Варна-Дьрж.Нжжка Гимназия

знивотя нл ВЯРНЕНСКИЯ пляжъ въ РЯЗГЯРЯ си
»

а Й ^ Ш ^ Я Й — — — —»3*МйЙ
Снимка Бончо Карастсянсвъ

12

1

'Т

ВАРНА

ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ, —

АРНА

ЯДИ-КРДСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГО-ИЗТ. ЕВРОПД

Най-модерни бански съоръжения за судени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банитв, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
КРЯСИВИ ОКОЛНОСТИ. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близките околности, както и до Цариградъ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТЪ — развлечения: театри
кинематографи, тенисъ клубъ, морски тържества.
ГОЛЪМИ МУЗИКЯЛНИ ТЪРЖЕСТВА въ началото на
м. августъ съ участието на най-видните български
артисти. Презъ сезона гостуватъ народния драматиченъ театръ и народната опера.

Условия на живота най-износни
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лева легло.
Частни квартири отъ 1000—4000 лева за стая съ две
легла на месеца.
Об-Ьдъ' или вечеря Ьъ първокласни ресторанти отъ
40—60 лева.
Въ второстепенни ресторанти се получава здрава и
изобилна храна на по-низка цена. •
Табълъ д'отъ отъ 100—120 лева.
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Лътовна такса и карта за

Ц-БЛИЯ

сезонъ ,20 лева.

ТЯКСЯ ЗЯ БАНИТБ:
I класа кабина ТО лв,
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1. Студени бани
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I класа кабина 30 лв.
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Отъ 15. юний до 15. септемврий летовниците се ползуватъ съ 25^" намаление
по българскитв държавни
железници.
Бюрото за летовници при
общината въ приморската
градина разполага съ пъленъ списъкъ на квартири,
дава всички сведения и
настанява. ЛЪТОВНИЦИГБ на
квартири безъ възнаграж
дение.
ОТНЯСЯЙТЕ СЕ ЗЯ
ВСИЧКО ДО БЮРОТО
ЗЯ ЛЪТОВНИЦИ.
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СТЕФАНЪ СТАНЧЕВЪ

ЧЕРНОМОРСКА • ПРОЛ-ЬТЬ
БурнитЬ вълни се укротиха.
Слънчо надъ морето пакь нзгрв.
Платноходитв крила извиха
и рибарь всръдъ залива запъ.

Ще му сочи пжтя изъ морето,
най-добрия ловъ изъ дълбини,
а на изтокъ, свътне ли небето,
ще смири игривитъ вълни.

Той ще тръгне изъ морето родно,
съ проста лодка, съ жилави гребла.
Я надъ него волята Господня
ще изгръй въ нощьта като звезда.

Съ ловъ богатъ обратенъ пжть ще вземе,
и когато стигне роденъ бръгъ,
ще му се усмихне топло време,
пролътьта, стопила бълий снъгъ . . .

ПАУЛИНА СТАНЧЕВА

РОДИНА
Къмъ тебъ влъкатъ ме мощни, необозрими сили,
единъ далеченъ споменъ забуленъ въвъ мъглата,
която нощемъ пада и тегне надъ водата
дъха си въ полумрака негласно притаила.

Напраздно ме посръщашъ днесъ яростно и диво
и погледа зелени забивашъ въвъ очитъ. •
Вълнувай се, море, разбивай си ВОДИТЕ
на камънитъ влажни съсъ тътени ЗВЪНЛИВИ.

Вълнувай се, разпръсквай солени, хладни капки,
за мигъ показвай само съкровища неземни,
въвъ пъната разчупвай джги хилядоцвътни
мокри лицето жадно за обичь и за ласки.

Ти нъма д а смутишъ сърдцето ми пленено
оть блъноветъ скжпи на минали години:
в
ъ душата ми звучатъ безбройни раковини,
замислена и нъма къмъ тебъ съмъ устремена.
Нзъ въ мойто детство нъмамъ нито едничъкъ споменъ
за сини метличини, ухайни теменуги,
ни за горигБ, гдето, припъватъ стари буки
и планинигв чудни, и изворния , ромонъ.
Родена въ пъсеньта ти, въ металнитъ ти взори,
въ златистия отблъсъкъ на пролетното слънце,
"ьлни дълбоко въ мене като незримо зрънце
възторгътъ ми безуменъ предъ твоитъ простори.

Че ти си мойта върна и истинска родина,
че въ дъното ти дръмятъ все спомени далечни
и буригв ти хищни, и приказкитъ въчни
въ сърдцето ми шумятъ като въвъ раковини.
Сега съмъ само твоя и ти си само мое —
загадъчно и близко, бездънно, непрогледно;
подмятай ме съ вълнигв като черупка дребна
и нека не нам-Ьря ни бръгъ, нито покои.
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Дунавската проблема

На тази тема е писано и говорено не веднъжъ
и не е нещо ново за насъ. Цельта на настоящите
редове е да разгледаме по-отблизо важните за насъ
въпроси относно нашето корабоплаване, като належаща стопанска нужда на Дунава, да вникнемъ поотблизо въ тази проблема, да посочимъ единъ приблизително истински пжть за нейното осъществяване, което е мечта на всеки добъръ българинъ.
Отъ насоките, които въ последните две години
се даватъ на Българското търговско параходно д-во,
се вижда, че се работи единствено за развоя и разрастването на морското ни корабоплаване. ;
Не требва да се съмняваме, че ръководителите
и организаторите на дружеството го насочватъ тамъ,
където неговите интереси и тия на българското народно стопанство изискватъ. Покупката на двата поголъми параходи „Кн. Мария Луиза" и „Балканъ
откриването на нова, по-далечна линия, чрезъ която
българската външна търговия се свързва съ голъмитв Западноевропейски пазарни центрове, както и
разучването на търговските условия и откриването на
агенции въ по-важните пристанища — прицелни пунктове на външната ни търговия, еж дела отрадни,
които всеки българинъ съ доволство посреща. Преди
известно време единъ нашъ ежедневникъ Съобщи,
че за пръвъ пъть единъ български параходъ, подъ
български флагъ и натоваренъ съ български стоки,
премина Гибралтаръ. Това -действително е събитие
за отбелязване въ историята на нашето младо търговско корабоплаване. Напоследъкъ се заговорва за
покупка и на други кораби.
.Ще си позволимъ да обърнемъ вниманието върху
единъ не малко важенъ въпросъ, за които интересигЬ на народното ни стопанство налагатъ неотложно всестранно да бъде проученъ и му се даде
правилно и полезно разрешение. Този въпросъ е
издаване на българско търговско корабоплаване и
на Дунава
Дунавътъ е международенъ континенталенъ воденъ пъть отъ грамадно стопанско значение за държавитЬ, презъ които и покрай които протича. Не
по-малко значение има той и за нашето народно
стопанство и външната ни търговия. Чрезъ тоя свободенъ и осигуренъ чрезъ редица международни
конвенции воденъ пъть, българското народно стопанство може непрепятствувано отъ евентуалните
трудности и пречки, които нашигв съседи биха
устроили, да се свърже направо, по сравнително
късъ и наи-евтинъ пъть съ всички страни отъ средна
и западна Европа. Че е така, ще се увъримъ отъ
статистиката за внесените и изнесените презъ дунавскигЬ ни пристанища въ 1933 год. стоки, която гласи:
Вносъ - главно минерални масла, течни горива,
соль, дървени материали и др. — общо тона 97,300
Износъ — главно зърнени храни, яйца,
маслени семена, тютюнъ и др. — общо тона 132,350
Крайбр-Ьжна вътрешна служба—общо тона 32,000
Всичко тона-2бТб5О
Пътници — слЪзли на дунавските ни
'
пристанища
44,546
заминали отъ СЪЩИТЕ . . . . 37,885
Всичко 82,431
По знамена и тонажъ посетилите презъ същата година дунавските ни пристанища кораби се
' разпредълятъ както следва:

Българско знаме .
^о^пп
Австрийско „
781,400
Унгарско
. . . . . . . . .310,300
Германско
143,800
р
"
197 700
комънско
.
.
сп'?пп
Югославско - . . \
ои,гюо
Холандско „ . .
71,400
Чехословашко, .
80,000
знамена
131,800
дм к
'
При това; въ тонажа подъ Българско знаме
влизатъ и всички влезли и излезли кораби и шлеп о в е н а нашата пристанищна служба.
т о в а п о л о ж е н и е н а ВНОсъ-износа ни по ДуИ
постоянни, нека чрезъ
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корабоплаване:
За база да вземемъ, че вносъ-износътъ ни по
Дунава, извършванъ отъ чужди кораби, възлиза
средно на 250,000 тона годишно. Следователно, за
транспортъ на тези стоки, българското народно стопанство ежегодно изнася подъ каквато и да е форма
една значителна сума: — ако се сметне средно по
400 лева на тонъ, навлото за 250,000 тона ще възлезе на около 100 милиона лева — изнесенъ български капиталъ само за една година за навло на
внесени и изнесени стоки презъ дунавските ни пристанища.
България да си
Да
ь
р
^
нъколко процента
на пъ
и
отъ
а н с п о р т а н а ТОя вносъ-износъ, да запази за
^ поданици една часть отъ изнасяния ка„,„,„, . , " ~1 ~~И~
.
п ...**,=.
™"™'я*11 „
въ действие на Дунава
единъ малъкъ транспортенъ флотъ.
1- ^ к ° бихме имали на Дунава два моторни кораби съ товароспособносгь по 30 вагони и ако тЪзи
кораби правеха по два рейса месечно съ средно
3
/< товаръ нагоре и надолу, то съ ТБХЪ, за единъ
плавателенъ сезонъ, биха се превозили около 11,000
тона стока, което се равнява на 4"4% отъ общия
ни
годишенъ трафикъ на Дунава.
2 . Лко къмъ тия два кораби се прибави и единъ
по-гшгЬиъ влекачъ, заедно съ 3 - 4 шлепа, които
общо, при 8 пълни
й с и ГОДИШНО( б и х а п р е в 0 зили
о к о л о 24,000 тона, което е равно на 9-6* отъ гоДИШНИя трафикъ, или общо, при едичъ паркъ отъ 3
к о р аби и 4 шлепа, би могло да ?е осигури транН
спо рта н а о к о л о з*5)ООО тона годишно или 14% отъ
отъ цълиятъ ни годишенъ трафикъ на Дунава
А
»рафикь на дунеша.
Естестено, този процентъ постепенно ще расте
с ъ в еме
Р то, особено, ако на предприятието се дад а т ъ п ави
Р
насоки, но да си въобразяваме, че КБКОга щ е
У51"*6"15 Да завладъемъ Ц-БЛИЯ ни вносъ;
износъ, това ще бъде, разбира се, пресилено.
Значи, статистиката ни дава едно уверение на
възможностьта да съществува поне едно такова
малко
корабоплаване на първо време.
В,торо увърение да потърсимъ въ една по-реална калкулация на сръдствата за създаването и подържането на очертания по-горе малъкъ флотъ.
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Я. Създаване
1) Покупка на два 30 вагонни кораби съ по два
мотора по 250—300 конски сили, общо 500 к. с,
модерно обзаведени, конкурентоспособни, по около
12,000,000 лева.
Общо за лева

24,000,000.

2) Покупка на единъ модеренъ влекачъ, който
да може спокойно ца влачи срещу течение 4—5
шлепа, лева 12,000,000.
3) Покупка на б шлепа по 60 вагони товароспособность за превозъ на зърнени храни и 2 танка по
40 вагона за превозъ на течни материали — горива
и масла, за общо лева 5,000,000.
Всичко за покупка на плавателни сждове лева
41,000,000.

Б. Обзавеждане, екипиране и п о д д ъ р ж а н е
за една година
1) Заплати и други възнагражде
ния на екипажа, главенъ агентъ и
10 агентури
лева 2.000.000
2) Горивни и смазочни материали лева 1.000.000
3) Ремонти.боядисване и поддържане лева 1.000.000
Всичко лева 4.000.000
• Следователно, за набавяне на плавателни сждове
и за едногодишното имъ екипиране и подържане
ще е нуженъ капиталъ отъ около 45 милиона лева.
За попълване на картината нека разгледаме и
единъ по-изчерпателенъ балансъ за едногодишното
функциониране на така създадения малъкъ дунав
ски флотъ, при предположение, че той би успЪлъда
си осигури поменатитъ вече 14— \5% отъ годишния
трафикъ на дунавските ни пристанища.

№

Р а з х о д ъ

Лева

№

П р и х о д ъ

Л е в а

1

Лихви на капитала 6% • • • •

2.700.000

1

Отъ превозъ на 35.000 тона
стоки по 400 лева тона . . . .

14.000.000

2.250.000
625.000

2
3

2

Отъ превозъ на пжтн. и влач.
100.000

4
5
6
7

Такси, данъци, наеми и други
Гориво, маси др. за поддържане
Всичко разходъ лв.

1.300.000
2.000.000
2.000.000
1.125.000
12.000.000

Всичко приходъ лв.
Остава печалба лв.

14.100.000
12.000.000
2.100.000

Горниятъ балансъ дава второто уверение и пълно си, требва да се готви, ще имаме на Дунава единъ
основание да се очаква съ голема вероятность, за транспортенъ флотъ. Сръбско-българската война
да не кажа сигурность, че фиксираниятъ плавателенъ (обсадата на Видинъ) и последната такава, доказаха
наложителната нужда отъ такъвъ транспортенъ флотъ.
паркъ ще може да се самоиздържа.
б. Най-после, ще се създаде работа на значителСъ две думи—условия за едно успешно начало
на българско търговско; корабоплаване на Дунава • но число енергични български моряци.
имаме на лице.
•
II.
Изгодите, които то ще донесе на България и
Остава
да
се
проучи
основно
и всестранно този
българското народно стопанство, еж следните:
важенъ
за
народното
ни
стопанство
въпросъ, следъ
1. Създаване авторитетъ на държавата и нацията,
като се поставятъ наредъ съ другите крайдунавски което да се пристжпи къмъ разумното му и плано
държави. Ще престанатъ упреците, ч"е България не мерно прилагане. Погръшно е да се мисли, че той
е лесенъ, че съ покупката на намерени на пазара
заслужава излазъ на Бело море, защото не умеела по-ефтини кораби и поставянето имъ' въ действие
да използува рационално водните граници, които ще се разреши цълата проблема. Такова леко посега владее.
глеждане имаме вече въ близкото минало и разбира
2. Ще се регулиратъ и намалятъ до възможния се съ отрицателните резултати на лице; напримъръ
пределъ транспортните тарифи на целия ни вносъ- съ парахода „Генералъ Руски" — купенъ ,на смът
износъ, а съ това що се повиши конкурентоспособ- на", газещъ дълбоко морски корабъ, поставенъ да
ностьта на българските стоки въ респективните работи на Дунава, презъ по-голъмата часть на
външни пазари.
плавателния сезонъ не можеше да бжде използуванъ,
3. До голъма степень ще се намали зависимостьта поради низкото ниво на Дунава, чиято дълбочина
на нашия износъ отъ разположението и изгодитъ на нЬкои м^ста въ такива случай достига едва до
на нашитъ- северни и западни съседи. Българското \М2—2 метри. Резултатъ—следъ нвколко годишно
народно стопанство ще може по единъ прЪкъи бездействие и стоене на котва при Орехово, пара* свободенъ, евтинъ пжть да изнася произведенията ходътъ,„Генералъ Руский' б е разрушенъ и продаси безпрепятствено въ консумативните центрове на денъ като старо желъзо.
срЪдна и западна Европа.
„„„„.,„ т .
Такива случаи добре да се помнятъ, за да не се
4. Ще се.намали износа на българския капиталъ повтарятъ въ бждеще.
Казахме, че създаването на подходящо ко
и ще се увеличи вноса на чужда валута, макаръ и
рабоплаване на Дунава е проблема, свързана съ
въ не особено голъмъ мащабъ.
-„ви/_пяр но
предварителното проучване и изследване на редица
5 Въ случай на война, която никои не желае, но
за коятЪ в й к и народъ, който жали независимостта
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въпроси: намиране на капиталъ, организация, уча
стие на държавата, изборъ на типа на корабите,
— товарни или товаро-пжтнишки (товароспособность),
скорость, двигатели, газене, екипажъ и пр. Всички
тия въпроси требва да се разрешатъ по възможность най-правилно, за да се избави държавата отъ
голйми субсидии за всвка бждеща година. Днесъ
жив"вемъ въ епоха на особени вжтрешни и междуна
родни стопански отношения. За успаха на едно
предприятие не може да се разчита на случайности,
както въ миналото столетие, когато гемиитъ съ
седмици и месеци чакаха благоприятенъ ветъръ и
пакъ се рентираха и даваха печалби.
Днесъ такива предприятия ангажирватъ големи
капитали и ако не бждатъ предварително добре
прокалкулирани, ако се пропусне единъ отъ многото
фактори, рискува-се съ течение на времето да се
стопи капитала, да рухне предприятието.
За нашия въпросъ два еж главните фактори,
които изискватъ особено внимание: финансово организационниятъ и техническиятъ. Отъ техъ ще
зависи успаха на делото.
Да се занимаемъ по отблизо съ тЪхъ. Какъ да
се създаде търговско дунавско корабоплаване, какъвъ характеръ и какви бждещи насоки да му се
дадатъ?
Следъ голямата война имаме Н-БКОЛКО опити за туря
не начало на дунавско корабоплаване. Съ много малки
изключения, резултатите еж бивали винаги отрица
телни, защ/зто ГБЗИ опити еж почивали на случайность, а не на едно съзнателно, планомерно и основно
проучване; изворитв на тия начинания еж бивали
слабо запознати съ Д-БЛОТО и считали, че капиталътъ самъ е достатъченъ факторъ за усп^хътъ.
Отъ друга страна, колкото и"да се работи, въ
последните десетина години за събуждане на мор
ската мисъль и промисълъ у българина, той, когато
се касае да.предприеме нЪщо на морето или Ду
нава, мълкомъ въ себе си като че ли си спомня за
„дървото безъ корени* и за „голямата вода", и тая
мисъль свива кесията му. Следователно, да се очак
ва и разчита само на частната инициатива, това
значи, още дълго време да се подлагаме на случай
ности и да гледаме, какъ чужденците намиратъ поминъкъ и събиратъ злато по нашите дувски бре
гове.
Не остава друго, севенъ най-важниятъ факторъ
въ ржководенето на народното ни стопанство —
държавата да направи първата най-голема и добре
отмерена крачка, да тури основите, о които да се
опре частната инициатива.
Днесъ новото време налага, щото държавата да
бди и да е напълно ангажирана въ стопанския животъ на страната. Стопанските проблеми не еж
вече въпросъ само на •частната инициатива. Това
виждаме навсЪкжде въ големи и малки държави.
Сигурно мнозина ще кажать: пакъ ли държа
вата? Та кжде по-напредъ да даде държавата?
Тя не може да отдъли средства за това начинание,
и пр. Но държавата намира средства за постройка
на скжпи ж. п. линии, една часть отъ които никога
нЪма да се рентиратъ, но се строятъ,'за даобслужватъ населението и съвсемъ слабо народното
стопанство. Единъ километъръ отъ ж. п. линия
струва средно З.ООО.ООО лева, а къмъ това, като се
прибавятъ останалите неподвижни съоржжения, подвиженъ материалъ — локомотиви, вагони, персоналъ,
подържане, лесно е да добиемъ приблизителна пред
става. за големитЪ средства, които държавата
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ежегодно влага въ строежа и поддържането на жел-взопжтния транспортъ.
Другъ единъ отраденъ за възобновена България
фактъ е създадениятъ и узаксненъ вече планъ
за строежъ на шосетата, който предвижда да се
павиратъ или "бетониратъ почти всички по-главни •
шосета въ 'страната.
Но и съ това доста едностранчиво, ще си по
зволя да кажа дори. щедро, се услужва само въ
една тътна насока на народното стопанство. Чрезъ
въвеждане на нови такси, очаква се да се събератъ
и поставятъ на разположение за оежществяването
на този новъ планъ около 300 милиона лева го
дишно, или около 1,5 милиарда общо за създаване
на шосета, независимо отъ разходите за тъхното
поддържане. Л за използуването на единъ Божи
даръ, на единъ безплатенъ международенъ пжть
отъ 2,000 клм. биха били достатъчни 30—45 милиона.
Човекъ се запитва: щомъ българското народно
стопанство може да намъри 1.50О.ООО.ООО лева за
подобрение на вжтрешната си шосейна мрежа,
толкова ли е трудно да се намЪрятъ още 40 мил.,
или да ги отдали отъ горната голъма сума, пред
видена за шосетата, за да се гарантира една поголема свобода и независимость на външната ни
търговия ?
Горните данни и факти се подчертаватъ, не за
да бжде обвиненъ авторътъ, че е противникъ на
желъзнит-Б пжтища и шосета, а само да се изтъкне
едностранчивостьта при разрешаването на големитЬ
стопански въпроси въ страната.
На Дунава основата — пжтьтъ е .безъ пари.
Остава да се набави инвентарътъ. При това па
голяма е тукъ въроятностьта за рентиране, от
колкото въ нЪкои отъ поменатите ж. п. линии и
шосета.
И едното е за народното стопанство и населе
нието и другото. И ако голяма часть отъ нашитъ
железници и шосета задоволяватъ локални нужди,
то корабоплаването на Дунава ще задоволява и ще
укаже благотворно влияние върху* единъ твърде
важенъ ресоръ отъ целокупното народно стопанство
— външната ни търговия. То ще постави въ услуга
на това стопанство единъ много важенъ междуна
роденъ свободенъ воденъ пжть, който се връзва
дълбоко къмъ средна и западна Европа.
При това положение държавата заслужено може
и тр-вбва да се лиши една две години отъ други
не належащи строежи и съ предвидените за тъхъ
средства да навакса пропуснатото и загубеното до
сега на Дунава. Около значителното ядро, лъвската
часть, която държавата ще отдели, 15-20 милиона
лева, частниятъ капиталъ, подтикнатъ отъ пред
приемчивия духъ на добри българи, бързо и лесно
ще се сгрупира и така най-лесно ще се постави
основниятъ камъкъ на едно велико дело.
Относно организацията: — Два еж ИЗХОДИТЕ.
.Ново дружество или разширение на Б. Т. П. д-во:
Създаването на ново предприятие на Дунава е
свързано съ значителни нерационално използувани
разходи. Безъ много примери и доводи, изпъква
единъ по-правиленъ, ц-влесъобразенъ и най-економиченъ изходъ, именно да се постави начало, чрезъ
разширението на сега съществуващото на Черно
море Българско Търговско Параходно д-во и на
Дунава, като за цельта му се даде мощната подкрепа
отъ държавата и се заинтересуватъ частнитв коопе
ративни капитали въ страната. .
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Тозиначинъ за разрешение е на-изгоденъ, защото
2. За тъзи ремонти се отдъля много мъртво
чрезъ него се улесняватъ до известна степень най- време, често въ най-оживения сезонъ; капиталътъ
трудните въпроси: намирането на капиталъ и ор стои неизползуванъ, а презъ това време тежатъ и
ганизацията; освенъ това, чрезъ него ще се пости- ежедневните разходи, като заплати и др.
гнатъ значителни економии отъ издръжката на от
3. Стариятъ корабъ не е економиченъ, има поделна централа — дирекция съ нейните помещения, малъкъ коефициентъ на използуването на машините,
бюра, чиновници и пр.. Б. Т. П. дружество има вече малка скорость, по-тежко и по-скжпо обслугване, неу
урегулирани отношения съ държавата — задълже- добни палубни съоржжения, кратко казано, остарълъ
. ния, права, субсидии и др., следователно, ще се еко- е въ техническо отношение.
За да се убедимъ въ горното, ще направимъ
номисатъ и дългите комисии, преговори, споро
следното сравнение:
ве и др;
Да вземемъ единъ употребяванъ параходъ съ
Така съ набавянето на първите кораби отъ пла
вателния паркъ ще се откриятъ само агенции въ водоизмещение 400 тона, мощность на двигателя
по-важнигв наши и чужди пристанища, числото 600 к. сили, добре запазенъ, купенъ твърде на смътка
на които ще се регулира отъ нуждите и бждещето — да кажемъ за петь милиона лева. Срещу него
разрастване на предприятието. Изобщо, по-трудно е да поставимъ единъ новъ съвремененъ моторенъ
да се създаде нещо ново, отколкото да се разшири корабъ съ сжщитъ тонажъ и мощность на двига
теля, строенъ по съвременните технически и търгов
наличното.
ски изисквания, който да струва 12 милиона лева.
Вториятъ в а ж е н ъ въпросъ е техническоДа оставимъ двата кораба да работятъ при еднакви
условия и разгледаме баланса имъ за една година,
стопанскиятъ
при хиляда работни часа:
Принципно да рагледаме техническата страна, коя
то на пръвъ погледъ изглежда по-второстепенна, а
Разходъ лева за:
въ действителность, отъ нея най-много зависи рен
та билностьта и конкурентоспособностьта на това
Наименование на разхода
новъ
старъ
предприятие.
корабъ корабъ
Мнозина у насъ, за съжаление и такива, които
еж известни познавачи на морските стопански въпроси
и корабоплаването, мислятъ, че не е важно, дали
Нмортизация (за 5, и 15 години) 1,000,000*' 800,000
корабите, които ще се поставятъ въ услуга на вод
Лихви на вложения капиталъ (6%) 300,000 720,000
ния ни транспортъ, еж рентабилни и конкуренто
Заплати на техническия персоналъ 292,000 158,000
способни; достатъчно е да имаме кораби, чрезъ
Гориво за 1000 работни часа . . .
300,000х 120,000
които да можемъ да диктуваме транспортните на2,000
15,000
вла — казватъ те. На техъ ще възразимъ: при
20,000
50,000
Поддържане, боядисване и др. . .
възможностьта да се поставятъ въ действие кораби,
подходящи и економични, които по-малко ще обреВсичко л в . . . . 1,957,000 1,810,000
менягь държавата и народното стопанство, които
дори биха донесли известни печалби, требва ли да
се набавятъ кораби, които не покриватъ разходите т. е. новиятъ корабъ ще има годишно бруто разходи
си и чийто животъ изисква постоянно подхранване съ около 137 хиляди лева по-малко отъ стариятъ.
въ видъ на субсидии и др.? - Разбира се, че не.
Независимо отъ това стариятъ корабъ ще товари
' У насъ почти винаги въ миналото, пъкъ и сега, около 50 тона гориво (вжглища), съ което ще из
е било правило да се купуватъ готови употребявани, минава около 1000 клм., а новиятъ само 15 тона
за да не кажа, стари кораби, главно „на егвтка , газолъ съ което ще изминава 2000 клм., т. е. новиятъ
т. е. да еж евтини, което насъ българите винаги ни корабъ ще има 35 тона по-вече полезенъ товаръ и
съблазнява. Въ подробности тукъ не можемъ да ще разходва много по-малко време и сръдства за
разгледаме тази наша действителность; да си спо- товарене на гориво.
Горното сравнение напълно подкрепя твърде
мнимъ само покупката на некои стари кораби и по
нието ни, че за всеки случай отделно, основно тръбва
следствията отъ техъ.
а п „„
Не е изключена възможностьта да се попадне да се проучи въпроса и набави корабъ отговаи на твърде подходящи употребявани кораби, но рящъ за цельта. А това днесъ може да се постигне
при подобна покупка требва особено да се внимава. като предварително се опредълятъ всички негови
Извършената миналата година покупка на двата пара качества съобразно съ неговото назначение.
Така напр., парната машина или турбина, въпръки
ходи „Кн. Мария Луиза" и ,Балканъ' се третира
като сполучлива и на смътка извършена ™"У™*> нейнитъ недостатъци, може да се предпочете въ
за 7 - 8 милиона лева единъ 6000-тоненъ параходъ, едни случаи, въ други да се отхвърли и замени съ
съ запазенъ корпусъ, изправна машина и останали дизелъ-моторъ. Въ последните години дизелъ-мотора бързо измества парната машина като корате механизми въ задоволително състояние - е деи
ствително сполучлива сделка. Но това н е е ш г а . бенъ двигатель, но това пъкъ още не значи, че
требва да се проверятъ. стопанските с п о с о б н ° с ™ парната машина навсъкжде е оеждена на смърть.
Единъ принципаленъ въпросъ, който у насъ не
на този корабъГне се съмняваме, че ™ м е напра
*ено отъ водачитъ на параходното ни ДРУ« е "в° е окончателно разрешенъ и по който може твърде
Въ държави съ по-големъ опитъ — ™ В Д<"™ много да се говори, това е въпросътъ за родното
шение, не купуватъ стари кораби, колкото евтини и гориво.
По принципъ требва да се предпочита родното
Да еж те. Опитъть е доказалъ, че корабъ. коит^е
Работилъ 1 5 - 2 0 години, макаръ и евтино купенъ гориво, защото:
следъ това, не се рентира, защото:
] . Държавата и народното стопанство осигуря
1. Често се нуждае отъ ремонти, по които се ван» независимостьта си въ това отношение, както
разходватъ значителни суми.
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въ мирно, а особено въ военно време. (На това
може да се направи следното възражение: въ
време на война, България разчита главно на мини
Перникъ; но ако бждещигБ ни неприятели успЪятъ
да ги завзематъ, ще бждемъ лишени отъ ТБХЪ).
2. Освобождава се фискътъ отъ износъ на ва
лута за вносъ на чужди горива, което при днеш
ната економическа криза не е безъ значение.
3. Създава се поминъкъ на значителна часть отъ
населението и се използуватъ природните богатства
въ страната.
Частно за нашето корабоплаване на Дунава,
въпросътъ за родното гориво не требва да ни
свързва; и родното гориво въ никой случай не бива
да препятствува най-правилния изборъ на гориво
и корабни двигатели, защото: главното назначение
на корабоплаването ще бжде вносъ и износъ; на
шите кораби требва да се движатъ по водитЬ на
целиятъ плавателенъ Дунавъ, а наши вжглища
имаме само на нашите брегове. Следователно, при
най-добриятъ случай, съ наше родно гориво корабигБ ни биха отишли на не повече отъ 400—500
клм. надъ или подъ нашата граница; отъ тамъ нататъкъ, т. е. въ три четвърти отъ своите рейсове,
т е ще требва да горятъ чужди вжглища. Има ли
тогава смисълъ да се обременяватъ тъ съ вредния
товаръ въ повече отъ вжглища, съ разходите за
по-многочисления персоналъ, съ честата хамалия
и пр.? Когато съ моторния корабъ съ 15—20
тона гориво ще осигури надъ 2000 клм. районъ на
действие.
Следватъ редица други технически сжщо важни
въпроси, подлежащи на разглеждане съ съответното
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внимание, за което местото не позволява. Остава
да се надъваме, че те нъма да бждатъ пренебрег
нати и пропустнати въ важния моментъ при поста
вянето на основния камъкъ на тъй належащето за
народното ни стопанство дунавско корабоплаване.
Въ името на економическия и стопански възходъ
на България ще завършимъ съ следния апелъ:
1. Къмъ обновителитъ на България — новите
водачи на българския народъ, часъ по-скоро да поставятъ на основно и всестранно проучване въпроса
за създаване на българско търговско корабоплаване
на Дунава, като разрешението му поставятъ въ
ржцетЪ на добри познавачи на тази материя. Да направятъ всичко възможно, доколкото финансите на
държавата позволя ватъ, за по-скорошното осъще
ствяване на това важно за народното ни стопанство
корабоплаване, та въ най скоро време българските
стоки да се превозватъ съ български кораби, подъ
български флагъ по целия Дунавъ.
2. Къмъ представителите на частния и коопера
тивния български капитали и къмъ всички пред
приемчиви българи — мощно да подкрепятъ дър
жавата съ енергичното си материално и духовно
участие въ изграждането на това велико дело.
Нека всички пожелаемъ, за гордость на Бълга
рия и за економическото и стопанско преуспьване
на целокупния български народъ, въ най-скоро
време българскиятъ трикольоръ да се разв-вва надъ
водите на ц^лия Дунавъ, разнасяйки произведе
нията на нашата земя по всички пазари на Европа.
Нека, най-после, Дунавътъ да почне да носи и за
България. Стига упръци за пасивностьта ни на
Дунава.

МЮЛЛЕРЪ-НОЙДОРФЪ

НАЙ-ГО/ТЬМАТА ОПИТНА КОРАБОСТРОИТЕЛНА С Т А Н Ц И Я
Едно отъ най интересните постижения на мо-.
дерната техника е опитната станция за корабостроене
въ Хамбургь. Този институтъ е довършенъ въ
1914 година, непосредствено преди войната и служи
за чисто научни опити, целещи техническото и
стопанското подобрение на корабоплаването и на
постройката на параходи.

Образците на проектираните нови параходи се
леятъ отъ парафинъ на една дължина отъ 5 до 10
метри, натоварватъ се съ тежести и се спускатъ въ
единъ басейнъ. Въ този басейнъ механически се
произвеждатъ вълни отъ всекаква величина, дори
океански такива и за да могатъ да се изпитатъ
малките параходи и при най-тежките условия на

итр.

Салонъ за изработване на модели

Изкуствени вълни за определяне на загубата въ бързината и движението на корабит*
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морето. Резултатите после се изчисляватъ за истин
ския .размЪръ на парахода.
Една отъ най-важнигв проблеми на днешно
време е тази за перкигв и образуващото се отъ
ГБХНОТО въртене праздно м-всто ВЪ водата задъ
парахода, отъ което произлизатъ най-многото по
вреди и загуба въ бързината. Затова перките и
въртението имъ се подлагатъ на най-щателно из
питване. Въ института се правятъ изпитвания и съ

П.

СГОВОРЪ

огледъ на това, че параходътъ ще тр-Ьбва да минава
презъ шлюзи. Това става, чрезъ изкуствено произ
веждане на речно течение. Освенъ това, институтътъ
притежава едно ГОЛ-БМО езеро, въ коетосе изпитватъ
най-напредъ ГОТОВИТЕ параходи. И, най-после, има
едно пжтуващо отделение, членовете на което пра
вятъ съ нужднитъ машини и апарати ОПИТИТЕ си на
самите параходи.
*

САВОВЪ.

НА СЛЪНЧЕВИЯ

МОРЯЦИ

ГРАДЪ

Стоя п р е д ъ т е б ъ в ъ захласъ, о морска хубавице,
опияненъ о т ъ чаръ, забравенъ и плененъ
и в и ж д а м ъ те ефирна пролътна царица,
потънала в ъ брилянти, бисери и блвнъ.

Въ дни бисерни, и.нощи звездочели,
по студъ и зной всръдъ бури ний летимъ
и тамъ, в ъ безкрайнитъ простори бъли
на нашитъ кораби, въчно бдимъ.

Смарагдово море те галено милува,
н а д ъ тебе слънце гр-ЬЙ с ъ огнени лжчи,
сребристо езеро те нъжно тъй цълува,
а т а м ъ гората тайнствено мълчи.

Надъ насъ небето изумруди лъе,
владъе приказенъ, божественъ часъ,
подъ насъ морето сладко ни люлъе
и шепне ни приспивно с ъ нъженъ гласъ.

Безбр-Ьжна дивна ширъ чертай се надалеко,
навсъкжде просторъ, сапфирни красоти;
безгрижни чайкитъ прелитатъ леко-леко,
небето замечтано сладостно блести.

Ноще сирените ни тихо пвятъ,
дене ни милватъ слънчеви лжчи,
въ сърдца ни блънове далечни гръятъ,
нощьта сребриста тайнствено мълчи. -

. Привечерь катъ вълшебникъ тихъ зефиръ долита,
бръгътъ в ъ в ъ разноцвътни свътлини гори.
сирени вихрени тъла си б-вли вплитатъ
и страстни, луди танци виятъ до зори.
Поклонъ предъ тебъ, красавице сребриста,
поклонъ, о плодоносенъ и чаровенъ рай
с ъ с ъ сочни праскови и гроздове златисти,
б&ди благословенъ, о въчно 'дивенъ край I

п\: А. шишковъ.

З а д ъ нази чезнатъ бръговет-в' родни,
кжде тжгуватъ майки и сестри,
но ний летимъ в ъ СТИХИИТЕ безбродни

и сръщаме тамъ румени зори.
Па щастието вечъ какво предскаже
и предуречената ни сждба :
щ е победимъ ли, или щ е ни смаже,
но ние всички щ е умремъ в ъ борба.

С П О М Е Н И Т Ь НА С Т А Р И Я

Пресичане на 180-ия меридианъ
;:;"— Това което ще разкажа сега, е изключителенъ случай въ историята на морячеството. То е
отъ онези изключения, които иматъ въроятность
едно на сто хиляди. И това — едно на сто хиляди
— взе та намъ се падна, за да стане епизодъ, който
се понесе отъ уста на уста изъ Камчатка и изъ
целия Източенъ Сибиръ.
1--*Връщайки се отъ второто кржгосвътско пла
ване, което извършвахме въ западна посока — на
15. ноемврий презъ 1896 година напуснахме Санъ
Франциско съ местоназначение Петропавловскъ, въ
Камчатка . . . .
^•Обидо, при среденъ, пъленъ попжтенъ вътъръ,
крраоътъ ни вземаше по двадесетъ мили въ часъ.
С^амо съ, винта вземахме по десеть мили... Като
ей позовавахме на онова, което до сега ни б е пофчила практиката и подвижностьта на кораба ни
г- решихме, че при средно-благоприятно време,
разстоянието до Камчатка ще успъемъ да.изминемъ
За'около петнадесеть дни. Яко къмь това се при
бавеха и четири- петь неблагоприятни дни, то раз
стоянието щъше да се вземе за двадесетъ дни. Я
това значеше — ни по-малко, ни повече — че тъкмо
два дни преди Никулденъ, преди шести декемврий
— ще можемъ да хвърлимъ котва предъ Петро
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павловскъ . . . ВЖГЛИШНИТБ ями беха пълни съ
вжглища, а това значеше, че и вътъръ да нямахме
— непрекъснато щъхме да можемъ да въртимъ
винта и да насочваме корабния синосъ къмъ през
океанската наша земя, гдето върху наша територия
щехме блъскаво да отпразднуваме великия моряшки
праздникъ и тезоимения день на нашия имперагоръ
Николай Втори. Съ такава сигурность се бъхме
откженали отъ западните брътове на Америка,
сочещи съ носъ на северо-западъ.
Излезли съ помощьта на винта изъ ,широкия
заливъ на Санъ-Франциско, насъ ни лъхна благодатниятъ юго-западенъ вътъръ,, преобладаваш/ь въ
тази часть на Тихия океанъ. Застогюрихме винта,
вдигнахме го въ кладенеца му, разгънахме платната
и се насочихме къмъ далечната наша Камчатка,
която отстоеше на около 3.400 мили.
Повече отъ две години беха изминали, откакъ
напустнахме Кронщадъ. Минали най-напредъ изъ
пристанищата па- норвежките фиорди, а оттамъ
презъ Ятлантика къмъ Канада, посещавайки канад
ските пристанища,- следвайки .по-нататъкъ въ при
станищата на Съединените Щати, спирайки се ;за
дълго време изъ пристанищата на4 Янтилите,
Бразилия и Яржентйна, щурмувайки и криейки 'се
около. Хорна и дълго лутайки се изъ чилийскигЬ
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води иззадъ многобройните имъ скалисти острови
и, най-после, престояли дълго въ Калифорния и
Санъ-Франциско — ние вече бехме заскучали за
родината, която бехме оставили съ' другъ императоръ,
а сега отивахме, за да' я намеримъ съ новъ импе
раторъ — Николая Втори, чийто имененъ день за
пръвъ пжть щъхме да отпразднуваме върху наша
територия. Камчатка не беше наша родина, защото
тя отстои на хиляди километри отъ нашето место
рождение, но отъ друга страна тя носеше облъха
и духа на родичата ни: отдалече, съ влизането ни
въ широкия пвачински заливъ на Петропавловск,
ние щъхме да видимъ нашия флагъ върху крепо
стите, щъхме да видимъ руски фуражки върху
главитъ на нашите сънародници, игвхме да надзърнемъ русигЬ, балите личица на нашите руски жени,
астраганенитъ калпачета върху копринените имъ коси,
червените забрадки върху главите на жените отъ
простолюдието, щехме да чуемъ сладката, руска
речь, като пълноводна ръка изъ всека улица,
щехме въ свой кржгъ, при пъленъ праздниченъ видъ
да посрещнемъ Никулдена . . . А следъ това щехме
да престоимъ съвършенно спокойно въ сигуренъ
заливъ, за да си отпочинемъ, щехме да се приготвимъ
да посрещнемъ Коледа, Нова година, хвърлянето
на кръста въ морето на Богоявление, все въ свой
кржгъ, при наша обстановка . . .
Временно щехме да се доближимъ до източ
ната часть на грамадното ни отечество, извър
швайки половината отъ задачата на кржгосвътското
ни плаване, а следъ това — отдъхнали си въ своя
среда и своя обстановка — ние отново щехме
да се впуснемъ по морската ширъ, за да довършимъ
и останалата половина отъ плавателната ни кампа
ния. . . На това временно докосване до границите на
родината ние се радвахме като деца и затова
мечтигв ни бътаха къмъ Камчатка . . . Грамадното
болшинство отъ нисшитъ чинове беха за пръвъ
пжть въ кржгосвЪтско плаване, затова, когато имъ
казахме, че носътъ на кораба е насоченъ къмъ
руската земя — те едва ли не изхвръкнаха отъ
радость . . .
Първиятъ день до къмъ обЪдъ пжтуването ни
мина отлично. Красиво се носехме върху средно-пенести вълни, сечейки ги съ водоръза си. . . Следъ
обедъ — понеже се усили ветърътъ — стана нужда
да съберемъ горните ветрила . . . Барометрътъ
падаше, а ветърътъ и вълнението се усилваха . . .
На сутриньта на другия день намалихме, скжсихме вътрилото.
Вътърътъ държеше все още сжщото направле
ние, а корабътъ ни скачаше като бЪсенъ конь и
като грамадна тупалка, тупаше върху пънеститБ
валове . . .
Отъ пъленъ бейдевиндъ, вЪтърътъ завиваше
къмъ носа, за да се обърне въ остъръ преденъ вътъръ . . . Явно бе, че ветърътъ изменяше посоката
си къмъ носа, а това значеше - че той искаше да
ни откжсне отъ пжтя ни и да ни застави да лави
раме. п лавирането бе губене на време Четири
часа по-късно-наложи ни се да изоставимъ пжтя
си, защото вътърътъ ни наложи лавировка. Я на
ложената лавировка намъ ни налагаше *" „ ^ Ж
шаме безполезни мили извънъ правия си курсь. Ко
мандирътъ като реши, че закъснение не бива да
имаме още въ самото начало на пжтуването ни
веднага д^де заповедь да започне да
с е = ^
наТаП°„ ~
е
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на курса си, оказа се, че ветърътъ бие право въ
носа. Следъ свиване на платната, корабътъ загуби
отъ своята скокливость, но ВЪЛНИГБ заблъскаха
върху стърчилото и започнаха да се преливатъ
презъ бака . . . Вълноръзътъ и винтътъ работъха
мжжки срещу ВЪЛНИГБ . . . Първиятъ часъ борзомерътъ посочи, че.бехме изминали петь мили, вториятъ часъ посочи — четири мили, а третиятъ и
четвъртиятъ часове заедно посочиха само седемь
мили. Явно бе, че ветърътъ и вълнението бъха пре
калено усилени: беха стигнали до силата на обик
новената буря, т. е. до 8 бала по Бофортовата скала.
Презъ деня тази буря се обърна на силна буря,
която ни даде средно по две мили на часъ. На
18. и 19. бурята не ни даваше повече отъ миля
на часъ, а на 20. и 21. ние бехме формена треска
въ пригръдкигБ на бурята отъ 11 бала, която всеки
мигъ можеше да ни погълне . . .
Едвамъ на 22. по обЪдъ бурята започна да на
малява . . . Винтътъ ни посочи две мили, надвечерь
ги увеличи на три, по среднощь станаха на п е т ь . . .
Залази коръбътъ напредъ. Цълъ побълелъ отъ
соль като да бе врълъ въ саламура . . .
На 23. осъмнахме съ слънце, съ леко вълне"
нение отъ десно и съ ветъръ отъ северо-западъ,
който нищо не вземаше отъ десетте мили на
кораба . . . Навигационниятъ офицеръ Павелъ Никаноричъ, направилъ астрономическите си наблю
дения къмъ четири часа следъ об-вдъ, докладва на
командира, че бехме само на 400 мили отъ СанъФранциско и на цели 3000 отъ Петропавловскъ.
Командирътъ сви устни, дигна рамене и съ- тжжна
нота отсече:
' — Жалко! Много жалко! . . . Значи — Никул
дена ще го посрещнемъ въ морето . . . Вероломно
е морето! — дига пакъ той рамене. — Ето, от
крадна ни Никулдена? който тъкмихме за въ родна
земя . . .
Каквото и да направехме вече, въ никой случай
не можехме на 6. декемврий да бждемъ въ Кам
чатка.
Примирихме се съ волята на Тихия океанъ.
— Изгубихме Никулдена въ Петропавловскъ! —
заобмънехме си съжаления офицери и матрози . . .
Командирътъ не виждаше вече нужда да бърза,
затова заповъда да се прекрати парата и отново
разгънахме платната. Понесохме се въ дъсенъ бей
девиндъ, който ни заплъзга съ по осемь мили върху
бъло-зеленоватата гръдь на океана. . .
Заточи се средно, мразовито време съ снежинки
и постояненъ ветъръ отъ северо-западъ. Ходъгь
на кораба ни 6% различенъ. Между седемь, десеть
и дванадесеть мили: споредъ силата на ветъра . . .
ц е л а седмица протече така, обхващайки и тридесетиятъ день на ноемврий . . .
Сутриньта на първи декемврий Павелъ Никаноричъ изчисли, че бехме на 1500 мили отъ СанъФранциско и на 19ОО отъ Петропавловскъ. Петь
дена, само петь дена оставаха до Никулдена. Първий
декемврий падна въ вторникъ. Шести декемврий
— Никулденъ — падаше въ недъля.
Времето се стопли, небето се изясни. Вътърътъ
попрестана и изведнъжъ . . . той се обърна съ сжщата по-прежна сила откъмъ юго-западъ. Поехме го
въ левата стена и се наведохме на дъсната . . . Съ
постоянна бързина отъ шесть, десеть, дванадесеть
мили — легБха денонощията, които ни приближаваха
къмъ Никулдена...
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БУРГПСКОТО ПРИСТДНИЩЕ
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Офицери- и матрози се разшетаха . . . Понеже
времето се бе застояло съ ср-вденъ вътъръ и съ
доста чисто небе, то матрозитъ отъ разнитъ команди
започнаха да се приготовляватъ за праздника: едни
съ хуморески, други съ песни, трети съ свирене на
хармоника, а готвачите и кашеваритъ — съ праздничната разкладка . . . Некои отъ офицерите стара
телно помагаха на матрозите въ разните нумера, за
•да може Никулдена да вземе по-тържественъ видъ...
Сжботата мина при отлично, хубаво време, съ
красивъ, бавенъ ходъ надъ леко-гривести вълни, а
матрозигБ не преставаха усилено да се приготовяватъ за утрешния день... Корабницигв развиваха
разни знамена, проверяваха бързомърнитъ върви,
надничаха изъ • разнитъ помещения съ поржка да
бждатъ добре почистени, даваха празднично облъкло
на подведомствените си хора. Лъскаха се обуща и
ботуши, переха се дрехи, миеха се и се бръснъха
насапунисани лица... И стражата и подстражата
предаваха дежурството си, заставаха на постовет-в
си, а други се оттегляха въ леглата си съ блаженна
усмивка
-,...
Изтичаше сжботата ... Наближаваше ср^днощь...
•Навигационниятъ офицеръ взе секстана си, изкачи
се на моста, намъри полярната звезда въ "небосвода
и ягхвана въ стъклата на своя жгломъренъ ин;
струментъ. Свали я до хоризонта въ отражателните
-ей стъкла, отчете височината й и слъзе въ навига
ционната кабинка между картитв.; Разтворилъ табшици-и задраскалъ числа — той започна да йзчи•слява,за да намъри онази точка, гдето се намираше
•кораба въ този моментъ.•:.;Следъ малко, взелъ мо
мента по хронометъра, той пакъ се изкачи на моста,
дигна секстана къмъ друга, блестеща. .звезда, мот-
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м^ри височината й и пакъ слъзе въ навигационната
кабинка... Следъ половинъ часъ, съ пъстро-изписани листове съ числа, той отмътна съ червенъ моливъ. следните резултати:
„Северна широчина 47° 50' и източна дължина
отъ Гринвичъ 179° 55'".
СрЪднощь минаваше. Наближаваше единъ часа.
Никаноричъ се качи на моста. Тамъ той завари ко
мандира. Командирътъ се насочи къмъ навигацион
ния офицеръ:
— Е, Павелъ Никаноричъ, — обърна се коман
дирътъ весело' къмъ своя навигационенъ офицеръ,
•—сръднощь премина и можемъ вече да се поздравимъ съ Никулдена . . .
— Съ Никулдена? . . . За жалостъ, г. капитанъ,
това вече не можемъ да сторимъ. Никулденьтъ про
падна между градуситЬ на меридианигЬ...
— Ка-акъ? — намръщи вежди командирътъ отъ
нежеланна изненада. — Ка-акъ...
.
— Пропадна Никулденьтъ, като вода между от
ворени шепи! — и Никаноричъ поднесе изпъстренниятъ си листъ книга. — Никулденьтъ остана отг
татъкъ 180-ия меридианъ на западното полукълбо . ..>
— Н сега пжтуваме.».?
— Пжтуваме въ източното полукълбо1 Преди по
ловина часъ пресъкохме 180-ия меридианъ ....
— Хмъ! — изхъмка командирътъ отъ превелико
неудоволствие. — Жалко, много жалко! Хмъ.., Демаркационната линия! Та-ка1 Значи—загубихме Ни
кулдена въ Петропавловскъ,. загубихме, го и въ
морето . . . забъбли той. — Загубихме го. тамъ: и
.тука... Н какъ така не се сътихме отъ вчера или
-отъ завчера, та« да намалБхме платната, за да се!
движимъ по-бавно? Та да останехме и днесъ.въ за*
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падното полукълбо? Гледай ти-интересна никулденскасждоа1 1ака1 1а-ка... А до преди часъ имахме
последния часъ на ежботата?...
— п сега сме въ първия часъ на понеделника!
— допълни навигационниятъ офицер ь.
Съвършенно верно: Никулденьтъ се процеди,
като вода между отворени шепи! — не весело заключи командирътъ, наведе глава и бавно започна
да се разхожда напредъ—назадъ...
Следъ малко той даде нареждане на стражевия
началникъ веднага да се приготви заповъдь по кораба въ смисълъ: че днесъ не е б. декемврий, а
7. че днесъ не е неделя, а е понеделникъ, че
днесъ не е Никулдень, защото той е билъ вчера . . .
На сутриньта тази запов-вдь падна като бомба
между матрозитБ, които изпулиха очи като жаби и
викнаха като ударени съ дърво по главата:
— Нищо не разбираме! Какъ така може да се
прескочи отъ ежботата право на понеделника . . .
ВСИЧКИТЕ беха като раздразненъ пчелинъ, форменъ кошеръ, на който беха отнели меда. . . Приказваха, спореха, умуваха, ржкомахаха и не верваха,
че може да се издаде такава запов-вдь:
.— Та какъ може срещу великия праздникъ Никулдень да се издаде такава страшна заповедь?
Даже и двамата корабници и други трима стари
«оряци, които и други пжть беха пресичали 180-ия
•меридианъ казаха, че не помнятъ другъ пжть да

Стр. Щ
била издавана такава зашжБПь, - да се прескачатъ
праздници. Праздницитв всекога еж си били праздници. Т о в а ^
д о б р е помнели. . . Тъ се кълниха,
че праздницитв не еж били прескачани.
И, въпреки всички обяснения, които имъ се
дадоха, а именно: че пжтувайки на западъ, ние сме
изгубили единъ день — неверниците си останаха
неверници. Грамадното болшинство отъ нашигв ма
трози, неграмотни и полуграмотни, по никакъвъ начинъ не можаха да обхванатъ обясненията за демаркационната линия на датата и настояваха на
своето:
— Следъ ежботата — идва неделята 1 следъ 5-то
число иде б-то. Вчера бъ- Св. Сава, днесъ е Св. Никола! — и момчетата сочеха своите православни календарчета, които имъ бЪха пратени отъ Русия.
• — Варвара, Сава и Никола1 — допълваше и другъ,
който съ пръстъ сочеше имената на светиитъ- въ
календарчето си.
— Азъ това не мога да разбера — какъ може
най-великиятъ моряшки праздникъ да бжде заличенъ? Та нашиятъ императоръ нали е Николай?
Какъ може това? — подкрепяше го другъ.
— Требва да настояваме • никой да не бута
нашиятъ моряшки светия! — продължаваха да умуватъ те, събрани на купчини.
Нашите матрози, не минали нийо^^р^да^Ьце отъ
буквара и четирите аритметиче6ку;'дойствй'я;>^г^р-
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жаха логиката на аритметиката и премждростьта на
буквара, изразенъ сега въ календарчетата имъ:
— Следъ 5-то идва б-то; следъ Сава иде Ни
кола! — държеха се т е фанатически 6 своята ло
гика. — Не бива да даваме да се премахва нашиятъ
моряшки светия, инакъ — лошо ни чака1 Гибель ни
чака! — афектираха се матрозитЬ.
— Не бива — Никулденьтъ си е Никулдень! Све
тията е по-голъмъ и отъ най-гол-вмиятъ адмиралъ!
— допълваше нъкой съ ръзъкъ фанатически тонъ
и съ изпулени очи.
Единъ отъ офицерите съ глобусъ въ ржка се
приближи до една отъ купчинките на моряците и
рече засмъно:
— Момчета, сега ще ви обясня защо Никулденьтъ
бЬ вчера.
— Какъ така е билъ вчера, г. мичманъ, когато
вчера вие сами казвахте, че е днесъ? , . . А
защо командирътъ даде разпореждане за деветата
разкладка за днесъ, ако Никулдень б е вчера?
— Деветата разкладка пакъ може да си бжде
за днесъ, но Никулдень не може да бжде вече,
защото той си отмина! — мичманътъ се смъеше и
не знаеше отгде да започне да ги убеждава. Той
държеше глобуса на земното кълбо и не знаеше
отъ коя точка да започне тежката си задача, въ
която имаше плоска и сферическа тригонометрия,
имаше астрономия и география, имаше еклиптика и
две движения — едното на слънцето и другото на
земята, имаше надъ това и датната демаркационна
линия, която отръзваше като съ ножъ и ръзко каз
ваше: .тука прескачаме единъ деньГ
Мичманътъ се изкашля и рече:
— Слушайте внимателно, за да ме разберете 1
Яко бъхме на изтокъ на сто мили оттука — щъхме
да имаме б. декемврий, а следователно — щъхме
да имаме день недъля и Никулдень. . .
— Та сжщото слънце не грее ли тамъ и тука ?
— обади се единъ. — Та тукъ и тамъ не е ли сжщиятъ день. . .
— Господинъ мичманъ, — обади се другь,—насъ
най много ни интересува прзздникътъ! Ние си искаме
праздника. . .
— На него държимъ! — обадиха се мнозина.
Всичкиятъ споръ ставаше за праздника. Коман
дирътъ схвана желанието на матрозитъ и обяви, че
праздникътъ си остава, т. е. разреши деньть да
остане като праздниченъ, безъ занятия. Така сжщо
се даде гощавката, разрешиха се хумореските и
ПЕСНИТЕ и деньть си мина въ празднично настроение.
— Значи — днесъ си е Никулдень, днесъ си е
б-о число! — знаеха си вече матрозитъ и останаха
съ убеждението, че деньтъ бе 6-о число и неделя.
— Тамъ, на бръта ще проверимъ кой е правъ
и кой е кривъ! — заеха т е позиция и старателно
започнаха да отбелязватъ день по день въ кален
дарчетата с и . . .
Следъ седмица, т. е. на 14 декемврий рано сутрйньта пристигнахме въ Петропавловскъ. По офи
циалното корабно време ние имахме 14-о число и
день понедвлникъ, а матрозитъ имаха 13-о число и
день недъля.
Една отъ СМЕНИТЕ следъ объдъ бъ пустата въ
отпуска.
Пръстнали се матрозитъ изъ града, всичките лит
наха да запитвать:
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— Братушка — какъвъ день имате днесъ?
— Днесъ имаме понедълникъ! — отвръщаха петропавловци.
Нашите матрози свиваха устни, мърдаха глава
отрицателно и литваха по-нататъкъ, другь срещнать
да запитатъ. . . Влизаха въ кафенета, въ питейни
лавки, въ гостилници и настояваха на своето:
— Братци, право ще ни кажете: днесъ нали енедъля?
— Не! Вчера бъ неделя, а днесъ е понедъл
никъ . . .
— А миналата недъля — нали пакъ бъше не
деля ? — продължаваха нашите матрози.
— Бъше неделя... — отвръщаха очуденитъ петропавловци.
— Беше и Никулдень?
— Беше и Никулдень! — отвръщаха още поочуденитъ петропавловци, които изъ целия градъ
се разправяха съ нашите матрози за дните»
И въпръки че нито единъ петропавловецъ не се
съгласи съ нашитъ матрсзи, т е продължаваха да
настояватъ на своето,, пресмътаха на пръсти, из
важдаха и прибавяха дни, съпоставяха, умуваха,.
гледаха се идиотски и не можеха да разбератъ въ
какъвъ омагьосанъ кржгъ бъха хлътнали.
И когато дойде Коледата — т е я започнаха с ъ
единъ день по-късно, така и Новата-година я приз
наха съ единъ день по-късно... А когато на Бого
явление ги изправиха на парадъ съ църковнитв хоругви пакъ съ единъ день по-рано — т е се кръ
стиха и се чудеха съ объркването на дните:
— Ние ли сме луди или цялата Камчатка е по
лудила ?
А още по-късно, когато следъ два месеци се от
зовахме въ Владивостокъ, нашитъ матрози решиха)
още веднъжъ да проверятъ и тука за деня . . ..
Оказа се, че и тукашните жители бъха въ съгласие
съ Петропавловци.
Нашите матрози виждаха, че тръбваше да капитулирать. И, събрали се цела група въ една пив
ница, единъ корабникъ рече: — Братци . . . За Никулдена искамт» да кажанещо. Преди десетина години, като пжтувахме отъ
Япония за Америка, началството ни накара едно*
следъ друго два деня да празднуваме неделята . . ..
— Та-ка!? — повдигнаха се глави съ изпък
нали отъ любопитство очи къмъ разказвача . . .
— Помня! — обади се и другь старъ морякъ. —
Днесъ бъ недъля и на другия день — пакъ бъ не
дъля : два пжти неделя . . .
— И не обелихте ли зжбъ срещу това?
— Нито дума! Зарадвахме се и си премъл
чахме . . . А вторника го кръстихме понедълникъ.. ••
— А-ха, така! Значи — тогава сте ни били от
краднали Никулдена! Тогава сте ни били открад
нали Никулдена! — обадиха се много гласове И)
весело затракаха чашите сн едни 6 други.
— Братци! — стана другь корабникъ с ь чаша в ъ
ржка, — Братци, баста 1 Разбрано и решено I Значи —
когато пжтуваме за Америка — праздникътъ става?
два праздника, а, когато пжтуваме отъ Америка —
губимъ праздника и толкова! — реши той, ре
шиха и всички въпроса практически и се заре
коха да не го повдигать повече . •..
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Синьо море, усвяно съ много острови, които се легенда. Песните й — ангелско пЪние, отъ което
кжпятъ въ бл-всъци и тишина. Стоя самъ на палубата, до простите смъртни еж достигнали отделни звуци
приличенъ на морска птица, кацнала за отмора на — като предвкусване на цълостното, пълното вели
нЪкоя скала . . .
чие на твхната съкровищность.
Л любовьта, а връзките съ земята, всичките ра
Не е ли Ц-БЛИЯТЪ древенъ животъ една легенда,
дости и скърби — всичко това се мърка смжтно споменъть за която ни кара да се унасяме въ мечти,
като далеченъ споменъ, като възможность, която устремени далечъ назадъ презъ вековете, жадни и
ще се осжществи въ бждещето — неизвестно кога. копнеещи да възкресимъ пролъчъта на човечеството:
НБКОЛКО дни ме Д-БЛЯТЪ отъ пристигането, но при- когато страстьта и гръхътъ, когато нежната красота и
тиснатъ въ обятията на морето, азъ се чувствувамъ грубата сила еж се сливали въ едно, наистина, ан
негово притежание, неговъ пленникъ безъ право да гелско песноп-вние въ честь на бога на живота,
разпростра желанията си по-далече отъ пенливите който повелява да се жив"ве?
Оглеждамъ прехубавия Митилинъ, възхищавамъ
гребени на ггБещить вълни. И моитъ мечти се разбиватъ въ железните закони на мореплаването, се отъ неговата природа. Но — невидими еж даже
които еж тъй неумолими! Скръбенъ ли съмъ, ра- следите отъ СТЖПКИТ-Б на древните щастливи човеци,
достенъ ли съмъ — моите състояния не се дикту- които еж приели жизнени сокове направо отъ слън
ватъ отъ СИЛИГБ на моя духъ, а се налагатъ по цето. Дзь въздъхвамъ. Съ натежало отъ скръбь
повелята на морето, съ което съмъ установилъ сърдце шептя: н-вма го островъ Лесбосъ, а Сафо е
една отъ многото легенди за утвха на човешкия родъ1
тесна, неразривна връзка.
*
Обичамъ морето, както дбичамъ себе си!
Обичамъ морето повече отъ себе си! — Ето
Палубата не е всичко, за което може да се го
моята любовь, която стои надъ всека мечта. Затова вори, отъ което може да се наблюдава, да се разсъ трепетъ бдя надъ тая стихия и искамъ да отгадая сжждава. Има едно „долу", въ което се извършва
какво е нейното настроение. Чувствувамъ, че се мистерията на черния трудъ, при участието не на
установява съюзъ между едно всевластно божество избрани жреци, а на скромни, почернели отъ сажди,
и единъ послушенъ служитель — не такъвъ, раз масло и димъ работници. . .
Влизамъ въ машинното отделение, гдето обслуж
бира се, като сжществуващия между истинския мореплаватель и морето, въ който обичьта често ващите механици, огняри и вжглищари работятъ при
отстжпва на борбата и съперничеството — борба висока температура, при задуха и при неспирния
за смърть и животъ, въ която се забравя всичко грохотъ на машините и пращенето на нажежените
земно, въ която земните жители се преобразяватъ пещи.
Тукъ животътъ е по-другъ. Чувствува се, какъ
на морски синове . . .
И азъ, подобно на уморена морска птица, при тежкиятъ трудъ издига стена между човека и света,
тискана въ обятията на морето, мисля за моряшкия между моряка и морето. Тукъ цари мисъльта, че
голъмото сърдце на кораба не требва да спре, че
еждбовенъ дЪлъ — святъ, великъ, невъзп-втъ!
ти
си призванъ да вливашъ нови струи кръвь въ
*
Бурята е вече само споменъ. Слънцето грее съ неговите великански жили.
Въ широките морета, въ черните търбуси на
усмихнатъ погледъ, сияещо отъ любовь. То целува
водите — вече успокоени — и ги посребрява. .За пжтуващитв железни чудовища, наречени кораби,
почва новъ праздникъ - низа отъ светли мигове, — има единъ безименъ легионъ черни, преуморени
въ които природата си отдъхва. На комендантския работници, които по ръдко виждатъ светлината на
мостикъ е младиятъ кипитанъ. Съ радостно лице, деня и по-рЪдко отправятъ погледъ къмъ трепка
при мисъльта за преминалата буря, той е гордъ. щите небесни звезди. Задъхани, съ напукани ржце,
Младъ морякъ. Влюбенъ въ живота, готовъ за съ изопнати мускули, ТБ вършатъ своето дело — и
смъртьта. Говоримъ за участьта на моряка. Юи ми напомнятъ благородни къртици, които се ровятъ съ
сочи побелели ГБ отъ соль прозорци на мостика и устрема на херои.
Помиспете за хероите на черния трудъ и сва
голема часть отъ корабния коминъ.
лете шапките си! Тъ- еж н-Ьщо повече отъ насъ —
- Братче, така отъ бурите ще' п о о ^ я т ъ и обикновените хора. Въ своята грозота, въ своята
нашитЪ коси. Ще се калимъ, ще станемъ- мждри умора, т% еж по-красиви, отразявайки напреже
- и съ твърдость и спокойствие ще посрещаме нието на борещия се ЧОВ-БКЪ, комуто принадлежи
всичко по нашия пжть. За насъ изненади н * м а д а живота и правото да живее!
има. Всичко ще е въ реда на нещата: иДОброто,и
*
злото. Тъй както прави нашия корабъ. Какво ще
Лунни нощи? — Да. Има романтика въ живота.
кажешъ за неговата душа? - Та нали иI ние_сме Не само въ книгите. . . Тогава, когато нощьта при
часть отъ него? Та нали и нашите сърдца трептятъ ютява въ своята майчина топла пазва кораба, този
ведно съ неговото сърдце?
моренъ скитникъ, устременъ къмъ своето при
Въ далечината се очертава, потънала въ син, станище. Тихо и светло е. Сякашъ всичко се е смъле
мъгла, снагата на островъ Митилинъ ~ / Р * ™ * ^ чало въ очакване да долови откриването на Бога!
Лесбосъ. Отъ сребросгруйните води на ^еговигв А корабното витло бележи бела пжтека. И тогава,
извори пи Сафо, подъ св*тлосинигЬ му небеса ?
тогава излизатъ отъ тъмните морски бездни СБНКИТБ
изпъ дивните, неповторимите 0 ^ е ^ в о Т т Р е , на загиналит-Б моряци. Идватъ при СВОИТБ ЖИВИ дру
сърдце - загледана ^ безкрая на бурлив
^ гари: които еж на стража, събудени, работещи, а
каточе гледаща въ въчностьта. К ъ м ъ и и д
така сжщо и при спещитъч . .
И
ность се запжти тя, политна отъ ° < ^ ™ м
Луната изгръ въ златожълти пламъци. Така е
да
брежни скали, въ миг* на люзовиа
^ Л ^ тиха, топла нощьта! Но когато на кораба гостуватъ
живее чрезъ песните си. Животътъ и е и р
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на загиналитЬ моряци, има ли мъхто за
романтични въздишки и за любовни трепети?
Своеобразна, странна моряшка романтика.
*
Д на сушата, въ Истанбулъ е друго. Има въ
живота романтика. Не лъже Пиеръ Лоти въ СВОИТБ
романи1 — Не вярвате ли?
Дзъ съмъ пакъ въ страната на Мустафа Кемалъ.
Истанбулъ на турцитв, Истанбулъ на поетите — е
и мой Истанбулъ.
Единъ день имамъ на разположение. Ще пребродя този любимъ кжтъ. Ще се поклоня на веков
ното строителство, ще проникна пакъ въ единъ така
многоликъ свътъ, израстналъ подъ тласъка на про
менливата сждба — ще изкажа своето възхищение
и предъ новия животъ, който цъвти като дъло на
знаменития Кемалъ. . .
И следъ всичко, моето сърдце остана да трепти
подъ тия сини небеса, пленено отъ едно друго сърдце.
Защото въ живота има романтика, тъй както я
описва незабравимиятъ Пиеръ Лоти. . .
И тази улица при Св. София, водеща къмъ Иере
батанъ Сарай, и тази триетажна кжща съ мно
гото прозорци, съ балите спуснати завеси.
И тази възкръснала антична душа, въплътена въ
образа на жена: синеоката девойка, която отмахва завесата, която прави знакъ съ ржката си,
която мълви на непознатъ езикъ думите на любовьта.
Не луната, а слънцето на августовия день е
свидетель на моето опиянение, когато всичкия смисълъ и ВСИЧКИТЕ цели на съществуванието ми
СЕНКИТБ

бледнъятъ при вида на тая непозната, далечна и
тъй близка жена!
*
Не — никога прощалната пъсень на Чайлдъ Харолдъ нъма да бжде моя-пъсень. Никога^ не бихъ
желалъ да се простя съ моя роденъ край, пожела
вайки да се не върна въ него. Никога не бихъ поискалъ корабътъ да ме отнесе другаде, освенъ въ
моята родина — земята на моите пъди!
Какъ радостно звучи корабната свирка, известя
ваща приближаването до родните брътове1 . . Българио, земя мила, земя пълна съ добрини — въ тебъ
съмъ роденъ и въ тебъ искамъ да умра!
Така говори не моето временно увлечение, така
говори не случая, който трае само мигъ, а кръвьта,
буйно бликаща въ моето сжщество; така говори
вродената привързаность къмъ всичко родно; така
говори вдъхновената гордость, че нося великото име
Българинъ!
Я къмъ васъ, морски труженци, моя братски
приветъ! Подавамъ ви моитъ слаби ржце, за да ги
стиснете съ искреностьта ча калени въ буритв груби
човеци. И когато ви носи коръбътъ по синята пус
тиня, спомняйте си за менъ, както си спомняте за
скромните цветя въ родните планини, както си
спомняте за сълзите на нашите майки, които еж посветли отъ звездитъ въ нощьта на ' нашигв странствувания! А за менъ — за менъ вие сте незабравими
и неувъхващи, като ПВСНИТБ, които пъя за васъ!
(Край)

Т. БРЪНШЮВЪ

К Р А Й БР-ЬГОВЕТ-Ъ Н А
Вчерашниятъ день мина подъ знака на една прият
на възбуда, породена отъ преживелиците въ Клампенборгъ, бисера на датска Ривиера. Ние все още
бехме подъ впечатлението на синьото небе, бълото
море, жълтия пъсъкъ и интересните запознанства,
когато—изпращани отъ елегантната белокрила яхта,
отъ която Н-БКОЛКО бронзови ржце ни махаха друже
любно — трЪбваше, качени върху големия океански
параходъ, да се .промъкнемъ" презъ тесния протокъ между Дания и Швеция. Предстоеше ни едно
неколкодневно плуване презъ протоци, морета и
океани, както главатаря на групата ни помпозно се
изрази и ние, тръпнейки предъ силнигв И невсъкидневни усвщания, гледаме съ по-голямо отъ колко
то е нуждно усърдие двата града Хелзингьоръ и
Хелзингборгъ, които като стражи, единъ срещу
другъ, пазятъ отвора къмъ Категатъ. Морето е бъло,
почти ненабръчкано, а залъзващето слънце худо
жествено цапа сребристи петна наоколо, докато
нощьта наддълява и поема режисурата на ефектите.
Азъ съмъ на носа, загледанъ въ далечината, коя
то мами съ своя просторъ. Параходътъ пори води
те, които постепенно се развълнуватъ, а вътърътъ
произвежда звуци, които макаръ и еднообразни, еж
приятни и унасящи. Луната, съ своята почти пра
вилна окржжность, прави картината вълшебна и,
.когато поглеждамъ часовника, той показва вече
;1 часа следъ полунощь. Жалко, че трЪбва да се
:|пи — едва откжевамъ погледъ отъ многобройните
Йвътлини на параходи, кораби и лодки, които така
|рксто плуватъ по Категатъ, че ми се струва, че тукъ
|е една истинска промъна за тъхъ. . . .

НОРВЕГИЯ

Когато човекъ е заобиколенъ отъ вълшебство,
престжпление е да спи и сънува. Затова и азъ, а
и много други, следъ 2—3 часа сме наново на па
лубата. Студено е, обаче, морската утрина е една
неописуема приказка, която, уви не се повтори вече
въ дългото ни пжтуване.
Слънцето като че ли, за да даде време на всички
да излъзатъ на палубата, стои задъ хоризонта, ма
каръ че приежтетвието му се забелязва. Навсъкжде
е само вода, която руменъе заедно съ небето на
изтокъ, а когато тамъ премине параходъ, той се
озарява съ ореола на невидимите още лжчи.
Най-после тържествениятъ мигъ настжпва! Слън
цето бавно наднича, добива куражъ, като забелязва
многобройните* зрители и тържествено, съ смълъ
замахъ, позлатява една светла пжтека. . . Никой не
говори — подобни минути еж истинска ръдкость и
скжпоценость, за да бждемъ разточителни да ги
пропуснемъ! Морето, свежо, спокойно и величестве
но, дава вьзможность на кржглия дискъ да покаже
художествените си дарби, а чайкитъ не се сдържатъ да изразяватъ възторга си съ не дотамъ ме
лодични кръсъци. Но въ това отношение ние не
имъ се сърдимъ — всеки споредъ СИЛИТЕ СИ!
Ние плуваме вече по Скагеракъ. Все още тихото
море не ни дава ни най малката възможность да се
приближимъ до ужаса, който е царувалъ тукъ презъ
оная паметна дата на морския титанически бой. Ко
раби съ многобройни ветрила разнообразяватъ пей
зажа, спокоенъ и тихъ, но следъ време небето по
тъмнява, облаците се разстилатъ и следъ тътнежа
на гръмотевиците^ руква ггороенъ дъжда, който
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въ последствие ни стана безразличенъ. Все пакъ, истина интересенъ градъ. По-големъ отъ досегаш
ледениятъ дъждъ и свистещиятъ вЪтъръ, който си ните, съ паметници, характерни църкви и градини,
играе съ безбройните вълни, постепенно ни угнетя- той ни задържа за дълго.
ватъ и потискатъ. Ние проклинаме злата си сждба
Тукъ е и единъ грамаденъ океански параходъ,
— да опремъ на норвежкия брътъ въ такова време, който се връща отъ Нордкапъ. Пжтницитъ ни гле
но единъ матрозъ ни успокоява:
датъ снизходително, но, все пакъ, и ние сме горди,
— Тукъ почти винаги вали. Вие имате истинско че почваме, а т е свършватъ екскурзията си . . .
норвежко време!
Наново на пжть, ние сме сжщински моряци, мур
Плуваме още дълго, дълго. Въ мъглата изплагави отъ северния вътъръ, спокойни като истински
ватъ очертанията на суша и ние избликваме въ норвежци. Все пакъ, ние сме твърде различни —
радость, която скоро побеждава лошото настроение. турците спокойно дремятъ въ шезлонгите, парижанБреговетв се очертаватъ и, забравили дъжда, съ ката кокетира неспирно съ двамата загърнати въ
любопитство разглеждаме тая екзотична страна на кожуси южно-африканци, гъркинята не може да^ се
фиордитъ. Скалисти брегове, обрасли съ трева тукъ примири, докато не образува кржгъ отъ почита
тамъ, скалисти заоблени островчета, плискани усър тели, норвежките съ жарь ни даватъ елементарни
дно отъ вълните, фиорди, криволичещи навжтре, съ познания по езика си, докторътъ отъ Чехославия
кжщички по-бръговетъ имъ, се явяватъ по-често и неуморно задава своите въчно неумъстни въпроси,
завладяватъ пейзажа. . .
японците мигатъ мълчаливо презъ очилата си, аме
Спираме въ гр. Ярендалъ и, въпреки поройния риканците свеждатъ всичките си впечатления къмъ
дъждъ, стжпваме на норвежката земя и се пръсваме цифри, германците гледатъ на другите съ едно
изъ оригиналния градъ. Стръмни улички, дървени твърде зле прикривано високомерие и, въпреки за
кжщи, черни мушами и шапки, череши на литъръ, блуждението си, си доставятъ удоволствието да се
еж първите впечатления, които събираме. По-после чувствуватъ „юбералесъ", унгарецътъ обяснява на
ние разглеждаме по-спокойно, купуваме си спомени скиьорката отъ Швейцария нъщо за горещата кръвь,
и скоро тръгваме наново на пжть, за да стигнемъ, а а з ъ . . . впрочемъ за себе си е нескромно да се
край безбройно число мокри островчета, още сжща- говори . . . азъ все намирамъ подходяще занимание...
та вечерь, въ гр. Кристианзундъ. Старъ, но постраНашето пъстро общество едва се раздвижва, за
далъ отъ пожаръ, този градъ не е така интересенъ. да гледа навънъ — толкова вече свикваме съ гледВъзобновенъ, той е така наръзанъ на квадрати, че КИГБ. Едва при колосалния островъ Кармьой, гдето
на планъ изглежда като нашия Стара-Загора.
като извлъченъ китъ лежи германскиятъ параходъ
И тукъ международната ни група се лута дълго „Дрезденъ", претърпелъ преди време крушение, лю
изъ улиците, влиза въ заведенията, купува дребо бопитството ни се усилва. По-после, въ Хаутезундъ,
лии и, най-после, мокри до кости, се прибираме на ние за кратко време разглеждаме това типично скан
динавско градче и наново почваме своя пжть между
'парахода.
Морето е бурно и зловещо. Многобройните фа островчета, които тукъ все повече и повече увелирове като че ли безпомощно сигнализиратъ и ние, чаватъ броя си.
неможейки да спимъ, разправяме преживелици —
Студътъ на нощьта, неспирниятъ дъждъ, пре
ние сме все хора твърде много пжтували, а и факта, кжеващитъ се фарови светлини, ни еж вече поз"
че сме представители на 12 нации, ни прави по-ин нати и настроението, което тия мокри скалисти ост
тересни единъ за другь. Скоро, обаче, морето, съ рови създаватъ, е вече нещо обикновено. Тукъ
своята зловеща пъсень, ни накарва да млъкнемъ — тамъ блещукащитв свътлини на рибарските кжпри тая буря спомените за преживелици бъха не- щички по бреговете правятъ мрачната картина, все
нуждни. . .
пакъ, интересна и за това ние дълго стоимъ будни.
На зараньта морето б е все още неспокойно, но
На зараньта броятъ на островчетата става не
ние, посвикнали, гледаме скалистите брегове и ос имоверно големъ. Те като че ли се подигатъ изъ
тровчета, които, отъ начало десетки и стотици, еж водата, за да препрЪчатъ пжтя ни, да ни уплашатъ
вече хиляди. Дъждътъ все вали и вече охотата ни и спратъ. Ние, обаче, херойски стигаме Бер1енъ и
за разглеждане на градовете е значително намалъла, съ трепетъ очакваме, че съобщението на радиото
но, все пакъ, свикнали и съ вълните на Атлантиче за хубаво време днесъ ще се сбждне, за да моския океанъ, слизаме и въ гр. Ставангеръ. Съ своите жемъ утре да продължимъ къмъ Загнефиордъ,
хълмове и улици, по които често може да се види Трондхаймъ и полярния кржгъ . . .
опънато телено вжже, като на Мусала, той е на
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КОЛония

НА ПЛЕВЕНСКИЯ МОРСКИ СГОВОР-Ь

търговско училище, а презъ 1929 гол, ние закупихме здание и четири декара мъсто въ с. Галата,
Варненско, та на вечни времена децата отъ нашия
край да се любуватъ на морето и да закрепватъ
своето здраве. По своето местоположение нашето
летовище има известни преимущества. То е напълно
хигиенично, разположено доста високо надъ морското равнище, нъма комари.въздухътъ е много чистъ
отъ хиляда и двеста деца, н ъ к о и о т ь к "
_ б е з ъ никакъвъ прахъ,водата за пиене1) е много добмайки и баши се радватъ на цветущо здраве, ола . —
м
" ш щ и ' "-с г и "
') Водата въ всички кладенци е анализирана и за пиеодарение на колонията.
, я п я ш е въ Варнен- не се употребява само тази, която Варненската химическа
Отначало колонията се помъщаваш
и{шет0
с т а н ц и я е определила за най-добра.
скити училища, по-късно въ зданието на ^ ш с ,
Единадесеть години подъ редъ нашиятъ клонъ
организирва морска колония, кждето се заякчава и
калява здравето на нашето дете. Въ нея еж прие
мани всички нуждаещи се деца: бедни и оогати
и то не само отъ града: нашиятъ клонъ пръвъ из
прати и продължава да изпраща селянчета, вземаниотъ много села - отъ Балкана до Дунава.
Повече
които станаха
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ра, а и самиятъ плажъ е много чистъ, понеже тамъ
не се трупатъ лътовници.
При уредбата на колонията е обръщано особено
внимание на:
I. Храната. Проста, здрава и питателна хра
на. Дневно децата се хранятъ петь пжти. ВСБКО
дете е задължено да потреби половинъ литъръ
млеко: 1/4 при сутрешната закуска, другата четвъртъ — въ видъ на млеко съ оризъ или кисело
МЛ-БКО при вечерята. Даватъ се други две закуски:
едната въ 10 часа на самия плажъ, другата—въ 4
часа следъ послеобъдното спане. При ГБЗИ закуски
на децата се дава най-често хлъбъ съ медъ, а въ
по-рЪдкислучаи,
хлЪбъ съ сирене
или съ кашкавалъ. ОбЪдътъ
се състои вина
ги отъ три яде
нета: 1) Чорба
или супа, 2) Гот
вено и 3) Десертъ. Любимиятъ десертъ на
децата е компотъ отъ пръх
ни плодове, кой
то презъ день
се разнообразя ва съ баница,
щруделъ съ ябълки, будинка,
баклава, пандишпанъ и други.
Вечерята се съ
стои само отъ
две леки ядене
та, напримъръ,
постенъ гювечъ
съ зеленчукъ, или постенъ зеленъ бобъ, заедно съ
млеко съ оризъ или по-често съ кисело млеко.
Зеленчукътъ и плодовете се избиратъ съвър
шено пресни и здрави, купуватъ се направо отъ
притежателитъ на ОВОЩНИТЕ градини или отъ бостанигБ,разположени край селото. На децата е забранено
да получаватъ колети съ хранителни продукти или
пъкъ да си купуватъ Н-БЩО за ядене, понеже откъмъ
храна т е напълно еж задоволени. Яко ли пъкъ се
случи, че на н-вкое дете не достигне определената
дажба, дава му се втора.
• II. Р е д ъ т ъ . ОпредЪлениятъ редъ се спазва найстрого: децата въ определени часове подъ звънецъ
ставатъ, миятъ се, закусватъ, хранятъ се, четатъ мо
литва, подъ звънецъ тръгватъ на плажа, на раз
ходка, подъ звънецъ лътатъ да спятъ, започватъ и
свършватъ своите игри и забави и пр.. Нито едно
дете не може да се отдали вънъ отъ двора, винаги
тв се намиратъ подъ будното око на своите ръ
ководители.
III. Р ж к о в о д с т в о т о . Въпросътъ за ржководството е билъ най-мжчниятъ и най-болниятъ при орга
низиране на колонията. Ржководительтъ требва да
притежава много качества. Той тръбва да се пол
зува съ авторитетъ, да бжде много внимателенъ,
много любезенъ и въ сжщото време много строгъ.
Едно негово най-малко невнимание може да има опасни
последствия, особено при кжпане на децата. Ржководительтъ требва да знае, че той отива въ коло
нията, не да си прекара курорта, а да върши об
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ществена работа, свързана съ много голъма отго
в о р н о с т Той требва да разбере, че изпълнява
службата на войникъ, когато е на постъ. Ето защо,
нашиятъ клонъ е правилъ строгъ изборъ и въ про
дължение на толкова години усп-в да има доста
школувани ржководители.
IV. ЛЪкарскиятъ н а д з о р ъ . Той е отъ грамадно
значение за успаха на колонията. Въ нашата коло
ния винаги е имало лъкарь, който никога не се е
ОГД-БЛЯЛЪ отъ децата: съ ГБХЪ се храни, съ гвхъ
спи, съ техъ се кжпе, съ ТБХЪ играе и съ ГБХЪ
отива на разходка. Сжщиятъ лъкарь заедно съ
градския лъкарь и управителя на Плевенската дър
жавна болница
предварително
правятъ обстоенъ прегледъ и.
определятъ, кои
деца се нуждаятъ отъ морско
лечение.
V. За да се
види, какъ се е
отразило мор
ското лътуване
върху здравето
на децата, наши
ятъ клонъ на
прави обстойна
анкета: презъ зи
мата децатакакъ
еж прекарали
върлуващата
инфлуенца, коя
то не остави чов-вкъ да не го
повали и сега
какво е здраво
словното състо
яние на децата. Сведенията лично събрахъ отъ ро
дителите на децата, а родителитв, живущи вънъ
отъ града, дадоха писмени сведения.
Резултатигв еж повече отъ добри. Родителите
не магатъ да се нахвалятъ съ здравето на своите
деца и повечето отъ твхъ желаятъ да пратятъ де
цата си на морето и презъ това лъто.
За този голъмъ успъхъ на колонията, друже
ството дължи да изкаже СВОИТЕ благодарности наг.
г. ржководителитв и на г-ца Д-ръ Богомила Хрисстова, а така сжщо и на Главното управително твло
на Б.Н М.С. и на нашия флогъ за твхното ценно
съдействие.
Летуването се отразява благотворно, не само
за физическо развитие на децата, но има и друга
страна която, макаръ и по-далечна, не е по-малко
важна и на която сжщо требва да се отдаде големо
значение. Тя е възпитателната.
Въ летовището детето свиква на редовенъ животъ, то се дисциплинира, и, най-важното, въ него
се култивиратъ социални чувства, каквито най-много
липсватъ на насъ, българите.
Чрезъ морската колония ние осмисляме идеитъ
на Българския Народенъ Морски Сговоръ. Всички
летували деца изучавать морето. А само това ще
имъ помогне да го обикнатъ. Така, само когато порастнатъ и станатъ граждани и управници на на
шата родина, ще иматъ подобаващите разбирания и
отношения къмъ морето и Дунава, ползата отъ които
още не е схваната напълно у насъ.
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Следъ голямата речь на германския държавенъ
глава Адолфъ Хитлеръ, която не бъше нищо друго
освенъ зовъ за миръ и международна справедливость, световната дипломация и ц-влата европейска
преса насочиха вниманието си къмъ Германия, кж1
дето се възстановяваха стари военни традиции и се
ковеше могжщиятъ духъ на немското национално
единство. Въ името на това право за сжществуване
Хитлеръ застана предъ света и протегна ржка за
разбирателство, като основателно се оплака отъ
своята съседка отвждъ Рейнъ, която, споредъ него,
кове непрестанни интриги противъ Германия и пр-вчи
да се установи истинско помирение между европей
ските народи. Редомъ съ този упрЪкъ той напомни
военнигЬ приготовления на Франция, насочени из
ключително срещу германския народъ и въ жела
нието си да откжсне Англия отъ бившите й съюз
ници, призна нейното право да има първия флотъ
въ света, като добави, че неговото правителство
има искреното намЪрение да направи всичко, за да
създаде съ английската държава такива отношения,
че всека бждеща война между двата народа да
стане завинаги невъзможна. Речьта на Хитлеръ се
посрещна благосклонно въ Англия, Полша, Италия
и Унгария. Само французскиятъ печатъ даде изразъ
на неочаквано незадоволство, обвини Хитлера, че не
казва нищо ново и подчерта, че Германия требва
да бжде неизменно подъ знака на едно справед
ливо подозрение.
Скоро следъ тази знаменита речь Франция биде
измжчена отъ една министерска криза, която показа
за лишенъ пжть, че и победителите презъ Светов
ната война изнемогватъ и тънатъ въ политическо и
*стопанско разложение. Вследствие големия дефицитъ на французския бюджетъ, предизвиканъ главно
отъ огромнитъ- въоржжения на френската армия и
намаляване на износа, постоянно се засилваше же
ланието за девалоризацията — намаляване стойностьта на франка. Това настроение създаде паника
и хиляди французски граждани и селяни поискаха
банкнотит-в да имъ се обменятъ съ ефективно злато.
Предъ ужаса на този походъ къмъ златния щокъ
на Банкъ де Франсъ, французското правителство по
иска изключителни пълномощия, които парламентътъ
му отказа. Тогава министъръ-председательтъ ФланДенъ, наскърбенъ и изненаданъ, требваше да подаде
оставка, а изъ пжтя къмъ елисейския дворецъ се
отправиха единъ следъ другь именити френски дър
жавници и финансисти, които бЪха повикани да спасятъ франка и сждбата на Фракция. Така следъ
Дълги неуспехи и разочарования щастието да ожде
спаситель се усмихна на най-младия; Лавалъ състави
новия французски кабинетъ.а французскиятъ народъ
отдъхна съ облекчение, като следъ тежко премеждие.
„ Въпреки тъзи големи политически събития въ
Европа, свътътъ не престава да отделя сериозно
внимание и на оная точка въ черния материкъ, кжДето, може би, скоро ще избухне първиятъ гръмъ
"а войната между Италия и Абисиния. Не само све
денията на международната преса, но и последните
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изявления на Мусолини, който каза, че италианскиятъ
народъ има да урежда стари сметки, идатъ да потвърдятъ убеждението, че въ случая нямаме
обикновено колониално недоразумение, а подготовка
за една кървава борба, която ще подложи на изпи
тание не само честьта на италианското оржжие, но
и кръстосаните интереси на великите. държави,
които иматъ владения въ съседство съ Абисиния.
Този враждебенъ споръ . между единствената не
зависима африканска държава и Италия, донесе на
последната, редомъ съ огромните военни пригото
вления, и едно горчиво разочарование. Защото едва
сега стана ясно, че египетското правителство (собст
вено Англия!) е подписало съ Абисиния договоръ
за предимство въ областьта на езерото Цана, отъ
което изтича р. Нилъ. Въ замина на тази отстжпка
Абисиния ще получи една огромна сума, съ която
ще може да въоржжи своята армия съ нови и мо
дерни бойни оржжия. Но като се знае, че самата
Италия е мислела да използува тази плодородна и
изобилна съ води область, всЪки може да си пред
стави нейното огорчение, още повече, че прегово
рите еж се водели тайно въ ония дни, когато ита
лианците, уверени въ неизменното английско прия
телство, нищо не еж подозирали. Това обстоятелство
иде да потвърди сериозностьта на итало-абисинския споръ, чието разрешение день изъ) день при
ближава ужасите на една тропическа война, къмъ
която ще се прибавятъ, може би, и непредвидени
дипломатически усложнения.
Ясно е, че полигическиятъ животъ въ чужбина
не се е ограничилъ само въ пределите на посоче
ните досега събития. Всвка държава малко или
много тътне отъ вжтрешни сътресения, които, макаръ да иматъ обикновено само мъттно значение,
еж, все пакъ, отъ характеръ да опред-влятъ известно
отношение къмъ общата световна политика на на
шето време. Съ такова спокойствие и почти незабе
лязано се разреши министерската криза въ Англия,
кждето Макдоналдъ следъ дългогодишно президенство, достойно отстжпи поста си на своя замъхтникъ.
Безъ сътресения завършиха и парламентарните из
бори въ Чехословакия, въ Югославия и въ Гърция,
която ще продължава да сжществува подъ своето
републиканско знаме, въпръки монархистичнитЪ же
лания на голяма часть отъ атиняните.
Особено важно е, обаче, пжтуването на чехо
словашкия министъръ на външните работи въ Ру
сия, кждето той е ималъ политически разговори съ
московските държавници. Т-БЗИ разговори, водени
въ атмосфера на искреность и пълно взаимно раз
бирателство, еж засегнали международното поло
жение въ Европа и еж констатирали, както съоб
щава официалното московско комюнике, че чувство
то на опасение за сждбата на световния миръ
съвсемъ не се е уталожило и че требва да бждатъ
взети мърки не само за сигурностьта на европейс
ките държави, но и за избъгване на каквато и да
е бждеща война.
Борисъ Първановъ
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Морски спортенъ легионъ — Варна
Разстроенъ по вина на лица и влияния, съвсемъ
чужди на спортната идея, презъ 1933 и 1934, морскиятъ спортенъ легионъ при варненския клонъ на
Българския народенъ морски сговоръ представля
ваше къмъ края на сезона 1934 жална група отъ
18 души легионери.
Презъ мартъ т. г., обаче, съ съдействието на
председателя на варн. клонъ г. д-ръ Г. Паспалевъ,
легионътъ биде съживенъ и на общото събрание
биде избрано ржководно тъло въ' съставъ: председ.
Добринъ Василевъ, домакинъ Никиф. Димитровъ и
членове Дим. Т. Поповъ, Ц. Ковачевъ, Р. Димитровъ,
Хр. Станчевъ, Е. Катиновъ, Г. Велевъ, Д. Димитровъ,
г-жа Янка Георгиева и г-ца Т. Камбурова.
•
Първата работа на новото ржководно тъло бъ
да ремонтира похабения лодъченъ паркъ и инвентаръ и да се сдобие съ постоянно мъсто-становка
въ варненското пристанище. Такова биде отпуснато
и днесъ тамъ легионътъ е настаненъ за винаги.
Скоро ще се построи специално помещение — хангаръ и кейсъ пристанъ. Поправениятъ лодъченъ
паркъ, съ едно увеличение отъ два нови плавателни
сждове, брои сега седемь гребни спортни лодки, една
отъ които русалка. Има изгледи да се построятъ въ
скоро време още две гребни лодки—шесторки.
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Легионътъ брои 212 души отъ 12 до 43 г. възрасть, 5 омжжени госпожи, госпожици, чиновници,
младежи, ученици и 52 ученички отъ всички вар
ненски гимназии, 910 отъ гЬхъ еж нови легионери
и обучението имъ върви съ известни спънки, по
ради липса на достатъченъ обученъ кадъръ отъ
стари легионери. Освенъ това и сръдствата, изклю
чително отъ членски вноски, съвсемъ еж недоста
тъчни за ония мероприятия, които требва да се
отпочнатъ часъ по-скоро, като кейсъ пристанъ, събле
калня за дамитъ и ученичкитв, душове, канцелария.
Сегашните помещения еж дъсчени и привременни.
На 26. май т. г. стана тържественото откриване
на сезона съ речь и прочитане на правилника отъ
председателя. Поднесоха поздравления председательтъ на варн. клонъ, Д-ръ Г. Паскалевъ, представ.
на флота Кап. лейт. Дремджиевъ, нач-кътъ на варн.
пристанище Панайотовъ, преде, на варн. яхтъ-клубъ
П. Пантелеевъ.
Въпреки всички несгоди и маса пръчки учебнитъ требения вървятъ постепенно добре съ помощьта на 2 флотски офицери.
Въ скоро време легионътъ ще предприеме една
демонстрация изъ варненския заливъ, а сжщо ще
вземе участие и въ варненските аспарухови тър
жества и състезанията въ Созополъ.
ДВ.
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Турция — Турското Народно събрание е гласу
вало отпускането на една сума отъ 10 мил. турски
лири, която ще бжде употребена за преобразуване
на турския търговски флотъ. Предвижда се закупването на 11 нови кораби. — Тръбва ли ние да
останеме назадъ въ това отношение? Требва ли
България да бжде последна страна въ Европа и
добре ли е това за насъ?

— Споредъ сведения на единъ Гьотеборгски вест
никъ (Швеция), едно параходно д-во въ Бълградъ
възнамерява да установи редовни съобщения между
адриатическите пристанища и Антв^рпенъ, Лондонъ,
Копенхагенъ, Гьотеборгъ и Гдиня. Понастоящемъ
д-вото води преговори въ Франция относно закупването на два параходи съ хладилни помещения,
които веднъжъ въ месеца ще обслужватъ новата
линия. Дружеството се надъва, че югославското
правителство ще разреши парична помощь отъ
12—15 мил динари.

Югославия — Презъ м. априлъ т. г. се е съ
стояло 4-тото годишно събрание на югославското
корабостроително акционерно д-во въ Сплитъ. Споредъ съобщения на общото годишно събрание, уси
— 100,000 тоненъ морска флотъ за Югославия.
лията на д-веното управление еж били насочени въ По съобщения на аграмския в. „Новости", на едно
направление: разширение на корабостроителниците. големо събрание на „Адриатическия Стражъ" въ
Постигнати еж големи успехи. Всички работилници Дграмъ е говорилъ между другитъ и адмиралъ
еж били разширени и модернизирани, набавенъ е Станковичъ. Въ речьта си адмиралъ Станковичъ е
билъ единъ новъ влъкачъ съ 250 коне. сили и е изтъкналъ необходимостьта отъ силенъ воененъ
билъ построенъ единъ 120 м. дълъгь докъ.
морски флотъ за Югославия. За съжаление, обаче,
Освенъ това, набавени еж много нови машини и въ Югославия множеството не вижда огромното
еж предприети голъми преобразувания въ електри морско значение на страната. Мдмиралъ Станковичъ
ческите работилници на д-вото. Всички тия доставки продължава нататъкъ: „На Адриатическо море е
и нововъведения еж увеличили състоянието на д-вото не само бждещето на Югославия, но и това на цъна 28 мил. динари. При сегашното си положение, ко лото славянство. Лдрия е единственото отво
рабостроителниците еж въ въ състояние да строятъ рено море на славяните. И тъкмо затова, за защи
и снабдяватъ кораби съ 100 м. дължина, а следъ тата на адриатическия брегъ е необходимъ силенъ
привършване на новия сухъ докъ № 2, ще строятъ морски флотъ. Сухопжтната войска и военниять
и такива съ 120 м. дължина и съ тонажъ до 60ОО флотъ тръбва да станатъ нераздълимо цъло. На
бр. рел. тона.
Югославия е необходимъ 100,000 тоненъ флотъ,
Презъ 1934 год. корабостроителниците еж по чийто най-големи морски единици ще притежавагь
строили и поправили всичко 226 кораби.
8,000 тона • водоизмъщение и требва да бждагь
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въоржжени съ тежки орждия. Само такъвъ флотъ
би билъ въ състояние да защити югославските
морски интереси. За осъществяването на тоя планъ
ще бждатъ потребни 500 мил. динари годишно.
Франция — Новиятъ океански гигантъ — „Нор
манди". На б. май т. г. напустна пристанището льо
Хавръ и предприе кратки опитн и плавания, най-големиятъ за сега корабъ въ света. „Норманди" при
тежава следнигв измерения: должина 31375 м., ши
рина 35-90 м. височина 39 м. и има 75,000 бр. тона.
Общата машинна мощность възлиза на 160,000 кон
ски сили. При тия опитни плавания кораба е достигналъ скорость 31,7 вжзли!
Още преди да се впустне въ опитните си пла
вания „Норманди", бе посетенъ отъ група ан
глийски журналисти и механици, поканени отъ френ
ското параходно д-во.
Тоя огроменъ плаващъ градъ притежава найголемите, построявани до сега въ Н-БКОЙ корабъ, %
електрически машини. Въ кухнята се намиратъ из
ключително електрически печки, на които дневно се
сготвятъ 10,000 ястия. Презъ време на посещението
работите по завършването на кораба еж вървели
въ пъленъ ходъ. Четирима знаменити френски худож
ници еж били заети съ рисуване на картини изъ
старата история на Нормандия.
Главната трепезария за I кл. е дълга около 90 м.
и се осветява посръдствомъ 38 скрити светлинни
механизми и отъ 12 светилни фонтани. Подътъ на
тая зала е стъкленъ и сжщо така светещъ. Презъ
8 бронзови врати посетителите навлизатъ въ тол
кова частни, съ богата украса, трапезарии.
Гол-Ьмата дневна зала е висока три етажа отъ
, кораба и разкошни, съ медалйони, представящи из
гледи отъ главнитЬ населени места на Нормандия,
врати я ОТД-БЛЯТЪ отъ трапезарията. Стените на това
помещение еж облицовани съ алжирски ониксъ.
Непосредствено до голямата трапезария се намира
и една втора, малко по малка отъ нея.
Чудесна затворена веранда се простира върху
пълата ширина на плаващия гигантъ и може да по
бере ВСИЧКИТЕ пжтници. Стъклените й врати еж об
рисувани съ картини, представляващи историята на
корабоплаването отъ мрачната древность до найново време. До тази веранда се намира обширна
пушалня, по чиито леко кафяви стени еж изрязани
ловджийски сцени.
Повечето отъ кабините еж построени къмъ ВЪН
ШНИТЕ стени на кораба. Вжтрешнить кабини еж
много малко. За ПО-ГОЛ-БМО удобство и за да се спе
чели пространство, леглата еж сгъваеми и презъ
Деня се скриватъ.
За облицовката на ТЕХНИТЕ стени еж употребени
повече отъ 30 различни видове дървенъ материалъ.
Две луксозни жилища притежаватъ частни подове
за разходка и 40 кабини иматъ собствени тераси.
Плавателниятъ басейнъ е дълъгъ около и м., а
театралниятъ салонъ за I кл., който служи и за
кинопредставления, побира 380 души въ удобни
кресла.
Въ зимната градина бликатъ хладни водни струи
отъ два големи фонтани и множество пойни птички
огласяватъ съ песните си пространството.
Една приятна и спретната детска зала е помЬ
стена - въ една отъ димните тржби която служи
само за украса? а въ другата „слъпа" димна тржба
се намиратъ помещенията за животни и тъхнитъ ка
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фези. Значи корабътъ притежава две .слепи" димни
тржби.
Трапезарията за пжтници отъ туристическата
класа е снабдена съ 300 стопа.И за тая класа пжт
ници има особни кинотеатъръ, детска стая и пр.
Трапезарията за III класа дава удобства за хранене
на 340 души и нейната веранда събира около 130
пжтници.
Доста изплашени отъ пожарите, зачестили напоследъкъ по ТБХНИТБ кораби, французить еж взели
строги мерки за опазването на „Норманди" отъ
огнената стихия. Многобройни специални апаратии електрически автоматични пожарни съобщители изпълватъ всички корабни помъчцения. Всичкиятъ употръбенъ при постройката на „Норманди"
дървенъ материалъ е покритъ съ огнеопоренъ азбестовъ пластъ.
Спасителните лодки на „Норманди" се придвижватъ съ витло, но не посръдствомъ моторъ, а чрезъ
ржчна сила. ТБЛОТО на океанския колосъ е бояди
сано съ черна боя. Всички надстройки еж бели, а
надъ тъхъ се издигатъ три червени съ черна горна
частъ димни тржби, една следъ друга отстжпващи
въ височината си.
Презъ време на английското посещение съ напълното завършване на кораба еж били заети около
7000 души работници.
Съобщава: Н. Бакаловъ

Изъ живота на клоновете
Новоизбрани настоятелства
Плъвенскиятъ клонъ на Б. Н. М .С. е избралъ
ново настоятелство за 1935 г., което се е конституи
рало както следва:
' 1 . М. Маловъ — председатель:
2. Подполковникъ Ганчевъ, командиръ на 4-а
дружина.
3. Илия Димитровъ, областенъ директоръ по
земеделието.
4. Симеонъ Маринчевъ, началникъ гара Плъвенъ.
5. Аспарухъ Върбановъ — търговецъ.
6. Петко Д. Петковъ, търговецъ.
7. Василъ Петровъ.
Контролна комисия
1. Инженеръ Ковалджиевъ
2. Г. Банчевъ
3. Христо Маринчевъ.
Бургасъ — На 27 януарий е станало Общото
годишно събрание, на което е било избрано ново
управително ТБЛО. Конституирало се е, както следва:
Председатель: Борись Н. Станевъ, н-къ на приста
нището ; подпредседатель: Пенчо Цаневъ, търговецъ;
секретарь: Иванъ Райновъ, чиновникъ Б. 3. и Кооп.
Б ; касиеръ: Марко Хасонъ, търговецъ; домакинъ:
Дититъръ Димитриевъ, студентъ; п. домакинъ: Дионисъ х. Дионисиевъ; съветници: Борисъ Н. Станевъ,
пилотъ въ пристанището, Стефанъ Николовъ, книжаръ,' Петко Ив. Задгорски, художникъ-учитель,
Ллександъръ Петровъ, чиновникъ и Христо Богоевъ,
студентъ. Контролна комисия: Борисъ Ганевъ, чинов.
Б. Н. Банка, Тодоръ Гецовъ, търговецъ и Любомиръ Георгиевъ, чиновникъ.
Пловдивъ — На 17. февруарий се е избрало
ново управително ТБЛО, което се е конституирало,
както следва: Председатель: Кирилъ Петровъ, тър-
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нехаенъ и жизнерадостенъ, отхвърлилъ условностите на
живота, на сушата се ръе като волна птица надъ морската
ширъ, алченъ да изживъе всичко, погребалъ въ сърдцето
си образигв на много забравени жени и, все пакъ, съ въчния копнежъ по новата, непознатата; и другиятъ — вЪренъ
на единствената вервдъ ХИЛЯДИТЕ съблазни на ГОЛЪМИТБ
пристанищни градове, носещъ образа й, погледа й, ус
мивката й въ далечното море; бедниятъ рибарь, израстналъ
въ борба съ морската стихия, съ закалена отъ вътъра и
морето красота, събралъ въ зеницитъ си мънливия блвсъкъ на морето и съ сърдце, което знае да обича просто,
но силно — това еж образи, които излжчватъ отъ тайн
ствения и магиченъ чаръ на морската стихия и привлиСозополъ — На 22. февруарий новоизбраното чатъ неотразимо, всеотдайно.
управително тъло се е конституирало така: Председа
Чуждоземната Мария напуща топлия югь, гдето е изтели: Лейтенантъ Станю Вълковъ; подпредседатели: растла въ благополучие и богатство, заради младия геД-ръ Керановъ; секретарь-касиеръ: К. Илчевъ и чле миджия съ исполински ръстъ, свътли кафяви коси и мор
нове: Ясенъ Гавриловъ, аптекарь, и Кр. Кънчевъ, ски очи; градското, изтънчено момиче, безъ погледъ напреподаватель въ Морското училище.
задъ, скжева съ всичко, което до тогава е билъ живота й
и отдава любовьта си на бедния рибарь; съ тънкия и
Горна Джумая — На 15. декемврий м. г. въ строенъ лодкарь, подъ чиято синя блуза се изопватъ СИЛ
Общото събрание се избрало ново управително ГБ- НИТЕ мускули, когато размахва веслата — съ него избвгва
ло, което се е конституирало, както следва: Пред
дъщерята на най-богатия рибарь въ града, гот.ва да се
седатели: Капитанъ Пенчо Неновъ; секретари кабори за щастието си съ упоритость, която носи въ
сиеръ: Ялександъръ Георгиеви, чинов. Македонска
кръвьта си; безъ страхъ и съ примирение поема жената
нар. банка и членове: Д-ръ Бл. Ингилизовъ, Станке
примамливата, но тревожна еждба — да бжде моряшка
Д. Захариевъ и Борисъ Лъсичковъ.
жена. Защото, рано или късно, идва день, когато хоризонтътъ ще остане пустъ предъ очакващитв съ копнежъ
очи.
Морски книгописъ
Съ особена простота и искреность затрогватъ разкаЗИТБ „Чуждоземната Мария", „Жоржъ* и най-вече .НлЦ-Ьлувка н а д ъ вълнит-Ь, разкази отъ Весела
фредъ и Фрицъ" гдъто увличащо и игриво предава сръСтраш имирова.
Морето е единствениятъ и винаги повтарящъ се фонъ щата на дветЬ крайморки съ чужденцигв, скитници по
въ разказите на Весела Страшимирова, въ който домини- море.
Може би, малко баналнитъ и като че ли вече познати,
ращъ елементъ е любовьта. И това не е случайно, а е
наложено отъ искрено и дълбоко чувство на ЧОВБКЪ, истории, които ни разказва Весела Страшимирова, се изкойто е израстналъ и живълъ при морето. Неговата про купватъ съ непосредственото чувство, което се излжчва
менлива красота е наистина изживяна, видена съ очи, отъ Т-БХЪ и отъ наблюдателностьта й, свикнала да открива
които го обичатъ, а грохотътъ или тихиятъ му ПЛБСЪКЪ много и въ малкото, обикновеното и неусътно да приобщи
еж музика, къмъ която ухото отъ рано е свикнало да се и насъ къмъ любимото море и неговитв хора.
Това важи особено за разказитв, гдето авторката безъ
вслушва.
да
се
опитва да вмъкне НБКОЯ философия, сама ни до
Затова и не звучи пресилено, когато тя казва, че нъма
по-красива рамка за любовьта отъ морето, разноликото вежда до простата и дълбока философия на примирението.
Съ нъколко само линии В. Стр. умъе да нарисува пей
море — синьо, зелено, златисто, сиво, мрачно, бурно, пълно
съ трагична заплаха, море което разказва въ преливащи зажа, обстановката на малкото рибарско морско градче
тонове—отъ ведросиния до безнадежно сивия магията, оп и да създаде подходящо настроение. Разказътъ й е живъ,
свободенъ, образенъ. Може би шокиратъ само небългарлела живота на моряка.
скитъ имена, които обича да дава на хероинитв си и които
И ето, на този фонъ израстватъ образигв на мжже и
звучатъ фалшиво и чуждо.
жени, запленени отъ неговата красота, тукъ се разплита
несложната история на любовьта и еждбата имъ: морякъ,
Я. Арнаудовъ

говецъ; подпредседатели; Кирилъ Шкендеровъ, нотариусъ и Георги Кожухаровъ, търговецъ; секретарь: Коста Пиринчиевъ, адвокати; касиери: Христо
Калпакчиевъ, индустриалецъ; домакинъ: Петъръ Кебеджиевъ, общ. стадия; н-къ налегиона: поручикъ
Яцевъ;дописникъ: Йорданъ Величковъ, зам. окол. сждия; членове—съветници : Любомиръ Камбановъ, пом.
юристъ-консулътъ на Плов. община и Калистеръ
Пешевъ, сждия обл. сждъ. Контролна комисия: Председатель: Петъръ Маноловъ, счетоводитель, и чле
нове: Лука Тодоровъ, търговецъ и свещечикъ Мандуловъ.
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гр. София
у л . леге 5, I ет.
Управлявана отъ дългогодишния журналистъ Бор. Л н д р е е в ъ

ПРИЕМЯ ОБЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМИ
И ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ
Дава съвети по разни въпроси и прави справки.
Съчинява и корегира разни писменни и печатни работи.
Урежда издаването на разни печатни произведения.
Урежда журналистически анк,ети.
Превежда отъ и на чужди езици.
Записва и дава сведения за безлихвени заеми за строежъ и пр. при „Подслонъ"
Посредничествува за женидби — има солидни кандидати.
Извършва разузнавания и издирвания за женидб. кандидати.
Продажба и покупка на имоти.
Урежда осигуровки.
Представителство на фирми.
На писма непридружени съ 20 лв. пощ. или гербови марки агенцията не отговаря.
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Книгоиздателство Д Е М У С Ъ " А. Д. — С о Ф И Я
ул. Солунъ, 55. Пощ. чекова смътна 607. Телеф. 2294

Р О Д Н А ХУДОЖЕСТВЕНА
НЯК. П. ФЯЛИШК Бирникътъ дошелъ - п о в е с т ь
Разкази на ловеца
ВЯ.

Й0ШМГ>: Слънцето угаснало, романъ • • • •
Викъ — романъ • • • • • •••• • "
Звезди въ прозореца
• • • . ' • '

Дам. 13ЛФ0В'1: Йндийскиятъ петель стични разкази_

хумори

60 лв.
50 лв.
50 лв.
60 лв.
60 лв.
50 лв.

СЙТОШв^ ВИШТ>: Кжщата при последния фенеръ 35 лв.
35 лв.
Лвтомати, разкази
Дамата с ъ рентгеновите очи 40 лв.
20 лв.
I . В. РаКВШК Дунавски сонети - стихове. •
25 лв.
Пор. СтубгЛЬ: Сиротински пъсни - стихове . • •
30 лв|СБ1Ъ РаЗДВЪТВ^КОВ-Ь: Планински нощи
ТВЩРЬ ТзаЯВОЗ*: Български балади подвързана
%Щ Мг: Мълчаливи герои -

стихове,

повесть

60 лв.
50 лв.

яИГ.

ЛИТЕРАТУРА

КарШМЧВШ : Томъ I — Росенския камененъ
мостъ и др. разкази
Томъ II — Лъжовенъ свътъ и
др. разкази . . . .

40 лв.
45 лв

Хр. ГИРШЯИ : ТомъI —Стихотворения . . . .
Томъ II — Хуморъ и сатира • . .
•
Томъ III — Разкази и фейлетони

50 лв.
60 ла.
63 лв.

КОЯ. КоНСТаИТНВОВЪ: Кръвь — романъ
Любовь — романъ

50 лв50 лв-

НеВЧО ЯЯВВВЪ : Времена и хора — разкази . . .

50 лв

ДйМО СярОВЪ: Светица и др. разкази
Трагедията на Боровъ
Златна Прага|— картини и предания

30 лв.
30 лв.
30 лв.

В. ГЪЛХбЗВЪ: Орнаменти — литературни и фило
софски есета
Вълшебния играчъ — разкази . .

40 лв.
30

I

БЪЛГЛРИ. ПЖТУВЙТЕ ПО МОРЕ!

| БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО
ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО-ВАРНА
Използувайте дружествените параходи, за да получите
Р

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 крайбрежиато и ще вкусите отъ прелестите на
близкия изтокъ, чаровете на който привличатъ хи
ляди и хиляди туристи отъ всички краища на свъта.
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Дружеството поддържа три редовни линии:
а. Крайбрежна: Варна—Бела—Несебъръ—Поморие—Созополъ—Бургасъ—Приморско—Царево—Синьоморецъ и обратно;—два пжти сед
мично. — Отъ 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 — Радосъ — Пале
стина — Александрия — Портъ-Сайдъ — Островъ Кипръ — Пирея и
обратно — два пжти въ месеца.
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифите 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 „Бургасъ" и „Царъ Фердинандъ".
ОБИКНОВЕНИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРАНА:
За Александрийския рейсъ:
За Пирейския рейсъ:
I класа . . лв. 5000
I класа .... лв. 8000
Отиване и
II класа . . лв. 6000
II класа . . лв. 4бОо
връщане
Ш класа . . лв. 4000
III класа . . лв. 2000
За крайбрежния рейсъ:
I класа. . лв. 400
I класа . . лв. 680
Варна—Синьомо II класа . . лв. 540
Варна—Бургасъ
II класа. . лв. ЗОО
рецъ и обратно III класа . . лв 360
III класа . лв. 200
и ^обратно
150
на
иень
за
I
и
II
класа,
за
българското
крайбрежие.
Храна по лв.
Забележка:Свърхъ горнигв такси за ПЖТНИШКИГБ билети се събиратъ допълнително кейо
во 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 пжтуващигв, се получаватъ отъ
агенциите въ Варна и Бургасъ и крайбрежните, а сжщо и отъ Дирекцията.
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С Ъ Д Ъ Р Ж Я Н И Е:
1. Черноморска пролъть — Стефанъ Станчевъ. 2. Родина —Паулина Станчева.
3. Нашето търговско корабоплаване — инж." М. Остревъ. 4. Най-гол-вмата
опитна корабостроителна станция — Ялиса Мюллеръ-Нойдорфъ. 5. На слън
чевия градъ и Моряци — П. Савовъ. б. Спомените на стария адмиралъ —
П. А. Шишковъ. 7. По поре — Крумъ Кънчевъ. 8. Край бреговете на Норве
гия — Т. Брънековъ. 9. Детската колония на Плевенския морски сговоръ
— Маринъ Милчевъ. 10. Външенъ политически прегледъ — Борисъ Първановъ. 11. Воденъ спортъ. 12. Морски новини.
ПРМЕЙСКИ ВОЕННО-ИЗДЯТЕЛСКИ ФОНДЪ — СОФИЯ, 493-1935.

