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ЦЯРИЦЯТЯ НЯ ЧЕРНО МОРЕ, —
НЯЙ-КРЯСИВИЯТЪ К У Р О Р Т Ъ
ВЪ ЮГО-ИЗТОЧНЯ Е В Р О П Я

ВАРНА

'-модерни бански съоржжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
морската градина, срещу банитв, съ пъ?зо:<ласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.

Красиви околности. Разходки и екскурзии по сухо '
и по море до близкитЪ околности, както и до Цариградъ.
Всички видове споргь — развлечения: театри,
кинематографи, тенисъ клубъ, морски тържества.
Тол-Ьми музикални тържества въ началото на
м. августъ съ участие на най-виднитъ български артисти.
Презъ сезона гостуватъ народния драматически театръ
и народната опера.

УедовйЯ на ^живота най*изноени.
Първостепенни ^хотели отъ 60 до 150 лв. легло.
Частни квартири^огь 1000-4000 лева за стая съ
две легла за месеца.
ОбЪдъ или [вечеря въ първокласни ресторанти
огь 40—60 (лв.
Въ второстепенни ресторанти се получава здрава
и изобилна хранз на по-низка цена.
. . „ _ Т а б ъ л ъ д ' о т ъ отъ 100—120. лв.-..-Лътовна такса и карта за цЪлия^сезонъ 20 лв
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Такеа за банитЪ:
( I класа кабина 10 лв.
1. Студени бани | ц
5 лв.
щ
I I класа кабина 30 лв.
2. Топли бани
. 2 0 лв.
и
15 лв.
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лъзници.
Бюрото за лЬтовници при

общината въ приморската
5ГТЯ градина разполага съ пъленъ
й! списъкъ на квартири, дава

к
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всички сведения и настанява
летовниците на квартири
1 безъ възнаграждение.
ОТНЯСЯИТЕ СЕ ЗЯ
"^ ,всичко до БЮРОТО
ЗЯ ЛЪТОВНИЦИ
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КРЯЙБРЪЖНИ СКНЛИ ОКОЛО НОСЪ ХРИСТОСЪ.
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Снимка отъ Бончо Карастояновъ
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НУЖЕНЪ ЛИ Е ВОЕНЕНЪ ФЛОТЪ НА БЪЛГЯРИЯ
Колкото и да е странно, но фактъ е, че
За тоя, който не обхваща събитията на близ
следъ половинъ въковно самостойно съществу кото минало въ цялата имъ пълнота, ще се види
ване и при изживения опитъ на двете последни пресилено такова заключение, обаче фактите еж
войни, у насъ става нужда да се поставя подо- неуспорими.
бенъ въпросъ и да се търсятъ доводи и доказа
При почване на балканската война нашиятъ
телства, за да се отговори утвърдително.
малъкъ флотъ беше въ пълно пренебрежение отъ
За да избътнемъ двусмисленостьта и да високите места. Търпянъ отъ българското военно
отстранимъ всвкакво отклонение на въпроса отъ командване, като капризъ на царь Фердинандъ,
принципиалната точка, ще подчертаемъ, че не се на него се гледаше като на луксъ, безъ да му се
касае за това, дали имаме право по мирните до дава каквото и да било значение за предстоящата
говори да поддържаме флотъ или не, а въпросътъ война.
е: усвоенъ ли е възгледъгь въ ръководната дър
Но събитията още отъ началото на войната
жавна мисъль, че за едно правилно развитие на показаха, колко погрешно е било подобно гледи
държавната отбрана, се налага поддържането на ще. Това го почувствуваха всички отговорни фак
морски военни сили наравно съ сухопътните и тори веднага съ почване на войната 5. октомврий,
' въздушни такива, като съотношението между ТБХЪ когато турскиятъ флотъ се яви предъ Варна.
се определи съобразно стратегическата обста
Неочакваниятъ и непредвиденъ ходъ на тур
новка.
ците внесе голт$мо смущение въ ръководството на
Поставяме така въпроса, защото и днесъ войната и може би, за пръвъ пжть въ, българския
между нашите меродавни кръгове не е рЪдко да генераленъ щабъ се почувствува пробела въ ор
се чуе мнението, че при сегашните финансови ганизацията на нашата отбрана. Последващите
затруднения е луксъ да се мисли за флотъ; флотъ разпореждания ясно показаха, че флотътъ става
може да се създава при излишъкъ на средства. факторъ и за него почнаха да мислятъ въ глав
Вижда се, че на флота се гледа, като на едно стра ната квартира. Требва да благодаримъ, обаче, на
нично, до нейде полезно, но въ всеки случай не обстоятелството, че турците се оказаха твърде па
до та мъ необходимо бойно средство. Това е единъ сивни на морето, за да не обърнатъ въ катастрофа
погр^шенъ възгледъ, който отъ векове е засед- още въ самото начало българските победи. Лип
налъ въ съзнанието на българина и до днесъ не сата на вевкаква инициатива отъ турска страна
е изгубилъ своето пагубно влияниеотстрани опасностьта да се отвори новъ фронтъ.
Въ нашето историческо минало идеята за Но нервностьта на главното ни командване за
създаване на морски сили е възникна^ у българ открития флангъ отъ къмъ морето се чувствуваше
ските царе само следъ личния горчивъ опитъ, че презъ ц-влата война, като се даваха настойчиви ис
липсата на тоя родъ оръдие е спъвало правил кания да се умаломощи турския флотъ, като се
ното развитие на ГОЛ-БМИТБ национални стремежи. напрегнатъ жалките сили на нашитЬ б торпедо
Ще напомнимъ случаите на Крума и Симеона. носци. Въпреки това, че турците не предприеха
И двамата царе при аналогични обстоятелства се нищо сериозно срещу брътоветъ- ни, влиянието на
убеждаватъ, че безъ флотъ е немислимо да се раз техния флотъ се оказа твърде чувствително, кога
реши спорътъ имъ съ Византия и почватъ съ то се установи редовната морска връзка презъ
рЪдка настойчивость и енергия строежа на ко Кюстенджа за снябдяване съ муниции и продо
раби. Смъртьта и на двамата попрЪчва да се за волствие армията и Цариградъ.
върши наченатото дело, а недалновидностьта на
Ентусиазмътъ и родолюбието на български
техните наследници го унищожава. Ние мислимъ,
че това не е било безъ влиянието на твърде за те моряци направиха невъзможното отъ гледна
точка на военно-морската наука, че съ 6, отрече
интересуваната Византия.
ни като действително бойно средство за водене
Тъй или иначе, но предрасъдъцитв и недо на война, торпедоносци сломиха турската военна
мислието на българските държавници още отъ мощь съ изнасянето на една блъхкава победа на
миналото еж осуетявали правилното поставяне на море Тъкмо по своитв значителни резултати за
въпроса за съществуването на български флотъ. хода на войната, 21. ноемврий изпъкна като дата
Интересно е, че следъ 1ООО години въ живота на една^гол-вма морска победа. Следъ това тур
на българитв се повтарятъ СЖЩИТБ случаи. Въ ците действително се почувствуваха застрашени
1912 г. победоносните български войски спр-Бха въ най-сериозната си комуникация. На времето си
предъ вратите на Цариградъ и дочакватъ мъчи това събитие бъше твърде добре преценено, както
телния край на войната, който ни лиши отъ плодо у насъ, тъй и въ странство. Но активностьта на
нашия флотъ не можеше да отиде по-далечъ бла
вете на големигв ни победи.
годарение на своята слаба и ограничена матери
Можемъ да намеримъ хиляди оправдания и ална часть. До колко съ били нищожни матери
причини, за да снемемъ отговорностите отъ на алните ср-вдетва на нашия флотъ личи отъ това,
шите политици и военни за подготовката на бал че въ справочнитъ морски книжки той се отбеля
канската война, но историята въ бъдеще ще от зваше като кораби безъ бойно значение, но съ
съди безпристрастно и неумолимо ще повтори за учебни задачи.
ключението си отъ миналото: благодарение на
- Липсата на действителенъ боенъ флотъ се
липсата на флотъ, българите и следъ4 хиляда го
дини по същия начинъ, както при Крума и Си- почувствува^ твърде осезателно презъ същата зло
меона, си /-чупиха главите предъ вратите на Ца- получна воина, когато България се оказа въ спор*
съ своитЬ съюзници сърби и гърци. Слаба защи
та откъмъ морето, никаква откъмъ Дунава, пра-

веше тила ни съвършенно откритъ. Тъкмо това
обстоятелство подхрани агресивните намерения на
ромжните къмъ югъ. Убедени сме, че сжществуването на боенъ флотъ на Дунава би задържалъ
апетитите за лека плячка на Ромжния и миротворческата й роля надали би излезла отъ рамките
на една дипломатическа намеса. Една по-сериозна
морска сила би попречила и на тълпите на Енверъ да се върнать къмъ Одринъ.
При тия условия и да беше несполучливъ изходътъ за насъ на съюзнишката война, ликвида
цията й щ е ш е да се извърши между воюващите
бивши съюзници безъ активната намеса на Румжния и битата вече Турция.
Правилното преценяване на събитията отъ
1912 и 1913 година требваше да внесе корекция
въ схващанията за организацията на нашата от
брана, като въпросътъ за Черноморския и Дунав
ски флотъ се поставеше на дневенъ редъ. Изглеж
да, обаче, че криво еж били схванати поуките или
пъкъ се забравиха, щомъ опасностите минаха.
Народниятъ инстинктъ като че ли по-правил
но схвана причините на нашето нещастие и ме
жду другото веднага следъ войните се породи
едно спонтанно движение въ полза на създаване
на воененъ флотъ. Създадоха се по инициативата
на Горно-Ореховските железничари и Софийските
общински чиновници два комитета за образуване
на фондове чрезъ събиране на доброволни вноски
за купуване на военни кораби. Въ кратко време
беха събрани стотици хиляди лева, но държавата
въ лицето на своите фактори остана безучастна
къмъ това дело и то потъна въ кипежа на нови
те грижи за бждещето ни предъ събитията на големата европейска война.
--,•„«Войната въ 1915 година ни завари въ сжщо
то положение по отношение на • отбраната на
Черноморския и Дунавски брегь, както бехме и

годе сносни връзки съ завзетите руски пристанища
презъ най-критичния периодъ на войната — края
на 1917 г. и началото на 1918 г.
Едва сега съзнанието за гол%мото значение
на флота за една страна като България като че
ли проникна по върховете на меродавните кржгове. Нуждата да имаме флотъ, се почувствува отъ
всички и се почна едно надпреварване да се купятъ кораби. Отъ всички страни се даваше под
крепа и съдейстпие на Управлението на флотата
за постигане на резултати. Министерскиятъ съветъ
разреши кредити. Военното Министерство, Глав
ната квартира, Дирекцията на С. Г. О. П. даваха пъл
ното си съгласие безъ всЬкакво двоумение да се
направи всичко възможно, за да можемъ си на
бави необходимото поне. Полуразрушениятъ учебенъ корабъ „Надежда" се изпрати на ремонть. Но
беше вече твърде късно. Събитията б%ха изпре
варили зародилото се съзнание у насъ за пропус
натите моменти.
Презъ тоя периодъ на сжществуването на
България може да се отбележи за пръвъ пжть, че
идеята за значението на морето и флота става
близка и разбрана отъ върховете и'отъ низините.
Но за съжаление, ще повторимъ, че това съзна
ние дойде твърде късно.
Въ всеки случай не остана безъ следа този
подемъ и резултатите му се почувствуваха при
подписване на Ньойийския договоръ. Макаръ, че
постановленията по мирния договоръ въ много от
ношения беха жестоки, по въпроса за военния ни
флотъ беха направени отстжпки, като ни се даде
право да запазимъ едно морско ядро и право за
.подържане на флотъ, ако и подъ прикрита форма.
Това се дължи на добрата защита, която делега
тите ни въ тоя случай проявиха при пълно съ
знание, О з а п а з в а т ъ за страната ни едно ценно

16 години се изминаха отъ Ньойи, но идеята
за флотъ наместо да крепне и се развива, като
" ^ у с к ^ б о м б а н д и р о в к а на Варна на 14. ок- че ли изгуби всекаква почва- Преживените поуки
томврий 1915 г. наново изтъкна " • * « « и™™ се забравиха и наново възкръсва пагубното недо
беззащитното. откъмъ морето и Дунава. Тоя не
мислие, че флотъ е луксъ за България. Като чели
достатъкъ се попълни съ приежтегвието ™ « * още единъ пжть ще повторимъ своята история съ
майските подводници въ Варна и « а р и и . к и я ДУ всички подробности отъ годините преди десеть
навеки флотъ на Дунава. Ето е д и н ъ > Ъ ™ Ъ « ™ ™ века Като че ли не стигаше толкова лекомислие
съ очевидность изтъква нуждата о т ъ . собственъ къмъ единъ отъ жизнените въпроси за сжществу
флотъ, ако бжде правилно Р а з „ б Р а " ъ - ч у в с т в у в а м е ването ни като народъ и държава.
На Дунава имахме случаи да п о ч У / " в У в а п 7 .
Преживяната отъ свега война внесе много
нуждата Х ф л о т ъ при Раховския Р У " * « ^ де
поправки и нови работи въ организацията на от
сантъ и да видимъ значението му съ идването
браната, които загрижватъ нашата обществена и
военна мисъль. Очертаха се нови средства за во
австрийските монитори при отбиванею му.
и
„=. № Ш Р тъй убедително, че фло- пене на войната, вмъкнаха се нови елементи, не
"мислими ДО Днесъ. но въпреки всичко това зна
Но нищо не б-Ьше тъй у Д
то>
че
чението на морските военни сили не е изчезнало.
И „ислейки за въздушната и газова воина и но
с„. когато - • а К Г и . » 5 Г ^ не %ш«- " и Г в ъ з Г ж н о с т и на най-усвършенствуванигЬ те
хнически орждия за страшната човешка борба не
тпебва да изпущаме изъ предъ видъ, че сжще
азп ед ен
самото начало на Р
Р ^ " * " и липса на
ромжнеки плавателни еждове поради
военни кораби, които д а . ™ ° ° * 3 " и т В и л и П Ъ К ъ да артилерия ще заменять кораба, тамъ кждето
на това що « ^ н ^ е . ^ Г Й и Т е нужно. Безкрай- приложимо неговото действие.
М
° ^ е М Ъ Д а Г и 1 между насъ отъ една страна н
Изглежда обаче, че не така се мисли отъ
ните пазарлъци между н«.
на
Изглежда, ой
'_
миналото, коИЗПО лзуване
РУ
повтарятъ
австрийци н " ^ в с ^ 0 ? а с в ъ р ш в а х а съ непра- всички, защото и днесъ, какте> и
плавателни « Ж е ! и е ^ Г | — * н е н и т * отъ Ромж- гато става дума за военнния флотъ, с е " ° ° Т 0 Р * 1 *
вилното разпределение ня •«
ния храни.
, , , „ , „ б е ш е сжщо така
Ь Черно и у к в р ™ » » ^ ^ ,
^
плачевна, когато се яви нужда м
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"сръдства, за да подържа единъ боенъ флотъ. Ми
сли се, че сръдствата, които биха се отдълили за
флота, по-ц4лесъобразно ще бждатъ използувани,
ако се употръбятъ за суховоднитъ и въздушни
нужди на нашата отбрана. Колкото и да е несьстоятеленъ този мотивъ, той е добилъ една обая
телна убедителность и се изтъква при ВСЕКИ слу
чай, когато требва да се оправдае късогледството
и неразбирането на голъмото значение на военно
морските сили за отбраната,
Опровержението на това криво схващане лежи
въ основата на принципите на воденето на една
война при диференциране на средствата, сь които
разполага военната наука. Използуване нз дадено
сръдство се обуславя отъ местото и условията. Да
<:е мисли, че морската граница може да бжде за
пазена по-добре съ сухопжтни части и лри това
по-икономично—е едно недоразумение, ако непъл
но непознаване естеството на морската война.

г. к,

Требва добре да се разбере, че не брътътъ
пази морето, а морето пази брьта, и ако искаме
да бждемъ последователни въ рационализиране на
ОСКЖДНИТБ си финансови средства, въпросите за
флота не трЪбва да бждатъ предрешавани съ пред-'
разсждъци.
Погрешно е да се мисли, че само финансови
съображения могатъ да послужатъ като оправда
ние за да се пренебрегне правилното разреше
ние на въпроса за средствата на отбраната. Яко
ние имаме пари да купимъ пушки, тръбва да нам-вримъ такива и за кораби.
ОскжднитЪ сръдства на страната тръбва да
бждатъ рационално използувани — затова не ще
и дума. Но да бждемъ рационални, това не зна
чи да сме едностранчиви. Не бива нашата история
да бжде тъмна само съ повторения на едни и
СЖШ.И грешки и късни и ненавременни" съжаления
за изпуснати моменти.

ВЪ ПЯМЕТЬ НЯ КРЯЛЬ ЯЛЕКСАНДЪРЪ

Още не беше заглъхнало ехото отъ възторга е, може би, първата скжпа жертва, която славян
за кралското посещение въ София, чрезъ което се ството дава за своята солидарность и сближение.
Кръвьта на мжченика
манифестира тържеството
краль Ялександъръ ще за
на новата ера на южно
печата така спонтанно и
славянската солидарность,
м* --..
непринудено
проявения
когато свътьтъ бъше постремежъ за побратимя
тресенъ отъ грозната весть
ване на двата съседни
за убийството на краль
братски народа и ще за
Ялександъръ и французсили още повече устано
кия министъръ Луи Барту
вените връзки.
въ Марсилия.
Безъ да влизаме въ
Ние не се съмнява
преценка на МОТИВИТЕ,
ме, че враговет-Б на бълкоито еж се явили, като
гаро-югославянското сбли
подбудители на извърше
жение ще употръбятъ
ния атентатъ, не можемъ
всички усилия да помрада не го смътаме. като
чатъ свътлото
начало
покушение на славянската
чрезъ интриги и злокаче
солидарность и да тръпствени мълви. Старитъ
немъ отъ ВЪЗМОЖНИТЕ
приомище бждать пусна
последици.
ти въ ходъ и въ пръсна
Вземайки искренно
та рана на югославянскиучастие въ дълбоката
•"-Б сьрдца ще се пусне
скръбь на югославянския
разяждащата отрова на
народъ, ние съ него за
политическото озлобение.
едно оплакваме прежде
Отъ насъ, южните
временната загуба на беле
славяни, въ настоящить
жития югославецъ, който
достигнали до опасно натака щастливо тури на
. прежение времена, се иска.
чалото на българо-югоразеждливость и спокой-,
славянското споразуме
ствие, за да продължи мъ
ние.
дълото на сближение, съ
Издигналъ се надъ
което ще освътлимъ пашовинизъма отъ бивши
метьта на голъмия ратсръбски принцъ до висо
никъ на това сближение.
тата на истински югослав
• Югославия и Бълга
ски краль, олицетворя
рия еж оплота за спокой
ва щъ величието на нова
Н. В. Краль Ялександъръ I.
ствието на Балканитв. Са
Югославия, той СЪ ръдка
мо ТБХНОТО единение е га
политическа предвидливость потърси приятелството на България, което ранция за мира и бждното имъ преуспъване, като
безрезервно му 6-Б дадено, както отъ народа, така народи. Нека не гонимъ илюзорнитЬ надежди за
величие, което, ще се гради върху нещастието на •
и отъ неговия царь.
Реализирането на всъка велика идея иска братския народъ. Горчиви еж опитите отъ миналото
жертви. Трагичната кончина на краль Ялександъръ и ТЕ никога не тръбва да бждать забравяни. Има

^у\орски ^Зговоръ
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ето-прави и по-силни нужди за нашето общо блаполучие, отколкото териториалните спорове, които
<ж. ни д-вдили до сега. Предъ насгь; е широката пер•спектива за стремежа ни къмъ морето, отъ истин- .
<КИТ-Б блага на което и двата братски народа ок
отстранени. Миролюбивото ни проникване къмъ
•свободнитъ излази на това .море ще обезпечи
«бждещето ни, като.по тоя начинъ ще се премах-

натъ и всички поводи на неприятелство и недора
зумения между всички балканци.
Но преди това, необходимо е пълно разбира
телство съ Югославия, съ което ще разсЬемъ не
доверието на св^та къмъ миролюбивите си наме
рения и ще закрепимъ в%рата, че ставаме елементъ
на миръ и напредъкъ.
Нека се надаваме и вярваме.

Инженеръ М. Остревъ

^01ТН-5СНМЕЮЕК-ОЗИЯГЪ МЕХЯНИЗЪМЪ ЗЯ ДВИЖЕНИЕ И УПРЯВЛЕНИЕ НН КОРЯБЯ
Корабниятъ винтъ и кормилото досега се счи
таха като последно и окончателно разрешение на
проблема за движението и управляването на кора
ба. Морякътъ и корабостроительтъ дотолкова ок
«викнали на техните основни недостатъци, че те
не имъ правятъ вече впечатление.
Въ последните години, обаче, се правятъ мно
го опити, съпроводени съ големи разходи,.за на
миране на други, по-съвършени механизми, които
да замтзстятъ винта и кормилото и чрезъ които
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ни лолки на фирмата, на пробния влекачъ „(Лш"
отъ Баварския Лойдъ и на по-късно построените
кораби „Кемптенъ", „Яугсбургь", .Равенсбургь" и
„Баденъ*.
Ще се опитаме да изложимъ накратко прин
ципа на действието на новия механизъмъ на инж.
Шнайдеръ, доколкото може да се разбере отъ
външно наблюдение, отъ снимки и резултати огь про
бите на моторната лодка яТогяиео1" на УоНЬЛУегке,
въ Темплинското езеро при Потсдамъ (Германия)
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Фиг 1 Моторната лодка Тогциео I съ УоПп-ЗсЬпеМег-овъ механизъмъ, чийто диск-ь съ перки ясно личи подъ
' *
.
кърмовата часть на лодката.
•

«а се предадатъ по-добри качества на кораба. Цельта е да се увеличатъ скоростьта и коефициента на'
използуването на двигателя, както и по-пълното и
«сигурно владение на кораба въ различни води,
•опростяването на корабнигЬ механизми и т. н.
Голъмъ успъхъ въ това отношение е зареги-стрйралъ инженеръ Шнайдеръ при машинните за.
води УоКМУегке. въ гр. РбКеп -Австрия. Нему.
-се удало дй обедини службата на Корабния' вййтъ
и кормилото въ едно и да ги ^замЪст съ единъ
^динсгвенъ механизъмъ— „УоКл-Зсппеккг Ргоре!1егв; който служи едновременно за движение и за.
Управление на кораба. Този механизъмъ фирмата;
* паТентирала пбследнитъ години въ почти всички
Държави. Той има вече доста • завършил, видъ и е
припоженъ съ голъмъ успъхъ на пробнитъ мотор

при водно-спортната изложба презъ май 1929 год
(фиг. 1 и 2).
••*•• На единъ дискъ (фиг. 3) съ около 40 см. диаметъръ еж поставени вертикално надолу симетрич
но разположени четире загребни перки (лопатки),
(2). Дискътъ се привежда въ.движение около глав
ната си вертикална ось О—О отъ корабния двигатель чрезъ продължението на КОЛ-БНОВИЯ валъ и
назжбени колела, и прави 250-400 обръщения въ
минута. Независимо отъ кржговото движение,-което
загребнигв; перки извършватъ заедно съ диска,: те
могатъ д а с е въртятъ още и всЬка около своята
вертикална ось а—в по особенъ законъвъ зависи-мость отъ положението на единъ вжзелъ: 5,гсъ>
който е свързана вейка лопатка. Тоя вжзелъ 5 може;
пъкъ да се движи, по желанието на управляващия
кораба, по диаметралната линия Л—В, съ което се

Морски Сговоръ
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измъня скоростьта на кораба и по джгата М5Л, сь
което пъкъ се изменя неговиятъ курсъ.
При постоянно число на обръщенията на дис
ка, следователно-и на корабния двигатель: колкото
вжзелътъ 5 се намира по-близко до центъра О,
толкова по малка е скоростьта на кораба; когато 5
съвпадне сь центъра на диска, корабътъ не се
движи — неговата скорость е равна на нула; когато
вжзелътъ 5 бжде поставенъ въ другата страна на

ната килова линия - изменението на курса. Кога
то К е перпендикулярна на киловата линия, (а това
става, когато"5 бива" завъртенъ на 90° около цен
търа О на механизма въ лъво или въ дъхно). то,гава корабътъ започва съответно да се върти на
место-прави оборотъ на мъсто. Тази маневра
б-вше досега възможна и то трудно, само за кора
би съ два и повече винта; а качеството на кораба
да прави оборотъ намъсто е отъ голъмо значение

-..г-^тфб •
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Фиг. 2. То.^иео 1 въ ходь при обръщане

дисковия центъръ — между О и В, то корабътъ се
движи съ заденъ ходъ, сь толкова по-голема скорость, колкото 5 се намира по-далечъ отъ О.
Съ завъртането на 5 по джгата М5И въ лЪво
или десно, корабътъ съответно измъня курса си
и за да се задвижи пакъ въ правъ курсъ, тръбва
5 да се докара на линията ДВ.
Да видимъ какъ действува механизмътъ:
Дискътъ се върти сь една постоянна скорость,
въ означената съ стрелка посока—-фиг. 3. Съпро
тивлението Р, което сръщатъ лопатките въ водата,
е движещата сила на кораба. То действува тангенциално на кржга, въ който еж разположени лопат
ките- Това съпротивление можемъ да разложи мъ
на една тангенциална на плоскостьта на лопатките,
съставна сила, която не може да се използува и
на една перпендикулярна на сжщитЪ — Г1, използу
ваната за движението на кораба сила — фиг. 3.
Общата резултантна К, която се получава отъ съби
рането на силигЬ N. представлява общата сила,
която движи кораба. Когато 5 се намира въ цен
търа на механизма, К е равна на нула — корабътъ
не се движи; колкото 5 е отдалеченъ отъ центъра
О, но въ кржга на лопаткитъ, толкова К е по-го
лема, толкова по-бързо се движи корабътъ, назадъ
или напредъ. Когато пъкъ 5 бжде изместена по
джгата М51ъ то съ това се изменя и посоката на
резултантната К, — тя действува вече не по посока
на корабната килова линия, а подъ известенъ жгълъ
на последната, следователно измества кърмата на
кораба *въ "лево или въ дъхно и така измъня и
курса на кораба. Отъ големината на I? зависи ско
ростьта на кораба, а отъ жгъла между К и кораб-

за плаването въ теснини — ръки или канали.
Придвижването на вжзела 5 се извършва отъ
управляющия кораба (кърмчията) и става по след
ния начинъ: По диаметралата ЙВ придвижването
става посръдствомъ предавателна система лостове
съ помощьта на единъ малъкъ лость отъ команд
ния мостикъ, като за цельта е нужно съвършенно
малко усилие. По джгата М5И придвижването ста
ва посредствомъ маслодвигатель, свързанъ сь дрУ*
га предавателна система лостове и съ помощьта
на нормално колело, по подобие на автомобилни
те такива. Съпоставянето на различнитъ положения
на 5 по диаметралата ЯВ и по съответните джгю
М5И дава възможность на много комбинации, з
чрезъ това и на всички нужни маневри, които кърм'
чията постига самъ съ много малко усилие, безъ
участието на други лица отъ екипажа, безъ да се
изменя числото на обръщенията и посоката на
въртението на корабния двигатель, безъ да си
служи съ машиненъ телеграфъ или други сигнали*
Механизмътъ е построенъ въ една метална
кутия, отъ долната страна на която е дискътъ сь
лопатките, а отъ страни приспособленията му з в
свързване съ корабния двигатель и другитъ пр«'
водни системи за маневриране. Така е консгрУи"
ранъ, ле може при повреда въ време на плаване
да се извади, поправи и пакъ постави намъхто, или
да се замени съ новъ, "безъ да има нужда кор*'
бътъ да се повдига или изважда на сухо; н ита
пъкъ отъ слизане на водолазъ.
При не особено сложна и скжпа конструкиИ*
и при достатъчна издържливость на продължители"
работа, ясно е, че и въвеждането на този нов>

—и

Фиг. 3

механизмъ въ корабостроението ще бждатъ постиг
нати големи преимущества въ управлението и ма•яевренигБ качества на кораба, като:
1. Опростяване на механизмите — кърмилото
т винтътъ се заместватъ съ единъ единсгвенъ ме-

—^
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ханизмъ; опростяването на корабния двигатель —
ставатъ излишни механизмите за изменение на
числото на обръщенията, както и на посоката на
въртението на двигателя.
2. Изб-вгватъ се всички вредни сътресения на
кораба, предизвиквани • досега отъ маневрирането
съ двигателите.
3. Намаление на екипажа, главно техническия.
4. Бързо и сигурно маневриране при ВСБКИ
случай, а чрезъ това и по-пълно владение на кораба.
5. Новиятъ механизъмъ позволява оборотъ при
най-малъкъ радиусь, даже наместо.
Ь. Конструкторътъ на механизма твърди още,
че съ въвеждането му се достига едно използуване
до 80^о отъ мощностьта на двигателя, а чрезъ
-това голяма економия на гориво и при сравнител
но по-малки кораби чувствително по-голема скорость, което остава бждещето приложение да по
твърди.
Освенъ на разнитъ модели въ фабриката, но
виятъ механизъмъ е приложенъ на пробните мотор
ни лодки на „УоКп-Мегке", една отъ които е и
м- л. „То^иео I" съ дължина 13 метра, водоизмещение б—7 тона, дървенъ, луксозно и солидно изработенъ корпусъ, съ 60 Р. 5. бензиновъ моторъ
система „МаШасп", развива максимална скорость
24 клм., нормална 20 клм. въ часъ. При 10 часово
непрекъснато плаване на „Тогяиео 1" съ нормална
скорость, новиятъ механизмъ е работилъ много
добре и не е показалъ никакви дефекти.
Произведените въ последно време опити и
изследвания съ монтиране на влекача „Опи" УоКп5сппе10,ег-овъ механизъмъ еж дали много добри ре
зултати. Това е поощрило построяването на гер
манските пжтнишки кораби за Баденското езеро
„Кемптенъ", „Яугсбургъ", „Равенсбургъ" и „Баденъ*
— всички съ УоЛп-ЗсЬпеМег-ови механизми и дизелмотори за главни машини. Поставениятъ преди
две години въ служба корабъ .Кемптенъ" е дълъгь
47 метра, широкъ 9 м., гази 1,60 м. и има 230 тона
водоизмъчцение; машини — два 8-цилиндрови дизелмотори по 200 к. с, скорость 24—25 клм. въ часъ.
Построенъ е за пренасяне на около 400 пжтници
въ две класи.
Опитъть и резултатите съ горните кораби
ще решатъ по-нататъшния развой на това нововъ
ведение и преврата, който то има да направи въ
модерното корабостроение.

Жм. Мутафовъ
МОРЕТО ВЪ БЪЛГЯРСКИТЪ НЯРОДНИ ЛЪСНИ
Безспорно, не безъ своя култура българите
< ж дошли да живеятъ на Балканския полуостровъ
и попаднали подъ влиянието на цветущата тогава
тръко-римска култура, кръстосана съ християнската.
Това се вижда въ възприемането на християн
ството огь българоезичнитъ славяни, преди още
т о да стане официална религия. Отъ тогава е поч
нало християнството да слага своя отпечатъкъ на
мирогледа, на космогоничнигЬ понятия на народа
и внесло нови нравствени и художествени идеи
в ъ фолклора на българите. Оттогава върху ми
тичното схващане на морето се наслоило христи
янството съ СВОИГБ разбирания, и християнскиятъ
•св. Никола станалъ покровитель на моряцит-Б и

владЬтель на морето, какъахо е билъ въ старо
гръцката митология Посейдонъ съ жена си Ямфитрида и цъ\пия сборъ нимфи, нереиди, океаниди,
дриади, тритони и сирени, или каквито еж били
неяснитЬ митични образи на българските морски
самовили. Пее се въ народната пъсень
„ДБЛЪ се падна на свети Никола,
падна му се по море да ходи...
да си ходи, гемии да крепи..."
(Б. Янгеловъ: „Б. нар. поезия", стр. 137 .Дел
ба на небето"). (Варианти: Бр. Миладинови: „Бълг.
нар. поезия" № 53 .Четири ангели", стр. 61, пакъ
тамъ № 30 на стр. 25 и др.)-
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Както преди народътъ почиталъ езическия бива и него. Тогазъ моряцитв, нехайни до тоз»
богь на морето, така сега почналъда почита скром- моменть къмъ светията-покровитель, когото никога
ния и благочестивъ архиепископъ на гр. Мира въ , не били виждали, си спомнили, че св. Никола е
бързъ помощникъ, обърнали се съ молба за спа
Мала-Язия, провинция Ликия, св. Никола
Около неговото име се циклизирали много сение къмъ него. Той въ сжщия моменть се озопредания и песни. Мжчно може днесь да се от- валъ при твхъ и имъ казалъ: «Ето ме, азъ ви дойдъли въ твхъ действителното оть измисленото, дохъ на помощь!" Поелъ управлението на кораба,.
лично неговото отъ различните комбинации, които запов-вдалъ на ветровете да утихнать, укротилъ
творците на устната словесность еж създали въ ВЪЛНИТЕ. Като извелъ кораба на пристанищетотечение на 17 века. Обаче ясно е, че въ устно Мира, той изчезналъ. Щомъ спрели на брега, мо
то предание св. Никола е останалъ повелитель на ряците отишли въ съборната черква на града, за да
морето.и покровитель на моряцитв. Тв разнесли благодарятъ на великия си покровитель. Какво е
неговата слава по целъ светъ. И както моретата било твхното очудване, когато видели сжщия сееж международни, както моряците посещаватъ Никола, който билъ при твхъ на кораба и ги спамного страни, така и св. Никола е станалъ най- силъ отъ корабокрушение, въ черквата, заобикославниятъ съ чудесата си на изтокъ, дори и меж ленъ отъ своите помощници—духовни лица.
Тоя мотивъ е загатнатъ и въ народната педу нехристиянски народи, а споредъ н%кои на
сень, печатана въ „Периодическо списание" XI—Х1Ь
родни песни и най-главниятъ светецъ:
(1876 г.), записана отъ проф. М. Дриновъ въ Пана
„Да камо ми главенъ светецъ,
гюрище. Съдържанието й е следното:
главенъ светецъ светъ Никола?..."
Събиратъ се светии да кръстятъ Исуса Христаг
(Проф. М. Арнаудовъ: „Бълг. нар. поезия",
нареченъ въ песеньта Млада Бога, а въ нъкои ва
стр. 29, № 13. Бр. Миладинови: „Бълг. нар. рианти бела Бога, б-вла роса (атрибути на слънце'
песни" № 33 и др.)
то, види се остатъкъ отъ предихристиянско време\
Споредъ жи
Св. Никола
тията, св.Ни- г- - -, -^
не е между
кола тръгсветците. Па
налъ за Иерешение на
русалимъ съ
всички, свплатноходка.
Ярхангелъ се
На пжтьтой
качва на Мапредвид и лъ
._ **~
риинъ пре~
*.и«*****%
страшна бу
•т>«»*
столъ и за'
ря, но не
свирва съобт
•^»^*^щ^^р^^ф^ш
о безсърдкованъ рогьг
чилъ моряци
за да призо
те. Когато се
ве св.Никола
развил н е л и
Чува и до*
ввтрове,и мо
хожда тойрето се раз
Съда на тра
вълнувало тапезата, дака.че заплаш
ватъ мучашз
вало да пото
виноЗадрем-"
пи
кораба,
ва и изпуска
всички моря
чашата, ноци и пжтници
,•;
тя
несесчупсе изплаши
^1
ва,
нито вили, а св. Ни
<
1^1—!
ното
се раз'
кола сь ис
лива.
Питат>
крените си
Пловдивското г.ътовище въ Созсполъ презъ миналото лъто. Момчетата на плажа.
какво
е то-ГО(
молитви уква отъ него.
ротилъ морето. Всички му благодарили.
Той обяснява, че щомъ седналъ на трапезата,.
Нему се отдавай възкресяването на единъ чулъ, че Черно морГсе разигоТло ""ше^потопи
морякъ, които билъ падналъ отъ мачтата и умрълъ. гемиите, и м р е п ^— ^ . -^ викали
Т ^ Л да смири
смири
На връщане за Ликииската митрополия се ка- морето. Явно е, че неговиятъ духъ отлетвлъ къмъ
чилъ на корабъ. Но като му взели превозната так твхъ, за да имъ помогне.
са, моряците отпрввили платноходката на друга
Въ устното предание мотивътъ се е твърди
страна. Св. Никола забелязалъ това и се молилъ
да го заведать въ Ликия, но моряцитв не искали много изменилъ и национализиралъ. Въ Н-БКОИ ва
да го чуять. Тогава задухалъ вътъръ, който подго- рианти на сжщата песень образътъ на св. Никола
е по-реаленъ. Той отежтетвувалъ отъ сбора на свет
нилъ кораба къмъ Ликия.
ците, защото е билъ на морето, кждето спасявалъ
Св. Никола не билъ злопаметенъ, както е гемии. Когато се озовалъ и седналъ на ть-зпез ьта
представенъ въ преданията и народнитв . песни, билъ уморенъ, та задремалъ. (Безсоновъ- Кал*ки%
Добъръ и благъ, състрадателенъ и милостивъ, той VI, № 544, проф.М.ЯрнаудовъГ.Бълг нар поезия'
знаелъ. че моряцитв, когато еж въ опасность се № 13-, стр. 29-32, записана въ Софийско) Един*
нуждаятъ отъ бърза помощь; затова щомъ се обръ- такъвъ вариантъ разглежда и г Н Т Балабановъ
щали къмъ него, за да ги спаси, той се озовавалъ въ статията си „Св. Никола укротитель на морето-'
при твхъ. Така напримъръ, веднъжъ буря унищо- и спаситель на моряцитъ" (сп Мооски стожила платната на единъ корабъ и почнала да раз- воръ", г. VIII. кн. 10).
-горски
-г-^ънС* •яЛвЧР''*'
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Морски Сговоръ
Национализацията на мотива и художестве
ните достойнства на ТБЗИ песни свидетелствувать,
че народниять певецъ не е билъ чуждъ на пре
живяваните ужаси отъ моряци, а въ следващата
по-долу песень е представено дори манипулира
нето съ платната на платноходка, когато морякътъ требва да слезе отъ кораба на суша:
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бреговете му. Съ такива лодки — шейки запорожскитъ казаци еж нападали брътоветъ по черномор
ското крайбрежие, напр. гр. Варна неколко пжти
презъ XVII векъ, както пише турскиятъ лътописецъ
Евлеби Челеби. Наверно, руси християни на пжть
за Ликия еж били нападнати или подпомогнати въ
плуването си отъ смели моряци съ шейки (малки
лодки, еднодръвки). Историческата случка се изме
„Светъ Никола средъ морето,
нила въ устното предание на християни и други
де преправя три гемии.
почитатели на светията, докато най-после, станала
гемиджии отговаря:
неузнаваема по местопроизходъ и време.
1
— Я хвърлете елкенитЬ )
Много спасявания на моряци и пжтници по
та запрете гемиите,
море се отдаватъ на св. НикоЛа. Въ едно житие
че ще ида Млада Бога.
се казва, че ако биха се описали всичките чудеса
• Млада Бога на кръщене,
на светията, би се написала история на морското
Божа майка на слугата..."
дело въ неколко тома. Всичко това сочи единъ
(Сборника на Л. Т. Илиевъ).
морячески култъ, който издигналъ Мирликийския
Само при познаванечна платноходството е архиепископъ до висотата на божество, повеляващо
могло да се създаде^тази^лйстична картина, пред- на ветровете и морето. ГолЪмата признателнесть на ония,.
ставля в а щ а
^ '^'"""!||"~",чЛ^у
които бидейспиране на | / . М | ' : . . . ; о > - . -: - - ^
,
ки в с р ъ д ъ
платноходка;^^. | Щ { > М .- •-...;- •'
".
морето,
се
съ прибира- | Л
виждали ме
не на ветрил- '}&":
жду небе и
нитв платна; ^Л
.••'''' ;
морски дъл
а стара исти
бини при бу
на е, че ни
ря и мъгли и
що чуждо на
еж можели
народната ду
съ въра да се
ша не живее
уповавать на
въ устното
св. Никола,'е
предание.
възбудило
Споредъ
т в о р ч еския
житията на
духъ за ле
св. Никола,
генди и пес
богобоязлив*
ни, въ които
човеци отъ
днесъ нами
устието на р.
раме доста
Танаись (р.
анахронизми.
Донъ) като
Така или ичули за целинъкъ, т о з и
телнитЬ и михристиянск и
роточиви мо
светия е стащи на св. Ни
Пловдивското лътовище въ Созополъ. - Момичетата се кжпятъ.
кола въ гр.
налъ синтезъ на всички благополучия и щаст
Мира, напълнили корабъ съ пшеница и тръгнали ливо изб*гване отъ грозотиите на бури. мъгли и
на поклонение. На втория день сутриньта завъ- вълни всредъ морето. Колкото по-първобитни еж
ялъ силенъ вътъръ й плаването почнало да става били средствата за мореплаване, толкова • по-говсе по-лошо. Най-после намислили да се върнатъ Л-БМО е било упованието и верата въ светията —
обратно, но се явилъ св. Никола съ малка ладия, покровитель, който съ некое чудо можелъ да
укротилъ морето, избавилъ плаващите отъ опас- измени естествения редъ на нишата тъй, както
се желае, особено по бреговете на моретата,
ность и имъ създалъ удобно плаване.
Богобоязливитъ- човеци, за които се говори що миятъ Балканския полуостровъ. ?.Те еж били
въ това предание, навярно, еж руси християни често опасни съ [СВОИТЕ пирати.
Малката лодка на светията, наверно е отъ онези
еднодръвки (моноксили) или шейки, както еж на
Естествено е, че когато се случвалъ некой по-предречени аъ народнитъ песни, съ които българо- приемчивъ, по-опитенъ и смЪлъ морякъ на корабъ,
езичнитъ славяни си служили при нападенията на който преброждалъ морето дене и ноще презъ
островите въ Егейско море и Малоазиатския четирите годишни времена, ставало е чудо, т. е.
б Ж при обсадитъ на Солунъ, вмъквали се въ спасявалъ се корабътъ въ буря, и фантазията на
Дарданелитъ, нападали нъкои митнишки пунктове, наивния народъ е отдавала това на св. Никола,
достигали до о-въ Кипъръ и отивали до Италия комуто спасенитЬ изказвали своята признателность
Съ такива шейки славянитъ (б^гароезичните) отъ съ пожертвувания, дори изграждане църква. Накрайбрежието се вмъкнали въ Босфора още презъ примъръ, въ една народна песень, записана въ
626 година и не- еж преставали да безпокоятъ Болградъ презъ 1862 г. и печатана въ сп. .Об.
трудъ" 1868 г. кн. III (Вариантъ въ „Бълг. ез. И,
~
^ е н и , турска дума, значи платно на корабъ, на 1872 г. отъ Манчевъ), се разказва следното: ,
платноходка, вътрнла отъ уеЬвътъръ.
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Стоянъ съ деветь кораба пренася бела пше вава: „Мойта гемийка, казва, е демиръ капийка!"
ница. Задухватъ силни вътрове, и корабите спи- Такава мнителна надменность, която не зачита
ратъ. Помолва се Стоянъ Богу да прекара пшени Бога, ни властния надъ морето св. Никола, споцата, която ще продаде и ще направи църква отъ редъ народа (народния пъвецъ) бива наказана.
сребро и злато. Богъ удовлетворява молбата му, и (Това се вижда и въ други песни, напр. въ юнаш
ката песень „Крали Марко си изгубва силата"):
той изпълня обещанието си.
„Подухнали еж два б-вли вътре,
. Тази песень е отражение на търговията по
та
се разигра Б%лото море,
море съ българска пшеница, а както самата песень
БЪлото море съ ГИМИИГБсвидетелствува, ще да е имало българи гемиджии.
Вей гемиджии Бога молеха..."
Броятъ на корабигв — деветь, показва времена
Само гемеджи Янтонъ не се моли. Гордъ, съ
когато мореплаването и търговията по море еж
в^ра въ собствените сили, уповаващъ се на геми
били доста оживени.
За търговията по море въ народните песни ята си, той е твърдъ и упоригь вср-вдъ стихиите.
„На срЪдъ морето противно стои,
се споменаватъ и други произведения, напр. вино
противно стои на вътроветк..
(както българската пшеница, известна подъ име
— Я се не боя отъ бели вътри, 1
загария, така и българското вино е било прочуто
отъ бели ветри, отъ дели портззъ ) —
по време на търговията, която генуезци и венеци
мойта гемийка — демиръ капийка!. ."
анци еж извършвали по нашите бръгове\ Изна
сяли еж още
Разсърдва
кожи, восъкъ
, .
V
•
":'-:":::: -?у\--';' ;у: ;
,-. .; •'..' ••' се в"Ьтърътъ
:
и др., а еж
:_'!> : : • • • ' . " ' - ^ л ' " ' ; -" ''•'' -'•••'.'•
•
порязъ и му
внасяли об
•
разтрошва
работени ве, гемията, ос
щи.като злат
тавя го ср%дъ
ни и сребър
морето на ед
ни украше
на дъска. То
ния и еждигава се моли
ни,
особено
Богу и на св.
черковни и
Никола обе
др. и др. От
щава прескжражения на
пи дарове, а
това намира
именно: де
ме въ сбор
веть дюкяна
ника на Б.
съ бъ\пъ во
А н г е л о в ъ:
съкъ, измир
.Бълг. нар.
ски тамянъ и
поезия", стр.
белъ марга138,
дето е
ритъ.
печатана ед
Скромнина нар. пе
ятъ и винаги
сень, въ коя
готовъ да се
то се разказ
притече на
ва следното: Морското л-Ьтовище на пловдивския клонъ въ Созополъ презъ лътото на тая година. ПОМОЩЬ за
Обща снимка на летовниците отъ I смъна съ гл. ржководитель г. Кирилъ Петровъ, спасение све
председатеть на клона.
тия го извеж
„Светъ Никола вино пие,
да край море. Морякътъ Янтонъ, признателенъ и
накрай море на чардаци;
благодаренъ, построява монастиръ:
вср-вдъ море се корабъ дави
съ триста момци все юнаци..."
„Та изградили голЪмъ монастиръ
свети Никола..."
Те еж златари, орачи и лозари. Молятъ се на
(Б. Янгеловъ: „Бълг. нар. поезия" стр. 139)
св. Никола да ги «изкара накрай море на бЪлъ
пЪсъкъ", ще го дарятъ триста оки злато, сребро,
дюкяни съ бЪлъ восъкъ, измирски там
триста кила пшеница загария и триста м-Ьри благо янъ Деветь
и
бълъ
маргаритъ съставятъ богатство,
вино.
каквото може да има въ мечтитЪ само на търгов
Св. Никола имъ помага, извежда ги на бръгъ, ци, за които морето е съобщителенъ и превозенъ
но не иска толкова много. Стига му само една пжть, дава ГОЛ-БМИ изгоди за търговия и доставя
пара, единъ колакъ, една м%ра вино, но да бждатъ голъми печалби.
дадени на деня му, на Никулдень. Явенъ е тука
Св. Никола се явява и защитникъ на религия
народниятъ моралъ, че таченето на светците тръбва да бжце не само при нужда, а да се пази като та. Той самъ гради църква, но не му достигагь
средства. За цельта отива край хубавото БЬпо
нравственъ законъ.
море, над-ввайки се тамъ да намтфи нужднигв сред
Въ друга една народна песень се вижда само- ства. То е богато съ такива. И действително, вижД3
увереностьта на смелия морякъ, който срЪдъ мо въ морето риба съ сребърни и златни перки и съ
рето съ своята платноходка се чувствува като богъ. безценъ камъкъ на главата си. Надали може Да
По морския ширъ, кждето само вода и небе се
види, той, морякътъ кръстосва съ своята платно
силенъ сеПоръзъ, порязъ отъ гръцки Ьогеаз
ходка. В-Ьрва въ силите си и на кораба си се упо веренъ*) вътъръ.
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има по-художественъ синтезъ на риболовните блага
отъ този, отъ тази златна рибка.
Ударя съ патерицата си морето, то се раздвоя
ва и св. Никола улавя въ дъното на морето рибата.
Съ ценностите му довършва църквата, а рибата
прави курбанъ, за да се принася курбанъ до вЪка
на Никулденъ риба. (Б ЛнгелЬвъ: „Бълг. нар. по
езия", стр. 139).
За курбанъ риба на Никулдень се п^е и въ
народната пъсень „Господь и светците на гости"
(коледна), стр. 14—15 въ сладня сборникъ:
Пластично е предадено въ следната песень
плуването къмъ св. Гора, за да бжде изграденъ
монастиръ:
„Света се гора наднела,
нади море се наднела,
гора по море гледаше:
По море върви бЪлъ каикъ..."
Въ лодката еж св. Богородица съ Исуса Хрис
та на ржце, св. Иванъ, св. Илия, а св. Никола е
лодкарьть:

Ти се молямъ сега да ми дойдишъ,
да ми дойдишъ, море да отмръзнишъ;
да си пойдамъ я во света гора,
нищо завалъ тамо да не сторамъ,
на игуменъ пещешъ 1 ке му даамъ "
Тогава св. Никола кръстосва съ сребърната
си пагерица морето, и то се размръзва. Царь Му
радъ отива съ платноходкитв си до св. Гора и да
рява три товара пари на монастира за св. Никола
(Бр. Миладинови: „Бълг. нар. песни". № 48, стр.
53—56, записана въ Прилепъ).
Така, свети Никола билъ почитанъ и отъ тур
ци, които се видели принудени нему да се молятъ, за да се спасятъ отъ бурите вср-вдъ морето.
Най-после народниятъ п-Бвецъ е схващалъ, че
морето е източникъ на необходима влага за пло
дородието. Ето защо пее, че св. Илия заключилъ
въ Черно море облаците и мъглите, за да накаже
хората отъ елинската земя и отъ павликянската
(споредъ други песни „влашката земя", „Легинъ
градъ", „Паливянска", „Палестинска"), заради тех
ния нравственъ упадъкъ:

...„Та отиде въ Елинска земя,
и отиде въ земя Павликянска,
та си събра мъгли и облаци,
заключи ги у Черното море..-"
Три години дъждъ не завалява, доръ се на(Записана въ Софийско — „Христоматия" отъ родътъ управя. (Б. Янгеловъ: „Бълг. нар. п." стр.
137-138. Бр. Миладинови: „Бълг. нар. п%сни" №
Ив. Церовъ, стр. 35).
30 и № 53, стр. 61-62).
Всвко посегателство на религията среща про
Разгледаните песни съ вариантите надминативодействието на св. Никола. При едно такова по ,ватъ числото 20. Тв съставятъ единъ значителенъ
сегателство той замразява морето, за да попречи цикълъ отъ п%сни за моряци и за техния покрона царь Мурадъ да посегне на Света гера:
витель, самъ представянъ като морякъ. Тв заедно
Царь Мурадъ тръгва по море да завладее Св. съ обичайния курбанъ риба на праздника Никул
Гора. НасрЪдъ Черно море гемиите (платноход- день, свидетелствуватъ за единъ моряшки култъ,
КИГБ) биватъ сковани отъ ледове. Чуди се царь който у насъ не е можалъ да се развие съ нуждМурадъ, какво да прави. Най-после разбира, че това ната определеность, яснота и съ такава дълбочина,
е отъ св. Никола. Тогава се помолва нему да раз че да проникне въ обичаите, както това се забе
мрази морето, че нищо лошо нима да стори на лязва у гръцкото население въ крайморските се
Св. Гора, а на стария игуменъ подаръкъ ще занесе; лища. Това е по простата причина, че върху бъл
гарите еж упражнили силно асимилаторско вли
„Царь ми пойде стреде Църно^ море.
яние, погърчвали еж ги, а държавата имъ упорито
Ми замръзна она Църно море.
е бивала отблъсквана отъ бреговетв на морето.
Се зачуди царотъ що да чинитъ,
Това отблъскване на България отъ бреговете на
тога велитъ цара Мурагь бега:.
Белото море, кждето родопци и др. слизатъ на
— Леле Боже, леле мили Боже!
работа, е очебийно въ най новата ни история.
Поможи ми царь свети Никола!
2
Я су чуло ти ми го по'ельвишъ,
) Пещешъ — пешкешъ, огъ персийски пши-кешъ.
значи подаръкъ.
го по'ельвишъ ова Църно море.
„А каикчия що беше,
самъ бЪше свети Никола;
и по каико вървеха,
върв%ха до три гемии
пълни съ жълти жълтици..."

.

Крумъ Кънчевъ

ВЪ БУРНО МОРЕ
— Каквото глътна, ще го изхвърля. Но ще си
сипя
и втора паница. Нали тръбва да се работи ?
Първа нощь на обратния пжть. Какъ е изми
— казва единъ отъ вжглищаритв.
нала? — Незнамъ Виждамъ: необикновено въл
Вълните достигатъ до петь метра — хълмове,
нение — море осемь бала, вЪтъръ — сжщо. Бур планини. Вътърътъ — свири, бучи, ръмжи — нено море.
видимъ, безпощаденъ, кръвожаденъ зверъ. КораДа се храня? - Една супа - нищо друго. бътъ. — скърца, трака, пръщи. Хората — мълчатъ,
Въ каготъ — компанията — двама, трима. Остана- говорятъ полушеговито и повече мислятъ. Живот
литъ - „гепала ги Тунджата" - както се изразя- ните — и т в чувствуватъ: телето, двете котки, хаватъ моряцитв.
„ „ „ , _ „ , мелеона, маймунката Джекъ. Особено изразигеКато на подбивъ се носи силниятъ звънъ на ленъ е погледътъ на Джекъ: трагедия и упрЪкъ
изразява той.
кухненската камбана - никой не идва.
Нисшата обслуга бъга отъ носовата палуба,
— Защо ме откженахте отъ земята на МО
за да се храни подъ капитанския мостикъ - „на ИТЕ д^ди — да страдамъ и да умра съ васъ ли?..
сухо и на заветъ".
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КРЯИБРЪЖИЯТЯ ПРИ О. КДЛОКИТпСЪ ! КРАЙ СОЗОПОЛЪ
' - • ' • • • • •
Снимка отъ Бончо Карастояновъ

Командантътъ и шефъ-механикътъ еж на ска
мейката подъ капитанския мостикъ. Видимо, за да
се сьвещаватъ. Т Б говорятъ за всичко, но не и за
ужаса, койгт» притиска желъзното ГБЛО на кораба,
но не и за лошата участь, която вевкиминутно
може да ни навести. Разбиратъ се сь погледъ.Я.зъ
съмъ при твхъ. Суровото лице на команданта се
разведрява. Заговорва ми оживено. Предава съдър
жанието на нЪкакъвъ романъ, въ който се говоръло за една въображаема действителность, чиито
херои били великани. Казваиъ въ себе си: биха ли
устояли тия хора сь необикновенъ ръсть на по
добно вълнение — сь спокойствие на неуязвими
отъ СТИХИИТЕ избранници?..
Той продължава пакъ на литературна тема.

Говори за немския преводъ на Каравеловата «Ху
бава си, моя горо!"
— Ехъ, и на нъмеки езикъ звучи добре таз
пъсень — нали е за гората?
___
— Какъ мислите, господинъ команданте?
""
за гората, за планината, за полето — за з е *^ т
изобщо щомъ е въпросъ — тамъ сме силни
морето ? . . . ' •
Командантътъ отклонява моя намекъ. Искада
СПОД-БЛИ впечатленията си отъ една книга върху
науката и религията. После изказва възхищен^37
си отъ делото на единъ нашъ ученъ. И неус*™
минава къмъ Джекъ Лондонъ.
6 е
— Морякъ требва да е билъ той. Така Д°&Р
познава живота на моряцитв! —

Морски Сговоръ
Страница 13.

СЛЕДЪ БУРЯ

Командантътъ напипа моята Ахилесова пета:
ли човЪкътъ и поетъгь Джекъ Лондонъ е жиз•ената ми цель? — И азъ, полужйвиягъ болникъ,
»кашъ
изпадналъ въ странния унесъ на замаянъ
1Т
ъ дервишки танцъ — мълчаливъ, ц^ло бездушно ,
аваяние
— постепенно се съвзимамъ и събуждамъ.
1
като въ полусънь, участвувамъ въ беседата.
Командантътъ п%е. Придружава го шефъ-меаникътъ. Командантътъ използува мелодията и
пъква израза: „ Не-о-ти-ва-ме-къмъ-до-бре-е-еI и
°сле, безъ да иска. продължава да говори:.
— Това е, може би, най лошиятъ ми воаяжъ,
1а

Снимка отъ Бончо Карастояновъ

откакъ съмъ на море. Повече отъ двадесеть и петь
вола хвърлихме въ морето — и това вълнение, и
тази буря!
Шефъмеханикътъ, съ кржглото мургаво лице,
съ ЖИВИТЕ очи изподъ очилата, този охраненъ, ,надвилъ на масрафа си" морски вълкъ и господарь
на машинитъ — нарушилъ е своя „кефъ". Той се
безпокои като по ртздко изключение.
— Брей, страхувамъ се за машината! Намалихъ хода. Слушагь се силни трясъци.
— Нъма нищо, н-вма нищо — успокоява го
корабоначалникътъ, загледанъ намръщенъ къмъ-
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морето, което не прилича вече на онова море, из
вестно на всички, които еж правили кжсо пжтуване или пъкъ еж го гледали отъ бръта. • ., Покрай насъ минава единъ рулевой.
— Какъ се движимъ?
— Отъ два до четири часа* — съ петь и по
ловина мили, а следъ това, — съ три и половина,
господинъ командантъ!
Командантътъ и
шефъ-механикътъ
се хранятъ съ
обилна храна —
съ усилия ли, безъ
апетитъ ли? — ТБ
еж на поста си.
Има случаи, кога
то и приемане на
храната представя
изпълнение на служебенъ дългъ. Мо
же би се лъжа! "

рилъ той ? — Да ни се притече на помощь ? Кога и какъ — въпреки най-доброто желание?
Сушата е далечъ съ стотици мили. Гледамъ
къмъ морето: при вида на тия бездни, които се
открояватъ вср-Ьдъ гребените на гигантскитЬ въяни
при вида на неумолимите зинали пропасти — по
добно ненаситни гробници — питамъ се: при едно
корабокрушение какво ще направятъ спасителните
лодки, спасител-

-

^

-Т^1

НИТБ ПОЯСИ, ВСИЧ-

китв средства, съ
които разполагг
корабътъ, какво
би помогнало уме
нието на най-изкуснигв плувци и
добригв сърдца нг
моряцигЪ? — Ни
що!.. И всепакъ
намиратъ се сме
ли моряци, нами
ратъ се безименни
скромни херои, ко
ито
повЪрявагъ
— Пишете, пи
живота си на едно
шете — ми казва
хилядатонно кори
единъ вжглищарь.
то, което сега ка
Нека знаятъ хо
то нищожна че
рата отъ сушата,
рупка е играчка
какъвъ е живои служи за притътъ ни: кучешки,
см-Ьхъ: ВСЕКИ мигъ
мръсенъ.Една теж
храна, плячка и
ка псувня, придру
жертва на този
жена съ още помноголикъ духъ —
тежка въздишка,
морето...
се изтръгва отъ
у м о р е н а т а му
Хора на су
Художникътъ Мутафовъ на работа
гръдь. И той от
шата! Въ миговеСнимка отъ Бончо Карастояновъ тЪ на вашите ра
минава.
Кучешки, но великъ, граничащъ съ святостьта дости, въ миговетЬ на най-пжЪмата скръбь, въмина подвигь и заслужаващъ не да бжде описанъ, а говегЬ на молитвения шепотъ — въ най-труднитъ
да бжде възпътъ, както се възпъватъ всички по часове на вашия животъ — спомнете си за братята
беди. Я корабоплаването не е ли победа надъ най- човеци, чийто жизненъ жребий е увЪнчалъ юнаш
страшната, най-мощната стихия, следъ величествена ките имъ чела съ най-красивото и най-скръбно
борба — борба между живота и смъртьта? —
име: морякъ!..
.
Става дума: дали на нашия зовъ 5. О. 5. ще
Ср-Ьдиземно море, августь 1934.
обърне н^кой корабъ внимание, и какво би сто-

П. Д.

ШИШУОС-Ь

СПОМЕНИТБ НА СТЙРИЯ ПДМИРЯЛЪ
1. Моряшка психика
Случаять ги срещна двамата на една масич
ка въ едно софийско кафене: единиятъ — Трофимъ Давидовъ — старъ седемдесеть и петь годишенъ, руски емигрантъ, бившъ морякъ, контръ-адмиралъ отъ Балтийския флотъ, а сега — готовъ
и на най-унизителната, черна работа, за да из
кара парче хлЪбъ; другиятъ — Цвътко Тошковъ
— сжщо бившъ морякъ, шурманъ на далечно
плаване, двойно по-младъ отъ адмирала. И двамата
сждбата ги бе откженала отъ морето и бе ги за
пратила тукъ, навжтре въ континента, гдето слу
чайно единъ срещу другъ пиеха кафето си... За
приказваха... Щомъ Давидовъ разбра, че събеседникътъ му е морякъ, а езръхъ това и щурманъ,
очитъ му светнаха, загориха и, съ прямотата на

славянската душа, той дружески тупна Тошкова по
рамото:
— Значи — ний сме били съотечественици?
Тошковъ вдигна въпросителенъ погледъ.
— Ний, моряцитЬ, имаме общо отечество —
морето! — заключи бившиятъ контръ-адмиралъ.—
Та помислете: закърмени отъ една и сжща стихия,
израсли всръдъ нейнитЪ незгоди, познаващи една
и сжща терминология, служащи си съ едни и сжщи типични изрази, в%чно въ люлката на нашата
обща майка -- морето, ний придобиваме качества,
различни отъ онкзи, които иматъ брътовитв хораи оттамъ — ний сме... '
— Съотечественици! Съвършено вЪрно! —
утвърдително Тошкрвъ мръдна глава.
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И Давидовъ заговори-Спо-нататъкъ съ свът- жать, че — непременно — ще продължатъ на югъ
алъ погледъ.
по Ятлантика... Наближава деньтъ на отплаването,
Пренесоха се двамата изъ рейсовете, морета- съобщението е пристигнало отъ адмиралтейството,
а, океанитв, въ буритъ имъ/ въ безветрията имъ, старшиятъ-офицеръ знае съдържанието му и съ ус
* красотитв имъ, въ безчйсленнитв си плавания.. мивка влиза въ каюгь-компанията. Старшиятъ-офи
шушевность залъха отъ двамата. Оживени отъ церъ отваря устата си.горския полъхъ върху имъ, морето дойде на единъ
— Рио-де-Жанейро е следното пристанище!
осегъ до очитъ- имъ. Я Давидовъ бе неизчерпаемъ
Шампанско, малага, марсала пукатъ изподъ
;ъ възхищенията си къмъ „отечеството", отъ което ржцетв на младитв мичмани, пратени за пръвъ
йха откжснати. Той просто пееше химнъ на пжть въ околосветско плаване... Околосветско пла
юрето: ветрове, вълни, свътящи гребени, лазурно ване! Това въ моето време бе достояние на мал
небе, бездънно море, отражения горе и долу, поляр цина. Я това те продължиха до три, до четири да
ни морета, тропически изпарения, черни и жълти же и до петь години: най-разнообразенъ, денонощенъ
хора, разни страни и чудноватости...
кинематографъ цели петь години... И не усътихъ,
— Ехъ, брате, красивъ е нашиятъ; моряшкиятъ когато протече времето ми отъ гардемаринъ до
живогь! Н-вма по-красивъ, по-импулсиращъ, по- контра адмиралъ. Не усътихъ, ей Богу! Леко, като
оазнообразенъ по-жизнерадостенъ и по-леко те- на праздникъ, всичко протече!.. Жив%ешъ по мор
чащъ животъ отъ нашия! Нъма — па макаръ, и яшки, ядешъ и пиешъ по моряшки, мислишъ и се
въпреки всичките несгоди, които познаваме въ изразявашъ по моряшки, съ моряшки понятия и,
него!.. Градове, брегове, държави, морета, плани въченъ кавалеръ на моряшката дума и моряшкото
ни подъ синевина бегатъ предъ ОЧИТЕ ни, като въ другарство — ти заживъвашъ въ новъ свътъ, отдъкинематографъ, въ който ний сме вечните посети ленъ отъ онзи на бръга... Я брегътъ, животътъ на
тели и зрители. Днесъ — тука новость, утре — брега остава като нъщо далечно: нъщо като до
тамъ — новость! И не усъщашъ какъ лети време пълнение къмъ морето, отгдето требва да се взематъ само стока, вжглища, храна и писма и гдето
то... Я какъ ще го усътишъ, когато всичко около требва
да има за нась барове и места за развле
тебе е красота и жива динамика, когато всичко, чение, гдето
да можемъ да имаме едно разнообра
което те заобикаля е вече твое, родно, мило, поз зие следъ ДЪЛГИТЕ
ни бурни преходи по морето... Мо
нато? В-Бтъръ ли завее — той е твой постояненъ ряшка психика!.. Психика различна отъ онази на
и желанъ познайникъ. Вълна ли те удари и залее бръговиять чов-вкъ; психика, която си има свои
—ти й се усмихвашъ. Грейне ли слънце, укроти понятия за своите изрази и прояви... И оттамъ
ли се морето — ти се обтвгашъ, като котакъ, въ
еднакви възгледи, вкусове, говоръ и характеръ,
шезлонга... Стигнешъ ли въ пристанище — всич които ни отдълятъ въ особенъ родъ хора, въ отдеките му удоволствия еж твои. Подаръци ли купу- ленъ свътъ, съ свое отечество — морето. Отече
вашъ, писма ли пишешъ, музеи ли, театри ли по» ството, което може да се похвали, че не е имало
сещавашъ — всичкото отъ край до край е развле нито единъ ренегатъ...
чение. .. Паригв хвърчатъ изъ ржцетк ти, но хлЪ— Съвършенно върно! Който веднъжъ е залюбъгь ти е гарантиранъ въ кораба, и, преди да се
изчерпи интересътъ къмъ бреговите прелести, ко- билъ морето — той никога не може да го разлюби!
мандиръть дава нареждането си на старшия-офи- — отевче Тошковъ.
— Ще ми позволите ли да ви издекламирамъ
Черъ за следното пристанище. Къмъ друга но
вость е обърнато вече вниманието и въображени шедьовръ на истинско моряшко писмо, което
ето... Дигашъ котвата, излизашъ въ открито море, некога бъхъ получилъ въ Хонгъ-Конгь отъ единъ
застопорвашъ машината и, подъ всичките разгъ мой задушевенъ другарь, съ когото се разд-влихме,
нати платна, попжтенъ бризъ те гони по бЪло-кж- като гардемарини, и после не се срещнахме лице
Дравитъ- гърди на Ятлантика... пакъ вътъръ, слънце, съ лице никога?
— Я вий ще ми позволите ли да пийнемъ още
вълни или мъгла, като твои познайници, се редув
атъ и те милватъ ту съкамшикъ по лицето, тусъ по едно кафенце? — и Тошковъ тракна на масата,
чадифяна ржкавица, ту съ душъ презъ главата, ту дигайки двата си пръста къмъ кафеджията: — Две
с
ь инжекция чакъ до КОСТИТЕ... И следъ неделя кафета!
— Този мой другарь се ожени и излъзе въ
или
две — Лисабонъ — красотата на Ятлантика —
се
Рисува предъ кораба... Я ти си младъ мичманъ. оставка. И, следъ като му се народиха роякъдеца,
^ладъ мичманъ, съ най-широко въображение, въ той пакъ не може да се отърве отъ моряшката
«оето се редять чуждоземни графини, принцеси... психика. Не може: защото закърмениятъ съ морето
испански кули! . Идва пилоръть въ кораба, отве може да забрави солената вода, само когато склопи
д а го въ басейна и хвърля . дветв ви котви. По очи... Днесъ морето ни срЪща и задържа на тази
>бедъ тълпа отъ най разнообразни търговци и про масичка. И предричамъ: дълго време морето ще
квачки, съ своитЪ най-разнобразни стоки и дре ни събира нась двамата. Ще ни събира защото
знамъ неговата сила. Сила, точно, като онази на
б н и , обръщатъ кораба на цъдъ панаиръ... Запо- отечеството!
И оттамъ — ние сме съотечественици
'нанства,
покупки и осведомления за онова, което на общото ни
— морето, независимо
;
Рие бр-вга.. /Свободната стража се готви да повиди отъ това дали сиотечество
плавалъ въ Северно Ледовито мо
Ушата..:Утре е редъть на другата стража... две ре или пъкъ въ тропическото Червено-море... Но
*Али
пресгояван" и каютъ - кампанията,^както слушай писмото на единъ нашъ сьотечественикъ,
1
бакътъ, горятъ вече отъ желание да -знаял..кое у когото морскиятъ отпечатькъ и носталгията къмъ
« бжд? следното пристанище... Всички гадаятъ. морето се четать въ всека дума:
ащото тукъ ще се получи «лбидението отъад.Училищни ми другарю,
иралтейството..: Едни, чиито желание е да^лув^
Съ встжпването ми въ офицерски чинъ подъ
атъна изтокъ, се хващать на басъ, че - непре^ всичкитЬ
разперени вътрила, службата ми тръгна,
*нно - щ е минатъ презъ Гибралтара, други, ко благоприятствувана
отъ ВСИЧКИТЕ попжтни ветровего еж се влюбили въ ДЪЛГИТЕ плавания
дър-
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Съ удоволствие си спомнямъ за миналото Безупречно плавахъ въ живота въ изпълнение дъл
га и на моряшкото достойнство. Така карахъ съ гмурване въ живота и безъ страхъ гледамъ бъде
пъленъ ходъ сь по четиринадесеть вязли ходъ до щето, което нъкой день ще заиска да ме отправ
щабъ-офицерския чинъ... Но тукъ изведнъжъ служ оттатъкъ земната водолиния. Тамъ — задъ ватеру
бата ми падна нЪкакъ-си въ безветрие и започнахъ линията — на вечно зимуване 1
да лжкатя изъ близките пристанища, гдето за мое
Твой Скворцевъ".
щастие или нещастие, срещнахъ въ единъ семеенъ
кржгъ една прелестна яхтичка отъ бело-розова
Настана дълга пауза.. . Контръ-адмираплъть, съ стройна фигура и-съ чудно красивъ носъ. лътъ гледаше съ сияещо лице, а следъ това тик
Безкрайно ми се понрави тази жива яхтичка и заи- запита Тошкова:
... : ,:, ••
скахъ да застана къмъ нея, За да я отвлека къмъ
•.. — Разбрахте ли?
;
моя меридианъ. Сърдцето ми заби „тревога" и не
•— И запетайките даже разбрахъ!
разбрахъ, где изчезна моятъ моряшки куражъ?
— Я, както виждате, азъ помня наустъ това
Дали той не се скри въ трюмътъ или пъкъ потъна писмо точно, както казахте — сь запетайките въ морето?.. Тръгнахъ подъ остъръ вътъръ, легнахъ защото за менъ то представлява доказателство, че
на обратенъ курсь и отправихъ къмъ яхтичката оня, който малко-много се е сродилъ съ морето, за
залпъ отъ предложения на МОИГБ — ржка и сърдце... винаги остава неговъ робъ. . . неговъ синъ. . . не
Да!... И можешъ ли да си представишъ моята ра- говъ гражданинъ. . . неговъ поданникъ. . . каки
дость? Яхтичката повдигна сигнала на съгласието... искате — така го назовете!
Достигналъ своето благополучие, което дава
Тошковъ тракна върху масичката, плати кафе
сушата, азъ се разоржжихъ отъ флотския си мун- тата и отсвче:
диръ, решихъ да намъря заливъ и . . хвърлихъ
— Да братко, сждбата ни е осждила да бждвете си котви съ всичката имъ верига въ Петер- демъ сега сираци на морето! Дано пакъ то да н
бургъ, задъ Василевския островъ...
приюти некакъ-си въ пригръдкигЬ си!
Отдавна, отдавна не съмъ седвлъ на моста,
Станаха на крака и двамата.
но още не съмъ го забравилъ и нито мисля да го
— Ехъ, братко, — откжсна се тжжна нотк.
забравя.
изъ гърдит-Б на контръ-адмирала. — Какъ желае
Отъ спокойния животъ на сушата моятъ кор- старческото ми сърдце пакъ да литне на море! Пакъ
пусъ почна все повече и повече да увеличава обе бихъ приелъ младенческия си видъ върху мосгг.
ма си, а така също и моята яхтичка се обърна Пакъ. . . щомъ почна да откривамъ фаръ следъ
вече на цЪлъ адмиралски фрегатъ съ много живи фаръ
по носа на кораба си и отхвърля,мъ мили
лодки около себе си...
следъ мили задъ кърмата си...
ЛЬтно време ний двамата лъкатушехме изъ
Тръгнаха къмъ вратата. Излязоха на улицата.
лоното на природата, безъ да смъемъ да изгубимъ
Довечера где бихъ ви нам-врилъ пакъ? морето отъ хоризонта' си. И, лавирайки край мо запита—Тошковъ.
рето,, теглимъ на влъкалото нашигЬ: десеторна
<— Пакъ тука! Точно въ седемь!
шесторка и двойка, всвка съ по отделна сирена'
Двамата силно стиснаха ДЪСНИЦИГБ си и отми
най-малката съ най-писклива сирена...
наха въ противоположни посоки.
Л. Петровъ
ЗНЯЧЕНИЕТО НН СКЯГЕРЯКСКИЯ БОЙ
(По случай осемнадесетгодишнината му)
: Г* е н а в ъ Р щ и х а осемнадесеть го
в и н и « ^ !,.дини отъ най-големия морски бой до сега.
По тоя
случаи въ немския печатъ се изнасятъ1 много с т а
тии, въ които отъ всички страни се разг^еждатъ"
последствията и значението на тоя паметен^ ден?
Счита се, че на тоя день Германия потвъвди „ра
вото си да бжде зачитана като равноправни сь
всички държави на море.
«"оправна>Сь
Преди това Янглия столътия наредъ, благбпа
рение на изгодното си положение спрямо кон?и"
нента, мжчешеседа подчини на своето влияние об
хващащия Ц-БЛЪ свътъ соленъ океанъ Горда И"
военноморската си история, тя внушаваше нТвсъ™
англичанинъ, че оня, който се осмъли^а оспЙвапървенството й на море, ще стори го-Ьхт, гг, +
Божията повеля! Л н г ^ Л ^ ^ К , ^ ^ 0

създадената опасность. Но докато Лордъ Салисбъри
казваше: .Германия и Янглия при една война или
трвова да еж заедно или да загинатъ", скоро, осо
бено следъ като Италия се уплаши отъ английс
ката мощь въ Средиземно море и се отказа о«
тройния съюзъ, Янглия съвсемъ измЪни отношени! ™ Г КЪМЪ Г е Р м а н ия. Причината? - Бисмаркъ*
2 , , ? ™ - в р е м е т о : » 3а Да привяЬчемъ Янглия, казмож^м-^ е Д Н ° * С р г Ь д с т в о т о » което, за жалость,не
н-Ьмг1ЯтяД У П 0 1 ^ б и м ъ - д а сложимъ преграда"»
™ ™ И Н Д У С Т Р И Я " - Постановленията на Версайлза л я Л г « Р Ъ д о к а з в а т ъ сжщото - Янглия воюва.

ска?а иСндТ4иГяРМаНСКИЯ Т В ° Р Ч е С К И « ^ ">""
и г о л ^ м Д ^ Т 3 ' П о к р а й безбройните руски маси
ния б!ш I Ф р а н 2 У з к а ненависть, противъ Герма
д К ържавГ ИЛВаНеТ ° НИТ ° Н 3 « - а конти" „ГлУнСа: ния бешеР и непобедимиятъ английски флотъ. ;
чиха з в Т Г ^ - Д ° ЙДе - Т о я Д ^ ь всички се н»Г
оожлия ,ЯУ Г О Ж И Т е л н о т о Действие на немскигЬ
накара^ранция най-остро да" п о ^ в у ^ а н ^ а й за деесп?сп^° И Ч И В 0 С Т Ь т а н а "Ъмскитъ кораби
мощь.итака я тласна къмъ съюзъ с ъ Г р у ^ ? ? ™ това а «п ^ Ш0еСДТ Ь 1бар е ниаз п т л^ н и ^ обслуги; всичко
°
° з У вано, би имало наисъюзъ се сключи, за да се запази свъта отъ* г й голъми п п й
голЪми последствия за по-нататъшното развитие на

ойната по море. Нападението вЪрху Н-БМСКИТБ
юйни кръстосвани бъ извършено при едно небла
гоприятно тактическо положение за тЪхъ отъ най-илния между СИЛНИТЕ флоти, какъвто до това време
"чегьтъ не бъ виждалъ. Никакво размисляне или
чабавяне отъ страна на немците, никакво отклогние отъ заповядания курсь, ако и очевидно да
юди къмъ сигурно унищожение! Скоро адмиралгйскиягь корабъ „Люцовъ" е тъй силно обсипанъ
~ъ валещи като градъ английски снаряди, че става
ужда да бжде смъненъ съ другъ! Тогава отведажъ английскиятъ огьнь отслабва — при нападе
нието отъ немските торпедоносци противникътъ се
тегля. Морето е свободно — британскиятъ вепикъ флотъ очиства бойното поле и Шееръ има
цоста време да преустрои флота си презъ нощьта,
а на другия день пакъ да срещне британеца. Но
*азсъмва се, а морето е чисто — нито единъ бри-анецъ не желае да поднови сражението; герман:киятъ флотъ беше два пжти по-малъкъ отъ ан•лийския и причини на последния тежки загуби.
Нвкои германци мислятъ, че тая битка би
требвало да стане година и половина по-рано, ко'ато британскиятъ флотъ бЬ много по-слабо превъзхождащъ, понеже бъха изпратени кораби противъ германската ескадра кръстосвани, други бъха
изпратени да охраняватъ транспорти и за осигуря
ване на далечни английски станции. По сжщото
време немскигЬ подводници гонеха английския
флотъ отъ пристанище на пристанище и го прину
диха сръдъ зимните бури да търси, спасение въ от
ворено море — тамъ дето се съединяватъ Атлантическия океанъ и Северно море. Пакъ тогава при
Ирландия се удари на германски минни заграждания
и потъна единъ отъ най-добрите английски линейни
кораби. Тогава именно една победа като тая при
Скагеракъ, може би, щеше да реши изхода на
войната.
Но германцитЬ се укорявать и за друга нетактичность. — Всички, освенъ германския канцлеръ
и кржга около него, очакваха, че отъ страна на
Германия ще почне безогледна война противъ тър
говията на Англия — съ подводници, мини, въз
душни сили, помощни кръстосвачи и съ отлично
Запазените големи кораби, като' по такъвъ начинъ
с« вземе инициативата въ германски ржце. Но това

не стана. Не се мина .много следъ това епохално
събитие — Скагеракъ, и неприятельть и останалиятъ свътъ минаха на дневенъ редъ! Поуката за
всички е, че войната на море не е само една зна
чителна прибавка къмъ тая на сушата, но че тя
може да бжде отъ решително значение за общия
изходъ на войната и затова требва да бжде нара
вно ценена.
Но боятъ при' Скагеракъ може да служи за по
ука и на нашия народъ, какъ въ най-тежко поло
жение, при смазващо превъзходство на противника,
може да се устои чрезъ енергични действия, чрезъ
основна предварителна подготовка и чрезъ беззаветно пожертвуване за поставената задача. И при
най-трезво предварително обсжждане, никой не мо
жеше да предвиди победа за германците. Все пакъ
Шееръ победи!
За Англия последствията бЪха много големи.
До тогава Британската империя б^ше здраво стег
ната въ ВСИЧКИТЕ си части, благодарение на засенч
ващото могжщество на нейния флотъ. Спойката
биде засилена чрезъ саможертвата на мило и драго
за отечеството — метрополия презъ войната. Но
днесъ империята се държи още, само благодарение
на личностьта на краля, на еднаквия езикъ и на
икономическите отношения, които, поради кризата,
еж вече малко надеждни, средства за връзка.
Основната причина за това състояние на Ан
глийската империя се счита поражението при Ска
геракъ, кждето бе разрушена върата въ непобедимостьта на английския флотъ. И по тоя начинъ
биде разклатена основата на английската империя.
Англия тр%бва пакъ отново да създава своята мощь,
но тя има да се справя съ трудни задачи и съ го
леми съперници. Все пакъ, следъ като срази найсилния народъ въ срЪдна Европа. Англия биде на
карана да се откаже отъ надменното си държане
къмъ континенталните държави. При това положе
ние, германците мислятъ, че тя пакъ ще поиска ТБХното съдействие, което преди 1914 г. би предот
вратило голъмата катастрофа, защото никой не би
посмълъ да се бори съ съюзените тия две държа
ви. — .Германия и Англия еднакво принадлежать
на Европа — ето разрешението на всички европей
ски въпроси", заключава вицеадмиралъ о. з. Фонъ
Трота.
'

ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДЪ
Разтурването на македонската революционна
организация, възстановяването на дипломатическите
ни връзки съ Съветска Русия, посещението на Краль
Александъръ въ България, импозантната среща,
която му направи българскиятъ народъ, ясно под
чертаха новата насока на нашата политика. Осо
бено не.йното значение се усили, когато стана оче
видно, ча Уова не е дъло само на управлението, а
е продиктувано и отъ настроението на народа.
Фактитв б%ха отъ такова значение, че тв не мо
жеха да не\ останать незабелязани отъ европей
ските мъродавни фактори, които кжде съ удовол
ствие, кжде съ прикрито неудоволствие и изненада
го опредъляхв като единъ важенъ етапъ за разви
тието на европейската политика. Безусловно това
се отбеляза ка\о успъхъ на Франция. Отъ края на
войната до сега това е най-крупното събитие въ
нашия политически животъ, което избистри наше-'

то твърде забъркано положение, безъ приятели и
безъ упора.
За насъ се държеше смътка до-толкоза, докол
кото »можемъ да бждемъ добри платци или раз
менна монета въ международните отношения.
Следъ станалитЬ събития нашиять пжть се
разчистваше, за да улеснимъ влизането си въ ре
да на пълноправните народи. Не безинтересно е да
се отбележи, че ние намираме пжтя на нашата по
литическа ориентировка въ лагера на бившитв си
противници, които еж били най-ръзки и прямолинейнивъотношеннията си къмь насъ въ миналото.
Единъ исторически опитъ, който требва да запомнимъ. Разбирателството ни съ Югославия е осно
вата на всъкаква външна политика. Отамъ ще се
продиктуватъ понататъшните ни възможности за
мирно разбирателство и съ другигв ни съседи.
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Интересно е да се отбележи, какви настрое
ния дава тая насока на нашата политика. Твърде
характерно е изявлението на генералъ Пангалось,
че сръбско-българското сближение е обезпокоително
за Гърция. Разбира се, тия опасения оставатъ за
смътка на г-нъ Пангалось, но не може да се пренебрегватъ даже такива случайни и единични на
строения, защото ние добре знаемъ съ какво око
гледатъ гърцитБ на насъ. Пангалось е, може би,
по-откровенъ отъ своите събратя. Въ Ромжния об
щественото мнение е твърде резервирано и освенъ обикновените изрази на стереотипното подчер
таване за значението на балканския миръ, нищо
друго не се говори. Въ всеки случай не се вижда
никаква сърдечность и не може да се отбележи
чикакъвъ ентусиазъмъ. Турците еж сжщо така въз
държани и по всичко илглежда, че не еж въ никакъвъ възторгъ. На нашето благоразумие предстои
тежъкъ трудъ да разсве това недоверие и тайно
недоброжелателство на нашите съседи. Можахме
да смитаме, че първигв трудни крачки еж напра
вени, а времето игвше да изиграе своето дело и
ерата на мирното разбирателство на Балканите ще
настжпи.
Обаче едно ново събитие, колкото трагично
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по своето съдържание, толкова и богато съ после
дици, дойде да внесе смутъ въ положението. Това
е злодейското убийство на краль Ллексадъръ. На
дали въ България единъ подобенъ атентатъ епроизвеждалъ такова тягостно и неизразимо грозно
впечатление. Ние сме покъртени много по-вече, от
колкото бихме могли да изразимъ това. Нема българинъ, който въ първиятъ моментъ на известието
за убийството на краль Длександъръ да не е почувствувалъ единъ ударъ на злокобната ржка, която
косвено е насочена срещу българо-югославското
сближение.
Личностьта на убиеца не може да ни анга
жира въ нищо, защото той е отреченъ отъ нашата
общественость. Българските власти търсятъ убиеца
като обвиненъ, подлежащъ наударите на законигЬ
противъ държавната сигурность. Обаче имане
страхъ отъ политическата интрига, която ще екс
плоатира произхода на убиеца, за да охлади ща
стливо започнатото сближение съ Югославия. На
лага се спокойствие и хладнокръвие за да се по
срещне и отблъсне, така отъ невидЪлица дошлия
ударъ. Ще требва още единъ пжть на опить да
се убедимъ, че доброто не идва леко.
Г. К.

Ял. Маноловъ — Кап. II р. о. з.
ИНЖЕНЕРЪ ИВЯНЪ РОДЕВЪ
Отиватъ си единъ по единъ като есенни листа би, много майки и деца дължатъ на него здравето
първите пионери на нашето морско дъло, които и благополучието на своитЬ бащи.
съ въодушевение и младенчески устремъ зидаха
Родевъ служи десеть години на военния ни
тухла по тухла сградата на
флотъ и десеть години въ
българското морячество и
, Варненското пристанище
неговата обществена рож
на търговското ни море'
ба „Морски сговоръ".
плаване, а спедъ това из
На б. октомврий 1934
лезе на свободното попри
г., на 59 годишна възще, кждето работъше по
расть — отиде си безъ
своята специалность и
време инж.. корабостроипредставляваше известна
тельтъ Иванъ Родевъ. Де
та френска организация
те на енергичното Габро
за класиране на кораби
во, получилъ закалка въ
д-во „Веритасъ".
вировегЬ на Янтра, излЪОще при първите незълъ лжчъ отъ свЪтилни• решителни
стжпки я*.
ка на първия български
БНМС, инж. Родевъ се
просветенъ пламъкъ „Лпнареди въ малката тогава
риловската г и м н а з и я " ,
редица на идейни деия
търсещъ поприще още
и
презъ всичкото врем
далеко неустановено за
маршируваше
в* "Рп 314
неговата епоха, съ всич
съ всички ни, за да о С '
ки рискове на бждещето
чи пжтя на бждещето
н«
си, той учи морска тех
наС
отечеството,
д
а
^1
ника въ Триестъ, и ка
младежьта къмъ водН1
\р
то степендиантъ свършва
е
ни
граници,
Щ
О
Щ
ЯР^
, училището за инженеримиятъ България и неЩ»
корабостроители въ Падро еж се използували
рижъ.
отъ племето ни и да °
Трудолюбивъ, влад-втревоженъ
барабан*ещъ д о б р е английски,
безъ
Дунавъ
и морен**
френски и италиански ези
свободно
и
независим
ци. Родевъ работ-Бше
отечество.
,яп
скромно въ полето на бъл
п
Членъ
на
Упр™
°
Инженеръ Иванъ Родевъ
гарското корабостроение
на Варненския клон* "
и съ своите предвиждания и умели поправки той да Морския Сговоръ, той бе винаги на поста си и е*
ваше здравъ материалъ на младите моряци и невед- ветитЬ му б-кка винаги полезни.
^
Разделяйки се съ него, ние приятелите «У
нажъ, може би е билъ невидима причина да се
издържатънеизгодитЬ и неочакваноститвна водната изпратихме съ натжжена душа, а на семейство?
му пожелаваме твърда воля и Бокия помошь»*^
стихия, а особено презъ военните години. Може да преодолее житейския си пжть. Еогъ да го прос™
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ОФИЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ
КОНКУРСИ ЗЯ ИСТОРИЧЕСКИ ОЧЕРКИ ОТ 11 августъ—13 участници, 18 августъ—17 участници,
НОСНО УЧЯСТИЕТО НЯ БЪЛГЯРСКИЯ ФЛОТЪ 25 августъ—1 б участници.
ВЪ ВОЙНИТЪ
— Отпуснатото отъ Варн. градска община место
за датски лЪтовища се огради и се пристжпи къмъ
БНМС обявява два конкурса:
1. За очеркъ {студия), въ научна форма, изъ изравняването му и подготвянето му за залесяване.
За нуждигЬ на детските летовища Варн. гр.
военната история на нашия флотъ, т. е. раз
работка на откжсъ (епизодъ), отдгьлно действие, община разреши отделенъ плажъ за децата-колохарактеренъ моментъ и т. н. изъ участието на нисти на Б., Н. М. С Тоза плажъ .сжщо се огради.
Българския флотъ въ войнитгь презъ 1885, 1912— Изразходваха се за ограждане на двете м%с^
Щ{
13 и 1915—18 години (която и да балоотъ тгьхъ). 15,135 лева.
За нуждитЬ на детските летовища бЪха Щ
2. Сжщо за очеркъ изъ сжщата область, но
бавени 20 легла, разпределени между клонове Ш
въ повествувателна форма.
Ломъ 5 легла и В. Търново 15 легла.
Ш
Условията на конкурситгь ся следнитть:
ГУТ
даромъ
не
даде
никому
легла,
тъй
ката
а) Работитгъ (и за двата конкурса) тргьбва
да се представятъ най-късно до 15 априлъ /935 не разполагаше съ свободни суми отъ фонда „Л-втни
год. въ единъ запечатат пликъ заедно съ запе морски колонии*.
— Презъ изтеклия лЪтенъ сезонъ откриха
чатат пликъ — вжтре съ името на автора, а
отвъчъ — съ избрано мото, поставено върху са летовища следните клонове^
мата работа. Вторитгъ пликове се отварятъ Варн. сборно л-втовище 1 см-вна въ Варна 24 деца
1
80
отъ ценителатгь .(журита) следъ установяване Габровски
Ломски
1
.
35
на резултата отъ конкурса.
1
80
б) Размгьрътъ на работитгъ: за първия кон- Русенски
Шуменски
1
„
3
5
'
курсъ — 4 до 8 страници отъ формата на сп.
Търновски
1
.
35
„Морски Сговоръ", а за втория—до 3 страници
1 . с. ГалатаВар.50
сжщия форматъ, и въ двата случая — независимо Плевенски
Пловдивски
2
„ Созополъ по 40
отъ приложените чертежи, скици, снинки и пр.
1
38
Тть тргьбва да еж написани чисто на пишеща ма Ямболски
Сливенски
1
„
Яхтопол
ь
29
шина, на едната страница на листа и презъ
Къмъ края на м. августъ всички летовища на
редъ, а чертежитгь и скицитгъ — сь тушъ на ин
БНМС
се закриха съ отлични резултати за летов
женерна хартия.
в) Ще се взематъ предъ видъ отъ ценител- ниците.
•— На 29 юлий Созополскиятъ ни клонъ ус
ната комисая само-работи, които не еж били
публикувани преда това вънаши или чужди спи трои големо морско увеселение сь венецианска
вечерь. Взели еж участие въ различни видове игри
сания или вестници.
летуващите
деца огь колониигЬ на Пловдиаъ и
г) Ще се даде по една премия: за научния
очеркъ 3,000 ле., а за повествувателния — 1,500 Ямболъ.
Сжщия день еж били произведени морски със
лева.
Премиранитгь работи ще бждатъ отпечата тезания-* Имало е гости отъ Бургась, Месемврия,
ни въ. списание яМорски Сговоръ" и оставатъ Василико. Шзлиятъ день е миналъ въ истинско мор
ско тържество. Брутниятъ приходъ билъ около
еобственость на организацията.
Непремиранитгъ отъ ценителите, но одобре 6000 лв.
— На 13 августъ Василиковскиять ни клонъ
ни отъ редакционния комитетъ на списание
„Морска Сговоръ" работи ще бждатъ помгъстени устрои двудневна екскурзия до Варна съ пар. „Еввъ сящото списание и хонорувани по общия редъ. докия". Екскурзиантите, на брой 40, бЪха децаотъ
Иенителната комисия (жури) ще се състои: лятното у-ще, уредено отъ клона Придружавани
за пъовия конкурсъ отъ по единъ представитель еж били отъ двама възпитатели.
но Военно-историческата комисия при
Щаба на армията, флота и универси
тета (асторико-филологическия факултетъ) и двама представители на
БНМСединиятъ отъ коиго ще бжде преоседатель на комисията; а за втория
— по единъ представитель на: Флота,
Историческото дружество въ София и
Писателския съюзъ а двама предста
вители на БНМС, единиятъотъ които
— председатель.
* .. *
*
Презъ изтеклия сезонъ Г. У. Т. ус
трои шесть екскурзии до Цариградъ и
обратно все съ пар. МЩ>&%РЯИнатъ :
Екскурзиите б ^ г а ^ П.ТОЧ, както
^РтГва:
^Л*%л*гитически п
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спръни, за да започнатъ по-късно съ,
още по-усипенъ темпъ.
Трансатлантикътъ е дълъгъ 310
метра и има водоизмъстимость 73,000*
тона.
•
АНГЛИЙСКИТЕ строители се надъватъ, че той ще развие скорость 32—34
вжзли.Така, очаква се разстоянието Шербургъ — Ню-Иоркъ (3066 морски мили)
да бжде вземано за 4 дни!
• Ако работитв по привършването
му вървягь все въ сжшия темпъ, .Оиееп
Магу" ще требва да премине за пръвъ
пжть океана презъ пролътьта 1936 г.
За сега англичанитн малко говорять за вжтрешното му обзавеждане.
Въпреки това, не е мжчно да се пред
види, че най-новигБ придобивки въ мор
ската архитектура и изкуство ще бжКалолЪчебницата въ Поморие. — Женско отделение
датъ нашироко използувани. Знае се,
че спасителните лодки (всички моторни), ще се
спущатъ въ морето автоматически; сжщо автома
Морски новини
тично каютигБ ще се отопляватъ, парфюмиратъ
Най-голЪмигЪ и най-бързи кораби въ свъта и т. н...
Съ „Оиееп Магу" Великобритания ще иска
Голъми- скорость]
да има отново „синята лента" на океанитЬ — най:на
въбр.|
въ
мор.м.
ДЪРЖЯВЯ
ИМь
ЬЯ
КОРЯБЯ
№
гол-вмото отличие за океанските кораби, което се
рег. т. въ часъ
га краси борда на 5О.О0О тонния сермвиски трансатлантикт>
*" 5 , и г * .. • |(—,***^,"Гц*"»я»^»"1111 »•'''<* :
тлантикъ Г^па-магъ" •фШт^^^Кг^г
Маджестикъ (предиш
ния герм. „Бисмаркъ") Янглия
Беренгария (предиш
ния .Императоръ")
Германия
Бременъ
Италия
Рексъ
Европа
Германия
Левиатанъ (предишния
герм. „Фатерландъ") Съед. Щати
Италия
Конте ди Савойа
Янглия
Олимпикъ
а
Яквитаниа
Франция
Илъ де Франсъ
Емпресъ офъ Бритенъ Янглия "
Франция
Парижъ
Хомерикъ (пр. .Колум- Янглия
Рома
бусъ") Италия
Германия
Колумбусъ
Мавритания
Янглия
Италия
Яугустусъ

56,621

25 до 26

52,226
51,656
51.С62
49,746

25-23
28-29
28-29

48,943
48.502
46.439
45,647
43,153
42,348
34,569
34,351
32,583
32,565
30,696
30,418

23-24

24-25

28-29
22—23
24—25
23—24
24—25
22—23
20—21
21—22
21-22
25—26
20

Янглия спуща па вода „Оиееп Магу", Франция
довършва „Мог-тапсНе". Двата най-гол-вми кораба въ св-вта. Мирно съревнование за завладяване на океана. Недавна англичанит-Б спуснаха
на вода, въ ОуйеЬапс, последния си морски гигантъ
„Оиееп Магу" — „Кралица Мери". Тоя день (26.
IX. т. г.) ще остане паметенъ въ историята на ан
глийската търговска марина — „Оиееп Магу" е
чнай-гол-Бмиятъ британски корабъ и втори въ свъта,
ТледЪ французкия „ГлогтапаЧе". Цвлата операция
, по спущането въ морето, отъ дока, на тоя гигантъ
е взела необикновено тържественъ характеръ. Ме\жду многобройната приежтетвуваща публика е би
ла и самата кралск? двойка. Н-Ьщо повече—старата
;кралица лично е кръстила кораба.
)
.Оиееп Магу" е билъ заложенъ въ строежъ
'презъ декемврйй.^9"2р
г., в-ь ••' ^остроителницив
:ТБ
въ
Слож«4а—
'
> "•"'. .^«шнеова криза,
%п
Ч
Г"" "^ржатъ неизп«г~™^-»«х^аб«8й™^звест«о време
Стихия, а особено""т!ргзъ военниг!

Спущането на вода на .Кралица Мери" проглуши печата на целия свъть. По тоя случай, френ
ските вестници не забравять да припомнятъ за
състоянието, до което еж стигнали работигв около
окончателното привършване на тЬхния още по-голЪмъ презокеанецъ — „МогтапсИе".
За постройката на тоя гигантъ еж работили,
въ Сенъ Назеръ, три хиляди работници! Неговите
размери еж наистина колосални: 313 метра дъл
жина, 36 метра широчина, 76,000 тона водоизм-Бстимость (Гостувалиятъ това лъто въ Варна ита
лиански трансатлантикъ „Осеагпа" има 19,507 т.
Значи, „Могтаполе" е, грубо смЪтнато, съ четири
пжти по-гол-вма водоизмъстимость 1). Скоростьта му
се пресм-вта оть сега на 28 вжзли.
Едно сравнение: по водоизмъстимость, „Иогтапепе превишава „Оиееп Магу", но тр-Ъбла да се
държи сметка още й за нето вмЪстимостьта, която
както за единия, така и за другия не е още известна. Очевидно, по скорость „Оиееп Магу" ш«
бие „МоплапсНе"".
„Мастодонъть ще съчетае изящностьта съ си
лата, красотата съ комфорта, сигурностьта съ ско
ростьта. Снабденъ съ всичко, което е вече успеш
но изпитано въ модерните морски постройки, той
ще представлява съ зимната си градина и театрал
ната си зала най-хубавиятъ плаващъ Вавилионъ,
за какъвто би могло да се мечтае." Така пишать
за своята „Могтапале" французитъ.
Между две голъми нации е започнало мирно
съревнование за победа и овладяване на океана,.
Въпросьтъ е за нацинмйвта гордость, коя? :Л
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СТРОЕЖЪ НЯ КОРЯБИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЛОДКИ КЛТО:

1

Щоторни, рибарски, спортни, луксозни, пдатноходни и др.

ш

Строежъ, монтажъ и поправка на веЬкакви видове машини и инсталации.
ш
СПЕЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗА ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ, РЕЗЕРВУАРИ
Щ
И ЕЛЕКТРОЖЕННИ ЗАВАРКИ
В
Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени.

Българско Акционерно Дружество

„ПОСТОЯНСТВО"
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КОНЦЕСИОНИРАНА ФАБРИКА
за ленени, памучни, копринени и
полуютени издЪлия.
"
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СЪДЪРЖЯНИЕ:
1 Нуженъ ли е воененъ флотъ на България отъ Г. Куповъ; 2. Въ паметь на краль
кЛ1Т^Гп\.гХ,
пт-ь Г К- 2 УоКп 5сНпе1аег-овиятъ механизъмъ за движение и
у^р а влен А и?н а кораба отъ йнженеръ М. Остревъ; 3 Морето въ българскит* народни
ггЬсни отъ Ем. Мутафовъ; 4. Въ бурно море отъ Крумъ Кънчевъ; 5. Споменигв на
стария адмиралъ отъ П. Я. Шишковъ; 6. Значението на Скагеракския бои отъ
"петоовъ- 7 Политически прегледъ;
8. Йнженеръ Ив. Родевъ отъ Ял. МаноловЪ;
и
Я. Петровъ, /• пол
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е н ъ о т д ^ л ъ ; 10. Морски новини.
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БЪЛГЛРИ, ПЖТУВЯЙТЕ ПО МОРЕ!

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО ~ ВАРНА.
Използувайте дружествените параходи, за да получите възможностьта да се полюбувате на морето!
Съ параходите 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, чаровет-в на който привличатъ хи
ляди и хиляди туристи отъ всички краища на св-Ьта.

Дружеството поддържа три редовни линии:
а. Крайбрежна: Варна—Бтзла—Месемврия—Янхиало—Созополъ—Бур
гасъ— Кюприя—Василико—Яхтополъ и обратно; — два пжти сед
мично. — Отъ 15. юний до 15. септемврий директни - съобщения
Бургасъ — Варна и обратно, специално за курорта.
б. Пирейска: Варна — Бургасъ — Цариградъ— Пирея—Хиосъ—гАити-линъ и обратно- два пжти въ месеца.
в. Александрийска: Варна — Бургасъ—Цариградъ — Родосъ—Пале
стина — Александрия — Порть-Сайдъ — Островъ Кипръ— Пирея и|
обратно — два пжти въ месеца.
При групови пжтувания дружеството прави намаления на тарифите си
отъ 30 до Ь0% (но не и върху храната).
Особенъ интересъ представлява пжтуването до Ялександрия, което се извърш
ва съ ЛУКСОЗНИТЕ и бързоходни параходи «Бургасъ" и „Царь Фердинандъ".
ОБИКНОВЕНИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХЛНН:
{За Яленсандрийсния рейсъ:
За Пирейския рейсъ:
I класа . • лв. 50001
I класа . . лв. 8000
Отиване и
II класа . • лв. 4600
връщане
връщане
| ,» к л а с а • • лв - б о с о
класа • . лв. 4000
III класа • . лв. 2000
За крайбрежния рейсъ:
I класа . . лв. 680
I класа .. .лв. 400!
Варна—Бургасъ
II класа . . лв. 540
II
класа . .лв.300!
и обратно
III класа . . лв. 360
Ш класа . .лв.200]
I
Храна по лв- 150 на день за I и II класа, за българското крайбрежие.
З а б е л е ж к а : Свърхъ горнитъ- такси за пжтнкшкигЬ билети се събиратъ дополнително кеиово право въ Варна и Бургасъ по 15 лв., а въ магкит-Ъ крайбр-Ьжни пристанища по 5 лв. на лице.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващигБ, се получавагь отъ
агенциит-в въ Варна и Бургасъ и крайбрежните, а сжщо и отъ Дирекцията.
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