за него неизкупимо блаженство. То бъшепраздникъ, въ който радостьта по достигнатата цель
и задоволството отъ любимото занятие, го замай
ваха и опияняваха като съ вино.
Напраздно Ветка беше готова вече да му п о 
каже своята смелость. Напраздно дветъ дъщери на
стария, господинъ шепнеха едно-друго и изразяваха
възхищението, си отъ скоростьта, съ която се дви
жеше лодката. Той виждаше само успъха. Преви
тата и благодушна фигура на фаропазача, когото
познаваше отдавна и който му се мърна на самия:
край на вълнолома, го подсети, че е д о с т и г ™ .
цЪльта и тукъ описа красива джга назадъ. М л а ™ 5
момичета, обаче, го помолиха да продължи а к«
гато следъ единъ часъ бЪха отново ^ п р и с т а н и " щето, стариятъ господинъ спустна въ реката м1
една едра, една твърде едра банкнота и ? любезно
като съ старъ приятель се раздали съ него Ве ЛК о
смутенъ не сьуме дори да снеме шапка въ знакъ
ст а жп Л алаГ РН ° СТЬ ' И ™ *
™Г
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м^сто де да скрие лопатите, той реши да ги вземе
съ себе си и повелъ за ржка" Ветка, накрехналъшапка, босъ, съ запретнати панталони и съ тъзи
дълги весла на рамо дигнати като, знамена, тръгна
да си върви. Митническия стражаръ на входа не го
и спре, а го поздрави приятелски и му пожела добъръ объдъ при все, че не го познаваше.
У тъхъ баща му също го посрещна весело и
до късно вечерьта тукъ нямаше другъ разговоръ
освенъ лодката. Стрика Стоеница и особено Ветка,
не бъха изглеждали никога по-щастливи отъ тоя день.
— Колко много е заплатилъ този човъкъ, каз
ваше майка му. Той сигурно е билъ нъкой голъмецъ, Велко, а ? Ами тукашенъ ли бъше? Не те
ли попита той нъщо, да иска да знае какъ се казвашъ, на кого си синъ? . .
Велко не отговаряше. Той се бореше съ гор.достьта. Неговата първа работа беше да предаде
печалбата на баща си, за да се похвали. Искаше да
имъ припомни недавнашнитъ' разговори. Искаше да
потвърди онова, което бъше казвалъ й да закрепи
влиянието си.
— За въ бждеще, подхвърли той, азъ мога и
съвсемъ самичакъ да живъя. За себе си азъ мога
да се грижа вече!
_ Тъй л и ? Защо? —обърна се баща му. Искашъ да излъзешъ отъ дома ли? Какъ?
— Не, за излизане не искамъ да кажа, ами
мисля, че мога да си бера и самъ грижата. Зная
•какво ми тръбва сега. Нали вие искате да подържамъ кжщата и да оженимъ Ветка, когато порастне ?
— Гледай го ти! — пресече баща му. Ние как
во искаме, то е лесно, но ти какво искашъ не мо
же да се разбере!
Бай Стоянъ всъкога разчепкваше работите и
отъ това не веднажъ произлизаха спорове.
— Що думашъ, бре Велко, да не си полуделъ ?
— намъси се стринка Стоеница обезпокоена. Кжде
ще отидешъ?
Велко изпадна въ недоумение. Той наистена
не бъ и помислялъ до сега да напуща родителите
си и подозрението на баща му го удиви. Смълъ и
самонадъянъ, какъвто се чуствуваше днесъ, той, речи,
не на шега се замисли надъ тази нова възможность
и следния мигъ вече нъщо погъделичка самолю
бието му. Помълча една минута. После му хрумна
да дадевидъ, че той нФ-що и случайно се е издалъ,
а следъ това се увлечи и заслъпи до толкова, че
когато майка му повторно запита, той изглеждаше
тъй безвъзвратно решенъ да ги напустне щото и
въ погледътъ, и въ движението му се четъха тжга
и съжеление.
.
и
_ Хм! — усмихна се язвително баща му. капитанинъ! Азъ нали го зная! . .
Приятенъ беше първиятъ успъхъ за Велко.
Незабравимъ остана за него този първи день, ко
гато, още незапочналъ, случая го надари съ цълата
си щедрость, но разочарованията които го очакваха
•още на следнята утринь, тежката безработица, която
царъше, бъха въ състояние да го обезсърдчатъ за
.винаги, можеха да помрачатъ съвсемъ и онази ис
крица надежда, която му оставаше и да стопятъ и
• близките му и самия него,
Б-вха се изминали дни отъ тогава, тежки ча•сове на скръбь и съмнение бъ прекаралъ той смутенъ отъ невъзможността да припечели и е д а с м .
тинка въ това ранно и неблагоприятно » ^одкаритЬ
време, но споменътъ за този день, неизразимото
щастие, което б е погълналъ той, о ^ в а ш е ^ . ч к и
-негови беди и приповтаряйки го всеки часъ въ
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съзнанието си, той повече живъеше съ миналото,
отколкото съ сегашното.
Днесъ Велко излъзе много рано и за да избъгне всички непредвидени разговори съ домашните
си, които въ последно време му тегнаха неизказано,
оми очите си на пристанищния кранъ, избърса съ
единъ мокъръ конопенъ вързопъ лодката отъ едина
край до другия и така я откара на пристана.
Тамъ на носътъ на единъ пристанищенъ шлепъ,
беше застаналъ познатъ нему лодкарь. Гологлавъ,
съ открити гърди, приятельтъ засукваше мустаци
отъ високо и гледаше какъ Велко гребе правъ и
ту подъ едно въже, ту подъ друго, се препъхва и
приближава до кея.
— Добро утро ! — извика той. Пакъ ли двама
започнахме и днесъ седенето ? Кжде я карашъ тази
пущина нощя?
Велко не отговори изведнъжъ. Прибра лопа
тите и се залови съ ржце за единъ синджиръ.
После вмъсто да слъзе, седна върху ръбътъ на
лодката и поседи тамъ една минута, като че не ра
бота, а нъкакъвъ тежъкъ подвигъ му предстоеше
този день.
Наоколо б е тихо. Слънцето се издигаше бавно.
Лодката, почистена и бъла, съ една редица китени
възглавници върху седалищата, напомняше една
красива, весела черупка, единствена между остана
лите, но тжженъ въ нея бъше Велко, а това не
можеше да се не забележи. И не тжженъ, а мраченъ и тежко замисленъ изглеждаше той.
— Казвашъ, пакъ ние, а ? — отвърна най-после.
То се е видело! . .
Следъ това премина на шлепа и седна съ от
пуснати крака надъ водата.
— Незнамъ докога ще върви тъй, продължи
той. Съ това проклето чакане, азъ се опропастихъ
за винаги. И да кажешъ, че съмъ спечелилъ н ъ щ о ! . .
— Ами азъ, питашъ ли ? Но рано е ! Ти гледай
юния. Излезе ли юний — нашата тръва е поник
нала. После . . . Такъвъ си е занаята. Нали виждашъ? Човъкъ тръбва да чака, когато иска да бърза!
Велко го изгледа недоумъващъ.
— Ами върно ли е, запита той, като се наведе
неволно и се взре въ дълбоката вода подъ шлепа.
Върно ли е, че хората, които живъятъ на море, не
се разбиратъ съ тъзи на сушата? Азъ съмъ чувалъ,
че моряците заболявали у дома !
Приятельтъ му се усмихна самодоволно.
— Ха—ха! — изви се той. Какво е то бръгътъ,
да ти разправямъ, ти никакъ нъмада го разберешъ.
Ами морето съ какво ни тегли, ми кажи? И нали
сме лодкари ? Ей на, ти си лодкарь. Отговори и азъ
ще ти дамъ всичко! Лодката си ще ти дамъ, всич
ките си грехове ти подарявамъ, само кажи ? . . Или
ще речешъ — печалбата! . . .
Той се усмихна лукаво и обръщайки се на
другата страна добави:
— Печалба! . . Но все пакъ . . . Морето е
всичко, а сушата нищо! Бръгътъ струва, но струва
за този, който желае да стигне до него!
После съ видъ на човъкъ, който се готви къмъ
откровения, подвзе: ,
— Азъ малко искамъ да знамъ за печалби,
драги мой! * Свътътъ мисли по-инакъ, този мръсенъ
свътъ, но азъ съмъ другъ. И толкова! И защо ? . .
Кого имамъ азъ на бръта, за да печеля? Кой чака
моитъ пари, щомъ ми отнеха нея? . . Азъ, чувай?
О ! Азъ плавахъ петь години. Не гледай днесъ. Азъ
бъхъ морякъ. Петь години безъ да се завърна и
за день! Разбирашъ ли ти, въ чуждитъ морета
петь години? Да оставишъ всичко и д а тръгнешъ!
Далечъ! Съ откжснато, сърце! И лъте и зиме. И
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да се топишъ.отъ мжка. Да гледашъ огненигЬ бре
гове и да умирашъ! . . Разбирашъ ли ти? . . . 0 1
*__ прошепна той, сподавенъ отъ нъкакави незнайни
чувства.
— Морето . . . Ти искашъ да разберешъ . . .
Тукъ се удари силно съ юмрукъ по гърдите
и като се обърна къмъ бръга, мигновено спръ, по
ставяйки въ голямо недоумение Велка. По кея се
разхождаха двойки, жени и мъже, които той сочеше.
— Видишъ ли ? — каза, обърнатъ само напо
ловина. Лицето му, свътнало въ широка усмивка,
едва скриваше овлажнълия погледъ.
Неколко секунди, изцъло преобразенъ, той
смъташе неподвижно. После изведнъжъ стана.
— Сакраменто I Тъзи дирятъ лодка. Разбирашъ
ли? Те искатъ да се пригръщатъ по вода! . . .
Мои сж1 Язъ тръгвамъ. И да не си посмълъ! . .
Предупреждавамъ т е ! И въ мигъ се втурна къмъ
ГБХЪ и ги покани за морето.
Велко нямаше смълость да мръдне отъ мъстото си. Полуизвитъ и смаянъ, обърканъ оконча
телно отъ поведението на прйятельтъ, който сжщата
минута беше забравилъ всичко, той обсжждаше
думигЬ му, разглеждаше хората и лодката, която
требваше да ги побере, слушаше виковетъ и ше
гите имъ и на край, едва когато те вече се отда
лечаваха, той съжели за малодушието си. Разбра
ли г о ?
Дяволъ да го вземе! Бъше явно, че тази тълпа
можеха спокойно да си подълятъ на двъ! И какъ
неволно се заплете въ излиянията му! Какъвъ хитрецъ! . .
Велко се ядосваше и още продължаваше да
чака. Времето течеше.
Другъ пжть, той сжщо невзднъжъ б е ималъ
спречквания съ лодкарите и не тъй лесно припе

челваше по нъкоя пара, но можеше ли, следъ не
обмисления разговоръ въ началото, да си отива
празенъ? Можеше ли всъки день да среща острия,
насмъшливъ погледъ на баща си, да чуствува онази
тегота, която бъше причинилъ и да нехае ?
Застаналъ на пристанището всека еутринь, той
дебнеше съ трепетно сърце минаващите и ги сле
деше, почти ги принуждаваше съ погледъ, но напраздно! Желаещи не се явяваха.
И кой знае? Може би презъ този месецъ го
стите не бъха много. Или, дори, следъ нЪкой день,
когато имаше петь лодки претоварени съ любители,
то б е случайность! . . Но до кога ?
Майка му лежеше болна. Ветка и баща му я
наглеждаха, а той? Напрегнатъ постояно, съ лодка
вързана на кея, луташе се по бръга, като замаянъ
и нажаленъ, съ очи готови да заплачатъ, едва одържаше скръбьта си.
— Ти мислишъ, казваше баща му, че хората
не знаятъ де е лесното ? Лодкарь било! Че и лодкарството си иска сила!
— Азъ възрази Велко, знамъ какво тръбва
ами е рано. Менъ Димитъръ ми разправяше . . .
—Разправялъ той! Тукъ нъма рано, нъма късно!
Когато работата наспори и ЛОДКИГБ ще станатъ
много. Тогазъ?
Велко сключи рлще и, побледнълъ като мъртвецъ, простена:
— Чувай . . . тате! . . .
Баща му го изгледа смаяно. Съ дълбокъ, неузнаваемъ гласъ, задавенъ отъ сълзи, Велко молъше, обърнатъ неопределено, като че къмъ нъкой,
който- не присж т ствуваше:
— Дзъ искамъ, азъ искамъ, мълвеше той. Язъ
вървамъ, че съ време то ще се поправи. Нали е
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рано ? И какво да правя ? Какво да правя ? — пов
таряше безнадежно.
Баща му понесе целия сподавенъ укоръ на
този зовъ. И за да скрие смущението си, излезе
на двора.
Велко с ъ щ о излезе, а следъ ГБХЪ, съ отпадя а л ъ гласъ, стринка Стоеница Викаше:
— Стоене! Велко! . . Защо го мъмришъ, бе
Стоене ? . : .
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Въ растояние на четвърть часъ пжтникътъ не
каза нито дума, като да се вслушваше, а после,
когато бъха въ открито море, той само се обърна
на другата страна и сжщото мълчание.
Явно е, че този човъкъ спи, помисли си Велко.
Може би, той б%ше ревизоръ, или инспекторъ н%какъвъ! Дяволъ знае ? Много го съмняваше - и него
вия видъ, съ черна връзка и дългата коса.
Какви хора му изпращаше сждбата! . . Раз
глеждаше го, гребейки и успокоенъ, дори се усми
Настанаха, най-поосле, очакваните дни.
хваше по-късно. Най-после единъ лодкарь въ жи
За първи пжть, една празднична сутринь, кога
вота си, не малко срещи има като тази. Какво чудно ?
то Велко седъше въ лодката си и гледаше разсъяно
Неговата длъжность бъше да гребе и да внимава,
водата, срещу него, на бръга, израстна нъкакъвъ
стига да му се определи посоката. Но тъкмо по
човъкъ съ страшенъ видъ, и строго, само съ единъ
това т е нъмаха споразумение . . .
пръстъ, го посочи и извика при себе си.
Да го запита ли? Какъ тръбваше да се раз
Б-вше сухъ, небръснатъ, съ голяма зимна дреха,
бира „право"? . .
метната на рамо, а въ ржка държеше стара пжтна
чантичка.
Той не посмЯ. А можеше да го стовари и при
Велко, се очуди много на този знакъ и въ
самия фаръ, разсжди Велко нъколко минути, когато
първата минута недоумяваше, но после стана и се
бъха тамъ. Поколеба се, а после разгнъвенъ тръгна
изкачи при него.
обратно и почти къмъ
объдъ го докарана при
— Какво обичате, за
станището.
пита той.
— Господине, побут
Господинътъ отстжна го той лекичко по ра
пи важно една крачка намото. Стигнахме. Ще сле
задъ и съ видъ, който
зете ли вече?
тръбваше да означава нъ— Кжде сме стигна
що, го изгледа изпитател
ли измърмора полусъненъ
но отъ главата до петите.
непознатия. Ти пита ли ме,
— Ти лодкарь ли си?
добави той и се огледа.
— изгърмъ той, като на
Велко не можа да
въси вежди и се подпре
отговори, но прибра лосъ една ржка въ хълбока
патитъ.
— Да I — отвърна съ
' Безъ да се бави, пжт
стеснение Велко.
никътъ стана и постави
— А тази лодка чия е?
обущата си. После, твърде
— Моя, каза той. За
смекченъ и съ една ши
що питате?
рока, дяволска усмивка на
Непознатия измърмо- Ор. офортъ — Созополски мелници — Ял. Мутафовъ
лицето, прибра дрехата си
ра н-Ьщо недовеленъ и
и чантата и отъ бръга каза:
придавайки си по -стра
— Приятелю, не се сърди. Азъ, знаешъ, само
шенъ видъ, изгледа го още веднъжъ и се изправи.
току тъй . . . Три нощи не съмъ спалъ. ПетацигЬ
— Твоя, а ? — и з р е в а той, колкото му гласъ
си прогуляхъ . . . Артистъ комедияшъ . . . нали
държеше. Твоя е и още не пропуща никаква вода ? . .
си
чувалъ? После, ти си младъ, бждащето е предъ
Това ли искашъ ти да кажешъ? . .
тебъ . . ." Вижъ думитъ ти бЪха прави. Не ти се
— Че тя е моя, господине, прошепна Велко
сърдя! И великодушно ти прощавамъ, но . . . Тукъ
уплашенъ. Нова е и не пропуща . . . Можете . . .
той взе сериозно-смъшенъ видъ. Но . . . затова,
— Върви следъ мене, заповяда непознатия и
че искаше да карашъ право — никога! Разбра ли
а з ъ ще проверя на мъхто ! Тогава ще се разберемъ . .
ме ? До виждане !
До лодката т% слъзоха веднага и двамата се
И съ едно леко кимване остави Велка развекачиха въ нея.
селенъ
Господинътъ сне обущата си и хвърли голЪДвама души лодкари, които бъха на близо и
иата дреха.на едно отъ дългитъ седалища. После,
чуха
думите му, прихнаха гърлесто, а отъ този
като приспособи умъло пжтната си чанта за въз
часъ до вечерьта, като следъ благословия, Велко
главница, легна и се зави съ останалата часть.
не остана и минута празенъ. Сякашъ щастието му
— Карай ! — повдигна той глава отъ тамъ. И
отплащаше за винаги. Следнитъ дни работигв про
да внимавашъ! .". Право!
дължиха сжщо и отъ тамъ седмици на редъ, той
Последната му дума прозвуча особено.
огръвашедомашнитъ съ радостьта си.
Велко взе лопати и почна да гребе.
Много време мина, до като, най-после, Велко
Да кара право, той нямаше никаква възможсе
реши
веднъжъ да имъ разкаже случката съ стра
ность, защото въ пристанището чакаха на котва
шния
човЪкъ.
много параходи и отъ въжата имъ, протегнати по
Смъха се съ сълзи. А бай Стоянъ добави въ
всички направления, не можеше да се помине, но
заключение:
тъй като желанието му бЪше именно това, то той
— Азъ нали ти казвахъ? Лодкарството и то
реши първомъ да излъзе на открито и отъ тамъ,
си иска сила!
<ъ една посока, да стигне ако иска и до фара.
Слънцето се вдигаше на объдъ. Въздухътъ бистръеше отъ влага.
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СЪСТЕЗАНИЕТО МЕЖДУ ЧЯСТИТЪ НА ВАРНЕНСКИЯ МОРСКИ СПОРТЕНЪ ЛЕГИОНЪ
НА 28 СЕПТЕМВРИЙ 1930 ГОДИНА.
Четвърта се пустна смесена чета отъ обслугаЦельта на това ежегодно състезание отъ една,
„Сварогъ" сжщо отъ 8 души гребци: Даневъ Лю
страна е, управителното тъло на клона да провери
бенъ, Геновъ Христо, Ялексиевъ Богомилъ, Кърпознанията и силитъ на своитъ легионери • и отъ
джиевъ Георги, Комитовъ Иванъ, Пауновъ Иванъ,
друга — да поддържа и развива благородното съ
Добревъ Стоянъ и Янтоновъ Любенъ и кърмчия
ревнование между сжщитъ за все по-добро и поКемилевъ Колю, която измина сжщото разтояние
правилно усавършенствуване на плавателния и греза 5 мин. 51 сек.
бенъ спортъ, за да могатъ отпосле при общите
състезания между легионерите отъ всички спортни
Първенецъ по гребене съ лодка 8-ка на 1ООО
легиони на клоновете въ България достойно да
метра разтояние излезе обслугата „Пиратъ," която
представятъ града Варна — тьхниятъ роденъ кжтъ.
би обслугата „Слава" съ 10 секунди, обслугата „Пе
рунъ—съ 7.2 сек. и обслугата „Сварогъ"—съ 4.7 сек.
Състезанието започва въ 1О1/г часа при следСледъ това се пристжпи- къмъ състезанието
нята програма:
„смесено плаване на разтояние 6ОО метра."
1) Поеденично гребане съ лодка осморка на
То даде следнитъ резултати:
1000 метра разстояние.
2) Групово смесено плаване на 600 м. разстояние.
1) Петъръ Милановъотъ обслугата „Сварогъ,"
3) Гребане за демонстрация.
взелъ разтоянието за 15 м. 21 с.
Времето бъше отлично. Приятенъ слънчевъ
2) Тодоръ Медникаровъ отъ обслугата „Пи
септемврийски день. Морето тихо и спокойно. Въратъ", взелъ разтоянието за 15 ,м. 51.5 с.
търъ изтокъ-югоизтокъ 1
3) Г е о р г и Бръснабалъ (скорость 1.2 метра
ровъ отъ обслугата „Пи
въ секунда.)
ратъ," взелъ разтояниетоЖурито б е въ съсза/15 м. 52 с.
тавъ: Капитанъ П. р. о. з.
4) Иванъ ФесчиевъИвановъ Сава, Инженеръ
отъ обслугата „Сварогъ,"
Пампуловъ — Главенъ Ржвзелъ разтоянието за 16
ководитель на в о д н и я
мий. 50 с.
спортъ (делегати на Г. У.
5) Я. Петровъ отъ
Т.), Председателя на вар
обслугата
„Сварогъ,"
ненския клонъ Лейтенантъ
взелъ разтоянието за 16о. з. Недълчевъ Петъръ,
мин. 57 с.
подпредседателя н а сжПървенецътъ п л у щия клонъ инженеръ Ров
е
ц
ъ
Петъръ Милановъ,
девъ и Докторъ В. Пакойто и другъ пжть при
шевъ отъ сжщия клонъ.
другите състезания е п о :
П ъ р в а б е пусната
казвалъ своята умълость
юношката чета отъ оби добра тренировка п а
слугата „Слава" въ съсплаване бе бурно акламитавъ 8 гребци: Сидовъ
ранъ отъ своите другари
Христо, Барановски Нико
Единъ моментъ отъ състезанието. — Преди тръгването
и присъствующата пуб
ла, Новаковъ Венцеславъ,
на обслугата .Слава.*
лика.
Савовъ Петъръ, Ивановъ
Пр. Пампуловъ.
Иванъ, Петровъ Петъръ, Ивановъ Иончо и Копринковъ Янко и кърмчия Поповъ Стефанъ, която из
На 19 Октомврий 1930 г. по делегация на:
мина обозначеното разстояние — 1ООО метра, за 5
мин. и 56.3 сек.
Г. У. Тъпо, на което липсваше възможность лично
да бжде въ Пловдивъ, се извърши при езерото въ
Втора се пусна смесена чета отъ обслугата
„Пиратъ" състояща се сжщо отъ 8 гребци: Давиградината „Царь Симеонъ" вржчването на специ
довъ Л., Гошевъ Ст., Драгановъ А., Давидовъ Ял.,
ално изработената въ Берлинъ художествена на
Ковачевъ X., Капитановъ, Тотевъ и Янтоновъ и
града на Пловдивския спортенъ легионъ. Отъ името
кърмчия Тодоровъ Божанъ, която измина сжщото
на
Г. У. Т. и Управителното гвло на Пловдивския
разстояние за 5 мин. 46.3 сек.
клонъ,
подпредседателя на сжщия Г-ръ Салчевъ
Трета се пустна смесена чета отъ обслугата
„Перунъ" сжщо отъ 8 гребци: Петковъ Любенъ Степоднесе ценния дарь на пловдивските легионери,
фановъ Стефанъ, Бончевъ Иванъ, Кавафянъ Симонъ,
като съ топли пожелания и напжтствие изказа на
Яндреевъ Андрей, Поповъ Иванъ, Вълковъ Петъръ
деждата, че бждащата имъ спортна дейность щ е
и Стояновъ Симеонъ и кърмчия Бояджиевъ Василъ,
донесе още по-голЪми отличия.
която измина сжщото разтояние за 5 мин. 53.5 сек.
Ем. Н.
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Б. Н. М. С. — Пловдивъ: 1) Наградата отъ Гл. Упр. ТЪло на Б. Н. М. С. на Пловдивския РЬченъ Спортенъ Легионъ, която
поради кжсното ,й пристигане отъ Германия не бЪ пргдадена.презъ врем? на състезанията въ гр. Ломъ на 8. VI. 1933 год.;
2) Вржчване на наградата на 19. X. 1930 г. въ гр. Пловдивъ; 3) Подарен-и-Ь отъ Н. В. Царя на Пловдивския клонъ отт.
Б. Н. М. С. една двойка породисти патици.

И З Ъ ДЕЙНОСТЬТЯ НЯ БЪЛГАРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ
О б и к о л к и на к л о н о в е т в . На 14, 15 и 16
ноемврий т^г. секретаря на Гл. Упр. Тъло г. Пан•чевъ е посетилъ Шуменския клонъ. Тамъ е държалъ предъ гражданството 3 беседи: „Други
т е и ние на морето", „Развитието и съвременно
•състояние на военнитъ и търговски кораби" и „За
що ни тръбва Бъл. Нар. Морски Зговоръ". Предъ
г. г. офицеритъ на гарнизона е държалъ беседата:
„Съвременно състояние и бойни действия на во-еннитъ флоти". Беседитв еж били придружени съ
•свътливи картини.
На 16 ноемврий сл. объдъ по инициативата
на клона е била събрана конференция отъ шефоветъ на учрежденията, директорите на,всички учи
л и щ а , лъкари, учители по физическа подготовка и
.др. първенци — граждани за обмисляне въпроса за
детскит-Ь морски колонии. Тамъ се е изтъкналъ
радостния фактъ, чг по инициативата на енергич
ния председатель на Шуменската Окржжна Посто•янна комисия, Шуменския окржгъ се е сдооилъ
съ едно МБСТО отъ 9 декара до самия бр-вгъ въ
• с Гьозекенъ, друго едно отъ 4 ^ декара на г. ки.'•лометра отъ Варна по шосето Евксиноградъ, и уго
ворено за вземане подъ наемъ за въчно ползване
едно голъмо МБСТО въ с. Галата — Варненско.
Следъ обстойно обмисляне н а н в ъ " Р ° . 5 а "
^
•бра специаленъ комитетъ при Б. Н. М. <-У
лройване морски колонии.
• • •
_;
На 24, 25 и 26 ноемврий Ръководителя на

СГОВОРЪ.

Водния спортъ при Гл. Упр. Тъло г. Доросиевъ,
адвокатъ (правителственъ делегатъ въ Б. Т. Па
раходно д-во) е посетилъ Пловдивския клонъ. Тамъ
той е ималъ среща съ членоветъ отъ Упр. Тъло
на клона. Особно впечатление му е направило раз
бирателството помежду имъ и високия духъ въ клона.
Ягитационна морска с е д м и ц а . За пръскане,
по голяма свътлина върху морето и Дунава и про
пагандиране идеитъ на Б. Н. М. С , Гл. Упр. Тъло
реши тая зима отъ 2 5 — 3 1 януарий да устрои
морска агитационна седмица. Презъ нея ще се държатъ беседи съ морско съдържание почти въ вси
чки по-голъми градове, ще се напечататъ статии
въ вестниците, ще се прожектиратъ морски филми
и ще се използватъ и др. сръдства за пропаганда.
Ф о н д ъ „Царица Иоанна". Вмъсто сватбенъ
подаръкъ на Тъхни Величества Царя и Царицата,
Гл. Упр. Тъло реши да основе единъ фондъ, който
следъ съгласието на Нейно ^Величество ще се на
рече на нейно име „Царица Иоанна" За сега фонда
разполага съ около 60,000 лв. Цвльта му ще бжде:
вська година съ лихвитъ отъ фонда да се купуватъ награди на първенци и първенки въ плаване.
П о д а р ъ к ъ на Главния Д и р е к т о р ъ на Ж е г. Л. Б о ш к о в ъ . Въ знакъ на благодарность за голъмитъ услуги, които г. инженеръ
Л. Божковъ до сега е правилъ на Б. Н. М. С. Гл.
Упр. Тъло му поднесе луксозно подвързани въ два
ЛЪЗНИЦИГБ
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Г. Оръховица, Стара
Загора, Хасково, Борйсовградъ, Котелъ, Нова
Загора, Радомиръ, Даутлий, Резово, Емине,
Рила, Карнобатъ, То
полово, Ч е р к о в н а и
Бобошево. До възоб
новяването имъ и ос
таване въ по-деятелни
ржце, всички архиви,
материали, печати и пр.
еж прибрани въ Г. У.
Т. На мъстото на за
Закрити клонове.
критите ,клонове на 4
Делегатигв на сбирката въ Ямболъ, състояла се на 12. X.
За непроявена дейность
мъста вече еж изник
1930 г. — 1 редъ отъ лъво на д/Ъсно: 3 . Измиревъ, К. Г.
по решения на Г. У.
Поповъ, Бл. Бочковъ, Г. Славяновъ, Д-ръ Бончевъ, Д.
нали нови дейни кло
Куртевъ, Г. Панчеаъ, Н. Бояджиевъ, Г. Султановъ и Г.
Т., еж закрити клононове, които обещаватъСтефановъ; 11 редъ отъ лъво на дъсно : Ив. Ивановъ, Я.
ветъ: Месемврия, АхНиколдевъ, Из. Матеевъ, Ив. Драгиевъ и В. Тонковъ.
сигуренъ у с п ъ х ъ , за
тополъ, Кюприя, Чирт
в
ъ
рди и работливи^
щото еж въ ржцетъ на
панъ, Анхиало, Дупница , Кюстендилъ,- Пещера, СаГ. П.
българи.
моковъ, Казанлъкъ, Вът ренъ, Брезникъ, Никополъ,

тома всички излезли
до сега списания „Мор
ски Сговоръ." Дара на
г. инженеръ Л. Бошковъ е поднесенъ отъ
специална комисия. Ако
въ България има по
вече дейци като г-нъ
Бошковъ, д е л о т о на
Б. Н. М. С. ще върви
много по-лесно и посигурно.

ИЗЪ

ЧУЖДИТЪ

Англия. Въ началото на м. августъ 1930 г.
отъ английската авиационна база Калшотъ (при
Портсмутъ) е излегвла ескадрилата №201, въ съставъ 4 водохвърчила типъ „Соутхамтонъ". Ескад
рилата се е насочила въ Балтийското море и е
посетила редъ пристанища въ района Копенхагенъ—
Рига, Хелсингфорсъ и Ревелъ.
— Въ началото на м. сетемврий 1930 г. въ
района на южното английско прибръжие еж про
изведени интересни маневри съ участието на фло
та, армията и авиацията при главното ржководство
на героя отъ Зеебрюге — главния командиръ на
Портсмутската база адмиралъ Роджеръ Кийсъ.
— Ежегоднигв есенни маневри на английския
Атлантически флотъ еж се състояли въ края на
м. септемврий 1930 г. въ района на северните ан
глийски води.
— На 1 октомврий 1930 г. е повърната офи
циално на Китай завзетата за използване преди 32
години морска база Вей-хай-вей.
Франция. Въ края на м. юний 1930 г. еж се
завърнали отъ двумесечното си пжтуване до Антилскигв острови и обратно новите подводници
„Венкьоръ" и „Редутаблъ."*) Цельта на това пж
туване е да се види доколко дълго време могатъ
да отежтетвуватъ, тия нови подводници отъ базата
си, като плаватъ въ тропически климатъ. Усло
вията на живота въ подводниците били благо
приятни, но все пакъ се отбелезва, че въ помеще
нията било извънредно горещо.
*) Построени въ 1923 г. съ надводно водоизмЪстване
1560 тона, подводно водоизмъстване 2080 тона, скорость
185 мили въ часъ надъ водата и 10 мили въ часъ подъ во
дата. Въоржжение едно 10 см. противоаерогглзнно орждие
и десеть 55 см. торпедни тржби.

ВОЕННИ

ФЛОТИ.

— Презъ м. юлий 1930 г., отъ стоящия завързанъ до кеевата стена въ пристанището Тулонъескадренъ миноносецъ „Булоноа" били откраднати
новите далекомери и други точни прибори нов-ъ
образецъ, които били поставени за изпитване.
Французкото командване предполага, че тази краж
ба е дъло на чуждестранна шпионска организация.
— На 3 IX. 1930 г. въ района на Тулонъ се е
спустнало на вода поради повреда на мотора едно
водохвърчило. Екипажа на водохвърчилото билъ
сиасенъ оть една рибарска лодка, въ момента, ко
гато водохвърчилото потъвало. Намиращиятъ с е
на близо командиръ на подводника „Ромазота" по
своя собственна инициатива решилъ да спаси водо
хвърчилото. За тази цель той се потопилъ съ п о д '
водника, дошелъ подъ потъващето водохвърчилои изплавалъ, като го повдигналъ на горния си подъ.
Така водохвърчилото много умно и оригинално било*
спасено и докарано въ Тулонското пристанище.
Италия. Лекиятъ кръстосвачъ „Алберто да
Джисано", спустнатъ на вода презъ априлъ 1930 г.г
презъ м. августъ сжщата година завършилъ пробнитъ изпитания, като развилъ най-голъма скорость
40.7 вжзела въ часъ. Той има следнитЪ данни: водоизмъстване 5250 тона, скорость 37 вжзела в ъ
часъ (споредъ проекта), дължина 162 м., широчина
15.5 м., газене 4.3 м. и въоржжение: осемъ 15 см.
орждия, четире 10.2 см. и четире 4 см. противоаеропланни орждия и четире 53.3 см. торпедни
тржби.
— Презъ течение на м. септемврий 1930 год.
еж спуснати на вода следнитЬ нови кораби: ескадренит-Ь миноносци „Ргесс1а" и „Оагсю" и подводни
ците „РпсЬесо" и „2шд1-5еНетЬпгн".
Германия. Ежегодните стрелби презъ 1930
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(година еж станали въ Килския заливъ. Управляваниятъ по радиотелеграфа миненъ корабъ-артилерийски щитъ „Церингенъ," напълненъ съ коркъ, е
получилъ много удари. Въ артилерийската стрелба
еж взели участие линейните кораби „Шлезиенъ,"
^Хановеръ," „Шлезвигъ-Холщаинъ," „Хесенъ" и но
вия кръстосвачъ „Кьонинбергъ."
— Морскиятъ бюджетъ на Германия за 1930
год. е възлизалъ на 195,897,200 марки. Построй
ката на втория линеенъ корабъ „Ерзцъ-Лотарингия"
наново е отложена за неизвестно време.
П о л ш а . Полскиятъ учебенъ корабъ „Искра,"
предприе въ края на 1930 г. далечно учебно пла
ване (въ Атлантическия океанъ) съ 20 души мор
ски кадети. „Искра" е ветроходно-моторенъ ко
рабъ, построенъ въ 1917 г., съ водоизм-вегване 400
тона и моторъ съ мощность 120 конски сили.
Ф и н л а н д и я . ТригЪхъ нови подводника еж
въ пгриодъ на изпитание. Четвъртиятъ подводникъ
отъ сжщия типъ именованъ „5У"-4," се строи още
въ Турку и ще бжде спуснатъ на вода презъ прол-втьта 1931 г.
— Финското министерство на отбраната изпра
ща ежегодно, съ цель на обучение и практика, свои
морски офицери въ английския, шведския и италиянския военни флоти.
— Финландското правителство е купило отъ
Германия тристожерния в-Ътроходенъ корабъ „Олденбургъ" съ цель да го преправи за учебенъ ко
рабъ за нуждите на военния си флотъ. Той има
•водоизмЪстване 2260 бруто регистъръ тона, дъл
жина 83 м., широчина 12г/2 м. и газене 7 метра.
Следъ поправката той ще може да побере до 200
•ученика. Поправката ще бжде завършена къмъ прол4тьта 1931 година.
Р о м ъ н и я . Н а 16 августъ 1930 г., напущайки
•островъ Малта, еж се насочили къмъ Черно море
английскиятъ кръстосвачъ „Куракоа" и ескадренигв
миноносци „Ардентъ" и „Днтелопъ",*) които влизатъ въ състава на Ш-та Средиземноморска ес•кадра. Тоя английски отряд ь се е намиралъ подъ
командата на контъръ адмиралъ Девисъ. Следъ
посещението на Цариградското пристанище, отряда
е посетилъ Кюстендженското пристанище, кждето
е останалъ въ продължение на около една сед
мица. Презъ това време адмирала е билъ приетъ
-отъ ромънския кралъ въ Синайя, а корабите му
еж били посетени отъ редица ромънски официални
лица, а въ това число и престолонаследника. Въ
това посещение на ромънското пристанище отъ
английските кораби, русите виждатъ политическа
•демонстрация, насочена срещу съветска Русия,
свързана съ изучаването на .черноморското прибрЪжие съ цель да се определи мъхто на нова
-морска база не само за ромънския флотъ, но и за
базиране на големи кораби на ГБХНИТБ бивши
съюзници. РОМЪНИГБ — сжщо отдаватъ голЪмо зна
чение на това посещение, като го таксуватъ като
политическо, военно и економическо. (Въ това
време беше сключенъ търговски договоръ между
Англия и Ромъния). Само англичаните не еж много
словоохотливи по този въпросъ и оспорватъ голЪмото значение на това посещение. Тъ отхвърлятъ
Кръстосвана ,Куракоа* е построенъ въ 1918 г., има
водоизмъстване 4250 точа. ходъ 29 вжзела и е въоржженъ
с ъ : пгть 15.2 см. орящия, две 7.6 противоаеропланни орж
дия, дзе 4 см. автоматични противоаероплачни орждия, ш
картечници и осемъ 55.3 см. торпздни тржби. •
Всвки единъ отъ миноносцитв „Нрдентъ и *пте•лопъ' (Построени въ 1929 год.) има водоизмъщение151Л)
тона. скорость 36.3 вжзела и въоржжзние, четире М см.
>орждия, дзе 4 см. противоаеропланни орждия, 5 картечници
м осемъ 533 см. торпедни тржби.
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категорически, че това посещение е имало военно
политическа цель и казватъ, че имали за цель само
да „покажатъ знамето си" и да постигнатъ економически цели (сключването на търговския дого
воръ и вероятно демонстрация на най-новите по
стижения на английската корабостроителна тех
ника). Въ заключението на една английска военно
морска статия по този въпросъ се обръща внима
нието на разгорещените ромънски журналисти, че
английското посещение на Кюстенджа е само
единъ мълчеливъ намекъ: „Купувайте английски
стоки."
(Изъ сп. .Морски Сборникъ," Ленинградъ 1930 год.
кн. 8—10: С. Н И.)

Югославянската морска о р г а н и з а ц и я я д ранска с т р а ж а е открила презъ изтеклото лъто
своя пети по редъ морски пропаганденъ курсъ
въ..Сплитъ. Въ досегашните четири курсове еж да
вани общи познания на дружественнитъ- организа
тори и дейци върху морето, морското дело, бре
говете, морските стопанства и култура, морската
отбрана на страната и пр., при това за курсистите
еж били уреждани ц-вла редица излети и екскур
зии по морето, за да се запознаятъ нагледно съ
всичко онова, което теоретически еж преминавали
въ курса. Така еж били подготвени и силно въоржжени съ познания най-първигв дейци на орга
низацията.
Последния курсъ е ималъ характеръ на допълнителенъ такъвъ и въ него еж мог,пи да постжпятъ само дейците, преминали единъ отъ попървигЬ четири курса. Програмата му е обемала
изключително идеологията и организацията на „Ядранската Стража;" така курса е траелъ само
8 деня отъ 27 юлий до 3 августъ, (предишните еж
били по 30 деня) и еж били четени отъ най пър
вите хора на „Ядранска Стража" 2 лекции върху
основите на морската идеология на сдружението
и 9 лекции върху организацията на сжщото — не
говото създаване, финансовата му и стопанска дейность, издания и техната администрация, нагледна
пропаганда, младежки групи, методи и програми
на действие и пр. Зададена е била свободна писменна тема върху идеологията и най-подходящите
начини за нейното пропагандиране въ областьта,
дето работи курсиста. Въ отличие отъ миналите —
въ последния курсъ не еж били уреждани морски
екскурзии, освенъ два кжеи излета, отъ които единия
за поклонение върху гроба на първиятъ предсе^
датель и създателя на организацията, известниятъ
далматински народенъ двецъ още отъ австрийско
време Юрий Бианкини.
Курса е билъ следванъ отъ 17 души, отъ ко
ито 6 гимназиални учители, 4 учители, 1 училищенъ инспекторъ, 1 училищенъ директоръ, 1 държавенъ и 1 частенъ чиновници, 1 журналистъ, 1
адвокатъ и 1 техникъ.
Г. с.
Н о в и с у б с и д и и за югославянското море
п л а в а н е . Независимо отъ плащаните до сега дър
жавни субсидии на югославянските корабоплава
телни д-ва, възлизащи общо на около 45,000,000
динара годишно, и вънъ отъ множеството приви
легии и облаги, съ които се ползватъ сжщите дру
жества, напоследъкъ правителството е сключило
особни договори съ големите мореходни предпри
ятия „Океания" и „Югославянски Лойдъ," споредъ
които тия д-ва се задължаватъ да подържатъ
редовни съобщения съ пристанищата на Южна
Америка, Испания и Ориента, за която цель ще
требва до 1935 година да построятъ: „Югославянския Лойдъ" — четири нови парахода отъ 8 —10,000
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пустната въ движение големата силова електри
ческа централа на предприятието при сжщия шлюзъ^
Регулирането на плитките води за подобрение нз
плавателностьта нагоре до Регенбургъ се извършва
понастоящемъ и ще продължи въ следващите го
дини тъй че ЦБЛОТО Дунавско корито на дължинаотъ 155 клм. Между Пасау и Регенсбургъ въ срав
нително кжсо време ще бжде така подобрено, ч&
ще отговаря на всички изисквания на плавателенъканалъ за големи кораби.
На Майнъ шлюзътъ ЛЛегетЬ при Бамбергъ, за
едно съ силова централа къмъ него, е отъ неколкогодини въ движение; сжщо така има силова ел. цен
трала при Вюрцбургъ. Други три шлюзи на Майнъ
надъ Лшафенбургъ еж завършени въ главните имъ
работи въ края на 1929 г.; съ това значително се
е подобрила плавателностьта на реката на едно'
разстояние отъ 50 клм. На довършване е и шлюзатъ при Клейнхенбахъ. Пласирането на електри
ческата енергия отъ свършените силови електр^
централи, сжщо и на ония, които ще бждатъ по
строени къмъ шлюзовете между Лшафенбургъ и
Вюрцбургъ, е осигурено чрезъ направени вече до
говори, които гарантиратъ една добра рентабилность
на тъзи централи за дълги години.
!
При горния ходъ на работите може да се
очаква презъ следващите години по-бързо напред
ване на строежа по Майнъ и следващата строител-на цель - Вюрцбургъ да бжде достигната съгласноизпълнителната програма къмъ 1937 г. Следов.
може да се разчита, че въ сравнително кжсо време
! ще се регулира и завърши едно плавателно разтоя-ние отъ около 300 клм. на Дунава и Майнъ, т. е.половината отъ ЦБЛИЯТЪ плавателенъ каналъ Рейнъ
— Майнъ—Дунава.
По използуването _ на завършените строежи :
На Дунава: Презъ зимата 1928—29 г., която
беше извънредно студена, шлюзовете еж се ока
зали достатъчно издържливи, и силовите електри
чески централи еж работели безъ прекжеване презъ
целата зима. За облегчение борбата съ ледовете
' дружеството е построило и поставило въ действие
още единъ корабъ — ледотрошачъ. Презъ 1929 г.
еж преминали шлюзовете надъ Пасау 978 влекачи
съ 2961 шлепа и 563 единични кораби. Въ края на
годината е започнато регулирането на реката при
| Меттенъ.
На Майнъ при шлюзътъ \Легег.Ь ледовете сжщо
|
не
еж
причинили значителни вреди. Електрическата
:
' централа е била въ действие презъ целата зима,..
съ изключение на неколко дни когате се е
Тоя начинъ на субсидиране — съ ефтинъ кре- ! отичалъ ледътъ. Новите строителни работи надъ
дитъ — се практикува въ много страни, така напр. | Лшафенбургъ еж напреднали много. Въ Обернау
за сжщата 1929 год. Франция е отпуснала 750,000 000 \ къмъ изкарания презъ 1928 шлюзъ е прибавена и
лв. такива кредити, Италия и Съединените щати '} завършена и силова електрическа централа. При
—по 1,600,000,000 лв., Япония—около 700,000,000 лв., : двете стжпала Клайнвалщатъ и Клингенбергъ—
Норвегия — 200,000,000 лв., Чили — 35,000,000 лв.' ! Тренфртъ шлюзовете еж завършени и редовно е
поддържано корабоплаването презъ сжщите. Дои т. н. Сжщия начинъ се проучва и вероятно наскоро ще бжде въведенъ и въ Югославия, г. с. ; вършватъ се и фундаментите за силовите ел. цен
трали къмъ тези шлюзове.
Състоянието на строителните работи по
Трите намиращи се вече въ движение силови.
Рейнъ—Майнъ—Дунавската плавателна линия.
централи при Кахлетъ, Фиретъ и Унтере- Майнъ(Изъ отчета на Кеш—Мет—Ропаи — Я. О. МйпКеп за 1929 г.)
мюле еж дали добри резултати въ техническо и
Състоянието на строежа по канала Рейнъ—
економическо отношение. Презъ 1929 г ^ с ж щ и т ^
Майнъ—Дунавъ въ„края на 1929 г., въпреки голе
произвели общо 190 милиона киловатчаса електри
мите препятствия и затруднения презъ изминалите
ческа енергия. Пласиментътъ на това големо к о 
7 - 8 години, дава по благоприятни изгледи за холичество енергия дава приходи, които улесняватъдътъ на делото предприятие.
чувствително понататъшните работи на предприятието
На Дунава най-големото препятствие — раз
М. Острев*.
стоянието между Пасау и Регенсбургъ, е отстранено
Каналъ
м
е
ж
д
у
средиземно
море и Бисц
съ построяването на шлюза при Кахлетъ, който е
каиския з а л и в ъ . Следъ големите наводнения възавършенъ въ края на 1927 г. Сжщевременно е
Южна Франция, които причиниха толкова големитетона съ скорость отъ 10 — 12 мили въ' часъ, а
.Океания" — два парахода отъ 3 - 4000 тона съ
скорость 14 мили въ часъ за подържане съобще
нията съ Испания. Договорите еж сключени за
десеть години и осигуряватъ за „Океания" 6,000,000
динара, а за „Югославянски Лойдъ" 8,500,000 ди
нара годишно субсидия.
На основания на тия договори, „Океания" на
скоро ще открие редовна 15-дневна линия, свър
зваща Сушакъ, Сплитъ, Шибеникъ и Дубровникъ
съ испанските пристанища Барцелона, Валенция и
Лликанте. До сега, отъ Югославия еж били вна
сяни въ Испания главно само дърва, а за въ бждеще се очаква развитието и засилванието на вноса
на всички югославянски земледелски, скотовъдни
и горски произведения. Разчита се, че тоя износъ
отъ югославянскитъ- пристанища ще се засили още
по-вече следъ привършването постройката на го
лямата Адриатическа железопжтна линия (Белградъ—Сараево — Сплитъ и Сараево — Катаро-Ду
бровникъ), чрезъ която, освенъ това, ще се при
влече и голяма часть отъ румжнекия трафикъ за
средиземноморските пристанища. Новите параходни
линии ще засегнатъ и пристанищата по бреговете
на Северна Африка, кждето отъ Югославия се внася
много циментъ и дърва.
За Южна-Лмерика, до сега, югославянския из
носъ се е състоялъ сжщо така главно отъ дърва
и циментъ, пренасяни предимно съ корабите на
„Югославяуския Лойдъ", който е требвало да во
ди непосилна борба съ чуждата конкуренция и
който сега ще може да разшири и осигури редовностьта на поддържанитъ съ южноамериканските
пристанища съобщения.
До колко голямо е съперничеството на море
плавателните д ва, поддържащи изобщо съобще
нията съ Южна-Лмерика, се вижда и отъ силната
подкрепа, каквато всички тия д-ва получаватъ отъ
своите правителства. Така напр. Франция е плащала
презъ 1928 год. на своите д-ва, поддържащи ре
довни линии съ Южна-Лмерика, 135,000,000 лева,
а миналата година — 200,000,000 лева субсидии.
Съединените Щати субсидиратъ своите параходни
д-ва, поддържащи съобщенията съ Бразилия и Ла
Плата съ 140 000,000 лв., а съ Перу и Чили — съ
160,000,000 лв. годишно. Големи субсидии плащатъ
сжщо Италия и Испания. Бразилия подържа своя
„Бразилски Лойдъ" съ 330,000,000 лева годишно,
като освенъ това е подкрепила изобщо своето мореплавание за 1929 год. съ други 300,000,000 лв.,
дадени подъ видъ на ефтенъ кредитъ.

разрушения, се заговори усилено за проекта за на
права на единъ каналъ между Средиземно Море
М Бискайскиязаливъна Атлантическияокеанъ,който
л е ж а забравенъ повече отъ половина столетие.
Този каналъ ще има по въздушна линия, една дъл
б и н а повече отъ 400 клм. и ще предпазва населе
нието отъ наводнения въ
- -бждеще. Между Бордо
и Сетъ днесъ съществу
в а единъ воденъ пжть,
-обаче той има скромни
размери и използването
•му има само локално
значение. Новия каналъ,
както уверяватъ, ще има
такива размъри, че по
«его ще могатъ да плаватъ всички военни и
търгъвски кораби. Съ то
ва се съкращаватъ 1800
«лм., които тръбва да
се минатъ ако се заоби
коли презъ Гибралтаръ,
**"»-»»» *С
а корабитъ ще спестятъ
извънредно много време
и гориво. Въ южно-френВъ бурно море.
-ската преса се говори
вече за осъществяването на едно продължение на
Суецския каналъ презъ южна Франция. Значение
то на тоя двуморски каналъ е много голъмо за
<вътовното стопанство.
Този проектъ се посрещна съ симпатия и гол ъ м ъ възторгъ въ цъла Франция. -Много стопански
трупи, синдикати, общини, търговски камари и пр.
подчертаха' необходимостъта отъ тоя проектъ. На
8 октомврий 1905 год. единъ важенъ. политически
жонгресъ се занима подробно съ тоя въпросъ и

прие една резолюция съ която удобрява построй
ката. Тая резолюция предизвика много парламен
тарни доклади, а едно предложение въ камарата
въ полза на постройката на канала получи още на
5 октомврий 1905 год. не по малко отъ 302 гласа.
Едно възвание въ полза на тоя каналъ свършваше
съ думите: „Възъ осно
ва на дългогодишни про
учвания и обширни ра
боти, можемъ да докажемъ, че канала ще се
свърши успъшно и въ
най-скоро време, и ще
бжде за Франция това,
което за Египетъ е Суец
ския каналъ,за Америка
— Панамския и за Гер
мания — Кайзеръ Вилхелмовия каналъ." За да
могътъ да м и н а в а т ъ
презъ него всички мор
ски кораби, канала треб
ва да има размери при
близително равни на тия
на Суецския каналъ, кой
Рис. отъ М. Мутафовъ.
то е дълъгъ 168 клм. и за
. - • . . .
постройката му на вре
мето еж похарчили 494 милиона златни франка.
При състоянието на техниката днесъ, напра
вата на всеки, километъръ отъ тоя новопроектиранъ каналъ ще струва 10 милиона златни франка,
а за постройката на цълия каналъ — ще еж необ
ходими около 4,300 милиона златни франка. При
това положение, доста е съмнително, че въ Фран
ция ще се решатъ да построятъ тоя дълъгъ 430
клм. морски каналъ, за когото ще се нуждни тол
кова много пари.
к. Скут.
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(Приключенъ на 20. XII. 1930 г.)
Сиггу, Ог М. — „\Ушс1 игк! ХУаззег" МйпсЬеп 1930 (Р. Вгиск.Ирнаудовъ, Проф. Ян. Ив. — „Родословието на Тъхни Вели
тапп А. С. Луксозно издание съ множество снимки,
чества Царь Борисъ III и Царица Иоанна" (Сп. Морски
цена 18 марки).
«"
Сговоръ, год. VII. бр. 10, Варна XII., 1930 г., стр. 13—15).
Корбетъ, Ю. — „Операции английского флота в мировую
Вгепдоп, I. Н. — „Огеат. 1Чау1да1ог5 апд б1зсоуегег5." 1_опс1оп
войну. Том 111. Переводъ М. Л. Бертенсона. Ленинградъ
1929. (С. С. Наггаз & Со, цена 7 шил. 6 пенса).
1930 г. (Издание Упр. В. М. Сил. Р. К. К. Л., 430 стра
.Бюллетин Научно-технического комитета У. В. М. С. Р. К.
ници + 37 карт и схем въ отдельной папке. Цена 5
К. Н. — Ленинградъ 1930 г. (цена 3 рубли).
рублей).
.Бакърджиевъ, В. Хр. — „Бурна нощь" — Стихове — (сп. Мор
Лефтеровъ, Ст. — „Мигове, въ които чов-вкъ живъе" (сп.
ска Мисъль, год. I., брой 5, Варна XI., 1030 г., стр. 1).
Морска Мисъль, год. I, брой 5, Варна XI., 1930 г.,
Въдичарството, като спортъ — (сп. Рибарски прегледъ,
стр. 2 и 3).
год. I, брой 6, София 1930 г., стр. 84).
Малчевъ, Г. — „Изъ дейностьта на Габровското рибарско
"Теоргиевъ, Инж. Ж . Г. — „Източници за сила и енергия
д-во" (сп. Рибарски предгледъ, год. 1, брой 6, София
8Ь
отъ моретата" (Звено, год. III, кн. 34, София <9. XI.
1930 г., стр. 93).
рт
1930 г., стр. 533—536).
Нашит-в моряци — Морскиятъ капитанъ Янтонъ Георгиевъ
.ДрЪнски, Пенчо — „МИДИГБ и ловътъ имъ у насъ" (сп. Ри
(в. Тунджа, год. XIII, бр. 577, Ямболъ 21. XI. 1930 г.,
барски прегледъ, год. I, бр. 6, София 1930 г., стр. 89—91).
стр. 1).
Динковъ Дим. — „Лили" — Разказъ — (сп. Морска Мисълъ,
Мапзеп, Рг. — „Бигсп скп Каиказиз гиг №о1да." 1_е1р21д
год. I, брой 5, Варна XI, 1930 г., стр. 7 и 8).
1930 (Р. Н. Вгоскпаиз Уег1ад, 173 страници, 42 снимки
Ивановъ, Сава Н. — „Двадесеть и първи ноемврий" (в. На
и 4 карти, цена 8"5 м., подвързана 10 марки).
родна Отбрана, год. XII, бр. 1517, София 21. XI. 1930 г.,
Николаевъ, Л. — „Организация и боевая деятелность бестр. 1 и 2).
реговой оборонь1" Москва 1930 г. (Государственное
Ивановъ, Сава Н. — „Една бележита дата за нашия флотъ"
Издательство, 125 стр. с 31 рисунком).
(сп. Нива, год. III, брой 6, София 6. XI. 1930 г., стр.1 и 2).
Нечаевъ, Я. — „Защо Черно море не е богато съ риби"
Ивановъ, Сава Н. — „Царската сватба" (сп. Морски Сговоръ
(сп. Рибарски прегледъ, год. I, брой 6, София 1930 г.,
год. VII, брой 10, Варна, XII. 1930 г., стр. 2—5).
стр. 91—93).
Крема ковъ, Ив. — „Организиране на нашето морско рибоОрМггшв — „Двамата" — Една звездна нощь край нашето
ловство" (Известия на Бургазката Търг. Индустриална
море — (сп. Морска Мисъль, год. I, брой 5, Варна XI,
Камара, год. XIV, брой 37 и 38, Бургазъ 1930 г.).
1930 г., стр. 3—5).
с€огпеШ88еп, Р. — „01е НоспзееНоКе 1$1 апвдеюигеп." МйпПетровъ, Я. — „Въдичарство" — (сп. Рибарски прегледъ,
сЬеп 1930. (I. Р. 1_ептапп, 235 стр., цена 3'5 марки,
год. I, брой 6, София 1930 г., стр. 85—88).
подвързана 5 марки).
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П-ски, Д. — „Значението на насекомите за рибите и рибо
въдството" (сп. Рибарски прегледъ, год. 1, брой 6,
София 1930 г. стр. 94—96).
Пашмаковъ, Зл. — „Движение на параходите, вноса и из
носа презъ Бургазското пристанище и какво коли
чество храни още можемъ да изнесемъ" (Известия на
Бургазската Търговско-Индустриална Камара, год. XIV,
брой 38, Бургазъ 20. XII. 1930 г., стр. 3 и 4).
Панчевъ, Г. — „По поводъ турско-гръцкия договоръ за
ненадпреварване въ морските въоржжения" (в. На
родна Отбрана, год. ХИ, брой 1521, София 19. XII.
1930 г., стр. 3).
Сокачевъ, Ив. — „Бждещите насоки на нашата риоарска
дейность" (сп. Рибарски прегледъ, год. I, брой 6, София
1930 г., стр. 82-83).
5р1еде1, Е. Р. УОП — „и — Воо1 1т Геде1еиег" ВегИп 1930
(Яид. 5спег1 О. т . Ь. Н, 221 стр. цена 3"50 марки,
подвързана 5 марки).
5сЪшег1а, С. В. — „Капааа \т РаНЬоо*." ВегПп 1930 (Уег1ад
5спег1, 194 стр., 37 рисунки и 1 карта, цена 5 марки).
Стриж, К. Я,—„Кораблеустройство и трюмное дело". Часть III.
Трюмное дело. Ленинград 1929. (Изд. Управление В.
Морских Сил Р. К. К. Я., 144 стр. Цена 135 рубли).
Свечников, И. Н. — „Опъгг боевой санитарной служби на
л./к. „Евстафий"въимпериалистическую войну." (сп.Морской Сборник, Ленинград, 1930 г., № 10, стр. 127—135).
Славяновъ, Г. — Н. В. Царь Борись III. като върховенъ
покровитель на Българския Народенъ Морски Сго
воръ" (сп. Морски Сковоръ, год. VII, брой 10, Варна
XII. 1930 г., стр. 7—9).
Скутуновъ, К. — Негово Величество Царь Борисъ III и
морето" (сп. Морски Сговоръ, год. VII, бр. 10, Варна
XII. 1930 г., срт. 9—11).,
С. Н. И. — „Изъ живота и дейностьта на съвременния руски
воененъ флотъ" (сп. Морски Сговоръ, год. VII, брой 10,
Варна XII. 1930 г., стр. 18—19).
Зегуиз — „Нашето море" (сп. Морска Мисъль, год. I, брой 5,
Варна XI., 1930 г.,стр. 1 и 2).
Търновски П. Ив. — „Висшата държавна предвидлива мор
ска политика и законодателството въ чуждите дър
жави" (в. Славянинъ, год. XVII, брой 27, Варна 31. X.
1930 г., стр. 2).
Цаневъ, Ст. — „Морски новини отъ Италия" (сп. Морски
Сговоръ, год. VII, брой 10, Варна XII., 1930 г.,стр. 19).
Цеханович, Проф. В. В. — „Спуск суден на воду." Харьковъ — Одесса 1930. (Державное видавнитцво Украши,
104 стр., с 93 фиг., цена 1*50 р.).
Шишковъ, П. Н. — „Машка и китайката" — Разказъ — (сп.
Морска Мисъль, год. I, брой 5, Варна XI., 1930 г.,
стр. 4—7).
Шишковъ, П. Н. — „Срещу Никулдена" — Разказъ — (сп.
Морски Сговоръ, год. VII, брой 10, варна XII. 1930 г.,
стр. 15—17).
Шишковъ, П. Я. — „Контрабандата" — Разказъ — (сп. Угари»
год. 1, кн. 1, октомврий 1930 г., Шуменъ. Стр. 3—7).
Шедлинг, Ф. — „Постройка шлюпок." Часть II. МотортПе
шлюпки. Предисловие Н. Я. Васильева, редакция Н. Е.
Фельтена. 1930 г. (Судопроект, 346 стр., цена 5 рублей).
Шедлинг, Ф. М. — „Нлбьом чертежей шлюпок" (Издание
Союза Общества спасание на водах С. С. С. Р.).
Шведе, Е. — „Операции на Черном море в мировую войну
в освещении германской официалчой морской истории"
(сп. Морской Сборник, Ленинград 1930 г., № 10, стр.
64—81).
Морска хигиена отъ Т. Б. Шоу (Тп. В. ЗсЬаш-Иауа!
Нуд1епе. Ьопаоп 1929, р. 365 4 XIV).
До сега лекарите отъ английския флотъ немаха ори
гинално съвременно ржководство по морска хигиена
и се
ползуваха отъ американските издания: ^те^ооа 1 — 1Чауа1
Нуд'1епе,1909 и X Ргауог — 1Чауа1 Нуд1епе, 1918. Янглийското
ржководство отъ 1881 година: Л. Ме. РопаИ — „ОиШпез оГ
1Чауа1 Нуд1епе представляваше само исторически I интересъ.
Въ втората половина на 1929 г., обаче, излезе съставената'
отъ английския морски лекарь Шоу книга, предназначена
да удовлетвори назрелите нужди отъ едно съчинение по
морска хигиена, която да е нагодена специално за нуждите
на английския флотъ.
И действително ръководството на Шоу по морска
хигиена е изпълнено съ цитати отъ разпорежданията, ин
струкциите и пр., действуващи въ настояще време въ ан
глийския флотъ, което до известна степень обезценява кни
гата като санитарно ржководство и за флотите на другите
държави. Все пакъ, обаче, сьбраниятъ въ тази книга материалъ представлява значителенъ интересъ и може да бжде
използвана и отъ другите флоти. Това ржководство се от
личава отъ подобните издания въ това отношение, че автора
счита общо хигиеническите сведения за достатъчно известни
и разглежда само хигиеническите условия на кораба*

.1 и Д . VIII. ЪГ.

Съдържанието на ръководството е разделено на слеДУЮШ

Тглава'ЛкаВто: въведение, изтъква характера и задачите

" 3 " Т г Г в а Т Г с в е т е н а на статистиката по заболява
нията и санитарната отчетность въ английския флотъ %
III глава разглежда въпроса за въздуха въ кораоа.
IV глава описва способите за определение на неооходимия въздухъ, вентилационните прибори и условията за
вентилацията въ различните корабни помещения.
V глава разглежда въпроса за отоплението на кораоа.VI глава разглежда въпросите за осветлението на
кораба.
к,
VII глава е посветена на канализацията въ кораоа.
VIII глава — водоснабдяване на кораба и пазенето на
водата.
IX глава — храча за екипажите.
X глава — приемане и попълване на личния съставъ.
XI глава — лична хигиена.
XII глава — предпазителни мерки за избегване зара
зителни болести.
XIII глава — способи за борба съ МИШКИТЕ И пара
зитите въ кораба и
XIV глава — данни за заболяваемостьта въ англий
ския флотъ отъ некои заразителни болести и мерките, кои
то требва да се взематъ противъ техъ.
Книгата съдържа и 24 рисунки отъ технически характеръ. Цената й е 21 шилинга.
С. Ч.

кашгепсе 1. КеаИпд — „Магу-Се1е51е" (Рауог,-

Рапз 1930, цена 20 франка).
На 17 ноемврий 1872 година ветрохода „Мария Целеста" натоваренъ съ бензинъ и спиртъ напустналъ Ню-Иоркското пристанище и се направилъ въ обикновения си рейсъ
къмъ Генуа. Той ималъ обслуга 14 души и една жена —
жената на капитана. Отъ тогава никой не е виделъ, нитоживи нито мъртви, ни единъ отъ тези хора *).
Седемъ дни следъ „Мария Целеста" излезалъ отъ Ню.Иоркъ тристожерния ветроходъ „Божия Милость." На 4 декемврий средъ океана отъ последния ветроходъ забелязали
да се движи подъ всичките си вврлила другь неособенноголемъ ветроходъ. На обичното поздразление съ слушането
на кърмовото знаме никой не отговорилъ. Приближили се
по-близко. Върху горния подъ на странния корабъ немало
нито единъ човекъ. На кърмата му личалъ надписъ „Мария
Целеста" — отъ Ню-Иоркъ." Спустнали лодка. Неколко мо
ряка се прехвърлили на ведрохода. Той билъ въ пъленъ
редъ. Похлопали въ кабината на капитана. Никакъвъ отговоръ. Тъй като тя не била затворена, влезли вжтре. Не на
мерили никого. Огледали целия корабъ. Ни една жива душа.
„Мария Целеста" пжтувала по океана безъ никаква обслуга.
Обаче, изглеждало, че обслугата скоро е напустнала кораба.
Въ кухнята върху топлата печка имало тенджери. Имало
недопитъ чай. Въ каютите владеялъ пъленъ редъ. На една
отъ възглавниците имало недошита престелка и носила
следи отъ човекъ който е лежалъ върху нея. Нищо не могли
да разбератъ. Корабниятъ дневникъ е билъ въ редъ до 24
ноемврий. Кжде е обслугата на кораба ? — Ето единъ въпросъ, който и до сега е останалъ неразрешенъ. „Мария Целе
ста" на влекало била докарана въ Гибралтаръ, кждето об
слугата на „Божия Милость" получила за нея полагаемият*.
се делъ пари.
Дали това е било общо отравяне, нещастенъ случай
или общо хипнотизиране, което е заставило обслугата да
се хвърли въ морето ние не можемъ да отеждимъ. Които чи
татели се интересуватъ отъ този въпросъ нека прочетатъ
книгата на Л. Ж. Китингъ или сжщо така интересната ра
бота, излезла преди неколко години, на тема: „Демонит-е
на необитаемите кораби" отъ Ивъ Дартуа.
При това тръбва да се отбележи, че въ морските ана
ли се описватъ и други подобни случаи. Тъй напримеръ, въ
1884 г. английскиятъ кръстосвачъ „Миллардъ" намерилъ
при бреговете на Лабрадоръ ветрохода „Резолвенъ" съ по
ставени ветрила, съ запалени ходови огньове, въ пъленъ
порядъкъ, но безъ никаква обслуга. Неотдавна, презъ м,
септемврии 1921 година въ Ню-Иоркъ било публикувано
сжщо така невероятното съобщение за петстожерния ветрот
ходъ „Карелла Дирингъ." На 29 януарий сжщата година
този ветроходъ съ скорость 5 вжзела въ часъ миналъ по*
край носъ Лукутъ (Каролинските острови), а два дена покжено го намерили изхвърленъ на брега при Новъ Джерсей, безъ каквато и да била обслуга, за която никой нищо
не узналъ. Най-после въ 1929 година въ Китайските води
билъ намеренъ големъ ветроходенъ корабъ, блуждающъ
изъ морето съ повдигнати ветрила, безъ обслуга.
Ний мислимъ че разрешението на тия тайнствени за
гадки тръбва да се търсятъ въ трудовете, които разглеж
дате самовнушението на масите.
(Изъ „Часовой" № 36, 1930 г. С. Ч.).

+) Бижъ статията „Мъртви кораби' поместена въ брой 8 (1929 г.>
отъ нашето списание „Морски Сговоръ.•

ВАЖНО
ЗА ЧЛЕНОВЕТБ И АБОНДТИТЪ
НА

п

МОРСКИ СГОВОРЪ

ЖелающигБ да получатъ безъ прекжсване книжка № 1 (година VIII,
януарий 1931 год.), отъ списанието
„Морски Сговоръ," да предплатятъ веднага членския си вносъ или
абонаментъ въ съответнигБ клонове.
Лрезъ 1931 год. списанието ще се^из-

праща безплатно само на пред
платилите членския си вносъ
за 1931 год.

Дбрнаментътъ на списанието за
новата 1931 година (година VIII)
е 150 лева за България и 200 лева
за чужбина.

КЪМЪ ЧЛЕНОВЕТЕ
НЯ БЪЛГЯРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
Неполучаващигв списанието ще почнать да
го получаватъ само следъ като издължатъ член
ската си вноска за ц-Ьлата 1931 година.
ИзплатилигЪ вноската си и не получаващи
списанието, тръбва да пров-вряватъ въ Управи
телното тъло на своя клонъ, дали точниятъ имъ
и пъленъ адресъ, при това непременно за
е д н о съ съответната вноска, еж изпра
тени въ Главното Управително ТБЛО въ Варна;
безъ това, естественно, Гл. Упр. Тъло не може
никому да изпраща списанието.
Редовно издължените членове предъ своя
клонъ, а отъ тоя последния — предъ Главното
Управително Тъло, ако не получатъ нъкой брой
отъ списанието, веднага тръбва да съобщятъ за
това съ отворено писмо направо въ Гл. Управ.

Тъло на Б. Н. М. С. въ Варна, ул. „Царь Борисъ"
№ б, като заедно съ това съобщятъ точния си и
пъленъ адресъ. Изгубената книжка се изпраша
повторно, само ако се съобщи за това въ Гл.
Упр. Тъло не по-късно следъ получаването на
следующата книжка.
За всъка промъна на адреса се съобщава
своевременно по сжщия начинъ, като се прилага
и 5 лева за отпечатване на новия адресъ.
Тръбва да се помни добре, че най-често
КНИЖКИТЪ се губятъ поради несъобщаване
пъпния и точенъ донашенъ а д р е с ъ .
При адресъ, даденъ въ учреждението, гдето
работи абонатътъ, всъкога тръбва да се разчита
на изгубване на книжки отъ списанието. Винаги
домашниятъ адресъ е за предпочитане.

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

МОРСКА УЧЕБНА ЧАСТЬ — ВАРНА.

Управлението на Морската Учебна Часть,
съобщава на бившитЬ възпитаници на Ма
шинното Училище, че по случай 50 годиш
ния юбилей на училището, който ще се отпразднува презъ явтото 1931 г., въ деня на
юбилея ще-бжде открита изложба, цельта
на която ще бжде да се покаже:
1) Какво изработватъ ученицигв въ работилницигБ на частьта презъ време на пре
биваването имъ въ училището и
2) Какво произвеждатъ нЪкои отъ
бившитв възпитаници на сжщото.
За да може да има успъхь .втория отдътгь
на изложбата, Управлението на Морската
Учебна Часть, моли всички бивши възпита
ници на училището, да подпомогнати изна
сянето на този отдътгь съ следующето: •
1) ВСБКИ бившъ възпитаникъ на учили
щето, който има изработенъ ИГБКОЙ предметъ
презъ време на пребиваването му въ учили
щето, да го изпрати, за да бжде помъчггенъ
въ съответния отдътгь на изложбата.
2) Бивши възпитаници на училището,
които притежаватъ собствено предприятие,

работилница и др„ да изпратятъ НБКОИ изра
ботени предмети отъ ТБХНИТБ предприятия
или работилници, които сжщо да бждатъ по
ставени въ специаленъ отдътгь на изложбата.
3) ТБЗИ бивши възпитаници, които н-вматъ възможность да изпратятъ изработени
отъ ТБХНОТО предприятие предмети, да съоб
щятъ какво предприятие притежаватъ, наи
менованието му, годината на основаването
му, приблизителната стойность на инвентаря
му, какво произвеждатъ и изпратятъ нъж>и
снимки, отъ самото предприятие.
СЖЩИГБ данни да съобщятъ и тия, които
изпратятъ предмети.
: ПредметиТБ, СНИМКИТЕ И пр. тр-вбва да
бждатъ изпратени на адресъ: „Морска Учеб
на Часть" — юбилеенъ комитетъ — Варна,
най-кжено до 1. V. 1931 г., за да има време
да се подредять, да имъ се приготвятъ-подставки, рамки и т. н. и да може да се опредъпи разм-вра на изложбата.
Всички изпратени предмети следъ из
ложбата ще бждатъ повърнати на притежателитв имъ.

Отъ Управлението нв ИориотОяйнй Лить.

САПУНИ

ММ
Извършва всякакви морски експер
тизи за смътка на ВС1КЕЯС1 УЕК1ТЯ5
и за своя смътка

ПЕРЕ НЯЙ ДОБРЕ
ИЗЯПЯЗВЯ БШзОТО.
10-3

Доставя най-доброкачествени, материали уреди и апа
рати за нуждитъ на корабитЪ и корабоплаването.

П0КУПК0-ПР0ДШ6А НА НОВИ И СТАРИ КОРДБН
Доставчикъ на Българското търговско параходно
д-вог' Ром-ънското дунавско , параходно д-во, Приста
нищната служба, Морската и Дунавската полицейска
служба, Главната дирекция за настаняване на бьжанцигЬ, Риболовното училище, Районното инже
нерство по. водитв, частни рибари, лодчари и пр.

СНИМКИ отъ МОРЕТО
Ако жзлаете да имате единъ хубавъ албумъ
съ 1 0 0 най-разнообразни художествено снети
и подбрани снимки отъ нашето черноморско
крайбрежие, обърнете се на адресъ:

Фото

„ЕТЮДЪ"

НЯ К. Н. ТЕРЗИСТОЕВЪ - ВЯРНЯ

ЦЕНИ ФАБРИЧНИ

Цена само 3 0 0 лева

Упжтвания и съвети при съставяне на поемни усло
вия, .девизи и пр. Контрола и поправка на стари
.такива по правилата на б ю р о В ери та съ.
10-8 .

СТРОИТЕЛИ!
Искате ли вашитЪ бетонни плочи
да .не - пропускатъ С Т У ДЪ, Т О ПЛ И Н Л , . В Л Я Г А И З В У К Ъ , това
става само съ нашитъ специални

Хурдййнитухли
Искайте огь вашитъ- архитекти да ги поставятъ въ
проектитЬ "Вй. Разполагаме винаги на складъ и КУХИ
ТУХЛИ съ две и Шесть дупки. . •

Акц. д-во за Ебоаничнв. издалия ^ТУНДЖА" -ЯмОолъ.

При сжщото ателие се изработватъ художе
ствени снимки и се увеличаватъ стари пор
трети. Ятелието разполага съ киноапаратъ и
може да изработва филми отъ какъвто и да
е характеръ.
10-1

ФИНА

шошшн бонОоян
БРАТЯ ЦАНЕВИ
БУРГЯСЪ

4-3

3-3

Адд. &вова керамични издмия„ТУВДЖй,! -МШ.
П Р О Д Л В Д на най-износни цени,
поради замЪняне съ дизелъ моторъ
КОМПЛЕКТЪ И ПО О Т Д Ъ Л Н О
Стабиленъ водотржбенъ-ПНРЕНЪ КОТЕЛЪ, Фабрикатъ на Етапш1 1_етЬааз — 10 атмосфер
но работно налягане и 116 кв. м нагревна по
върхност^ съ'хоризонтална ПЯРНЙ МЯШИНЯ,
фабрик тъ на Рйгзг. 5а1т' 5сЬе 150 к. с. съ
•75 обръщения и принадлежности.

;жаок.;а.:1аг.тхз О Ф В Р Т Я

3—3

За телеграми „Тунджа" — Ямбопъ - Телефонъ № 39

ПОДЪ ПЕЧАТЪ Е КНИГАТА

НАНСЕНЪ
биографически очеркъ на прочутия изследователь на Северния полюсъ, Гренландия, С»$(5иръ,
норвежки общественйкъ, гол^мъ приятель на
хората и морето, - съ портрети и др. илюстрации.
Цената за членовете на Бълг. Нар. Мор.
Сговоръ (които изпратятъ сумата до края
на февруари) н а м а л е н а н а 2 5 л е в а .
Поржчки до автора:
Д-ръ Панайотъ Хитровъ — Вел.-Търново.

СЪДЪРЖАНИЕ-: 1) Година осма: 2) Италиански отзивъ за Б. Н. М. С. - презе-ть Ст. Впас«ь;= = = = =
„ Ядринска стража отъГ.С: 4) Силата на военни* флотъ отъ Г. Сланяноа* ;
5} СпЬтопното корабоплаване презъ последнитЪ 5 години отъ Инж. Б. Кжневъ; 6) ,3а зави»
симостьта между морскигЬ течения и ввтъра отъ Б. Старко. — Превелъ Сава Н. Ивановъ; 7) ио*г
нартьъ - »>.,„.,„.-«». Николай оряовъ: 8) Морски спортъ - Състезанията между частить
на Варненския морени спортенъ легионъ на 28. IX. 1930 г. _ отъ Пр. Пампуловъ; 9) Уфициалеиъ отдЪлъ; ю) Морски новини; И) Морски книгописъ.
•еуруиетаез

С Е Д М И Ч Н О С П И С А Н И Е З Я К У Л ТУ Р А, X У Д О Ж Е С Т ВО, Л И Т Е Р Я Т У РЯ И Н Я У К Я .
Одобрено и препоржчаио отъ М-вото на Просветата съ о-ержхшо № 3507 отъ 11 февруари» 1929 г. и отъ ^ « о в н и я
чнтаяищоп. съюзъ съ протоко.ть № 9 отъ 18 ноемврий 1923 г. за всички у-ща. общински, ,м, Д ,щ","• ^ щ *п ^
' °.^^.-

НИВЯ е единственото списание съ най-богато и разнообразно съдържание, въ което участвуватъ като сътрудници първи наши писатели, професори, публицисти и професионалисти въ облостьтв на своята материя.
НИВЯ застжпва всички отдели обективно, достжпно, съ данни отъ най-авторитетни източници.
Така въ .Нива" последователно еж били застжпени отделите.* астрономия, авиатика, архи
тектура, археология, биология, биография на видни и велики хора, география, геология, палеонто
логия, землелт-.лие. стопанство, нови открития, описания на дивни и далечни страни, литература, ху
дожество, телтъръ, кино, спортъ и всички най-нови събития на деня — придружени съ снимки,
картини, скици и карикатури.
Списанието, което навърши Н-ра година и стъпва въ Ш-та си годишнина, се радва на под
крепа въ обществото, а появнлитЬ се напоследъкъ критики го сочатъ за единственото сериозно
илюстровано списание, което бьрзо се наложи, за да стане необходимо за вевко семейство.
НИВЯ излиш пъ 16 страници на хубава книга, съ много снимки. Издание на „Книпеграфъ",
неговото редовно излизане е напълно гарантирано.
НИВЯ, която излиза редовно всека седмица, дава годишно точно 52 книжки или 832 стра
ници — големя обемна книга, която подвързана е най-ценното съкровище за всека домашна и
обществена библиотека.
Ония, които си купувзтъ списанието чрезъ вестникопродавачигЬ, заплащатъ вс%ка книжка
по 5 лева.
Я ето обпагитъ на ония, които еж станали и желаятъ да станатъ абонати:
.Низа" годишно дава по няколко ценни премии въ произведения на каши автори, най-лук
созно издадени, репродукции отъ картини на наши художници, географски карти, илюстровани ал
буми, атласи, алманаси и пр.
За третата годишнина . Н И В Я * е приготвила и дава веднага на всички стари й новозаписалн се абонати:..
"

СОФИЯ ВЪ СНИМКИ,
у ч Г - ж п е ^ Г Г Г и т ^ и ^ Г л " баабнекиеиИпТН°СТИТ^ "
ИЗДАНИЕТО Е НЯЙ-ЛУКСОЗНО.
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н а ч в п о т о Т ^ г ^ п п К 0 И Т ° п Р е д п л а т я т ъ абонамента си за 111 година, платими наведнъжъ или въ
началото на всЬко полугодие, ще получатъ премията отъ първия брой на списанието

.- 100 л ^ Г Т С ^ ЙГЕ? Ж ™
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Всичко се изпраща на адресъ: сп. „ Н И В Я , " София
Телефон^Т™

И ацмйнист

РЗЦЙЯта

на

-Нива" се помъщаватъ на У л. Графъ Игнатиевъ 11, София..
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