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Строежъ

на

кораби

и всички

видове

лодки

като:

Моторни, рибарски, спортни, луксозни, платноходни и др.
Строежъ,

монтажъ

и

поправка

на

всвкакви

видове

машини

иинсталации.

СПЕЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗЯ ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
РЕЗЕРВУАРИ И Е Л Е К Т Р О Ж Е И Н Н И З А В А Р К И
Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени
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ахсш
Телеграфически адресъ: ЗОЛЯСЪ—ВЯРНЛ
Т е л е ф о н ъ № 58
е
Пощенска кутия № 20

ПУШЕТЕ

Представители на:
ОЕ11Т5СНЕ ЬЕУАИТЕ Ш Е , НАМВШО
Редовна служба отъ Хамбургъ, Бременъ,
Анвдрсъ за Средиземно и Черно морета.

КДР|ЕЛЪ

ЛбН'И5ТО№ 1ЛИЕ, ЬЛУЕКРООЬ
Р е д о в н а с л у ж б а (всЪки 2 0 д е н а )
отъ, Янверсъ, Ливерпулъ, Суансий за
Сред*иземно и Ч е р н о м о р е т а .

ЗА ДА ВИ Е ЛЕКО НА ДУШАТА

ОСГИНКР 1ЛИЕ, и У Е К Р О О Ь
Е ж е с е д м и ч н а служба, с ъ б ъ р з о ходни кораби отъ Глазговъ, Ливерпулъ,
Суансий за Средиземно и Черно морета.
М055 Ь1ИЕГ'Ь1 УЕКРООЬ
Е ж е с е д м и ч н а служба, съ б ъ р з о ходн» кораби отъ Глазговъ, Ливерпулъ,
Суансий за Средиземно и Черно морета.
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ЗЯ ТЕЛЕГРЛМИ: „ПРИНЦК И " - Г А Б Р О В О . ТЕЛЕФОНЪ № 59

Произвежда нпй-доброкачествении
зефири, оксфорди, бар
хети, маристи, белени
платна, американи, ха
сета, чаршафи, сини и
спортни докове, обу
щарски докове, панами,
ангини, дюшекликъ ма
терии, габардини, лице
ви обущарски платна,
швейцарски материи и
други, които се изработватъ отъ най - доброкачествени
прежди и се боядисватъ съ най-упорни бои

ЕЬ7Ш° ТЕКСТИЛНА ЩТдаГПБРЗЮ
Производство на шаеци и фини камгарни платове
О С Н О В А Н А 1904 ГОД.

ЗД ТЕЛЕГРАМИ: Ф А Б Р И К А Н А Д Е Ж Д А ТЕЛЕФОНЪ № И
10-7

Кожарска фабрика Произвежда лицеви
кожи: Боксъ черъ и цвЪтенъ, Белони, Лакъ, Шевра, Кожи за
кджени издалия и мебели

шп

[ОФН Я

Гдавм дгаюлтор! м
т и р е т а фабряна

ММЕШШ
СОФИЯ-РУСЕ-БАРЙА-ПЛОВДКВЪ
10—7

Кожарско ателие.
Произвежда: Куфари,
Ядвокатски чанти, Несесери,
Дамски чанти, Портофейли идр.

ТРАНСМИСИОННИ
5

'•' '"' *- ^ -

ПЪРВИ БЪЛГАРСКА ПЛЕТАЧНА Ф Ш Ш ЗА « И ТРИКОТДЖЙ И ЧОРАП

„БЖДАЩНОСТЬ"
ига

ИЛИЯ ИЛЕВЪ
Основана въ 1907 год. Габрово *
РЯВК1С1С1Е ОЕ ВСЖ1ЧЕТЕК1Е

„ВАОА5СН1ГО5Т"
Наградена съ златенъ медалъ отъ Първия Български мостренъ панаиръ въ Г.-Орвховица
и днпломъ за отличие отъ първата промишленна изложба въ гр. Габрово
Произвежда: Дамски, мжжки и детски: Фланели, гащи, кюлоти, корсажи, комбинизони и др. отъ
егеръ, платиръ, мако, мерсеризирани и др. памуци, които по здравина и изработка не-отстяшватъ въ
нищо отъ европейските. Разни спортни фланели, юнашки фланели, бански костюми, туристически
ризи и др. изработени по най-нови образци, отъ доброкачественни памуци съ гарантирани цвътове
Ажурени фланели и гащи специално нагодени противъ потенето лътно време. Ватирани фланели и
гащи, които замъстватъ" напълно дебелите вълнени фланели. Разни мжжки и дамски, памучни и
вълнени чорапи отъ финни материали, гарантирани по качество и здравина.

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

ЦЪНИ ДОСТЖПНИ За ВСЕКИГО!
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БЪЛГЛРСКО ТЪРГОВСКО ЛКЦИОН. Д-ВО >• РУСЕ
Телеграфически адресъ: МЕРКУРЪ

Телефонъ № 6О;

З Е М Л ЕД-ЪЛ СКИ М А Ш И Н И :
Вършачки, трактори, редосвялки, триори, сламорезачки, преси за грозде, мисирорезачки и др.

ЖЕЛЪЗЯРСКИ и КОЛЯРСКИ МЯШИНИ, МЕЛНЙЧЯРСКИ МЯШИНИ и ЯРТИКУЛИ:
Копринени

сита, м е л н и ч н и

камъни,

мелнични

чукове

и сантрачи

и др.

ТЕХНИЧЕСКИ А Р Т И К У Л И :
Трансмисионни ремъци, водопроводни тржби, фитинги, клингиригь, азбесть и пр. Гипсъ, циментъ
ОФЕРТИ И К Я Т Н Л О З И ГРЯТИСЪ ПРИ ПбИСКВЯНЕ

Риболовна трудово-производителна кооперация „БЪЛГЯРИЯ", гр. Созополъ

БЯЛЯНСЪ
на 31 декемврий 1928 година
.0

О Б О Р О Т И

=:

М

•г. а.

О С Т А Т Ъ Ц И ' '

,Т±

о
п

Д а дава

Да в з е м а

2,774,025-90
1,277,113
1,011.038'
' 10.000
1;692,711
24 815'
3,773,71330
35,796 —

•2,759,187—
1,227,393—
129,333—

2,443,541-2,400,806--

148,805-14,000--

2,566,094—
2,470,078—
1,272,022—
1,543,792—
33,880-10
373.960—
372,060—

400,000400.000--

400,000—
400,000 —

Да д а в а

1 Да в з е м а

I. ЯКТИВЪ
Каса

Стоки
>
Римеси
Дъловевъ Бълг. центр. кооп. банка.
Имоти. . .. . . . . . .. • • > •
Сждебни вземания
Дебитори и кредитори
. . . . . .
Полици за събиране
И. ПЯСИВЪ
Разни . .*
-.
Кореспонденти
Текущи лихвени смътни
Якцепти
Фондове
Задължителни спестявания
Д-вловъ капиталъ
. . . . . . . .

• •
• •
. .

. .

715.844--

293,792-. .

III. СТЯТИСТИЧНИ СМЪТКИ
Депозити . . . . . . .
Депозанти
.
IV. РЕЗУЛТЯТНИ СМЪТКИ
Кооперативна ледница
Кооперативенъ столъ
, . .
Преработка
Ловидба
Стоки на консигнация . .
Превозни плавателни сждове
. . . . . .
Общи разноски
Загуби и печалби . . . . . . . .
. .
Всичко

12,565--'
569,657-—.
149,870—
3,549,639—
47,136—
90.886—
1,040,711-70
1,980,44415
24,856,90905

343,603—
2,666—
3,465,235-90
35,796—

14,838 90
49,720—
881,705—
10.000—
1,349.108 —
22 149—
308,474-40

122.553—
69,272—
556,178—
1,250,000—
33,880-10

225.155.—
358,000—

12,565—
569 657—
149.870—
3,549,639—
47,136—
90.886—
1,040,711-70
1.996.401-35
24,856,909-05

15.960 20
2,635,998-30

2,635,993 30

ВЕДОМОСТЬ

дя дявя

за загубигв и печалбитъ- на 31 декемврий 1928 г.

Н Я И М Е Н О В Я Н И Е

ДЯ ВЗЕМЯ

СУМ Я

Н Я И М Е Н О В Я Н И Е

С УМ Я

Канцеларски
Наемъ, осветление и отопление
Премия -по застраховките
Командировачни — пжтни и дневни . .
Разноски, по представителството Б-съ
Премии. . . . - . . Възнагр. на к-ригв презъ мъртвигв еезони .
Подаръци
Разходи по праздницигв
Лихви и комисионни . . . , . '
Разни други.разходи
. . . . . . . . . .
Наемъ на талянигв

354,950-45
3,000—
78,462—
215,640'—
13,143-70
7,559—
25.339 —
826—
12,109 —
2,667 —
60,000—
160,199—
2,042—
2,704—
55,820—
30,536—
285,346—

Печалба отъ изработени стоки . . . • . .
„ ловидба
» производство
. . . . . . .
„ стоки на консигнация. . . .
. „ превозни плавателни сждове.
„ разни работи на к-ри и др. .

156.865—
1,775,909—
42,974—
1,289—
3,178—
16,185-35

Погашение на ИМОТИТЕ

238,078—

Загуба огь 1927 година . . . !
„ стоки на консигнация
„
„ несъбираеми вземания . . ' . . .
Чиновн. заплати и възн. на к-ритЬпри управ.
Лекуване на к-ригв и ЧИНОВНИЦИТЕ

. . . .

Изпжйжи негодни вещи . ,
40.542—
Загуба отъ кооперативенъ столъ. . , . . ,
„36,460—
»;"" » кооперативната ледница . . . .
1,947—
348,465—
„ . » групигЬ презъ пролътния сезонъ .
4.609—
Разни цруги загуби
Печалба . . . . . . : .
15,96020
Всичко . . 1,996,404 35
Счетоводитель: (п.) Ж. Стояновъ
КОНТРОЛЕНЪ СЪВЕТЪ:
Председатель: (п) П- Поповъ
Членове: !

(п.) П. Янковъ
*пТ| Ит,| Лй1аг т "т

1,996,404-35
Директоръ: (п.) Г. х. Ивановъ
УПРЯВИТЕПЕНЪ СЪВЕТЪ:
Председатель: (п.) П. Анестев-ь
(п.) К. Пецовъ'
Членове: (п.) Ст. Накевъ
(п.) Ст. Мариновъ

Шж тт® шЩ^т т вш?%тт з

ОРГЯНЪНВЬ-

" " ^ ' ^ СГОВОРЬ
ГОДИШЕНЪ ЯБОНЯМЕНТЪ:

IОДИННА VI. БРОЙ 7 - 8

За България . . . . 140 лева. За странство.'. . . . 170 лева

ОТДШНЪ брОН 2 0 П№

ВАРНИ, селтемрй 1929 щ.

УРЕЖДА КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯ ОТДЪЛЪ

Гл.реданторъСДВАИ.ИВАНОВЪ
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Д-ръ Я. Лрнаудовъ

VI РЕДОВЕНЪ СЪБОРЪ НЯ Б, Н. М. С.
Когато на миналогодишния конгресъсозополскйятъ делегатъ г. х. Ивановъ предложи гостопри
емството на Созополци за тая година, поканата му
биде приета единодушно, въпреки съображенията
за неудобства по настаняването и подобни. Това
решение бъ продиктувано преди всичко отъ жела
нието да се даде импулсъ и морална подкрепа на
дейците отъ Созополския клонъ въ тъхната рабо
та за организацията и борбата имъ съ незайнтересованостьта или даже враждебностьта на граждан
ството. Единъ импозантенъ съборъ освенъ това не
можеше да не влъе нови жизнени струи и въ слабитъ и отчасти угаснали клонове по малките край
морски градчета въ съседство съ Созополъ. На това
решение не бъха чужди и съображения отъ наци
онално естество: безспорно е значението на кон
греси и подобни сборища, свикани близо до или
на периферията на нашето етнографско разполо
жение, за засилване на съпротивлението спръмо асимилаторскитъ стремежи на чужди етнически ядра;
очевидно е отъ друга страна, че такива събори
биха допринесли не малко да се импулсира и претопителната дейность отъ наша страна. Това е
схванато напоследъкъ и отъ други организации.
Съобразно изтъкнатите мотиви VI съборъ има
ше предимно представителенъ характеръ, който се
съгласуваше много добре и съ дневния му редъ:
освенъ да разгледа отчета и доклада на управител
ните гЬла и да гласува бюджета за идната година,
други сжществени задачи не му предстоеха. Той се
състоя на 14, 15 и 16 юлий. Мтзстниятъ клонъ въ
преки слабите си средства, широко подпомогнатъ
отъ началника на Морската полицейска служба и
неговите органи, можа съ съдействието на Рибо
ловната трудово-производителна кооперация „Бъл
гария" да организира добъръ и сърдеченъ приемъ
на делегатите и гостите. Последните бидоха пре
несени съ нашите кораби „Дръзки", „Храбри" и
„Смели" и красивата „Евдокия" на 13 юлий и 14
сутриньта. На пристана ги привътствува скромна
арка отъ зеленина съ „Добре дошли", представи

тели на клона причакватъ лодките, поздравляватъ
сърдечно пристигналите и ги опжтватъ къмъ квар
тирната комисия. По-голъмата часть се настаняватъ
въ монументалната, още недовършена сграда на ри
барското училище, кацнала като огромна бъла чай
ка на о-ва „Св. Кирилъ", а една малка група е раз
квартирувана у гостоприемни созополци.
Конгресътъ се откри въ неделя на 14 юлий пъ
10 и пол. часа сутриньта отъ председателя наГ.У. Т.
г. Петъръ Стоянонъ пъ присжтствието на около 500
делегати и гости (мнозинството отъ последните
дошли за единъ день отъ Бургасъ) освенъ Созополското гражданство. Дългогодишниятъ председа
тели на организацията изтъкна въ кратка, сбита
речь извършеното отъ Морския сговоръ за внедря
ване на любовь къмъ Дунава и морето въ душата
на българина; за основното опознаване и за при
ближаването къмъ т-Ьхъ, както и за стопанското по
вдигане на придунавскитъ и приморските краища
на нашето отечество. Той изтъкна го.тЬмото съдей- "
ствие на Н. В. Царя, правителствата, културйо-просвътните и националистическите организации за
постигането на горнигЬ цели, благодари за това съ
действие, както и за усърдието и дейностьта на кло
новете на Б. Н .М. С. и пол<ела плодовита дейность
на конгреса. Следъ това чрезъ явно гласоподаване
и съ акламации се избра следното бюро-на събора:
председатель г. С. Стефановъ, кап. I рангъ о. з.
(София), подпредседатели г. Д. Бижевъ (Плъвенъ)
и г. Ив. Михайловъ, кап. I р. о. з. (Русе), секретари
г. Ст. Тенекежневъ (Търново) и г. Зах. Измиревъ
(Сливенъ). Председательтъ благодари на кмета на
града, на коопер. „България" и на будното гражанство за съдействието имъ по уреждане на събора
и припомни следъ това миналото отъ 9 год. насамъ,
следъ като въ 1920 година група ратници отъ бив
шия флотъ пожелаха да вдъхнатъ у българския народъ любовь къмъ морето и да го запознаятъ съ
неговитъ ценности и богатства. Следъ като се из
пратиха приветствия до Н. В. Царя, министъръпредседателя, председателя на Народното събра-
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ние, министрите^ на войната, железниците, про
светата, земледвлието, благоустройството и ВЪН
ШНИТЕ работи, заредиха се поздравленията до кон
греса, които траяха до 12 часа. Отъ името на чиноветЬ на бургаския гарнизонъ поздрави г. полковникъ Христовъ, отъ името на бургаския окр.
управитель поднесе приветствия бург. окол. началпикъ г. Габърски. Председательтъ на спортнитЬ
организации въ България г. Милковски изтъкна съ
действието на броящата 32.000 души спортна младежь въ България, часть отъ която съставляватъ и
легионерите при Б. Н. М. С, за преуспЯването и
напредъка на последния. Поднесоха се приветствия
и отъ запасното офицерство и подофицерство, отъ
македонския националенъ и отъ тракийския коми
тети, отъ македонския женски съюзъ, отъ местния
клонъ на Б. Н. М. С. Кметътъ на Созополъ г. Черневъ говори за заслугите на организацията по по
вдигането на приморските селища. Директорътъ на
кооперация „България" г. х. Ивановъ изтъкна; че
младите кооператори, възпитаници на Рибарското
училище, еж рожба на идеите на Б. Н. М. С. и заяви,
че те твърдо ще стоятъ на поста си. Подпредседательтъ на конгреса, г. кап. I р. о. з. Ив. Михаиловъ
заяви, че е натоваренъ отъ г. председателя на На
родното събрание и отъ г. министра на нар. про
света да поднесе на събора поздравленията имъ.
Председательтъ благодари за всички приветст
вия, следъ което се прочетоха повече отъ 30 теле
грами отъ официални лица, учреждения/видни дей•;ии на организацията и некои клонове, между които
такива отъ м-ръ председателя, м-вото на нар. про
света и професоръ Консуловъ, председателя на
всички досегашни конгреси, избранъ за такъвъ и
на всички идни събори, обаче възпрепятствуванъ
отъ единъ коваренъ ишиасъ да дойде въ Созополъ.
Съ това 6% привършена работата за тоя день и за
седанието биде вдигнато.
Последва манифестация изъ града на чело съ
музиката на бургазкия гарнизонъ. Тесните и криви
улици на Созополъ не позволяваха да се развие
едно импозантно шествие, но все пакъ тоя лжкатушещъ, проточилъ се отъ о-ва Св. Кирилъ къмъ
градския площадъ потокъ отъ хора внесе гол-Ьмо
оживление въ града, който едва ли е виждалъ тол
кова много народъ другъ пжть презъ последните
десетки години. Вечерьта биде устроена въ ри
барското училище вечеринка отъ местния клонъ,
посетена добре 'отъ созополскигЬ и бургаските
граждани- и отъ делегатите.
Вториятъ день, 15 юлий, бъ- посветенъ на ДБ•™ва работа. Председателствуваше капитанъ I р. Ив.
Михаиловъ. .Преди да се почне-работата, биде по
четена паметьта на-'починалите-презъ изтеклата
година членове на "Е Н. М. С, следъ което конгресъгь биде поздравенъ отъ писателя г. Г. Райчевъ отъ името написателския съюзъ и на групата
писатели,.участвуращи въ устроената за тЪхъ отъ
I. У. Т. краймо^ока екскурзия. Тия писатели за
почнаха обиколката си отъ Созополъ тъкмо въ
времена конгреса съ огледъ на това, да могатъ
тукъ да се запознаятъ отблизо съ целите, идеалитв
и дейцитЬ на Морския сговоръ. Докладва се следъ
това резултата отъ проверката на пълномощиятапредставени еж на конгреса 22 изправни клонове и
Г. У. Т. съ 84 делегати. Започнаха разискванията
върху отчета на Г. У. Т., напечатанъ и раздаденъ
предварително на делегатите. Тъй като въ тоя-отчетъ.б-Ь подчертано гол-Ьмото намаление на членоветв-йрезъ отчетната година, главното внимание на
делегатите бе насочено къмъ тоя фактъ. Като
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причини на това намаление се изтъкнаха икономи
ческата криза, липсата на лектори и организатори,
които да обхождатъ по-слабитъ- клонове, липсата
на връзка между отдълнитъ клонове. Прозвучаха
ноти на песимизъмъ, обаче, отъ всички биде манифестирана волята да се заздрави и стабилизира
органзацията, да се разшири нейната дейность
всредъ обществото и да се направи всичко въз
можно за нейния растежъ. Изтъкнаха се редица
успехи и добри постижения, като летнитв колонии,
състоялата се презъ февруарий т. г. конференция
по излаза на Бъ\ло море, устроена отъ Софийския
клонъ, голямата придобивка на Пловдивци съ езе
рото, изравняването на дефицита въ баланса на
Г. У. Т.; призна се всеобщото подобрение на спи
санието, отъ което всички изказаха задоволството
си, указа се и на факта, че презъ настоящата го
дина има вече увеличение на членовете въ противовесъ на постоянното имъ спадане презъ изтек
лите три години. Изказаха се много трезви мисли и
пожелания за бждащата дейность, които продъл
жиха и въ следобедното заседание. Габровскиятъ
делегатъ г. Минковъ пожела клоновете отъ край
брежието да го залесяватъ и да основатъ лето
вища; той иска изобщо засилване на дейностьта по
крайбрежието и привличане на селянитв въ орга
низацията. Пернишкиятъ делегатъ г. Павловъ на
хвърли редица ценни мисли, и съ своята искренна
преданость къмъ делото на Сговора внесе много
бодрость всредъ делегатите. Той подчерта грамад
ното значение на лъ-говищата и предложи да се
привлекатъ за тъхната издръжка общинит-Ь и дру
ги организации, да се образуватъ отъ Г. У. Т. сбор
ни колонии за по-слабитъ- клонове; посочи на голя
мата мръсотия по крайбръжнитЬ ни градове, вм-Ъни
въ дългъ на тамошните клонове да научатъ мест
ното население на хигиена, като привлекатъ за тая
цель общинската и санитарната власти, апелира да
се действува чрезъ училищата за унищожаване на
паразитите, тъй като споредъ него дървениците
се явяватъ като голЪмъ врагъ на морската идея;
пожела да се създава контактъ между летовни
ците и местното население. Созополскиятъ деле
гатъ, г. х. Ивановъ, единъ отъ най-буднитв, енер
гични и дейни българи въ града, пожела да се дей
ствува на економическа почва, чрезъ което биха се
привлекли като членове много рибари и моряци;
гюследните еж спънати въ своята професия: превозътъ по море отъ Созополъ до Бургасъ е поскжпъ отколкото по сухо и пр. Сжшиятъ изнесе
интересни данни за елинската пропаганда въ Со
зополъ (между другото дъски и керемиди за стро
ежи еж докарвани отъ Гърция), който той окачест
ви като малка Елада въ свободна България, гдето
българското население постепенно се асимилира
отъ гръцкото, макаръ, че въ жилитв на последно
то тече 90% българска кръвь. Причините за тоя
печаленъ фактъ той съзира въ партизанската де
магогия, която заради гласоветв на населението въ
време на избори даже поощрява тоя процесъ на
претопяване, а сжщо така и въ останкит-Ь отъ фео
дално устройство въ града: 7—8 чорбаджии поробватъ икономически населението и го елинизиратъ по такъвъ начинъ. Софийскиятъ делегатъ г.
Иоакимовъ предложи да се образуватъ младежки
групи или легиони, чрезъ които да се. действува
за организацията: въ гЬхъ да се възпитаватъ мла
дежите, които въ бждеще ще станатъ калени чле
нове..
Главниятъ секретарь Г. Славяновъ отговори
по всички повдигнати въпроси:. Той не отрече не-
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1 Рибарското училище въ Созополъ, въ което се състоя събора: 2) Ржководното бюро на събора; 3) Манифестация отъ
съборянит-Б въ момента, когато минава по новопостроения вълнрломъ: 4) Посрещане на съборянигЬ въ Созополъ; 5) Откри
ван. на събора — пелегатить и гостит* ; 6^ Пристиг не на_събовянитЬ въ Месенпгжя1_7ИЬ Р *•. тф_п щ ^ п я - п , Го~Н!,п-.~+
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дъзите, които еж изтъкнати и въ отчета. Въпреки
гЬхъ организацията расте и дейностьта й става все
по-разнообразна; тръбва обаче тя да се стабили
зира, като й се намърятъ материални сръдства. Та
кива за клоновете еж намерени: Г. У. Т. се отказа
отъ редица приходи и привилегии за въ полза на
клоновете, сега требва за него да се намърятъ
ресурси: требва да се пратятъ организатори изъ
пълата страна, ала безъ средства това е изключено.
Съ това се приключиха дебатите по отчета и
Г. У. Т. биде освободено единодушно отъ отговорность. Въ началото на следобедното заседание
председательтъ на габровския клонъ разви пред
ложението на клона за учредяването на посмъртна
каса. Г. Минковъ, който съ енергичностьта и инитивностьта си внесе освежителна струя въ конгреса,
е съставилъ проекта си следъ дълги и основни про
учвания въ една область, която му е близка. Като
разчита на 4000 члена, отъ които всъки задължи
телно да внася по 100 лева годишно, той смъта, че
първите 5 години ще могатъ да се даватъ по 10.000
лева на наследниците на поминалъ се членъ, вто
рите 5 години по 15.000 лева, а третите 5 години
по 20.000 лева. Тия суми ще се изплащатъ само
отъ лихвите на насъбралия се отъ ежегодни вноски
капиталъ, който не ще бжде накърняванъ и затова
следъ 15 год. ще стигне до сумата 6 милиона лева
— една сума, лихвите отъ която плюсъ ежегодните
вноски ще бждатъ достатъчни, за да се гарантиратъ изплащанията при увеличена смъртность, ка
квато неминуемо би се явила, като се има предъ
видъ, че лица, които еж Членували въ организа
цията, а заедно съ това и въ посмъртната каса, не
прекъснато презъ единъ периодъ отъ 15—20 год.,
биха останали членове до края на живота си, съ
което ср%днята възрасть на членовете, а заедно съ
това и смъртностьта би се увеличила. По такъвъ
начинъ членовете биха се закрепили къмъ орга
низацията и ще престане това постоянно приливане
и отливане, което се наблюдава отъ нейното осно
ваване насамъ; сжщевременно се създаватъ и но
ви ресурси.
По тоя проектъ станаха оживени разисквания.
Противниците му изтъкнаха, че съ неговото прие
мане биха се обременили членовете съ по 100 лева
годишно, а това би било въ сжщность увеличение
на членския вносъ, който и сега трудно се събира,
тъй като повечето отъ членоветъ еж такива едно
временно на много организации и въ резултатъ би
се явило ново отпадане на членове; гЬ еж сжщо на
мнение, че материалната заинтересованость, свър
зана съ посмъртната каса, убива идейностьта. При- '
върженицигв на проекта пъкъ очакватъ засиляне
на организацията, съзиратъ въ посм. каса сериозно
пропагандно средство и смътатъ, че чрезъ създа
ването на такива фондове се осигурява бждещето
на Морския сговоръ. Въ резултатъ отъ тия прения
се дойде до обединяващето решение да се възложи
на Г. У. Т. въ следния съборъ да се яви съ разработенъ планъ и уставъ на касата, като своевре
менно ги прати на клоновете за проучване. Това
решение бе прието единодушно.
Тъй като- миналогодишниятъ конгресъ реши
дейната програма да се дебатира само въ годинитв, делими на 5 (1930, 1935 и т. н.), дадоха се
само известни конкретни директиви на Г. У. Т.,
• които внасятъ н*що ново или доразвиватъ никои
точки отъ нея. Между другото изказа се поже
лание да се подпомогне крайбрежното население
; въ- неговия поминъкъ, да се подкрепи рибарството
чрезъ постройка отъ страна на държавата на съ-
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оржжения и за запазване на рибата (хладилници) и
осигуряване на подвоза й чрезъ премахване на
всички излишни бюрократични формалности, които
спъватъ каботажната служба; да се уредятъ хла
дилни вагони, да се устроятъ магазини въ София
и провинцията за евтина риба. Неизчерпаемиятъ
на идеи и планове Манчо Димитровъ пожела да се
подновятъ областните сбирки, да се назначи организаторъ, да се възобновятъ клоновете по Ду
нава, да се създадатъ магазини за риба отъ клоно
вете по местата, гдето се рибува, да се увеличатъ
фондовете, особено оня за летни колонии.
При разглеждането на бюджетопроекта за 1930
година особенъ интересъ предизвика предложе
нието на Г. У. Т. за увеличение на членския вносъ.
Приетиятъ бюджетъ се дава на друго мъсто въ на
стоящата книжка — въ официалния отдълъ.
При разискване въпроса за местото на идния
конгресъ ломскиятъ делегатъ г. Д-ръ Недковъ от
прави покана за въ Ломъ. Предъ видъ на това, че
идната година е юбилейна за Морския сговоръ, на
прави се предложение съборътъ да стане въ Вар- '
на или София. Следъ обмъна на мисли реши се да
се приеме поканата на Ломчани, а юбилейниятъ
конгресъ да бжде десетиятъ, който да се свика въ
Варна или София.
Следъ това стана гласуването за нови членове
на Г. У. Т. и Гл. проверителенъ съветъ на мъстото
на излизащите по изтичане на мандата имъ. Конгресътъ биде закритъ отъ подпредседателя Ив.
Михаиловъ, който благодари за продуктивната ра
бота и големия интересъ и покани делегатит-Ь на
другарска вечеря въ ресторанта на кооперация
„България". Презъ време на вечерята делегатите
бъха мило приветствувани отъ децата на лътната ко
лония, устройвана отъ редица години въ града отъ
пловдивския клонъ, които по това време минаваха
по улицата въ строй и съ пъхни; като стигнаха до
гостилницата тъ се спръха и извикаха громко въ
тактъ: „Да живее славниятъ Бе Не Ме Се!" Тогава
Ив. Михаиловъ, трогнатъ, отправи хубави думи
къмъ тия бждещи ратници за делото на Б. Н. М. С.
Третиятъ день, 16 юлий, бе опредъленъ за раз
ходка по нашето крайбрежие отъ устието на р. Ро
потамо до Месемврия. Още въ 5 часа трите кора
би б-Ьха подъ пара, а въ 6 ч. дигнаха котва. Къмъ
7 ч. те пуснаха котва предъ устието на Ропотамо,
нъколко лодки понесоха делегатите къмъ ръката и
скоро навлъзоха въ нея. Човъкъ^е чувствуваше пренесенъ въ единъ мигъ въ съвсемъ другъ миръ. Оно
ва, що се разправя за южна, почти тропическа растителность по бр-Ъговетт, на тая кжса, ала пълно
водна р^ка, изтичаща отъ склоновете на Странджа,
съвсемъ не е легенда. Красотата на ландшафта е по
разителна. Обяснимо е. напълно, защо тукъ е люби
мото м-Ьсто на нашия царь, който ходи на ловъ по
тия места и прекарва нопгЬ на открито. Но много
малко време имаше за наслада, тъй като предстоеше
дълга обиколка. Лодките се връщатъ къмъ ко
рабите, които се насочватъ направо къмъ Месем
врия. По пжтя тая малка флотилия прави учение.
Разноцветни флагчета се издигатъ и спускатъ на
„Дръзки", гдето се намира началникътъ на от
ряда и предаватъ команди на „Храбри" и „Смели",
които отговарятъ сжщо съ флагчета и взематъ съ
ответния строй или пъкъ даватъ исканата скорость.
Къмъ 11 ч. сме въ Месемврия, гдето ни по
срещна кмета на града и депутация отъ клона на
Б. Н. М. С. Краткото време не позволи'да се орга
низира едно общо посещение на.многото църкви.
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Нтжолко делегати посетиха на групи по-интерес
ните и по-запазените отъ гЬхъ. Въ едната група
е уважаемиятъ г. Шкорпилъ, който даде много
ценни обяснения. Месемврия е била резиденция на
благородни семейства, подобно на Трапезица въ
Търново. Всеки благороденъ родъ е влагалъ осо
бена амбиция въ постройката и поддържането на
собственъ храмъ и съ това се обяснява голъмиятъ
брой църкви (запазени, полуразрушени или съвсемъ разрушени, но съ останали следи такива има 15,
а споредъ преданието били еж 70) на сравнително
малко мъхто. Строени еж зъ различни времена отъ
IV—V. в. в. до XII—XIII з. в. Обаче времето, духътъ на разрушение и нехайството еж допринесли
извънредно много за унищожението и загубването
на р-вдки ценности на живописьта и архитектурата.
Узнахме поразителни нъща по изнасянето на без
бройни такива изъ града, и то даже напоследъкъ
при изселването на гърците: зъ варели еж изпра
щали въ Гърция скжпоценности отъ църквите —
икони, кръстове съ резби и скжпи украшения, статуйки, стари книги и пр.!, А останалото продължава
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да се губи и руши. Въ града летуватъ около
2000 души.
Въ 2 часа корабите потеглятъ за Анхиало.
Отъ тритт, посетени градчета — най-урегулираното
и съ най-масивни сгради. Това се дължи на многото
пожари, които еж унищожавали периодически ста
рия градъ. ВсрЪдъ града стърчи монументалната
сграда на Опожарена гръцка църква, която отдалечъ показва на моряци и пжтници местото на
града. Населението се радва на значително благо
състояние, което се дължи .па солниците, гдето се
добива соль по примитивенъ начинъ. Но напосле
дъкъ една часть отъ анхиалскитъ собственици еж
кооперирани, за да се рационализира производ
ството; това течение е предизвикано отъ конку
ренцията на атанаскьойската соль, добивана по модеренъ начинъ отъ предприятието „Гларусъ".
Къмъ 5 часа южнобългарскигЬ делегати съ
„Дръзки" и „Смели" потеглиха за Бургазъ, а севернобългарскигЬ съ „Храбри" се върнаха въ Созополъ, отдето на другата сутринь тръгнаха за
Варна, сърдечно изпратени отъ созополци.

Капитанъ I. р. о. з. Михаиловъ

НИЕ И ДРУГИТЪ ПРЕЗЪ СУЛИНЯ

Корабенъ тонажъ излЪзълъ презъ Сулина
подъ разни знамена:
За трил-втията 1911-1913 и 1922-1924 г.

дянни

ТРИЛВТИЕТО
1911 — 1913 г.
и

0§Ч:

ЗННМЕНЯ

Тонажъ

ТРИЛЪТИЕТО
1922—1924 г.
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Крайбрежници
Германско
Нвстро- . . •
Унгарско . .
Чехско • • •
Югославянско.
Ромжнско . .
Българско." .

128,1441
1,026,849

189,641
3,396
(само
презъ 1912)

191,260

7 475

3 | 16-6

120,545

8

3

3
5
17 005

60,680
362,413
2,602

11
4
23

1'5
9
6

8

2

(само
презъ 1923
и 1924)

Европейски некрайбрЪжници
Янглийско. . . . 2,400,673
357,110
Италиянско . . .

39
575

949,458!
837,571 !

1 23
2 20'6

ЗНЯМЕНЯ

Тонажъ

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1,413,586
131,836
46,710
34,063
126,876
11,888

—
—
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ш

%

Гръцко
Французско
Холандско.
Данско . .
Белгийско.
Испанско .
Португалско
Полско . .
Руско . . .
Шведско .
Финландско
Данцигъ. .
Норвежско.
Турско . .

ТРИЛЪТИЕТО
1922-1924 г.

2 | 23
7
2
11 0'66
13 0'5
9
2
14 0'2

—' —
—

I

—

163,761
11,798

6 275
15 ! 0'2

—
—

— —
—, —

43,127
85,981

12 ; 0'66
10 ; Г25

Тон^жь

622,082
252,138
330.992
22,763
56,375
11.171
526
4,220
26,176
40,678
3,052
7,852
65,126
1,103

Извъневропейски
24
25
26
27
28
29
30
31

Канадско . . . .
Египетско....
С.-Ямериканско .
Марокско . . . .
Панамско . . . .
Персийско . . .
о. С а м о с ъ . . . .
Урагвайско

Поредн
сго спс
тона

ТРИЛТ5ТИЕТО
1911 — 1913 г.

Поредн
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Припада
0,0 отъ
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Международната река Дуназъ обслужва на
родните стопанства, както на крайбрежниците му,
така и на други по-далечни народи, нъкои отъ ко
ито стоятъ географически много далеко отъ него.
По Дунава се извършватъ както вжтрешни превози,
така и такива между отделните дунавски крайбрежници, а сжщо така презъ морскит-Ь приста
нища на Дунава главно Браила, Галацъ и Сулина и
предимно презъ сулинското гърло се извършва об
мена съ далечни световни пазари.
Голъмото значение на тази велика и наистина
международна река веднага се хвърля въ очи като
погледнеме въ долнята таблица броя на знамената,
които се развеватъ по нея.

аа,"н 2*-

?°«
1°-!

3 15
6
6
5
8
15 ' 0'5
12 ! 1
17 0'25
26
19 I —
14 I 0'5
13
1
21
18 ' 9 , 1«5
20 | -

' ' '
—
—
—
—
. —
667
5,958
1,655

Всичк о . . 6,200,000

_ . _
— —
— —
_ —
_ • —
19 : —
16 —
18
-

2,195
62,846
15,348
1,039
3,662
. 2,766

24 —
10 Г5
16 0 3 7
25 —
20 ! —
22 • —

— *|. —
—1 —
— — 4,059,000 —
—
—

Презъ 1920 и 1921 г. еж минали Сулина извъневропейски знамена Японското и Сирийското,
а С. Американското презъ сжщигЬ години е било
представено съ 141.630 тона. •
Така ние виждаме знамената на почти всички
крайбр.ъжници по Дунава. Знайно е .че непредставеното още чехско знаме въ последно време проя-
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вява големи и планомерни усилия да бжде застжпено въобще въ Черно море и въ частность при
Сулина, за да отговори на чрезмерно растящето
народно производство и износъ. Виждаме на Ду
нава повече отъ две десятки знамена на евро
пейски народи, некои отъ които и то които
държатъ първите мъста по редъ по размера на
корабния тонажъ, който е излъзълъ отъ Сулина
следъ войната — това еж знамената на народи
които еж много далеко отъ Дунава — английското,
италианското, гръцкото, холандското, французкото и норвежекото знамена. Докато въ чисто дунав
ското корабоплаване Югославия и Ромъния дър
жатъ първите места, тукъ виждаме, че ромжнекото
знаме се нарежда едва на 4-то место, а югославянското знаме идва даже следъ норвежекото и еги
петското некрайбр-Ьжно знаме и следъ германското
и маджарското крайбрежни знамена. Преди вой
ната австро-унгарското знаме е заемало завид
ното 3-то мъсто, а следъ войната австрий
ското знаме никакъ не е. представено, а ун
гарското, макаръ и останало, но вече заема
8-о мъсто. Това се обяснява както съ разпада
нето на Дунавската монархия, така и съ това, че
оившия подъ австрийско знаме 1Лоу6 Аизгпасоднесъ
пжтува като 1_1оу<1 ТпезНпо подъ италианско знаме,
главно поради което Италия премина отъ 4-о
место преди войната на 2-о мЪсто следъ войната.
Сжщо така следъ войната виждаме да се появяватъ знамена, които преди еж отежтетвували, как
вито еж на новитъ държави Полша, Финландия, Данцигъ и далечни неевропейски знамена — канадско
то, египетското, с. американското, марокското, панамското и други.
Общо преди войната наброяваме 20 разни зна
мена, които еж минали Сулина, а следъ войната се
наброяватъ надъ 30 крайдунавски, европейски и
извъневропейски знамена.
Наистина, големи требва да еж подбудите,
мощна требва да бжде тази мисъль, която се пре
връща въ такава необикновена предприемчивость
за каквато говорятъ огромните долове, съ които
се отличаватъ въ Сулинския износъ народи като
английския, гръцкия и др., или пъкъ знамена, които
еж дошли отъ другите материци, на свъта, за да
взематъ и разнесатъ по. св%та плодовете на черния
трудъ на българина. Има народи господари, има и
слуги на човечеството. Ние не сме въ реда на пър
вите. За това пъкъ требва да се насочиме къмъ
мбрето и Дунава за напредъкъ!
*
Нашето знаме е въ редицата на най-благопри
ятната група за участие въ превоза по Дунава въоб
ще и частно презъ морския Дунавъ — нашето
знаме е крайдунавско, защото държавата ни въ- преки всички превратности по нашите граници въ
течение на 50. голини, лнесъ продължава да държи
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400 клм. отъ плавателния 2380 клм. Дунавъ. Отъ
целия нашъ износъ презъ 1911 г. за Ромжния е
насочено 345.000, презъ 1923 г. — 44.800 и презъ
следващите години до 1927 г. включително износа
ни за Ромжния се държи сръдно около 50.000 т.
Преди войната почти цълия нашъ износъ — около
90%, отиваше къмъ Браила, Сулина, — световните
пазари. Следъ войната стана превратъ, който обяс
нихме въ статията ни „Ние и другите на Дунава",
който превратъ насочи по-вече отъ половината
ни износъ нагор-Ь, а надолу останаха затвърдените
вече около 50.000 тона, което средно съставлява
35—40% отъ нашия износъ по Дунава. Български
износъ подъ ромънско знаме далеко не означава
вносъ въ Ромжния. Осзенъ незначителните напоследъкъ количества каменни вжглища, ние почти
не внасяме въ Ромъния. Нашъ износъ подъ ро
мжнекото знаме означава превозъ на храни до Бра
ила, Галацъ, пречистването и сортирането имъ
тамъ и износъ презъ Сулина подъ н-Ькои отъ из
броените по-горе 30 знамена.
Отъ таблицата се вижда че:
1) преди войната само 0.05% отъ ц-влия излъзалъ тонажъ е билъ подъ наше знаеме.
2) преди войната нашето знаме стои на 17-о
место измежду 20, като следъ него е само знамето
на Персия и Унгария, а предъ него еж знамената
на Самосъ, Швеция, Испания, Дания и пр.
3) презъ. 1912 г. нашето знаме е изнесло само
0.9% отъ целия нашъ износъ презъ Сулина.
4) следъ войната само 0.06% отъ ц-влия излЪзълъ тонажъ е билъ подъ наше знаме.
5) следъ войната нашето знаме стои на 23-о
место, измежду 30, като следъ него еж знамената
на Канада, Мароко, Сирия и лр., а преди него еж
знамената на Персия, Финландия, Панама, Полша,
Днцингъ, Испания и пр.
При наличието на 50.000 тона български храни
посети, обработени, отгледани, докарани съ бъл
гарски каруци до Дунава и отъ тамъ откарани
подъ чуждо знаме и при наличието на изложеното
дотукъ за насъ и другите презъ Сулина, заклю
чението е споредъ нашата поговорка: единъ се
родилъ да с^е, други да пее.
*
Все пакъ докато нашето знаме наредъ съ това
на Персия, Урагвай, Панама и.пр. се е мернало по
1 пжть на двете трил-Ьтия при Сулина, то презъ
железните врата на Дунава, гдето днесъ е насоченъ не 8% като преди войната, а 60—65% отъ
нашия износъ по Дунава тамъ никога не е минавало
българско знаме, освенъ презъ есеньта 1927 г. ко
гато мина новопостроения за насъ въ Виена първи
български рибарски корабъ „Перунъ" на пжть за
Сулина—Варна, но и той не успъ- да вдигне бъл
гарско знаме, вместо австрийското, защото е бракуванъ.

В. Н. Поповъ — Вирна

КУРРОТНЯ ВЯРНЯ ВЪ ЦИФРИ ПРЕЗЪ 1928 ГОД.
Новите модерни съоржжения около МОР
бани и широкото рекламиране въ царството
и въ странство на л^товищна Варна подхранваха
надежди за голЪмъ брой летовници презъ сезона
на изтеклата 1928 г. Причиненитъ отъ земетръса
м г южна България бедствия, а и общата криза въ
ккономично-поминъчния животъ на населението,
оказаха голъмо влияние върху яислото на посе
СКИТЕ

тителите. При все това, както ще се види отъ долнята статистика, числото е задоволително. Българскиятъ народенъ морски сговоръ има основателни
причини да бжде доволенъ, че между населението
въ царството интересътъ къмъ родното море расте
— една отъ най-главнитъ цели на Сговора.
Числото на летовниците презъ сезона е 29,382
човека.
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По народность тъ се разпределятъ:
Българи . . . . . .
23.573
Евреи
...
1,400
Арменци . . . . . .
308
Руси . . . . . .
311
Австрийци . . .
. .
127
Германци . . . . . .
153
Унгарци.
25
Чехословаци
1,412
Поляци
18
Французи . . . . . .
6
Италиянци
27
Ромънци . . . . . .
620
Разни . • . . . , •
1,232
Всичко . . 29,382 ч.
По държави:
Отъ България . . . .
19,993
Отъ Ромжвия . . . 7,284
Отъ Чехославия . . . 1,412
Отъ разни държави . .
684
Всичко . . 29,382 чел.
По полъ:
Мжже
Жени
Момчета
Момичета

10,933
- . 10,533
4,076
3,840
Всичко. . 29,382 чел.

Най-големите прииждания еж презъ месеците
юлий и августъ. Отъ България летовниците еж:
отъ СосЬия 1941 човека, отъ Русе 390, Плевенъ
224, Видинъ 138, Свищовъ 46, Дупница 12, Трънъ 2,
Гор. Оряховица 78, Пловдивъ 89, Бургазъ 10, Тър
ново 117, Бела 8, Разградъ 57, Провадия 70, Га
брово 91, Берковица 8, Тревна 16, Орехово 14, Кюстендилъ 26, Ст.-Загора 38, Ихтиманъ 7, Свиленградъ 7, Казанлъкъ 18, Ловечъ 24, Шуменъ 119,
Чирпанъ 18, Ломъ 40, Кула 11, Попово 46, Севли
ево 37, Ямболъ 28, Т. Пазарджикъ 17, Фердинандъ
6, Враца 26, Радомиръ 15, Лесковецъ 8, Преславъ 4,
Никополъ 11, Сливенъ 8, О. Пазаръ 18, Е. Джумая
17, Кжрджали 2, Н. Загораб, Станимака 15, Др-Ьново
9, Елена 3, Троянъ9, Самоковъ4, Н.-Пазаръ 6, Горна
Джумая 5, Айтосъ 4, Харманли 5, Перникъ 4, БЪлаСлатина 3, Пещера 1, Карнобатъ 1, Кушукавакъ
1, Тетевенъ 3. Застжпени еж и селата, особено отъ
съседните окржзи.
Ясно е, че независимо отъ числото, всички
почти градове отъ царството еж имали летовници
въ Варна.
Отъ чужденците има: 5 отъ Америка, 4 отъ
Естония, 1 отъ Африка, 2 отъ Литва и 5 отъ Ар
жентина.
Отъ Ромъния летовниците еж: отъ Добричъ
3035 человъка, Балчикъ 296, Каварна 266, Силистра
95, Кюстенджа 178, Тулча 44, Бабадагъ 2, Меджидие 1, Черна-Вода 15, Букурещъ 161 Измг.илъ 6,
Мангалия 1, Черновицъ 3, Браила 13, Галацъ 8, отъ
селата 1501.
Премах-ването на таксите за паспортната виза
на добруджанци и въобще на летовници отъ Ро
мъния, усилва и ще усилва . броя на последните.
Това требва да се направи и за всички чужденци,
идващи специално за летуване.
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Числото 29,382 летовници обгръща редовно
зарегистрираните въ курортното бюро при Вар
ненската община. Приблизително, обаче, число
то е къмъ 40.000 човека. Невъзможностьта на
бюрото за летовниците, да зарегнетрира всич
ки летовници, ге дължи на нъколко причини,
некои отъ които чисто технически, а найважната е, че дирекцията на железницитъ отмини
миналогодишното — презъ 1927 г. — нареждане,
щото летовниците да пжтуватъ съ билети за ид
ване и връщане, съ 50% намаление, но силата на
което нареждане лътовиикъ не можеше да изпол
зува билета си за връщане, ако не е билъ зарегистриранъ и зарегистрирането му удостоверено отъ
Бюрото за летовници. Отменението на това на
реждане лиши бюрото отъ възможностьта за
пълна регистрация на летовниците, а общинската
каса — отъ значителни суми отъ такси за такива
летовници.
За въ бждеще тоя въпросъ тръбва да се
уреди най-целесъобразно, за да не страда нито
тъй нуждната правилна и пълна статистика на
курортна Варнах нито интереситъ на общинската
каса, която прави големи жертви за подобрението
на летовището.
Покрай всичко друго, курортна Варна има и
значението за нагледно и непосредствено запозна
ване на българина съ родното море. Въ това от
ношение държавата е длъжна да подкрепи усили
ята на Б. Н. М. Сговоръ, като дава нареждания,
улесняващи посещенията на летовището.
Местната управа пъкъ требва още отъ сега да
разреши тия три кардинални въпроса, отъ правил
ното разрешение на които ще зависи и числото на
летовниците въобще: 1) квартирния, 2) продовол
ствения и 3) превозния.
По числото на жилищните си сгради Варна
има удобни и ефтини жилища за голъмъ брой ле
товници. Уличното благоустройство не бива да се
простира само въ тъй наречената „курортна часть"
на града, а да обгръща и другитъ части. Чрезъ то
ва ще се даде иъзможность на летовниците да си
наематъ жилища и въ другитъ части на града и
нема да се оставятъ на алчностигЬ на облагодетел
ствуваните стопани на жилища въ курортната
часть.
Всички предназначени за жилища на летов
ници квартири требва да бждатъ прегледани и
удобрени отъ административно-медицинска коми
сия и въ негоднте да се забрани приемането на
гости.
Единъ специаленъ правилникъ тръбва да уре
ди квартирния въпросъ, който предизвиква наймного оплаквания отъ лътовницитъ.
Други два правилника требва да уредятъ про
доволствения и превозния въпроси.
Не му е местото тукъ да изтъквамъ ония за
конни и практически положения, които тръбва да
лъгнатъ въ основите на тия правилници, но тъ еж
належащи и требва да се изработятъ и приложатъ,
ако искаме да повдигнемъ реномето на Варненския
курортъ, тъй облагодетелствуванъ отъ природата
и тъй допълненъ отъ човъшкитъ постижения.
Съ това ще се даде и едно отъ най-мощнитт,
средства на Б. Н. М. С. за постигане на поставяна
та си цель — опознаването на българина съ род
ното море и съ неговите благодати.

СТРЯНИЦП 8

тик^гчп чл ио^г

и:

1. Пристигналите гости въ езерото на пжть къмъ пристанището; 2. Тримоторния еДнолодъченъ хидропланъ (хвърчаща лодка)
съ който пристигнаха официалните лица ; 3. Командира на хидропланната ескадра маркизъ де Пинедо; 4. Слизане на единъ
отъ хидропланите въ езерото; 5. Държавния подсекретарь на авиацията въ Италия — Итало Балбо; 6. Бойните бомбоносни
двулодъчни хидроплани на котва въ езерото; 7. Полковникъ Пелигрини, помощникъ командиря на хидропланната ескадра
Фото: „Етюдъ" на К. Н. Терзистоевъ — Варна.

ИТАЛИЯНСКЯТЯ ХИДРОПЛАННЯ ЕСКЯДРЯ ВЪ ВЯРНЯ
Подобно на това, както презъ пролътьта 1928
година 64 италиянски хидроплана направиха съв
местно летение въ западната часть на Средизем
ното море, като посетиха испанскитъ авиацион
ни бази, тази година 35 големи италиянски хидро
плана направиха съвместно летение въ източната
часть на Средиземното море, като посетиха и
нъкои черноморски пристанища (Цариградъ, Варна,
Кюстенджа и Одеса). Тия летения, по отношение
на масовия имъ характеръ, добрата организация,
разнообразностьта на маршрута, продължител
ността на полета и отличното изпълнение, еж пързитъ и единственни въ свъта. Тъ показаха голя
мата способности на италиянската морско-авиационна индустрия!
Италиянската хидропланна ескадра пристигна
въ Варна и се закотви въ голямото Девненско езеро
на 7 юний кЪмъ 11 часа сутриньта. Тя се състоеше
отъ 35 водохвърчила: 1 хвърчаща пжтническа тримоторна лодка, която носеше кореспонденти и офи
циални -лица; 2. морски разузнавателни хвърчащи
лодки типъ „Савоя — 59 — бисъ" и 32 бойни бомбардировачни двулодъчни хвърчила, типъ „Савоя
55", които еж приспособени да могатъ да носятъ
и торпеда;
Основнитв елементи на последните водохвър
чила — „Савоя 55" еж следните.- тежъкъ бомбоиосецъ (торпедоносецъ) — монопланъ съ свободно
носящи крила, лежащи върху две лодки; 2 мотора
„Ассо" по 500,конски сили всъки; 4 картечници;
обслуга 4—5 души; една торпеда или комплектъ
отъ бомби 'ръпобща тяжесть 500—800 килограма;
полезенъ тбваръ 3 тона; пълно тегло.на водохвърчилото при летене 7.5 тона; най-голъма скорость
190 километра въ часъ; височина на най-толъмо из

дигане 3.000 метра; районъ на действие — 1000 ки
лометра при 5—7 часа летене.
Бойната ескадра се командуваше отъ извест
ния авиаторъ генералъ маркизъ Франческо де
Пинедо, който зарегистрира по-рано световни ре
корди и прелетя нъколко пжти океана. Неговъ по
мощникъ беше полковникъ Пелигрини. Съ ескад
рата пжтуваха: държавниятъ подсекретарь на авиа
цията г-нъ Итало Балбо, адмиралъ Берноти, гене
ралъ Перуци още нъкои други официални лица и
журналисти.
Следъ тържественото посрещане и радушния
приемъ, ескадрата престоя целия день и на дру
гата сутринь къмъ~8 часа отлетя за Одеса. Глед
ката на хвърчащата, слизащата и кацналата въ езе
рото ескадра, беше великолепна и внушителна. Вь
този день всички варненци, които масово обсип
ваха бр-Ьга на езерото, почувствуваха сигурностьта
и мощностьта на съвременното морско въздухо
плаване.
Цельта на това летене, споредъ руски източ
ници, е следната: 1) Демонстрация на италиянската
въздушна мощь въ източната половина на Сръдиземно море, 2) тренировка на летателния персоналъ въ далечни групови прелитания, 3) изпит
ване на материалната часть при продължителни
летения далечъ отъ СВОИТЕ бази и 4) демонстра
ция на италиянската авиационна промишленость.
Маршрутътъ на ескадрата е изпълненъ точно
споредъ плана, а именно: Авиационната база Орбетелло (около Римъ) — Таранто — Пирея— Цари
градъ — Варна — Одеса — Кюстенджа — Цари
градъ и обратно по сжщия пжть до Римъ (Орбетелло).
С. Ч.
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Джозефъ Конрадъ

СТРЯНИЦЯ 9
Превела Б. Бошнакова

млядость
(Продължение отъ книжка 5 и край)

Преди залйзъ гжстъ дъждовенъ облакъ се
спусна надъ ДВЪ-ГБ лодки, които бъха далече назадъ и въ течение на много дни следъ това не ги
видехъ вече. Следния день азъ седнахъ да управлявамъ моята орехова черупка — моя първи корабъ — като не виждахъ наоколо вече нищо освенъ
. вода и небе. Азъ зърнахъ следъ об-Ьдъ горнитЬ
платна на единъ корабъ много надалече, но не казахъ нищо, а моите хора не го забълъзаха. Знаете,
страхъ ме беше, че той може би отива къмъ дома,
а азъ н-Ьмахъ никакво намерение да се връщамъ
обратно отъ предверието на изтокъ. Азъ плувахъ
къмъ Ява — друго благословено име — като Банкокъ, вие знаете това. Така пжтувахъ много дни.
Не е нуждно да ви казвамъ, какво значи да се
луташъ въ океана съ открита лодка. Спомнямъ си
спокойни дни и нощи, когато ние требехме, тре
бехме, а лодката изглеждаше, че стой все на едно
место, като омагьосана всредъ кржга на морския
хоризонтъ. Спомнямъ си горещината, поройните
дъждове, които едва не ни струваха живота (но пъл
неха бурето ни за вода); спомнямъ си едни шеетнадесеть часа напоследъкъ, когато устата ми пре
съхна отъ жажда.Спомнямъ си изпитите лица, уни
лите фигури на моите двама души; спомнямъ си
моята младость и чувството, което никога не ще
се върне вече — чувството, че азъ ще пребжда веч
но, по-дълго отъ морето, земята и всички хора; то
ва измамливо чувство, което ни влече къмъ радо
сти, опасности, любовь, напраздни усилия — къмъ
- смърть; победоносното съзнание за сила, клокочещиятъ животъ въ шепата пръсть, пламъкътъ на
сърдцето, който всъка година става по-мжтенъ,
става студенъ, става малъкъ — и изгасва твърде
скоро, твърде скоро — поскоро и отъ самия животъ
И така видехъ азъ изтока. Азъ видъхъ потай
ните му кжтчета, азъ гледахъ въ самата му душа;
но сега азъ си го представлявамъ винаги отъ една
малка лодка — очертанието на висока верига пла
нини, синя и далечна въ утрото; подобно на лека
мараня; една зжбчеста сгъна отъ пурпуръ на западъ. Имамъ усещането за веслото въ ржката си
и виждамъ ослепително синьото море. Азъ виждамъ сжщо залива, единъ широкъ заливъ, гладъкъ
като огледало и лъскавъ като ледъ, който блещу
каше въ тъмнината. Червена свътлина гори тамъ
въ мрачината на душата, а нощьта е мека и топ
ла. Ние опъваме веслата съ сетни сили, и внезапно
лъхва вътрецъ, лекъ и топълъ лъхъ, натежалъ отъ
странния миризъ на цветя, на ароматични дървета,
и излизащъ отъ тихата нощь — първата въздишка
на изтокъ въ лицето ми. Това азъ не мога никога
да забравя. То бе неуловимо и подчинявайте, като
магия, като тихо прошепнато обещание за мисте
риозна наслада.
Ние плувахме съ тази черупка, готова да загине
всеки моментъ отъ единадесеть часа. Двама тегле
ха веслата, а този, чийто редъ бе да почива, стоеше
при кормилото. Ние бъхме забелязали червената
свътлина въ този заливъ и карахме къмъ нея, пред
полагайки, че тя требва да означава нъкой малъкъ
крайбръженъ портъ. Ние минахме край два кораба
чуждестранни съ високи задни части, които б%ха
пустнали котва, и наближавайки светлината, сега
съвсемъ смътна, отправихме носа на лодката къмъ
края на единъ издаденъ кей. Б-вхме ослепели I

отъ умора. Моите хора изтърваха веслата и се
смъкнаха отъ пейките като умрели. Азъ завързахъ лодката въ единъ стълбъ. Нъкакво течение
ръмолеше тихо. Излжчващата ароматъ тъмнина на
бръта бе групирана въ обширни маси; сбити коло
сални гасталаци, вероятно отъ растителность —
безмълвни и фантастични фигури. И въ подножието
имъ полукржгътъ на залива блъегЬше слабо, като
н^що нереално. Нъмаше никаква свътлина, никак
во движение, никакъвъ звукъ. Мистериозниятъ из
токъ ме гледаше, ароматенъ като цвъте, мълчаливъ
като смърть, тъменъ като гробъ.
И азъ стояхъ уморенъ безгранично, ликуващъ
като побъдитель, безъ да склопя очи и прехласнатъ
като предъ нъкаква дълбока, сждбоносна загадка.
Плъскане на весла, отмерено дълбоко трептене
на повръхнината на водата, което засилено отъ
мълчанието на бр-Ьга се чуваше като шумни удари,
ме направи да подскоча. Една лодка, една европей
ска лодка пристигаше. Азъ призовахъ името на
умр*влия; азъ извикахъ: Хей! Юдея! Тънъкъ гласъ
отговори.
Това бъше капитана/ Азъ бъхъ изпреварилъ
главния корабъ съ три часа и се чувствувахъ щастливъ да чуя отново гласа на стареца треперящъ
и уморенъ. „Вие ли сте, Марловъ"? „Внимавайте за
края на този кей, съръ" извикахъ азъ.
Той се доближаваше предпазливо и се появи
съ оловената сонда, която бъхме спасили за застра
хователното дружество. Азъ отпуснахъ моето вжже и се приравнихъ съ него. Той стоеше при корми
лото, смазанъ, мокъръ отъ росата, съ ржце склю
чени на коленете. Неговите хора бЬха вече заспа
ли. „Ужасно прекарахме, пошепна той. Махонъ е
назадъ — не много далечъ". Ние разговаряхме шеппишкомъ, шепнеме съвсемъ тихо, като че ли отъ
страхъ да не събудимъ земята. Топове гръмотеви
ци, земетресения не биха събудили хората въ това
време.
Като гледахъ наоколо, кога говорехме, забелязахъ далечъ въ морето -една ясна светлина, коясе движеше въ нощьта. „Нвкакъвъ параходъ мина
ва презъ залива", казахъ азъ. Той не минаваше, той
влизаше и даже се приближи и пусна котва. „Азъ
бихъ желалъ", каза старика, „да узнаете дали
той е английски. Може би те ще ни закаратъ до нъкжд-в". ТОЙ изглеждаше нервенъ и възбуденъ. Поер-вдствомъ щипане и ритане азъ приведохъ единъ
отъ моите хора въ състояние на сомнабулизъмъ,
и като му дадохъ едното весло, вземахъ другото
и подкарахъ лодката къмъ светлината на па
рахода.
Чуваше се шумъ отъ гласове въ него," глухи
металически звънтения въ машинното помещение,
стжпки отъ крака по горната палуба. Страничните
му прозорчета свъгвха, кржгли като разширени очи
Сенки се движеха наоколо и имаше нтжакъвъ чов%къ въ сънката, високо на моста. Той чу моите
весла.
И тогава преди да мога да отворя устатата си,
изтока ми заговори, съ западенъ гласъ, обаче. Потокъ отъ думи бе изсипанъ въ загадъчното, сждбоносно мълчание; чуждоземни, сърдити думи
примесени съ думи и дори цъли изречения на чисто
английски, не така чуждъ, но още по-изненадващъ.
Гласътъ кълнеше и псуваше яростно, той обсцп-
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ваше тържественото спокойствие на залива съ
градъ ругатни. Започна съ това, че ме нарече свиня
и отъ тамъ вървъше кресчендо до невъзможни за
казване прилагателни — на'английски. Човъкътъ
горе беснееше на два езика и съ такава искренность
въ своята ярость, че почти ме убеди, че. азъ по нъкакъвъ начинъ съмъ прегръшилъ спр-Ьмо хармо
нията на вселената. Азъ едва можехъ да го виждамъ, но започнахъ да мисля, че ще му дойде
ударъ.
Внезапно той престана и азъ слушахъ, какъ
той смъркаше и пръхтъше като делфинъ. Азъ казахъ —
„Кой е този параходъ, моля?"
„Е? Ами това пъкъ какво е? Кой сте. Вие?"
„Претърпълъ крушение екипажъ отъ единъ
английски корабъ, изгор-Ьлъ въ морето. Ние при
стигнахме тука тази вечерь. Азъ съмъ вториятъ
офицеръ, капитанътъ е въ дългата лодка и желае
да узнае, дали вие бихте ни закарали донъкжде.
„О, Боже мой! Азъ мислъхъ.... че това е Селестиалъ отъ Сингапуръ, който се връща. Азъ. ще
уредя работата съ вашия капитанъ сутриньта .... и
.... слушайте ... чухте ли ме вие ей сега!"
„Струва ми се, че целия заливъ ви чу".
„Азъ мислъхъ, че това е нъкоя прибр-кжна
лодка. Сега гледайте — този ужасно мързеливъ
бездълникъ, пазачътъ е легналъ пакъ да спи — да
го взематъ ДЯВОЛИТЕ. Светлината е изгаснала и азъ
едва не налетъхъ на този проклетъ кей. За трети
пжть ме разиграва по този начинъ. Сега, питамъ ви, може ли да се .търпи подобно н-Ьщо? Той
е достатъченъ да подлуди човъка. Азъ ще го до
ложа . . .
Ще накарамъ помощникъ управителя да му
даде пжтя съ . . . Гледайте н-Ъма никаква светлина.
Тя е изгаснала, нали? Взимамъ Ви свидетель,
че светлината е изгаснала. Требваше да има свет
лина, нали? Една червена свътлина . . . на . . ."
„Имаше тукъ една светлина", казахъ азъ меко.
„Но сега я нема, човъче! Каква полза да се го
вори по този начинъ? Вие и самъ можете да видите,
че я нъма — не виждате ли? Ако и вие имахте
единъ такъвъ скжпъ параходъ по това забравено и
отъ Бога крайбрежие и Вие щъхте сжщо да ис
кате светлина. Азъ ще го ритна тъй, че ще
отхвъркне отъ единия край на този нещастенъ кей
чакъ до другия. Ще видите дали н-Ьма да го направява. Азъ ще.. . ." —
„Значи азъ мога да кажа на моя капитанъ, че
Вие ще ни вземете?" пресекохъ го азъ!
„Да, ще ви взема. Лека нощь", каза той грубо.
Азъ отплувахъ обратно, завързахъ лодката въ
кея и тогава най-после легнахъ да спя. Азъ ви
дъхъ вече мълчанието на Изтокъ. Чухъ и нЪкои
отъ езиците му. Но когато отворихъ очитъ- си,
мълчанието бъше така пълно, като че ли ни
кога не беше нарушавано. Азъ лежахъ въ потокъ
светлина 'и никога по-рано небето не ми се е виж
дало така далечно, така високо. Отворихъ очи
и лежахъ, безъ да се мръдна.
И тогава азъ вид-Ьхъ хората на Изтокъ — те
ме гледаха. По ц-клата дължина на кея бъше пълно
съ хора. Азъ вид-Ьхъ кафяви, бронзови, жълти
лица, черни очи, бл-всъка и пъстротата на източ
ната тълпа. И всичките т-Ьзи сжщества гледаха
втренчено, безъ да помръднатъ, безъ да пошушнатъ, безъ да въздъхнатъ даже. ТЬ гледаха долу
въ лодките спящите хора, които презъ нощьта
бъха дошли при тъхъ отъ морето. Нищо не се по
мръдваше.. Клончетата на палмитъ се изр-Ьзваха,
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неподвижни на небесния фонъ. Нито единъ листъ
не трепваше по дължината на брега и кафявите
покриви на потуленигв кжщи надничаха презъ зе
ления шумакъ, презъ големите листа, които висъха блестящи и неподвижни, като листа изковани
отъ тежъкъ металъ. Това беше Изтока на старитъ
мореплаватели, тъй старъ, така таинственъ, сияеЩъ
и мраченъ, въчно живъ и неизмънимъ, пъленъ съ
опасность и обещания. И ето хората му.
Азъ седнахъ внезапно. Вълна на движение мина
презъ тълпата отъ единия край до другия, премина
надъ главитъ, залюлъ телата, изтича по дължината
на кея, като талази вода, като подухване на вЪтъръ въ полето — и всичко бе тихо отново. Азъ ги
виждамъ и сега — широката джга на залива, бле
стящите п-всъци богатството отъ зеленина, неизМъ»
рима и разнообразна, морето приказно синьо, тъл
пата внимателни лица, блъсъка отъ живи цветове
— отраженията имъ въ водата, извитата линия на
брега, кея, чуждоземнигв кораби съ високи задни
части, носъщи се леко надъ водата, и тритъ лодки
съ изморени хора отъ Западъ, които спЪха, безъ
съзнание за сушата за хората и палящето слънце.
Те спъха проснати напреко по пейкитъ, свити на
дъските на дъното, въ небрежни пози, като умр-вли. Главата на стария капитанъ, облегнатъ на кор
милото на дългата лодка, бе паднала на гърдите
му и той изглеждаше така, като че ли никога нъма
да се събуди. По-нататъкъ стариятъ Махонъ бе
обърналъ лице къмъ небето, дългата му бъла брада
бе разпиляна върху гърдите, като че ли б-Ь застре- •'
лянъ, както е стоялъ до кормилото, а единъ морякъ, свитъ на купчина при носа на лодката спЪше,
прегърналъ съ две ржце ръба на лодката и опрЪлъ
буза въ него. Изтокътъ ги съзерцаваше безмълвно.
Азъ узнахъ неговото очарование по-сетне; ви
дъхъ тайнствените бръгове, тихите води, земите
на тъмнокожите народи, кжде.то една скрита сила
дебне, преследва и настига много отъ победите
лите, горди поради своята мждоость, своитъ зна
ния и сила. Но за менъ цълиятъ Изтокъ се съдържа
въ видението на моята младость. Той е за мене
това, което видъхъ въ момента, когато отворихъ
младите си очи къмъ него. Азъ налетъхъ на него
следъ една битка съ морето — азъ бЪхъ младъ —
и видъхъ какъ ме гледаше той. И това е всичко,
което остана отъ него! Само единъ моментъ; моментъ на сила, на романтичностъ, на обаяние — на
младость! . . . Лжчь отъ слънце върху единъ
чуждъ брътъ, време колкото да си спомняшъ, вре
ме за една въздишка, и — сбогомъ! — Нощь —
Сбогомъ . - .1
Той вдигна чашката.
„А! Хубавото старо време — хубавото старо
време. Младостьта и морето. Очарованието и мо
рето! Хубавото силно море; соленото, горчиво
море, което може да шепне, да реве, да изтръгне
и последното Ви дихание.
Той вдигна чашата пакъ.
„При все това чудесно е морето, мисля азъ,
самото море — или пъкъ само младостьта? Кой
може да каже? Но Вие тука — вие всички имате по
нещо отъ живота: пари, любовь — нъщо, което се
спечелватъ на суша — и кажете ми, не беше ли
най- хубавото време, когато ние б-вхме млади и
пжтувахме по море; млади и н-Ьмахме нищо; по
морето, което не дава нищо; съ изключение на сил
ни удари — и понъкога единъ шансъ ,да изпитаме
силата си — само това — всички Вие не съжаля
вате ли сега за младостьта и морето?
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И ние всички му кимахме: финансистътъ, счето.
водительтъ, адЕОкатътъ, всички ние му кимахме
презъ полираната маса, която като тихъ слой кафя
ва вода отражаваше лицата ни, набраздени, набръч
кани; лицата ни, на които рботата, разочарованията,
успехите, любовьта, бъха оставили своите следи;
нашите уморени очи, които гледаха още, гледаха
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винаги, гледаха съ трепеть нт,що нънъ огь живота,
което, докато го очаквахме, е вече преминало — ми
нало е, безъ да го забележимъ, като въздишка,
като светкавица — заедно съ младостьта, заедно
съ силата, заедно съ романса на илюзиите.
Край.

Торось

.ЧЕРНОМОРСКИ МОРСКИ СОЗОПОЛСКИ КОНГРЕСЪ"
-1нъ Черноморски морски делегата»)
* (Извлечения изъ писмата на еди
шание духовити анекдоти. Ц-Ьлата зала се зали
РАЙНА,
ваше отъ смЬхъ. Отъ него научихъ, че въ Карно. . . Много се ядосахъ, че не те вземахъ . . •
батъ на охлювигг, казвали „Пампори", а габровСобствено, ти не си чанта, нито дамаджанка, да те
кигв, за да не се повреди ветрилото, не го разви
нося, че не се съгласихъ, искахъ да кажа, да ме
вали предъ лицето си, а клатели глава предъ ве
придружишъ за конгреса. А то, чудно пътуване.
трилото . . .
Морето гладко като огледало. Изглежда, че на
Единъ красавецъ докторъ се издаде, че е гаМорския Сговоръ му върви: всички делагати и
бровецъ, като горещо протестира въ защита на
гости останаха тъй очаровани, че всеки отъ гбхъ
красивите габровки . . .
стана апостолъ на морската идея . . . Новата „ЬвЕдна четворка — делегати, завлечена въ подокия" изшкшка на пристанището, заклати се не
керъ,
не чувствуваше, че живей надъ бездна . . .
доволна, че тъй безъ време яоттласкватъ отъ удоб
На
обратния
жгълъ, трио-играчи — ликвидираше
ното легло . . . Запъни ядовито подъ себе водата и
Милковски на преферансъ . . .
бавно, като много глезена красива жена. Тръгна съ
Доктори, аптекари, чиновници и търговци, нъвъздишки да търси изхода на пристанището . . .
кои съ, други безъ, морските си съпруги, пълнеха
_ Ау' Хау! Хопъ .. • Стопъ! се чуваха горе
салона; а даскали, туристи, морелюбисти се разоткжслечни думи. Капитанътъ тамъ горе, отъ стък
стжпваха по горния подъ, клатушкайки се съ
лена будка, говореше въ тржба съ нейното сърдце.
широки стйшки.
Види се, че й даде никаква сърдита команда - тя
— Делфини! Делфини!... кръскаше морската
потреперя, опъна красива снага, и се плъзна въ
публика, отъ къмъ кърмата на парахода, сочейки
О Т К Р
съ пръсти на черните чудовища.
К Ж е на Варна останаха задъ насъ като
— Г-да, флошъ роялъ! На кракъ! — викна
картонени фигурки. Надъ насъ прехвъркаха острокрили чайки, а подъ насъ загадъчни бездни
_•
аптекарьтъ отъ карето . . .
Нема нещо по-хубаво, мила, отъ да се плъзБезъ три на осморна игра . . . Пиши деветь
гяшъ по широката мека гръдь на морето! . . . А
ремисъ! — се кискаше Бай Асень съ снт.жно-бълитт^и мили к?асиви чайки, защо иматъ тъй писктт> кждрави коси въ преферанса.
ливъ Пронизателенъ гласъ! Колкото пжти чуя
Една възпълна дама, съ обли голи мраяморнн
чайка да писне, мисля, че ти си край менъ . . . .
ржцс,' закрита задъ ржчната си луксозна чанта,
^ Ж щия гласъ, сжщия писъкъ, кога, като че изтърслагаше на лицето си новъ слой оризова пудра.
Друга една красива чужденка, раждана въ
^
0
?
^
^
^
^
и Редовно Да България, безъ гримъ, безъ пристринки, съ обая
телна усмивка, шепнеше нт.що на своя капитанъ —
пиша Всичко, всичко . . . искаше ти да знаешъ.
главенъ на Дунавския флотъ . . .
Добре Ще устоя на думата си.
Виждашъ ли, мила тиранко, че ти пиша съ
подробности и съмъ твърде сериозенъ, но не бихъ
желалъ въ последстве, да ми искашъ обяснение
за нъкои морски слабости . . .
.
Искахъ да видя бледи, изплашени отъ морето
лица. Огледахъ цълия параходъ и за чудо — нищо
подобно: всички весели, бодри — кждригЬ на -же
замъгляваше чашите.
шеговито разполоните се волно развъватъ, а устните имъ сочни,
ВС
ХМ
В е
й
Пб?лътЪ се с е%и ра въ обща Ура^езария.
безъ
тръпки, предизвикателни . . . НавсЪкжде
Маси и°сбтоДлов1 неподвижно У пода приковани.
флиртувагъ!
Види се, това е отъ морския климатъ! . . .
Езиците ни само беха развъртани^
Разбрахъ, че така се било пжтувало за морски
Една красива въ черни кауграв
т
конгресъ
...
• хвърляше къмъ ^ " ^ " У Х и ^мносини като
.време погледъ. Нейните ооли
_
Г-не! наближаваме ли Созополъ? — ме за
морските вълни очи, като че ли м ^питаха
питва нйпознатъ делегатъ.
лишъ ли много за Х е т / н Т а р е с т а РУ окоса нъм-,
— Не зная. Не съмъ тукашенъ . ; . Отговарямъ спокойно.
Г о й к Г н е К е кСрЙГа:ТсУеГо? излишно обло ли— Носите значката на Морски Сговоръ . . .
би тръбвало да знаете!
дамъ, но твърде безобидно . . . ей гьи, с
?!. ..
Научихъ,
че и азъ ще тръбва да запитвамъ съ
искуството! . . .
„„ п п ь . я т т , съ английска флегсжщия
тонъ.
ЕД"Н» " • * • « « » Г б й Г д ^ ^ на английГ-не, какво ви е занятието, и ако сте чинов^ е Т п р ^ Б"КЪ;™НЪ) Р —
„а всеуслиникъ, колко получавате? . . . запитвамъ и азъ
строго.

и
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—• Ораторъ! . . . Отговаря този.
— А на втория ви въпросъ, не мога да от
говоря.
— Какъ ораторъ . . . Не разбирамъ!
— Много просто: отивамъ на конгреса и ще
държа речи . . .
Той се заеме и отмина. Азъ стиснахъ ржце
ядосанъ и се заканихъ да го апострофирамъ при
неговите речи . . .
•
•
• -•
Изглежда, мила, че нъма прости делегати ..,.
Отиватъ все оратори. Такава е еждбата на всички
конгреси! . . .
Много чайки!... Кацнали всръдъ вълните изглеждатъ, като изпуснати бели пансионерски ба
ретки. Пиша ти всръугь морето и писмото си ще
предамъ въ първата приближила парахода лодка...
Цълувамъ и двете ти ржце.
Твой: Я.
МИЛА ТИРАНКО,
Защо? . . .
Не можехъ да разбера. Разсърдилъ се кметътъ
на Созополъ—възпълна мургава фигура съ сламена
шапка. Има добродушно лице, а пъкъ се сърди!;..
Искалъ речь да ни държи предъ малката, построе
на предъ понтона, спретната, потънала въ зеленина
арка. Голъмата навалица силно напънала къмъ
понтона и той останалъ да маха ряще задъ гърба
на публиката. Представяшъ си положението, нали?
Градчето, кацнало на скалистъ тюлуостровъ,
представлява купъ тнъзда отъ чайки. И много,
много чайки се виягь надъ него. Слънцето за моментъ, преди залезъ, бе спръло любопитно, да
огледа невиждани гости . . . Главната улица, 'пъл
зяща изъ скалите нагоре, е толкова широка, та
двама души, ако епратъ, сръдъ нея, малките ко
лички, впрегнати въ магаре, не могатъ да отминатъ . . . По врати, прозорци и стълбове, по цт>лото и продължение, еж обвързани съ канапъ, или
приковани клоне отъ зеленина. Градътъ е декориранъ съ флагове.
Кжщитъ, по-вечето двуетажни, обковани отвънъ съ отметнали се като люспи дъски, и съ жи
вописни веранди, иматъ твърде своеобразенъ видъ.
Тукъ-тамъ надъ вратите на магазините и многото
кръчми и кафенета, се виятъ лозя и затъмняватъ
и безъ това гЬсните улички . . . Има такива, презъ
които, всръдъ. бълъ день, трЪбва съ свъщь да
минешъ . . .
Ами това е градъ, улици и хора само за кинематографъ! Американците не еж го подушили . . .
Ще ни го отнематъ! . . .
Отъ всъки прозорецъ надничатъ жени. Райно,
и тукъ много жени . . . и все съ силно бели лица,
дръпнати вежди; глазирани червени устни. И тукъ
страдатъ отъ анемия!... Види -се, нт±ма поминъкъ,
й не си добре дояждатъ . . .
Изкачваме височината и сме всредъ града.
Тукъ е едничкия площадъ, койтб побира до сто
души! . ... Квартиранта комисия раздава бележки,
нтлцо като лента. Подаватъ и на менъ. Чета: „Ри
барското училище на острова, креватъ № 87. Ми
нава се по кея. Пази се нощемъ!"
Подписъ: не се чете.
Тръгвамъ да изпълня втората точка отъ про
грамата: разквартироване. Правя полукржгъ презъ
стръмни гЬсни улички и се отзовавамъ на другия
край на града. И по вълнолома отивамъ къмъ ос
трова, връхъ който се издига едничкото грамадно
красиво здание — Рибарското училище.
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Тукъ делегати и гости еж очаквани. По номера
намирамъ своя креватъ. Казарма.
Много си несъобразителна . . . като се завър
на жестоко ще те накажа!... Сложила си въ пжтната ми чанта копринена нощница, а тукъ хазяигв
нъматъ нито чаршавъ, нито възглавница. Сламеникъ и одеяло, но 'нъма дървеници! . . . Ти не
знаешъ, МИЛИ, каква ценность е това за малки граденца — особенно курортитъ! .• . .
. Спомняшъ си, каква глъчь и сърдня беше то,
когато въ дневника на Иречекъ се помънаваше
нъшо за Търново . . . Не искамъ созополци да ме
екстерниратъ . . .
— Мълча. Само заради нощницата си требва
ше да потърся квартира въ града.
Дадоха ми нова бележка. Посочиха ми име и
№ и на нея пише: „заедно съ Хамлетъ — капитанъ
О. 3. II. рангъ" По багажа въ стаята отпосле разбрахъ, че за съквартирантъ ще ймамъ известния
Славяновъ. Тамъ видЬхъ: голЪма пжтна чанта и
широка грамадна черна пелерина . . . Боя се да
ти пиша за него, да не се влюбишъ . . . Много
скученъ господинъ: говори всекога сериозно и
само за морските идеи . . . Такива еж и другитъ
капитани — сговористи: Стефановъ, Фичевъ, Михайловъ, Савичката и пр. и пр.
Чувствувамъ, какъ недоверчиво ми се заканвашъ съ пръстъ! . . .
Райна, и бай Маринъ — ексъ-адмирала отъ
ПлЪвенъ — е тукъ! . . . Подстригалъ си широката
брада . . .Каква изневъра на-съпругата си! . . . .
Софийскиятъ морски тигъръ Манчо и той билъ
тукъ съ красивата си съпруга, но още не съмъ ги
видълъ.
Една печална новина:
Казаха, че Савичката — редактора на кокетно
то ни списание, билъ „нещо" възпрепятстванъ, и
не щълъ да се яви на конгреса. Разбирамъ: градъ,
бури и светкавици да му попречатъ, но не вървамъ
„човешка" ржка да го спре, да не изпълни дълга,
къмъ който идея и родина го зове . . . Загадка.
Видъхъ и професоръ Арнаудовъ, хубавъ, охраненъ мжжъ, но ужасенъ отъ редакционния комитетъ — критикъ... Писателите се заканватъ да го
отровятъ или най-малко да го екстерниратъ отъ
Варна . . .
•
Сирената на една отъ миноноските твърде изотдалечъ вика. Идватъ нови делегати. Зная, че и тя
на гърба си носи: професори, инженери, капитани
и капитанки.
Райно, една ужасно пълна дама — страхлива
като мишка, при всъко поклащане на лодката, лови
мжжет-в за гушите.' . . . И пищи като софийската
пожарна.
Защо ли и такива идватъ на конгресъ!
Край професора А. се навъртатъ: единъ мжжъ
съ монокълъ и една хубава жена съ чуждестраненъ
косъмъ. Не еж отъ нашия сой . . . Чуждо.
Пристигна и • другата миноноска, край нея се
клатушка една баберка, наречена „Камчия". И
двата кораба избълваха сума народъ за конгреса.
Не зная защо, но все се вглеждамъ въ всека срещ
ната жена: търся твоя погледъ, твоитъ обли сърнешки очи . . .
_ Какво би било и ти да си тамъ на миноноскигЬ:
бихъ прицапалъ морето и коленичилъ всръугь въл
ните, съ прострени къмъ тебъ ржце! .'. .Не чувствашъ ли, каква тжга свива делегатското ми
сърдце! . . .
Единъ куриозъ:
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Градската черда — кравички и телета, завър
нали се отъ паша, стоятъ изненадани предъ глав
ната улица, обкичена съ зелени клонища. ' Не могатъ да си познаятъ пжтя. Купчина деца се смъятъ.
Говедарьтъ въ недоумение. Насилиха хайваните,
наскачаха дюкянджиите, да пазятъ украсата . . .
Иначе ще повредятъ тържеството.
Чувай, мила морячке, ако въ конгреса и азъ
стана „ораторъ", то ще бжде „само" да предложа:
бжднитъ конгреси да се състоятъ „само" въ мал
ките морски или дунавски градчета. Все има нищо
да се види, и всичко е тъй мило, натрупано! . . .
Въ една отъ гостилниците сервиратъ „пани
рани чирузи". Това прибави съ моливъ къмъ твоята
готварска книга.
Нощесъ, ако не ми се случи нъщо извънредно,
ще се. прибера рано при моя Хамлетъ . . . Той лъта.
съ кокошкитъ! . . . Да. Бързамъ да привърша
писмото и те виждамъ полупритворила очи, засен
чени съ ДЪЛГИГБ клепачи; четешъ усмихната писмо
то ми . . . И азъ леко, крадливо приближавамъ и елагамъ дълга целувка на хубавите ти очи . . .
Созополъ.
Твой: Я.
Мила злодейко,
Забравихъ да те помоля: писмата ми да небждатъ четени отъ тъщата. Тя все ще измудри нещо,
което нито съмъ мислилъ, нито писалъ . . .
Конгресътъ се откри въ декорираната съ серпантини и флагове обширна зала въ Рибарското
училище. Делегати, гости, много жени, и премного
плачливи деца пълнятъ до задухъ залата; дори и
коридорите, Стекълъ се е цълиятъ градъ. Първи
те редици се. заематъ отъ много очилати Делегати,
представители на организации и дружества, които
ще приветствуватъ конгреса. Ученъ свЪтъ имаI въ
Морския Сговоръ. Това не е конгресъ, а аудитория
на прославени хора: професори, инспектори док
тори и всъкакъвъ рангъ морски офицери. Това не е
конгресъ като този на ловците, нито оня на за
наятчиите . . Тамъ има борби, животъ и много
бТлгарско . . • .атукътрМвасъречникъвъряка,
да следишъ и разбирашъ научни трактати . . . И
това било конгресъ! . . .
Друга изненада:
Професоръ Консуловъ - Р а д ° н а ™ ц к к ъ и "*
Сговора липса. Невероятно, но фактъ! Всички де
легати свиватъ въ недоумение рамене.
— Ами че той! . . .
— Тякз 6
Конгоесътъ ще се люшка, пжшка, безъ своя
ре
7едателГ
Има и други капитани, но защо
П
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той?! . • •
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Два филмови апарати тракатъ" отстрани. И
всички говорятъ и се държатъ въ стойка, като на
кинематографъ . . .
Явява се представитель — воинъ — началникъ
Бургазки гарнизонъ. Създаде боево настроение,
бждещи надежди . . . Приветствия по делегация
отъ окржжния управитель и следъ това федера
цията — Милковски. Този създаде устремъ къмъ
здраво гвло, здрава морска душа . . . Изпъкна ри
боловната кооперация „България". Налъха ни се
устата, спомняйки си за хубави работи, които тъй
много липсватъ на пазарищата . . .
Началникъ флота каза хубави думи, здрави
мисли.
Представителите на офицери и подофицери,
никжде не се посрамятъ. И много още. много при
ветствия съ мили трогателни за Сговора пожела
ния . . . Само тия отъ заробените родни краища
говориха съ треперливъ отъ вълнение гласъ . . . .
Тжга е въ сърдцата ни. Всички, всички, Мой Рай,
галятъ и се радватъ на Морския Сговоръ. Красивъ,
пленителенъ е той . . . и нЪма неприятели! . . .
ПРОГРАМА:
1. Манифестация изъ града съ военната музика.
2. Обедъ въ ресторанта, кой каквото намъри,
или завари . . .
3. Разходка съ лодка до миноноскигв, безъ
възпълни дами . . .
4. Дремка на плажа, защото само тамъ нъма
флай токси . . .
5. Вечеринка. Задухъ. Танци. Конфети. Поща
до сутриньта . . .
6. Заседание. Организационни. Речи безъ опо
зиция. Предложения и директиви безъ апострофи.
Резолюции съ прекалено болшинство.
7. Калейдоскопъ: Славяновъ. Бюджетъ, про
фесоръ Арнаудовъ, Кашевъ, Манчо, пакъ Славя
новъ, пакъ Манчо . . .
Екскурзиаитнн сметки, и малко аритметика отъ
една госпожица съ красива линия.
Възпълния Торосъ, задрЬмалъ въ единъ жгълъ
на залата, въпръки правилника, хърка и пуфти
като параходъ . . .
Всички тия картини ще ги видишъ на двехилядова лента; главенъ оператьоръ: Д-ръ Недковъ, Га
брово— Ломъ.
Единъ куриозъ:
Двама делегати: единиятъ съ рангъ, другиятъ
безъ рангъ, блуждали цЪла нощь да си дирятъ
квартирата, въ една тясна уличка, въ която стопанинъ всека вечерь вързвадъ безобидно магаре.
Тази нощь животинчето била подслонено въ оборъ
и делегатите се побъркали *'.-".. . Не съмъ азъ . . . .
да не се осъмнишъ! Честно и сериозно . . .
На третия день съ трите миноноски — делега
тите л-втимъ като стрели изъ морската ширъ . . .
Райно! морето е рай! Като тебъ е хубаво! . : . Гали.
ни люлее, плиска и посипва съ атлазенъ прахъ...
Може би, и то умее, като тебъ да се сърди . . . но
сега е: кротко, мило, ненагледно! . . .
Слизаме съ лодки въ „Ропотамо" . . . устие на
река. Божественна местность!... тамъ само Богове
жив-вятъ. Погледътъ е омаенъ ... Не е за описване!
Спестявай пари, за да го видишъ на лента. Скоро
ще плъзне и къмъ насъ . . .
МиноноскигЬ летятъ, атак,уватъ въображаемъ
неприятель. Ту въ строй, фронтъ, засъ\чка'или вър
волица. Сигнализира се съ флагове и тъ . . . въ
разни чудни фигури си размънятъ местата; догон-
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ватъ се, салюпиратъ; шепнатъ си тайни заповеди, и
като светкавица се пръскатъ! . . .
Чародеи еж тия моряци . . . ако си тукъ, ще те
обаятъ, ще те изгубя! . . .
Далечъ отъ да злословя: всички жени еж влю
бени въ морските капитани. Вид/Ьхъ много красиви
жени съ-широко разкрити очи, мечтателно клюм-

нали глави, гледатъ морето, гледатъ небето . . . и
въздишатъ! . . .
Защо? . . . за кого? — не зная.
Съ морския зефиръ ти пращамъ целувки; а съ
крилата на морските чайки много, много поздрави.
Тжжащия за тебъ: Я.

Сава Н. Ива-ювъ

РЕЗУЛТАТИТЪ ОТЪ СЪСТЕЗАНИЯТА НА СПОРТНИТЕ ЛЕГИОНИ ПРИ Б. Н. М. С.
Досега годишните състезания на спортните
легиони при Б. Н. М. С. ставаха паралелно съ събо
рите на Б. Н. М. С. Тази практика показва, обаче,
редъ несъобразности и неудобства, затова Г. У. Т.
на Б. Н. М. С. реши за напредъ общите годишни
състезания на спортните легиони отъ Б. Н. М. С. да
ставатъ всъка година презъ лътото въ Варна. Съ
това решение, освенъ другите му добри страни, се
туря и началото за една постоянна база при срав
нение на резултатите отъ състезанията съ тия отъ
по-предните години, а следователно се създавагь
и по-добри условия за установяване на български
рекордни постижения въ областьта на водния
спортъ. Тази година, въ края на м. юлий, за пръвъ
пжть се изпълни това решение на Б. Н. М. С. и можемъ да кажемъ, че даде добри резултати.
На 27 юлий т. г. въ Варна, когато летния сезрнъ е въ разгара си, се бъха събрали четири спорт
ни легиона: 1. Варненския морски спортенъ легионъ
съ ржководителя си Панчо Вангеловъ и ржководителката си г-ца Попова; 2) Видинския спортенъ рЪченъ лггионъ съ ржководителя си Св. Кънчевски;
3) Русенския спортенъ ръченъ легионъ съ ржково
дителя си
и 4) Търновския реченъ спортенъ легионъ съ ржководителя си Ст.
Тенекеджиевъ.
Програмата на състезанията беше следнята:
I. Състезания въ гребане на разстояние и скорость.
1. Младежко поединично гребане съ лодки осморки на 3,000 метра разстояние за почетната на
града отъ В. В. Царя (Вижъ: стр. 2, книга № 1 отъ
списаниетр „Морски- сговоръ" отъ т. г.).
2. Юношеско поединично гребане съ лодки
шесторки на разстояние 2,000 метра за наградата на
Г. У. Т. (2 лодки .„русалки").
3. Младежко.групово гребане съ лодки двойки
на разстояние 500 метра.
4. Юношеско групово гребане съ лодки „ру
салки" на разстояние 300 метра.
5. Дамско групово гребане съ лодки „русалки"
на разстояние 300 метра.
II. Състезания въ плаване на разстояние и скорость за юноши и младежи.
1. Смесено плаване на разстояние 1000 метра.
2. Плаване на гръбъ на разстояние 500 метра.
3. Плаване съ дрехи на разстояние 200 метра.
4. Смесено плаване за дами на разстояние 500
метра. (Не се състоя поради неявяване на конку
рентки).
III. Скачане отъ височина 6.6 метра за юноши
»я младежи.

1. Скачане отъ трамплина безъ засилване.
2. Скачане съ засилване.
3. Скачане съ премътане въ въздуха (фигурно
скачане).
4. Раздаване наградите.
Забележка. Дамигв могать да взематъ участие въ •
мжжкить състезания.
За еждии (жури) при състезанията беха назна
чени отъ Г. У. Т. на Б. Н. М. С: инженеръ Б. Кжневъ (председатель), инженеръ Даракчиевъ, Сава
Н. Ивановъ и Алоизъ Бюнтеръ.
Състезанията се състояха презъ целия день на
28 юлий (неделя) предъ морските бани, при спо
койно море и слабъ ветъръ отъ западни направле
ния. Сутриньта времето бъше облачно и отчасти
дъждовно, а следъ обЪдъ — добро. СждиигЬ, следъ
като провериха състезаторитъ и следъ като от
хвърлиха тия, които не отговаряха на условията,"
наблюдаваха състезанията отъ кулата на морските
бани. Те започнаха въ 10 часа сутриньта и добиха
следните резултати:
I. Младежко поединично гребане съ лодки осморки на разстояние 3,000 метра за почетната на
града отъ Н. В. Царя. (Разкошна сребърна статуя
„Победитель-гребецъ". Вижъ фотографията й въ
книжка № 1, стр. 2 отъ тази годишното течение на
списанието).
1. Варна — 13 минути 8.6 секунди (взематъ
наградата).
2. Русе — 13 минути 53.2 секунди
3. Видинъ — 13 минути 55.7 секунди.
II. Юношеско поединично гребане съ лодки
шесторки на разстояние 2,000 метра за наградата
отъ Г. У. Т. на Б Н. М. С. (Две лодки „русалки").
1. Русе — 8 мин.^22.8 сек. (Взематъ наградата).
2. Варна — 8 мин. 35 сек.
3. Видинъ — 8 мин. 51.7 сек.
4. Търново — 8 мин. 53.9 сек.
III. Младежко групово гребане съ лодки двойки
на разстояние 500 метра. (Награда — една сигнална
мачта съ подставка за писалищна маса).
1. Варна — 2 м. 18.4 с. (Взематъ наградата).
2. Русе — 2 м. 18.8 с. 3. Търново — 2 м. 25.0 с.
IV. Юношеско групово гребане съ лодки ру
салки съ трима гребци на разстояние 300. метра.
(Награда — голъма полирана кутия съ котва).
1. Видинъ — Ом. 44.4 с. (Взематъ наградата).
2. Русе — Ом. 50.0 с.
3. Търново — Ом. 55.6 с.
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на състезанията не еж еднакви; 2) Местото на със
V. Дамско групово гребане съ лодки русалки
тезанията
не е било постоянно; 3) Разстоянията не
на разстояние 300 метра. (Награда — по една тоа
еж били винаги точно измервани; 4) Знаковете,
летна кутия съ котва).
които опредвлятъ разстоянията еж били въ пове
1. Варна: Г-ца Мими Щрасеръ и г-ца Ана Кичето случаи въ известенъ предълъ подвижни (за
сова — 1 мин. 5.2 сек. (Взематъ наградата).
"
котвените плаващи вехи); 5) Времето за изпълне
2. Търново: Г-ца НевЪнка Церовска и г-ца Сте
нието
на състезанията не е било винаги измервано
фанка Филева — 1 мин. 8.0 сек.
съ точенъ и провъренъ секундомЪръ и най-после
VI. Смесено плаване на разстояние 1000 метра.
— защото при вс%ко състезание не е отбеля
(Награда — никелирана гол-Ьма мастилница съ
зано винаги състоянието на времето и морето,
морски сюжетъ).
които фактори еж отъ много голъмо значение за
1. Варна — Петъръ Милановъ — 15 мин. 18.5
резултатите.
секунди. (Взема наградата).
Г.Уие и въ миналогодишната си статия отбеля
2. Видинъ — Георги Бръснаревъ — 15 мин.
захме и сега ще подчертаемъ. че за да можемъ за
30.5 секунди/
въ бждеще да правимъ едно точно сравнение меж
VII. Плаване на гръбъ на разстояние 500 метра.
ду постигнатите резултати на състезанията и за да
(Награда — статуйка плувецъ-победитель).
можемъ да туримъ началото за създаване на бъл
1. Варна — Иванъ Фесчиевъ — 12 м. 6 с. (Взема
гарски рекорди въ областьта на водния спортъ у
наградата).
насъ, необходимо е:
2. Варна,—• Медникаровъ Тодоръ — 12 м. 7 с.
1) Всека година състезанията да се правятъ не
VIII. Плаване съ дрехи на разстояние 200 метра.
само въ единъ и сжщъ градъ, но и на едно и сжщо
.(Награда — една гол-Ьма бронзирана мастилница
место въ морето.
съ морски сюжетъ).
2) Програмата за състезанията да бжде една и
1. Варна — Петъръ Милановъ.— 4 м. 14.0 с.
(Взема наградата).
сжща, т. е.: различните видове състезания да се по2. Видинъ — Георги Бръснаревъ — 4 м. 55.8 с.
втарятъ всека година при едни и сжщи разстояния
3. Търново — Василъ Бояджиевъ — 5 м. 00.0 с.
и съ едни и сжщи типъ лодки.
IX. Скачане безъ засилване отъ висо
чина 6.6 метра. (Награда — едно под
вързано годишно течение отъ списа
нието „Морски Сговоръ").
• 1. Варна — Асенъ Бъчваровъ — 35
точки. (Взема наградата).
2. Видинъ — Георги Димитровъ —
34 точки.
3. Русе — Ангелъ Гирджиковъ —
24 точкиX. Скачане съ засилване отъ височина
4.4 метра. (Награда — една месингова
котвичка).
1. Варна — Асенъ Бъчваровъ — 38
точки. (Взема наградата).
2. Видинъ — Георги Димитровъ — 37
точки.
3. Русе — Ангелъ Гирджиковъ — 20
точки.
IX. Фигурно скачане отъ височина 4.4
метра — премЪтане въ въздуха. (Награ
да — едно .подвързано течение отъ сп.
„Морски Сговоръ").
Легионерит-Б и легионеркитЪ отъ Търновския спортенъ рЪченъ легионъ при
1. Варна — Стефанъ Петровъ — 36 Б. Н. М.С. взели участие въ манифестацията по случай ЮОгодишн. отъ Симеона
точки.(Взема наградата).
2. Видинъ — Любенъ Симиджийски —„25 т.
3) Разстоянията да се измърватъ съвършенно
НаградигЬ бъха раздадени при тържествена
точно, като началнитъ и крайните пунктове се
обстановка върху покрива на морските бани, следъ
опредълятъ съ неподвижни постоянни знаци.
подходящите назидателни речи отъ главния се4) Времето за изпълнението на състезанието да
кретарь на Б. Н. М. С. г-нъ Георги Славяновъ и отъ
се отбелязва точно, съ предварително проверени
председателя на"сждиитъ (журито) г-нъ инж. Б.
секундсмъри.
•Кжневъ. Следъ това легионерите' въ стройни ре
5) При всЬко състезание да се отбелязва съ
дици минаха церемониаленъ маршъ при главния
най-голема подробность състоянието на времето
входъ на морската градина.
и морето.
6) Спортниятъ отдЬлъ отъ главното управи
Ако направимъ едно грубо сравнение съ потелно ГБЛО на Б. Н. М. С. да води специална книга,
раншнитъ морски състезания между морскитъ и
въ която всека година да се отбелязватъ най-по
речните спортни легиони на Българиския народен ь
дробно резултатите отъ състезанията и да се пра
морски сговоръ *), като вземемъ предвидъ обста
вятъ сравнителни таблици за установяване на бъл
новката и условията на времето и морето, то ще
гарски рекорди въ об.тастьта на водния спортъ.
видимъ, че постигнатите резултати отъ тази го
дишните състезания еж добри. Да се направи едно
Само по този начинъ ние ще имаме ясна пред
точно сравнение съ резултатите отъ по-раншните
става за постиженията въ областьта на водния
състезания е невъзможно, защото: 1) Програмите
спортъ у насъ, ще можемъ да установимъ точно
слабите страни при подготовката си и ще съумъемъ
правилно да насочимъ усилията си за да достигнемъ
*) Вижъ съатв.етнитЪ статии §ъ списанието ^„Морски
резултатигв, получени въ напредналите въ това от
Сговоръ", пхгц II брой 7, стр. 15;. год_ IV, брой 7, 'стр. 14;
ношение страни.
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Фото: „Етюдъ" на К. Н. Терзистоевъ — Всрна, VIII. 192Г г.

Сава Н. Ивановъ

СЪСТЕЗЯНИЯТЯ МЕЖДУ МОРСКИТЪ ЧЯСТИ И РЕЗУЛТЛТИТЪ ИМЪ
Отъ година на година със езанията между мор
ските части въ Варна ставатъ ь; :е по-вече и по-вече
интересни. Програмата на състеьзчията се разши•рочава, организацията се подобрява, а със^езаторитъ- се вербуватъ както отъ целото черноморско
крайбрежие, така и отъ Дунава. Тази година за
пръвъ пжть взеха участие въ състезанията члено
вете отъ Дунавската полицейска служба, наредъ
съ тия отъ Морската полицейска служба и Мор
ската учебна часть.
Състезанията траяха ц-вли два дена — 6 и 7 августъ — и бъха изпълнени въ морето предъ мор
ските бани. Презъ това време корабътъ и мотор
ните лодки отъ Морската полицейска служба бъха
отдали котва непосредствено до района на състеза
нията. Времето почти презъ целите две деноно
щия благоприятствуваше за състезанията .— слаби
брегови ветрове и едвамъ развълнувано море. На
втория день сутриньта заваля силенъ дъждъ, но и
той не попречи на състезанията, а създаде само
една по-естествена обстановка при изпълнението
на стоварване десантъ отъ корабитъ.
На първия день следъ обЬдъ състезанието въ
гребане съ десеторни на 4,000 метра разстояние бе
ше удостоено отъ присжтствието на Н. В. Царя,
който следъ като обиколи съ моторната си лодка
„Въра" корабите и поздрави командите имъ, от
седна на корабъ „Камчия", откждето съ големъ интересъ наблюдава състезанието. Следъ привършва
нето на състезанието Н. В. излезе на брега при
морските бани, кждето поздрави брътовигв ко
манди и направи една разходка изъ морската гра
дина, презъ време на която беше непринудено,
живо и възторжено акламиранъ отъ многоброй
ната публика, докато се завърна въ моторната си
лодка и отправи за Евксиноградъ.
Състезанията се изпълниха точно споредъ про
грамата и дадоха следните резултати:
А. ЕДИНИЧНИ СЪСТЕЗАНИЯ.
I. Стрелба съ картечници отъ корабъ въ дви
жение по подвижна цель на разстояние 250 метра.
Първа награда (1,500 лева) —Пращинковъ Юрданъ отъ М. У, Ч.
Втора награда (500 лева) — морякъ Андоновъ
Атанасъ Михайловъ отъ моторна лодка „Добротичъ".

1Ь Плаване странично на 50 метра разстояние
за моряци.
Първа гаграда (600 лв.) — морякъ МедпикарОЕъ Тодоръ1 Георгиевъ отъ II морски участъкъ —
9 минути и 4 » секунди.
Втора награда (300 лв.) — ученикъ машинисгъ
II ч. Хаджи ходжа Николовъ Николай отъ Мор
ската учебна часть — 10 минути и 36 секунди.
•III. Плаване смесено за подофицери на 500 м.
разстояние.
Първа награда (800 лв.) — корабникъ Данаиловъ Игнатъ отъ Подвижната полицейска служ
ба — 16 метра 52 с.
IV. Плаване смесено на разстояние 500 метра
за офицери.
Първа наг,"ада (1000 лева) — мичманъ II р. Кутевски Василъ отъ Морска учебна часть — 12 м. 18 с.
Втора награда (500 лв.) — кандидатъ механикъ
Мнпковъ Димнтъръ отъ Дунавската полицейска
служба — 18 м. 35 с.
V. Плаване смесено на 1000 метра разстояние
за моряци.
Първа награда (1,200 лв.) — морякъ I'етровъ
Петъръ Милановъ отъ II морски участъкъ — 18 м.
Втора награда (600 лв.) — морякъ Медникаровъ Тодоръ Георгиевъ отъ II морски учас1 ькъ —
18 м. 02 с.
'
VI. Плаване смесено на 1000 метра разстояние
за подофицери.
Първа награда (1,800 лв.) —- ученикъ машинистъ VI ч. Семерджиевъ Бончо' отъ Подвижна по
лицейска служба — 22 м. 03 с. •
Втора награда (900 лв.) — подофицер? Комневъ Михаилъ отъ Подвижната полицейска глужба
— 24 м. 21 с.
•" . •
VII. Плаване смесено на 1000 метра разстояние
за офицери.
Първа награда (2,000 лв.) — мичманъ II р. Кутевски Василъ отъ Морската учебна часть —
27 м. 02 с.
Втора награда (1000,лв.) — мичманъ I р. Вангеловъ Панчо отъ Неподвижната полицейска служба
— 33 м. 12 с.
VIII. Плаване сако съ крака на 200 метра раз
стояние за моряци.
Първа.награда (400 лв.) — морякъ Каракашевъ
Сюлейманъ Мехм«Ж)вь отъ Дунавската полицей
ска служба — 8 м. %Ъ с.
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Втора награда (200 лв.) — морякъ Кърджиевъ
Георги Георгиевъ отъ Подвижната полицейска
служба —• 8 м. 45 с.
IX. Плаване съ Дрехи на 300 метра разстояние
за моряци.
Пърг.а награда (400 лв.) — морякъ Димитровъ
Маринъ Божковъ отъ Неподвижната полицейска
служба — 3 м. 16 с.
Втора награда (200 лв.) — ученикъ машинистъ
II г. Русковъ Дончо отъ Морската учебна часть —
4 м. 08 с.
X. Плаване съ тяжесть два килограма, носена
свободно, но не и на главата и безъ да се намокри
на разстояние 50 метра, за моряци.
Първа награда (400 лв.) — морякъ Кърджиевъ
Георги Георгиевъ отъ Подвижната полицейска
служба.
Втора награда (200 лв.) — ефрейторъ Костовъ
Георги Георгиевъ отъ Неподвижна полицейска
служба.
XI. Плаване подъ водата (щракане) на мини
мално разстояние 15 метра за моряци.
Първа награда (300 лв.)— морякъ Дичевъ
Георги Митевъ отъ Дунавската полицейска служба
— изминалъ най-голъмо разстояние подъ водата
при скорость единъ метъръ за 1.6 секунди.
Втора награда (150 лв.) — ученикъ машиномотористъ I г. Панковъ Панайотъ Христовъ отъ
Морската учебна часть — плавалъ подъ водата по
вече отъ 15 метра при скорость единъ метъръ за
1.65 секунди.
XII. Спасително плаване за неопред-Ьлно време
за моряци. (Състезаторитъ се пуснаха отъ брега,
требваше да проплуватъ съ дрехи едно разстояние
отъ около 75 метра, да намърятъ и извадятъ отъ
водата хвърлените чучули и да ги донесатъ обрат
но на брега).
Първа награда (600 лв.) — морякъ Кавлаковъ
Здравко Динковъ отъ Неподвижната полицейска
служба — изпълнилъ задачата за 9 мин! и 00 с.
XIII. Състезание въ скачане въ водата отъ ви
сочина 6.60 и 4.40 метра. (Всеки състезаторъ на
прави 4 скока: едина отъ височина 6.60 м., а остана
лите три отъ височина 4.40 м.; скоковете бъха за
всички състезатели еднакви, а именно: 1) скокъ съ
главата надолу; 2) скачане правъ; 3) скокъ съ па
дане на обратната на скока посока и 4) скокъ съ
засилване).
Първа награда (400 лв. — ученикъ-електротехникъ Асеновъ Георги Георгиевъ отъ Морската
учебна часть ^— получилъ 1,390 точки.
Втора награда (200 лв.) — морякъ Георгиевъ
Константинъ Томовъ отъ Подвижната полицейска
служба — получилъ 1,354 точки.
Б. ГРУПОВИ СЪСТЕЗАНИЯ
XIV. Състезание въ семафорна сигнализация на
500 метра разстояние.
Първа награда (600 и 400 лв. получаватъ моря
ците отъ портовата рота Илиевъ Атанасъ Дачевъ
(предавалъ) и Продановъ Димитъръ Христовъ
(приемалъ). Заповедьта е предадена и приета за
4 минути 14 секунди.
XV. Състезание въ звукова сигнализация.
Първа награда (1.500 и 800 лв.) получиха отъ
корабъ „Храбри", мичманъ I р. Зашевъ Кирилъ
(предавалъ) и кондуктора Халачевъ Георги (прие
малъ). Заповедьта е предадена и приета за 3 м. 13 с.
XVI. Състезание въ нощна сигнализация по
морзовата азбука съ сигнални фенери.
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Първа награда (400 и 400 лв.) получиха отъ ко
рабъ „Храбри" ефрейтора Тодоровъ Тодоръ Бълчевъ (предавалъ) и морякъ Стояновъ Василъ Ди
митровъ (приемалъ). Заповедьта е предадена и
приета за 9 м. 14 с.
XVII. Състезание въ препорна (флажна) сигна
лизация.
Първа награда (1,500, 800 и по 300 лв. на мо
рякъ) получиха отъ корабъ „Дръзки" мичманъ I р.
Тонковъ, подофицера Петровъ Любенъ и моряци
те Величковъ Никола, Димитровъ Цветко и Атанасовъ Димитъръ. Заповъдьта е предадена за
17 м. 15 с.
•
XVIII. Състезание въ гребане съ лодки двойки
на разстояние 2,000 метра.
Първа награда (по 300 лева всекиму) получиха
отъ Дунавската полицейска служба: кърмчията
ефрейторъ Баберковъ Александъръ Василевъ, гребцитъ-моряци Георгиевъ Георги Антоновъ и Ковачевъ Георги Ангеловъ. Разстоянието 2,000,метра е
взето за 15 м. 49 с.
XIX. Състезание въ гребане съ лодки десеторни
на разстояние 4,000 метра. (Въ присжстствието на
Н. В. Царя).
Първа награда (800 л. на кърмчията и по 300 л.
на всеки морякъ) получи обслугата отъ Дунав
ската • полицейска служба, при кърмчия подо
фицера, Спасовъ Тончо Тодоровъ и моряците
гребци Мариновъ Юрданъ, Янковъ Илия, Павловъ
Иванъ, Таневъ Илия, Стоевъ Марко, Ковачевъ Ата
насъ, Геновъ Руси, Илиевъ Георги, Петройъ Алек
сандъръ и Филевъ Александъръ. Разстоянието 4000
метра е взето за 16 мин. и 47 сек.
XX. Състезание въ ветроходство съ лодки
двойни на разстояние 2000 метра.
Първа награда (1000 л. на кърмчията и по 300
лв. на моряцитъ) получи обслугата отъ корабъ
„Дръзки" при кърмчия подофицера Петровъ Лю
бенъ Недевъ и моряци Димитровъ Петко Ивановъ
и Димитровъ Маринъ Георгиевъ. Разстоянието
2000 метра, при почти съвършено гладко море и
много слабъ втлъръ, е взето за 28 м. 21 с."
XXI. Състезание въ ветроходство съ лодки де
сеторни на разстояние 4,000 метра.
Първа награда (2ООО л. на кърмчията и по 300 л.
лв. на всеки морякъ) получи обслугата отъ Морска
учебна часть при кормчия лейтенантъ Дудевъ Ди
митъръ и ученици-машинисти Н г. Платниковъ Кр.(
Недевъ Христо, Кънчевъ Василъ, Христовъ Митю,
Факировъ Коста, Добревъ Добринъ, Вълчевъ
Киро, Казанджиевъ Иванъ, Пипевъ Тодоръ, Хри
стовъ Вълчо. Разстоянието 4000 метра, при свежъ
западенъ вт>търъ 3—4 бала, е взето за 47 м. и 05 с.
XXII. Състезание въ стоварване десантъ на
брега.
Първа награда (1500 лева за командири, 406
лв. за подофицера и по 200 лева за обслугата) по
лучи корабъ „Смели" при командиръ лейтенантъ
Дремжиевъ Веселинъ, подофицеръ Комневъ Михаилъ и обслуга: ефрейторъ Петровъ Стою Дими
тровъ, ученикъ машинистъ IV г. Велевъ Марко,
ученикъ машинистъ IV г. Станевъ Илия, ученикъ
машинистъ IV г. Стояновъ Антонъ, уч.-маш. IV г.
Батаклиевъ Димитъръ и моряцигв: Дрънковъ Ни
кола, Бойкинъ Петко Геловъ, Добревъ Михню,
Станчевъ Санчо, Стояновъ Стоянъ, Калчевъ Илия
и Тончевъ Димитъръ. Десантното упражнение (сне
мане отъ котва, изкарване десантъ при носъ. Га
лата, разрушаване на телефонната линия и завръ
щане обратно на котвенното мЪсто предъ мор-
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скитъ бани) при лошо дъждовно време е извър
шено за 32 м. 00 с'
*
Въ сравнение съ по-миналигв години състеза
нията беха по-добре организирани, по-сполучливо
изпълнени и дадоха добри резултати. Да се на
прави едно точно сравнение съ резултатите отъ
миналогодишните състезания е невъзможно, за
щото освенъ че обстановката и програмата, не
б%ха едни и сжщи, но и отмерените разстояния не
беха точни и се определяха съ непостоянни знаци
(закотвени вехи, които отъ ветъра и течението се
изместваха). За въ бждеще, за да може да се прави
едно сравнение съ постигнатите резултати отъ ми
налите години, необходимо е: 1) Програмата на

Редакцията на списанието издава кн. 7 и 8 въ
намаленъ видъ, за смътка на увеличения юбилеенъ
брой (кн. 6) и за да може да приключи бюджета
на списанието'безъ дефицитъ. Следующите книж
ки № 9 и 10 ще излезатъ на време и въ нормал
ния си обемъ — всека 24 стр. текстъ.
Отъ редакцията

състезанията всека година да е съвсемъ една и
сжща; 2) Местото на отдълнитъ състезания да
бжде едно и сжщо; 3) Разстоянията да се опредълятъ съвсемъ точно и да се обозначаватъ съ не
подвижни знаци и 4) При всъко отделно състеза
ние да се отбелязва най-точно състоянието на вре
мето и морето. Ако това се спази, въ бждеще ще
могатъ да се направятъ точни сравнителни таблици
за резултатите отъ състезанията, за да се види,
какви еж успехите и постиженията всъка година,
да се установятъ рекорди и да се уясни, до колко
тия рекорди се приближаватъ или надминявятъ
световните рекорди.
Варна, 4. IX. 1929 г.

т Александъръ Василевичъ Полубояриновъ. На
23. VII т. г. почина скоропостижно пазачътъ на мор
ския музей, запасниятъ руски полковникъ Алексан
дъръ Василевичъ Полубояриновъ. Последниятъ бг.
преданъ служитель на морското музейно дъло, и
съ своя просвътенъ умъ, енергия .и трудолюбие
спомогна много за уредбата на морския музей. Въ
неговото лице Б. Н. М. С. губи единъ служитель и
сподвижникъ.
Вечна му памятъ!

ОТЧЕТЪ
За дейностьта на Временния Ржководенъ комитетъ на Черноморския Наученъ Институгь презъ 1928 г.
Почитаеми господа,
Благодарение липсата на здание, кждето да се
помести. Черноморскиятъ Наученъ Институтъ (зданието на университета — аквариума — и презъ тази
година не бе освободено отъ Рибарското учили
ще) а сжщо така и поради финансови причини,
които еж последствие отъ общата стопанска криза
въ страната, Времениятъ Ржководенъ Комитетъ на
Черноморския Наученъ ИнститУ™ неможа да раз
вие презъ отчетния периодъ — 1928 година
една
по-задоволителна и оживена деиность.
Главната деиность на комитета презъ този пеоиодъ е била да поддържа връзки между членоК
на комитета, да действува за освобожде
нието на аквариума н да изчака единъ по^мго
приятенъ моментъ, когато Условията ще позволят ь
Д а се прояви една по-усилена деиность.
Поезъ отчетната година влезе въ връзка съ
н а ш и л и ™ рускиятъ „Инсштутъ ш, изуча*, -

нето
на печатните
Севера - си
ь^
^ ^ п първ
ъ^и^иГна
меняме
издания,
поменатия институтъ се получиха у насъ
цялото на 1929 година.
течни книги, разделени въ 9 отдъла. пси

книги еж подарени за библиотека на бждещия
Черноморски Наученъ Институтъ отъ разни лица и
учреждения. Освенъ това до края на 1928 годния въ
комитета еж получени безплатно отъ Военното ми
нистерство 6 карти, състоящи се отъ 334 листа, а
отъ Дунавската полицейска служба — единъ албумъ съ 19 карти отъ Дунава. .
Презъ отчетната 1928 година приходите на
фонда „Черноморски Наученъ Институтъ" еж били
съвсемъ незадоволителни, а именно:
,• . •
1) Една субсидия отъ 5.000 лева — дадена отъ
Бургазката Търговско Индустриална Камара;
2) Отъ лихви .презъ 1928 година — 12.026 лева.Държавата и другите учреждения, къмъ които
бехме се обърнали за да ни подкрепятъ парично,
като ни отпуснатъ субсидии, не се отзоваха . на
молбата ни.
Въ края на отчетната 1928 година фондътъ на
Черноморския Наученъ Институтъ е възлизалъ на
сумата 204.797 лева.
Варна, 5. VII 1929 година.
Председатель: К. Шкорпнлъ
Секретарь: С. Н. Ивановъ
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СЪСТАВЪ НА НОВОТО УПРАВИТЕЛНО ТЪЛО НА Б. Н. М. С.
На първото заседание състояло се на 29 августъ т. г. Главното управително гвло се е консти
туирало, както следва:
Председатель: Петъръ Стояновъ, народенъ
представитель.
Подпредседатели: Яковъ Найденовъ, рентиеръ,
Димитъръ Фичевъ, кап. I рангъ о. з., н-къ Морската
пол. служба.
Главенъ секретарь: Георги Славяновъ, кап. II
рангъ о. з. пом. н-къ Морска пол. служба.
Секретари: Стефанъ Власевъ, лейтенантъ о. з.,
н-къ Морскитт, специални школи, Павелъ Павловъ, лейтенантъ о. з., командиръ на корабъ.
Гл. касиеръ: Стефанъ Цаневъ, мичманъ I. рангъ,
о. з., командиръ на корабъ.
Касиеръ: Вълчо Тонковъ, мичманъ I. рангъ
о. з., командиръ н"а корабъ
Домакинъ: М. Бачовски, касиеръ работилни.цата Морска пол. служба.
Гл. редакторъ: Сава Н. Ивановъ, кап. II. рангъ
о. з., н-къ Морското машинно училище.
Редактори: Д-ръ Янаки Арнаудовъ, професоръ
Търгов. академия, Д-ръ Скорчевъ, н-къ Противобесната станция.
.
•
Библиотекарь: Лало Христовъ, мичманъ I.
рангъ о. з.

Главенъ уредникъ на музея: Карелъ Шкорпилъ,'Чехословашки консулъ.
Уредници на музея: Димитъръ Зидаровъ, мич
манъ I. рангъ о. з., Николай Пеневъ, инженеръ-химикъ противобъсната станция.
Председатель водния спортъ: инженеръ Боянъ.
Кжневъ. н-къ пристанището.
Гл. ржководитель на вод. спортъ: инж. Пампуловъ, корабостроитель.
Ржководители: Стоянъ Воденчаровъ, директоръ Франко-българска банка, Василъ ПЬевъ, мич
манъ I рангъ о. з., възпитатель въ Морскитъ спе
циални школи.
СЪВЕТНИЦИ:
Полковникъ Иванъ Тодоровъ
Д-ръ К. Пашевъ, медикъ
Лука Доросиевъ, адвокатъ
Иванъ Вариклечковъ, кап. II рангъ О. 3.
Д-ръ Янко Сираковъ, Юристъ-консултъ общината
Инженеръ Теодосий Атанасовъ преде. окр. съветъ
Светославъ Грековъ, секретарь Търг. инд. камара
Майоръ Кирчевъ
Лазаръ Чирпански, прдеседатель Пост. комисия
Василъ Игнатовъ, народенъ представитель

ПРИХОДО-РЛЗХОДЕНЪ БЮДЖЕТЪ
на Главното Управително УЪло на Българския Народенъ Морски Сговоръ за 1930 год.
(Приетъ въ VI редовенъ соборъ, сьстоялъ се въ гр. Созополъ отъ 14—16 VII. 1929 г.)

ПРИХОДЪ:
1. Членски вноски 3500 души XI20 лева 420.000 л.
2. Абонаментъ 50X200 лева
10.000 „
3. Реклами
10.000 „
4. Отъ продажба на материали
4.000 „
5. Субсидии и волни пожертвувания
10.000 „
6. Непредвидени и лихви
10.000 „
Всичко 464.000 л.
ЗАБЕЛЕЖК/ : Годишнитъ членски вноски се опред-Ьлятъ: а) За възрастни членове 130 лева, отъ които за
клона 10 лева, а за Главното управително т-вло 120 лева.
Ако клонътъ се нуждае, обаче, отъ по-вече ср-вдетва, може
да се увеличи членския вносъ, което увеличение остава
всецЪло за негова полза.
б) За вторит* членове на семейството 20 л., отъ които
за клона 10 лева и за Главното Управително Т/Ьло 10 лева;
в) За учащи се легионери (съ списанието) 110 лева,
отъ които за клона 10 лева, за Главното управително тЪло
90 лева и за фонда „Воденъ спортъ" къмъ Главното упра
вително тЪло 10 лева;
г) За легионери (безъ списанието) — 30 лева, отъ
които 10 лева за клона и 20 лева за фонда „Воденъ спортъ"
къмъ Главното управително тъло.

РАЗХОДЪ:
1. За издаване на списанието
230.000
2. За печатане позиви и изложения и за
материали
•
5.000
3. Библиотека
4.000
4. Пропаганда и организаторски
50.000
5. Канцеларски
15.000
6. Наемъ на канцеларията
13.000
7. Заплати на чиновници и възнаграж
дения на членове отъ Главното
управително тЪло
78.000
8. Пазачи на музея
9.600
9. Конкурси
14.000
10. Вноски въ фондовете: воденъ спортъ,
летни морски колонии, морски музей
и черноморски наученъ институтъ
32.500
11. За реклами
10.000
12. Непредвидени
2.900
464.000

л.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
л.

ЗАБЕЛЕЖКА: Джебнитъ календарчета за 1930 година
ще се дадатъ като безплатно приложение къмъ списанието.

БЮДЖЕТЪ
на фондовете при Българския Народенъ Морски Сговоръ за 1930 година
ПРИХОДЪ

РАЗХОДЪ
1. Черноморски наученъ институтъ. . . . .
2. Летни морски колонии
3. Воденъ споръ
4. Морски музей
1. По точка 10 отъ разходния бюджетъ на
1. Разрешава се на Главното управително гвло
Главното управително тъло.
на Българския Народенъ. Морски Сговоръ да прави
2. Вменява се въ дългъ на Главното управиразходи презъ 1930 година, съгласно правилниците
телно тъло да реализира приходи за фондоветъ,
на фондовете.
'
съгласно правилниците на сгкщитъ фондове.
Ст. Цаневъ
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Пишатъ ни отъ Перникъ: Тази година Ми
ните Перникъ уредиха пакъ летна морска коло
ния за беднитъ нуждаещи се миньорски деца въ
Анхиало. Летуването бе въ две смени: първата
смтьна се състоя отъ 50 деца; втората — сжщо отъ
50 деца. Последните беха отъ основното училище
и прогимназията, момчета и момичета. Издръж
ката е отъ Мините Перникъ. Колонията се поме
щаваше въ Анхиалското основно училище. Чистота,
редъ и храна най-образцови. Колонията се ржководи по правилника на Министерството на народ
ната просвета. Къмъ тая колония Морскиятъ сговоръ въ Перникъ издържаще свои 10 деца. Много
благорадимъ на главния директоръ на Мина Пер
никъ инженеръ Коняровъ за разрешението да
бъдатъ приети въ тая колония децата ни, срещу
заплащане отъ Морския сговоръ
П.
По фаровата и сигнална крайбрежна служба.
Х1Х-та редовна годишна сесия на Бургаската Търговско-индустриална камара като взе предъ видъ:
1. Че съществуващата фарова служба по бъл
гарското черноморско крайбрежие е вече твърде
остарела;
2. Че светлините на най-южния български
фаръ и първия турски не се пресичатъ и че съще
ствува по този морски пжть единъ интервалъ отъ
10 мили, кждето не се вижда никакъвъ фаръ;
3. Че паралелно съ фаровата служба не съще
ствува никаква звукова сигнална служба, която да
замести първата въ време на мъгла и снегъ;
4. Че именно поради горното положение пла
ването по нашето черноморско крайбрежие въ
нъкои моменти се особено затруднява и става
рисковано и параходите пристигатъ съ много дни
закъснение;

„

5 Че презъ последните 20 дена въ района на
Бургазкия заливъ, заседнаха презъ време на мъгла
и снегъ параходите „Венусъ" и „Тракия , а параходътъ „Жакъ Фресине" потъна,
реши:
Настоява най-енергично предъ отговорните
фактори за най-бързото подобрение и попълняне
на фаровата служба въ нашето крайбрежие и съз
даването на паралелна звукова сигнализация за
улеснение и осигуряване на плаването и избягване
щетите, които се предизвикватъ отъ това положе
ние за българската търговия.
Ст. Цаневъ
Морската пропаганда въ Съветска Русия се
ръководи главно отъ морския отдълъ на организТцията „Осо-Авиахимъ". Целите и задачитъ на
тоя отд-влъ съ твърде обширни а средствата, съ
които разполага - значителни. Организацията се
подпомага морално и материално отъ много дър
жавни и обществени учреждения, а морскиятъ и
отдеГъ - най-много отъ Висшето морско комавдттен
всички флотски поддъления. Организа
цията, включително морскиятъ й отделъ, има
. Много клонове изъ страната.
н я и и и И тЬ и
Морската пропаганда се води по начинитЬ и
пътищата, широко практикувани въ чужбина,
както преди, тъй й следъ войната.

Единъ отъ най-често практикуваните начини
въ Германия преди войната бе изпращането на
военни кораби по течението на плавателните реки
далеко навътре въ страната, съ чисто пропагандна
цель. Резултатите всъкога съ били грамадни —
съзнанието между германския народъ за значе
нието на флота, частно на военния флотъ, е расло
съ бързи крачки. По подобие на германците,
презъ изтеклата година съветската руска пропа
гандна организация, заедно съ Висшето морско
командване, съ уредили едно пропагандно плаване
по рЪката Волга съ канонерката отъ Каспийската
флогилия „Красний Азербейджанъ" (620 тона водоизместване, 14 мили скорость, въоръжена съ 2—
12 см., 2—10 см. и 1—7.5 см. оръдия). Назначе
нието на канонерката е било запознавание на на
селението отъ Воложската область съ флота и про
паганда на военно-морската идея.
„Красний Азербейджанъ" е билъ снабденъ съ
изобилна литература, кино-апаратъ, картини и пр.
Той е извършилъ въ продължение на 38 дена единъ
походъ отъ Астраханъ нагоре срещу течението на
Волга до Нижний Новгородъ и Сормово и обратно,
като е изминалъ всичко 3340 мили (6,000 клм.). Отбилъ се е и спиралъ въ 14 населени места. Навсъкъде местното население е устройвало търже
ствени посрещания на военния корабъ. Жителигв
масово съ отивали на кораба, за да се запознаятъ
съ военно-морското дт,ло; преминавали съ поня
кога на день по 6—7,000 души посетители, като
всички ек били разделяни на -групички и къмъ
всека групичка е билъ назначаващ, по единъ офицеръ или подофицеръ да показва и обяснява. Офи
циално били зарегистрирани всичко 99,500 посети
тели, въ действителность, обаче, броятъ имъ билъ
много по-голъмъ. Освенъ това устройвани били въ
градовете събрания на открито, където излизали
да говорятъ корабните офицери. Понъкога тия
събрания ставали едновременно въ 10—12 мъста.
Общо били устроени 59 събрания, на крито приежтетвали около 60,000 души. Вечерь съ били уреж
дани кино-лекции; такива е. имало 28, на които
приежтетвували 51,000 души.
Резултатите отъ извършената пропагандна ра
бота били отлични. Установено било пълно отежтствие у селянигЬ на каквито и да било представ
ления за флота; съ това се обяснява и грамадния
интересъ, който селяните навсъкжде проявили
къмъ военния флотъ.
Предполага се, получениятъ опитъ широко да се
използува, като тази година се организиратъ пове
че такива пропагандни плавния.
Г. Слвяновъ
Отъ практиката по изваждането на потънали
въ Черно море кораби се е установило (споредъ
руски данни), че продължителностьта на времето
на стоенето на корабитъ подъ водата има известно
значение за здравината на корпуса и запазването
на механизмите. На корабите, които еж били подъ
водата 5 и повече години, желъзната обшивка до
3 мм. дебелина е била дотолкова много разядена
отъ ръждата, че на много места железните ли
стове имали дупки. При изваждането отъ водата
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чугунътъ обикновено бивалъ съ мека повръхность,
малко по-твърда отъ оловото; следъ нъколко дена,
обаче, чугунътъ се затвърдявалъ наново и добивалъ
първоначалните си свойства. Това интересно свой
ство, чиято причина още не е напълно изследвана,
може би, ще играе голтша роля при по-нататъшната
служба на цилиндрите, буталата, рамките и дру
гите чугунни части отъ парнитЬ машини. . Цвет
ните метали — мгдь, бронзъ, олово и пр. отъ дъл
гото стоене подъ водата не се изменятъ. Само
цинкътъ прави изключение въ това отношение, по
неже се разлага на прахъ, ако при него има другъ
металъ, който да образува съ него галванически
елементъ. Дървените конструкции (вжтрешната
обшивка на кораба, лодкитъ и пр.), стояли подъ во
дата петь и повече години, при изваждането имъ
обикновено биватъ съвършено изядени отъ чер
веите (дървоядцигв).
С. Ч.
Океанско надбегване. Миналата година се е
състояло голЯмо океанско надбегване отъ страна
на ветроходни кораби. Надбягването е станало
между австралийското пристанище Линколнъ и
английското пристанище.Фалмугъ. Пръвъ пристигналъ въ Фалмутъ германскиятъ търговски вътроходенъ корабъ „Херцогинъ Сесиле", съ 18 дена порано отъ шведския вътроходъ „Беатрисъ".
Тази година въпроснитъ два ветрохода ще се
състезаватъ наново; тъ ще тръгнатъ отъ австра
лийското пристанище Аделаида съ назначение за
Английското пристанище Фалмутъ. И двата кораба
еж натоварени съ жито. Надбягването' ще бжде
много интересно, защото и дзата ветроходни ко
раба иматъ изпитанъ екипажъ и еж показали от
лични резултати при пжтуване подъ ветрила.
(М. Сб. № 2, 1929 г.) С. Ч.
Новъ француски параходъ — гигантъ. Отде
лението за Проекти отъ голъмата корабостроител
ница „Пеноетъ" въ Сенъ-Назгръ разработва въ
настояще време .чертежи за новъ пжтнически па
раходъ, главните елементи на който еж следните:
дължина 280 м., широчина 34 м., бруто тонажъ
60.000 тона, мощность на машините 120.000 конски
сили и предполагаема скорость 27—28 морски мили
въ часъ. При това требва да напомнимъ, че найголемия до сега французеки пжтнически параходъ,
изработенъ отъ фр'анцузскитъ корабостроителници
„Илъ-де-Франсъ"' има дължина, само 241 м.,
широчина 28 м.,'"тОнажъ 42,000 тона и мощность на
машините 55,000 конски сили.
(Изъ Мор. Сб. № 3, 1929 г.) С. Ч.
Изъ чуждите военни флоти
Англия. Въ английския флотъ е приета следнята1 -система за наименованието на отдълнитъ., ти
пове кораби: линейните кораби се .наричатъ на
името на велики английски флотоводци; кръстосвачитъ се наричатъ съ имената на английските
графства (райони); лекитЬ кръстосвани — сърме
ната на големитъ английски градове; водачите —
съ имената на английските адмирали; ескадренитъ
миноносци — съ имената на различните английски
кораби, които еж се отличили съ нъчцо; ПОДВОД
НИТЕ лодки — главно съ имена отъ областьта на
гръцката миталогия; стражевите кораби — съ име
ната «а пристанищните градове; речните канонерски лодки — съ имената на морски птици.
— Въ новото правителство на Макдоналдъ
длъжностьта пръвъ лордъ въ адмиралтейството
(морски министъръ) е заета отъ А. В." Александеръ.
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Северно-Американски Съединени Щати. Последниятъ отъ 8-тЬхъ строящи се кръстосвана, Ва
шингтонски типъ, получилъ името „Луизвилъ".
— Отъ отчета на брътовата артилерия за 1928
година се вижда, че най-добрата стрелба е дала
една 15.5 см. батарея: при стрелба на разстояние
12 километра е дала 27% попадения. Скоростьта на
стрелбата е била: 11 секунди за всеки изстрелъ.
Франция. Напоследъкъ Франция отделя го
леми средства и внимание за заградителнитъ мини:
освенъ построения миненъ заградитель „Плутонъ"
и трите нови подводни заградителя, напоследъкъ
еж престроени въ минни заградители бившите
руски параходи „Касторъ" и „Полуксъ". Послед
ните два кораба еж престроени въ Лорианъ и на
пробата, следъ поправката имъ, еж дали скорость
14 морски мили въ часъ.
Германия. Споредъ официални сведения къмъ
1 априлъ 1929 г. гермаискиятъ воененъ флотъ се е
състоялъ отъ: 8 линейни кораба (отъ т%хъ два въ
резерва); 9 кръстосвана (отъ тъхъ единъ —
„Кьолнъ" — въ строежъ и 2 въ резерва); 12 нови
ескадрени миноносеца й 20 стари (отъ тъхъ 8 въ
резерва); 2 хидрографически кораба; 1 вътроходенъ учебенъ корабъ; 3 спомагателни кораба за
обслужване на флота; 2 спомагателни кораба за
обслужване на базитЬ; 4 учебни артилерийски ко
раба; 2 кораба за опити; 1 стражеви корабъ за
охрана на риболовството; 27 миночистачни кораба;
3 измерителни кораба; 18 стражеви кораба и 24
минно-учебни кораба.
Финландия. За нуждите на финландския вое
ненъ флотъ ое строятъ три подводни лодки. Последнята подводна лодка ще има водоизмъгцение
99 тона И'е предназначена да действува въ Ладожското езеро. Тя ще бжде пренесена тамъ въ разглобенъ видъ и ще се сглоби въ новостроящата се
корабостроителница Сортавале. При това тръбва
да се отбележи, че споредъ мирния договоръ между
Финландия и Русия «икоя държава не може да
държи въ Ладожското езеро военни кораби по-го
леми отъ 100 тона водоизместване.
Дания. Единъ отъ най-голъмитъ въ свъта ве
троходни кораби, петстожерния вътроходенъ уче
бенъ корабъ отъ търговския флотъ — „Копенхагенъ", екипиранъ главно съ морски кадети, въ на
чалото на тази година е изчезналъ безследно въ
океана, при пжтуването му отъ Америка за Ав
стралия.
Турция. Корабостроителната програма на Тур
ция се привежда вече въ изпълнение: турското ми
нистерство на националната отбрана е подписало
договори съ италиански корабостроителници за
постройка на 2 ескадрени миноносеца, 2 подводни
лодки и неколко стражеви кораба на обща сума
15 милиона турски фунта. Тия кораби ще бждатъ
окончателно готови и ще се предадатъ на тур
ското правителство въ срокъ 22 месеца. Предложе
нията «а английските корабостроителници не били
приети, поради по-големите срокове за изпълне
нието на строежа.
Норвегия. Всичките слухове за оежществяването на нова обширна корабостроителна програма
за сега еж неоснователни.
(Изъ „Мор. Сб", № 6 и 7, 1929 г.'; С. Н. И.),

КАКВО Е ФЛАЙ-ТОКСЪ
ЯТЕСТЛЦИИ
ДИРЕКЦИЯ на НЯРОДНОТО ЗДРЛВЕ
Гл. Инспекторатъ по маларията
№ 10806 V. гр. София 14. V. 1929 г.

Преписи

УДОСТОВЪРЕНИЕ

Инспектората по маларията при Главн. Дирекция на
Народното Здраве дава настоящето на Спасъ Темелковъ отъ София, въ удостоверение на това, че опитите
направени въ Бургаския малариченъ районъ презь 1928
година съ течностьта Флай-токсъ за избиване на кома
рите, дадоха добри резултати като средство при борбата
съ маларията.
Главенъ Директоръ: (п.) Д-ръ Кесяновъ
Гл. Инспекторъ по маларията: (п.) Д«ръ Марковъ
УНИВЕРСИТЕТСКО ДЕТСКИ КЛИНИКЯ
София, 20 май 1929 год.
За гарантиране хигиената на децата, както и запаз
ването имъ отъ заразите, носени чрезъ паразити и на
секоми, особенно презъ лътото — отъ мухите, употре
бихме Вашия Флай-токсъ, съ който си служимъ успешно
въ клиниката и съ който се унищожаватъ напълно хле
барките и мухите.
Прилагайки се съ голъма леснота, Флай-токса уни,
щожава напълно насекомите и паразитите, поради ко*
ето го препоржчвамъ на ВСБКО домакинство.
Директоръ на детската клиника при медицинския
факултетъ: професоръ (п.) Д-ръ Ватевъ

Санаториумъ .,Д-ръ хаджи ИВЯНОВЪ"
Княжево, 21 май 1929 г.
Употребявалъ всевъзможни средства при борбата съ
най-големите разпространители на всевъзможните боле
сти, мухите, дървениците, комарите и хлебарките, обаче
безрезултатно, съ настоящето си идвамъ да прибавя и
азъ моята, къмъ многото похвали, за мощното и изпи
тано средство при тая борба, именно препарата Флайтоксъ, станалъ наежщна необходимость въ санаториума,
благодарение ефикасното му действие.
Директоръ на Санаториума; (п.) д-ръ Л. х. Ивановъ
Благотв. д-во „Евдокия" — ЯСЛИТЪ
София, № 107/29 V. 1928 г.
До Господина
Представителя на Флай-токсъ
Тукъ
Съобщава Ви се, Уважаемий Господине, че изпроб
вахме изпратеното отъ Васъ едно шише „Флай-токсъ"
и получихме много ефикасно действие срещу мухи и
дървеници.
Управитель-лекарь: (п.) д-ръ В. Ковачева
Деловодитель: (п.) Д. Ник. Босяцкий
Д-ръ П. КУШЕВЪ — ул. „Царъ Борись" 31
София, 18 май 1929 год.
Удостоверявамъ, че препарата Флай-токсъ, употребенъ лично отъ менъ въ амбулаторията и другаде, ми
даде отлични резултати, унищожава напълно всички на
секоми и паразити, особено мухите, комарите, молците
и хлебарките.
*^ Препоржчваме го на всички въ България.
(п.) д-ръ П. Кушевъ
Хотелъ „ЮНИОНЪ ПЯЛЯСЪ"
София, 20 май 1929 г.
Употребявайки редовно препарата Ви Флай-токсъ,
Дирекцията на хотела ни „Юнионъ Паласъ" съ задо
волство Ви известява, че благодарение положителните >
резултати на сжщия, заведението ни е запазено отъ на
паденията и пренасянето на всевъзможните паразити 'и
насекоми, които Флай-токса много лесно унищожава.
Съ почитъ: (п.) Ю. Калпакчиевъ

Унив. Пропед. - ХИРУРГИЧНИ КЛИНИКЛ
№ 70.

УДОСТОВЪРЕНИЕ
Дава се настоящето на г. Спасъ Темелковъ, София,
въ удостоверение на това, че въ нашата клиника пред
ставения отъ него препаратъ „Флай-токсъ" е билъ употръбенъ съ добъръ усп-вхъ за унищожаването на мухите
и комарите.
Директоръ на Пропед. Хирург. Клиника при
Мед. Факултетъ: (п.) проф. д-ръ П. Стояновъ

Кюстендилска предачница
Кюстендилъ, 27 май 1929 г.
ПИЕРЪ КЯМИЛЪ СИНОВЕ
Флай-токсъ. Моля да ми изпратите 22 бидона по
1 л. Флай-Токсъ, сжщо и два ржчни пулверизатори.
Приятно ми е да Ви съобща, че останахъ много доволенъ отъ този продуктъ, който употребя.вамъ сега ре
довно въ фабриката ми за унищожението- на молците.
Пръскамъ складовете си единъ пжть на седмица съ
Флай-Токсъ и това е достатъчно, за да се запази сто
ката отъ всекаква повреда, вследствие на молци или
други насекоми.
Съ поздравъ: (п.) Пиеръ Камилъ Синове

Д-ръ ННГЕЛЪ ПОПОВЪ - ул. лЯксаковъ"
София, 21 май 1929 г.
Поразителното действие на препарата Флай-токсъ
Миналата година употребихъ Флай-Токса съ пълно
за унищожаването на всевъзможните насекоми и пара
зити можахъ да констатирамъ при употреблението му, задоволство. Радвамъ се, че най-после се сдобихме съ
сигурно средство противъ мухите '— разносители на
както въ амбулаторията ми, така и въ кжщи.
разни зарази и досадни вь всека отношение.
Действие много ефикасно, а при това хигиенично и
София, 4 юний 1929 г.
безвредно за човешкия организъмъ и покжщнина.
(п.) д-ръ Димо Т. Бурнлковъ
(п.) д-ръ Н. Поповъ
Констатирано е, че н*кои препрод-вачи на разни имитации'на всесветския препаратъ Ф л а й - Т о к с ь ,
ппеплагатъ сжщитЬ или приблизителни цени на сригиналния Флай-Токсъ и ;а да успеятъ, еж си позволили да
подценяватъ качествата му и налагатъ на купувачите разни имитации
У
яватъ се г г консуматорите на Флай-Токса да не се подаватъ на тия користни увещания
г
стоятелно дТискатъ само оригиналния Флай-Токсъ, въ запечатани сини кутии и стъкла.
Искайте безплатната брошура. - Продажни цени на дребно:
V л 70 лв • Бидонъ Чг л. 115 лв.; Бидонъ 1 л. 195 лв.; Бидонъ 2 л. 365 лв.; Пулверизаторъ 90 л
Генерално представителство СПЯСЪ С. ТЕМЕЛКОВЪ, София, ул. „Царь Калоянъ", № 10.
Телефонъ № 27-35
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ИНЖЕНЕРЪ РОДЕВЪ
В А Р Н А * УЛ. М А К Е Д О Н И Я № 7
ЕКСПЕРТИЗИ - ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
ЕКСПЕРТ* НА В11А0 УЕН1ТД5 Ш РД1В ЗА БЪЛГАРСКОТО КРДИбРВЖИЕ И ДУНДВД
ИЗВЪРШВА ВСЪКАКВЙ МОРСКИ ЕКСПЕРТИЗИ ЗА СМЪТНА НИ В Ш А 1 ) УЕК1Тй8 И ЗА СВОЯ СМЪТНА
Доставя най-доброкачествени телени, манилови и "други вжжета, бои подводни за железни и за дървени кораби,
бои надводни и за вжтрешностигЪ на корабигЬ отъ известната марка V. НбуеИпд, котви безщокни патентъ „Вгпапшс"
и обикновени — адмиралитейски типъ о.ъ всъкакви големини, вериги желЪзни, боядисани или поцинковани, гребла
за лодки, парусини, мотори морски „Вгооке", машини инструментални, инструменти и разни уреди, стомани и желтаа
на л и с т о в е и н а п ъ р т о в е о т ъ р а з н и п р о ф и л и и ра зм ъ р и, фарове, фенери, компаси, шамандури, вехи
и всички видове морски артикули, запасни части за машини й т. н., всички направо отъ най-първокласни фабрики.
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ГОТОВИ НЯ СКЛЛДЬ БОИ, ВЖЖЕТЯ, ШКИМИЖГЛРЪ, ПЯМУЧНИ ОТКЪСЛЕЦИ ЗЯ ЧИСТЕНЕ НЯ МЯШИНИ И ДР.
СПЕЦИЯЛИТЕТЪ Б<М ЗЯ ЛОДКИ - ЧЕРВЕНЯ, ЗЕЛЕНЯ и БЪЛЯ ГЛЕЧНЯ (В1апс сГетаН) въ КУТИИ ПО 1272, 5, 2г/г и I 1 /* КГР.
Доставчикъ на Б ъ л г а р с к о т о търг. параходно дружество, Ромънското дунавско параходно дружество, При
с т а н и щ н а т а служба, Морската и Дунавската Полицейска Служба, Главната Дирекция з а Настаняване
н? Б Ъ ж а н ц и г в , 1 иболовното училище, Районното инженерство по ВОДИГБ, частни рибари, л о д к а р и и т. н.
ИЗОЛАЦИОННИ .МЯТЕРИЯЛИ „15 0 Г , В Х ' ПРОТИВЪ ВЛЯГЯТД, ЗЯ НОВИ И ЗЯ ПОСТРОЬ-Ш ВЕЧЕ ЗДЯНИЯ, МУШЯМИ „ С С Ж Т ^ Е М Т А Ь * ЗЯ ПОКРИВИ, ПОДОВЕ И ДР.
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У П Ж Т В Л Н и Я И С Ъ В Е Т И ПРИ СЪСТАВЯНЕ НЯ ПОЕМНИ УСЛОВИЯ, ДЕВИЗИ И ПР.
К О Н Т Р О Л А ПРИ С Т Р О Е Ж И НЛ К О Р Л Б И И ДРУГИ ПОСТРОЙКИ, К Л А С И Р А Н Е
И П О П Р А В К А НА СТАРИ Т А К И В А ПО П Р А В И Л А Т А НА Б Ю Р О В Е Р И Т А С Ъ .
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РОДИНА

I

Телеграфически адрссъ: Търгбанкъ

Центраг;з: СОФИЯ

БЪЛГЯРСКО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО Д-ВО

СОФИЯ:

Седалище: Р У С Е

=

Клонове въ София:
Централенъ к:онъ — ул. Графъ Игнатиевъ № 14
Клонъ „Халитв", бул. Мар, Луиза 35 (тел. адр. „ТЪРГХЯЛЪ")
Клонъ въЮчбуна'_ъ,ул. ПиротскабО(тел. адр. „ТЪРГЮЧЪ")

Клоно г въ провинцията:
Бургась
Пловд-1Въ
Варна ' ПодовоГаб-^ов-.
Русе
Ломъ
. Гливенъ

Стара-Загора
Трявна
Търново
Фердинандъ

Хасково
Червенъ-Брътъ
Шуменъ
Ямболъ

Сродни банки:*
ВИДИНЪ — В.-дин<.ка Търговска Банка
ХЯРМЯНЛИЙ Г
^
СВИЛЕНГРЯДЪ I — Б е з и м е н н о Якционерно Д-во „Ярда"
Га& а РЯДНЕВО — Радневска Търговска Банка

Други сродни дружества:
1-во Българско Застрахователно д-зо „България" — Русе;
Бълг. Лкц. Д-во за Търг. и Промишлен. „БЪпо море",София;
Българско Якционерно Дружество „ Б ж д а щ е " — София;
Якци;.-ь Д-во за електрическа енергия „Ндрее" — София;
Якц. Д во за текстилна индустрия „Св. Георги" — Тр-ввна;
Якцж. .«.Д-во »Трудъ" за керамични издалия — Русеидр.

ИНСПЕКТОРЪ: П. Б Ъ Р З Я К О В Ъ
.

ИЗЛЕЗЕ
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ПЕЧЯТЪ

„ЧЕРНО МОРЕ"
ОБЩОДОСШПНИ ШДИЙ ОГЬ САВА Н. ИВАНбВЪ
КНИГЯ II. ЦЕНЯ 30 ЛЕ ВЯ
за поржчки обръщайте се къмъ, автора
(ул. Македонска 98 — Варна) или къмъ
Главното Управително тъло на Българ.
Нар. Сговоръ (ул. Царь Борисъ 6 Варна)

РДКТОРИ „МДКЪ КОРКИКЪ-ФЙРИОЛЪ"
и т о ^ м ^ 1 ^ ^ ^ 5 1 5 ? ^ а ^ т м * т д е п свътовна фабрика за земледЪлски машини
п.а ШИ п»
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪ ХНРВЕСТЕРЪ КОМПАНИ въ Чикаго, готови на складъ и по поржчка.
ОТЪ СЖЩАТА

»>

I

ФАБРИКА:

сноповръзвачки тракторни и обикновени, жетварки
други подобни машини;

•>

И

И
моторчета отъ Ь/2, 3 и 6"к. с. * Редови сеялки съ
двойни дискове * Я р м о м е л к и 6, 8 и 10 цолови.

»»'

„ДИРИНГЪ"

»

к у л т и в а т о р и за кукурузъ (тесачки) и дискови
брани, т о р о п р ъ с к а ч к и , кукурузороначки и др.

Представителство на автомобилите „КРЛЙСЛЕРЪ".
М е х а н и к ъ с п е ц и а л и с т ъ на р а з п о л о ж е н и е на к л и е н т и т е в и н а г и б е з п л а т н о .
ОБЪРНЕТЕ

СЕ КЪМЪ

Ф А Б Р И Ч Н И Я

ПРЕ ДСТАВИТЕ ЛЬ:

ВЕЛИЧКО П. ДИМИТРОВЪ
МЯШИНЕНЪ

СКЛЯДЪ®

Л О М Т Ь

Телефонъ № 127

•

ПОДЪ МИРОВОТО СЖДИЛИЩЕ
Телеграфич. адресь: ДИРИНТЕРЪ

Е
В Н О С Ъ НА ЖЕЛЪЗАРСКИ,
ТЕХНИЧЕСКИ И ДР. С Т О К И

У/АТХОМ & УОЧЕИ
Адеп4з 1ог: Ригпезз, тО\у & Со 1-Сс1.
Ноуа1 теП з1еат раске4 Со.

ВАТСОНЪ & ЮЛЪ
Параходна агенция Л-тдъ

Бургаски клонъ

Телефонъ № 255

ТЕЛЕГРЯМИ: Ш И П И Н Г Ъ

— БУРГЯСЪ
10—7

Воененъ шапкарь

НЕНКО СЛАВЧЕВЪ
ул.

Преславска 19
ВЯРНЯ

ГОЛЪМЪ СКЛЯДЪ:
на каскети, всички видове формени и
у ч е н и ч е с к и ф у р а ж к и * Винаги въ
д е п о з и т ъ м а т е р и а л и за с ж щ и т - в .
ГОЛЪМЪ

ИЗБОРЪ

огь меки шапки отъ най-реномиранитЬ
и т а л и я н с к и ф а б р и к и и п р . и гух

10—1

ломъ

Р. ХР. ЦОНЗАРОВЪ

ломъ

КЖЩА ОСНОВАНА 1 9 0 8 ГОД. ЗА ТЪРГОВИЯ СЪ
ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗЕМЛЕДЪЛЧ. УРЕДИ И МАШИНИ
ВИНЯГИ на СКЛЯДЪ И Н АЙ-ГОЛЪМЪ ИЗБОРЪ:
отъ разни обикновени и тракторни плугове „ГЛИГДНЪ";
усъвършенствувани дискови грапи оригиналъ „ГЛИГЯНЪ";
триори „ХЛЙДЪ" марка
.ОРЕЛЪ";
жетвенни машини обикнов. и сноповързвачки „ДИРИНГЪ";
Ярмомелки „ДИРИНГЪ";
т р а к т о р и „КЕЙСЪ" и „ДИРИНГЪ"
и много други машини и уреди отъ гохгЬмъ интересъ за
в с 4 к о м о д е р н о з е м л е Д;Б л с к о с т о п а н с т в о .
10-1

ИВАНЪ х. БЕРОВЪ
ГАБРОВО
РАВКЩГБ О'ЕТ0ГРЕ8 РЦКЕ ЬА1^

= Изработва най-финни камгарни вълнени платове =
За телеграми: БЕРОВЪ — Габрово

Телефонъ № 45
10-4

ДА СКЛАДЪ

Акционерно Дружество

„ВУЛШЪ"
„ФОРДЪ"

АВТОМОБИЛИ И КАМИОНЕТКИ

ВАРНА

НОВЪ МОДЕЛЪ И ВСИЧКИ

Фабрика за металик и металолМрни издУия

Телеграф, адресь: ВУЛКЯНЪ. Телефонъ №110

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ З А ТЪХЪ
Безплатенъ за к л и е н т и т - Ь механикъ
<за ежемесечно преглеждане на
клиентскитЪ м а ш и н и .
ДИРЕКТЕНЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

итъроуиш)
Телефонъ № 128
Т е л е г р а ф и ч г ащреЖъгиЦВВ XК О В Ъ

И з р а б О Х В а : разни мелнични и др.
инсталации, комплектни трансмисионни части,
шайби, лагери и пр.
С т р о и и монтира вевкакви
резервуари и ламаринени кумини.

желвзни

О Т Л Н В а . вевкакви чугунени и бронзови
части. • • • • ' .
П о п р а в я всички,, видове машини и
инсталации.
И з р а б о т в а прецизни зжбни колела
на специална фрезова машина.
П р о и з в е ж д а : лопати, лизгари,
кофи, подкови, бодливъ тель, ментешета,
пурии и пр.

ШВЕДСКИ МОТОРИ ЗД ЛОДКИ
Петролни „РЕГАТА"

Нафтови„5КАШ1А"

отъ 2 и пол. до 45 к. с.

отъ 4 до 400 к. с.

СЪ ОСИ, ВИНТОВЕ (ВИТЛА), ДЕЯДВУДНИ ТРЪБИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СЪВЕТИ И СКИЦИ Зй

В И ! * П И Л СЕ ИТШИ И П И Д Ш

Машинна фабрика

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

Телегр. адресъ:
МЮЛХЙУПТЪ

Н А И - Г О Л Ъ М О Г О ПРЕДПРИЯТИЕ Н А БАЛКАНСКИЯ П О Л У О С Т Р О В Ъ
З А ВСИЧКИ В И Д О В Е М Е Л Н И Ч Н И М А Ш И Н И И ВОДНИ ТУРБИНИ

система

.ФРАНЦИСЪ

€€

И

9»

П Е Л Т О Н Ъ <*
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Т е л е г р а ф и ч . а д р е с ъ У . И Н ДУ;С Т Р И АЛ Б Я Н К Ъ "
Капиталъ 10,000,000 лева.

*

Ф о н д о в е 1,200,000 лева

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

на Царството.

И з в ъ р ш в а всички б а н к о в и

операции.

Доставя на комисионни начала за сметка на членовегв си раз
ни кожарски и текстилни сурови материали, химикали и др.
10—8

ВЪЛНЕНО ТЕКСТИЛНО АНОНИМНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ФАБРИКИ „ДЛЕКСАНДЪРЪ" - ГАБРОВО
ПРОИЗВОДСТВО НА ЧИСТО ВЪЛНЕНИ ПРЕЖДИ И ПЛАТОВЕ
Почетенъ дипломъ, златни и сребърни медали отъ изложенията
въ парижъ 1900, Чикаго 1893, Пловдивъ 1892, Янверсъ 1894, Русе 1892, Лондонъ 1907

1шгра$нчвш адресь.
КА ДЛЕКСАНДЪРЪ -ГАБРОВО

^шШвдоркциг
г Ш Щ Ш Ш О Ш - О Ш О У О (Викаме)

5-1е 1а1пе-техШе а п о п у т е раг асНопз

РАВК1011Е АЛЕХАШКЕЗ
ОАВКОУО (Ви1дапе)
РАВМСАТЮК ОЕЗ ШУЕКЗ Т135115 ЕТ РП.5 ЕК и ш в
)0—8

ХРИСТО Р. БОБЧЕВЪ & СИНОВЕ-ГАБРОВО
Основана 1859 г.
Телефонъ № 4

ТЕЛЕГРЯФ. ЛДРЕСЪ:

БОБЧЕВИ

Предачна фабрика за финни прежди
отъ м а с т н и и е в р о п е й с к и вълни
Постояненъ депозитъотъ първокачественъ гайтанъ
10-8 .

Произвежда първокачествени памучни прежди
Най-голЪма издържливость, еднакво равни
жици, най-износни цени — ето какво отли
чава българскит-Ь прежди отъ чуждитЪ

ТЪСЕТЕ ПРЕЖДИТЕ „ЦДРЬ БОРШ'
Предпочитайте българското
Продажби чрезъ генералните представители: Сузинъ и С-ие А. Д., София - Варна ^

с

^^^0^^^^^щ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*

БРЯТЯ ТЕНЕВИ

мягязинъ

ВЯРНЯ

„ЖЕЛЪЗНА РЖКЯ"

СКЛАДЪ
КОЛОНИЯЛЪ * ЖЕЛЪЗНРИЯ
ДЖПМОВЕ » БЕЗИРЪ И ДР.

НА ЕДРО
Телеграф, адресъ: Т Е Н Е В И
ю_9
Телефонъ № 71

ТЮТЮНЕВИ ФДБРИКЯ

подъ Окржжния сждъ грРусе, ул. Николаевска № 12
Жел-взо, ламарина йа едро и дребно,
тржби галванизирани, черни и части
те имъ. Сита разни марки, каиши,
елеватори, мелничарски чукове, раз
ни видове масла, азбесгь, клингеритъ, графитъ и в с и ч к и други
мелничарски и технически артикули.
8-7

т „з о р а» т
д.г.спдсовъ—пловднвъ

ФАБРИКУВА
НЛЙ-ПРИЯТНИ ЗЛ ПУШЕНЕ
ПЛПИРОСИ ОТЪ СТЛРИ ТРЛКИЙСКИ ЯКЛ ТЮТЮНИ.
3—1

СЪДЪРЖННИЕ: 1) VI редовенъ съборъ на б. Н. М. С, отъ Д-ръ Я. Ярнаудовъ; 2) Ние и
———— другигв презъ Сулина, отъ капитанъ I р. о. з. Михаиловъ; 3) Курортна
Варна въ цифри, отъ В. Н. Поповъ; 4) Италиянската хидропланна ескадра въ Варна,
отъ С. Ч.; 5) Младость — разказъ, отъ Джозефъ Конрадъ (превела Б. Бошнякова), продъл
жение и край отъ бр. 5: б) Черно-морски морски Созополски конгресь, отъ Торосъ;
7) Морски спортъ; 8) Официаленъ отд-Ьлъ; 9) Морски новини.

I

МЕТЯЛОЛЪЯРНЯ

С. М. КИТРИНОПУЛО

СТРУГАРСКА РАБОТВЛНИЦД

я. д. * внрнн

„С Т Р У Г Ъ"

ТЕЛЕФОНЪ № 270
ПОСТОЯНЕНЪ СКЛЛДЪ НЛ:

В.ЕНГИБАРОВЪ—ВАРНА

СТРОИТЕЛНО - ДЕКОРЯТИВНИ МЯТЕРИЯЛИ
.безиръ, терпентинъ, ла
кове, растителни и инду
стриални .масла, рибени,
минерални, цилиндрови

ул.

Фабрмтва чупгнвна пвчни

тшДРпИКУишЕ
отъ 1925 г. въведени въ Бъл
гария като най-економични,
практични и евтини, приспо
собени съ обратно горене.

Богатъ изборъ отъ разни
бои за караби и здания,
лакове за лодки и други
4етки всвкакъвъ видъ
Бензинъ, парафинъ, блакъ,
смола, колофонъ,химикали

Мария Луиза № 20

КОЖАРСКО ЯКЦИОНЕРНО Д-ВО

„ПЕНЧО К. Б О Н Е В Ъ "
ГАБРОВО

ВЖЖА, к я н я п и

Телеграми: ПЕНЧО БОНЕВЪ. Телефонъ 119

Главни представители на
г у м е н и ц а р в у л и отъ
(рабрика „КАУЧУКЪ"
:'\
ю—9

„ Р Е Ш С Н О К. ВОИЕРР"

5-ТЕ ОЕ ТЯИМЕЦК РЛК ЛСТЮИ
ОАВКОУО (Ви1дапе)
Роиг 1е1едгаттез : Р Е N Т С Н О В01Ч

ЕРР
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Ш„Н Е Т Е О Г и
ОРИГИНАЛНИ АМЕРИКАНСКИ МАСЛА
машинни, цилиндрови и специални ' автомобилни,
тракторни, турбинни и т р а н с ф о р м а т о р н и .
Вазелини и гресове. Индустриални и технически масла.
ВСИЧКИ
В И Д О В Е ННЙ-ХУБНВИ К Я Ч Е С Т В Я
4
• Т Ъ Р С Е Т Е НЯ У М Ъ Р Е Н И Ц Е Н И И И З Н О С Н И
УСЛОВИЯ П Р И Д Д И Н С Т В Е Н И Т - Б ВНОСИТЕЛИ;

С Т Е Ф Я Н Ъ К И Р Ч Е В Ъ и С о , БУРГДСЪ
КОМЯНДИТНО ДРУЖЕСТВО
За телеграми: Кирчевъ
.

Телефонъ № 101
" 10—3

всякакви ремонти на разни
индустриални и земледвлчески
машини * Всички видове ла
гери, шайби и трансмисии, го
тови и по поржчка винаги при

= НЯЙ-НИЗКИ ЦЕНИ =
10-6

ВАСИЛЪХР. ПОПОВЪНИНЪ
ВЯРНЯ, УЛ. „ПРЕСЛЯВСКЯ" № 33

СКЛАДЪ НА ВЪЛНЕНИ ПЛАТОВЕ
ДЪРЖЯВНИ ДОСТЯВЧИЦИ
Винаги на складъ най-добъръ изборъ отъ ан
глийски и български платове за костюми,
манта, пардесюта, балтони, офицерски трика,
кастори и други.

ШЦЕНИ

КОНКУРЕНТНИ!
•

10—9

