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Най-модерни бански съоржжения за студени и ТОПЛИ морски бани.

Модерно

казино

въ морската градина, срещу банигв, съ ггьрвочласенъ ресторантъ и дансингъ ~Ha открито.
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Красиви околности. Разходки И екскурзии по сухо
и П,? море до бпизнигв околности, както и до Цвриградъ .

;

Всички видове 'спортъ резвпъчения: театри,
кинематографи, тенисъ кпубъ, морски тържества.
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ГОЛЕМИ музикални ,тържества въ началото на

м. авгусгъ съ участие Jia наЙ-ВИДНИГБ български артисти.

Презъ сезона гостуватъ народния драматически театръ

и

народната

опера.

увдовви на' живота нвя-иваовви.
Първостепенни хстепиГотъ
Частни квартири отъ
две пегпа за

до

60

1000-4000

150

I

лв. легло.

лева за стая съ

месеца.

ОБЕДЪ или вечеря [въ първокласни'ресторанти

, отъ 40-60

лв.

,

Въ второстепенни ресторанти се получава здрава
и изобилна храна на по-низка цена.

Табълъ Д'ОТЬ отъ

100-120.

лв.

Лвтовна такса и карта за ЦЕЛИЯ сезонъ .20 лв.

-Такев за ёвнвгь:
1.
2.

Студени бани
Топли бани

{

I

класа кабина

Н..

,{ I

..

10
5

лв.

лв.

>

класа кабина ЗО лв.

Н..

20

лв.

.15

лв.

..

Басеинъ

ОТЪ

'15.

юний до

15.

сеп

темврий лвтовницигв се пол'

,'зуватъ съ

намаление по

25%

бъпгарснитв

държавни

пъзници.

же

>

Бюрото за лвтовници при
общината

въ

приморската

градина разполага съпъленъ

списъкъ

на

квартири,

дава

всички сведения и настанява

лi>товницитi>

на

квартири

безъ възнаграждение.

отнвсяйгв СЕ 31\
ВСИЧКО ДО БЮРОТО

31\ ЛЪговници
7-10

.

ОРГf\НЪ Н? б'ЬnГ
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. ОРСI<И СГОВОРЪ

ГОДИШЕНЪ ввонвмвнтъ

ГОДИНА XJ. БРОЙ 7.
ВАРНА. Сеатеиврий

За България

150

пв., З~ чужбина

- 200· пева.

УРЕЖДF\ книжовно-пюсвътниятъ отдълъ Огдвленъ брой 20 л,

1934 год.
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Ив. Ив. Тамамджиевь

ВЕЧЕРЬ кгвй МОРЕТО
Угасна и сетния спънчови зрвнъ
на звпадъ всрвдъ пурпуренъ бл-Бсъкъ
и въ смътно

разтления вечеренъ

мракъ

на чайки дочува се кр-Бсъкъ.
Вълнит-Б спокойно къмъ низкия бр-Бгъ
прииждатъ

и

тихо

се

и твхниятъ шепотъ

плискатъ-

-

ритмиченъ и лекъ

е п-Бсень сърдечна и близка.
Луната безмълвно изплува и въ мигъ
эабпвскаха морни вълнит-Б предъ нейния царствено-сребъренъ ЛИI<Ъ
примигнаха плахо звездитв.
И тихо, и тихо! - Морето блести,
окжпано въ лунния БЛЕСЪКЪвъ тъмата крайбръжна пекъ ввтъръ шепти,
на чайки долавя се кр-Бсъкъ.

Проф. я. flрнаудовъ
въпгввсниятъ Нf\РОДЕНЪ МОРСКИ

СГО80РЪ И НОВНТН дъгжввв

Все пакъ неджзигв на досегашния държввенъ

Нашата организация, още отъ първит-Б дни
на сжшествуванего
си,
нам-Бри поддръжката не

редъ и на старата политико- обществена действител

само на нашата широка общественость и на нвст

ность не можеха да не се отраэягъ върху взаимо

ни обществени институти, но така сжщо и на най
висшигв представители на държавната ни впастъ.

отношенията между държава, политици и общество

Рхководитепитв на Б.Н.М.С. поддържаха винаги тъ

да окажвтъ

отъ една

организацията

ни

отъ друга

и

своето спъвателно въздействие върху

работата на последната. Преди' всичко бюронра
тичностьта на досегашния държавенъ апарвтъ, ле
ностъга и бавностъга на партийно-парламентарното
"демократическо" управление, партизанскигв до

сенъ контантъ съ управници, и изобщо съ държавни
ци и общественици, безъ огледъ на партийната имв
принадпежность,

страна и

и осигуряваха въ по-гопвмъ или

по-мвпъкъ размвръ моралната, а често пжти и ма
териалната подкрепа на държава, общини, търгов

могвания, поощряването

ско-индустриални камари и други обществени ин
ститути, . за постигане на близки и далечни цели
на организацията.
И иначе не можеше да бжде,

лизъмъ, което най-вече вод-Бше до грубъ егоизъмъ
- всичко това: задържаше, а нервдко и осуетя
ваше осжществяввнето на редица хубави начина
ния' на Б. Н.· М. С. национални, културни и
стопански. Благодарение на безогледното парти
занство, грубит-Б
партийни смътни и злощастната
изборна аритметика, вследствие на които изобщо
толкова много общокултурни и национални цен
ности се опропастиха и гол-Бми стопански начина

Идеологията

rt.IHa

Б. Н. М. С. е отъ такъвъ

харак

теръ, че тя не може да не обедини подъ неговото
знаме

както

иэпжченигв

всички

отъ него

слоеве

на

народа

ржководигепи

ни;

така

и

на просввтне

та, стопанската и общодържавната политика, както
и творцитв и прецстевигелитв на нашата духовна
и материална култура. Идевпигв
и тръбва да бждатъ идеали на
гарски

нвродъ,

неговата

на Б. Н. м. С. сж
цълокупния бъл

идеология

чертае

пер

спективи
на повишена физическа крепкость, кул
турно въззеиане,
стопанско възмогване и полити
ко-национална -нощь на нашето племе. Ето защо
споменатото
поощряване на нашата дейность отъ
страна на досегашнит-Б правителства и ивродавни

общественици

и политици б1; нвщо напълно нор

.

ния останаха
шата

на

крайния

неосжшеетвени,

организация, отъ

индивидуа

дейностьта на

национално

естество,

на
целя

uцa да събуди,И 'затвърди националното съзнание

въ нвкои наши крайбрвжни краища,многократно

биваше спъвана и парализирана, поради което,
като се изключи побългаряването на черномор
ското ни крайбрвжие, въ това направление не мо
жаха да се постигнвтъ гол-Бми резултати. Освенъ
това сгрвстнигв и ожесточени партийни борби не

мално и естествено. Благодарение на това Б. Н. М. С.
можа въ 14 год. си сжществувене да постигне за

само

видни

нашето общесгво, ангажираха
му почти изключи
телно интересит-Б и оставяха на бъпгарскигв граж
дани малко свободно време и душевни сили за
чисто културни въпроси и обществени начинания
отъ по-висцгь порядъкъ, Най-после общественици

завоевания

и други

въ душата

значителни

на

резултати,

нашия' народъ

чието установява

не нееДНОкратно е било предметъ на разглеждане
въ списанието ни, на съборига ни, въ пресата
и

пр. За тая отэивчивосгь
гол-Бма призна гепность

организацията ни дължи
на бившит-Б управници и

разпоредители съ сждбинитt. на българския народъ.

и

че

реэкжсввха

отнемаха

ценни

и политици, които
нитв групировки

душата на

жизнени

нашия

сокове

и

бвха изнесени отъ

народъ,

енергии

но
на

попитичес

на преденъ ппанъ въ нашия по-

Морски ~CГOBOPЪ

Страница

питико-общественъ животъ, погълнати отъ дребни
партийни снвтки и интереси, нжчно можеха да се
възмогнатъ до гопвмигв линии на една единна
общокултурна, национална, стопанска i1 външна
политика, въ която

би трвбвало да се

начало творческа,

спъва

вече

волева

ржкета на една по

и дейна впастъ, сж съз

дадени повече отъ всвкогв благоприятни
за изпълнението на това голвмо дъло.

включвть

Сжшо така при

разгъването на

условия

Стопанската

и цълигв на Б. Н. М. С. Поради всичко това под

реформена дейность е наложително да се обърне

ция, дапечъ да бжце резуптатъ на едно вцълбоче

рвчно-иорскитв промисли, за да

дръжката, указана на двпото на нашата организа
но отношение

спрвно върховиига задачи на бъл

гарската държава, има
теръ, поради

повече

спучаенъ

'

харак

което и не отговаряше на разиври

тв на това д-Вло, както то бi; замислено отъ първитв пионери на морската идея у насъ,
.
Ето защо ржководнитв дейци на Б. Н. М. С.
посрвщвтъ съ радость днешната политико-об
ществена

революция у

всичко висшига
та. политическа

области на

насъ,

която

поставя надъ

интереси на нацията и на нейна
организация

иска да подхвърли

-

държавата,

която

на коренна преоценка всички

нашия държавенъ, политически,

пански и културенъ животъ и да постави

стото на досегашнитв

на

статика, механизация,

сто
м-В

лен

ность и безгрижие динамическото начало, целящо

да активизира цвпия
постави

всички

и

ни общественъ животъ и да

всичко

въ

услуга

на

нацията' и

държавата. Като наблюдаваме бързината, съ която
сесъбаря бюрократическата рутина и се създв
ватъ едно следъ друго мвроприятия за преодоля

много по-голвмо

внимание отколкото

на една отговаряща

досега

на

се постввягъ тв

напълно на нуждитt на род

ното ни стопанство висота. Преди всичко родното

ни корабоплаване Tpt.6Ba да развие силитt си та·

ка, че да' обслужва,
поне по-голвмата

ако не ц влия ни иэносъ, то

му часть. За тая

цель

тръбва

да се увеличи ппаватепниягъ паркъ по море и да се

създаде родно

корабоплаване по Дунава, толкова

отдавна желано и

все още нереализирано

поради

противоречиви интереси и
фпегметичностьта на
старата система на управление. Първитв стжпки на
правителството за реорганизиране на

. параходно

Варненсното

дружество вдъхватъ надежди за бързи

постижения въ това направление.f\ла и нашето ри

боловно . И рибовждно пвло тръбва да се освобо
ди окончателно отъ бюрократически недомислия,
като се превърнатъ съответнит-В държавни служби
и институти ВЪ истински двигатели
които

'

въ

кратко

единъ отъ

време

да

на това дt.ло,

направягъ отъ

него

най-эначигелнигв отрасли на народния

понинъкъ,

тъкна въ началото, то е дt.ло на българската на
ция и българската държава. . И когато се говори

Не по-малко творчество очакваме отъ новата
държава и въ грижитв за физическото закрепване
на подрвсгвашигв поколъния изобщо, и въ част
ность, ДОКОЛКОТО за тая цель се използуватъ цепеб
нитв и укрепителнитв сили на морето и .рвнигв и
изобщо на водата. За детскитв морски КОЛОНИИ

за

досега е направено много; остава това дt.ло да се

ване

на

културната

и

стопанската

криза

на

днеш

ното време, ние се отдаваме на надеждата, че Atлото на Б. Н. М. С. ще получи въ новата държа

ва мощенъ тпасъкъ напредъ. Защото, както се из

създаването

на

една

единна

национална

идео'

логия, за изграждането на голвиата идея за наци
ята въ съзнанието на цвлия български народъ,
както и за начертаването на голtмитt. задачи на
българската държава, не може да се отмине идео
логията на Б. Н. М. С., която е неотемленъ дt.лъ

разшири и внесе по-голвма система въ

го повече енергия, обаче,

него. Мно

предстои да

се вложи,

за да се тласне напредъ водниятъ ни спортъ, кой

отъ общонационалната идеология. Затова въ про
грамата на новата власть за дейность въ най-близ

то по преценката на незаинтересованитt. теорети
ци и практици на спорта
е най-годенъ за все
странното физическо развитие на човвка, Трt.бва
системна работа, за да се приучи нашиятъ народъ

ко

да

време,

ние очакваме да

се. включатъ непремен

НО и гпавнигв цели на нашата организация.
Преди всичко при обновата
на нашето

щество и изграждането

на нова

об
обществена пси

хология, тръбва наложително да се подпомогнатъ
усилията на Б. Н. М. С. за внедряване на ГОЛ"5ма

използува

не

затвърди

елементъ

въ

неговия

вжтрешенъ

'ще положи' всички усилия

налното

съзнание

у

да възстанови нацио·'

цвпокупния

бъл арски на

родъ и да се противопостави най-енергично сре
щу денационализаторскитt. домогвания на извест

ни срвци въ нвнои наши области, особено по
нрайбръжияга ни. Безспорно тая задача е депи
катна, трудна .и изисква много голtма настойчи
вость, умt.ние и гактъ, ала At.~OTO е велико и на
лага преодоляването на всички пръчки и трудности. Днесъ, когато дребнопартийниятъ и лични-

за

здравното

си

закрепване.

и нужди и да се подкрепи ефикасно 'започнатата
отъ Б. Н. М. С. пропаганда за плувния и гребния
спортъ. Преди две години на нашата организация
се

постояненъ

водата

Тръбва постепенно да се създаватъ басеини въ
градове и села, съобразно мъстнитв възможности

та 'идея за морето въ душата на българския на
родъ: тя тръбва да го проникне изцt.ло и да ста
животъ. Освенъ това, при култивиране на идеята
за нацията и въздигането на последнята
на най
висоното ивсто въ духовната система на народа
ни, ние се надъваме, че днешното
правителство

,

ятъ егоизъмъ не

3.

призна

правото

водния спортъ

на

върховното

ржководсгво

по

у нвсъ. Това право тръбва да

се

и прокара въ цейсгвитепность и ни

се

укаже изобщо
да се подобри

пълно съдействие въ стремежа ни
здравословното състояние на бъл

гарския народъ чрезъ водната стихия.
На лt.тошния съборъ въ Пловдивъ биде ма
нифестирано
нееднократно разбирателство между
представигепитв на новата държава
и цейцитв

на Б. Н. М. С. Надввене се, че тая манифестация
представлява едно многообещаващ' начало на
твсно сътрудничество между реформаторската власть
и

нашата

организация

духовно и физически
нето

на една

за създаването

културно и стопански

мощна

.

България.

София,

14

на единъ

здравъ наропъ и изгражда

сеягемврий

1934

г,

морска

М~рски- Сговоръ
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ХI СЪБОРЪ НН Б. Н. М. С.

f\pKsTa

ВЪ ПЛОВДИВЪ

при, входа на градината .Царь Сиие эн ь ",

въпгввски ННРОДЕНр МОРСКИ 'СГОВОРЪ

гати,

ПО СУХО

Впечатления и бележки, върни и СЪ погръшки, жалост~ви случки и пре~еждия съг)о~ии деле
рети на събора единаисти, съвсемъ наоързо снети.
ПОз:J;л;;:;О~~~~рс~~~Ц;; ~~~~Tзапаэени, за докачение не отговаряме и затова не се noдпиcвaMe~
fl

** *

По правило на вси събори

,

'на Българския Морски Сговоръ
се помни въ Пловдивъ И Ао днесъ!

какъ

съ'

моряwкидухъ
весело

и

и

ппамъ

и взети

всички

по

бай Петъръ

реда,-

засуква

мвкаръ

-ударя

и тя

гримъ.

здраво крвнъ следъ кракъ,

пристжпва

съсъ

"

меракъ,

речи.

Започна ввженъ дневенъ редъ

:, .

"пред

почна

-

и бирата потече.

И всвки е съсъ важенъ видъ '
но. туй.е всичко тъй - рго forma-

спедъ малко всъки е обвзетъ

Благодаримъ'за' твояприеиъ

.

огъ . паника предъ всички норми

и за указаната честь-,

конгресъть вечъ манифестира.

съ гънка-доза

държатъ се тостове и

се влюби въ тебъ И ••• въвъ паветата.

*

и

*'

, Т екъвъ пустросанъ, чистъ, ИЗм итъ
отъ .центърв та до тепет"ата". '.

По улицитв въ строенъ редъ

-

Нонгресътъ вече е ОТКрИТЪ

-

на всички норсни сговоряни.

мустакъ.

всрвдъ тая морска демонстрация, '
въ гърдитв съ ппамналъ .новъ копнежъ
и той звмврширувалъ съ грация.

-

*

почтения

черъ

дори бай Яковъ --:-старъ младежъ

о Пловдивъ, вторъ престоленъ градъ,

че даже

скрито

а нашта тънка кака Мара-

че 'както плуваме добре'
я нt.коЙ "морски" се удавилъ
'или пъкъ въ най-добрия случай,

.видв и ти не, малькъ зоръ
съсъ единайстия съборъ,

-

Муса Кеседжия

, И всвни трогнатъ, въ изпревара

прави,

'съ' вода солена се напипъ.

-

била, разправятъ, много сладка,

не и на Черното-море ~
нонгресъ таиъ "Сговорътъ" ни мипъ
не

катъ младъ гидия,

отъ скромния софийски ти мъ

И тъй, ще ви разкажемъ днесъ

да

-

Край него млада делегатка

какъ всичко мина край Марица,

нивга

пелерин и,

миноноски

незнайно за какво и квкъ

О. то бъ знаменитъ конгресъ,
букетъ отъ разновидни птици.

е

и

ВСРБДЪ тозъ букетъ

-

чаша и джазъ бандни звуци.

решилъ

морски

съсъ най-изящни финни линии.

непавжъ отъ важни резолюции

" при

разни

дреднаути

минава.

'О, то бъ речи, господа

-

профес~ри, влади:~ дами

разбраха, какъ съборъ се прави
конгресътъ

пекъ, напетъ

и мята погледи сърцати:

И твзъ, които бъха тамъ
и

--

важно дирижира.

8ървятъи удрятъ кранъ следъ кракъ
най-разновидни делегати и сгжпва всвки съсъ меракъ

отъ скука всt.ки се прозява
но единайстия конгресъ

Даракчиевъ

търчи и

.

,
I

и

шумъ И гпъчъ лети двлечъ..

Започва канонада вечъ.....

Шампанско, т. е. -- бира Прошенъ
и най-прекрасенъ старъ пелинъ --

"Конгресътъ не, е нъщо лошо"

-

Б. Н. М. со ВЪ НЕДРf\Тf\ Hf\ РОДОПИТ13. -

Група делегати отъ ПЛОБЦ/1БСНИЯ

еъборъ на водопада при Бачковския монастиръ.

разправятъ

вСИЧКИ до еди нъ.

отгоре

ЦВЪТЯ, букети И атаки
съсъ разни

атака

и погледи горещи, мили

пълни баки,

..'

и съ танци

отчаяно навлиза въ бой

.....

приема съ

СуО Ф ИЯ

~

",.#

.;:''$".,
" (J f

Но тука

-

.друга миноноска

./~:'?~'·'7
.'
r./·....'

;\J~
.:\.\('
~.

превзетъ е фортъ непо6едимъ а СОФИЯ-ПОl<рива слава.

с, ~

~

'9;?~

~"
( \' ,
;f;.
.
·;~\·З::.\~,\

;").~~. ~-"-1::::;:''>
('>#

примирие:;';~

и отъ Софийския тамъ тимъ
букетъ раэкошенъполучвва:

.Но

.. :':.;',,...-.,;>':)
,'~;;.;:''';.1 ""il;'$-.:.~
:.'f.•",

Бай !1етъръ, възрас:.енъ МОРЯКЪ';"i

и безъ да знае за какво

--

взема Kpe~OCTbTa..

че той остава съ пръстъ въ уста .

-- вмЪСТО нвкопко торпили
изпрешетанъ цвътя безброй.
и

.

--

пелерина
матроски

f\ Доктора отъ Ломъ се ежи,

Но, ето една. миноноска

и тои е трогнатъ наи-подире,

черна

съсъ залпъ по всички нъжни линииf~
'съ ЦВЪТЯ и сухопжгни мрежи,

мини И торпили,

съсъ 'всички флиртъ и...

съ

почва по

,··,.'tl'......\ .

::.i:
:'

\'~з~''"
~~:~.
"':'~/~",t"
... '\.' {.

''':-;,f /'

"~о \'~;<"

'., .

кой е тозъ пввецъ сввтовенъ,

но кой е тозъ гащатъ пtтелъ,
дето се' пл1;ска по бедрата (
и кукурига топкозъ смвпь ?
О, той нашъ Коста I<укуригалъ, .
О, той билъ тозъ талантъ голвиъ
а

инъкъ ТИХЪ

и даже

.f\

И

скроменъ

мълчаливъ съвсемъ

много

.

Мара въ сонмъ отъ иавапери --

С1:. дреднаутъ мощенъ

vis'iJ-vis,

флиртува где съ кого намtри,

t ., o
't·

~

-' •. / .

,

...
Група делегати предъ Нсеновата нрепостъ при Станимана.

.:

"_
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6.
и страшно много и върви

I

И въ туй, тъй важно заседание

ведно съ Кършика

-

своя лъвъ

най-веселия тимъ софийски
пвкъ взима палма и е пръвъ,

Презъ херметическит-В порти

на славното ни Г. У. Т. ,
тозъ день нечаканъ пробивъ стана
струя най-млада препетв.
И днеска Кирчо съ- Митко двамка
съ дреднаутигв барабаръ-

,

съсъ кжси гащички и свирки,

жреци сж въ общия алта ръ.
Конгресътъ' още заседава
всрвдъ настроение безкрай,
и, както чашитв се празнятъ

ще продължи до утре май.

1\

- "

Докторътъ отъ Ломъ навжсенъ т

че булката му другъ въртие грабналъ Кирчовата свириа-т
и

като локоиотивъ

пищи.

Чакъ призори съборътъ свърши
а нъкои съ младежки жаръ
разходили се

и осъмнали

въ захласъ предъ езерния

чаръ,

*"
Да пожелаемъ и другъ пжть
да бжцемъ въ Пловдивъ на конгресъ.

На нвштв славни доивнинит-

.

На твхъ благодаримъ и днесъ
и

имъ желаемъ отъ сърце

успъхъ по всички "морски" линии.
София.

10. VII. 1934

г.

Делегатит~ на събора въ Бачковския монастиръ.

д.ръ г. п.

ЦИКЛОНИ ВЪ I\ТМОСФЕРI\ТI\

1.

Кратки сведения за строежа на единъ цикnонъ

Времето въ обпастигв на умъренитЕ широти
зависи твърде МАОГО отъ цинпонигв. Често пжти ние
чегенъ въ нашитв и -чуждитв ежедневници за голвнитв пакости и нещастия, които ТЕ причиняввгъ нв
народното стопанство и корабоплаването. Обикновено ние сме свикнали да виждаме въ твзи природни явления само носителя на бури, валежи и
c'I'yдъo Въ обикновения животъ понятията буря и.
циклонь означаватъ .едно и сжщо нвщо, Особено'
много Тъ еж объркани въ живота на море. Въ дей-

По този начинъ името на циклона се свързва несъзнателно съ това на бурята.
"
,
Ония цинловни части, които съдържвтъ въ себе
си рвзнитв промъни на времето и даватъ вида и
физиономията на голвмета цинпонна система, сж
познати подъ името "фронтове". Обикновено фрон
товегв еж мъстата, кхцето се срвщагъ силно нагръти
и влажни съ студени и сухи въздушни маси. На
твзи мъста имаме постоянно голвиа разлика
въ теипервтуригв и наситеность съ водни пари.

е основно погрвшно, пай-новигв изследвания върху

голвмета цикпонна динамическа енергия, която по

твхния произходъ и' строежъ покаэватъ, че ТЕ
сложни въздушни твпв, които пжгувайки отъ

еж
западъ нънъ изгокъ, носягь съ себе си както лошо,

ражда сипнитв буреносни ввтрсве, гопвмага обпач
ность и богагита валежи.

така и хубаво време.

Причината да" се отъждествява цикпонъгъ съ
бурята се крие въ оссбенносгьта на човвшкатв

эвнъ въ спеанитв три скици (фиг.

които първата представлява хоризонталния разрвзъ на единъ ЦИ КЛО НЪ, "а втората. третата и чет

ствителностъ, обаче, това схващане

за цикпонигв

,

душа. На нась хората обръщатъ внимание и оставягъ дълбоки следи "са'мо тия явления, които раздвижватъ силно нашата физика и психика. Понеже
нвкои части огъ.циилонв-сж-огнища на силни бури;

много естествено е, че т;; ще .бждатъ прежив-Вни
ПО-СИПНО И ще оставятъ следа въ нашетосъзнание,

Поспеднитв сж основната причина за произхода на

Строежътъ на цикпоннитв

фронтове е пока-

1, 2

иЗ), отъ

въртвгаэ-« вертикалния, направенъ .предъ И" задъ
неговия центъръ.:

'
ЦИКЛОННИТ,Ъ фронтове еж два: студенъ и
(фиг.1,2иЗ).студениятъ фронтъ се намира
ната чвсть на циклона, кждето студениятъ
се вмъква съ гопвне сила попъ топлия.

топъиъ
въ зад
въздухъ
Той е,

МоpSИИ Сговоръ
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именно, носитепьтъ на сипнитв бури, поривисгига
валежи и голt.мото понижение на температурата.
Топпиятъ фронгъ пъкъ е разположенъ въ предната

циклонна часть. При него топлиятъ въздухъ се въз
качва върху пежашитв предъ него студени въздуш
ни маси. По тази причина неговига ввтрове сж

..";.;;;;;;:;:::;;:;:>:,,.,
~ ;I(~/.r
~
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Вертикаленъ разрi;зъ на циклонъ. направенъ лредъ

N2 1.

неговия центъръ. Рад,

!

!

часть отъ

студенъ

студенъ

фронгъ

!

!

!

толъnъ

топълъ

сенторъ

часгь отъ

фронтъ

студенъ

секторъ

Хоризонтаnенъ разрваъ на единъ цанлонъ,

в а в·

топълъ фронтъ

С а с'

-

студенъ фронтъ

с а в

-

топълъ сенторъ

с!

-

студень секторъ.

d

в'

секторъ

цари. Ногата горниятъ топълъ въздухъ е богатъ съ
водни пари; последната може да бжце иэточнинъ и
на валежи. 1t. нвнатъ, обаче, характера и свойст
вата на фронговигв такива. По тази причина нео
питниятъ наблюдатель не предполага даже, че се
намира въ района на единъ циклонъ, и че това сж
валежи отъ цинлоненъ произходъ.

2.

сравнително по-слаби, а вапежитв по-спокойни и
по-ситни. Съ неговото настжпване температурата се

Моменти на развитие въ цинпонитв

Описаниятъ

хоризонталенъ

и

вертикаленъ

строежъ се отнася само до единъ напълно оформенъ

<

повишава.

Пространството между двата фронта на Цике заето огъ топли въздушни маси, които об
разуватъ така наречения топълъ секторъ. Въ по

. лона

следния имаме почти всвнога сравнително хубаво
време, което се характеризира съ съвсе мъ слаби
вътрове, висока температура и малка обпачность,
/I/~ //1= Q/!? /11 ~#I ~///IrА=:/I,~="/:И=,/:/"'':,Р'-

"р"l
Вертикаленъ разрезъ

, направенъ
N2 2

на единъ цннлонъ

задъ неговия центъръ, Рад,

и напълно развитъ цикпонъ, Най-новигв изследва'
ния на цикпонитв, обаче, показввгъ, че поспеднитв
притежввагъ свойството на живигв организми да
преминвватъ презъ една

~

L

L

8ертикаnенъ разрi;зъ на единъ цикло нъ,

L

направенъ

~

L

i

L

студенъ

топълъ

часть отъ

студения

фронтъ

фронтъ

студения

тини за неговия СТР9ежъ търпять

,

Огъ дветв страни и задъ

цикпоннигв

циклонния

ментътъ на

фрон

студенъ секторъ, Послед

ниятъ е сжщо огнище на хубаво време,
отличава отъ хубавото време на
топлия
по това, че неговата

температура

е

<

<

земната повърхнина. Границата между твхъ и долню, студенъ въздухъ остава високо. Тя се познава
само по гол-Вмата

облачна

покривка,

която тукъ

развитие,

въ което

се

намира

цикло-

различаваме въ развитието на единъ цикпонъ б
характерни момента (фиг. 5.). Tt. еж: 1) Зачатие

4) показва; че тукъ пипсватъ

лона въздушнитt. маси на топлия секторъ еж на
слоени въ височината и не ногатъ да досrигнатъ до

изнв-.

ната система, а съ това и нейната интензивность,
ьъ эевисимость отъ състоянието на топлия секторъ

сравнително

най-херантернитв циклонни части - фронговегв,
Причината за това е, че въ тази область на цик

извесгно

зависи силата на въздушнигв течения въ циклон'

което се
секторъ

много по-ниска, а обпечносгьта почти липсва.
-Вергинапниятъ разрвзъ, направенъ задъ цик

лонния центъръ (фиг.

на

ньтъ, стои по-близна до крайния предtлъ.
Отъ първостепенно значение за състоянието
на единъ циклонъ е топпиягь секторъ съ неговигв
два фронта. Отъ неговата голвиина и температура

тове пъкъ се движатъ студени въздушни маси, които

образуватъ

моменти

нение. То ще бжце толкова по-голвмо, колкото мо

секторъ

секторъ

отъ

Въ зависимость отъ момента на развитие, въ
който цикпонътъ се намира, даденитt. по-горе кар

предъ неговия центъръ.

Часть отъ

верига

рвэвитие. Подобно на твхъ, циклонига се раждатъ,
развиввтъ, сгарвягъ и умиратъ (окпудиратъ).

<

(зароди шъ) на циклона, 2) напълно развигъ Цин
понъ, З) отслабвашъ цикло нъ, 4) слабо раэвитъ
цикпонъ,
5) умиращъ цикпонь И 6) последна
следа

огъ

циклона.

Първиятъ моментъ (пол. 1.)- зародишътъ на
циклона" -

представлява първоначалното наруше

ние на границата между движешигв
друга

-

се

една

до

студени и топли въздушни маси. Топпиягъ

.
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8.

з. Измt.нение 'на времето 'BъeДHa~ облаеть,

въздухъ се вдава въ студения и образува началото
на топлия

сенторъ

на

презъ която минава 'единъ' , напълно

циклона.

,

При втория моментъ (пол. 2.) - добре раз
витиятъ циклонъ-топлиятъ секто ръ е напълно офор
менъ и

се

фронтоветв

добре

'

раэвитъ

'"

. '

Единъ отъ н~й-важни~ф~ктори за проиънвта

очертани. Циклонът:,

намира въ най-голвмата си сила и заема

циклонъ

на времето .въ нашитв широти.сж цикпонитв. Мина-..

наи-

вайки надъ едно иъсто, т:5

носятъ

за

последното

неизбъжнвга сивнв между тропичнитв и попярнигв

въздушни маси, която

е

всвкога

придружена

'"

съ

появяване на студени и топли вътрове, на голвиа
облачность и редъ валежи. Обаче не всички цик
лони указватъ еднакво влияние. Последното зависи
ОТЪ характера и развоя на циклона и ОТЪ положе
нието на неговия центъръ спръио даденото иъсто,
Единъ цикпонъ, който се намира въ началото

на своето сжшествувене, ВЪ който фронговетв сж
напълно оформени и развити, носи ръзки и харак
терни промъни. Отслабнапигв и звиирвщитв ЦИК·
лони

причиняватъ само

постепенно

влошаване на

времето, лишено ОТЪ всвквкви контрасти и рвэки
промъни.
Положението, на ЦИКЛОННИЯ центъръ :И, него
вигв два фронта къиъ дадено нвсго е отъ първо-

•

Степенно значение за промвнвтв 'на

времето.

нато,

и

''

Ко

гато центърътъ на, циклона минава, северно отъ Mt.стото на наблюдеl:iието," последното .ше бжпе засег-'
Хоризонтапенъ

разрввъ

на

развитието на

най-важнитъ

максимумъ,

а

характеръ.

При отслабващия цикпонъ (пол.

ще се намира

топлиятъ

3.),

въ срввиигелно
г.;

секторъ губи вече отъ своята голвиина. Фронто
ветв сж отчасти деформирани и значително при
ближени. Въздушнит-Б течения запазватъ циклон
ния

хврактеръ

само въ

централната

клона. Вапежигв започватъда

сектора, така

отъ

двата

че имаме,

по 'пжтя на своето движение ще тръбва да нине
презъ дадено мъсто F\ (фиг. б.). Отначало, както е
показано и на фигурата (положение 1), нвстого (F\) ..

своя, циклоненъ

-

отъ двата

единъ цикпонъ, който се движи на изтонъ и който

ввтрове достигатъ

валежит-Б

както

ЦИ'КЛОННИ фронта. Нека си представимъ,

единъ циклQнъ.

голвмо пространство.' Неговига
своя

б моменти отъ

часгъ- на

отслабватъ

по-студень

врзду~ъ,'

-

ци

и да

губятъ отъ фронтовия си харакгеръ.
'Четвъртиятъ моментъ {пол. 4.) -слабо разви

ТИЯТЪ ЦИКЛОНЪ -'представлява началото на разру

шението на циклона. Топпиягъ секто ръ е силно на-

маленъ и вследствие сближението

на

,

фронтоветв

раздвпенъ на две части. Въэдушнигв течения зала
эватъ

циклон ния

си

характеръ само

въ

малката

централна часть, Силата на фронтовега е значително
намалена. Твхнитв валежи губятъ, както по про
дължителность, така

и

по

сила.

При петия монентъ (пол.
понъ

-

имаме

пълно

5) - умиращия цик- ,;

разрушение

на

циклонната

система. Двата фронта са сливатъ и образуввтъ
единъ преходенъ пластъ, КОЙТО е границата между
предната и задната часгь на студения сенторъ, Топ
лиятъ секто ръ изчезва отъ земната повърхнина. Не
говитв топли маси се издигатъ високо надъ студе

ния секто ръ. Цикпоннитв

вътрове

силно

намаля

ватъ. Вапежигв преставатъ и като единствена следа
отъ исгжщата цикпонна система, остава само .една

значителна облачна

покривка

и

слабо

циклонво

движение въ обпастътв на студения секгоръ.

Поспедниягъ моментъ отъразвитието на еди нъ'
ЦИКЛОНЪ (пол. б.) ни дава само една следа отъ не
говото, сжществуване. Границата между движешитв

се студени и топли въздушни маси е наново стаби
лизирана. Фронтоветв и секторига съвършено
чезватъ,

и

като единствена

следа

отъ

из

ВЪНЪ отъ влиянието ,'Hi( циклdн~Йтt. фрciнт,ЬВ~ и ще

, има присжщото на студения' секторъ хубаво ,Н ясно
, време. Съ приближаването на топлия фРОН1'ъ (а. в.)
барометърътъ эапочва-да пада, а, -обпачностъта да

се

увеличава.

фронтъ

'явятъ

НаЙ~виср!<итt.., облаци

сж перестигв. : Следователно

отъ

западъ

и

ще"

бждатъ

rt.

на

този: ~

ще

се.

предвестни-,

ци на настжпвашия ЦИКЛОНЪ: Когато ; гоппиягъ- ,
фронтъ дойде върху,,' мъстотона, наблюцението i
(попож, 2), настжпва рвэка пронвна звъ- посокетаз

и силата на ввтърв, ненормално повишение на тем

пературата, увеличаване ': на' облачнссгьтаи веднага

следъ това започва дв. вали, Вапежигв, коитосж

'
'

най-характерната особеносгь.нафронта, сж спаби.. '
ситни и
продължителни~,:, Ввтърътъ, който ги "
придружава

е: югозападеН1>,' юженъ

-ипи

югоиэго-

, ченъ. Неговата сила е различна ~ эависикактоогъ..
цвиже състоянието, 'на циклонагтаке , И" отъ разстоянието:

циклонната

система остава едно, слабо "цинлонно
ние въ обпастьта настуденигв въздушни !1аси.,

нв, ,наблюдаваното

;MtCTO' до-::центъра; -МУ. 'Кол',

НОТО то е ПО· близна до последния,

толнова тя ще

бжде по- малка. Съ отдалечаването му отъ него, тя

Ногата центърътъ на циклона минава южно
отъ МЕСТОТО на наблюдението (фиг. 7.), измвне

се

нието

увеличава.

Следъ преминаването на топлия фронтъ, ва
лежит-Б пресгаватъ. Сега иъстого попада въ топ
лия секторъна циклона (п. 3.): облачностъта започва

на

времето

върху

последното

не

става съ та

кова богато разнообразие. Презъ цъпото време на

циклон ното влияние то ще лежи само въ областьтв
на студения секто ръ.

да намалява, а небето да се прояснява. ВЕТЪрЪТЪ се

1\1<0

минава близна до него (пол.

иэнвня на юженъ и югозападенъ и значително
ослабва. Понъкога настжпва даже пълно затишие.
Въздухътъ значително се
затопля. Всичко това

ЦИКЛОННИЯТЪ

центъръ

1.), влиянието на фрон

товет-Б не е съвсеиъ изключено. обаче то е много
слабо и не така рЕЗКО. Ввтърътъ се измвия отъ

води
къмъ
поправяне' на
времето. Следъ топ
лия секторъ върху МЕСТОТО на наблюдението идва

студениягъ фронтъ (пол.

Съ

4).

неговата

настжп

ване небето се покрива съ тъмни дъждовни облаци,
които се цвижагъ въ форма на валякъ. Ввтърътъ
се промвня отъ юго западенъ на западенъ и севе
розападенъ. Температурата се понижава, а съ това
настжпва качване на барометъра. Облачниятъ ва
лякъ носи съ себе си фронтовит-Б валежи. Послед
нит-Б сж силни, -поривисти, но непродължителни.
Понвкога т-Б сж придружени съ силнициклонни
гръмотевици,

които

презъ

зимата

придаватъ

на

циклонното време л-Бтенъ характеръ.
Понеже студениятъ фронтъ- на циклона се
движи много по-скоро отколкото топпиягъ, той се

източенъ на

бави сравнително по-малко време върху наблюдава

ното мвсто и го отминава
отминаване

на

циклона

последното

(пол.

бързо. Следъ

неговото

попада въ студения секторъ

Температурата

5.). -

започва

торъ,

рвэко да пада, налъганего да се качва, а небето
да се прояснява. Ввтърътъ се измвня на северо-запа
денъ

или

северенъ

и

започва

да

намалява

на

нахлуването

на

северенъ, нато

върху долния

студень

въздухъ

на

студения

е

на този секторъ е познатъ въ народнита уста подъ

нитв, и рвзки промъни на метеорологичнит-Б

името .яснецъ". Когато сгудениягъ секгоръ

менти тунъ съвършено

покрие

време, което
сухъ

и

презъ

зимата

приягенъ

студъ,

се

на

дни и

съ

Г.'

сравнително

студени

по

м-Б

лежи. Само наличието на една синоптична карта и
модерното радиосъобщение за времето, могатъ да ни

ясни

звездни нощи, а презъ ЛЕТаТа съ свежи прохладни
слънчеви дни и ясни,

че

еле

стото е въ областыа на цикпонъ и че' на нвкопко
стотици КЛМ. напредъ въ влъво и вдвсно се нами
ратъ циклоннига фронтове съ СВОИТЕ бури и ва

хубавото

характеризира

слънчеви

пипсватъ. Времето. е

стоянно, но студено и НИКОй не подозира,

напълно даденото ивсто, небето се съвършено
изяснява, температурата силно понижава, а ввтъ

елементига

зна

търа, гол-Вмо понижение на температурата и срав
нително нного малка висока обпачность. Характер

и

студени въздушни маси, северо-западниятъ въгъръ

рътъ отслабва. Това сж

носи

чигепиоотдалечено отъ циклонния центъръ (пол.
2.), влиянието на двата фронта е съвършенно слабо.
Въ случая ще имаме по-голвмо постоянство на в-В

силата

сухи

и

секто ръ. Когато МЕСТОТО на наблюдението

си. Поради проясняването на небето въ студения сек
торъ, което се дължи

североизгоченъ

студено и облачно, дори мрачно
време
но съ
много слаби валежи. ГОЛЕмата и низка облачность
се дължи на наслояването на топлит-Б
и
влажни
въздушни меси огъ горнит-Б части на топлия сек

откриягъ тази природна тайна;

нощи.

Славяновъ

'мОРСН1\

Еди нъ отъ основнит-Б принципи за водене на
войнега и боя; т. е.

на

стратегията

и такгиката,

презъ всички времена и за всички народи.

шата, въ морета и въ въздуха,

надата. УМЕЛОТО

на су-

е билъ и е иэне-

използуване и прилагане на тая

принципъ често пжти е довеждало до

'мИН1\

или защита. Отъ тукъ
вии

И стреиежъгь За все по-но

ПО· нови изнамирания

и

усъвършенствувания

въ военната техника.

Мината, като срвдство за борба на море, по'

характера на своето естество,

представлява пълно

пълно уни-

олицетворение на принципа на изненадата и ТО не

ване, объркване и въ всвки случай ДО създаване
на благоприятна обстановка за по-нататъшната
борба и извоюване на победата. Приложението на

тава отношение, безспорно и тя спедва пжтя на
всички бойни срвдствв, т. е. всвка нова мина или
вс-Бко нейно усъвършенствуване, останало тайна за

щожение или най-малко до разколебаване, смуша-

тоя' принцилъ има своето

най-широко

нвсто

въ

изкуството да се насочва и. действува съ въоржжената сила, т. е. въ маневрирането съ войскит-В

като ново, непознато за

неприятеля

цругигв, всвкога изненадва

оржжие (ВЪ

противника),

такова, чието присжгствие е всвкога
чието действие е винаги неочаквано.

и въ нетодигв и начинит-Б на борбата; но наредъ

водната повръхносгь,

съ това "изненадата

дебне своята жертва и съвсе мъ ненадейно

може да се

,.

крие и въ срвд-

ствата за борба-ВСЕКа ново и непознато

тивника оржжие донася бързи

и

наИ-малко докато неприятельтъ го

за про-

невидима

удара си, ПОНЕ кога въ нвсго и

и

а

като

неизвестно и
Скрита подъ

мълчалива; тя

нанася

време, когато мо

ГОЛЕМИ УСПЕХИ,., же би най-ивлис би могло да се предвижда нейно
опознае, изучи' то присжтствие. По тая особеность

н открие съответното срвдство за противодействие

на

своята сж-:

щина, мината стои единствена и усамотена всръдъ
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(

всички останали оржжия. Едничкиягъ неинъ сроц
никъ е само проводникътъ, който е, така да се ка
же,

одухотворена,

разумна

мина,

която

при

тове'

нораба. Обаче, до като мината, колкото и напада
телни да бждатъ цепигв, за които се

КОЛКОТО активни да бждвгъ нетоцитв

използува

и

на нейната

притежава способностъга да се движи, търси и из
бира своя противникъ,
Разрушителната сила на мината, въ разнит-Б
етапи на своето развитие, е била
различна, но тя
винаги е' била по-гопвмв, отколкото тая
на позна
тигв подводни срвцства. напр. артилерийския сна
рядъ или хвърчилната бомба, и то не
поради ко

упогрвба, тя все панъ, въ края
на краищата си
остава едно неподвижно, позиционно
срвдство за
борба, торпедото обратно по характера на
своята природа е
вс-Вкога
нападателно, активно
сръпство, накаръ цепитв, за които то се използу
ва, да бжцатъ понвкога чисто отбранителни. По
гледнато отъ тая страна, торпедото рвзко се отли

личеството на своя зарядъ, който може да бжде
и по-малъкъ отъ тоя на снаряда или бомбата, а
поради посоката на своя уда ръ, насочень всънога

чава

въ най-слабата и най-лесно уязвимата - ' поцвоц
вадната часть на кораба. Надводната, даже и

щество на мината, което липсва и на торпедото и

когато е

незащитена,

може да

понесе

съ десетки,

а даже и стотици артилерийски или бомбени
падения, безъ да иэпвзе отъ строя ц-Влия

по

корабъ :

едва когато бждатъ унищожени или поразени всич
ки срвцсгвв за борба и движение артилерия,
торпедни тржби, машини, котли и пр., само тогава
норабътъ ще бжде напълно обезвреденъ и неспосо
бенъ за по-нагатъшенъ бой. Наопаки, и най-защи
тения въ подводната си часгь норабъ, накаръ

всичкитв му оржжи~ И двигатели да
понжгнати, не

може да

издържи

оствнатъ не

по-вече

отъ

две

три петь минни попадения, а
понвкога и
едно е достатъчно, за да бжде напълно и завина

-

ги

изваде нъ

отъ

строя,

защото

иинниягъ

ударъ

отнема възможностъга на кораба да се държи надъ
повърхностьта

на

на дума

-

има

сж

на всъко друго бойносрвдство, е нейното скрито
изненадващо действие, което, както се изтъкна по
горе, я приближава само до подводния норабъ.
Тръбва, обаче, да се отбележи, че основната идея,
заложена въ мината, сжществува макаръ и въ ограни

ченъ разнвръ, и въ носителя на торпедото-торпедо
носеца, доколкото той се използува като корабъ
за нощенъ бой или въ мъгла. Пълното . си разви
тие тая идея получава само въ

подводни ка, който

е носитепь и на мината и на торпедото.

Колкото

неприятеля,

не е до

и да сж гол-Вми разрушителната сила на мината и
иатериапнигв поражения, които тя нанася на про
тивника, ТБ не ногатъ да се сравнятъ съ морално
то въздействие, което тя упражнява върху духа на
коснала

дори

и

въ

случаи,

когато

никой вражески корабъ

тя

факгътъ на ней

:

ното присжтствие е напълно достатъченъ, за да се

става и водната стихия, чието действие
и

направление то

прояви това нейно, тъй СИЛНО. и съ нищо неотра
зимо действие. Нвщо по-вече, даже предположе

възножностьта му изобщо

по-мощно

въ това

из

му

да

да сжщест

вува. Докато при артилерията и бомбата, корабътъ
има да се бори само съ разрушителната мощь на
човвшкия гений, при мината съюзни къ на човвка
нено

мината;

дейность, съ ед

водата, възможностьта

вършва каквато и да била бойна

отъ

щитъсвойства, както артилерийския снарядъ и
въздушната или водната бомба. Гол-Вмото преиму

е

несрав

неотразимо.

Въ това отношение близънъ сропникъ на ми
ната е само торпедото, което сжщо така действу
ва върху' подводната ' - най-уязвимата часть на

нието,

че

известно

морско

пространство

рано, колкото това предположение

ввроягно или необосновано,
ски

елементъ,

.и

е

мини

да е малко

е ,вече психологиче

чието значение. не

може да

се

пре

небрегне. Това морално въздействие е толкова го

л-Вмо, че то 'се стоварва . съ всичката си тежесть
не само върху слабига и :. безволни 'характери, но

и върху най-твърдитв и.' келени, забележителни по

Морски Сговоръ
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НН БОРТR НН .оквания-

. своята

нравствена устойчивость, натури. То угне
тява, притиска и пречупва всвка енергия или най
малкото смущава спокойната мисъль

ването, ствснява

неговитв

на

команд

движения, налага

му

. ограничен

материалнит-В сили на двет-В воюващи страни, т. е .

противникъ съ

по-слаби материални

срвдства, но

съ гол-Вмо морално превъзходство, може да
раз
чита да изтръгне за себе си победата. Голвиа и'

пакостна илюзия е, обаче, обратното-илюзия, коя

въ маневрирането, принуждава го понвиога къмъ нерешителность и колебпивостъ, съ
една дума свързва неговитв действия и става ед

то е приспивала нвкои държави и много умове,-,

на сигурна предпоставка за по-успвшнв борба отъ

водникътъ, хвърчилото И всички тъй наречени срвд

страна на противника,' който е поставилъ МИННИТЕ
полета или който е по-иэдържпивъ духо мъ, като
му

дава

възможность да

нанася

резултатни

удари,

даже и тогава, когато
материално е по-спабъ.
Тъкмо това свойство на мината, разбрано и оце-

'с нено презъ ниналитв люйни, дава основание на
мнозина да твърдятъ, че тя е оржжие на слабия
срещу силния, което безспорно е право, обаче са
мо за съотношенията въ нравственигв, но не и въ

не може мината (а заедно съ нея

торпедото, про'

ства на "малката война"), въ колкото

. ли чества
да

сломи

да бжде тя притежавана
единъ

сипенъ

гол-Вмо ко-

и

използвана,

материално

противникъ,

разполага щъ съ иощенъ надводен" флотъ, който
при това е не по-малко изкусенъ въ своитв действия
и стои

сравнително

не

по-долу въ своята

подготовка.

Варна,

20. юлий 1934

.онввния- НН НОТВН ПРЕДЪ ВЕ\Р,НН

г.

морална
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1{ р
Тя отминаваше

винаги

съ

упорито

1\ Й

Б Р 1> Г 1\.

-

вдигната

Помнишъ ли

шъпне горещо той

пом-,

-

нагоре глава, той отбвгваше да проследи съ взоръ

нишъ ли вечеръга когато пристигнахме

да види какъ изглежда

Ние пакъ стояхме тогава тъй сами, еди нъ до дру
ги, загледани въ свътлинигв на морето .•.
Кина Пенкова трепва. Оглежда се наоколо,

фигурата И, макаръ и да го

изгаряше

тя следъ толкова

желанието
време.

Дъщеря си той срвшеше по-често. Два или
три пжти въ месеца, когато бъха въ София, той
телефснирваше и я извеждаше отъ кжщи. Тогава

пжть въ Венеция? Сякашъ, че

вчера

за

е

пръвъ

било.:.

Вижда, че компанията е отминала нататъкъ, слвзпа

я водъше на ресторантъ, кино или театъръ, изпра

е

щаше я до най-близката улица и се, сбогуваше,
безъ да се обърне нито веднъжъ. Какъ се случи.
това пвто и тримата да се събератъ въ това шум

вдигнато чело тръгва подиръ чеэнещитв силуети
на приятелит-В си.
,

миналъ нвкжпе изъ Пирина. Той знаеше, че бив
шата му жена и дъщеря му ще ходятъ 'въ Берко

в-Ве прошаренага- му коса. Единъ звънливъ эвукъ
го' накара да се опомни. Откъмъ куличката на гиз

но морско лвговище Р Тя бъ научила, че той е за

вица.

къмъ

малкото пристанище.

Тя отвръща мълчаливо глава и съ надменно

Мжжътъ остава

давия заиъкъ

самъ

на скалата.

Вътърътъ

граденъ съ червени тухли и бъпъ

-

И ето, че сега т-В трвбваше непренжснато да
се виждатъ: въ градината, на пвсъкв, изъ града.
ВС-ВК12 среща цразивше нервит-В имъ и усил~
ваше старата горчивина. Тя още не б-В простила
миналото. Той още не бъ превилъ гордостьта си
да признае своя грвхъ,

'камъкъ часовникътъ отивря петь часа ..
• Варне ги посръща съ своя веселъ шумъ, съ
своя прахъ, съ своигв крещящи багри, съ своя миризъ на риба и соль, докато слънцето пронизва
съ златни копия и оспвпява очитв съ ярка, бълв

Затова, когато случаятъ ги изправи единъ до

този единственъ опитъ да се счупи
старата умраза, Винаровъ
разбра, че стоенето му

дpyrъ върху твсната

площадка на монастиря

f\лад

св-Втлина.
Следъ

.

жа, горе на нвнолко метра огъ земята, и двамата
почервенвха отъ гнввъ и смущение, като отбъгваха
грижливо да срещнатъ погледит-Вси. Той бвгло

въ Варна става вече невъзможно и нелоносиво.
И реши да замине следъ два дена за София.

кимна съ глава. Само дъщеря имъ
къмъ баща си и не скри радостьта

наше. Ti; не бвха дошли на сивсенигв бани. Явно
бвше, че жена му го отбъгва вече. Все пакъ къмъ

докосна' съ ржка шапката си, тя

едва забележимо

весело отиде
и очудването

На следната сутриньтой отиде за послеценъ
пжть на пвсъка. Но жена му и дъщеря му ги иi;.:,

си, че го вижда та мъ. Двет-В компании, които бъха

цвенецесеть часа той забеляза двата' имъ

отишли на излетъ изъ Варненскит-В околности, бързо
се снъсихв, и въ двет-В имаше много общи познати.

силуета да се явяватъ въ най-хубавигв си пижами.

По' неволя Кина Пенкова трвбваше да слуша гласа

вена

на мжжа си, да седне въ единъ евтомобипъ СЪ' него,
да търпи -случайното му докосване при, качването
въ колата. Съ зле прикрито вълнение той гръбваше.
да остане В"Ь общата компания и ца гледа, седнала
предъ себе си, жената, която тъй жестоко го бъ

жълти цвътя, Т-В

наказала за нищожната вина, която

той

смвташе

за отдавна изкупена~

Нвкопко минути лудо бвгство ,съ автомобила,
все съ

море

и лозя

отстрани,

ги

докараха

препъ

оградата на парка, който заобикаля'л-Втната

рези'

денция.

Часовоятъ отваря

гол-Вмата

жепъэна

порта;

и колата стига почти до вилата на директора, който

'посркща гоститв и ги развежда изъ великолепнит-В
градини.

Компанията тръгва по едни виещи се пжтени,
които слизатъ надолу, чакъ до бръга. Т-В се спи
ратъ върху

най-широката

раса, която, изд-Влана

скала, въ

видъ

на

те

на дребни' стжпапце, стига

до водата. Въ лвво 'се рисува б"Блата' ивица на
Добруджанския брвгъ, въ дъсносе извива голвиня
'синь попукржгъ

на

Варненския

эапивъ.

Долу, въ

бездната, водата нвжно гали съ елмазена пъна го

пвнигв, зеленикави скали. И нищо

. огромна

синева

-

друго,

освенъ

на небето е морето.

Обзетъ отъ внезапенъ поривъ, Петъръ Вина

отъ

пвиетьта

му

минало, защо да

не сганатъ поне

пакъ добритв

спомени отъ

щастливата инъ младость бъха по-силни отъ мрачния лъхъ на прежив-Вната горчивина..

шапка

облвчена лгвла въ бъпо, съ чер

и отъ

това

изпъкваше

още' повече

мургавата и,' запазена хубость. Дъщерята, нвжна и
руса като него,

бвше

го

облъчена

въ

розово,

на,

. отминаха безъ да обърнатъ

глава. Дори и дъщеря му не посив да хвърли нитО'

веднъжъ погпедъ къмъ него. Тогава глуха неприя-;

зънь заниггв въ сърдцето му: Ето,' че сега тя 'иска'
'дори и пюбовьта на детето да му отнеме: Колко
горда и колко упорита бвше тази жена, за да не
може да забрави и следъ толкова години вече..
- Маро! - извика високо той.
Момичето трепна, обърна се, тръгна кънъ
него,

но

следъ

това

веднага

наведе

дължи да върви следъ майка си.

Оскърбенъ и гнввенъ,
и престана да дири съ

жама. См-Вси се съ

очи

глава

и

про-

е

Винаровъ се отдалечи
бвпата и

розова пи

една шумна компания,

почна

високо да говори и се смве, за да прикрие скръбьте,
която го разяжпеше.

Морето блъскаше съ. ярость огроннигв си
зелени вълни връзъ брвгв, Весепиягъ му. грохотъ
разпалваше буйни веселби, . дръзка папавость. .Упо
вени

за

ржце.. по

петь-шесгь

души

причакваха

ид'

ването на нъкоя висока вълна, подскачаха едно
временно надъ гривата И, следъ това се отпущаха,

избърсваха съ ржце мокригв СИ лица, пълнит-Б си

съ солена влага очи, отново се улавяха и съ шумно

ровъ
се
доближи до бившата си жена. Защо
най-сетне тв да не забравятъ отдавна изличеното

добри приятели. Все

Майката бв

стройни

.

нетърпение очакваха идването на следващата вълна.

Обкржженъ съ весели. млади хора, Винаровъ

разправяше нвквнъвъ осгроуненъ . анекдотъ и ка
раше цi>латакомпания да избухва, въ цълъгъ ки
котъ, Между твхъ имаше нвкопно елегантни чуж

денци. Единъ едъръ

ионънъ имъ превеждаше ка

заното; Къ мъ твхъ се присъедини и една хубава ун-

.
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гаркв, след~, това двама чехи, после ивкаква румънка.
Компанията ставаше все по-пъстра и по-шумна.

Внезапно Винаровъ побледнв, Той вид-В жена

си да тича

къмъ него, съ стъкпенъ погпелъ и жълто

като восъкъ лице. Тя отчаяно протегна ржце къмъ
него-

,

Детето! Детето

-

.... ,:..-

И тя се

задъхваше и

сочеше като обезум-Бла нъканва черна точка; която
ту се показваше ВЪ далечината между бъсно, надига
ЩИТЕ се вълни, ту се губъше въ звйнелитъ гпж

това и да вечеря

при ТБХЪ

На другия день, а спедъ това и всички

след

ващи дни, той продължи да ходи въ дома имъ, да
се

грижи

за

детето, да преувеличава

последствията

отъ прежив-Бната уплаха, да трепери надъ всвко
оплакване и недоволство на младото момиче. Все
пакъ, най-сетне- то напълно възвърна старата си
бодрость и той гръбваше да престане да ги по
сещава.

си. Зжбитв и- тракаха въ зле сдържани тръпки.
- Петьо... По-скоро .... Тичай!... - едва се

Една вечерь, ТОЙ ясно прочете въ очит-Б на
жена си неумолимия въпросъ. Тя казваше: може
ли това да продължава въчно ? Какъ ще свърши?
Т-Б бвха седнали на една пейка, край огра
дата на морската градина. Дъщеря' имъ танцуваше
въ близкия дансингъ, отведена отъ компания ве
сели,: млади хора. Лжчигв на фара опъваха дълги
златни жици по тъмносинит-Б води. Тълпата шу
м-Бше въ градината съ весепъ, лекомиспенъ гро

изтръгна шъпотъ отъ сгърченит-Б и устни.

хотъ.

бини, И наистина, до

преди

малко блесналото въ

пвнпивъ гръбъ и съ тъменъ
върху влажния пвсъкъ.

грохотъ се хвърляше

, сребърни сввглини море изведнъжъ бъ станало
/ черно и зло,_ бъ накжприпо страхотно широкия си,
Кина

Пенкова

се

улови за 'пакета на мжжа

този страшенъ мигъ, тя инстинктивно ди
рвше своя естественъ покровитепь, бащата, баща

Тогава той

_Въ

часъ,

въ

та на нейното _дете. Умразата б1; забравена, не
сжщесrвуваше, никога нищо не бъ ги раздъляпо.
Винаровъ се затече къмъ брвга, хвърли се

глава,

да

въ ВЪЛНИТЕ. Следъ него се спуснаха още

унизи,

душиотъ спасителната

команда,

която

не

нвколко

. знаеше

кому първо мъ да помогне. Вечен-Бколко души от
чаяно се борвха съ победоноснит-Б стихии.
На бр-Бга се струпаха хора. Женски писъци
шумъ

и

караха

всички

да

изтръпватъ.

Но

нито. веднъжъ не си

Винаровъ

, ричатъ

преди свадбата си още.

Нищо

чудно

нъ

нвше вътова, че бащата заведе съ кола жена си
и дъщеря си до квартирата
докато

младото

момиче

имъ, че

напълно

си отиде и по-късно, а остана да

остана

се

твмъ

съвзе; че

не

сбъдва, а следъ

си, да

горчивия

да

преклони

обуздае

честопю-

въ

жена

мига, когато
му леко

той. отвори уста. да

се усмихна

и

се

каза:

Иска шъ

ли

да

се

-,
неумоли

Очит-Б и го гледаха спокойно, пълни съ очак

не

Той взе ржце й въ своигв, стисна ги силно и

.

оттовори.

_ Отъ

спомниха, че ТБ сж жив-Бли

толкова време раздълени. Т-Б се зовъха съ старитв,
познати имена, ТЪЙ както бъха свикнали да се на-

вината

дошепъ

Винаровъ я изгледа поразенъ. Тя,
мата, гордата. първа протtгаше ржка,
ване.

и жена му

признае

е

най-сетне

- Ние утре заминаваме.
върнешъ съ насъ?

Отъ "(оз и мигъ до часа, когато видвха дъщеря

си да отваря най-сетне очи,

че

тръбва

бието си.

отъ време на време се издигаха надъ общия, нея
сенъ

- разбра,

който

мелодия,

дансинга идtше нвкаквв бавна и гореща
тамъ

младостьта

танцуваше

въ

волно

опиянение,' ввгърътъ шумвше едва забележимо въ
листата на дърветата, морето дишаше дълбоко и
неподвижно, звездит-Б трепгвха съвсенъ низко надъ

успокоенитъ води.

.

На
другата сутринь тримата
своето далечно, старо гнtздо.

заминаха

за

ВОДЕНЪ СПОРТЪ
С. Ч.

съсгеэвниятв

ВЪ дьнввсквтв полицейска СЛУЖБl\

По традиция, вс-Бка година презъ иесецъ ав

густъ, въ флота Варна, ставатъ общофлотски
състезания между първенцит-Б отъ трит-Б наши мор
ски части: . Морска полицейска
служба, Морска
учебна честь и
Дунавска полицейска
служба.
Преди това, обаче, всвначесть отдtлно за себе си
прави съответни състезания за да опред-Бли своитв
първенци.

Състезанията на Дунавската полицейска слу
жба Русе, за опред-Бляне първенци за общо
флотскит-Б състезания, се извършиха на 14. и 15.
юлийт, Г., при сравнително
стечението на множество

. благоприятно

време и
който съ го

народъ,
наблюдаваше състезанията

лвмъ интересъ
отъ
бр-Бга на Дунава и отъ стоящит-Б на близко кораби
и шлепове. Презъ нощьта на ,14. срещу 15. юлий,
корабигв, катерит-Б и обслугит-Б имъ - състезатели,
издържаха въ продължение на 3-4 часа една го
л-Бма северо-эападна буря, придружена съ много
силенъ дъждъ и необикновено сипенъ ПОРИВИСТЪ

.ввтъръ,

кОЯТО доста I1ЗМОРИ

обслугигъ, обаче

не

попрвчи за състезанието на следния день.
Двудневнит-Б състезания на Дунавската поли
цейска служба обхванаха цъпата подготозка на ча
стьта, Тунъ, обаче, ние ще се ограничимъ да отбе
лежи мъ само резултатит-Б и постиженията, достиг
нати

по отношение

ствено
най-много
"Морски Сговоръ".

на водния

спортъ,

интересуватъ

които

есте

ЧИТатеЛИТЕ

на

Резултатит-Б и постиженията отъ състезанията
на Дунава сж спепнигв :

1.

Свободно плаване по течението на разстояние

1000

метра- за офицери.

.

Пръвъ се класира Мичманъ 1 р. Димитъръ
МИНI<ОВЪ, проплавалъ разстоянието за 6 МИН. и 29 сек.

. Втори -

Мичманъ 1 р. Крумъ Манасиевъ, ПрО'
7 мин. и 40 сек.

плавалъ разстоянието за

11.

Свободно плаване по течението на разстоя
ние 100И метра - за подофицери.

1. Подофицеръ Никола Тоневъ Ивановъ, 5 ми
55' /2 секунди .

нути и

Страница
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Подофицеръ Радославъ

новъ, О мин.

..

VIII.

-45

Георгиевъ

Вълча

сек .

Свободно плаване по течението на разстояние

100

_

метра за иоряци.

1. JVорякъ Юрданъ Георгиевъ Юрдановъ. Ом.
И 47'5 секунди.
_
2. Кандидатъ подофицеръ Петъръ Христофо
ровъ Христов Ь, О мин. и 48'5 сек.
/Х. Скачане огъ височина отъ 5 и 7 метра, само
за

моряци.

Морякъ' Юрданъ Георгиевъ Юрдановъ съ
115 точки.
.
2. Морякъ Свътославъ Златевъ Николовъ съ
96 точки.
Х. Гребене съ лодки двойни на разстояние
2000 метра (1000 метра противъ течението и
1000 м. по течението) - на кърмилото подо-

1.

Общъ видъ на плаца за състезанията

Коребникъ Стоя нъ Петракевъ Черневъ, б м,
сек.

2.
И

10

Ш. Свободно плаване по течението на разстоя
ние

1000

-

метра

за моряци.

500

метра

1. Подофиuеръ
2 минути и .29
2. Подофицеръ
2 мин. и 40 сек.
новъ,

-

датъ подофицера Кирилъ

Павловъ

Георгиевъ

и

норяцитв Стоянъ Петровъ Въкьовъ и Туни Фран
чесновъ КОНАРОВЪ, взела разстоянието за 14 минути
и

1; Морякъ Кръстю Костовъ Кръсгевъ, 5' мин.
и 58 сек;
.
2. Ефрейторъ - Никола Лазаровъ Мариновъ,
б мин. и 4 сек.
Iy. Свободно плаване по течението на разстоя
ние

·фицеръ.
.
Първа се класира лодката съ обслуга: канди

27

секунди.
Втора -

'
лодката

съ

Никола Пенчевъ Иввновъ,
Емилъ Игнатовъ Благоевъ

обслуга:

подофицеръ

кандидатъ-поцофицеръ
и : ефрейтора Стоян';'

за подофицери.

Радославъ
секунди.

Никола

Георгиевъ Вълча-.

-

Никопаевъ

Ввсилевъ;

V. Свободно плаване по течението на разстоя
ние 500 метра за моряци.
, •
2
и

1. Морякъ Михаилъ
мин. и 24'5 сек.

Георгиевъ

Михаиловъ,

3. Морякъ Сввтославъ .Златевъ Николовъ, 2 м:

сек.
Плаване съ дрехи на разстояние

30

V/.

по течението

-

за

200

метра

моряци.

1. Ефрейторъ Никола Лазаровъ Мариновъ,
1 минута и 2 секунди.
.
2. Кандидатъ-подофицеръ Илия Стефановъ Бен
чевъ, 1 минута и 3 секунди.

YIJ.

Свободно плаване по течението на разстоя

ние 100 метра за подофицери.
1. Подофицеръ Цввтвнъ Флоровъ Димитровъ,
О мин. И 43 секунди.

Гребане съ лодки двойки на разстояние
Лущането на поднигв

200] метра.

Иочковъ Хинковъ, взела разстоянието за
ти и 28 секунди.

4

мину

XI. Гребене съ лодки четворки на разстояние
3000 метра (1500 м. срещу течението и 1500 м.
по течението) - на кърмилото подофицеръ,
Първа се класира лодката съ

обслуга:

под

офицеръ Маринъ f\нгеловъ Коновъ, ефрейторитв
Иванъ Цаневъ Димовъ, Иванъ Николовъ Боковъ,
Ради Христовъ'Рацевъ и моряка Георги f\нгеловъ

Йотовъ. взела разстоянието за 18 минути и 181/2
секунди.
.
Втора - лодката съ обслуга: поцофицеръ

Димитъръ Диновъ f\танасовъ, ефрейгоритв f\лек'
сандъръ Костовъ f\лександровъ, Василъ Петковъ
Юрцановъ, Маринъ Парашкевовъ Гроздевъ . и но
ряка Димитъръ Ивановъ Русейски. взела разстоя-

нието за 20 минути и 20 секунди. . .
.
,
ХII. Ввгроходство съ двойки . на разстояние
1500 метра по течението (при неблагоприятна
за ввтроходство обстановка) - на кърмилото

-

Подкигв, които придружаватъ ппаващитв на
разстояние

1000

м.

подофицеръ.

.

Първа се класира лодката съ обслуга кораб
никъ Борисъ Ивановъ Сяровъ, ефрейторъ Петко
Ивановъ Петковъ и моряка Кирилъ Стояновъ Вел
ковъ, взели разстоянието за 7 мин. 23 сек. Втора лодката съ обслуга: подофицеръ

Кирипъ Петровъ Бабзчевъ и моряцитв Стоя нъ Пет-

Морски Сговоръ

Гребане съ ЛОДКИ четворки на разстояние 3000 метра.
На влънало нънъ мъстото на пущането.

Пристигането на първата падна.

ровъ Въкьовъ И Туни Франчесновъ Кондровъ, взели

нени още други 10 вида състезания, които като по'

разстоянието за 7 мин. и 46 сек.
ХIIJ. Ввгроходство съ четворни на разстояние
3000 метра по течението (при съвсемъ небла
гоприятна за ввтроходство обстановна) - на
нърмилото офицеръ.
. Първа се класира лодката съ обслуга: Мич·
манъ 11 р Иорданъ Пращинновъ, ефрейгоритъ Ва
силъ Петровъ Иордановъ, l\лександъръ Костовъ,
Маринъ Парашкевовъ Грозевъ и морякъ Димитъръ
-Иввновъ Русейски. взела разстоянието за 13 минути

и

35

секунди.

.

Втора лодката съ обслуга: Мичманъ 1 р.
Крумъ Манасиевъ, ефрейторитв Иванъ Цоневъ Ди·
мовъ, Иванъ -Никоповъ Боковъ и ноояцигв Ради

Христовъ Радевъ и Георги f\нтоновъ Йотовъ, взела
разстоянието за
Освенъ тия

минути и 40 секунди.
13 вида състезания, бвха

13

изпъп-

малко интересни за

нашитв

читатели и

не

отна

сящи се къиъ областьтв на водния, спортъ изосга
вяме.

На първенцитв отъ състезанията се раздадоха
скромни награди съ съответнитв подписи.
Тукъ тръбва да се подчертае, че по своя соб
ствена

инициатива

деятелниятъ

русенеки

~Яхтъ·

клубъ". подари, за да се даде като награда на едно
отъ състезанията една хубава пжебна кутия за цигари
отъ алпака. Тази награда бвше опредълена да се
даде на офицера първенецъ въ плаване на ,0.0
метра разстояние. Наградата получи мичманъ 1 р.
Димитъръ Минковъ, който вече нъ колко години
подъ редъ излиза първенецъ на

офицерскигв ппа

вания на голвми разстояния въ

Дунавската

цейскв служба.
Русе, 28. VП.

1934

поли'

г.

ОФИЦИRЛЕНЪ ОТдDЛЪ
Новото Главно Управително Твпо

На първото заседание, състояло се на 5. августъ т. г., Г. у. Т. се конституира въ новия си съ-

Съветници: Кап. 1 р. Г. Славяновъ, П. Стояновь, общественикъ, Я. Сираковъ, юриснонсуптъ

ставъ, както следва:
Председатель: Д-ръ Ст. J<онсуловъ, професоръ
въ Държавния униве ситетъ,

'на Вврн. община, Г. Даскаловъ, адвокатъ. Т. f\Taнасовъ, инженеръ, циректоръ на д-во Гроздъ, П.
Оджаковъ, апелативенъ сжпия въ гр. Русе, Д-ръ

И кап. 1 р, Ив. Варикпечновъ, н-къ на флота.

говецъ-Габрово, Йовко Обрейковъ, пиренторъ тют,
ф-на Левски - Пповдивъ, Иванъ Ивановъ, търга'
вецъ - Ямболъ, Кап. 1. Р: Сава Н. Ивановъ, и-къ

Подпредседатели: Яковъ

Найденовъ,

рантие,

Гл. секретвры Васипъ Игнвтовъ, правит.. де'
легатъ въ Бълг. търг. пар. ц-во.
Секретари: Лейт. Ст. Власевъ и Николай Пеневъ, инженеръ хииикъ.

Никола Недко въ, хирургъ-Ломъ, Ст. Минковъ, тър-

Дун. пол. служба. и Г.
Морското у·ще.

Гл. Касиеръ: Лейтенантъ Ст. Цаневъ

На

J<асиеръ: Лейтенантъ В. Тонковъ.

Завед.

лвтовищвте:

Инженеръ-корабостро-

итель П. Пампуловъ.

Гл. редакторъ: Проф. Д-ръ Янаки f\рнаудовъ'

и редак ори: Д-ръ Скорчевъ, н-къ

станция ид-ръ Г.
риума.·

Гл.

уредникъ

Паспапевъ,

на

противобъсната

уредникъ

морския

музей:

на

аква

Карелъ

Шкорпипъ.

Воденъ спортъ, Председатель; J<ирилъ Дру
невъ, вдвонатъ, и членове: п-ръ Дим. Георгиевъ и
инженеръ Г. Двракчиевъ

26.

и

27.

Куповъ,

.

августъ

преподаватепь въ

заседава въ Варна

VП.

ред. конгресъ на Съюза на бъпгерскитв .норяци.
Представитель на БНМС поднесе поз ~ равитв на
организацията ни кънъ нвй-бли.ката на мъ органи'

зация

-

Съюза на бъпгарскигв моряци. Съ эапо

волство тръбва да отбележи мъ пълната

хармония

въ схващанията на цветв
организации .по
лъмитi; въпроси за родното мореплаване.
тоя поводъ даваме изцi;ло
резолюция

на този

густъ

год. въ Вэрна,

гласуваната

го
По

и приета

конгресъ:

1. Седмиятъ редовенъ конгресъ на Съюза на
бъпгврскигв моряци, заседавашъ на 26. и 27. ев
1934

разгледа

дейната

про-

Страница
грама

МОf.>ски- СГОВОР1>'

16.

на днешното правителствс,

тика,

изложена въ мани

на

12.

дейность въ

стра ата, изложени въ официалния органъ

/ на

подкрепа

възходъ на

нашия

отъ една отъ най-здравигв части на

българския народъ, капенъ въ непрестанната борба
съ водната

стихия, творящъ безспирно

стопански

нждето гордо се' раэввва бъпгарскиягъ

трицвътъ,

блага

на

полето на Jli!еЖДУtiароднотосъстезание,

като организация творческа, състояща се отъ лица

обладаващи всичнита

ценни заложби на преданни

патриоти, родолюбиви и съзнателно дисциплинира

на

държавна

насърдчение, конгресътъ

реши да моли

отъ специална

комисия при

внесенъ въ Министерския

.ОI<Е1\НИЯ" предъ Варна.

народъ.

, На 6

Поради това съюзътъ на бъпгарскигв моряци,

състоя щъ се

и

сжщого н-во, да бжце
съветъ за одобрение.

и съдействие на родната армия въ всички отрасли
на живота
пълна гаранция за бързия стопански,
нравственъ

или

предвидъ, че за правилното си
корабоплаване има нужда отъ

плаване, изработенъ

Конгресътъ вижда въ творческата обновителна
цейностъ на правителството и въ првкото участие

и

учреждения

г. Министра на съобщенията да
разпореди, щото
Законътъ за насърдчение на търговското корабо

ар

мията.

мораленъ

автономни

'У. Като има
развитие
нашето

У/. т. Г., както и становището и участиег э на

'армията въ обновителната творческа

въ

служба.

феста му отъ 19. май т, г , подробно разяснена отъ
и-ръ пред: елателя въ първата му
публична речь

септемарий т. г.

пристигна идящъ

отъ

'Одеса италианскиягъ моторенъ корабъ "Океания",
носящъ на борда си около 800 души екскурзиан
.ти, повечето отъ които - надъ 500 души, италиан,ЦИ, а
останалитв французи,' германци, унгарци и
;испанци.· Тази екскурзия е организирана отъ Лига
"навале италиана e-:италианскияМорски сговоръ И
между екскурэиантитв имаше около 150 души,
членове на лигата. Воцачъ на екскурзията б'Б ад
миралъ Енрико I<утури, председатель на Лига на

ни граждани, изказва своя възторгъ къмъ идеигв
вале; въ екскурзията
вземаше участие и поировина новото време и армията, .дава безрезервната си о телката на лигата, Контеса' Мария Жозе Брандо
подкрепа

на

правителството

и

готовностьта

си

да

лини д'F\дда,

му бжпе цененъ сътрудникъ въ областьта на бъл
гарското мореплаване и морячества въ всичкит'Б
му

отрасли.

,

11. Седмиятъ редовенъ конгресъ на Съюза на
бъпгарскигв
моряци, като
разгледа резолюцията
на Българския Народенъ Морски Сговоръ, взета на
XI му редовенъ конгресъ, намира взетигв решения
въ 'точки 11, Ш, IУ, V и УI напълно умъстни, целе

на суша. Б. Н. М. С., предиэвестенъ за пристигане

.то на екскурзиянтигв, членове на Лига навале, взе'
живо

много

като има

на правителството

предвидъ, че Съюзътъ на българ

скитв моряци като чиста професионална организа

навале

ция, включваща всички морски лица (първа и вто
ра категория), опредълени като такива отъ закона
корабоплаване,

никоя

друга

нвма

организация

страната,

че Съюзътъ на българскигв моряци, като органи
зация на лица съ строго специфична и обособена
специалность,

твърде

'често

неизвестна

и

зле

и, намира, че

българското правителство въ изпълнение .пуха
предписанията
плаване, да

на закона за

разпореди

тв на Съюза

да

въ

отговоръ

на

поканата

на,

видни членове отъ Лига навале, -ноито бвха много

,*

5/5 .СОФИЯ" ВЪ Вl\РН1\. На 31 и, и. при
' стигна въ Варненското пристанище нвискиятъ тър
говски параходъ "София", принадлежвщъ на "Deut-,
sche Lеvапtе-Liпiе". Корабътъ е строенъ въ кора
бостроителницата .DеutsсhеWегft"-Хамбургъ.Има
,слеДНИГБ данни: водоизивщение 2969 бруто реги
стъръ тона, товароспособность 4500 тона, дължи
на 106.68 М., най-голвиа широчина 15'24 М., газе
не 6.73 М., скорость 14 мили въ часъ; обемътъ на

хамбаригв: а) за бали 7730 куб. метра, б) зазър
нени храни 8590 куб. метра. "София" е първиятъ

и

редове

категории, като чисти морски

професионалисти, опредълени отъ сжщия зако нъ,
независимо отъ това, дали Т-Б сж на частна прак-

предприема,е

трогнати.

на бъпгарскигв моряци всички мор

ски лица отъ дветв

отправени къмъ гости

Отъ името на ГУТ бвха поднесени значки на

търговското корабо .

се внпючагъ въ

приветствията,

г, адмиралъ Кутури, Контеса Брандолини и др. по

Съюзътъ на българ

скитв моряци, грвбва да бжде засиленъ и подкре
пенъ отъ правителството, за да може да способст
вува съ ценното си съдействие за изграждане на
ония хубави начинания, които правителството си е
поставило въ областьта на мореплаването и за да
може да бжде здрава опора въ новата държава, на
която ще се опре творческата и дейность по на
шит-Б крайбрвжия, морето и Дунава.
Поради това сьюзътъ тръбва да включи аб
солютно всички морски лица, независимо отъ Т'БХ
ното поприще и дей ность.
, Седмиятъ редовенъ конгресъ ре ци да моли

представля

Италия.

раз

брана от:ь общественото
мнение въ страната, Н'Б
маща равна на себе си по условията и начина на

приложението

се

души отъ ГУТ и

Б. Н. М. С. да се уредятъ между дветв страни Италия и България редица екскурзии, за по-близко
опознаване между двата народа. Подчерта, че ще
бжце особено щастие да види въ най-близко вре
ме Б. Н. М. С. нато гостъ на Лига навале въ

сродство и
въ

и

9

Т'Б отъ г. Ст. Савовъ, киетъ на града, и отъ други
тв официални лица за добре дошли" представи
тепь на ГУТ поздрави - отъ името на Б. Н. М. С.
чпеноветъ на Лига навале.' Съ топли думи г, адми
рапъ Кутури отговори, че екскурзията, която Лига

ность въпроситв, засвгаши устройството и органи
зацията
на
професионалнит'Б, съюзи, отъ друга

съ

отъ

сърдеченъ разговоръ.

Следъ

относно устройството на новата държава и въ част

за търговското

посрещането

.мирапъ I<утури бъха представени чпеноветв на
Б. Н. М. с., СЪ НО ито той води продължителенъ и'

присъедини своитв усилия къмъ усилията на БНМС

сходство

при

една делегация

Варненския нло нъ. Следъ слизане на суша, на ец

Поради това конгресътъ реши безрезервно да

страна, като взе

участие

ваше отъ

съобразни и съвпадащи съ становището на съюза.

предвидъ програмната дейность

и многочленове отъ управи

Къмъ 9 часа сутриньта корабътъ пусна котва
предъ вълнолома
на Варненското пристанище.
Къмъ 10 часа гостигв съ моторни лодки слвзоха

,

за постигане на така поставенит'Б цели.
Ш· Седмиятъ редовенъ конгресъ,

както

'телното твло на Лига навале.

,

параходъ, комуто е дадено българско име и 'то то'
ва на нашата столица. Съ това нвиското корабо
плаване ни указа ГОЛ'БМО внимание. Въ изразъ на
благодарностьСтоличната община изпрати на.номенданта на кораба една ценна картина,представ
ляваша най-красивата часть на столицата, 'която му
бвше поднесена отъ специална делегация.
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БЪЛГRРИ, пжтэввйгв ПО МОРЕ!

BDnrAPCKD TDprOBCKD ПАРАХDДIID ВРУЖЕСТВD -. BAPIIA.

използувайте дружественит-h параходи, за да получите въз·
можностьта да се! полюбувате на морето I
Съ параходитБ на Българското Търговско Параходно

Дружество можете ~a направите пжтувания, които да

Ви оставятъ мили неизличими спомени. Вие ще опоз

наете крайбрвжиете и ще вкусите отъ прелестига на
близкия иэтокъ,

чаровета на който привличатъ хи

ляди и хиляди турJ.4t:тиотъ всички краища на сввтв.
Дружеството пdддържатри. редовни пинии:'

. а~"Крайбрi>жна: Варна-Бi;ла-Месемврия-f\нхиало-Созополъ-Бур
гасъ-Кюприя.LВасилико-f\хтополъ и обратно; - два пжти сед
мично. - От1:О 15. юний до 15. септемврий директни съобщения
Бургасъ - Варна и обратно,специално за курорта.
б. Пирейска : Варна - Бургасъ - Цариградъ - Пирея -Хиоеъ-Мити
линъ и сбратно - два пжти въ месеца.
в. l\лександрийсна: Варна - Бургасъ - Царигрвдъ - Родосъ - Пале
стина - f\лекc:iандрия - Портъ-Сайдъ ::- Островъ Кипръ-е- Пирея и
обратно - два пжти въ месеца.

При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифитБ си
ОТЪ ЗО до 50.% (но не и вър,ху храната).
. . '
Особенъ интересъ предdавлява пжтуването до f\лександрия, което се извърш

ва съ луксознитБ и бързоходни параходи' "Бургасъ" и "Царь Фердинандъ"..
овикноввницвниБЕ3Ъ XPl\Hl\ :
3а Нлексан,прийския рейсъ:
3а Пирей ския рейсъз

Отиване и

I

1 класа , . лв. 8000
Отиване и
'1 класа ' .• лв. 5000
11 класа. • лв. 6000
връщане'
11 класа. • лв. 4600
111 класа - : лв. 4000
Ш класа - • лв. 2000
36 крайбрi>жния рейсъ :
Варна-f\хтополъ { 1 класа; . лв. 680
Варна-Бургасъ ( 1 класа •. лв. 400
и обратно
11 класа / . лв. 540
и обратно
11 класа .. лв. 300
III класа •. лв. 360
III класа _. лв. 200
Храна по лв. 150 на день за 1 и 11 класа, за българското крвйбрвжие.
!

връщане

{

I

Забележка:. Свърхъ горнит-Б такси за пжтнишнитв билети се събиратъ допоnнитеnно нейо

во'право въ Варна и Бургасъ по

.

15 ла, а въ малкит-Б нрайбрвжни пристанища по 5 лв. на лице.

Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжгуаащитв, се получаватъ отъ

агенциит-Б въ Варна и Бургасъ и нрайбрвжнитв, а сжщо и отъ Дирекцията.
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-

съпъижвнив,

1.

Вечерь край морето отъ Ив. Ив. Таманджиевъ ;

Морски Сrоворъи -новата държава отъ Я.

, Народенъ
Д-ръ Г. П.;

Морски Сговоръ по

5.

сухо

***; 4.

2. Българскиятъ Народенъ
Д-ръ f\pHaYAOBb; 3. Български
Циклони въ атмосферата отъ

Морска минаотъ Г. Славяновъ;

Фани Попова-Мутqфова;

СОФИЯ -

7.

Воденъспортъ ;

6.
8.

Край

брвга, разказъ

Официаленъ отдвпъ,

ПЕЧftТНИЦf\,~ХУДОЖНИКЪК -

1934 г,

отъ

