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ЦЯРИЦЯТЯ НЯ ЧЕРНО МОРЕ, —
НЛЙ-КРЯСИВИЯТЪ К У Р О Р Т Ъ
ВЪ ЮГО-ИЗТОЧНЯ Е В Р О П Я
Най-модерни- бански съоръжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банитъ\ съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
; Красиви околности. Разходки и екскурзии по сухо
и'по море до близкитъ околности, както и до Цариградъ.
Всички видове спортъ — развлечения: театри,
кинематографи, тенисъ клубъ, морски тържества.
> Гол-вми музикални тържества въ началото на
м. августъ съ участие на най-виднитЪ български артисти.
Презъ сезона гостуватъ народния драматически театръ
и народната опера.

У еловия на живота най-йзноени.
Първостепенни хотели "отъ 60 до 150 лв. легло.
Частни квартири отъ 1000-4000 лева за стая съ
две легла за месеца.
ОбЪдъ или вечеря въ първокласни ресторанти
огъ 40—60 лв.
Въ второстепенни ресторанти се получава здрава
и изобилна храна на по-низка цена.
.
Табълъ д'отъ отъ 100—120. лв.
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Лътовна такса и карта за Ц-БЛИЯ сезонъ 20 лв.

Такеа за банитЪ:
1. Студени бани
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2. Топли бани
Басеинъ .

I класа кабина 10 лв.
II „
„
5 лв.
I класа кабина 30 лв.
II „
„
20 лв.
15 лв.
Отъ 15. юний до 15. сеп-
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темврий лътовницигв се пол
зуватъ съ 25% намаление по
българските държавни же
лезници.
Бюрото за летовници при
общината въ приморската
градина разполагасъпъленъ
списъкъ на квартири, дава
настанява
квартири
•ие.
ОТННСЯЙТЕ СЕ ЗЯ
ВСИЧКО ДО БЮРОТО
ЗЯ ЛЪТОВНИЦИ.
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СГОВОРЪ
ГОДИШЕНЪ ЛБОНЯМЕНТЪ
За България 150 лв., за чужбина — 200 лева.
ИНА XI. Б Р О Й 7.
УРЕЖДЯ КНИЖОВНО-ПРОСВВТНИЯТЪ ОТДЪЛЪ. О т д ^ л е н ъ б р о й 2 0 Л.
.А. Септемврий 1934 год.
- ^ Гл. ред. проф. Я.АРНАУДОВЪ.
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Ив. Ив. Тамамджиевь

ВЕЧЕРЬ КРАЙ МОРЕТО
Угасна и сетния слънчови зракъ
на западъ всрЪдъ пурпуренъ блЪсъкъ —
и въ. смътно разтления вечеренъ мракъ
на чайки дочува се кресъкъ.
^

......

Вълните спокойно, къмъ низкия бръгъ
прииждатъ и тихо |се плискатъ —
и твхниятъ шепотъ — ритмиченъ и лекъ —
е п%сень сърдечна, и близка.
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Луната безмълвно изплува и въ мигь
заблъскаха морни вълните —
предъ нейния царствено-сребъренъ ликъ —
примижаха плахо звездите.
И тихо, и тихо! —Морето блести,
ОКЖПаНО ВЪ ЛуННИЯ бЛБСЪКЪ—

въ тъмата крайбрежна лекъ вътъръ шепти,
на чайки долавя се кръсъкъ.

Проф. Я. Дрнаудовъ

БЪЛГАРСКИЯТЪ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ И НОВАТА ДЪРЖАВА
Нашата организация, още отъ първите дни
на съществуването си, намери поддръжката не
само на нашата широка обществен ость и на мъстни обществени институти, но така също и на найвисшитЬ представители на държавната ни власть.
Ръководителите на Б.Н.М.С. поддържаха винаги тЬсенъ контактъ съ управници, и изобщо съ държавни
ци и общественици, безъогледъ на партийната имъ
принадлежность, и осигуряваха въ по-голЪмъ или
по-малъкъ размЪръ моралната, а често пъти и ма
териалната подкрепа на държава, общини, търговско-индустриални камари и други обществени ин
ститути, за постигане на близки и далечни цели
на организацията. И иначе не можеше да бъде.
Идеологията на Б. Н. М. С. е отъ такъвъ характеръ, че тя не може да не обедини подъ неговото
знаме както всички слоеве на народа ни, така и
излжченитЬ отъ него ръководители на просветна
та, стопанската и общодържавната политика, както
и творците и представителитБ на нашата духовна
и материална култура. Идеалигв на Б. Н. М. С. съ
и тръбва да бъдатъ идеали на целокупния бъл
гарски народъ, неговата идеология чертае перспективи на повишена физическа крепкость, кул
турно възземане, стопанско възмогване и политико-национална мощь на нашето племе. Ето защо
споменатото поощряване на нашата дейность отъ
страна на досегашните правителства и меродавни
общественици и политици бе нещо напълно нор
мално и естествено. Благодарение на това Б. Н. М. С.
можа въ 14 год. си съществуване да постигне за
видни завоевания въ душата на нашия народъ
и други значителни резултати, чието установява
не нееднократно е било предметъ на разглеждане
въ списанието ни, на съборите ни, въ пресата и
пр. За тая отзивчивость организацията ни дължи
голяма призна гелность на бившите управници и
разпоредители съ съдбините на българския народъ.

Все пакъ неджзитБ на досегашния държавенъ ;
редъ и на старата политико-обществена действител- ,
ность не можеха да не се отразятъ върху взаимо- ,
отношенията между държава, политици и общество ,
отъ една страна и организацията ни отъ друга и ,
да окажатъ своето спъвателно въздействие върху (
работата на последната. Преди всичко бюрокра- ,
тичностьта на.досегашниядържавенъ апаратъ, леностьта и бавностьта на партийно-парламентарното ,
„демократическо" управление, партизанските ДР"
могвания, поощряването на крайния индивидуализъмъ, което най-вече водъше до грубъ егоизъмъ
— всичко това задържаше, а неръдко и осуетя
ваше осъществяването на редица хубави начина'
ния на Б. Н. М. С. — национални, културни и
стопански. Благодарение на безогледното партизанство, грубитЬ партийни смътни и злощастната
изборна аритметика, вследствие на които изобщо
толкова много общокултурни и национални ценности се опропастиха и голЪми стопански начина
ния останаха неосъществени, дейностьта на на
шата организация отъ национално естество, целя-'
ща да събудили затвърди националното съзнание
въ нъкои наши крайбрежни краища, многократно
биваше спъвана и парализирана, поради което.
като се изключи побългаряването на черномоР"
ското ни крайбрежие, въ това направление не м°"
жаха да се постигнатъ голъми резултати. Освенъе
това страстните и ожесточени партийни борби н
само че разкъсваха душата на нашия народъ. «°
и отнемаха ценни жизнени сокове и енергии на
нашето общество, ангажираха му почти изключи
телно интересите и оставяха на българските гра*'
дани малко свободно време и душевни сили за
чисто културни въпроси и обществени начинания
отъ по-висшъ порядъкъ. Най-после общественици
и политици, които беха изнесени отъ
политичес
ките групировки на преденъ планъ въ нашия п°"

Морски Сговоръ.

Страница 3.

ико-общественъ животъ, погълнати отъ дребни ятъ егоизъмъ не спъва вече ржката на една по
тини смътки и интереси, мжчно можеха да се начало творческа, волева и дейна власть, ек съз
иогнатъ до гол%мите линии на една единна дадени повече отъ вевкога благоприятни условия
цокултурна, национална, стопанска и външна за изпълнението на това големо дело.
итика, въ която би требвало да се включатъ
Сжщо така при разгъването на стопанската
|Ълите на Б. Н. М. С. Поради всичко това под- реформена дейность е наложително да се обърне
даката, указана на делото на нашата организа- много по-големо внимание отколкото досега на
I, далечъ да бжде резултатъ на едно вдълбоче- речно-морскит-в промисли, за да се поставятъ те
отношение спрЪмо върховните задачи на бъл- • на една отговаряща напълно на нуждите на род
ската държава, има повече случаенъ харак- ното ни стопанство висота. Преди всичко родното
ь, поради което и не отговаряше на размЪри- ни корабоплаване требва да развие силите си та
на това дело, както то б-в замислено отъ пър- ка, че да обслужва, ако не целия ни износъ, то
Ь пионери на морската идея у насъ.
поне по-гол-вмата му часть. За тая цель требва
Ето защо ржководнитъ дейци на Б. Н. М. С. да се увеличи плавателниятъ паркъ по море и да се
ръщать съ радость днешната политико-об- създаде родно корабоплаване по Дунава, толкова
лвена революция у насъ, която поставя надъ отдавна желано и все още нереализирано поради
чко висшите интереси на нацията и на нейна- противоречиви интереси и флегматичностьта на
политическа организация — държавата, която старата система на управление. Първите стжпки на
а да подхвърли на коренна преоценка всички правителството за реорганизиране на Варненското
асти на нашия държавенъ, политически, сто- параходно дружество вдъхватъ надежди за бързи
1ски и културенъ животъ и да постави на м%- постижения въ това направление. Яла и нашето ри
то на досегашнигв статика, механизация, лен- боловно и рибовждно дело требва да се освобо
ть и безгрижие динамическотр начало, целящо ди окончателно отъ бюрократически недомислия,
активизира ц-Ьлия ни общественъ животъ и да като се превърнатъ съответните държавни служби
тави всички и всичко въ услуга на нацията и и институти въ истински двигатели на това- дело,
ржавата. Като наблюдаваме бързината, съ която които въ кратко време да направятъ о ^ него
Ьъбаря бюрократическата рутина и се създа- единъ отъ най-значителнитБ отрасли на народния
р> едно следъ друго мероприятия за преодоля- поминъкъ.
ре на културната и стопанската криза на днеш
Не по-малко творчество очакваме отъ новата
но време, ние се отдаваме на надеждата, че дЪ- държава и въ грижите за физическото закрепване
га на Б. Н. М. С. ще получи въ новата държа- на подрастващите поколения изобщо, и въ част' мощенъ тласък> напредъ. Защото, както се из- ность, доколкото за тая цель се използуватъ целеб
тна въ началото, то е дЪло на българската на- ните и укрепителните сили на морето и рекнтъ и
! и българската държава. И когато се говори изобщо на водата. За детските морски колонии
създаването на една единна . национална идео- досега е направено много; остава това дело да се
ия,
за изграждането на гол-вмата идея за наци- разшири и внесе по-голема система въ него. Мно
1
въ съзнанието на ц-Ьлия български народъ, го повече енергия, обаче, предстои да се вложи,
!то и за начертаването на голъмитъ- задачи на за да се тласне напредъ водниятъ ни спортъ, кой
пгарската държава, не може да се отмине идео- то по преценката на незаинтересованите теорети
"ията на Б. Н. М. С, която е неотемленъ дЪлъ ци и практици на спорта е най-годенъ за все
ь общонационалната идеология. Затова въ про странното физическо развитие на чов-вка. Тръбва
бата на новата власть за дейность въ най-близ- системна работа, за да се приучи нашиятъ народъ
време, ние очакваме да се включатъ непремен- да използува водата за здравното си закрепване.
Требва постепенно да се създавать басейни въ
и главнигЬ цели на нашата организация.
градове и села, съобразно мастните възможности
Преди всичко при обновата на нашето об- и нужди и да се подкрепи ефикасно започнатата
ство и изграждането на нова обществена пси- отъ Б. Н. М. С. пропаганда за плувния и гребния
'огия, тръбва наложително да се подпомогнатъ спортъ. Преди две години на нашата организация
шията на Б. Н. М. С. за внедряване на голЪма- се призна правото на върховното ржководство по
идея за морето въ душата на българския на- водния спортъ у насъ. Това право тръбва да се
Чъ: тя требва да го проникне изц%ло и да ста- затвърди и прокара въ действителность и ни се
постояненъ елементъ въ неговия вжтрешенъ укаже изобщо пълно съдействие въ стремежа ни
йотъ. Освенъ това, при култивиране на идеята да се подобри здравословното състояние на бъл
нацията и въздигането на последнята на наи гарския народъ чрезъ водната стихия.
вното
Т^-БСГО въ духовната система на народа
1
На л-Ьтошния съборъ въ Пловдивъ биде ма- ,
ние
се
над-Бваме;:не днешното правителство
!
положи всички усилия да възстанови нацио- нифестирано нееднократно разбирателство между
"ното съзнание у: целокупния бъл арски на- представителите на новата държава и дейцитв
Чъ и да се противопостави най-енергично сре- на Б. Н. М. С Надаваме се, че тая манифестация
представлява едно многообещаващ начало на
' сДенационализаторскитв домогвания на извест- ТБСНО
сътрудничество между реформаторската власть
РЪди въ нЪкои наши области, особено по и нашата
организация за създаването на единъ
а
йбр-Ьжията ни. Безспорно тая задача е дели духовно и физически
здравъ народъ и изгражда
ла» трудна и изисква много голема настоичи- нето на една културно и стопански мощна морска
^ь,
умение и тактъ, ала дълото е велико и на- България.
Га
преодоляването на всички пръчки и трудСофия, 14 септемврий 1934 п
ни- Днесъ, когато дребнопартийниять и лични
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XI СЪБОРЪ НН Б. Н. М. С. ВЪ ПЛОВДИВЪ
Лрката при входа на градината „Царь Симезнь"

БЪЛГЯРСКИ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ ПО СУХО
Впечатления и бележки; вЪрни и съ погр-вшки, жалостиви случки и премеждия съ гости и делезнати и непознати, скици и портрети на събора единайсти, съвсемъ набързо снети). —
Забележка. Авторските права запазени, за докачение не отговаряме и затова не се подписваме.
* * *
Я Даракчиевъ — лекъ, напетъ
търчи и важно дирижира.' , _
По правило на вси събори
Вървятъ и удрятъ кракъ следъ кракъ —
отъ скука всеки се прозява —
най-разновидни делегати —
но единайстия конгресъ
и стжпва ВСЕКИ съсъ меракъ
на Българския Морски Сговоръ
и мята погледи сърцати.се помни въ Пловдивъ и до днесъ!
професори, влади-и, дами
И ГБЗЪ, които беха тамъ
и разни морски пелерини,
разбраха, какъ съборъ се прави
дреднаути и миноноски
.
и какъ съ моряшки духъ и пламъ
. съсъ най-изящни финни линии.
конгресътъ весело минава.
Всртздъ тозъ букетъ — катъ младъ гидия,
О, то бе речи, господа —
незнайно за какво и какъ —.
меланжъ отъ важни резолюции
бай Петъръ — Муса Кеседжия
и взети всички по реда —
засуква • скрито черъ мустакъ.
при чаша и джазъ бандни звуци.
Край него млада делегатка
О. то бе знаменитъ конгресъ,
отъ скромния софийски тимъ —
букетъ отъ разновидни птици.
била, разправятъ, много сладка,
И тъй, ще ви разкажемъ днесъ
макаръ и съ тънка доза.гримъ:
какъ всичко мина край Марица,
И всЬки трогнатъ, въ изпревара
не и на Черното-море —
ударя здраво кракъ следъ кракъ,
конгресъ тамъ „Сговорътъ" ни милъ
а нашта тънка кака Мара—••
решилъ е нивга да не прави,
и тя пристжпва съсъ меракъ. че както плуваме добре
Дори бай Яковъ —: старъ младежъ —
я нЪкой „морски" се удавилъ
всредъ тая морска демонстрация,
или пъкъ въ най-добрия случай
въ гърдитъ- съ пламналъ новъ*<опнежъ —"
съ вода солена се напилъ. — (
и той замарширувалъ съ грация.
*
О Пловдивъ, вторъ престоленъ градъ,
Конгресътъ вече е откритъ —».'*
видтз и ти не малъкъ зоръ —
държатъ се тостове и речи.
съсъ единайстия съборъ.
Започна важенъ дневенъ редъ —
Такъвъ лустросанъ, чистъ, измитъ
почна.— и бирата потече.
отъ центъра та до тепетата,
И всЪки е съсъ важенъ видъ
че даже почтения „пред"
но туй е всичко тъй — ргогогта—
се влюби въ тебъ и... въвъ паветата.
следъ малко ВСЕКИ е обвзегь
Благодаримъ за твоя приемъ •—
отъ паника предъ всички норми
и за указаната честь—
и шумъ и глъчъ лети далечъ.
на всички морски сговоряни. '
Започйа
канонада вечъ.....
*
Шампанско, т. е. — бира Прошекъ
По улиците въ строенъ редъ
и най-прекрасенъ старъ пелинъ —
конгресътъ вечъ манифестира.
„Конгресътъ не е нещо лошо* ~
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5. Н. М. С. ВЪ НЕДРЛТЛ НЛ РОДОПИТЪ. - Група делегати отъ ПЛОВД»,ЕСКИЯ
съборъ на водопада при Бачковския монастиръ.

разправятъ всички до единъ.
Цвътя, букети и атаки
съсъ разни мини и торпили,
съсъ всички флиртъ и... пълни баки,
и погледи горещи, мили...
Но, ето една миноноска
отчаяно навлиза въ бой—
И —

ВМ-БСТО НТзКОЛКО ТОрпИЛИ

—

изпраща тамъ цвътя безброй.
Бай Петъръ, възрастенъ морякъ,
и той е трогнатъ най-подире,
и безъ да знае за какво
приема сь София примирие.
и оть Софийския тамъ тимъ
букетъ разкошенъ получава:
превзетъ е фортъ непобедимъ
а София—покрива слава.
Но тука — друга миноноска

отгоре съ черна пелерина —
атака почва по матроски
съсъ залпъ по всички нъжни линии съ цветя и сухопжтни мрежи,
и съ танци — взема кре~остьта.
А Доктора отъ Ломъ се ежи,
че той остава съ пръстъ въ уста.
Но кой е тозъ певецъ свЪтовенъ,
но кой е тозъ гащатъ пЪтелъ,
дето се плеска по бедрата '.
и кукурига толкозъ смЪлъ?
О, той нашъ Коста кукуригалъ,
о, той билъ тозъ талантъ големъ —
а инъкъ тихъ и скроменъ много
и даже мълчаливъ съвсемъ.
Я Мара въ сонмъ отъ кавалери —
съ дреднаутъ мощенъ У15-а-у1з,
С'|4рлиртува где съ кого намери,

Група делегати предъ Нсеновата крепость при Станимака.
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и страшно много й върви!
И въ туй, тъй важно заседание
ведно съ Кършика —своя лъвъ —
най-веселия тимъ софийски
пакъ взима палма и е пръвъ.
Презъ херметическите порти
на славното ни Г. У. Т. —
тозъ день нечаканъ пробивъ стана
струя най-млада прелегв.
И днеска Кирчо съ Митко двамка
съ дреднаутитъ барабаръ —
съсъ кжси гащички и свирки,
'
жреци еж въ общия олтаръ.
Конгресъть още заседава
вср-вдъ настроение безкрай,
и, както чашигв се празнягь —
ще продължи до утре май. —
А Докторътъ оть Ломъ навжеенъ че булката му другь върти —
е грабналъ Кирчовата свирка —
и като локомотивъ пищи.
Чакъ призори съборътъ свърши —
а некои съ младежки жаръ
разходили се и осъмнали
въ захласъ предъ езерния чаръ.

Да пожелаемъ и другь пжть
да бждемъ въ Пловдивъ на конгресь
На наштв славни домакини —
На ТБХЪ благодаримъ и днесъ
и имъ желаемъ оть сърце _
успъхъ по всички „морски" линии. , .
София, 10. VII. 1934 г.
ДелегатитЪ на събора въ Бачковския монастиръ.

Д-ръ Г. П.

ЦИКЛОНИ ВЪ АТМОСФЕРАТА
Кратки сведения за строежа на единъ циклонъ
Времето въ областите на умерените широти По тбзи начинъ името на циклона се свързва
зависи твърде много оть ЦИКЛОНИТЕ. Често пжти ние съзнателно съ това на бурята.
четемъ въ нашите и чуждите, ежедневници за голъОния циклонни части, които съдържатъ въ се]
митв пакости и нещастия, които те причиняватъ на си резкитъ промени на времето и даватъ вида|
народното стопанство и корабоплаването. Обикно физиономията на голямата циклонна система, '
вено ние сме свикнали да виждаме въ . ТБЗИ при познати пс'дъ името „фронтове". Обикновено фР*
родни явления само носителя на бури, валежи и товетв еж мъстата, кждето се срещатъ силно нагр*
студъ. Въ обикновения животъ понятията буря и и влажни съ студени и сухи въздушни маси. I
циклонъ означавать едно и сжщо нъщо. Особено ТБЗИ места имаме постоянно голъма разли
много тв еж объркани въ живота на море. Въ дей- въ температурите и наситеность съ водни пар
ствителность, обаче, това схващане за ЦИКЛОНИТЕ Последните еж основната причина за произхода
е основно погръшно. Най-новитБ изследвания върху голъмата циклонна динамическа енергия, която!
техния произходъ и строежъ показвать, че тв еж ражда СИЛНИТЕ буреносни ветрове, голямата обсложни въздушни твла, които пжтувайки оть за- ность и богатите валежи.
падъ къмъ изтокъ, носятъ съсебе си както лошо,
Строежътъ на циклоннйтъ фронтове е по
така и хубаво време.
занъ въ следните три скици (фиг. 1, 2 и 3), Причината да се отъждествява циклонътъ сь които първата представлява,, хоризонталния Р
бурята се крие въ особенностьта на човешката р%зъ на единъ циклонъ, а втората, третата и ч
душа. На нась хората обръщатъ внимание и оста- въртата — вертикалния, направенъ предъ и зг
вятъ дълбоки следи само тия явления,, които раз- неговия центъръ.
движватъ силно нашата физика и психика. Понеже
ЦИКЛОННИТБ фронтове еж два: студенъ и топъ
некои части оть циклона еж огнища на силни бури, (фиг. 1,2 и 3). Студениятъ фронтъ се намира въ з
много естествено е, че гв ще бждать преживъни ната часть на, циклона, кждето студениятъ възд]
по-силно и ще оставятъ следа въ нашето съзнание. се вмъква съ голъма сила подъ топлия. Той

ВАРЕЕТТ'
;
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именно, носительтъ на силните бури, поривистите
илежи и голЪмото понижение на температурата.
Топлиятъ фронтъ пъкъ е разположенъ въ предната
диклонна часть. При него топлиятъ въздухъ се възкачва върху лежащите предъ него студени въздуш
ни маси. По тази причина неговигв ветрове еж

топла

*

1

1

^

*

1

К'

1

вертикаленъ разръзъ на циклонъ, направенъ предъ
неговия центъръ. Рад № 1.

.

Хоризонталенъ разр-взъ на единъ цаклонъ.
в а в1 — топълъ фронтъ
с. а с' — студенъ фронтъ
с а в — топълъ секторъ
с! й в' — студенъ секторъ.
сравнително по-слаби, а валежите по-спокойни и
по-ситни. Съ неговото настжпване температурата се
повишава.
Пространството между двата фронта на цик
лона е заето огь топли въздушни маси, които образуватъ така наречения топълъ секторъ. Въ по
следния имаме почти всЬкога сравнително хубаво
време, което се характеризира сь съвсемъ слаби
ветрове, висока температура и малка облачность,

1

1

1

1

1

часть отъ студенътопълъ
топълъ часть отъ
студенъ фронтъ
секторъ
фронтъ
студенъ
секторъ .
секторъ
цари. Когато горниятъ топълъ въздухъ е богатъсъ
водни пари, последната може да бжде източникъ и
на валежи. Тъ\ нематъ, обаче, характера и свойст
вата на фронтовите такива. По тази причина неопитниятъ наблюдатель не предполага даже, че се
намира въ района на единъ циклонъ, и че това еж
валежи отъ циклоненъ произходъ.
2. Моменти на развитие в ъ циклоните.
Описаниягь хоризонталенъ и вертикаленъ
строежъ се отнася само до единъ напълно оформенъ
топло

Вертикаленъ разрезъ на единъ циклонъ, направенъ
задъ неговия центъръ. Рад. № 2.

.

1

1

1

1

Вертикаленъ разръзъ на единъ циклонъ, направенъ
предъ неговия центъръ.

1

1 . 1 - 1 . ,

Часть'отъ студенъ
топълъ часть отъ
студения
фронтъ
фронтъ студения
секторъ
секторъ
Огь двегв страни и задъ ЦИКЛОННИТБ фронт
ове пъкъ се движатъ студени въздушни маси, които
образуват* циклонния студенъ секторъ. Последкиятъ е сжщо огнище на хубаво време, което се
"тличава отъ хубавото време на топлия секторъ
по това, че неговата температура е сравнително
Чного по-ниска, а облачностьта почти л.ипсва.
Вертикалниятъ разр-взъ, направенъ задъ цик"онния центъръ (фиг. 4) показва, че тукъ липсватъ
н
ай-характернитБ циклонни части — фронтовете.
причината за това е, че въ тази область на цик
лона въздушните маси на топлия секторъ еж на
гоени въ височината и не могатъ да доегигнать до
Емната повърхнина. Границата между тЬхъ и долЧия студенъ въздухъ остава високо. Тя се познава
Са
мо по гол-Ьмата облачна покривка, която тукъ

и напълно развитъ циклонъ. Най-новигЬ изследва
ния на циклоните, обаче, показватъ, че последните
притежаватъ свойството на живите организми да
преминаватъ презъ една верига отъ моменти на
развитие. Подобно на ГБХЪ, циклоните се раждатъ,
развивать, стар-вятъ и умиратъ (оклудиратъ).
Въ зависимость отъ момента на развитие, въ
който циклонътъ се намира, дадените по-горе кар
тини за неговия строежъ търпятъ известно изме
нение. То ще бжде толкова по-големо, колкото моментътъ на развитие, въ което се намира цикло
нътъ, стои по-близко до крайния пред-влъ.
Отъ първостепенно значение за състоянието
на единъ циклонъ е топлиятъ секторъ съ неговите
два фронта. Отъ неговата големина и температура
зависи силата на въздушните течения въ циклонната система, а съ това и нейната интензивность.
Бъ зависимость отъ състоянието на топлия секторъ
различаваме въ развитието на единъ циклонъ 6
характерни момента (фиг. 5.). Т-е еж: 1) Зачатие
(зародишъ) на циклона, 2) напълно развитъ цик
лонъ, 3) отслабващъ циклонъ, 4) слабо развитъ
циклонъ, 5) умиращъ циклонъ и б) последна
следа отъ циклона.
Първиятъ моментъ (пол. 10— зародишътъ на
циклона — представлява първоначалното наруше
ние на границата между движещите се една до
друга — студени и топли въздушни маси. Топлиятъ
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въздухъ се вдава въ студения и образува началото
на топлия секторъ на циклона.
,
При втория моментъ (пол. 2.) — добре развитиятъциклонъ-топлиятъ секторъ е напълно осрорменъ и фронтоветъ добре очертани- Циклонъгь
се намира въ най-голъмата си сила и заема най-

3 Измънение на времето въ е д н а . о б л а с
презъ която минава единъ напълно развциклонъ

Единъ отъ най-важнитв фактори"за промЪна'
на времето въ нашитЪ широти еж ЦИКЛОНИТЕ. Мин
вайки надъ едно мъсто, тЪ носятъ за последно*
неизбежната смъна между тропичнитъ и полярни?
въздушни маси, която е вевкога придружена
появяване на студени и топли ветрове, на голъм;
облачность и редъ валежи. Обаче не всички цик
лони указватъ еднакво влияние. Последното завио
отъ характера и развоя на циклона и отъ полож<
нието на неговия ценгьръ спръмо даденото мъсп
Единъ циклонъ, който се намира въ началото
на своето съществуване, въ който фронтовете с
напълно оформени и развити, носи ръзки и харак
терни промени. Отслабналите и замиращите иде
лони причиняватъ само постепенно влошаване на]
времето, лишено отъ всъкакви контрасти и ре»
промени.
Положението на циклонния ценгьръ и него
ВИТБ два фронта къмъ дадено место е отъ първо
степенно значение за промъната на времето. Ко
гато центърътъ на циклона минава северно отъ мЪ
% У
,
^
^
^
стото на наблюдението, последното ще бъде засег
нато, както отъ двата сектора, така и отъ двата
Хоризонталенъ разрЪзъ на най-ваншитЪ 6 моменти отъ
циклонни фронта. Нека си представимъ, че имаме
' развитието на единъ циклонъ.
единъ циклонъ, който се движи на изтокъ и който
по пжтя на своето движение ще тръбва да мине|
голЪмо пространство. Неговитв вътрове достигатъ презъ дадено мъсто А (фиг. 6.). Отначало, както ?.|
своя максимумъ, а валежите — своя циклоненъ показано и на фигурата (положение 1), мъстото(Я]1
характеръ.
ще се намира въ сравнително по-студенъ въздухъ!
При отслабващия циклонъ (пол. 3.), топлиятъ
секторъ губи вече отъ своята голъмина. Фронто
вете еж отчасти деформирани и значително при
ближени. Въздушните течения запазватъ циклонния характеръ само въ централната часть на ци
клона. Валежите започватъ да отслабватъ и да
губятъ отъ фронтовия си характеръ.
Четвъртиятъ моментъ (пол. 4.)— слабо развитиятъ циклонъ — представлява началото на разру
шението на циклона. Топлиятъ секторъ е силно намаленъ и вследствие сближението на фронтовете
раздъленъ на две части. Въздушните течения запа
зватъ циклонния си характеръ само въ малката
централна часть. Силата на фронтовете е значително
намалена. ТЕХНИТЕ валежи губятъ, както по продължителность, така и по сила.
При петия моментъ (пол; 5) — умиращия цик
лонъ — имаме пълно разрушение на циклонната вънъ отъ влиянието на ЦИКЛОННИТБ фронтове и ше
система. Двата фронта са сливатъ и образуватъ има приежщото на студения секторъ хубаво и ясно
единъ преходенъ пластъ, който е границата между време. Съ приближаването на топлия фронть (а. в '
предната и задната часть на студения секторъ. Топ
започва да пада, а облачностьта Д3
лиятъ секторъ изчезва отъ земната повърхнина. Не барометърътъ
говитв топли маси се издигатъ високо надъ студе се увеличава. Най-високитъ облаци на този
се
ния секторъ. Циклоннитв ветрове силно намаля- фронть еж перестите. Следователно тЬ т е
ватъ. Валежите преставать и като единствена следа явятъ отъ западъ и ще бждатъ предвестни
1
отъ могжщата циклонна система, остава само една ци на настъпващия циклонъ. Когато топлия* "
значителна облачна покривка и слабо циклонно фронтъ дойде върху мъстото на наблюдението
(полож. 2), настжпва ръзка промъна въ посоката
движение въ областьта на студения секторъ.
и силата на вътъра, ненормално повишение на тем
Последниятъ моментъ отъ развитието на единъ пературата, увеличаване на облачностьта и веднага
циклонъ (пол. б.) ни дава само една следа отъ не следъ това започва да вали. Валежитъ, които <*
говото съществуване. Границата между движещите най-характерната особеность на фронта, еж слабисе студени и топли въздушни маси е наново стаби ситни и продължителни. Вътърътъ, който г
лизирана. Фронтовете и секторите съвършено из- придружава е югозападенъ,; юженъ или югоизт
чезватъ, и като единствена следа отъ циклонната ченъ. Неговата сила е различна и зависи, както Р
система остава едно слабо, циклонно движе състоянието на циклона, така и отъ разстояние^
ние въ областьта на студените въздушни маси.
на наблюдаваното мъсто. до центъра !"У- *

м?йх,*и.-ч.\
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кото то е по-близко до последния, толкова тя ще
Когато центърътъ на циклона минава южно
бжде по-малка. Съ отдалечаването му отъ него, тя отъ местото
на наблюдението (фиг.. 7.), измене
се увеличава.
нието на времето върху последното не става сь та
Следъ преминаването на топлия фронтъ, ва- кова богато разнообразие. Презъ цълото време на
лежитъ преставатъ. -Сега мъстото попада, въ топ циклонното влияние то ще лежи само въ областьта
лия секторъ на циклона (п. 3.): облачностьта започва на студения секторъ. Ако циклонниятъ центъръ
да намалява, а небето да се прояснява. Вътърътъ се минава близко до него (пол. 1.), влиянието на фрон
изменя на юженъ и югозападенъ и значително товете не е съвсемъ изключено, обаче то е много
ослабва. Понякога настжпва даже пълно затишие. слабо и не така ръзко. Ветърътъ се изменя отъ
Въздухътъ значително се затопля. Всичко това
води къмъ поправяне на времето. Следъ топ
лия секторъ. върху местото на наблюдението идва
студениятъ фронтъ (пол. 4). Съ неговото настжпване небето се покрива съТъмни дъждовни облаци,
които се движатъ въ форма на валякъ. Вътърътъ
се промъня отъ юго западенъ на западенъ и северозападенъ. Температурата се понижава, а съ това
настжпва качване на барометъра. Облачниятъ ва
лякъ носи съ себе си фронтовите валежи. ПоследНИГБ еж силни, поривисти, но непродължителни.
Поне кога гЬ еж придружени съ силни циклонни
гръмотевици, които презъ зимата придаватъ на
циклонното време лътенъ характеръ.
Понеже студениятъ фронтъ на' циклона се източенъ на североизточенъ и северенъ, като носи
движи много по-скоро отколкото топлиятъ, той се студено и облачно, дори мрачно време но сь
бави сравнително по-малко време върху наблюдава много слаби валежи. Голъмата и низка облачность
ното мъсто и го отминава бързо. Следъ неговото се дължи на наслояването на топлите и влажни
отминаване последното попада въ студения секторъ въздушни маси отъ горните части на топлия сек
на циклона (пол. 5-). — Температурата започва торъ, върху долния студенъ въздухъ на студения
ръзко да пада, налъгането да се качва, а небето секторъ. Когато мъстото на наблюдението е зна
да се прояснява. В-втърътъ се изменя на северо-запа- чително отдалечено отъ циклонния центъръ (пол.
денъ или северенъ и започва да намалява силата 2.), влиянието на двата фронта е съвършенно слабо.
си. Поради проясняването на небето въ студения сек Въ случая ще имаме по-голъмо постоянство на в%торъ, което се дължи на нахлуването на сухи и търа, гол-вмо понижение на температурата и срав
студени въздушни маси, северо-западниятъ вътъръ нително много малка висока облачность. Характер
на този секторъ е познагь въ народните уста подъ ните и р^зки промени на метеорологичните еле
името „яснецъ". Когато студениятъ секторъ покрие менти тукъ съвършено липсватъ. Времето е по
напълно даденото мъсто, небето се съвършено стоянно, но студено и никой не подозира, че ме
изяснява, температурата силно понижава, а в-втъ стото е въ областьта на циклонъ и че на нЪколко
рътъ отслабва. Това еж елементите на хубавото стотици клм. напредъ въ влево и вдвено се намивреме, което презъ зимата се характеризира съ ратъ циклоннитъ фронтове съ своите бури и ва
сухъ и приятенъ студъ, слънчеви дни и ясни лежи. Само наличието на една синоптична карта и
звездни нощи, а презъ лотото съ свежи прохладни модерното рациосъобщение за времето, могатъ да ни
слънчеви дни и ясни, сравнително студени нощи. откриятъ тази природна тайна.

Г.

Слзвяновъ

МОРСКА
Единъ отъ основнитЬ принципи за водене на
войната и боя, т. е. на стратегията и тактиката,
презъ всички времена и за всички народи, на су
шата, въ морето и въ въздуха, е билъ и е изне
надата. Умелото използуване и прилагане на тоя
принципъ често пжти е довеждало до пълно уни
щожение или най-малко до разколебаване, смуща
ване, объркване и въ всъки случай до създаване
на благоприятна обстановка за по-нататъшната
борба и извоюване на победата. Приложението на
тоя принципъ има своето най-широко место въ
изкуството да се насочва и действува съ въоржжената сила, т. е. въ маневрирането съ войските
и въ методите и начините на борбата; но наредъ
съ това изненадата може да се крие и въ сред
ствата за борба—вс-Ько ново и непознато за про
тивника оржжие донася бързи м големи успъхи,
най-малко докато неприятельтъ го опознае, ^изучи
И открие съответното сръдство за противодействие

МИНА
или защита. Отъ тукъ и стремежътъ за все по-но
ви и по-нови изнамирания и усъвършенствувания
въ военната техника.
Мината, като средство за борба на море, по
характера на своето естество, представлява пълно
олицетворение на принципа на изненадата и то не
като ново, непознато за неприятеля оржжие (въ
това отношение, безспорно и тя следва пжтя на
всички бойни ср%дства, т. е. всека нова мина или
всъко нейно усъвършенствуване, останало тайна за
другите, всъкога изненадва противника), а като
такова, чието приежтетвие е всъкога неизвестно и
чието действие е винаги неочаквано. Скрита подъ
водната повръхность, невидима и мълчалива, тя
дебне своята жертва и съвсемъ ненадейно нанася
удара си, понъкога въ мъсто и време, когато мо
же би най-малко би могло да се предвижда нейно
то приежтетвие. По тая особеность на своята сжщина, мината стои единствена и усамотена всръдъ
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всички останали оржжия. Едничкиятъ неинъ сродникъ е само проводникътъ, който е, така да се ка
же, одухотворена, разумна мина, която при това
притежава способностьта да се движи, търси и из
бира своя противникъ.
Разрушителната сила на мината, въ разните
етапи на своето развитие, е била различна, но тя
винаги е била по-голема, отколкото тая на позна
тите подводни средства, напр. артилерийския снарядъ или хвърчилната бомба, и то не поради ко
личеството на своя зарядъ, който може да бжде
и по-малъкъ отъ тоя на снаряда или бомбата, а
поради посоката на своя ударъ, насоченъ всвкога
въ най-слабата и най-лесно уязвимата — подводводната часть на кораба. Надводната, — даже и
когато е незащитена, може да понесе съ десетки,
а даже и стотици артилерийски или бомбени по
падения, безъ да излезе отъ строя Ц-БЛИЯ корабъ;
едва когато бждатъ унищожени или поразени всич
ки средства за борба и движение — артилерия,
торпедни тржби, машини, котли и пр., само тогава
корабътъ ще бжде напълно обезвреденъ и неспособенъ за по-нататъшенъ бой. Наопаки, и най-защи
тения въ подводната си часть корабъ, макаръ
ВСИЧКИТЕ му оржжия и двигатели да останатъ непокжтнати, не може да издържи по-вече отъ две
— три — петь минни попадения, а понякога и
едно е достатъчно, за да бжде напълно и завина
ги изваденъ отъ строя, защото минниятъ ударъ
отнема възможностьта на кораба да се държи надъ
повърхносгьта на водата, възможностьта му да из
вършва каквато и да била бойна дейность, съ ед
на дума — възможностьта му изобщо да сжществува. Докато при артилерията и бомбата, корабътъ
има да се бори само съ разрушителната мощь на
чов-Ьшкия гений, при мината съюзникъ на човека
става и водната стихия, чието действие е несравнено по-мощно и неотразимо.
Въ това отношение близъкъ сродникъ на ми
ната е само торпедото, което сжщо така действу
ва върху подводната — най-уязвимата часть на

кораба. Обаче, до като- мината, колкото и напада
телни да бждатъ целите, за които се използува и
колкото активни да бждатъ методигЬ на нейната
употреба, тя все пакъ, въ края на краищата си
остава едно неподвижно, позиционно средство за
борба, торпедото — обратно — по характера на
своята природа е всвкога нападателно, активно
средство, макаръ целигв, за които то се използу
ва, да бждатъ пон-вкога чисто отбранителни. По
гледнато отъ тая страна, торпедото рЪзко се отли
чава отъ мината; въ това направление то има ежЩИТБ свойства, както артилерийския снарядъ и
въздушната или водната бомба. Голямото преиму
щество на мината, което липсва и на торпедото и
на ВСБКО друго бойно средство, е нейното скрито
изненадващо действие, което, както се изтъкна погоре, я приближава само до подводния корабъ.
Тръбва, обаче, да се отбележи, че основната идея»
заложена въ мината, сжществува макаръ и въ ограниченъ размЪръ.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 подводника, който
е носитель и на мината и на торпедото. Колкото
и да еж големи разрушителната сила на мината иматериалните поражения, които тя нанася на про
тивника, ТБ не могатъ да. се сравнятъ съ морално-а
. то въздействие, което тя упражнява върху духа "
неприятеля, дори и въ случаи, когато тя не е ДР"
коснала никой вражески корабъ; фактътъ на ней
ното приежтетвие е напълно достатьченъ, за да се3
прояви това нейно, тъй силно и съ нищо неотре '
зимо действие. Нъщо по-вече, даже предполо# "
нието, че известно морско пространство е мини*
рано, колкото това предположение и да е малко
вероятно или необосновано, е вече психологиче
ски елементъ, чието значение не може да се пре
небрегне. Това морално въздействие е толкова го
лямо, че то се стоварва съ всичката си тежест*
не само върху слабите и безволни характери, нС
и върху най-твърдит-Б и калени, забележителни ПС
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своята нравствена устойчивость, натури. То угне
тява, притиска и пречупва всвка енергия или наймалкото смущава спокойната мисъль на команд
ването, сгЬснява неговигЬ движения, налага му
ограничен
въ маневрирането, принуждава го понъкога къмъ. нерешителность и колебливость, съ
една дума свързва неговите действия и става ед
на сигурна предпоставка за по-успешна борба отъ
страна на противника, който е поставилъ минните
полета или който е по-издържливъ духомъ, като
му дава възможность да нанася резултатни удари,
даже и тогава, когато материално е по-слабъ.
Тъкмо това свойство на мината, разбрано и оце
нено презъ миналите войни, дава основание на
мнозина да твърдятъ, че тя е оржжие на слабия
срещу силния, което безспорно е право, обаче'са
мо за съотношенията въ нравствените, но не и въ

материалните сили на двете воюващи страни, т. е.
противникъ съ по-слаби материални средства, но
съ големо морално превъзходство, може да раз
чита да изтръгне за себе си победата. ГолЪма и
пакостна илюзия е, обаче, обратното—илюзия, коя
то е приспивала н%кои държави и много умове,—
не може мината (а заедно съ нея торпедото, проводникътъ, хвърчилото и всички тъй наречени сред
ства на „малката война"), въ колкото голЪмо ко
личество да бжде тя притежавана и използвана,
да сломи единъ силенъ материално противникъ,
разполагащъ съ мощенъ надводенъ флотъ, който
при това е не по-малко изкусенъ въ своите действия
и стои сравнително не по-долу въ своята морална
подготовка.
Варна, 20. юлий 1934 г.

„ОКЕЯНИЯ" НЯ КОТВЯ ПРЕДЪ ВЯРНЯ

Фани Попова-Мутафова

КРАЙ

БРЪГЯ.

— Помнишъ ли — шъпне горещо той —пом
нишъ ли вечерьта когато пристигнахме за пръвъ
пжть въ Венеция? Сякашъ, че вчера е било. . .
Ние пакъ стояхме тогава тъй сами, единъ до дру
ги, загледани въ СВЪТЛИНИГБ на морето...
Кина Пенкова трепва. Оглежда се наоколоВижда, че компанията е отминала нататькъ, слезла
е къмъ малкото пристанище.
Тя отвръща мълчаливо глава и съ надменно
вдигнато чело тръгва подиръ чезнещигв силуети
на приятелите си.
Мжжътъ остава самъ на скалата. Вътърътъ
в"Ье прошарената му коса. Единъ звънливъ звукъ
го накара да се опомни. Откъмъ купичката на гиз
давия замъкъ — граденъ съ червени тухли и белъ
камъкъ — часовникътъ отмъря петь часа.
Варна ги посръща съ своя веселъ шумъ, съ
своя прахъ, съ своитв крещящи багри, съ своя миризъ на риба и соль, докато слънцето пронизва
съ златни копия и ослъпява очите съ ярка, бела
светлина.
Следъ този единственъ опитъ да се счупи
старата умраза, Винаровъ разбра, че стоенето му
въ Варна става вече невъзможно и непоносимо.
И реши да замине следъ два дена за София.
На следната сутринь той отиде за последенъ
пжть на пъсъка. Но жена му и дъщеря му ги н%маше. Тъ не бъха дошли на смъсенитъ бани. Явно
бъше, че жена му го отбъгва вече. Все пакъ къмъ
дванадесеть часа той забеляза двата имъ стройни
силуета да се явяватъ въ най-хубавигв си пижами.
Майката бе облъчена цЪла въ бъло, съ чер
вена шапка и отъ това изпъкваше още повече
мургавата й, запазена хубость. Дъщерята, нъжна и
руса като него, беше облечена въ розово, на
жълти цветя. Т Б го отминаха безъ да обърнатъ
глава. Дори и дъщеря му не .посмЪ да хвърли нито
веднъжъ погледъ къмъ него. Тогава глуха неприязънь закипъ въ сърдцето му. Ето, че сега тя иска
дори и любовьта на детето да му отнеме. Колко
горда и колко упорита беше тази жена, за да не
може да забрави и следъ толкова години вече.
— Маро! — извика високо той.
Момичето трепна, обърна се, тръгна къмъ
него, но следъ това веднага наведе глава и про
дължи да върви следъ майка си.
Оскърбенъ и гн-ввенъ, ;Винаровъ се отдалечи
и престана да дири съ очи балата и розова пи
жама. Смеси се съ една шумна компания, почна
високо да говори и се смъе, за да прикрие скръбьта,
която го разяждаше.
Морето блъскаше съ ярость огромните си
зелени вълни връзъ бръта. Веселиятъ му грохоть
разпалваше буйни веселби, дръзка палавость. Уло
вени за ржце, по петь-шесть души причакваха ид
ването на Н-БКОЯ висока вълна, подскачаха едно
временно надъ гривата й, следъ това се отпущаха,
избърсваха съ ржце мокрите си лица, пълните си
съ
солена влага очи, отново се улавяха и съ шумно
Обзетъ отъ внезапенъ поривъ, Пегъръ Вина
нетърпение
очакваха идването на следващата вълна.
ровъ се доближи до бившата си жена. Защо
Обкржженъ
съ весели млади хора, Винаровъ
най-сетне те да не забравятъ отдавна изличеното
разправяше
нъкакъвъ
остроуменъ анекдотъ и ка
отъ паметьта му минало, защо да не станатъ поне
раше
ЦЬлата
компания
да избухва въ дълъгъ кидобри приятели. Все пакъ добритъ спомени отъ
котъ.
Между
т%хъ
имаше
нъколко елегантни чуж
щастливата имъ младосгь, бъха по-силни отъ мрач
денци. Единъ едъръ момъкъ имъ превеждаше ка
ния лъхъ на преживъната горчивина.
заното. Къмъ тъхъ се, присъедини и една хубава унТя отминаваше винаги съ упорито вдигната
нагоре глава, той отбягваше да проследи съ взоръ
фигурата й, макаръ и да го изгаряше желанието
да види какъ изглежда тя следъ толкова време.
Дъщеря си той срещаше по-често. Два или
три пжти въ месеца, когато бъха въ София, той
телефснирваше и я извеждаше отъ кади. Тогава
я водеше на ресторантъ, кино или театъръ, изпра
щаше я до най-близката улица и се сбогуваше,
безъ да се обърне нито веднъжъ. Какъ се случи
това лъто и тримата да се събератъ въ това шум
но морско лътовище ? Тя бе научила, че той е заминалъ нъкжде изъ Пирина. Той знаеше, че бив
шата му жена и дъщеря му ще ходятъ въ Берко
вица.
И ето, че сега тъ требваше непрекъснато да
се виждатъ: въ градината, на пъсъка, изъ града.
Всвка среща дразнеше нервитъ имъ и усил
ваше старата горчивина. Тя още не бъ простила
миналото. Той още не бе превилъ гордостьта си
да признае своя гръхъ.
'
Затова, когато случаятъ ги изправи единъ до
другъ върху тъсната площадка на монастиря Аладжа, горе на нъколко метра отъ земята, и двамата
почервенъха отъ гнъвъ и смущение, като отбягваха
грижливо да срещнатъ погледите си. Той бегло
докосна съ ржка шапката си, тя едва забележимо
кимна съ глава. Само дъщеря имъ весело отиде
къмъ баща си и не скри радостьта и очудването
си, че го вижда тамъ. Дветъ компании, които бъха
отишли на излетъ изъ Варненските околности, бързо
се смесиха, и въ двете имаше много общи познати.
По неволя Кина Пенкова требваше да слуша гласа
на мжжа си, да седне въ единъ автомобилъ съ него,
да търпи случайното му докосване при качването
въ колата. Съ зле прикрито вълнение той трЪбваше
да остане въ общата компания и да гледа, седнала
предъ себе си, жената, която тъй жестоко го бе
наказала за нищожната вина, която той см-вташе
за отдавна изкупена.
Нвколко минути лудо б-Бгство съ автомобила,
все съ море и лозя отстрани, ги докараха предъ
оградата на парка, който заобикаля лятната рези
денция.
Часовоятъ отваря голямата желязна порта
и колата стига почти до вилата на директора, който
посреща гостите и ги развежда изъ великолепните
градини.
Компанията тръгва по едни виещи се пжтеки
които слизатъ надолу, чакъ до бръта. Т Б се спиратъ върху най-широката скала, въ видъ на те
раса, която, издвлана на дребни стжпалца, стига
до водата. Въ лъво се рисува белата ивица на
Добруджанския бръгъ, въ д есно се извива големия
синь полукржгъ на Варненския заливъ. Долу, въ
бездната, водата нЪжно гали съ елмазена пъна го
лемите, зеленикави скали. И нищо друго, освенъ
огромна синева — на небето е морето.

ВАРНЕНСКА ГРА/Гт: * ГТГБЛ1ЮТЕКА
гарка, следъ това двама чехи, после нъкаква румънка.
Компанията ставаше все по-пъстра и по-шумна.
Внезапно Винаровъ побледнЪ. Той ВИД-Б жена
си да тича къмъ него, съ стъкленъ погледъ и жълто
ато восъкъ лице. Тя отчаяно протегна ржце къмъ
него— Детето! Детето... — и тя се задъхваше и
сочеше като обезумъла нЪкаква черна точка, която
ту се показваше въ далечината между бъсно надига
щите се вълни, ту се губеше въ зейналите глжбини. И наистина, до преди малко блесналото въ
:ребърни светлини море изв"еднъжъ бе станало
черно и зло, 6-Б накждрило страхотно широкия си,
пЪнливъ гръбъ и съ тъменъ грохотъ се хвърляше
върху влажния пъсъкъ.
Кина Пенкова се улови за лакета на мъжа
си. Зжбитв й тракаха въ зле сдържани тръпки.
—' Петьо... По-скоро... Тичай!... — едва се
изтръгна шъпотъ отъ сгърчените й устни.
Въ този страшенъ мигъ, тя инстинктивно ди
реше своя естественъ покровитель,- бащата, баща
та" на нейното дете. Умразата бъ забравена, не
сжщесгвуваше, никога нищо не бе ги разделяло.
Вцнаровъ се затече къмъ бръта, хвърли се
въ вълните. Следъ него се спуснаха още нъколко
души отъ спасителната команда, която не знаеше
кому първо мъ да помогне. Вече нъколко души от
чаяно се бореха съ победоносните стихии.
На бр^га се струпаха хора. Женски писъци
отъ време на време се издигаха надъ общия, неясенъ шумъ и караха всички да изтръпватъ.
Отъ този мигъ до часа, когато видеха дъщеря
си да отваря най-сетне очи, Винаровъ и жена му
нито веднъжъ не си спомниха, че те еж живели
толкова време разделени. Тъ се зов%ха съ старите,
познати имена, тъй както бъха свикнали да се наричатъ преди свадбата 'си още. Нищо чудно нЪмаше въ това, че бащата заведе съ кола жена си
и дъщеря си до квартирата имъ, че остана тамъ
докато младото момиче напълно се съвзе, че не
си отиде и по-късно, а остана да объдва, а следъ

това и да вечеря при тъхъ
На другия день, а следъ това и всички след
ващи дни, той продължи да ходи въ дома имъ, да
се грижи за детето, да преувеличава последствията
отъ преживената уплаха, да трепери надъ ВСБКО
оплакване и недоволство на младото момиче. Все
пакъ, най-сетне" то напълно възвърна старата си
бодрость и той требваше да престане да ги по
сещава.
Една вечерь, той ясно прочете въ очите на
жена си неумолимия въпросъ. Тя казваше: може
ли това да продължава вечно? Какъ ще свърши?
Те б-вха седнали на една пейка, край огра
дата на морската градина. Дъщеря имъ танцуваше
въ близкия дансингъ, отведена отъ компания ве
сели, млади хора. Лжчите на фара опъваха дълги
златни жици по тъмносините води. Тълпата шумъше въ градината съ веселъ, лекомисленъ гро
хотъ.
Тогава той разбра, че е дошелъ горчивия
часъ, въ който требва най-сетне да преклони
глава, да признае вината си, да обуздае честолю
бието си.
Но въ мига, когато той отвори уста да се
унизи, жена му леко се усмихна и каза:
— Ние утре заминаваме. Искашъ ли да се
върнешъ съ насъ?
Винаровъ я изгледа поразенъ. Тя, неумоли
мата, гордата, първа протегаше ржка.
Очите й го гледаха спокойно, пълни съ очак
ване.
Той взе ржце й въ своите, стисна ги силно и
не оттовориОтъ дансинга идеше некаква бавна и гореща
мелодия, тамъ младостьта танцуваше въ волно
опиянение, ветърътъ шумеше едва забележимо въ
листата на дърветата, морето дишаше дълбоко и
неподвижно, звездите трептеха съвсемъ низко надъ
успокоените води.
На другата сутринь тримата заминаха за
своето далечно, старо гнездо.

ВОДЕНЪ СПОРТЪ
С ч.
СЪСТЕЗАНИЯТА

ВЪ ДУНАВСКАТА

По традиция, всека година презъ месецъ августъ, въ флота — Варна, ставатъ общофлотски
състезания между първенците отъ трите наши мор
ски части: Морска полицейска служба, Морска
Учебна часть и Дунавска полицейска служба.
Преди това, обаче, вс%ка часть отделно за себе си
прави съответни състезания за да определи своите
първенци.
Състезанията на Дунавската полицейска слу
жба — Русе, за определяне първенци за общофлотскитъ състезания, се извършиха на 14. и 15.
юлий т. г., при сравнително благоприятно време и
стечението на множество народъ, който съ гоЛ-БМЪ интересъ наблюдаваше състезанията отъ
бръта на Дунава и отъ СТОЯЩИГБ на близко_кораби
и шлепове. Презъ нощьта на 14. срещу 15. юлий,
КорабитЬ, катерих* и обслугитъ имъ състезатели,
издържаха въ продължение на 3—4 часа една голема северо-западна буря, придружена сь много
силенъ поривистъ
силенъ дъждъ и необикновено силенъ
в%търъ, която доста измори обслугитъ, ооаче не

ПОЛИЦЕЙСКА СЛУЖБА

попречи за състезанието на следния день.
Двудневните състезания на Дунавската поли
цейска служба обхванаха ц-влата подготовка на частьта. Тукъ, обаче, ние ще се ограничимъ да отбележимъ само резултатите и постиженията, достиг
нати по отношение на водния спортъ, които есте
ствено най-много интересуватъ читателите на
.Морски Сговоръ".
Резултатите и постиженията отъ състезанията
на Дунава еж следните:
I. Свободно плаване по течението на разстоя
ние 1000 метра — за офицери.
Пръвъ се класира Мичманъ I р. Димитъръ
'Минковъ, проплавалъ разстоянието за 6 мин. и 29 сек.
Втори — Мичманъ 1 р. Крумъ Манасиевъ, про
плавалъ разстоянието за 7 мин. и 40 сек.
II. Свободно плавайе по течението на разстоя
ние 1000 метра — за подофицери.
1. Подофицеръ Никола Тоневъ Ивановъ, 5 ми
нути и 55'/» секунди.
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2. Корабникъ Стоянъ Петракевъ Черневъ, 6 м.
и 10 сек.
Ш- Свободно плаване по течението на разстоя
ние 1000 метра — за моряци.
1. Морякъ Кръстю Костовъ Кръстевъ, 5 мин.
и 58 сек.
2. Ефрейторъ Никола Лазаровъ Мариновъ,
6 мин. и 4 сек.
'V. Свободно плаване по течението на разстоя
ние 500 метра — за подофицери.
1. Подофииеръ Радославъ Георгиевъ Вълчановъ, 2 минути и 29 секунди;
2. Подофииеръ Никола Николаевъ Василевъ,
2 мин. и 40 сек.
V. Свободно плаване по течението на разстоя
ние 500 метра — за моряци.
1. Морякъ Михаилъ Георгиевъ Михаиловъ,
2 мин. и 24'5 сек.
3. Морякъ Свътославъ Златевъ Николовъ, 2 м.
и 30 сек.
VI. Плаване съ дрехи на разстояние 200 метра
по течението — за моряци.
1. Ефрейторъ Никола Лазаровъ Мариновъ,
1 минута и 2 секунди.
2. Кандидатъ-подофицеръ Илия Стефановъ Бенчевъ, 1 минута и 3 секунди.
VII. Свободно плаване по течението на разстоя
ние 100 метра — за подофицери.
1. Подофицеръ Цвътанъ Флоровъ Димитровъ,
0 мин. и 43 секунди.

ЛодкитЪ, които придружават* плаващигЬ на 1000 м.
разстояние

Морски Сгхшбръ^
2. Подофицеръ Радославъ Георгиевъ Вълчановъ, 0 мин. 45 сек.
'.
VIII. Свободно плаване по течението на разстоя
ние 100 метра за моряци.
1. Морякъ Юрданъ Георгиевъ Юрдановъ, 0 м.
и 47"5 секунди.
2. Кандидатъ подофицеръ Петъръ Христофоровъ Христовъ, 0 мин. и 48'5 сек.
IX. Скачане отъ височина отъ 5 и 7 метра, само
'
за моряци.
1-Морякъ Юрданъ Георгиевъ Юрдановъ съ
115 точки.
2. Морякъ Св-втославъ Златевъ Николовъ съ
96 точки.
X. Гребене съ лодки двойни на разстояние
2000 метра (1000 метра противъ течението и
1000 м. по течението) — на кърмилото подо
фицеръ.
Първа се класира лодката съ обслуга: канди
датъ подофицера Кирилъ Павловъ Георгиевъ и
моряците Стоянъ Петровъ Въкьовъ и Туни Фрацческовъ Кондровъ, взела разстоянието за 14 минути
и 27 секунди.
'.-•••'
Втора — лодката съ обслуга: подофицеръ
Никола Пенчевъ Ивановъ, кандидатъ-подофицеръ
Емилъ Игнатовъ Благоевъ и ефрейтора Стоянъ

Гребане съ лодки двойки на разстояние
Пущането на лодкитЪ

2000 метра.

Иочковъ Хинковъ, взела разстоянието за 4 мину
ти и 28 секунди.
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 Янгеловъ Коновъ, ефрейторите
Иванъ Цаневъ Димовъ, Иванъ Николовъ Боковъ,
Ради Христовъ Радевъ и моряка Георги Лнгеловъ
Йотовъ, взела разстоянието за 18 минути и 181/а
секунди.
Втора — лодката съ обслуга: подофицеръ
Димитъръ Димовъ Лтанасовъ, ефрейторигЪ Ялександъръ Костовъ Плександровъ, Василъ Петковъ
Юрдановъ, Маринъ Парашкевовъ Гроздевъ и мо
ряка Димитъръ Ивановъ Русенски, взела разстоя
нието за 20 минути и 20 секунди.
XII. Ветроходство съ двойки на разстояние
1500 метра по течението (при неблагоприятна
за ветроходство обстановка) — на кърмилото
подофицеръ.
Първа се класира лодката съ обслуга кораб
никъ Борисъ Ивановъ Сяровъ, ефрейторъ Петко
Ивановъ Петковъ и моряка Кирилъ Стояновъ Велковъ, взели разстоянието за 7 мин. 23 сек.
Втора — лодката съ обслуга: подофицеръ
Кирилъ Петровъ Бабзчевъ и моряцитв Стоянъ Пет-
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На вл-Ькало къмъ местото на-пущането.

ювъ Въкьовъ и Туни Франческовъ Кондровъ, взели
>азстоянието за 7 мин. и 46 сек.
(III. В-Ьтроходство съ четворки на разстояние
ЮОО метра по течението (при съвсемъ неблаоприятна за ветроходство обстановка) — на
кърмилото офицеръ.
Първа^се класира лодката съ обслуга : Миччанъ II р Йорданъ Пращинковъ, ефрейторите Вамлъ Петровъ Йордановъ, Ялександъръ Костовъ,
Чаринъ Парашкевовъ Грозевъ и морякъ Димитъръ
ивановъ Русейски, взела разстоянието за 13 минути
135 секунди.
Втора — лодката съ обслуга: Мичманъ I р.
{румъ Манасиевъ, ефрейторите Иванъ ЦоневъДииовъ, Иванъ Николовъ Боковъ и моряците Ради
(ристовъ Радевъ и Георги Днтоновъ Иотовъ, взела
разстоянието за 13 минути и 40 секунди.
Освенъ тия 13 вида състезания, бЪха изпъл-

Гребане съ лодки четворки на разстояние 3000 метра.
Пристигането на първата ладка.

нени още други 10 вида състезания, които като помалко интересни за нашите читатели и не отна
сящи се къмъ областьта на водния спортъ изоста
вяме.
На първенците отъ състезанията се раздадоха
скромни награди съ съответните подписи.
Тукъ требва да се подчертае, че по своя соб
ствена инициатива деятелниятъ русенски „Яхгьклубъ" подари, за да се даде като награда на едно
отъ състезанията една хубава джебна кутия за цигари
огь алпака. Тази награда беше определена да се
даде на офицера първенецъ въ плаване на 0-0
метра разстояние. Наградата получи мичманъ 1 р.
Димитъръ Минковъ, който вече неколко години
подъ редъ излиза първенецъ на офицерските пла
вания на големи разстояния въ Дунавската поли'
цейска служба.
Русе, 28. VII. 1934 г.

ОФИЦИЛЛЕНЪ ОТДЪЛЪ
Новото Главно Управително ТБЛО
Съветници: Кап. I р. Г. Славяновъ, П. Стояновъ, общественикъ, Я. Сираковъ, юрисконсултъ
на Варн. община, Г. Даскаловъ, адвокатъ. Т. Птанасовъ, инженеръ, директоръ на д-во Гроздъ, П.
Оджаковъ, апелативенъ сждия въ гр. Русе, Д-ръ
Никола Недковъ, хирургь-Ломъ, Ст. Минковъ, търговецъ—Габрово, Йовко Обрейковъ, директоръ тют.
<Ь-ка Левски — Пловдивъ, Иванъ Ивановъ, търговецъ-Ямболъ, Кап. I. р- Сава Н. Ивановъ, н-къ
Дун. пол. служба, и Г. Куповъ, преподаватель. въ
Морското у-ще.
#
На 26. и 27. августъ заседава въ Варна VII.
ред, конгресъ на Съюза на българскитЬ моряци.
Представитель на БНМС поднесе поз -равитъ на
организацията ни къмъ най-бли:ката намъ органи
зация — Съюза на българските моряци. Съ задо
волство требва да отбележимъ пълната хармония
въ схващанията на двет* организации по големитъ въпроси за родното мореплаване. По
тоя поводъ даваме изцЪло гласуваната и приета
резолюция на този конгресъ:
I. Седмиятъ редовенъ конгресъ на Съюза на
българските моряци, заседаващъ на 26. и 27. ав
густъ 1934 год. въ Варна, разгледа дейната про-
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Мора^Сговоръ^

грама на днешното правителство, изложена въ мани тика, въ автономни учреждения или на държавна
.
- .
-" **с •- '•
феста му отъ 19. май т. г., подробно разяснена отъ служба.
IV. Като има предвидъ, че за правилното си
м-ръ председателя в ъ първата му публична речь
на 12. VI. т. г., както и становището и участието на развитие нашето корабоплаване има нужда отъ
армията в ъ обновителната творческа дейность въ подкрепа и насърдчение, конгресътъ реши да моли
стра<ата, изложени в ъ официалния органъ на ар г. Министра на съобщенията да разпореди, щото
Законъть за насърдчение на търговското корабо
мията.
Конгресътъ вижда въ творческата обновителна плаване, изработенъ отъ специална комисия при
дейность на правителството и в ъ пръкото участие сжщото м-во, да бжде внесенъ в ъ Министерския
и съдействие на родната армия в ъ всички отрасли.;, съветъ за одобрение.
„ОКЕЯНИЯ" п р е д ъ В а р н а .
на живота пълна гаранция за бързия стопански, :
На 6 септемврий т. г. пристигна идящъ отъ
»мораленъ и нравственъ възходъ на нашия народъ. ;
Поради това съюзътъ на българскитъ моряци, I Одеса италианскиятъ моторенъ к о р а б ъ „Океания*,
състоящъ се отъ една о т ъ най-здравите части на , носящъ.на борда си около 800 души екскурзиан
българския народъ, каленъ въ непрестанната борба < ти, повечето отъ които — надъ 500 души, италиан
с ь водната стихия, творящъ безспирно стопански ^ ци, а останалите, французи, германци, унгарци и
блага на полето на международното състезание,^ испанци. Тази екскурзия е организирана отъ Лига
кждето гордо се развива. българскиягь трицвътъ, ^ навале италиана— италианския Морски сговоръ и
като организация творческа, състояща се Отъ лица ; между екскурзиантите имаше около 150 души,
обладаващи всичките ценни заложби на преданни членове на лигата. Водачъ на екскурзията б ъ адпатриоти, родолюбиви и съзнателно дисциплинира миралъ Енрико Кутури, председатель на Лига на
ни граждани, изказва своя възторгъ къмъ идеите вале; в ъ екскурзията вземаше участие и покрови
на новото време и армията, дава безрезервната си телката на лигата, Контеса Мария Ж о з е Брандоподкрепа на правителството и готовностьта си да лини д'Адда, както и' много членове отъ управи
му бжде цененъ сътрудникъ въ областьта на бъл телното ТБЛО на Лига навале.
гарското мореплаване и морячество въ всичките
Къмъ 9 часа сутриньта корабътъ пусна котва
му отрасли.
предъ вълнолома на Варненското пристанище.
И. Седмиятъ редовенъ конгресъ на Съюза на Къмъ Ю часа гостите съ моторни лодки слъзоха
българските моряци, като разгледа резолюцията на суша. Б . Н. М. С , предизвестенъ за пристигане
на Българския Народенъ Морски,.Сговоръ, взета на то на екскурзиантите, членове на Лига навале, взе
XI му редовенъ конгресъ, намира взетите решения живо участие при посрещането и се представля
въ точки II, III, IV, V и VI напълно уместни, целе ваше отъ една делегация отъ 9 души отъ ГУТ и
съобразни и съвпадащи съ становището на съюза- Варненския клонъ. Следъ слизане на суша, на адПоради това конгресътъ реши безрезервно да
Кутури б-Ьха представени членоветв на
присъедини своигв усилия къмъ усилията на БНМС миралъ
Б.
Н.
М<
С
, съ които той води продължителенъ и
за 'постигане на така поставените цели.
много сърдеченъ разговоръ.
III- Седмиятъ редовенъ конгресъ, като има
Следъ приветствията, отправени к ъ м ъ ГОСТИ
предвидъ програмната дейность на правителството ТЕ отъ
г. Ст. Савовъ, кметъ на града, и о т ъ други
относно устройството на новата държава и въ част- т е официални
лица за добре дошли, представиность въпроситъ, засъгащи устройството и органи
тель
на
ГУТ
поздрави
отъ името на Б . Н. М. -С.
зацията на професионалните съюзи, отъ друга
членовете
на
Лига
навале.
Съ топли думи г. адмистрана, като взе предвидъ, че Съюзътъ на българ
ските моряци като чиста професионална организа ралъ Кутури отговори, че екскурзията, която Лига
ция, включваща всички морски лица (първа и вто навале предприема, е въ отговоръ на поканата на
ра категория), определени като такива отъ закона Б. Н. М. С. да се уредятъ между дветъ страни —
за търговското корабоплаване, нема сродство и Италия и България редица екскурзии, за по-близко
сходство съ никоя друга организация въ страната, опознаване между двата народа. Подчерта, че ще
че Съюзътъ на българските моряци, като органи бжде особено щастие да види в ъ най-близко вре
зация на лица съ строго специфична и обособена ме Б . Н. М. С. като гость на Лига навале въ
специалность, твърде често неизвестна и зле раз Италия.
Отъ името на ГУТ бъха поднесени значки на
брана отъ общественото мнение въ страната, ня
маща равна на себе си по условията и начина на г. адмиралъ Кутури, Контеса Брандолини и др- поприложението- й, намира, че Съюзътъ на българ видни членове отъ Лига навале, които бъха много
- ^
ските моряци требва да бжде засиленъ и подкре- трогнати.
пенъ 'отъ правителството, за да може да способст
3 / 5 „СОФИЯ" В Ъ ВЯРНА. На 31 м. и . при
вува съ ценното си съдействие за изграждане на
ония хубави начинания, които правителството си е стигна в ъ Варненското пристанище н-Ъмскиятъ тър
поставило въ областьта на мореплаването и за да говски параходъ «София", принадлежащъ на „Веч*"
може да бжде здрава опора въ новата държава, на 5сЬе 1_еуап*е-ип1е\ Корабътъ е строенъ в ъ кора
която ще се опре творческата й дейность по на- бостроителницата „Оеит-зсНе У/егЙ"— Хамбургъ. Има
следните данни: водоизмъщение 2969 бруто региШИТБ крайбръжия, морето и Дунава.
сгьръ тона, товароспособность 4500 тона, дължи
Посади това съюзътъ требва да включи аб на 106.68 м., най-голъма широчина 15*24 м., газе
солютно всички морски лица, независимо отъ тъх- не 6.73 м., скорость 14 мили в ъ часъ; обемътъ на
ното поприще и дейность.
хамбаритк а) за бали 7730 куб. метра, б) за зър
Седмиятъ редовенъ конгресъ ре ни да моли нени храни 8590 куб. метра. „София" е първиятъ
българското правителство въ изпълнение духа и параходъ, комуто е дадено българско име и то то
предписанията на закона за търговското корабо ва на нашата столица. Съ това нъмското корабо
плаване, да разпореди да се включатъ въ редове плаване ни указа голъмо внимание. В ъ изразъ на
те на Съюза на българските моряци всички мор благодарности Столичната община изпрати на ко
ски лица отъ двете категории, като чисти морски* менданта на кораба една ценна картина, представ
професионалисти, опргдълени отъ сжщия законъ, ляваща най-красивата ч а с , •
' "

гй

•:*Уи!.с

Т-.Т?.5Д;?.Ка
1СХ

• ^

т$
§Шт

ШШттШШж
ТЕЛЕФОНЪ

ш

т

326. 1Ш

СТРОЕЖЪ НЛ КОРЯБИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЛОДКИ КЯТО:

ДОоторни, рибарски, спортни, луксозни, пдатноходни и др.
Строежъ, монтажъ и поправка на всвкакви видове машини и инсталации. I
=45
СПЕЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗА ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ, РЕЗЕРВУАРИ
И ЕЛЕКТРОЖЕННИ ЗАВАРКИ
1Г/У
Гарантирана веша и прецизна работа при най-конкурентни цени
5-10 Ш

ЮНИОНТЕКСТИЛЪ
ОСНОВЯНЯ 1871 Г.

Д.Д.
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-
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СОФИЯ

РУСЕНСКИ КЛОНЪ

т

ВЪЛНЕНИ ПЛАТОВЕ

СКЛДДЪ НА ВЪЛНЕНИ
ПЛАТОВЕ
И ГОТОВИ ДРЕХИ.

АНГЛИЙСКИ И БЪЛГАРСКИ
МЖЖКИ И ДАМСКИ
за костюми, пщесгЩ балтони,
СПОРТНИ и ученически униформи.
СУКНЯ И ОДЕЯЛА

ТЕЛЕФОНЪ 48.
2-2

БЪЛГЯРИ, ПЖТУВЯЙТЕ ПО МОРЕ!

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО — ВАРНА.
Използувайте дружествените параходи, за д а получите въз'
можностьта д а ей полюбувате на морето!
Съ параходитЬ на Българското Търговско Параходно
Дружество можете да направите пжтувания, които да
Ви оставятъ мили неизличими спомени. Вие ще опоз
наете крайбрежието и ще вкусите отъ прелестигв на
близкия изтокъ, чгроветв на който привличать хи
ляди и хиляди турйЬти отъ всички краища на света.
Дружеството п о д д ъ р ж а три редовни линии:
а. Крайбрежна: Варна—Бела—Месемврия—Янхиало—Созополъ—Бур
гасъ—Кюприяг-Василико—Яхтополъ и обратно; — два пжти сед
мично. — Оть 15. юний до 15. септемврий директни съобщения
Бургасъ — Варна и обратно, специално за курорта.
Пирейска: Варна — Бургасъ — Цариградъ — Пирея —Хиосъ—Митилинъ и обратно — два пжти въ месеца.
Александрийска: Варна — Бургасъ — Цариградъ — Родосъ — Пале•стина — Ялексвндрия — Портъ-Сайдъ — Островъ Кипръ— Пирея и
. обратно — два пжти въ месеца.
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифитЬ си
отъ 30 до 50% (но не и върху храната).
Особенъ интересъ представлява пжтуването до Александрия, което се извърш
ва съ луксозните и бързоходни параходи „Бургас/ь" и „Царь Фердинандъ".

ОБИКНОВЕНИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРЯНЯ :
З а Пирейския р е й с ъ :
рейсъ:
лв. 5000
:. лв. 8000
I класа
Отиване и
лв. 4600
. лв. 6000
II
класа
•
.
връщане
. лв. 4ООО
Ш класа • .лв. 2000
За крайбрежния рейсъ
I
класа
<. лв. 680
I класа . . лв. 400
Варна—Яхтополъ
Варна—Бургасъ
II
класа.
.
лв.
540
I
I класа .лв.300
и обратно
и обратно
III класа. . лв. 360
III класа .лв.200
Храна по лв- 150 на день за I и 11 класа, за българското крайбрежие.
}3а А л е к с а н д р и й с к и я
I класа .
Отиване и
II
класа .
връщане
III класа-

З а б е л е ж к а : Свърхъ горнитъ такси за пжтнишкитъ билети се събиратъ дополнително кейово право въ Варна и Бургасъ по 15 лв., а въ малкитъ крайбрежни пристанища по 5 лв. на лице.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващитв, се получаватъ отъ
агенциите въ Варна и Бургасъ и крайбрежните, а сжщо и отъ Дирекцията;
5-Ю

СЪДЪРЖЯНИЕ:
1. Вечерь край морето отъ Ив. Ив. Тамамджиевъ; 2. Българскиять Народенъ
Морски Сговоръ и новата д ъ р ж а в а отъ Я. Д-ръ Ярнаудовъ; 3. Български
Народенъ Морски Сговоръ д ю сухо *?*; 4. Циклони в ъ атмосферата отъ
Д-ръ Г. П.; 5. Морска мина отъ Г. Слевяновъ; 6. Край бръта, разказъ отъ
Фани Попова-Мутафова; 7. В о д е н ъ с п о р т ъ : 8. О ф и ц и а л е н ъ отдЬлъ.

СОФИЯ — ПЕЧПТНИЦЯ „ХУДОЖНИКЪ" — 1934 г

