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Снимка Байчо Карастопювъ
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ВАРНА

ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ, —
НДП-КРДСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГО-ИЗШРОПД

ВАРНА

Най-модерни бански съорж.жения за студени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банигв, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
КРАСИВИ 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 МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕСТВА въ началото на
м. августъ съ участието на най-видните български
артисти. Презъ сезона гостуватъ народния драматиченъ театръ и народната опера.

Условия т живота ной-изкосни
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лева легло.
Частни квартири отъ 1000—4000 лева за стая съ две
легла на месеца.
Объ\цъ или вечеря въ първокласни ресторанти отъ
40—60 лева.
Въ второстепенни ресторанти се получава здрава и
изобилна храна на по-низка цена.
Табълъ д ' о т ъ отъ 100—120 лева.
Летовна такса и карта за целия сезонъ 20 лева.
ТАКСА ЗА БАНИТБ:
1. Студени бани \
2. Топли бани
Басеинъ

4

I класа кабина 10 лв.
II
*
,
5 лв.
I класа кабина 30 лв.
II «
. 2 0 лв. .
]5 лв.

I

Отъ 15. юний до 15. септемврий летовниците се ползуватъ съ 25%' намаление
по българските държавни
железници.
Бюрото за летовници при
общината въ приморската
градина разполага" съ пъленъ списъкъ на квартири,
дава всички сведения и
настанява летовниците на
квартири безъ възнаграж
дение.
|
/^^ШШ

ОТНАСЯЙТЕ СЕ ЗА
.. ВСИЧКО Д О БЮРОТО
З А ЛЪТОВНИЦИ.
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ДВАНАДЕСЕТИЯТЪ
Той бЪшевъ истинския смисълъ на думата де
лови съборъ. Парадностьта и представителностьта
б-вха сведени до минимумъ, затова пъкъ презъ всич
кото време вниманието на делегатите бе погълнато
отъ много сериозни въпроси, представляващи жи" зненъ интересъ за организацията. Тукъ се подложи
на коренна преоценка' досегашната работа на по
следната и дейностьта на нейните първи хора, на
белязаха се значителни хронически неджзи, за чието
лекуване се предложиха редица радикални мърки,
изобщо, разви се една сравнително по-остра кри
тика ; наредъ съ това се сблъскаха противоположни
становища по нъкои големи въпроси на организа
цията. Всичко това доведе, разбира се, до по-голямо
напрежение и драматизъмъ, отъ колкото сме свикнали
•• да виждаме на нашите събори. Обаче, благодарение
на незаменимия тактъ и гъвкавость на още по-не
заменимия председатель на организацията и събора,
ала не по-малко и благодарение на здравия усвтъ
у подавляващото болшинство на делегатите, всички
опасности, свързани обикновено съ такива драма
тични прояви, бидоха преодолени щастливо, и може
да се каже, че съборътъ свърши приблизително съ
сжщото 'единение, както и досегашните.
Една друга особеность на тоя съборъ 6% и сра"1
внителната
подновеность на състава на делегатите
2
/3 отъ тЪхъ б-вха нови и млади хора. Това свиде
телствува, че въ повечето отъ клоновете" старите
дейци еж намерили достойни заместници, които подематъ съ жарь техното дело. Д тоя фактъ е по.вече отъ отраденъ, защото, ако гол%ма часть отъ
нашигЪ .клонове водъха последните години анеми„ченъ животь, то се дължи на обстоятелството, че
предишните ратници на морското ни дело еж на
пуснали съответнитв градове или еж се оттеглили
отъ преумора или по други причини, безъ да еж
били на лице по-ревностни членове за техни замест
ници. А че тая обнова не е само привидна, се вижда
отъ това, че всички делегати, почти безъ изключе
ние, вземаха най-живо участие въ разискванията и
проявиха най-сериозно отношение къмъ поставените
^въпроси и гол-Ьма загриженость за. положението и

СЪБОРЪ

еждбата на Б. Н. М. С. Като се прибави къмъ всичко
това и обстоятелството, че въпреки все още паре
щите у насъ стопанска криза и нравствено униние,
които подлагатъ на сериозни изпитания и най здравит-Ь организации, Б. Н. М. С. презъ последните две,
три години усп% да се задържи приблизително на
едно и сжщо положение, ако и значително по-низко
отъ колкото въ време на най-големия си разцвътъ.
Може съ спокойствие и вера да се гледа на бждещето. Присжтствието на значителенъ брой млади
деятели, изпълнени съ интересъ и-загриженость за
положението на организацията, вдъхва надежда, че
тя скоро ще тръгне къмъ новъ възходъ.
Тържественото откриване на събора стана въ
деня на народните будители, 1; ноемврий, въ 3 часа
следъ обедъ въ обширната зала на Варненската
стокова борса отъ председателя на Б. Н. М. С г-нъ
проф. д-ръ Ст. Консуловъ. Въ сбито слово г. Консуловъ приветствува делегатите и гостите и изтъкна
трудните условия, при които работятъ морските рат
ници у насъ, както и необходимостьта отъ още
дълга и усилна работа за преуспяване на морското
ни дЬло. Следъ приветствието биде избрано едино
душно следното бюро на събора: председатель
проф. Консуловъ, подпредседатель: Г. Славяновъ
(София) и Кирилъ Петровъ (Пловдивъ), секретари:
Крумъ Кънчевъ (Созополь), Д. К. Пиринчиевъ (Пло
вдивъ) и Ив. Райновъ (бургазъ). Избраха се и ра
зните комисии. Следъ това се прочетоха поздрави
телните телеграми до ТЯхни Величества Царя и Ца
рицата, които бидоха приети съ акламации и следъ
чието прочитане хоръть на варненския морски легионъ изпълни Шуми Марица и химна на Царя. Из
пратиха се телеграми и до м-ръ председателя и ми
нистрите на Войната, Нар. просвета и Железниците,
а така сжщо и до Комитета за отпразднуване на
стогодишнината на бълг. училище въ Габрово.
Последваха приветствията. Полковникъ Г. Славя
новъ поздрави събора отъ името на м-ра на желе
зниците, пощитЬ и теграфитв и отъ Главния директоръ на железниците и пристанищата; кап. II р. Б.
Рачевъ поднесе приветствията на флота и гарнизона,
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замъстникъ-кметътъ Н. Димитровъ отъ името на гр. водния спортъ, като се наблегна силно на необхо
' Варна и варненското гражданство, Гаговъ отъ Вар димостьта отъ интензивна работа по него, за да се
ненската Търговско-индустр. камара и отъ съюза'на оправдае членуването въ Ф.И.Н.Я., а така сжщо и за
• възпитаницитъ на морското у-ще; Д-ръ Ганевъ по да се подготви участието ни въ Берлинската олим
здрави отъ името на м-ра на вжтр. работи, като пиада. Изтъкна се, че чрезъ водния спортъ може
председатель на юнашкия съюзъ. Сладваха привет младежьта да се привлъче масово въ организацията.
ствията отъ името на зап. офицери, зап. подофи Въ свръзка съ тоя спортъ предизвика оживени
цери, Бълг. търг. параходното д-во, съюза на бълг. разисквания въпросътъ за отношението на Б.Н.М.С.
моряци и Българската Народна спортна федерация, къмъ спортните клубове, следъ което, съ грамадно
отъ Варненското археологическо д-во, отъ Виенското болшинство, се възприестановището,че Б.Н. М.С. пое
д-во „Майка", отъ съюза на рибарите, отъ култ. ма изключителното ржководство на плувния спортъ
просв. читалищното д-во, отъ. Македенската емигра и си запазва правото официално и фактически да
ция, отъ Тракийската организация, отъ Тракийския разрешава всички въпроси, свързани съ него, като
младежки съюзъ, отъ Родно.радио и Радио Варна, не допуска подъ никаква'форма участието на други
отъ Варн. туристич. д-зо „Девненски изворъ", отъ организации, за които плуването може да бжде
инженерното д-во и отъ съюза .Морски техникъ", само домашна проява.
На всеки поднасящъ приветствията председательтъ
Разисква се обстойно и по задграничните ек
отговори съ напълно подходящи думи, като изхо скурзии. Д-ръ Георгиевъ (София, членъ на Г.У.Т.)
ждаше почти винаги отъ лични преживявания въ прочете специално изложение по палестинската ек
свръзка съ съответната организация, подчертавайки скурзия отъ 1934 г., породила на времето известни
съществуващата връзка между всички културни и недоразумения между Г.У.Т. и управителното тело
стопански организации у. насъ, които се движатъ на софийския клонъ, което намира, че последниятъ
отъ голъмитъ задачи на българската нация.
е билъ много ощетенъ поради неблагоприятните
Следъ приветствията последва рефератътъ на условия, поставенъ му отъ Г.У.Т. за записване на
проф. Консуловъ, „Идеите на Б. Н. М. С. и българ екскурзианти и че поради това и морската пропа
ската общественость". Единъ отъ създателитъ на ганда е загубила много. Въ отговоръ на това изло
нашия съюзъ, изживълъ интензивно времената на жение, главниятъ секретарь В. Игнатовъ даде обя
разцвъта му, преживълъ болкитъ и разочарованията снения и направи изводъ отъ тъхъ, че Г. У. Т. е дей
въ ГОДИНИТЕ на упадъкъ и застой, г. Консуловъ се ствувало въ духа на приетото отъ редица години
явява родениятъ идеологъ на Б.Н. М.С. и затова е процедиране, че интереситъ на Соф. клонъ не еж
въ състояние да увлече винаги слушателите си, въ- накърнени ни най-малко и че отъ друга страна ни
пръки многократното изнасяне на тая тема. тъй като кое лице отъ Г. У. Т. не е облагодетелствувано, за'
той винаги осветлява предмета си отъ нова страна. което се направи намекъ въ казеното изложение.
Като не си затваря очитъ предъ отрицателните черти Следъ тия обяснения, допълнени отъ Славяновъ,
на .българина, които смущаватъ постоянно неговия Скутуновъ и Ганевъ (Бургазъ) се реши, екскурзиите
общественъ животъ, той се облъга здраво на цен задъ граница да се организиратъ отъ Г. У. Т. съ
ните и още неизползувани заложби на нашето съдействието и участието на клоновете, срещу което "
племе и гледа съ въра въ бждещето, като очаква последнитъ да взематъ 50°/0 отъ чистия приходъ,
блестещи постижения въ всеко направление. Като съответно на записанитъ отъ тъхъ екскурзианти,
примъръ на такива постижения той посочи голъмитъ като всеки клонъ може да влиза въ споразумения
успехи на Б. Н. М. С. въпреки едва 15 годишното му съ лица и бюра за записване на екскурзианти. По
съществуване и сравнителния застой презъ после- тоя начинъ се приключи сполучливо единъ споръ,
ДНИТБ години. На края той подчерта необходимостьта който предизвика доста много безцелни търкания
да се обнови организацията чрезъ млади хора. Съ между ценни хора отъ организацията и хабене на
излишна енергия.
тоя рефератъ се приключи първиятъ день.
Следното заседание се откри на 2. ноемврий въ
Особна драматичность се разви при разискването
8*45 ч. сутриньта въ салона на Лквариума, гдето съ- на другъ централенъ въпросъ, който отъ години
боръть заседава до закриването си. Комисията по разединява първитъ хора на Б.Н.М.С. — оня за
пълномощията докладва, че еж представени 14 клона местенето на седалището въ София. Окончателното
съ 38 делегати; освенъ това приежтетвуватъ 12 пред си разрешение тоя въпросъ, официално ' изнесенъ
ставители на Г.У.Т. и Г.П.С. Присгжпи се къмъ . за пръвъ пжть на миналогодишния съборъ въ Плоцентралния дълъ отъ дейностьта на събора — раз вдивъ, получи въ заседанието на 3. XI.
исквания по отчета т. е..по дейностьта на Г.У.Т.,
Остро бе критикувано и списанието отъ двама •
които продължиха презъ целия день. Председа делегати. Единиятъ го намъри издребнъло и ли
тельтъ направи въ началото апелъ за обективность шено отъ идейность, а другиять отбеляза предимно
и спокойствие при дебатитв и помоли да се из техническия характеръ на статиите му. И двамата
хожда винаги отъ върховните интереси на органи- го намиратъ много скжпо, макаръ че технически е
•_ зацията, за това, преди всичко, да се изяснявать про неиздържано и настояватъ да се премести редакти
блемите, а не да се обвинява. Болшинството отъ рането му въ София, за да се подобри идейно и
делегатитв последваха препоржкитъ на г. Консуловъ технически сжщевременно да поевтинее. На тия на
и вложиха пълна сериозность и безпристрастие при падки главниятъ редакторъ, който по служба отпреценяване работата на Г.У.Т. и изобщо на поло ежтетвуваше отъ заседанието, отговори на следния
жението на организацията. Изтъкнаха се редица не День.
дъзи, подчерта се особено слабата връзка между
Направиха се и редица препоржки за издейству" Г. У. Т; и клоновете, причина на което се явява лип ване на привилегии и намаления за членовете на
сата на пропагандна дейность. Препоржча се после Б. Н. М. С. при пжтуване по българскитъ държавни
дната да се възобнови, като за цельта се използува железници и параходи, за помощи и субсиди отъ
една " часть отъ фонда „Черноморски наученъ ин- разнитъ министерства, за постъпки, целещи премеституть". Особено голъмо внимание се отд-вли на • стването на Ихтиологическата станция отъ Созопол*
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въ Варна, за формиране на екипи при легионите и
клубовете, при градовете и областите, които екипи
да се .явяватъ на годишни състезания чрезъ свои
представители, за да достигнатъ постижения за смет
ка на групите, отъ които изхождатъ. Тия и други
препоржки се взеха предвидъ при изготвяне на
резолюциитъ.
Вечерьта се устрои интимна другарска среща въ
локала „Преславъ".
На следния работата започна въ 9 ч. пр. пладне.
Следъ като Главната проверителна комисия направи
доклада си за освобождаване на Г. У. Т. отъ фи
нансова отговорность и следъ като председательтъ
и главниятъ секретарь дадоха известни обяснения,
съборътъ направи следната констатация: Дейностьта
презъ изтеклата година не е била такава, каквато
би могла да се желае. Покрай причините, лежещи
вънъ отъ дейците на организацията, има редица та
кива и въ самите тъхъ. Въ Г. У. Т. не е имало оня
духъ на сплотеность, който е необходимъ за една
успешна работа. Клоновете, лишени отъ достатъченъ импулсъ отъ страна на Г. У. Т., не еж наме
рили достатъчни сили въ себе си за по-голъма активность. Като посочва съответно дъла отъ грешки
на вс^ки отъ нашите дейци, съборътъ констатира,
че ако върви така организацията, тя ще западне
още повече и че сега е крайно време да се взематъ
решителни мърки за изкореняване на тия неджзи.
При тая констатация Г. У. Т. биде освободено отъ
отговорность. Сжщевременно съборътъ реши да из
каже на многозаслужилия членъ на Г. У. Т. Яковъ
* Найденовъ писмено съжаления, че той отежтетвува
отъ редовете на организацията и да се пожелае
той отново да й посвети вниманието и силите си;
натовариха се г. г. Милчевъ, Бояджиевъ и Берберовъ да му поднесатъ писмото.
Подновиха се дебатите относно преместването
на седалището на Г. У, Т. въ София. Следъ дълги и
бурни разисквания, прие се съ болшинство, Г. У. Т.
да остане въ Варна, като се препоржча да се дей
ствува съ всички сили да се привлече отново пъл
ното съдействие на родния флотъ въ всички отрасли
на организационната дейность. Препоржча се сжщо
да се сл^е издавания отъ флота „Морски Ратникъ"
съ «Морски Сговоръ", за. да се създаде едно из
държано въ всеко отношение списание.
Въ свръзка съ това се отправи телеграма де
Началника на флота, въ която се апелира за
пълно съдействие за изграждане на българското
морско дйло.
Прочете се получената отъ Негово Величество
телеграма, която всички делегати изслушаха прави
съ акламации и »ура". Следъ това лейтенантъ Панчевъ изнесе крайно навременния си рефератъ „Ну
ждата отъ флотъ за отбрана на страната". Облегнатъ
на много интересни диаграми и таблици, илюстри
ращи военно-морската мощь на некои голъми
морски държави, а още повече оная на нашите
съседи и Русия, а покрай тЬхъ и нашия малъкъ
флотъ, графичните данни за който слушателите
едва можеха да забележатъ, поради техната незначителность, сказчикътъ нахвърля картината за на
шето военно-морско безсилие, изпъкващо още поочебийно въ сравнение съ реализираните и предстоещитъ за реализиране флотски програми на наШИГБ съседи. При това, той н-вмаше предвидъ ка
квато и да е агресивна флотска акция отъ наша
страна, въ случай на въоржженъ конфликтъ, а
само отбраната на нашитъ брегове, която при по
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нататъшното наше безгрижие ще бжде напълно ком
прометирана. На края, г. Панчевъ направи апелъ за
опомняне и жертви, за да се гарантиратъ бреговете
ни. Беседата му бъ бурно одобрена и се реши, тя
да бжде отпечатана въ една пропагандна брошура
и да се изнесе предъ клоновете и учещата се
младежь.
Въ следобедното (последното) заседание се
приеха некои изменения на устава, отъ които найсжщественото е, че въ бждеще шесть члена на
Г. У. Т. ще бждатъ делегирани отъ клоноветв, безъ
да бждатъ избирани отъ събора, като никой не
може да има повече отъ единъ представитель, освенъ
Софийския, който може да има най-много двама.
При това, съборътъ определя ежегодно, кои клонове
ще пращатъ представители въ Г. У. Т.
Следъ като съборътъ изслуша съ акламации те
леграмата -отговоръ на Н. В. Царицата, пристжпи се
къмъ разглеждане на бюджето-проекта, докладванъ
отъ главния касиеръ лейтенантъ Цаневъ. Докладчикътъ далечъ не споделя песимизъма на ония деле
гати, които константираха упадъкъ въ организация
та, и намира, че въпреки намалението на броя на
членовете, Б.Н.М.С въ финансово отношение, главно
по отношение на постжпленията, показва напредъкъ.
Бюджето-проектътъ се прие съ известни изменения,
отъ които най-главното е предвиждането
на единъ
значителенъ кредитъ за водния спортъ.1)
Въ връзка съ разискванията по бюджета, гла
вниятъ редакторъ отговори на нападкитв, отправени
му въ заседанието на 2. XI., и сжщевременно даде
нъкои осветления по разходитъ на списанието. Съ
конкретни данни той доказа напълно нетехничния
характеръ на последното, като изтъкна, че на два
броя се пада по една технична статия, и то така
ва отъ по-общъ интересъ. Колкото-за идейностьта,
той намира, че морската идея въ най-различните й
разклонения се проявява на всъка страница на спи
санието, което служи изключително на нея; наистина,
чисто идеологични статии по-ръдко еж помествани,
ала той смета, че следъ 15 годишно сжществуване,
нашата организация има по-малко нужда отъ такива.
Освенъ това, той изтъкна, че съобразно многократно
изказанитв на по-раншните събори желания, е далъ
повече историко-литературна насока на списанието,
като е увеличилъ особно белетристичния отделъ.
Стремълъ се е да запази старата висота на списа
нието, въпреки че бюджетътъ му за петь години е
слъзълъ отъ 260,000 на 100,000 лв., и смъта, че това
му се е удало. На мнение е, че по-евтино списанието
не може да се печата, освенъ ако се намали обемътъ му. Не намира никаква пречка и неудобство
отъ това, че списанието се редактира въ Варна, а
се печати въ София. Най после, като изтъкна, че
критикитЬ по списанието по съборитв много често
иматъ" случаенъ характеръ и въ много случаи почиватъ на повръхностни наблюдения или пъкъ се правятъ отъ делегати, които не еж го следили редовно,
предложи въ бждеще да се събира на съборитв спе
циална комисия по печата, която да докладва за
списанието следъ обстойно проучване.
Докладваха се и се приеха съ малки изменения
дейната програма
за петилетието 1936—40 г. и ре
золюциите.2) Изказа се благодарность на г. г. Сла') Приетиятъ бюджехь даваме на друго мЪсто въ тоя
брой. Б. Р.
2
) ПоследнигЪ даваме на особно мЪсто въ' тоя брой,
а дейната програма ще бжде поместена въ януарския. Б. Р.
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вяновъ и Скутуновъ, като виновници за уреждане
на Дунавското корабоплаване, а г.проф.Геза Фехеръ
биде провъзгласенъ за почетенъ членъ, поради голе
мите. му заслуги за приемането на Б. Н. М. С. въ
ФИ.Н.Я. Съборътъ се спре на Бургасъ като найудобно м^сто за идния конгресъ, предвидъ възможностьта тамъ да се направи демонстративенъ съборъ
и да се устроятъ всебългарски водни състезания за
поощрение на водния спортъ. Реши се клоновете
Пловдивъ, Бургасъ, ПлЪвенъ и Созополъ да бждатъ
представени въ новото Главно управително ГБЛОСЪ
по единъ представитель, а София съ два (въ свръз

ка съ туко що станалите измънения въ устава) и
се пристжпи къмъ изборъ на нови управителни
т^ла.
•
На края г. проф. Консуловъ благодари на деле
гатите за сериозното имъ отнасяне къмъ дебатите
и за духа на сплотеность, проявенъ отъ ГБХЪ, въ
преки деликатния характеръ на пренията. Благода
рение на тоя духъ той смЪта, че кризата въ орга
низацията е преодолена и лесно ще се изживее и
че последната ще тръгне къмъ новъ възходъ. Той
апелира къмъ техъ да работятъ съ нови усилия въ
това направление и съ топли думи закри събора.

В. И.

ДВАНАДЕСЕТИЯТЪ
За дванадесети пжть делегатите отъ клоновете
на Б. Н. М. С. се събраха да начертаятъ въ своя
съборъ пжтя на организацията. Едновременно съ
това тъ- направиха прегледъ на изминатото презъ
отчетната година и изтъкнаха добрите и слаби страни
на дейностьта си. Надали други съборъ може да се
сравни съ дванадесетия такъвъ по загриженостьта и
сериозностьта, съ които б-вха разгледани всички въ
проси сложени на дневенъ редъ. Това се дължи не
само на съзнанието за необходимостьта отъ органи
зацията, която е осжществила потол-вмата часть отъ
своята дейна програма за изтеклото петил-Ьтие, а и
на обстоятелството, че всички делегати б-вха про
никнати отъ желанието да се вложатъ повече уси
лия въ организационната дейность, за да се преодолЪятъ пръчките, произлизащи отъ моралната и фи
нансова криза, заливаща страната и парализираща
волигв за идейно творчество.
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неосъзнато. Бавенъ, но сигуренъ напрътгъкъ се кон
статира и въ паричния балансъ на организацията.
Тази констатация, обаче, не може да оправдае
намалелите редове на нашите членове. Този фактъ,
колкото и да е общъ за всички културни организа
ции, поради изключителното време на криза, показва,
че еж необходими по-големи усилия и нови методи
за привличане на повече членове въ Б. Н. М. С. Съ
борътъ погледна трезво на причините за това явле
ние и намери начините да активизира както Г.У.Т.,
така и клоновете. Защото тозивъпросъ не може да
се постави въ минусъ само на едната страна. При
вличането на членовете е резултатъ отъ усилията
на всички, а главно на клоновет-Ь, които, раздвижени
чрезъ средствата на Г. У. Т„ мЪрятъ дейностьта си
чрезъ количеството привлечени членове. Съборътъ
изтъква едно ново м-врило за тази дейность, като
изостави абсолютната цифра на числото членове, а
Общото явление на упадъкъ въ числото на чле възприе относителното такова въ сравнение съ чи
новете на всички културни организации, не остави слото на жителитъ въ съответния градъ. По този
не засегната и нашата организация. Този фактъ не начинъ намериха место въ Г. У. Т. чрезъ свои пред
остава неотбелязанъ; Яко се сжди само по него, ставители клоновете съ най-гол-Ьма дейность.
Т-всна връзка между Г. У. Т. и отдЪлнитЪ кло
може да се извади заключението, че Б. Н. М. С.
изобщо е въ упадъкъ. Като се взематъ, обаче, при нове, повЛпена дейность на мЪстна почва чрезъ ме
добивките, осжществени отъ организацията по ней роприятия, които да свържатъ гражданството съ
ната идеология и начертаната дейна програма, ние организацията, удвоена енергия за реализиране на
можемъ да се поздравимъ съ единъ постояненъ и начертаната програма по детските морски летовища
непрекжснать възходъ. Той се дължи на създаде и създаване на плувни басейни и воденъ спортъ и
ната здрава обществена основа въ полза на меро пълно единодушие въ името на голЪмитъ- цели на
приятията, пропагандирани така усърдно отъ създа Б.Н. М. С, ето истинския пжть за възходъ. Той е
ване на организацията насамъ. Презъ нейните ре известенъ и отдавна изпитанъ. Дванадесетиятъ съ
дове минаха вече редица поколения, които се про боръ наново го подчерта, но изтъкна, че, преди
никнаха отъ идеологията на Б.Н.М.С. и днесъ сти- всичко, единодушието и взаимното зачитане на дейгатъ до върховете на управлението на страната и цигв лежатъ въ основата на ВСЕКИ напредъкъ.
прилагатъ на Д-БЛО това, което преди 15 години бъПоуките отъ събора еж големи. Нека гипомнимъ
и работимъ!

у-тр.
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КОРАЛИ
I
В-Ьчность мина отъ тогава,
но напраздно мислишъ ти,
че разлжка и забрава
двама ни сега гнети.
Не, животътъ не заличи
туй, което съ тебе 6%
мое мургаво момиче,
подъ сардинското небе.
И въ съня ми още вика
оня чуденъ птичи гласъ,
ср-вдъ крайбр-Ъжната тръстика
и по писъка край насъ.
И сърдцето ми те жали,
че и ти отвжде спръ,
ти — съ уста като корали
и очи — като море!
II
Колко синьо е морето
и надъ него, колко жарко,
на Венеция небето.
По кубето на Санъ Марко
бтзли гължби играятъ
и звучи въвъ тишината
пъхень, сякашъ кжсъ отъ рая
Богъ е спусналъ на земята.

О, незабравима пъсень —
ще преминатъ редъ години
и ще дойде мойта есень,
ала небесата сини
и ГОНДОЛИГБ ще пъятъ
„Е ггп (Нс1 сЬе гш а т 1 " —
и лагунигЬ ще гръятъ,
като пролъть въвъ съня ми!
III
»

Надъ лагунигЬ догаря
златенъ прахъ отъ вЬчностьта
и заглъхва на рибаря
пъсеньта.
Тъй, въ тайнствена позлата,
тукъ се ражда всъки блънъ
и на ДОЖИТЕ палатътъ
е смълчанъ.
Н луната пакъ наднича
презъ прозрачната мъгла,
като че ли да обича
е дошла.
И пристжпилъ, да възлъзна
самъ подъ синия покровъ,
азъ потъвамъ въ тази бездна
отъ любовь!

В. И.

ЕДНА ГОДИШНИНА
На 21. ноемврий 1912 год. българскиятъ малъкъ
флотъ заяви на свъта за своето съществувание и
право на развитие, чрезъ единъ подвигъ, останалъ
ненадминатъ по своята дързость и успъх^ь—атаката
на турския кръстосвачъ „Хамидие". Двадесеть и три
години ни дълятъ отъ тази светла за нашия боенъ
флотъ дата. Той изнесе съ скромните си плаващи
сждове и тежестите на общоевропейската война,
като остана до край въренъ стражъ на родните
брегове и на стремежа на българското племе къмъ
морето.
Една отъ първите грижи на силите победителки
беше разоржжението на българската армия и уни
щожението на флота. Българскиятъ духъ, проявенъ
съ еднаква сила по сухо и на вода, требваше да се
сломи. Понеже това се указа невъзможно, въпреки
изобретателностьта на всички капацитети, автори на
знаменититъ мирни договори, отнемането на оржжието
на България, все пакъ, успокояваше за известно време
т^зи, които почувствуваха българския юмрукъ.
Нашиятъ флотъ бъше окончателно унищоженъ.
Стремежътъ на българина къмъ морето, обаче, се
прояви съ още по-голъма сила. Въ времена на на
родни нещастия, съкровените идеали на племето ни
еж се понасяли въ сърдцето на народа, за да доживъятъ до момента на тъхното възраждане. Бъл
гарскиятъ народъ запази едно место за своя вЪковенъ стремежъ къмъ морето и въ най тежките ми
нути намери сили.въ себе си да подхранва идеята,
за да я завещае на следващитъ по-щастливи поко
ления.
Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ се роди
надъ подвига на унищожения боенъ флотъ. Той носи

въ себе си спомена на това събитие и верата въ
скорото възраждане на нашия боенъ флотъ, който
откърми най-добрите ни дейци и идеолози.
Чествувайки годишнината отъ атаката на .Хами
дие" ние празднуваме за двадесеть и трети пжть
верата ни въ мощьта на българина на море и не
говото преуспеване въ тази область, въпреки всички
пречки.
Мирните договори еж вече бъла книга. Днесъ
повече отъ всъкога се налага да издигнемъ гласъ
за създаването 'на бойния флотъ до степень, че да
може де гарантира нашето спокойствие отъ къмъ
морето и р. Дунавъ.
Въпреки възраженията, че флотътъ е скжпо
бойно оржжие, ние тръбва да намъримъ средствата
за това, защото економиитъ отъ народната отбрана
еж равносилни на престжпление къмъ нацията. Но
тази опасность не съществува. Подвигътъ на 2). ноем
врий е най-доброто опровержение. Българскиятъ
духъ победи преимуществото въ материалната часть
на противника. Ние не се съмняваме, че и новиятъ
малъкъ боенъ флотъ, който ще се създаде съ
скромните ни средства, ще се укаже достоенъ наследникъ на завещаните традиции и ще израстне по
духъ надъ бойнитъ средства на своитъ евентуални
по-богати противници.
#
Годишнината отъ атаката на .Хамидие" ни на
помня най-върховния дългъ. Да работимъ за боенъ
флотъ. Макаръ и въ малъкъ маещабъ, снабденъ съ
модерни средства и кораби, укрилянъ отъ българ
ския духъ, той ще изпълни определената му задача,
защото ще носи въ зародиша си подвига и копнежа
на племето ни къмъ море.
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Р Е Ж И М Ъ Т Ъ НА Д У Н А В А С Л Е Д Ъ СВ"ЬТОВНАТА ВОЙНА
Режимътъ и свободата на корабоплаването по
Дунава еж определени съ редъ конвенции, между
народни договори и актове. Съгласно последната
конвенция, сключена непосредствено следъ войната,
между повечето отъ европейските държави, статутътъ за свободата на Дунава, като международна
р^ка, обхваща следнитъ по-важни положения:
1. Международни контролни органи
Дунавъ като международенъ воденъ пжть об
хваща цълата речна мрежа отъ гр. Улмъ до Черно
море, съ часть отъ притоците Морава и Тая, Тиса
отъ устието на р. Самосъ и Драва отъ гр. Барчъ
Въ тези граници корабоплаването е свободно за
корабите на всички държави, независимо отъ
това дали еж ГБ крайбрежни или не. За тази
свобода днесъ следятъ два международни кон
тролни органи — Европейската и Международната
Дунавски комисии.
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и други споразумения, които се отнасятъ до свобо
дата на плаването и поддържане плавателностьта на
реката. За цельта проучва програмите, проектите и
предложенията, които й представятъ крайбреж
ните държави, бди за техното изпълнение и дава
своето компетентно мнение по текущите работи.
Седалището на Международната Дунавска коми
сия е непостояно. То се сменя периодично всъки
петь години, като се изреждатъ всички дунавски
градове.
Международната Дунавска комисия е междуна
роденъ дипломатически институтъ. Нейнигв членове,
органи и имоти се ползуватъ, както въ мирно, така
и въ военно време, съ правата на акредитираните
дипломатически агенти. По силата на това, тя има
право да вдига върху корабите и недвижимите си
имоти свой собственъ флагъ.
Вжтрешниятъ редъ и дейностьта на Междуна
родната Дунавска комисия еж определени съ специаленъ правилникъ, изработенъ и одобренъ отъ
самата нея. Съгласно този правилникъ, тя взема
своите решения въ редовни и извънредни сесии. За
приемането на едно решение се изисква приежтствието на две трети отъ всички членове и гласу
ването на две трети отъ присжтствуващитЬ. Изпъл
нението на взетите решения се възлага на единъ
специаленъ комитетъ, съставенъ отъ присжтствува
щитЬ въ седалището делегати или отъ гЪхни за
местници.
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2. Подържане на плавателностьта на рЪката
>
море

- Югосллвия
^3^

;-'

\ч

%1' ,
»со#и« •

ЬЪЛГАРиЯ

I
ШГ

Чсеио
море.

^ \

Европейската дунавска комисия има своето по
стоянно седалище въ гр. Галацъ. На нея прина
длежи надзорътъ и контролътъ върху така наре
чения Морски Дунавъ, който се простира отъ
Браила до морето. Състои се отъ четири члена,
отъ които тригБ еж представители на великитв сили
Франция, Лнглия и Италия и единъ на Ромъния. Този
съставъ, обаче, не е строго ограниченъ. Съгласно
конвенцията за окончателния статутъ на Дунава,
всъка европейска държава може да има представитель въ Европейската Дунавска комисия, стига да
има достатъчно търговско-морски интереси въ ус
тията на реката.
Международната Дунавска комисия е рожба на
последните мирни договори (Версайлския, СенъЖерменския, Ньойиския и Трианонския). Състои се
отъ по двама представители на крайбръжнигЬ гер
мански1 държави и по единъ представитель на оста
налите крайбръжници и държавите, които участвуватъ въ Европейската Дунавска комисия. Начело на
комисията стои председатель, който се избира по
азбученъ редъ отъ /делегатите на представените
държави.
. Главното назначение на Международната Дунавска
комисия е да има общия контролъ и надзоръ върху
международната часть на ръката, отъ Улмъ до
Браила. Тя има грижата да следи за изпълняване
решенията на международнитв договори, конвенции

Грижата по поддържане плавателностьта на
реката и подобряването на нейните условия иматъ
крайбрежните държави, като всека една отъ тЬхъ
се грижи за тази часть, която минава презъ ней
ната територия или попада въ нейнитв териториални
граници. Когато една държава не е въ състояние
да направи предвидените въ годишната програма
подобрения, Международната Дунавска комисия може
да пристжпи сама къмъ техното извършване. Тя,
обаче, нъма право да ги възлага на друга държава.
Това ограничение не се отнася за ТБЗИ части отъ
Дунава, които служатъ като граница между две или
повече съседни държави. Въ този случай грижата
по поддържането и подобряването плавателностьта
на ръката може да поеме или самата комисия, или
сжщатаДЪрЖаВИ
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да пръчатъ на свободното плаване въ водния районъ,
кждето еж построени. Преди да пристжпи къмъ по
строяването имъ, държавата е длъжна да осведоми
Международната Дунавска комисия и да й изпрати
краткото имъ описание. Яко въ срокъ отъ два ме
сеца комисията не направи своите възражения, дър
жавата е свободна да започне строежа имъ.
3. Разходи по поддържането и подобрява
нето плавателностьта на ръката
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Митническите такси, които се събиратъ при на
товарване или разтоварване на стоки, еж право на
държавата, на която принацлежатъ пристанищата,
кждето се извършва натоварването или разтоварва
нето. Те еж еднакви за всички плаващи флагове и
не могатъ да бждатъ по-големи отъ таксите, които
се събиратъ за СЖЩИГБ СТОКИ И по другигв митни

чески граници на държавата.
Освенъ митническите такси, всека крайбрежна
държава има право да налага още и особени берии
при използуването на пристанищата й и ГБХНИГБ ТОварителни или разтоварителни съоржжения. Сжщо и
ГБ требва да бждатъ еднакви за .всички флагове и
да отговарятъ на разходите, направени по построй
ката или подобрението на пристанището и неговите
съоржжения. Тия такси се известяватъ своевременно
на всички държави, които иматъ дунавско корабо
плаване. По тази причина, всека крайбрежна дър
жава е длъжна да ги публикува на време, като
указва и цельта, за която се събира.

Разходитв по поддържането и подобряването пла
вателностьта на Дунава се понасятъ отъ крайбреж
ните държави, като всека отъ ГБХЪ поема само
т^зи, които еж направени за частьта отъ реката,
попадаща въ нейните териториални граници. Когато,
обаче, една крайбрежна държава направи разходи,
много по-големи отъ т^зи, които би направила за
да задоволи нуждитъ само на своя трафикъ, може
да поиска отъ Международната Дунавска комисия
СЖЩИГБ да бждатъ разпределени и между останалите
заинтересовани крайбрежни държави. Комисията
може да наложи това, като определя и големината
на частите, които ще се поематъ отъ останалигв
държави. Сжщо така тя е длъжна да се погрижи за
ГБХНОТО събиране и предаването имъ на държавата,
която е направила общия разходъ.
Когато, при известни условия и обстоятелства,
Международната Дунавска комисия е принудена сама
да ржководи' извършването на известни работи по
поддържането плавателностьта на реката, получава
необходимите парични средства отъ държавата, въ
чийто териториални води еж извършени подобри
телните работи.
Въ некои случаи, когато направените подобре
ния иматъ само международно значение, за покри
ването на направените разходи държавата, която
ги е направила, има право да наложи и събира из
вестни такси. За това, обаче, се изисква съгласието
и на Международната Дунавска комисия. Такива
такси може да налага и комисията, ако сама е из
вършила подобренията.
Разходите, направени по поддържането и подо
бряването плавателностьта на части отъ Дунава, които
служатъ като граница, се понасятъ отъ съседните
крайбрежни държави, по взаимно споразумение. Ко
гато между тъхъ се яви известно недоразумение, ко
мисията има право да ги разпредели съразмерно
между заинтересованите държави. Въ случая, тя
требва да вземе подъ внимание условията, при които
еж били направени, както и предписанията на до
говорите.

Всека държави съ корабоплаване по Дунава има
право да открива въ всички Дунавски пристанища
свои търговски агенции. Последните еж необхо
дими за упражняване на търговския й трафикъ. Въ
своята дейность тези агенции се ползуватъ съ пълна
свобода. Т Б , обаче, еж длъжни да -спазватъ всички
закони и наредби на страната, въ която еж открити.

4. Такси за право на корабоплаване
по Дунава

7. — Транзитно минаване на корабитв и
стокитъ

Таксите, които се събиратъ отъ плаващите по
Дунава еждове се опредълятъ отъ Международната
Дунавска комисия и то за единъ периодъ отъ петь
години. Т-Б еж еднакви за всички плаващи флагове.
Налагатъ се само върху тонажа на плаващитъ сред
ства, но не и върху превозваните отъ ГБХЪ стоки.
Употр-вбяватъ се изключително за разходи, напра
вени по поддържането и подобряването плавател
ностьта на реката. Въ никой случай Т Б не могатъ
да служатъ като източникъ. за приходи, нито на
държавата, която ги събира, нито на комисията, която
ги определя

Транзитното минаване на плаващите еждове и
носенитъ отъ ГБХЪ СТОКИ, презъ териториалните
води на една държава, е свободно за цълата ме
ждународна мрежа. Транзитътъ може да бжде прекъ
или съ претоварване. И въ двата случаи корабите
и стоките се освобождаватъ отъ митническите и
разнигБ други такси.
Когато водниятъ пжтъ образува граница между
две крайбрежни държави, минаващите транзитъ
плавателни средства и носените отъ ГБХЪ стоки и
пжтници се освобождаватъ отъ всички митнически
формалности. Ако, обаче, и двата брЬга на реката

5. Използуване на Дунавските пристанища
Всички пристанища и удобните за товарене и
разтоварване мъста, разположени по международната
Дунавска мрежа, еж свободни за използуване отъ
корабите на всички държави. Въ това отношение
местнитъ пристанищни власти нъматъ право да правятъ предпочитание на единъ флагъ предъ другъ.
Това задължение може да се наруши само въ крайно
изключителни случаи, които биха се наложили, за
да се запазятъ жизнените интереси на страната. На
правеното предпочитание, обаче, не требва да спъва
правилния ходъ на корабоплаването и да нарушава
принципа за равенството на флаговете.
Всека отъ крайбрежните държави има право да
обявява некои отъ своитъ пристанища или часть
отъ техните зони за свободни. Ползуването отъ
СЖЩИГБ е право на всички плаващи флагове. Начинътъ, по който ще става, се указва въ особени
правилници, които се изпращатъ за сведение и на
Международната Дунавска комисия.
б. Търговски агенции
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Подготовката на И-а Олимпиада
принадлежатъ на една и сжща държава, компетент-,
НИГБ й власти могать да заключватъ, да запечатватъ или да поставятъ подъ митническо наблюдение
транзитните стоки. СжщитЪ власти иматъ право да
поискатъ отъ командирите или стопаните на мина
ващите транзитъ кораби писменна декларация, че'
корабътъ не съдържа стоки, пренасянето на които
е подчинено на известни наредби или вносътъ на
които е забраненъ. Те, обаче, нвматъ право да
изискватъ манифестат-в на транзитните стоки. Това
се разрешава само въ изключителни случаи, когато
сжществуватъ очебиещи факти, отъ които се вижда,
че командирътъ или стопанинътъ е извършилъ кон
трабанда, или когато печатите, поставени отъ мит
ническите власти върху транзитните стоки, еж счу
пени. Яко се установи, че наистина е направена кон
трабанда, или че има разлика между транзитните и
показаните въ манифеста стоки, корабътъ, лицата и
стоките губятъ правото да се ползуватъ отъ сво
бодата на международното корабоплаване и се преследватъ съгласно законигв и наредбитв на страната.
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Платноходкипиъ въ Килския залиъъ, готова за пробно състезание

правилникътъ се прилага по взаимно споразумение.
Яко такова не е постигнато, вевка държава го при
лага по отделно за своите териториални води. При
лагането на правилника се извършва, като всъка
държава изработва специални наредби, които съоб
щава своевременно на Международната Дунавска
комисия. Тези наредби не требва да нарушаватъ
свободата на корабоплаването и да спъватъ нор
малния му ходъ.
Правилникътъ за полицейския и навигационния
надзоръ надъ Дунава задължава всички крайбръжни
държави да притежаватъ специални полицейски ко
раби. Освенъ националния си флагъ, тъзи кораби
еж длъжни да носятъ и още единъ специаленъ знакъ,
кой е общъ за всички крайбръжни държави. Име
ната, номерата и знацитъ на Дунавскитъ полицейски
кораби се съобщаватъ всъкога на Международната
дунавска комисия.
9. — Контролъ върху свободата на плаването

Контропътъ върху свободата на плаването по
речния Дунавъ се намира изключително въ ржцетъ
на Международната Дунавска комисия. За неговото
упражняване тя подържа специални административни,
Навигационниятъ и полицейскиятъ надзоръ'надъ навигационни, технически, финансови и санитарни
международната Дунавска мрежа се извършва по служби. ТЕХНИТЪ централи се намиратъ въ града,
специаленъ правилникъ, изработенъ отъ Междуна кждето; е постоянното седалище на комисията.
родната Дунавска комисия. Той е задължителенъ за
Ядминистративниятъ органъ на комисията е повсички крайбрежни държави. Въ частите на реката, стоянниятъ. й секретариатъ. За неговъ началникъ се
които служатъ като граница между две държави, избира единъ отъ поданницитъ на некрайбръжнитъ

. 8. — Правилникъ за навигационния и полицей
ския надзоръ
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държави, които влизатъ въ комисията, (Янглия,
Франция и Италия).
Техническата служба има надзора върху техни
ческите съоржжения на реката. Нейниятъ начал-,
никъ е също избираемъ. Може да бжде поданникъ
на крайбрежна и некрайбръжна държава, която
влиза вь комисията. ;Въ първия случай требва да
бжде избранъ съ единодушно решение.
Контролътъ върху навигацията се упражнява отъ
навигационната служба.Нейниятъ началникъ се избира
отъ поданницитъ на една европейска държава, която
не влиза въ Международната Дунавска комисия.

Финансовата служба пъкъ има грижата да съ
бира разните такси и да води общата отчетность.
Началникътъ й се избира отъ поданницитъ на всички
европейски държави, независимо отъ това дали тъ
еж членове въ комисията или не.
Персоналътъ на всички служби е международенъ.
Той се назначава, уволнява и поддържа отъ коми
сията. Има право да се движи свободно по ръката
и пристанищата й. По отношение на него митниче
ските и полицейските формалности еж доста упростени. При изпълнение на служебните си обязаности,
компетентните власти на крайбрежните държави
еж длъжни да му даватъ пълно съдействие.

И З Ъ 11-а О Л И М П И А Д А Приготовленията за олимпиадата на платноходки,
която ще стане едновременно съ другите състеза
ния въ Килъ, на Балтийско море, вървятъ усилено.
Последните проби станаха презъ месецъ августъ
тази год. Много еж помогнали войсковите части въ
тези подготвителни работи, като самиятъ флотъ е
далъ на разположение единъ „Малъкъ олимпийски
флотъ", състоещъ се отъ два парахода, „Ундине" и
„Наяде", които, въ време на състезанията, ще дадатъ
сигналите съ салюти за започване на състезанията.
Заедно съ тези два парахода, ще се отпустнатъ и
още неколко по-малки такива, които ще бждатъ въ
помощь на състезателите. Най-интересното е, че въ
тези състезания за пръвъ пжть ще се изнесе кла-

БЕРЛИНЪ

сическото платноходно изкуство въ артистично из
пълнение. За това изкуство еж нуждни не само
красива и силна яхта, но, преди всичко, равенъ и
спокоенъ морски пжть, безъ морски течения, както
и добри въздушни улеснения. Тъкмо всички тези
фактори се намиратъ въ идеално състояние въ за
лива на Килъ. Въ залива, кждето ще станатъ състе
занията, има неколко скали, които, за да не пръчатъ, се премахнаха чрезъ динамитъ. Самиятъ флотъ
е наредилъ презъ идното лето 5 различни курсове
за германските състезатели. Л докато тр
занията, целиятъ заливъ ще бжде^^а^ворер^С,.
другите параходи и лодки, и дватй $му фара •
сигнализиратъ за затварянето му. Всички лодки

^•^ша^^й^^^щАйШ^Й^—а3^—^
Нощна илюминация на.Килския

заливъ
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които ще тръбва да се движатъ въ залива въ време
на състезанията съ официалнитъ лица, ще иматъ
строго опредълени мъста и ще бждатъ водени из
ключително отъ флота. Цълиятъ германски флотъ
въ време на състезанията отъ 4. до 14. августъ ще
бжде настаненъ въ военното пристанище на Килъ,
и на публиката ще се даде възможность да раз
гледа параходите. За пръвъ пжть се въведе особно
чествуване на победителите; ГБ ще бждатъ поздра

вени съ салюти отъ военния флотъ и съ вдигане
на техния националенъ флагь.
Интересътъ къмъ олимпийските игри въ всич
ки страни е много голЪмъ. Препоръчва се на ин
тересуващите, още отъ сега да се снабдятъ съ входни
карти, за което даватъ сведения пжтническитъ бюра
въ София.
Съобщава: Алиса Мюлеръ Нойдорфъ
Делегатъ на 11-а олимпиада за България

СТЕФАНЪ ИВ. СТОЯНОВЪ

МОРЕ . . . МОРЕ!
Море, море!
Азъ виждамъ твоите. бръгове:
ту тъмни въ свътлина,
ту свътли въ мрачината;
гори, скали и ручеи,
спокойствие и хаосъ,
Море, море!
Язъ виждамъ твойтъ бръгове
и влюбенъ съмъ въ твоето безбръжие.
Отпусналъ вътърътъ криле,
почива връзъ водитъ: сини,
бездънни, непрогледни.
Отнийде повъй, нито знакъ,
че тукъ "бушуватъ бури
катъ кобни заклинания;
че тукъ вълни се гонятъ
безбройни, не една,

вървеща, жива планина . . .
Надъ менъ е падналъ звезденъ мракъ.
О, лодко моя: върна,
безименна, покорна,
не те полюшватъ днесъ вълни.
Поспри, мълчи и слушай съ менъ! —
Мълчането говори . . .
Чертае златенъ пжть
отгоре месецътъ.
Посегна ли, бръгътъ ще стигна.
А чувамъ тамъ щурцитъ,
невидими, тъй както винаги,
пленени, мънички души отъ въчностьта.
Предвъчна нощь, предвъченъ пжть,
предвъчни пъсни .
По златний пжть и край щурцитъ
всемира ний ще стигнемъ.

ВЕДРИНА
Катъ усмивка на детето
тъй е чисто днесъ небето,
а пъкъ долу, по морето
ведро щедро е разлято
злато . . .

Разтвори гърди широко! —
Че е всичко тъй високо
и безбръжно и дълбоко.
Блънъ животътъ не блънува,
а празднува . .'.

П. А. ШИШКО ВЪ

СПОМЕНИТ-Ь
Завръщане въ родината

НА С Т А Р И Я

АДМИРАЛЪ

риумъ, обхваналъ всички. Всички: отъ командира
до последния морякъ. Къмъ общата радость — съ
Кафенето бързо се опразваше отъ посетителитъ ществуваха още двесте отделни, специфични, поси. Затова Давидовъ довършваше:
малки радости, дълъ на всеки членъ отъ корабния
— Праздникъ беше, когато се впущахме въ екипажъ. Двестата души корабни хора носъха по
кръгосвътното си плаване — двоенъ праздникъ, отделно свои, потайни, съкровенни радости, които
бъше, когато се завръщахме . . .
щъхй да избликнатъ въ умиление, въ сълзи, въ
Заминали съ едва наболи мустачета — ние се прегръдки и целувки въ онзи блаженъ мигъ,
завръщахме съ мустаци, които отлично се засукваха когато щехме да хвърлимъ котва въ Кронщадъ . . .
нагоре. Отплавали съ гладки, бъло-розови лица —
Всъки носеше подаръкъ изъ далечнитъ страни:
ние се завръщахме съ избръчкани, тъмно-оранжеви кой — маймунка, кой — папагалъ, кой — канарче,
лица. Излъзли съ русо-копринени и кестеняви коси колибърче, рунтаво кученце . . . Шкафчетата на ма— ние ги връщахме посивъли върху скулите си... трозитъ беха пълни съ: корали, идолчета, маниста,
Младитв се завръщаха възмъжали, възмъжалите кехлибарени броеници, копринени кърпи, копринени
се връщаха застарели. Заминали мичмани, връщаха шалчета, картинки, фотографии, най-различни спо
се лейтенанти. Заминали лейтенанти — връщаха се мени... Събрани подаръците ни на купъ отъ всички
капитанъ-лейтенанти, заминали старши-офицери, връ ни — можеше да се направи малка менажерия или
щаха се командири. Тръгнали, като млади матрози малъкъ етнографски музей.
— връщаха се подофицери. Зипочнали плаването
Матрозитъ носеха татуировки по тъпата с и . . •
си въ единъ корабъ, довършваха го въ другъ... Котви, кораби, вериги, цвътя, змии, дракони, вул
Заминали, като бащи на пеленачета — бързаха къмъ кани, фантастски японски и китайски огнедишащи
родината, за да намърятъ отрасли децата с и . . .
чудовища беха нашарени съ китайски тушъ по
Радостьта беше буйна, нервна, обща, като дели- ръцетв, по гърдите, по бедрата, по гьрбоветъ на

МОРСКИ СГОВОРЪ
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корабните ни хора . . . А помия — то беше презъ Не б%ха пощадени отъ общата болесть на подмла
време на първото ми кржгосветно плаване — единъ дяване и НИСШИГБ чинове. Наредъ съ висшигЬ си
нашъ морякъ, влюбилъ се въ нъкаква млада японка, началници и ГБ изтръгваха и боядисваха косата си.
на вечни времена бе запечатилъ любовьта си къмъ Общо съревнование всички да се покажатъ млади,
нея върху дъхната си ржка. Въ екстаза на любовьта чисти, безъ никаква пром%на . . .
си къмъ японката, бЬше съвсемъ забравилъ младата
И, поставили корабния си носъ върху Ламанша —
си жена Наташа — въ нъкой чаенъ домъ той билъ
ние
забравихме всичко, освенъ Кронщада. Предъ
запретналъ ржкава си и билъ далъ да татуиратъ
съ руски слова: ,Накаго — обичамъ те!" Накаго думата „Кронщадъ" ние вибрирахме, като млади
се казвала японката. А сега. предъ родината, която девици, които отиватъ на среща съ любимия си.
наближаваше, изтръпналъ предъ образа на жена си Наелектризирани тъ\па, усилена пулсация, умъ;
и изтрезнълъ отъ отдавна забравената си любовь спренъ и закованъ върху лицата на родители,
•къмъ японката, съ запретнатъ дъсенъ ржкавъ, той жени, деца, любими. Нервенъ бегъ по палубата,
тичаше намръщенъ отъ човъкъ на човъкъ и искаше доброволно безсъние, остъръ погледъ, пустнатъ
съветъ, какъ да се отърве отъ страшното японско напредъ, за да открие мощния бретонски фаръ
име, което не биваше да види Наташа. Намериха Ушантъ, който ще ни въведе въ обятията на
леснината му. Подложиха го въ кораба на нова Ламаншъ, презъ който пъкъ ще хлътнемъ въ
татуировачна операция и, следъ като направиха Немското море, последното предверие на родното
.нъкои леки поправки върху буквитъ — Нагако се Балтийско море.' Балтийското море I Една дума —
обърна въ Наташа. Заеме се матрозътъ и съ въз- пълна съ такова магическо съдържание, каквото е
торгъ загледа метаморфозата, очарованъ отъ новата ньмало никое друго море за насъ!...
редакция, отлично нагодена за родината: „Наташа
— Данъ, данъ, данъ... — часовникътъ въ кафе
— обичамь те!" Ето — той щъше да запретне нето проби дванадесеть часа.
ржкава си и нагледно щеше да удостовери предъ
Адмиралътъ погледна часовника, спре да раз
жена си за рицарската си любовь къмъ нея презъ казва, вдълбочи се въ себе си, въздъхна дълбокодългото си странствуване...
дълбоко и завърши:
— И, хвърлили котва въ Кронщадъ, то б%ше
. Мичмани и лейтенанти, заобиколили портретите
си въ СВОИТЕ кабини съ ликоветъ. на голи и полу такава картина, каквато не се подава на описание.
голи жени, бързо чистеха стените си отъ всичкитъ Сълзи, умиление, трепети, прегръщания. Майки не
т^зи изображения, които биха могли да ги изобличатъ познаваха момчетата си, бащи за пръвъ пжть ви
въ нецъломждрие... Унищожаваха писма и спомени, ждаха израслите си деца...
случайно останали отъ чуждоземни красавици. И
Настана по-дълга пауза. Двамата, вдълбочили
нервно скжтваха и укриваха онези спомени, които погледа си въ вжтрешния си миръ, машинално за
требваше да спазятъ, но които не требваше да гледаха кафеджията, който прибираше тезгаха, го
попаднатъ подъ погледа на съпруги, годеници, братя твейки Се да затваря вече опраздненото кафене.
и сестри... имаше образи, които не биваше да
Адмиралътъ стана на крака. Стана и Тошковъ.
подпаднатъ подъ очиттз на жена и деца, нито даже Приближиха се до тезгяха и платиха консумацията
и предъ погледа на кой и да е сухоземенъ житель... си. Тръгнаха къмъ вратата, за да излъзатъ. ИзлеВсички чиегвха, оглаждаха, нагаждаха работите зоха. Подадоха си ржка, за да си пожелаятъ лека
си по онзи образецъ, който беше най-приятенъ и нощь:
приемливъ за Кронщадъ. Отсега нататъкъ Крон— Братко — рече адмиралътъ съ пламъкъ въ
щадъ щъше да командва, затова всички се спра очите, .— старческото ми сърдце пакъ желае да
вяха съ неговите изисквания.
литне на море! Пакъ бихъ приелъ младенческия си
. Мичмани, заминали безъ бълъ косъмъ — изтръ видъ върху корабния мостъ. Пакъ! Щомъ взема
гваха белите си косми, лейтенанти, заминали само да откривамъ фаръ следъ фаръ по носа на кораба
съ десетина бели косми — не смаеха сега да се си и да отхвърлямъ мили следъ мили задъ кър
явятъ въ Кронщадъ съ кичури бела коса, затова мата си! — затърсиха двамата десниците си и се
усилено правеха опити да боядисватъ косите си. отправиха въ противоположни посоки...
САВА Н. ИВАНОВЪ
Капитанъ I рангъ

ГОЛУБЧИКЪ
(По случай 50 годишнината отъ Сръбско-българската

Преди 50 години, въ навечерието на сръбскобългарската война, нашата Дунавска флотилия, създадена отъ русите следъ освобождението ни на
1. VIII. 1879 година, макаръ че беше преживъла вече
единъ периодъ отъ б пълни години, не беше още
напълно оформена и закрепнала. Тя се командваше
отъ хероя отъ Освободителната война, руския капитанъ-лейтенанть Рожественский.1) По-големата часть

война)

отъ останалите ржководители на флотилията—офи*
цери, корабоводачи, механици и подофицери — беха
сжщо руски поданници, числещи се въ руския воененъ флотъ, останали временно на служба въ още
незакрепналата добре българска флотилия. Въ очакване на предстоещата сръбско-българска война, още
въ началото на есеньта 1885 г„ нашата Дунавска
флотилия, по нареждане на Военното министерство,
беше успъла да пренесе по Дунава отъ Рени (Ру1
сия)
въ Русе големи количества бойни припаси и
) Въ последегвие стана знаменитъ руски адмирал ъ.
Той командва руската II. Тихоокеанска ескадра презъ насечените сребърни петолевки, които бъха тъй не
обходими въ този еждбоносенъ моментъ за Бълга
време на руско-японската война и се сражава херойски
рия. Отъ Русе, пакъ съ корабите на Дунавската
при о-въ Цушима на 14. V. 1905 г. съ много по-силната
флотилия, бойнитЪ припаси се пренасяха къмъ при-

японска ескадра,
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станищата Ломъ и Видинъ. Едновременно съ това,
корабигв отъ Дунавската флотилия тръбваше да
служатъ и като транспорти за нашигЬ войски, които
с ъ щ о по Дунава се насочваха къмъ сръбската
граница.
Тъкмо въ този важенъ моментъ на дейность,
Дунавската флотилия получи тежъкъ и неочакванъ ударъ. Между 15. и 29. X. 1885 година рускитъ
морски офицери и подофицери бъха отзовани отъ
своето правителство и младата Дунавска флотилия
остана безъ най-важнигв си ржководители. Коман
дването на флотилията пое българскиятъ артиле
рийски капитанъ Ванковъ, който веднага се зае да
уреди най-напредъ въпроса съ личния съставъ въ
флотилията. Следъ като разпредели българскитъ
действуващи и запасни моряци по плавателните сждове и въ бръговитъ части, той потърси съответния
команденъ съставъ отъ специалисти. Времето, съ
което разполагаше, беше много кратко, а изборътъ
— твърде ограниченъ, вследствие на което той
б"вше принуденъ да прибегне до компромиси. Но,
все пакъ, той усп-в да разреши тази трудна за него
и за флотилията задача задоволително. Корабигв
б-вха комплектувани съ необходимия, макаръ и не
напълно специаленъ личенъ команденъ съставъ и
действуваха презъ време на войната съ голЪмъ
усп-вхъ.
Къмъ това време, корабниятъ съставъ на Дунав. ската флотилия се състоеше отъ: яхтата „Александъръ I." (фиг. 1.), параходите .Голубчикъ" (фиг. 2.),
„Опитъ" (фиг. 3) и „Взривъ" (фиг. 4), въоржженисъ
по две 4 фунтови орждия и 1 скорострелка; миноноскитъ „Бичокъ" и „Черепзха", въоржжени съ по
две пжртови мини и една скорострелка; парните ка
тери .Ракета", „Бавария", „Фардингъ". „Мотала",
„Олафчикъ", „Варна" и .Птичка", първите три отъ
които имаха по една скорострелка; шлеповете „Янтра",
„Ломъ" и .Искъръ" и около 15 гребни лодки и 20
понтона.
Следъ заминаването на руските морски офицери,
Дунавската флотилия продължи съ още по-голъма
напрегнатость и бързина да пренася войски и бойни
припаси отъ Русе къмъ Ломъ и Видинъ за нуждигв
на северния отредъ на капитанъ Узуновъ — сла
вния защитникъ на Видинската крепость. Чрезъ това
Дунавската флотилия изигра • успъшно една твърде
важна и голъма роля по отношение на снабдяването
и транспортирането на нашата млада, лишена отъ
,опитность, м бедна съ бойни припаси, армия. Безъ
Дунавската флотилия въ този моментъ нашите вой
ски можеха да се укажатъ въ твърде тежко поло
жение, защото безъ снаряди и патрони, които треб
ваше да се пренасятъ по Дунава, не беше възможно
да се воюва.
Когато на 2. ноемврий 1885 г. се обяви войната
съ Сърбия, разположението на Дунавската флотилия
беше следното: Русе — главна, ремонтна и тилова
база на флотилията, а Ломъ — предна оперативна
база на сжщата. Корабигв б-вха въ движение, като
военни транспорти, между Русе и Ломъ — Видинъ.
МИНОНОСКИТБ и парнитъ катери бъха разпределени
така: една миноноска и единъ паренъ катеръ въ Ви
динъ, другата миноноска съ другь паренъ катеръ
въ Ломъ, а останалигв 5 парни катери бъха разпре
делени между пристанищата»Оръхово и Русе. ТЪ
всички охраняваха съответните пристанища, контро
лираха корабоплаването по Дунава, охраняваха нашитъ транспортни кораби и поддържаха връзката
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между нашитъ дунавски пристанища, като пренасяха
пощата и важни военни нареждания.
Презъ цялата Сръбско-българска война Дунав
ската флотилия не можа до прояви некои особени
бойни действия, едно поради самото естество на
флотилията, която бе съставена въ по-голъмата си
часть отъ транспортни кораби и друго — поради
липсата на военно-ръчни сили отъ страна на Сърбия.
Нейните действия се състояха въ транспортна дей
ность, която често пжти, подъ неприятелския арти
лерийски огънь, се извършваше съ големъ успъхъ.
Презъ тази война корабигв беха принудени да използуватъ разни военно-ръчни хитрости, като из-'
мъняване на вида, цвъта и името на кораба, обли
чане на обслугата въ цивилни дрехи, осветяване на
кораба, за да прилича на пжтнически експресенъ параходъ и пр., съ цель, да се измами бдителното око
на заседналия на брега на Дунава врагъ и да се
мине покрай него безнаказано.' Обикновено, всичкикораби отъ Дунавската флотилия пренасяха воен
ните си товари отъ Русе или другите дунавски
пристанища до Ломъ, а отъ тамъ до Видинъ — найопасната зона — отиваше само парахода .Голуб
чикъ", който по своите военно-ръчни качества беше
най-подходящъ за изпълнение на подобни опасни
задачи и чийто енергиченъ, смЪлъ и находчивъ командиръ, мичманъ Луцкий, отъ тогавашния офицер
ски команденъ съставъ, беше незаменимъ за по
добни см%ли и рисковани транспорни операции. Мо
же да се каже, че главно поради смълостьта и
остроумието на мичманъ Луцкий, Видинската крепостъ презъ време на обсадата й отъ армията на
генералъ Лешанинъ, не остана безъ връзка и подвозъ на бойни и хранителни припаси, които б-вха
тъй необходими за успешната й отбрана.
На 9. ноемврий 1885 г. Видинската крепость бъ'ше окончателно оградена по сухо отъ сръбските
войски, които постепено се приближаваха къмъ нея.
Връзката съ вжтрещностьта на България бъ прекжсната. Положението на храбрите защитници на
Видинъ отъ день на день ставаше по тежко и постояно се влошаваше, поради недостатъчното коли
чество бойни и хранителни припаси и невъзможностьта да се доставятъ нови такива, следъ обса
дата на крепостьта. Единствената надежда, която
оставаше, беше параходътъ „Голубчикъ", който
требваше да се промъкне незабелязано покрай сръб
ските брегови батареи, за да донесе въ Видинъ
войскови подкрепления, бойни припаси и храна и
по този начинъ да съживи и усили отбраната на
крепостьта.
Още на 4. срещу 5. ноемврий презъ нощьта, преди
да бжде обсадена Видинската крепость, „Голубчикъ"
напусна Видинското пристанище и замина за Русе,
за да вземе и донесе нови товари. Той пристигна
въ Русе благополучно, натовари пакъ войски и
бойни припаси и къмъ 7. ноемврий 1885 г. се на
сочи съ възможно най-голъма скорость пакъ къмъ
Ломъ—Видинъ. Презъ нощьта, обаче, която беше
много тъмна, едва излъзалъ отъ района на Русенско
то пристанище, при Пиргоския островъ, той се на
тъкна на застаналъ на котва безъ светлини
вътроходъ и го повреди, а следъ това, обърканъ
отъ голямата тъмнина и въ бързината си да стигне
по-скоро Видинъ, той заседна на.една плитковина
м не можа да се изтегли отъ нея. Скоро, обаче, из
лезлия силенъ вътърь разклати кораба, и заедно
съ повишаващото се равнище на Дунава, помогна

МОРСКИ СГОВОРЪ

«4к^г*^Хг1

Стр. 153

.-ч '. *.»;*-.. -.и-.-*—-а-~ »*1.А*-«^^А1^1*\-1-ш^1 ~^ь~Х&лЬ^21**Л

Параходи отъ състава на Дунавската флоти ли я презъ 1885 г.
Отгоре влгьво: яхтата „Александъръ Г; отгоре вдгьсно „Голубчикъ"; отдоле влгъво »Опитъ'; отдоле вд/ьсно .Взривь*

на парахода „Голубчикъ" да се снеме отъ плитковината и да продължи пжтя си къмъ Видинъ.
На 8. ноемврий привечерь парахода .Голубчикъ"
пристигна благополучно въ Ломското -пристанище,
кждето • завари и пристигналата по рано яхта „Ллександъръ 1". Въ обсадената Видинска крепость оча
кваха съ нетърпение пристигането на българските
военни транспорти, които требваше да имъ донесатъ войски, бойни припаси и храна. Съ пристига
нето си въ Ломъ, командирътъ на „Гулобчикъ" схвана
сериозностьта на положението и следъ като се по
съветва съ правия си началникъ — помощникъ ко
мандира на Дунавската флотилия и командиръ на
яхтата „Ялександъръ I", лейтенантъ Бланкъ, реши
да се промъкне съ кораба си покрай сръбската ба
тарея при с. Видболъ, като използува военната хитрость.
Беше решено презъ нощьта „Голубчикъ* да пре
образи външния си видъ и сутриньта рано, подпо
могнал, отъ яхтата „Ялександъръ I", да докаратъ
натоваренитъ- шлепове до с. Якчаръ, а отъ тукъ,
той самъ да ги поеме, да мине съ хитрость подъ
носа на сръбската батарея и да ги закара въ
Видинъ.
Щомъ се стъмни, на 8. ноемврий вечерьта, въ
Ломското пристанище закипъ- необикновена усилена
работа. Белиягъ като лебедъ параходъ „Голубчикъ"
беше пребоядисанъ съ черна боя, стожерътъ му —
скжсанъ, а името му — заменено съ „Анна". Той
требваше да изглежда и да представлява отъ себе

си гръцки търговски параходъ. ДвегЬ му малкокалибърни орждия и скорострелката му бЪха прикрити.
Всичко друго, което можеше да издаде военния му
видъ, беше бързо, сржчно и майсторски маскирано.
Едновремено съ това, на шлеовегЬ „Ломъ„ и „Ян
тра" &Бха претоварени военните товари отъ яхтата
„Ллександъръ I". На „Голубчикъ" и на двата шлепа б-вха натоварени: орждия, снаряди, патрони, опълченци,
доброволци отъ Свищовъ, студенти отъ Русия и
освободени отъ затворите затворници, които б-вха
пожелали да воюватъ. До съзоряване всичко бъше
готово.
Рано сутриньта на 9. ноемврий 1885 г., яхтата
„Александъръ", съ двата шлепа „Ломъ" и „Янтра",
преобразения .Голубчикъ* и миноноската „Черепаха",
напуснаха Ломското .пристанище. Когато наближиха
Дкчаръ, „Ялександъръ I* предаде шлеповете на
„Голубчикъ" и заедно съ миноноската се завърна
въ Ломъ. .Голубчикъ'* пое двата шлепа на влекало,
издигна гръцко знаме и се насочи къмъ Видинъ. На
ближавайки къмъ с. Видболъ, обслугата му се пре
облече въ цивилни дрехи, прибра или прикри отъ
палубата му всичко, което можеше да вс%е подо
зрение, и започна да измерва дълбочината на Дунава,
като се стараеше да говори, колкото се може повисоко по гръцки. Въ този моментъ, обаче, вл^качнигЬ вжжета се скжсаха и шлеповете се понесоха
по течението на Дунава. Поради случилата се неприятность, корабоводачътъ, който беше оть сръбско
потекло, започна да псува по сръбски. Неговата не-
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обмислена, а, може би, и преднамерена ^постжпкй,
можеше да разкрие сжщностьта на работата, затова
командира на парахода „Голубчикъ", мичманъ В. Луц
кии, веднага го арестува и не го остави по-вече да
излезе на мостика. Той беше замъстенъ отъкорабника Драгомировъ, който тутакси зае местото му.
Корабътъ беше повърнатъ обратно, достигна и подбра
шлеповете наново и пакъ продължи пжтя си за
Видинъ.
Сръбската батарея при с. Видболъ пропусна „Го
лубчикъ" да мине спокойно покрай нея. Чакъ когато
парахода „Голубчикъ" и шлеповете оставиха далечъ
задъ гърба си сръбската батарея, изглежда, че сръб
ските артилеристи се беха досътили за измамата и
изпратиха следъ тъхъ два безвредни снаряда, които,
обаче, не можаха да ги достигнатъ. Параходътъ и
шлеповетъ, промъкнали се благополучно покрай опасностьта, се приближаваха вече къмъ Видинъ.
Въ Видинското пристанище ги посрещнаха ра
достно и тържествено. На пристанището беше по
строена една почетна рота съ развъто знаме и му
зика. Тукъ бъше и командирътъ на крепостьта капитанъ Узуновъ.който най-добре схващаше големия подвигь на командира на „Голубчикъ", мичманъ В. Луц
кии и неговото още по-голямо значение за повди
гане духа на крепостьта. Следъ слизането на мич
манъ Луцкий на бр^га, капитанъ Узуновъ го поздрави
за подвига му съ възторжени слова и окачи на
гърдитЬ му кръстъ за храбрость.
Радостьта за пристигането на „Голубчикъ" въ
обсадената крепость беше действително голъма.
Първо — чрезътози подвигъ—той възстановяваше
прекжснатата единствена транспортна връзка по
Дунава, второ — той подкрепи въ единъ отъ най| трудните моменти крепостьта съ нови войски, орждия,
•,,снаряди и патрони, й трето — най-важното — той

повдигна духа и верата въ крепостьта за крайната
победа, тъкмо когато, поради неуспехите при Кула
и Бълоградчикъ, поради отеглянето на нашитъ войски
отъ сръбската граница при Брегово и поради обсаждането на Видинската крепость, те беха силно поколебани. Въ случая, мичманъ В. Луцкий се прояви
като херой, наредъ съ храбрия, енергиченъ и деятеленъ командиръ на крепостьта и заслужено по
лучи отъ неговите ржце наградата за храбростьта си.
Но тържественото посрещане трая кратко време.
Предстоеше усилена работа по отбраната на кре
постьта. Войската се прибра по местата си, бойните
припаси беха бързо разтоварени и „Голубчикъ" още
сжщата нощь се отправи *съ шлеповете си за Ломъ,
за да поеме отъ тамъ нови бойни товари за Видинъ.
Презъ нощьта той мина покрай сръбската батарея
при с. Видаолъ пакъ благополучно, като повторно я
измами съ многото си светлини, които му даваха
видъ на бръзъ австрийски пжтнически параходъ.
Така „Голубчикъ", използувайки, споредъ случая
и обстановката, СМ"БЛИ И остроумни хитрости, до
края на войната поддържаше безприпятствено и благо
получно важната и единствена транспортна връзка
между предната база на Дунавската ни флотилия —
Ломъ и обсадената крепость — Видинъ. Така корабитъ отъ Дунавската ни флотилия, въпреки про
тиводействието на сърбите, поддържаха, подкрепяха
и продоволствуваха крепостьта Видинъ въ всъко
бойно отношение, въ най-тежкото време за нея, ко
гато тя беше обсадена и откжсната отъ България.
До края на войната. Видинъ не падна и устоя на
големия напоръ на сръбската Тимошка армия, благо
дарение на подкрепителните, подбодрителнитъ и
съживителнитъ струи, които Дунавската ни флотилия
постоянно и непрекжснато вливаше въ нея и чрезъ
които я правеше годна да отстоява и да се от
бранява съ успъхъ.

в. и.
.

„РОДИНА"

Това е името на новия параходъ на Бълг. Търг.
Параходно Д-во. Българскиятъ търговски флотъ се
увеличи съ още една единица. Въпреки всички тру
дности, които се срещнаха при осъществяването на
тази нова и отъ толкова големо значение придо
бивка, тя е вече свършенъ фактъ. На 2. ноемврий
българското знаме е било издигнато на най-големия
по тонажъ параходъ на Параходното ни Д-во.
Това е бившиятъ параходъ ^зепасН" на Друже
ството МогсУеигзспег Ноус1 отъ Вгетеп. Параходътъ
е билъ въ експлоатация до момента на вдигане на
българското знаме на него. Построенъ е въ 1922 г.
въ Щетинъ отъ корабостроителницата Уи!сап \Д/егке
А. О. Има 4159 бруто и 2535 нето регистрови тона.
Общата му товароподемность е 6675 тона при га
зене около 7*15 м. Постоянниятъ му запасъ отъ вжглища е 625 г. а запасните му вжглищни ями събирать още 915 г. Параходътъ може да носи и 853 *
воденъ баластъ. Има парна машина съ тройно раз
ширение отъ 1800 конски сили и си служи съ прегръта пара отъ 3 котела. Параходътъ е съ две па
луби. Полезниятъ товаръ, който ще може да носи
е къмъ 55ОО 1. обстоятелство, което го прави съ
около 1200 4. по-големъ огъ най-големиятъ ни по
настоящемъ търговски параходъ.
«Родина* се явява най-подходящиятъ за конти
ненталната ни линия параходъ и съ него тръбва да

считаме, че'тази линия се окончателно затвърдява
„Мария-Луиза", „Балканъ" и .Родина" ще обезпе
чатъ една редовна връзка съ континента и ще ста
натъ пионерите на стопанската ни независимость
носейки непосредствено до пазарите имъ произве
денията на нашето стопанство. Съ покупката на тре
тия параходъ се тури най-после край на легендата
за прекратяване на континенталната линия, и Бълг.
Търг. Пар. Д-во може да се яви на западния пазаръ
съ една постоянна и радовна линия, за да претен
дира и на една часть отъ вноса, който се пренася
по море. По този начинъ то става достоенъ съперникъ на по-старитъ дружества, обслужващи сж
щата линия и затвърдява редовното явяване на бъл
гарското знаме по бръговетЪ на Западна Европа.
„Родина" ще напомня на своите доблестни мо
ряци отечеството, което следи съ внимание ТЪХНИТБ
СМЪЛИ походи и придобивки за нашето стопанство
и на държавите, съ които сме въ търговски връзки,
за нашата страна, полагаща неимоверни усилия,
за да се подравни съ по-напредналите отъ нея,
като см^ло крачи и въ пжтя на търговското море
плаване.
Тази линия ще засили стопанските ни връзки съ
Западна Европа и има всички изгледи да се развие
бързо, като засили нашия износъ така, както еги
петската линия стана една жизнена артерия за на-

МОРСКИ СГОВОРЪ

Стр. 195

шето стопанство. На първо време тя ще срещне ор
ганизираната съпротива на всички обслужващи ни
до сега параходни дружества, така както и въпросътъ за покупката на новите параходи срещна
много и неочаквани противници. Картелите на голе
мите параходни компании, които разпределятъ по
между си трафика отъ Западна Европа къмъ близ
кия изтокъ и иматъ своята организирана мрежа за
привличане на товаръ за обратенъ пжть, ще използуватъ всички възможности, за да лишатъ тази нова
линия отъ достатъченъ товаръ въ двете направле^
ния, за да я направятъ невъзможна. На Бълг. Търг.
Пар. Д-во предстои тежка борба, докато се наложи
и се признае правото му#да взема припадащата му
се часть отъ българския трафикъ и този въ близ
кия изтокъ. Въ тази му борба то требва да бжде
подкрепено отъ всички заинтересувани въ напре
дъка на нашето стопанство. Държавни учреждения.
банки, търг. инд. камари и всички отделни стопански
единици и фактори трЪбва еднакво близко да чувствуватъ успаха на тази линия. Чуждите държави
даватъ добъръ примеръ за това и сочатъ какъ да
се организира стопанството. При износа на тютю
ните ни въ връзка съ голямата ни компенсационна
сделка всички опити на Параходното ни дружество
да вземе една часть отъ тъхъ за износъ подъ бъл
гарско знаме останаха напраздни, въпреки съдей
ствието и съчувствието на факторите, които пропустнаха да предвидятъ въ договора участието на
нашето параходство въ превоза, защото то още не
беше затвърдило тази линия.
Износътъ на нашит-в яйца и всички по-ценни ар
тикули, които заплащатъ сравнително по-високи
навла, еж почти завладени отъ чуждите компании

чрезъ комисионни, ристурни и др. възнаграждения,
които пречупватъ съвестите и каратъ мнозина да.
жертвуватъ общия интересъ на стопанството ни.
Днесъ е почти общоприето вносителите да купуватъ стоките съ уговорката .товарене подъ знамето
на купувача при равни съ конкуренцията навла".
Формула, която, ако се възприеме отъ нашите вно
сители и при една редовна българска континентална
линия, ще даде безсъмненни резултати за стопан
ството и много удобства за самите вносители, тъй
като ще иматъ да се справятъ съ собственото ни
Параходно дружество и въ собствената си страна,
а не както сега споровете съ транспортьора да се
отнасятъ въ централи, които еж вънъ отъ страната
ни и да получаватъ почти винаги неблагоприятно
разрешение за получателя.
Усилията на Параходното ни дружество тр-Ьбва
да срещнатъ организираното сътрудничество и под
крепа на всички фактори, защото успехътъ му ще
е тържество за целото ни стопанство. Нека името
на новия параходъ напомня на всички задълженията
ни къмъ Родината, която днесъ повече отъ всякога
се нуждае отъ координираните усилия на всички
свои синове.
Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ чув
ствува най-силно новата придобивка и се присъеди
нява къмъ общата радость за успеха на море, като
поздравлява ГБЗИ, които станаха причина за оежществявенето на покупката, въпреки всички пречки.
Стжпка по стжпка търговскиятъ ни флотъ прави
своите завоевания. Ние му желаем^^оде^яйхи и
нови придобивки въ завоюванет^^й.йор^ф«чни
търговия.
умЯ"1'"'
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ПОЯВЯВАНЕТО НА В А Ш И Н Г Т О Н С К И Я КРЪСТОСВАЧ^Й,У>>
НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ
у^У-",^'
' (споредъ ОсгЬагй НбШсЬ)

Постоянно се говори за разоржжение и конференции по разоржжението, но подплашените, кой
знае отъ какво, „победители" трескаво се въоржжаватъ.
Рожба на Вашингтонската конференция по разоржжението 6% новосъздадениятъ 10000 тоненъ типъ
на кръстосвачъ. Водоизмъхтимостъта натоявоененъ
корабъ не требваше да надминава 10000 тона, а
неговото главно въоржжение требваше да се състои
отъ 20-3 см. орждия. Съ тия числа се определяха
възможните най големи граници относно тонажа на
кораба и въоржжението му, но не биде опред-вленъ
общиятъ тонажъ на всички кораби, които една държава би могпа да строи. Това второ ограничение
стори Лондонската морска конференция. Договарящит-Ь страни не можеха да строятъ безразборно линейни и бойни кораби, но затова пъкъ имъ се даде свобода въ постройката на кръстосвани. Започна се лудо надпреварване въ това отношение,
Днесъ не водоизмъщението отъ 10000 тона е характерната черта на тоя видъ военни кораби, агвхнотп втГппжжение отъ 20'3 см орждия. Англичани и
японци Притежават? вече кораби кръстосвани съ
™ а л к о о т Т ш о о т. водоизмъстимость, но т* еж
снабдени съсъ СЖЩИГБ 20'3 см. ° Р »
„д
Къмъ края на голъмата о6№»Р°™С™*°™1
англичанитъ започнаха построши» на 5 ^ « « _
Г и я Г ™ Г Г о г ъ ю к Р - ь н^д^ствие^Т^ГръТто.

•
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свачи требваше да служатъ катотщзителй
говскит4 кораби и щ-Ьха да водятъ "борба съ гер
майските леки кръстосвани „М6\уе" и „\Мз1г\Двата
спомагателни немски кръстосвани д,Мб\уе" и ,\Д/о1г"
бЪха снабдени съ понеколко 15 см. орждия и торпедни тржби, но притежаваха огроменъ кржгъ на
действие. Тъ\ бъха сериозни противници на английските морски единици. По подобие на английските
кораби отъ вида „Наи/кт", се спреха последните
две конференции на новия 10000 т. типъ за кръстосвачитк
Като първи корабъ отъ този типъ 6% спуснатъ
на вода презъ1925 год. французекиятъ кръстосвачъ
„Оияиезе". Следъ него до 1930 год. следваха „ТоигуШе", „ЗигГгеп", .Со1ЬегГ, „Роспе" и „Оир1ех". Бронята на тия кораби е почти безъ значение. Дебелината й не надминава 38 мм.. Обаче, спестената отъ
бронята тежесть е използувана за увеличаване на
мощностьта на машините. Въ списъците кръстосвачитЪ еж обявени съ скорость отъ 36 вжзли.
Бързи, но съ. лека конструкция и съ лека броня
кораби построиха и италианците. ТЪХНИГБ три кръстосвачи: .ТгепЮ", Тпез1е« и „ВоЬаею' еж обявени
като не^ронирани, понеже бронята имъ е слаба и
" ^ " ^ с к и т е корабостроители продължиха по
п ж т 7 който ги доведе до постройката на корабите
^
^ Г к ^ о в ^ я " типъ Новопостроените кръстосвачи беха предназначени като пазители натъргов-
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ДЪРЖЯВЯ

ИМЕ НЯ
КОРЯБЯ

О^иеБс

КРЪСТОСВЯЧИ

ш2

10000

35-т-Зб

8—203 см.; 8—10; б т. тр.

О Р

32

ТПс51с

10000

36

Ро1а

10000

32

МОРСКИ

СИЛИ

БРОНЯ ВЪ М.М.
ВЪОРЖЖЕНИЕ

10000

А1йег1е

НЯ Г О Л Ъ М И Т - В

СКОРОСТЬ

10000- Т О Н НИТ-Б

8—203 см.; 16—10; 8 т. тр.
п

п

»

Тежка
арти
лерия

Подъ

38

38

38

150

120

80

70

76

—

Водна
линия

—

127

127

140

Коман
дна кула

*

ОьединенитЪ северо
американски щати .

50

76 >

76

50

50

75

51

—

Ьопдоп

10000

32

8—203; 4—10; 8 т . т р .

Ехе{еу

8700

32

6-20-3;

АоЬа

7200

33

6—203; 4—12; 12 т. тр.

127

№сМ

10000

33

10—203; 4—127; 8 т.тр.

102

152

127

Аи§из11а

10000

33

9-20«3; 4—12-7; 6 т. тр.

76

38

76

10000

-

10-203; 4—127; 6 т. тр.

76

38

76

Репзасок

32 5

ския флотъ. ТЬхната необикновена странична висо
чина и голъмиятъ имъ свободенъ бордъ издаватъ,
че тъ еж снабдени съ удобни и обширни жилищни
, помещения и еж предназначени да плаватъ изъ тро
пическите морета. Скоростьта имъ е, съ около 4
мили по-малка, отъ колкото тая на френскитъ и ита
лианските кораби. Бронирани еж само: горниятъ
подъ, командната кула и орждейнитв кули. Водната
линия на корабите не е бронирана, но спестената
тежесть при машините е вложена въ многобройните
подразделения на подводната часть на корабите, съ
което се увеличава сигурностьта имъ.
Японците започнаха още въ самото начало по
стройката на тежко бронирани и тежко въоржжени
кораби. Бронята имъ е достатъчна да ги защити
срещу сериозните нападения отъ страна на единъ
въоржженъ съ 15 см. орждия кръстосвачъ. ЯПОН
СКИТЕ кораби намериха отзвукъ въ Франция и
Италия.
Френскиятъ кръстосватъ „Я1депе" и италиански
те „2ага", „Рште", „Рою" и „Оюгаа" бъха снабдени
съ по-дебела броня, но затова пъкъ тъхната скорость биде съ около 4 мили на часъ намалена.
Последна нация, която започна постройката на
новите кръстосвачи, бе Америка. И тия кораби не

,

—

•

б

—

еж особено добре предпазени срещу неприятелски
те снаряди, но тъхното въоржжение е много подобро, отъ колкото това на корабите на европейските
държави. Непонятно е, кжде еж могли японците да
смъстятъ отъ общата тежесть, за да построятъ до
бре въоржжени, а сжщо така добре бронирани ко
раби. Възможно е техните кораби да иматъ некои
други слабости, или пъкъ дадените за големината
имъ данни да не отговарятъ напълно на действител •
нитъ.
Въпреки че вече 10 години се изминаха отъ по
стройката.на първите 10000 тонни кръстосвачи, все
още не е създаденъ съвършениятъ типъ отъ тоя
родъ кораби. ДшенитЪ 10000 т. кръстосвачи еж
доста тежко въоржжени, но отъ друга страна, за
тъхното запазване, еж положени недостатъчни грижи
Единъ идеално добъръ 10000 тоненъ кръстосвачъ
требва да притежава едка малко по-голъма скорость,
отъ колкото тая на бойните кръстосвачи, а неговата
броня требва напълно да го предпазва срещу гра
натите на 15 см. орждия. Най-подходящото главно
негово въоржжение ще останатъ сигурно — б—20'3
см. орждия. На близкото бждеще оставаме оежществяването на този кръстосвачъ.
И. Бакаловъ

Н. БАКАЛОВЪ

О Т Ъ БР-ЬГА Н А И З Т О Ч Н О Т О СБАЛТИЙСКО^

МОРЕ

Всеки две години германскиятъ воененъ флотъ
. . . Нека и нашата скжпа майка-земя още по
посещава съ нъкои отъ корабите си откженатия вече се грижи за ония свои чеда, за ония доблестни
отъ Германия свободенъ градъ Данцингъ. Всеки две българи, които останаха въ откженатитв подъ чугодини съ необикновена радушность и неописуема . жда власть земи. Златна Добруджа, чудното Беломорадость данцигчани посрещатъ събратята си отъ рие съ нашата Тракия и т. н. изискватъ и очакватъ
другата страна на границата. И тая година на 30 много по-вече отъ отрудена, но свободна България...
августъ пристигна ньмскиятъ брониранъ кръсто
. . . 30 августъ т. г. бе действително единъ празсвачъ „Ядмиралъ Шееръ" и ведно съ .сините момци" дникъ за всички данцигчани. Възобновена Германия
оживи картината на попадналия подъ тежкия юм- изпрати въ данцигскитЬ води единъ отъ най-новите
рукъ на стопанската криза старъ ханзейски градъ. си военни кораби. „Ядмиралъ Шееръ" престоя.цели
Родината-майка не забравя отделените скжпи свои четири дни въ данцигското пристанище и цълата обчеда -и тя полага големи грижи за тъхъ.
слуга бе предметъ на безкрайни възторжени приеми.
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„Адмиралъ Шееръ" е строенъ въ корабострои
телниците на военния флотъ въ Вилхелмсхафенъ и
въ корабостроителниците „Дойче Верфтъ" въ Килъ.
Той бе спуснатъ на вода на 1. 4. 1933 год. Корабътъ има 10,000 т. водоизм-встимость и се движи
съ 26 морски мили на часъ. Неговите размери еж
следните: дължина — 181-70 м., ширина — 2070 м.
дълбочина — 5;80 м., а обслугата му се състои отъ
898 души. Въоржженъ е съ шесть 28 см. орждия, поста-

вени по три въ две бойни кули. Първата отъ ГБХЪ,
кулата „Люцовъ" е поставена върху носовата часть,
а втората — „Фридрихъ Велики" — върху задната
часть на кораба. Средната артилерия се състои отъ
8 орждия, по четири отъ двете страни, поставени
въ единични бойни кули върху горния подъ. Като
противоаеропланна защита служатъ 6—8,8 см. орждия и 8—3,7 см. „Лдмиралъ Шееръ" притежава 14
картечници, освенъ това той е снабденъ съ 8—50 см.
торпедни тржби по четири въ една обвивка, нами
ращи се върху кърмовата часть на кораба. Бронираниятъ кръстосвачъ се предвижва посредствомъ
2 витла, върху които се разпред-влятъ 54,000 к. с.
(конски сили). За двигатели му служатъ 8 МАИ ди
зелови мотори. Страничната броня обхваща почти
ц-влата му дължина и предпазва части подъ и надъ
водната линия. „Ндмиралъ Шееръ" има единъ огроменъ кржгъ на действие, а именно 10,000 мили. При
неговата постройка голЪмо приспособление е наме
рило електрическото спояване.

5ЖяаЖ2вг,:

Общъ видъ на бронирания германски кръстосвачъ
„Адмиралъ Шееръ"

Тържествено влизане на „Адмиралъ Шееръ" въ
пристанището на Данцигъ

шАдмираль Шееръ" на котва предъ Данцигското пристанище

В. Й.

МОРСКИ ПОСЛЕДИЦИ О Т Ъ ИТАЛО-ЕТИОПСКАТА
На И.октомврий се събра конференция на дър
жавите, членове на Обществото на Народите, за да
разгледа приложението на чл. 16 отъ устава (пакта)
на Обществото, като е гласувала единодушно съ
изключение на Унгария, която се е въздържала,
следните санкции, "предложени отъ специалния комитетъ:
. '
1. Правителствата на държавите, членове на Об
ществото на Народите, които еж забранили по настоящемъ износа, новоизноса или транзита на орж
жие, муниции и военни материали, предназначени
за Етиопия, ще прекратятъ веднага тази мЪрка.

ВОЙНА

2. Правителствата на държавите, членове на Об
ществото на Народите, ще забранятъ веднага из
носа, новоизноса и транзита на оржжие, муниции и
военни материали, изброени въ отделна листа, за
Италия и нейните владения. (Листата обхваща воен
ните кораби, включително хвърчилоносачи и под
водни лодки).
3. Правителствата ще взематъ нуждните мерки,
за да се избегне щото оржжието, мунициит-Б и воен
ните материали, изброени въ отделната листа, и из
насяни въ друга страна, да не се препращатъ на
право или косвено въ Италия или нейните владения.
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4. Мъркитъ, предвидени въ точки 2 и 3 се отнасятъ и до договоригЬ, които вече се изпълняватъ.
5. ВСБКО правителство се моли да съобщи въ
най-скоро време на Комитета, чрезъ главния секретаръ на Обществото на Народите, меркитъ, които
ще вземе въ връзка на тъзи разпореждания.
Предложенията за финансови санкции съ цель
да се лиши Италия отъ използуването на междуна
родния кредитъ сжщо еж били приети.
ТЬ целятъ да се забранятъ всъкакви заеми, прЪко
или косвено, кредити, банкерски или други, на ита
лианското правителство, както и емисия на акции
или другъ начинъ за събиране на капиталъ.
Членъ XVI отъ устава (пакта) на Обществото
на Народигв гласи:
Яко единъ членъ на Обществото прибегне до
война, противно на поетигв задължения упоменати въ
членове XII, XIII или XV, той се счита 1рзо тайо, че е
извършилъ военно действие противъ всички чле
нове на Обществото. Те еж задължени да прекжснагь веднага вевкакви връзки между поданницитв
,си и ТБЗИ на държавата, скжсала съ пакта, и да
прекратятъ всички финансови, търговски или лични
връзки между поданиците на тази държава и твзи
на всички други държави, членове или не на Об
ществото.
— Янглия е съобщила на италианското прави
телство, че италианските кораби и спомагателните
такива ще се третиратъ въ КОЛОНИИТЕ на Янглия
съгласно законитъ- за неутралитета, предвидени въ
Хагската конвенция отъ 1807 г.
То значи, че никой италиански воененъ корабъ
или параходъ, носещъ войски, оржжие, муниции и
пр. не може да остане въ английско пристанище по-

вече отъ 24 часа и ще може да вземе гориво само
до най-близкото италианско пристанище.
— Предвижда се за 28. октомврий да се открие
въ Албания единъ тржбопроводъ, дълъгъ 70 клм. и
на стойность 300 милиона лирети, който свързва
италианската концесия въ Деволъ съ бръта въ
околностьта на Валона. Петролътъ, който се произ
вежда отъ тази концесия, прилича на ромънския и
производството му ще може да задоволи едната
трета отъ обикновените нужди на Италия — около
500,000 квинтала.
— Въ връзка съ въпроса за затваряне на Суецкия
каналъ за военни кораби и военни транспорти въ
германската преса се изтъква случая съ парахода
„Вимбледонъ" и приеждата на Хагския еждъ въ
връзка съ това. Лнглийскиятъ параходъ „Вимбле
донъ" подъ френско знаме е пренасялъ оржжие за
Данцигъ презъ 1921 г. съ предназначение за Полша.
Германското правителство е забранило на парахода
да мине презъ Килския каналъ подъ протекстъ, че
Полша е въ война съ Русия. На 17. августъ 1923 г.
германското правителство беше "оеждено отъ ежда
въ Хага да плати разходите на парахода за оби
колката му около Дания. Основавайки се на тази
приежда, италианското правителство не ще ли по
иска Янглия да заплати разноските, ако Суецкия
каналъ се затвори и корабите му бждатъ прину
дени да обикалять капъ Добра Надежда?
— Много износители отъ нъкои държави еж
изявили страхъ, че Италия може да реквизира сто
ките имъ, предназначени за Италия или други страни,
когато бждатъ въ италиански пристанища. Отъ
Римъ съобщаватъ официално, чг този страхъ е неоснователенъ.

И.

СЕРГЕЙ К. Т Е Р Е Щ Е Н К О
На 10. августъ т. г. се е поминалъ въ Швейцария
Сергей Константиновичъ Терещенко, известенъ на
нашитЬ читатели съ статиите и разказите си, некои
отъ които специално написани за „Морски Сговоръ".
Той е бившъ руски сухопжтенъ офицеръ, който още
въ началото на своята кариера се е увличалъ отъ
морската служба. Презъ. време на революцията, попадналъ въ армията на Врангелъ, и заелъ длъжность
стражеви офицеръ на торпедоносеца ,Жарки", той
окончателно се свързва съ морския животъ, за да
израсте при най-тежки изгнанически условия, като
забележителен ь писатель и капацитетъ по военно
морските въпроси съ всесветска известность. Писа
телската си дейность започва следъ евакуацията въ
Бизертъ, откждето попада въ Парижъ. Безъ да има
специална военно-морска подготовка, благодарение
на своята енергия и огромна работливость, той въ
кжсо време придобива по военно-морското д%ло
солидни познания, които му даватъ възможность
да развие удивителна производителность. Отъ
1920 г. до последнитв дни на живота си, той служи
вЪрно на руския воененъ флотъ и издаде съчине
ния, които му отредиха едно отъ първите мъста
на военно-морскитв автори Едно следъ друго, на
френски езикъ, той е издалъ следните книги: „БеДНИГБ рицари", „Подъ андреевския флагъ", „Петъръ
Великий", „Руско-японската морска война", награ
дена отъ академията, и „История на руския флотъ".
Подготвени еж били за печатъ, но не издадени:
„Иванъ Грозний", „Бълитъ противъ червените*, а

незавършени оставатъ КНИГИТБ му „Флотътъ въ
историята на Русия" и „Императоръ Николай II".
Презъ 1929 г. Терещенко участвува въ основава
нето на списанието „Часовой", органъ на руските
военни и на националното задгранично движение,
като до края си ржководи морския ОТД-БЛЪ на това
списание. Едновременно съ това той участвува въ
основаването на руския Военно-морски съюзъ, чете
лекции и доклади предъ руската емиграция, пише
най-разнообразни статии въ френски, немски, ан
глийски, славянски и др. списания. Морската генералъ-щабна академия въ Парижъ е оценила способностьта му и го е канила да чете лекции, а големи
морски авторитети често еж търсили неговите съвети
и указания.
Трескавата творческа работа на този безпримъренъ труженикъ на перото прекжева съ сломяването на физическото му сжществуване. Духътъ на
този борецъ остана, обаче, до край несломенъ. Той
остана веренъ на своето начало — Русия и възра
ждането на нейния флотъ, защото най добре схвана
и изнесе предъ св-вта вечния стремежъ на Русия
къмъ „топлото море".
Сергей Константиновичъ Терещенко се помина
на 40 годишна възрасть.
.Морски Сговоръ" изказва СВОИТБ най-сърдечни
съчувствия на близкитЬ на покойния и участвува
въ общата скръбь за загубата на единъ сътрудникъ съ всесветска известность. Миръ и светлина
на духа му.
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В Ъ Н Ш Е Н Ъ ПОЛИТИЧЕСКИ
Неотдавнашниятъ отказъ на Италия да присжтствува на мирната конференция въ Женева и отказътъ й да председателствува събранието, което треб
ваше да се занимае съ разпределение на местата
въ О. Н., съ цель да се създаде едно мЪсто за Ки
тай, се см^та като доказателство, че Италия е ре
шила да бойкотира работите на О. Н., докато се
прилагатъ санкциите срещу нея.
Редомъ съ това, италианските дипломатически
ср-вди твърдятъ, че отговоригв на държавите, по
поводъ протестната нота отъ Римъ, нематъ еднакво
съдържание, обстоятелство, което убеждава, че
Англия не е могла да наложи своето желание, което
не е било друго, освенъ да се отговори съ една
обща протестна нота отъ Женева. Достатъчно е да
се отбележи само, че отговора отъ Варшава, напримЪръ, гласи, „че Полша, въ качеството си на
членъ на О. Н., е била длъжна да изпълни задъл
женията си и да приложи санкциите, въпреки тра
диционните си връзки съ Италия",
Такъвъ приятелски отговоръ италианците еж по
лучили и отъ Москва. Въ него се казва, че „ита
лианското правителство не требва да очаква от
делна декларация и отъ страна на съветското пра
вителство, досежно решението на една междуна
родна институция, въ която участвуватъ 50 държави,
още повече, че и Италия е членка на този институтъ и може да му зададе своите въпроси. Съвет
ското правителство, обаче, кЪма никакви неприя
телски чувства къмъ италианския народъ и не е
заинтересовано въ итало-абисинския конфликтъ".
Италия, обаче, не се уплаши. Тя посрещна съ
спокойствие и твърдость суровите мерки, които се
насочватъ спрямо нейния народъ, и търси другаде
пазари, които да задоволятъ нейните нужди. За
тази цель Италия и Бразилия еж подписали спо
годба за доставяне на нужднигв на италианската ар
мия 60,000 торби кафе и големо количество замра
зено месо, а въ свободното пристанище Данцингь
се товарятъ грамадни количества унгарско жито,
предназначено за италианското пристанище Чивита
Векия.
Следъ Англия, съ най-голъма упоритость санк
циите се прилагатъ отъ С. А. С. Щати, кждето дори
ОТД-БЛЪТЪ за корабоплаването при Министерството
на търговията е заплашило американските пара
ходни дружества, че не ще имъ отпуща никакви
кредити, ако гвхните параходи пренасятъ военни
материали за Италия. Нъщо повече: очаква се въ
близко бждеще да се наложи възбрана и за вноса
на петролъ и памукъ въ двет-в воюващи страни.
Ясно е, че на италианския народъ предстоятъ
дни на големи изпитания, заради които се взематъ
строги и изключителни мерки. Въ ц-влата страна се
издига повикътъ за пестеливость и пожертвувателность, на който се отзоваватъ и италианците, жи
вущи извънъ своето отечество. А като знакъ на про
тестъ, н-вкои римски улици, носещи имената на гра
дове и на държави, които еж възприели санкциите,
еж вече преименувани съ други имена.
Италия е решила да преодолее всички препят
ствия, които се възправятъ изъ нейния пжть, защото
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верва въ правотата на целите, за чието постигане
се бори. Бждещето ще покаже, дали нейната вера
нема да бжде разколебана.
*
*
*
Резултатътъ отъ плебисцита
въ Гърция беше
категорично удобрение на възстановяването монар
хическия режимъ въ Гърция. Затова гръцкиятъ краль
Георгиосъ II, който стана преди единадесеть години
жертва на гръцкия разгромъ въ Мала-Азия, се за
върна въ своята родина, за да поеме управлението
на държавата, да обедини гръцкия народъ въ името
на единния националенъ интересъ и да постигне омиротворението на страната.
Интересно е, че гръцкото офицерство, което про
възгласи. републиката, следъ дълги и изтощителни
борби, най-сетне, се връща къмъ монархия. А още
по-важно е и обстоятелството, че генералъ Кондилисъ, който беше единъ отъ ревностните републи
канци и голъмъ сътрудникъ на генералъ Пластирасъ
преди 11 години, сега поправя една историческа
грешка, която беше изкупена съ кръвьта и страда
нията на гръцкия народъ.
Дали щастливиятъ гръцки краль ще донесе же
лания миръ въ родината си, тепърва ще се види.
Въ европейските дипломатически среди, обаче, в-Ьрватъ, че той не ще следва пжтя на баща си Константинъ, а веднага ще се освободи отъ известни
ясно очертани влияния, като бжде демократиченъ и
разеждливъ монархъ.
Това е необходимо, особено като се има предвидъ, че вжтрешното положение въ Гърция още не
е спокойно и се води скрита борба за наследява
нето на властьта, въпръки че неотдавна генералъ Кондилисъ заяви, .че плебисцигътъ унищожи не само
републиката, но и старитъ партии, които раздвоиха
гръцкия народъ. Отъ днесъ нататъкъ партизаните
не ще лъжатъ народа, тъй както и системата на
управление не тръбва да остане сжщата"!
Непосредствено следъ тЪзи изявления, Цалдарисъ, шефътъ на популистигв, изпрати телеграма до
гръцкия краль, която завършва съ уверението, че
подъ неговото царуване ще се заякчи „нормалния
редъ и парламентаризмътпъ", защото разтуря
нето на камарата Щ/БЛО да бжде „неуместенъ и печаленъ актъ".
При такива две противоречиви схващания, за
краля ще бжде твърде трудно кого да поверва. Че
това е тъй, съобщава и гръцкия вестникъ Елевтеронъ Вима, който напечати неотдавна сензационната
весть, че между депутатите били разнасяни два про
токоли, въ единия отъ които се изказвало верность
на Цалдарисъ, а въ другия на правителството Кондилисъ. „Константирано било, пише вестникътъ, че
и въ двата протоколи имало подписите на 348 депу
тати т. е. толкбзъ, колкото еж въ гръцкия парламентъ.
Ако това е верно, нема да бжде чудно гръцкиятъ
кралъ да пристжпи къмъ образуването на ^прави
телство, подъ шефството на нъкое безпартийно, но
авторитетно лице.
Б. ПЪРВАНОВЪ
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Професоръ Консуловъ, председатель
На поздравителната телеграма отъ страна на орга
събора на Българския Народенъ Морски
низацията по случай Тезоимения день на Нейно Ве
Сговоръ — Варна.
личество Царицата, тя благоволи да отговори съ
следната телеграма:
Благодаря отъ сърдце Вамъ и на делегатите на
Професоръ Консуловъ, ПредседательБългарския Народенъ Морски Сговоръ за изказа
събора на Българския Народенъ Морски ните ми възторжени и родолюбиви приветствия по
Сговоръ — Варна.
случай събера Ви. Съ живъ интересъ следя, какъ
Благодаря най-искренно Вамъ и на Българския крепне морската идея у насъ и какъ преуспева за
Народенъ Морски Сговоръ за любезните приветствия радость на всички ни хубавото и тъй близко до
и благопожелания, които ми отправяте по случай сърдцето ми дело на Народния ни Морски Сговоръ.
Нека продължимъ да работимъ въ това направление,
именния ми день.
като тружениците на скжпата ни земя и тия на
Иоанна
родното море съ еднаква любовь къмъ родината,
— По случай дванадесетия ред. съборъ на Б. Н. съ единъ духъ и еднаква воля да вложимъ усилията
М. С , последниягъ поздрави Негово Величество си за стопанския напредъкъ и .всестранния възходъ
Царя, който благоволи да отговори съ следната на България.
телеграма:
Царьтъ

Б Ю Д Ж Е Т Ъ
за Главното Управително ТЪло на Бълг. Нар. Морски Сговоръ за 1936 год,
ПРИХОДЪ
РДЗХОДЪ
§ 1. Членски вносъ

|

160,000

|

10,000

; '
§ 3. Продажба на материали . .
§ 5. Екскурзии (50°/о отъ чистия
приходъ отъ устройваните
отъ клоновете екскурзии). .

§ 1. Издаване на списанието . . .

1,000
1,600
60,000

§ 5. Наемъ на канцеларията . . .
§ б. Заплати и възнаграждения . .

75,000

§ 8. За водния спортъ . . . . . .
§ 9. Вноски въ фондовет.% . . . .
§ 10. Непредвидени и за усилване
на другите параграфи . . . .

5,000
•

312,600

100,000
2,000
2,000
15,000
15,000
10,000
99,600
5,000
30,000
5,000
29,000
312,600

Забележка 1. Годишните членски вноски се определятъ:
а) за възрастни се внасятъ на Г. У. Т. по 80 лв.
б) за втори членъ, безъ списанието, се внася на Г. У. Т. по 10 лв.
в) за учещи се и войници съ списанието се внася на Г. У. Т. по 70 лв.
г) за легионери съ списанието по 70 лв., отъ които 10 лв. фондъ „В. спортъ"
д) за учещи се,' членове на млад. групи, безъ списанието по 10 лв."
е) за легионери безъ списанието по 10 лв., които изцъло еж фондъ „Вод. с п . \
Забележка 2. На клоновете се разрешава да събиратъ въ повече отъ "предвидените вноски въ
забележка първа въ полза на касата на съответния клонъ.
Забележка 3. Излишецигв оть така упражнения бюджетъ се разпред-влятъ: 70°/0 резервния фондъ,
а останалите 30°/0 въ разните фондове по решение на Г. У. Т.
Забележка 4. Задължаватъ се клоновете да внасятъ въ края на всеки месецъ постжпилите суми
отъ членски вносъ.
Б Ю Д Ж Е Т Ъ
на фондовете, на Българския Нар. Морски Сговоръ за 1936 г о д .
1,-Черноморски Наученъ Институтъ
2. Летни колонии
3. Воденъ Спортъ
4. Морски музей
5. Учебенъ корабъ „Отецъ Паисий"
ПРИХОДЪ
РАЗХОДЪ
1. По § 8. отъ разходния бюджетъ на Г. У. Т.
за 1936 год.
2. Вменява се въ дългь на Г. У. Т. да реали
зира приходи на фондовете съгласно правилницитъ на СЖЩИТ-Б фондове.

1. Разрешава се на Главното Управително Тъло
на Бълг. Нар. Морски Сговоръ да прави
разходи презъ 1936 год. съгласно правил
ниците на фондовете.

Гл. Касиеръ: Ст. Цаневъ
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РЕЗОЛЮЦИИ
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Д в а н а д е с е т и я редовенъ. с ъ б о р ъ
на Б ъ л г а р с к и я н а р о д е н ъ м о р с к и
сговор-ь
I. Дванадесетиятъ редовенъ съборъ на Б. Н. М. С. удобства за товарене и разтоварване на стоки и
констатира съ тревога, че отбраната на нашите пжтници въ останалите пунктове като Поморие,
брегове е изоставена на заденъ планъ. Усложне Несебъръ, Приморско, Бела и Созополъ.
ното международно положение, плодъ на съревну2. Да се ускори постройката на пристанища по
вание за надмощие въ басейна на Средиземно море, р. Дунавъ и се довършатъ започнатите пристанища
неминуемо засъта жизнените интереси на нацията и за зимовка на.корабите въ Ломъ и Русе.
налага пълна гоговность за посрещане на всЬкакви
3. Да се създаде и организира спасителната
изненади. Непрестанното сухопжтно и морско въорж- служба въ нашите пристанища и районите имъ,
жение на нашите съседи, отъ друга страна, налагатъ като на първо време се обърне особено внимание
мерки за обезпечаване сигурностьта на страната.
на лътовнитъ- мъхта и големите пристанища.
Дванадесетиятъ редовенъ съборъ на Б.Н.М.С.
4. Да се засили надзора надъ частните лодки
счита, че е крайно време да се отхвърли бремето и любители спортисти при използуване на плава
на несжществуващигв вече мирни договори и се телните средства, за да се избътватъ нещастните
пристжпи къмъ въоржжението на страната за обез случаи поради неопитность и непознаване на усло
печаване на нейната сигурность и спокойно развитие, вията на плаването по крайбрежието.
затова настоява предъ правителството да пристжпи
5. Да се пристжпи къмъ организиране на служба
часъ по-скоро къмъ установяване на една програма за изучаване на р. Дунавъ съ цель да се следи за
за системно създаване на морски рЪченъ флотъ, изменението на леглото на р-вката и да се предкрайно необходими за охраната на водните ни гра отвратятъ своевременно опасните опити за изку
ници. Съборътъ см^та, че економиитв за сметка на ственото му изменение съ цель да се отнематъ цен
народната отбрана еж равносилни на престжпление ни острови.
спрямо интересите на нацията и настоява часъ поVI. Съборътъ счита за свой дългъ да обърне
скоро да се пристжпи къмъ създаване на една ефи още веднъжъ внимание върху печалния фактъ на
касна морска и р^чна отбрана на нашите брегове, засилващата се дейность на чуждите пропаганди по
чрезъ средства, съответни на тези, които евентуално нашите окрайнини и всрЪдъ малцинствата, а сжщо
ще ни се противопоставятъ. Нека не се забравя, че и безгрижието на обществото и държавата по този
водните граници могатъ да се отбраняватъ само съ въпросъ, станалъ вече национална опасность. Бор
флотъ, който да се противопостави на този на евен бата съ тази дейность изисква организирана си
туалния противникъ.
стемна работа, целеща да обедини усилията на дър
II. Дванадесетиятъ редовенъ съборъ поздравява жавни органи, обществени организации и общество
Управителния съветъ на Бълг. Търг. Пар. Д-во за поради което съборътъ реши:
Да настои да се създаде специална служба, при
стремежа му да увеличи*търговския тонажъ на Дру
жеството съ още параходи и пожелава усилията му която да се систематизиратъ всички данни и прояви
да се увЪнчаятъ съ най широки постижения въ пжтя на чуждата пропаганда, както и органите и мето
на развитието на българското търговско корабопла дите имъ за работа, да се обежждатъ мерките,
ване — главниятъ факторъ за културенъ и сто които е необходимо да се предприематъ, като се
поставятъ въ услуга на тази служба не само дър
пански напредъкъ.
Съборътъ апелира къмъ всички фактори да се жавните органи, но и обществените организации и
проникнатъ отъ голямото значение на Бълг. Търг. отделните граждани.
VII. Дванадесетиятъ редовенъ съборъ констатира,
Пар. Д-во и да му дадатъ подкрепата си въ пжтя
че по въпроса за рибарството не само, че не е на
на неговото развитие.
III. Съборътъ отправя възторжени поздрави къмъ пра венъ никакъвъ напредъкъ въ духа на изтъква
инциаторитБ и изпълнителите на създаденото бъл ните решения отъ миналите събори, но съ закри
гарското корабоплаване по р. Дунавъ и изказва по ването на Рибарското училище, опитътъ да се по
желания, щото това начало да се развие и увеличи стави начало на рибарска просвета и научно из
до разм-ври, отговарящи на истинските нужди на следване на условията за подобрение на рибарството,
нашето стопанство. Крайно време е да се пристжпи е пропадналъ. Новопроектираниятъ законъ за ри
къмъ създаване на параходство, което ще позволи барството цели да постави въ изключителна завида се извършва съ собствени средства превоза на симость рибарското съсловие и неговия съюзъ отъ
Инспектората по риболова, като смесва професио
нашия износъ къмъ западъ.
IV. Съборътъ сжщо така издига гласъ да се налния риболовъ съ спортния такъвъ на любите
пристжпи часъ по-скоро къмъ поощрение на нацио лите вждичари. Сжществуващиятъ въ стария законъ
налното корабоплаване чрезъ специаленъ законъ, виешъ рибарски съветъ е премахнатъ, като висшиятъ
който ще даде вазможность на българските капи надзоръ върху рибарството се предоставя изключи
тали и на българския трудъ да се насочатъ въ ко телно на Инспектората по риболова. По този начинъ,
рабоплаването, за да заеме то въ стопанския животъ учредениятъ съ сега сжществуващия законъ виешъ
рибарски съветъ, безъ да бжде свиканъ да даде
на страната ни заслуженото си место.
V. Вземайки актъ отъ досегашните постижения мнението си по рибарската политика, се окончателно
въ областьта на постройката и подобренията на премахва. Установениятъ цензъ за главните служби
пристанищата ни по Черно море и р. Дунавъ, съ въ Инспектората по риболова цели да обезпечислужбата за определени личности, безъ да се държи
борътъ реши да настои:
1. Да се довършатъ започнатите строежи на сметка за инстинскитъ- нужди на нашия практически
морски риболовъ й неговото преуспеване, както и
черноморските ни пристанища, като се предвидятъ
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резултата отъ досегашната дейность на сжщигЪ лич
ности. Съборътъ наново е принуденъ да повтори
своитъ решения отъ миналото и да настои предъ
отговорните фактори да се вслушатъ въ нуждитъ
на момента, защото губенето на време е гибелно
за напредъка на нашето рибарство, като се подчер
тае, че риболуването е не само стопански, но социаленъ и националенъ въпросъ. Затова реши:
а) да настои да се направи коренна см-вна на
ржководителйгв на рибарската ни политика;
б) да се възстанови Рибарското училище, като
се преобрази въ духа на съвременните нужди на
риболова;
в) да се даде гласность на готвения новъ законъ
за риболова, като се взематъ мненията на компе
тентните организации и лица, за да се избъгнатъ
гръшкитъ на миналото и се създаде законъ, който
да даде тласъкъ за истински напредъкъ на нашето
рибарство;
. г) да се отдъли професионалния, отъ спортния
риболовъ;
д) сега сжществуващата Ихтиологична станция
въ Созополъ да се слъе съ Аквариума, за да се
реализиратъ економии и се създадатъ условия за
истинска научна работа въ полза на риболовството;
е) да се поощри широко кооперативното устрой
ство на търговията и уловътъ на нашия морски и
дунавски риболовъ.
VIII. За да се даде възможность на членоветъ на
Б. Н. М. С. да се запознаятъ отблизу съ морето,
Дунава и свързаните съ тъхъ стопански промисли,
XII. редовенъ съборъ на Б. Н. М С. реши да се
направятъ постжпки предъ М-вото на железниците,
пощите и телеграфите:
1. Да се допускатъ членовете на Б. Н. М. С. да
пжтуватъ на групи най-малко отъ 5 души по нама
лената тарифа, срещу представяне на членските си
карти така, както е разрешенъ въпроса за тури
стите и др.

2. Да се разреши индивидуалното и груповото пжтуване на членоветъ на Б. Н. М. С. съ параходите
на Бълг. търг. пар. д во и тъзи на Дунавската крайбръжна служба по намалената тарифа.
IX. Понеже клоновете на Б. Н. М. С. уреждатъ
ежегодно по крайбрежието ни здравни детски ко
лонии, въ които влиза изключително учеща се младежь, то дванадесетиятъ редовенъ съборъ реши да
моли и настои предъ М-вото на желъзницитЪ, по
щите и телеграфите, щото ГБЗИ колонии, при пъ
туване по Б.Д.Ж. и съ параходите на Параходното
д-во, да се ползуватъ съ предвиденитъ намаления
за колониите на училищните настоятелства.
X. За да се подобри економическото положение
на твърде много изнемогващото сега население по
Черноморското ни крайбрежие и за да могатъ да
се използуватъ природните богатства на близките
до тъхъ планински масиви, дванадесетиятъ редовенъ
съборъ реши да подчертае предъ надлежнитъ мъста и
власти важностьта на въпроса за прокарване на пъ
тища, които да свързватъ вжтрешностьта съ край
брежните селища и да моли за незабавното осъ
ществяване на това.
XI. Понеже до сега водниятъ спортъ е застжпванъ въ училищата едностранчиво — само чрезъ
плуване, то дванадесетиятъ редовенъ съборъ на Б.
Н. М. С. реши да се настои М-вото на нар. просве
щение да въведе като задължителенъ предметъ
гребниятъ спортъ въ курсовете по физическо въз
питание, когато последните се състоятъ въ край
морски или дунавски градове. •,
XII. Дванадесетиятъ редовенъ съборъ на Б. Н.
М. С. моли М-вото на народното просвещение да
учреди, День на морето" по подобие на День на детето
и День на Червения кръстъ, като сръдство за при
общаване учещата се младежь къмъ морската идея.
XIII. Моли сжщо М-вото на народното просве
щение за учители по физическо възпитание въ гра
дове, кждето е възможенъ водниятъ спортъ, да се
назначаватъ владъещитъ плуването.
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Страница за малкитгъ
. Златната рибка
Слушай, Бебо, страшна тайна
снощи ми разказа тати:
какъ въ едно море безкрайно
има сребърни палати,
а въ палатит-в живЪе
и съсъ хубостьта си гръе,
сръдъ водата необятна —
рибка златна
чудна; малка,
златна, дребна
и вълшебна
като мъничка игрална.

Тази рибка, братче мило,
откогато свътъ свътува,
вдънъ морето се е скрила
и сръдъ рибигв царува
за добро и за сполука —
ала казватъ, че и тука,
до бръта ни, често иде
за да види
и да свари
,
въ трудъ упоренъ,
неуморенъ,
наштъ пъргави рибари.

Знай, че тя не се показва
нито денемъ, нито нощемъ,
тъй и татко ни разказва —
а пъкъ ДБДО дебне още
съ мръжата край брътоветъ,
колчемъ ясенъ месецъ свъти,
съсъ надежда да я хване,
за да стане
и тя наша —
ехъ, тозъ Д-БДО,
хичъ не гледа,
че съ лулата си я плаши!
БОРИСЪ МАКОВСКИ

К о й т о д о б р о мисли, д о б р о н а м и р а
Живъли нЪкога двама приятели, единиятъ отъ
които билъ много беденъ. Той често искал ъ пари
отъ съседигБ си, ала никой не му давалъ.
— Ще отида и при моя приятель, — рекълъ сиромахътъ — той ще ми услужи!
Приятельтъ му далъ пари въ една кесия и казалъ:
' • • — Вземи ги, а каквото спечелишъ," нека бжде
твое. Ще ми върнешъ, когато можешъ, само това,
което азъ ти давамъ.
Тогава беднякътъ се размислилъ:
— Азъ имамъ тия пари и мога да избътамъ съ
първия корабъ, който тръгва отъ пристанището.
Така решилъ той, но когато се качвалъ на ко
раба, кесията незабелязано паднала на земята. Тя
била намерена отъ слугата на неговия приятель,
който веднага я занесълъ на господаря си. Последниятъ я позналъ и сложилъ отново въ сандъка си.
Върналъ се скоро следъ това беднякътъ при
приятеля си и му се примолилъ:
— Дай ми още малко пари, защото нъма да ми
стигнатъ.
Далъ му добриятъ човъкъ още пари, но сиромахътъ пакъ си помислилъ:
— Ще бътамъ!
И се запжтилъ направо за пристанището.
Той държалъ внимателно парите, но когато се
качвалъ по стълбата на парахода, кесията съ паритв пакъ паднала въ водата. Една лакома риба я
глътнала. Но и сега слугата на приятеля му, тъкмо
хвърляпъ своята мрежа въ водата, сполучилъ да хване
тази риба. А когато готвачътъ на богатия приятель
разпралъ рибата, намърилъ кесията и я далъ на
господаря си.

— Я гледай! — извикалъ зачудено той. Това
е кесията, което дадохъ на моя приятель.
Малко време следъ това, пристигналъ и бедня
кътъ за трети пжть.
— Дай ми още малко пари! — казалъ той.
Добриятъ приятель му далъ парите, но добавилъ:
— Сега требва да ти кажа, че съмъ ти далъ
всичко 300 жълтици.
—,Върно! — казалъ беднякътъ. И размислилъ:
— Дано Богъ да ми помогне. Тогава ще мога
да повърна дълга си на моя приятель.
И заминалъ.
Минали много години. Единъ день той се завърналъ отново въ своя роденъ градъ, намърилъ прия-.
теля си и му казалъ.
— Азъ съмъ вече много богатъ. Ето, връщамъ
ти парите, които ми даде.
, .
— Благодаря ги! Радвамъ се, че си успълъ, но
искамъ н^що да те попитамъ: когато вземаше отъ
мене парите, какво си помисли?
— Да ти ги върна 1
— Не, кажи ми истината. Нъма да ти се раз
сърдя.
Тогава приятельтъ му разказалъ, какъ помислилъ
да го излъже, и какъ третия пжть се помолилъ на
Бога да му помогне. Така, съ Божията благословия,
той успълъ и станалъ богатъ.
Слушалъ другиятъ, преброилъ паритъ и казалъ:
— Само тъзи еж мои, останалото е твое и Божие.
Който добро мисли — добро му се отплаща,
И двамината станали още подобри приятели.
САЩА ЛИПОВСКА
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ПРИЕМЛ ОБЯВЛЕНИЯ И РЕКЛЯМИ

за сп. „МОРСКИ СГОВОРЪ"
И ЗЯ- ВСИЧКИ ДРУГИ ВЕСТНИЦИ И СПИСДНИЯ
Дава съвети по разни въпроси и прави справки.
Съчинява и корегира разни писменни и печатни работи.
Урежда издаването на разни печатни произведения.
Урежда журналистически анкети.
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 „ Х Е М У С Ъ " А. Д.—

СОФИЯ

ул. Солунъ, 55. Пощ. чекова смЪтка 607. Телеф. 2294

РОДНА ХУДОЖЕСТВЕНА
ВйК. П. ФйЛЯПОв!: Бирникътъ дошелъ —повесть
Разкази на ловеца
ВЛ. ЛОДЯВОВЪ: Слънцето угаснало, романъ . . . .
Викъ — романъ
Звезди въ прозореца

60
50
50
60
60

ДаМ. КалфОВЪ: Индийскиятъ петель — хумори
50
стични разкази
СвЪТОСЛаВЪ МаВКОВЪ: Кжщата при последния фенеръ 35
35
Лвтомати, разкази
Дамата съ рентгеновитв очи 40

лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

В. В. Р а Ш Ш : Дунавски сонети — стихове . .

20 лв.

Нор.

СтубВЛЪ: Сиротински пЪсни — стихове . . .

25 лв.

АсеВЪ РаЗЦВЪтВИНОВЪ: Планински нощи. . • . . . .

30 лв.

ТВОДОРЬ ТраШ.ВК Български балади — стихове,
подвързана

60 лв.

ИВ:

Мълчаливи херои — повесть • • • •

50 лв.

яИГ,

ЛИТЕРАТУРА
; Томъ I — Росенския камененъ
мосгь и др. разкази
Томъ II — Лъжовенъ сввтъ и
др. разкази . . . .

40 лв.
45 лв.

1р. [мврншя Томъ1 — Стихотворения

50 лв.
60 лв.
60 лз.

Кон. Нонстантваовъ: Кръвь — романъ .

50 лв.
50 лв.

. . . .
Томъ II — Хуморъ и сатира . • •
Томъ Ш — Разкази и фейлетони
Любовь — романъ .

НЛВВВЪ : Времена и хора — разкази . . • 50 лв.
30 лв.
СярОВЪС Светица и др. разкази
30 лв.
Трагедията на Боровъ
Златна Прага — картини и предания 30 лв.
ГЪЯЖЙОВЪ: Орнаменти — литературни и фило
софски есета
• • • •
Вълшебния играчъ — разкази • •

40 лв.
30 лв.
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БЪЛГАРИ, ПЖТУВЯЙТЕ ПО МОРЕ!

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО - ВАРНА

Използувайте дружествените параходи, за да получите възможностьта да се полюбувате на морето!
Съ параходите на Българското Търговско Параходно
Дружество можете да направите пжтувания, които да
Ви оставятъ мили неизличими спомени. Вие ще опоз
наете крайбрежието и ще вкусите отъ прелестите на
близкия изтокъ, чаровете на който привличатъ хи-.
ляди и хиляди туристи отъ всички краища на света.
Дружеството поддържа три редовни линии:
а. Крайбрежна: Варна—Бела—Несебъръ—Поморие—Созополъ—Бур
гасъ—Приморско—Царево—Синьоморецъ и обратно;—два пжти сед
мично.— Отъ 15. юний до 15. сепгемврий директни съобщения
Бургасъ—Варна и обратно, специално за курорта.
б. Пирейска: Варна — Бургасъ — Цариградъ — Пирея — Хиосъ — Митилинъ и обратно—два пжти въ месеца.
в. 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 5 0 % (но не и върху храната).
Ссозенъ интересъ предсталява пжтуването до Александрия, което се извърш
ва съ луксозните и бързоходни параходи „Бургасъ" и „Царь Фердинандъ".
ОБИКНОВЕНИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРЯНЯ:
За Пирейския рейсъ:
За Александрийския реисъ:
I класа . . лв. 8ССО
I класа . . лв. 5000
Отиване и
Отиване'и
II класа . . лв. 6000
II класа . . лв. 460о
Ш класа . . лв.40СО
връщане
/ III класа . . лв. 2000
връшане|
За крайбрежния рейсъ
I класа . . лв. 680
I класа . . лв. 400
Варна—Бургасъ
Варна—Синьомо II класа . . лв. 540
II класа . . лв. 300
рецъ и обратно III класа . . лв 360
и обратно
III класа. . л в . 200
Хрена по лв 150 на рень за I и II класа, за българското крайбрежие.
Забележка: Свърхъ горнитЪ такси за пгктнишкитЬ билети се събирагь допълнително кейово право въ Ьарна и Бургасъ по 15 лв. а въ малкитв крайбрежни пристанища по 5 лв. на лице.
Най-подробни сведения, относно всично, което интересува пжтуЕВШиттз.сеполучаватъ отъ
агенциите въ Варна и Бургасъ и крайбрежните, а сжщо и отъ Дирекцията.
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