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ЦАРИЦАТА

НА ЧЕРНО МОРЕ, —

НДЙ-КРДСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГО-ИЗТ. ЕВРОПД

ВАРНА

Най-модерни бански съоржжения 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 близкитъ околности, както и
до Цариградъ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТЪ—раз
влечения : театри, кинематогра
фи, тенисъ клубъ, морски тър
жества.
ГОЛЪМИ МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕ
СТВА въ началото на м. августъ,
съ участието на най-видните бъл
гарски артисти. Презъ сезона гостуватъ Народенъ драматиченъ
театръ и Народната опера.

I
I
I
I

I

УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТА

НАЙ-ИЗНОСНИ:

Меню въ първокласни ресторанти • отъ 50—80 лв. дневно.
А ла картъ, пъленъ объдъ, безъ питиета, отъ 25 лв. нагоре

Първостепенни хотели отъ 40—
90'лв.на легло.
Частни квартири отъ 25—100 лв.
дневно, споредъ категорията и чи
слото на леглата.

Лътовна карта за цълия сезонъ 30 лева.
ТАКСИ ЗА БАНИТЪ:
1. Студени бани

I класа
III

кабина 15 лв.
шкафче
8 лв.
общасъблек. 5 лв.

2. Топли бани

{.

класа на часъ 20 лв.
»
»
12 лв.

Отъ 1. юний до 30. септемврий льтовницитъ се ползуватъ съ 50% нама
ление по Б. Д. Ж., като за връщане
билетитъ важатъ до 31. октомврий
Отъ 12. юлий до 12. Августъ намале
нието е само 30%.
Бюрото за лътовници при Курорт
ното стопанство въ приморската гра
дина разполага съ пъленъ списъкъ на
квартири, дава всички сведения и на
станява летовниците безплатно.
За тия, които търсятъ абсолютно
спокойствие и морелъчение — препоржчваме Св. Константинъ.
Летовници, запомнете, че есеньта въ Варна е сжщо тъй приятна, както и лЪтото, — но
при сравнително по-низки цени.

Отнасяйте се за всичко до Варн. град. общ. курортна дирекция.
!
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СГОВОРЪ

ОРГДИЪ НА БЪЛ1АРСКИ.Я Ц Д Р О Д Ш Ъ МОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а 13
Варна, януарий 1936 година

УРЕЖДЯ
КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯТЪ ОТДЪЛЪ

Брой 1
Глав. ред. проф. Я. ЯРННУДОВЪ

Тринадесетата година
Миналата година донесе две голгьми придобивки се издадоха неколко сбирки песни и разкази, по
за родното ни корабоплаване. На 17. мартъ биде светени на морето.
открито, при тържествена обстановка, българВсички тия данни показватъ, че хвърляното,
ското държавно параходство по легендарния Дух отъ основаването на организацията ни до днесъ,
навъ. Ако и поддържано въ скромни размери, то семе вече дава по-обиленъ плодъ и че морската идея
даде резултати—материални и морални—които у насъ прави постоянно нови завоевания. Нека всичко
далечъ надхвърлятъ първоначалните очаквания. това даде новъ тласъкъ на деятелите на Б. Н. М. С.
Началото е поставено; требва сега да се напре- за превъзмогване на временното униние и за усигнатъ всички усилия и разгънатъ обществени и лена творческа работа презъ новата година.
лични енергии, за да се овладгье съобщително*
.Морски сговоръ", който е билъ винаги найтехнически и стопански тоя грамаденъ и отъ пър верниятъ изразитель и най-ревностниятъ провостепенна1 важность международенъ пжть, та пагандаторъ на морската идея и е единствениятъ
да могатъ плодоветгъ отъ труда на българския архивъ у насъ на натата морска мисълъ въ всич
производителъ да се занасятъ по него до чуждитп>ките и разклонения, ще продължава и въ бждеще
тържища подъ родния трицвгътъ.
съ сжщата настойчивость да приобщава нашето
•А къмъ края на годината Българското тър- общество къмъ тая идея и да внедрява въ душата
говско параходно дружество увеличи корабоплава на българския народъ идеалите, които движатъ
телния сн паркъ съ единъ новъ плавателенъ сждъ, организацията ни. Той ще бжде винаги въ найчиито размгьри, солидность и устойчивость, по- предната фаланга при отстояване на интересите
зволяватъ на българина да насочи вече погледа и на морска България и ще дава най-точно и ком
желанията си — ако и за сега още въ мечтите петентно осветление на съответните въпроси,
си—и отвждъ океана. Благодарение на тая придо които животътъ и историята слагатъ на обще
бивка тонажътъ на д-вото, който до преди 2—3 го ствения форумъ. Списанието ще запази и занадини не надминаваше 10000 тона, вече надхвърли предъ приблизително сжщия си обликъ, който, все
25 хиляди. Водятъ се преговори за закупване и пакъ, ще се стреми да нагажда къмъ нуждите
на другъ параходъ и изглежда, че изказаната ми на времето. Съобразно последните, тая година се
налата година на сжщото това мгьсто надежда, открива специаленъ отделъ, който ще осветлява
за ново удвояване на родната параходна вме- обществото верху нуждата отъ охрана на на"
шите брегове. Освенъ това, за създаване, на постимость, не ще остане празенъ блгьнъ.
И други отрасли на морското на дгьло презъ непосредственъ контактъ между читатели и ре
изтеклата година бидоха тласнати напредъ. Во- дакция, съотв. управата на организацията, открива
дниятъ спортъ буди есе по-големъ интересъ и съ се отъ идния брой и отделъ .Въпроси и. отговори",
ревнование у младежьта. А детскитгь морски лгь- гдето отъ сведущи лица ще се даватъ най-точни
товища се организиратъ все по-добре и разрастватъ и правилни сведения по въпроси, зададени отъ чле
все повече, и въпреки нестихващата още криза, нове на организацията и абонати на списанието.
постоянно се увеличава притокътъ отъ деца на Съ тия нововъведения се надеваме да допринесемъ
морския плажъ, гдето подрастващите поколения значително за събуждане на още по-живъ инте
каляватъ организмите си и се сродяватъ духовно ресъ къмъ списанието и делото на Б. Н. М. С.
съ морската стихия. Ние виждаме, освенъ това,
Съ тая надежда редакционниятъ комитетъ
че и всекидневниятъ печатъ, както и други изда пожелава на всички служители на морската
ния започватъ да отделятъ значително внима идея повишена енергия и творческа работа презъ
ние на въпросите, вълнуващи ратниците на тая година, за да можемъ да се поздравимъ на
Б.Н.М.С. Зачестява и художественото възсъзда- края на сжщата съ нови постижения и завоевания.
ване на морето и чувството къмъ. него въ лирика,
.МОРСКИ СГОВОРЪ"
разказъ и живопись: само презъ миналата година
Варна, Януарий 1936 г.
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Стр. 2
В.

О К О Л О Н А Ш И Я И З Л А З Ъ НА ЕГЕЯ
Ежедневниятъ печатъ изнесе, че въ дружеството
за българо-гръцко сближение, бившиятъ директоръ
на Б. Д. Ж. инж. Л. Божковъ, е челъ рефератъ за
свързването на Бълг. държ. жел. съ гръцките такива
при Демиръ Хисаръ и Кулата, като е изтъкналъ
економическото значение на този пжть. Въпросътъ
мина почти незабелязано. Той е, обаче, отъ много
голъмо значение и бихме казали, че, следъ Гол-вмата
война, надали има въпросъ, който така да е привличалъ общественото ни внимание като този за
излаза ни на Бъло море. Свързването на нашите
железници съ гръцкитъ по долината на р Струма е
не само технически въпросъ. Той е отъ политическо,
икономическо и, ако щете, отъ стратегическо зна
чение. Когато ще се разрешава такъвъ единъ въп
росъ, ще требва да се взематъ въ съображение
всички условия и изгоди, да се преценятъ и да се
вземе съответно решение, отговарящо на интересите
на страната.
Свързването на нашитЬ железници съ гръцкигв,
преди всичко, цели да измести, като го предреши,
въпроса за нашия излазъ на Егея, гарантиранъ ни
чрезъ чл. 48 на Ньойиския договоръ, единственото
право, дадено ни съ този договоръ, но останало и
до сега неизпълнено.
Това наше право произтича отъ алинея трета и
четвърта на чл. 48, който гласи: „България се от
казва въ полза на главните съюзени и сдружени
сили отъ всички свои права и титри върху терито
риите на Тракия, които принадлежать на Българ
ското царство и които, намирайки се отвждъ новите
граници на България, както те еж описани въ чл.
27—30 часть II (границигв на България), сега не еж
дадени никому.
България се задължава да признае решенията
на главните съюзени и сдружени сили относително
тия територии, главно що се отнася до поданството
на жителите имъ.
ГлавнитЪ съюзени и сдружени сили се задължаватъ да се гарантира свободата на економичеСКИТБ изходи на България на Егейско море.
Условията на тая гаранция ще бждатъ опреде
лени допълнително".
Границигв на Ньойиския договоръ откженаха БЪломорието отъ неговия естественъ хинтерландъ и
обрекоха на "економически упадъкъ цъвтещитъ въ
миналото пристанищни градове по него, а Родопскиятъ масивъ остана безъ естествените си изходи
по течението на ръкитъ. Той се ориентира вече
къмъ северъ. Съобщителните линии, създавани съ
големи жертви отъ държавата, дадоха нова насока
на економическигв артерии. Черноморските ни при
станища до сега изпълняватъ съ успъхъ ролята на
близкия егейски брегь, а цъвтещите градове по
бржга на Егея се обрекоха на постепененъ упадъкъ.
Солунъ почувствува най-силно това неестествено
положение на политическите граници. Усилията на
гръцкитъ правителства се насочиха да създадатъ
за тоя градъ условия за сжществуване. Затова
беше необходимо да се привлече търговския трафикъ на централната и западна часть на полу
острова — България и Югославия. Югославия прие и
формира своята зона въ Солунското пристанище,
като я използува, докато създаде удобни съоб
щителни линии съ собствените си пристанища въ
Адриатическо море. Въпросътъ съ България остана

откритъ и до днесъ. Той се повдига отъ нашите
южни съседи при вевки случай на международни
срещи и конференции. Очевидно е, че, разрешавайки
въпроса за економическото подпомагане на Солунъ,
гърците целятъ да дадатъ едно разрешение, което
ще отклони България отъ досега поддържаната
теза, съгласно чл. 48 огъ Н. договоръ — економи
чески излазъ презъ територия, суверенно владена
отъ насъ и то въ западна Тракия, кждето е найлесно оежществимо това.
Презъ 1929 г. Бълг. нар. морски сговоръ свика
въ София академическа конференция по излаза на
България на Бъло море. На тази конференция взеха
участие почти всички наши компетентни по въпроса
учени, видни общественици и политици. Въпросътъ
беше разгледанъ най-подробно. Становището на
конференцията, заедно съ протоколите на заседанията,
се издадоха въ специална книга, разпратена до
всички наши видни общественици, писатели, военни,
учени и пр. На тази конференция се изтъкна ста
новището: „Всички интереси на страната изискватъ
наложително бждещиятъ реаленъ излазъ на Бълга
рия на Бело море да бжде непременно южно отъ
Родопигв'.
Техническата страна на въпроса се разгледа
много подробно отъ г. инж. Лазаровъ. Той разглежда
за всеко пристанище по отделно колко ще струва
за държавата този изходъ, ако се иматъ предвидъ сегашните съоржжения и новите, които ще
еж необходими, като сравнява Деде Ягачъ, Порто
Лагосъ, Кавала и Солунъ.
Споредъ изчисленията му презъ 1929 г. въ Деде
Лгачъ, за пристанище ни еж нуждни 20 милиона зл.
лева или 600 милиона лева, за Порто Лагосъ за
пристанище — 450 мил» лв и за 103 клгм. желЪзопжтна линия 700 мил. лв. или общо около 1 милиардъ и 300 мил. лева; за Кавала 450 мил. лв. за
пристанище и 290 клм. желъзопжтна линия—1 мил.
и 500 мил. лв. или всичко 1 милиардъ и 950 мил.,
лв.; за Солунъ, за железница отъ Радомиръ до Ку-'
лата, около 164 клм., ще еж нуждни около 900 мил.
лв. Огъ техническо гледище Деде Лгачъ дава сра
внително по-големи изгоди. Свързването ни съ Со
лунъ е много по-неизгодно отъ чисто политическо
гледище, защото ще постави търговията ни подъ
чужда зависимость и ще предреши и обезсили едно
право, установено отъ чл. 48 на Ньойиския договоръ
и потвърдено презъ дебатите на Лозанската конфе
ренция, когато въпросътъ за Тракия наново се раз
глежда. Насочването ни къмъ Солунъ е въ връзка
и съ политически стремежи и на други стрени. Това
свързване, обаче, ще се отрази най-пагубно върху
редъ наши търговски центрове, които ще се лишатъ
огъ досегашното си оживление за сметка на Солунъ.
Най-чувствително това ще бжде за Бургасъ, който
фактически обслужва цела Южна България. Ще се
решимъ ли да жертвуваме интересигв на наши цъвтещи градове, за да насочимъ търговията си презъ
чужда територия и да облагодетелствуване чуждо
пристанище за сметка на нашите такива, кждето еж
вложени милиарди български спестявания? Каква
ще бжде въ сжщность облагата отъ това? Разстоя
нието София-Солунъ е 335 клм., София-Бургасъ
ФИЯ ВарНа 54
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линията София—Солунъ стокитъ ще изминаватъ 171
клм. въ чужда територия и ще плащатъ навла на
чуждата ж. п. линия, за да съкратятъ навлото за
115 клм. по бълг. линии, съ други думи, ще платимъ
навло за 171 клм. на чужди ж. п. администрации, за
да лишимъ нашата отъ приходъ за 115 клм. и да
економисаме за вносителя сжщата сума. Въ замъна
на това държавата ще харчи 900 мил. лв. за ж. п.
линия отъ 164 клм. Ясно е, че фактически ползата
за народното стопанство ще бжде спорна. Изгодата,
обаче, за гръцките железници и Солунъ е явна. За
това нашите южни съседи проявяватъ нервность и
на всички международни срещи по този въпросъ
следватъ една неуклонна линия, очертана още въ
Лозана, когато г. Венизелосъ заявява: „Язъ требва
да подчертая, че България н-вма нужда отъ Деде
Ягачъ. Бждещето на България е къмъ Солунъ. Бъл
гария требва да насочи СВОИГБ усилия къмъ Солун
ското пристанище. Тя требва да върви тамъ. Тя
требва да свърже своитъ железници съ нашите
и нататъкъ да насочи своя износъ и своя вносъ".
Следъ като се отне на България изхода къмъ
Бъло море, чрезъ политическия натискъ на нашите
съседи, сжщигв днесъ съ сжщитъ методи се стремятъ да насочатъ търговията ни къмъ сжщото море,
но презъ територия, владъна отъ ГБХЪ и по посока
най-изгодна за ГБХЪ. Ето защо търговскитъ отно
шения съ нашите южни съседи не еж уредени отъ
Голъмата война и до днесъ.
Висещигв спорове като въпроса за доспатскитъ
гори и пр. се разрешиха, но търговски договоръ още
нъмаме, защото все имаме още нъщо недоизказано
и неразрешено. Това е главниятъ въпросъ — свър
зването на нашите железници съ гръцките при Кулата.

Стр. 3'.
Четениятъ рефератъ отъ г. инж. Л. Божковъ е
отъ големо значение, защото за пръвъ пжть се из
нася отъ наша страна гледище, което се различава
отъ следваната до сега линия. Ние считаме, обаче,
че условията съ нищо не еж се измънили отъ 1929 г.
до днесъ и че становището на академическата кон
ференция по нашия излазъ на Егея и днесъ остава
най-правилно.
Българското стопанство понесе много жертви
до сега, за да се ориентира и замести гръцкия па-,
заръ, който въ миналото беше отъ решаващо зна
чение за него. Българското производство се измести
отъ гръцките пазари, благодарение на създаденото
положение следъ войната и липсата на търговски
договоръ между дветъ страни. Свързването на желъзопжтните ни линии може да улесни сключването
на търговския договоръ, но първоначалното поло
жение на българските произведения на гръцкия пазаръ надали ще се възстанови. Сигурно е, обаче, че
ние ще преживъемъ нови смущения въ сегашнитъ
си търговски центрове, като създадемъ условия за
възстановяването на търговското л значение на Со
лунъ, чрезъ българския вносъ и износъ и за сметка
на нашите черноморски пристанища. Това не само
че не е желателно, но е и опасно. Най-после, требва
да се установимъ на една постоянна стопанска по
литика и да създадемъ условия за сигурность въ
развитието на нашите градове, докато настжпи моментъ за правилно разрешение на въпроса за на
шия излазъ на Егея, който е главната ни цель следъ
ГолЪмата война.
Повдигнатиятъ отъ г. Божковъ въпросъ изисква
големо внимание. Ние считаме, че той не може да
се реши на единъ рефератъ.

Н. НАЙ ДЕНОВЪ

Б Ъ Л Г А Р С К И Я Т Ъ О К Е А Н С К И П А Р А Х О Д Ъ „РОДИНА"
Новозакупениятъ най-голъмъ български параходъ
е вече въ български води. Неговата покупка е
крупно събитие въ нашия економически животъ. То
не бива така леко да се отминава, защото съ него
се прави нова крачка въ областьта на нашето мореплавание, откриватъ се нови хоризонти, нови переспективи за творене на повече блага за нашата
Родина! — Макаръ и съ толкова жертви и следъ
толкова борби съ ТЪМНИТЕ сили на частните интереси,
все пакъ, ние направихме още една сигурна стжпка
напредъ.
Параходътъ .Родина", построенъ въ края на 1922
година въ , Бременъ, е носилъ името „Е15епасп",

—името на града, кждето Лютеръ преведе библията.
Въ единъ хубавъ зименъ день българскиятъ трибагреникъ се
разве гордо на железния стожеръ и
а
яЕ15епасН стана .Родина" . — Ето и неговото кратко
описание:
115 метра
Дължина
15.60 .
Ширина
7.90 .
Газене (потъване)
9,022 м3
Обемъ за товарене
6,51О*тона
Товароспособность
9,630 .
Водоизмещение
10-13 мили (20—25 клм.).
Скорость
__Трй котела работещи съ прегръта пара.

,Родина* товари 5000 тона разни стока въ Анверсъ
за Сргьдиземно и Черно море

, Родина" разтоварва 700 тона разни стоки
въ о-въ Малта

Стр. 4
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Освещаване на .Родина' въ Хамбургското пристанище
и че тя, въпреки всичко, има право на дълъ отъ
Парна машина 1.700 конски сили.
Разходъ на гориво 23—24 тона вжглища за 24 часа. благата, които морето предлага на всички културни
Може да взема запасъ отъ вжглища до 2,100 народи1 — Тази ценна придобивка за родното ко
тона, съ което количество може да обиколи единъ рабоплаване требва да радва всъки истински бълпжть земята по екватора, безъ спиране. Снабденъ е гаринъ. И нека се надъваме, че следъ направената
съ съвсемъ модерна и мощна радиопредавателна крачка, ние ще поемемъ, най-после, пжтя, въ който
станция, работеща на кжси вълни на разстояние до отдавна требваше да вървимъ. Нека и ние да се
8—Ю.ООО клм. и на сръдни вълни на 1,500—2,000 изравнимъ съ тези, които еж вече предъ насъ и съ
клм. За да може возенето на кораба да бжде си гордо вдигната глава да можемъ да кажемъ: — Ние
гурно и безопасно въ всъко време, той притежава сме българи! Ето, ние можемъ да бждемъ и моряци,'
всички съвременни навигационни прибори, като: ра- не по-лоши отъ васъ! — Дайте ни морето, което
диозасвчникъ, (уредъ за намиране на посоката на неправдата ни отне!
радиостанциите), надводенъ телефонъ и разни други
прибори за измерване на дълбочините. Има специална
хладилна машина за замръзване на месо и дру
ги продукти, служащи за храна на екипажа при
по-дългите преходи. За удобство при товарене и
разтоварване, той притежава мощни повдигателни
машини и специални товарни стрели. — Има седемь
товарни стрели за по 5 тона, четири за по 10 тона
и една за 30 тона!
Построенъ съ всичката серисзность и предвидливость, съ която германците строятъ само за себе
си, въ него всичко е разчетено, при минимумъ раз
ходъ, да дава максимумъ удобства и работа. За сега
„Родина"е йай-новиятъ,най-здравиятъ и най-големиятъ
български параходъ. Съ него ние можемъ да кръ
стосваме всички морета и океани и да напомняме
тамъ далече, че България е била, е и ще пребжде
.Родина" разтоварва въ Солунъ 1100 тона
разни стоки
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Стр.5

ОХРАНА НА НАШИТЪ БРЪГОВЕ
Г.

ПАНЧЕВЪ

СЪВРЕМЕННИТ-Ь

ВОЕННИ

КОРАБИ.

«Мореплаването и флотътъ на единъ народъ еж мЪрило за не
говата култура, благосъстояние и величие".

Всички държави по света, безъ изключение,
Линейни кораби — (броненосци, дреднаути) —
които допиратъ до море, иматъ търговски и военни 34—40000 тонни, дълги 190—200 м., широки 30 м.,
флоти.
съ скорость 23—25 мили. Главно оржжие — арти
Въ военния флотъ влизатъ всичките бойни и лерията (IX—ХИ—40. б см.; ХИ—XX орждия среденъ
спомагателни кораби,' морските и бреговите кре калибъръ, XV—40 противосамолетни орждия и кар
постни съоржжения и морското и приморско въз течници). Торпедните имъ тржби еж 4—6, поставени
духоплаване. Ние тукъ ще разгледаме само бойните неподвижно въ подводната часть и насбчени къмъ
кораби — основата на единъ боенъ флотъ — и стените; т-вхниятъ калибъръ достига до 62 см.; носжщностьта на морската отбрана.
сятъ 2—4 хвърчила, които хвъркватъ отъ специални

Английскйятъ

линеенъ корабъ пРодней"

Първи пиратигв еж имали специални бойни ко хвърчилострелни мостове (катапулти). Снабдени еж
раби.. Следъ това, организираните държавни власти съ уреди за поставяне на изкуствена мъгла и спе
строятъ гребни кораби, а по-после и ветроходни, за циални минобрани. Бронята имъ достига до 40.5 см.;
преследване на пиратските, за прекжеване на мор най-дебела е по командирските кули, главната ар
ските съобщения на противниците и за мор тилерия и водолинията; противъ въздушните бомби
еж устроени по 2—3 бронирани палуби, а, най от
ски бой.
Бойниятъ параходъ се яви най-напредъ въ Крим горе, надъ горната палуба, се поставя специална
ската война (1853—1856 г.), бързо се разви и усъ мрежа, въ която да се ударятъ й избухватъ бом
вършенствува, за да представя днесъ чудото на бите и да не могатъ да повредятъ оржжията и жиз
строителната и военната техника. Отъ друга страна, нените части. Противъ МИНИТБ и торпедигв, въ под
сжщностьта на морската война и бой, наложиха поя1- водната часть на линейните кораби, еж устроени
вата и развоя на разнйгв видове бойни кораби, специални кухи или изпълнени съ еластична мате
рть които,сега имаме следнитЬ видове:
' рия удебеления — външни или вжтрешни. "Днесъ
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единъ линеенъ корабъ може да плава свободно и 45000 тона, дълъгъ 262 метра, широкъ 32 метра;
води бой и следъ като е получилъ 3 торпедни или съ скорость 41 мили и машини 157000 конски сили,
въоржжени съ VIII—39 см. орждия, ХИ—14 см. и
минни удари.
много
други по-малки.
Машинитв му еж около 50000 конски сили, има
Кръстосвани. — Големината имъ и размерътъ
18—25 котли, които горятъ, въ повечето случаи,
на главната имъ артилерия еж определени отъ до
нефгь или вжглища.
Районъть на действие достига до 20000 мили. горите въ Вашингтонъ и Лондонъ и се делятъ на:
Вашингтонски кръстосвани I класъ — 10000
Обслугата му (офицери, подофицери, моряци) до
тонни, съ скорость 33—36 мили и районъ на дей
стига до 1399—1500 души.
Използува се въ решителния бой, срещу линей- ствие 12—14 хиляди мили. Въоржжени еж съ VIII—
нитЪ кораби на противника, а въ нъкои случаи и —X—20.3 см. орждия, IV—XVI—10—12 см. противохвърчилни, VIII—X по-малки — сжщо противохвърсрещу морскитЪ крепости и по-леки бойни сили.
Споредъ Вашингтонския договоръ отъ 1921 год., чилни и 12—18 пр. хвр. картечници; иматъ VI—XII—
ГБХНИЯТЪ строежъ е забраненъ. Сега нови такива —53—55 см. торпедни тржби и носятъ запасъ до
почти не се строятъ, но почти всички годни за бой 40 торпеда; носятъ 2—4 морски хвърчила, които
стари линейни кораби еж тоевърр_жжени и модер- изхвъркватъ отъ хвърчилострелни мостове. Броня

Вашингтонски кръстосвачъ

ч
низирани. — Само Франция строи линейни кораби,
достигащи до 34000 тона.
Отъ нашит-Ь съседи Русия въ Черно море има
три такива, Гърция 2, Турция 1.
ЛинейнитЬ кръстосвани — (бронирани край
цери) иматъ почти сжщия (малко по-малъкъ) тонажъ, както и линейните кораби. По калибъръ
главната имъ артилерия е сжща, но по количество
тя е по-малко. Скоростьта имъ е много по-голъ>
ма и достига до 31 мили. Бронята имъ е малко потънка — достига до 30'5 см. Противоминни удебеле
ния — както на линейнитъ кораби.
Използуватъ се въ боя заедно съ линейнитъ ко
раби и за разузнаване.
Тюшиятъ строежъ е престаналъ още въ О. Е.
война. Следъ войната сжщо не се строятъ. Това
еж междинни кораби (между линейнитъ кораби и
кръстосвачите) и еж на изчезване. Засега еж оста
нали само по 4 такива въ Англия и Япония. Найгол-вмъ и силенъ отъ гЬхъ е английскиятъ Хуудъ—

Кръстосеачътъ .Индаанополъ" на Съединенитгь щати

иматъ по командирските си кули, главната артиле
рия и водолинията, която достига до 20.3 см.; иматъ
сжщо и противобомбена мрежа и бронирани па
луби, противоминни удебеления, минобрани и завесници — както въ линейните кораби. Използу
ватъ се за кръстосвачна и търговска война, за раз
узнаване безъ и съ бой. При благоприятна обста
новка взематъ участие и въ боя на линейните ко
раби. Съ загубването на линейните кораби и ли
нейни кръстосвачи, той остава главниятъ боенъ ко
рабъ за линейния бой, който въ една бждеща
воина ще става непременно съвместно съ боя на
авиацията, торпедните и минни сили.
Силата на бждещите военни флоти ще се мъри
съ числото на кръстосваните. Сега Америка има
Т И а
НГЛИЯ
ЯП НИЯ 18
' *Ранция Р 1?нК
лия Ш
ш и г1Рпермания^ 5. °
^ П р и постройката имъ въ Америка единъ тонъ
У
струва 1,500 долара т. е. 123,200 лв.
вашингтонски кръстосвачъ II класъ - 70ОО-800О
тонни, съ скорость 34-37 „или, районъ на пей
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ствие 10—12 хиляди мили, въоржжени съ VI—20.3 см.
или XII—15 см. орждия и др. отъ сръденъ калибъръ. Английските и японските еж съ 20.3 см.
орждия, а американскит-Ь и французкитв съ 15 см.
Иматъ слаба броня (80—120 мм.) по командирските
кули, артилерията и водолинията. Носятъ по IX—
XII—53—55 см. торпедни тржби, до 30 запасни тор
педа и 2—4 хвърчила. Иматъ противоминни удебе
ления, минобрани и завесници.
Използуватъ се за разузнаване съвместно съ поголемите кръстосвачи, за водене на торпедоносците въ
атака, поддържане на атаката имъ и отбиване на тор
педните атаки на противниковите торпедоносци.
Строятъ се въ всички държави. Отъ тЪхъ сега
Америка има 17 такива, Англия — 19, Франция—11,
Япония — б.
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Лондонски кръстосвачи — 5000—7000 тонни, скорость 33—39 мили, районъ на действие 9—10 хи
ляди мили. Въоржжени съ VIII—IX—15 см. орждия,
IV—X—10.2 см. морски и пр. хвр. и 10—15 малки
пр. хвр. орждия и картечници. Некои носятъ и по
8 хвърчила и 100—150 заградни мини. Броня Н-Бматъ. Подводните имъ части еж разпределени на
водонепропускаеми отделения, за устойчивость сре
щу мини и торпеда. Минобрани и завесници сжщо
иматъ.
Използуватъ се за охрана на главнитъ сили отъ
торпедните атаки, разузнаватъ, пръчатъ на проти
вниковото разузнаване и водятъ торпедоносците въ
торпедна атака, като ги поддържатъ до произве
ждане на атаката.
Най-гол-вма твхна привърженица е Англия.

САВА Н. ИВАНОВЪ, биеш воененъ пилотъ-авиаторъ.

М О Ж Е ЛИ А В И А Ц И Я Т А Д А З А М - Ь С Т И Ф Л О Т А ?
Напоследъкъ* НБКОИ наши военни автори, бази
райки се на увлеченията на нъкои ЧИЖДИ военни
капацитети, отказаха значението на флота за нашата
армия, като доказваха, че той билъ могълъ да бжде замененъ съ действията на авиация, което игвло
да бжде по-целесъобразно и по-економично. Тъ- из
тъкнаха, че флотътъ е загубилъ вече значението си
при наличностьта на съвременната авиация, безъ да
взематъ предвидъ, че още никоя крайбрежна дър
жава въ св^та, макаръ и да има силно развита авиа
ция, не се е отказала, нито пъкъ има намерение да
се отказва отъ флота си.
Може ли действително съвременната авиация да
замести флота? Не, защото:
1) Съвременната авиация сама по себе си като
родъ оржжие не е достатъчно мощна въ своите
отделни единици.
2) За да наниса мощни и сигурни удари, тя треб
ва да бжде въ много голямо количество и постоян
но да се масира, което е трудно изпълнимо, гла
вно поради нейния малъкъ районъ на действие, ней
ната малка дълговъчность (животоспособность) и необходимосьта въ случай на масиране да се оголватъ
важни райони и обекти за нападение.
3) И, най-главното, защото съвременната авиа
ция не е въ състояние и не може да действува въ
ВСБКО време, когато все още флотътъ може да
действува.
За да подкрепимъ практически нашето мнение,
ние ще цитираме тукъ по-долу нъкои извадки отъ
описанието на французкитъ- морски маневри презъ
1934 година.
МаневритЬ били посветени на две отделни теми.
Първата тема предполагала, че червените сили,
враждебни на Франция, еж получили задача да извършатъ съ своите кръстосвачи нападение върху
французкитъ морски съобщения. За изпълнение на
тази морска задача кръстосвачитв ,Фошъ", »Турвилъ", „Колбертъ* и „Дуплексъ" требвало пред
варително да се съсредоточатъ въ Бискайския заливъ, при това въ началото на маневритв първитЪ
две се намирали на западъ отъ Ирландия, .Колбертъ"
билъ въ Северното море, а „Дуплексъ* —при но
са Финистере. Синята . (французката) страна, за да
попречи на това съср^доточение, разполагала само
съ подводници и авиация. Обаче, времето не бла
гоприятствувало за действието на въздушнитгь

сили и синьото командване било принудено да имъ
заповгьда да се върнатъ въ Брестъ. Поради това,
на 16. май 1934 год. следъ обЪдъ, червенитЬ кръ
стосвачи могли да се съсредоточатъ, безъ да бждатъ
открити и безъ да имъ се попречи. Ржководительтъ
на маневрите съобщилъ на червените кръстосвачи,
че синиятъ конвой се е насочилъ отъ носа Ортегалъ
къмъ устието на Жиронда, затова и ТБ се насочили
на югъ.
За охраната на синия конвой били назначени
единъ старъ линеенъ корабъ, единъ лекъ кръстосвачъ, 9 водачи на флотилии торпедоносци, 12 подводника и многочислена авиация. Командващиятъ
синята ескадра адмиралъ Дрюжонъ, за да обезпечи
охраната на конвоя отъ транспортите, откъмъ стра
ната на откритото море, разположилъ корабите си
въ видъ на неколко завеси: наймористо една за
веса водачи на флотилии торпедоносци, задъ ТБХЪ
— завеса отъ подводници и, най после, на близко
къмъ транспортите, пжтувалъ линейниять корабъ.
Червените сили презъ нощьта срещу 17. май се
държали далечъ отъ бреговете, избътвайки вся
какви атаки, а на разсъмване на 17. май се построили
въ строй широкъ фронтъ (завеса) за откриване на
противниковия конвой. Благоприятното време по
зволило на синитгь да използуватъ напълно своята
авиация за разузнаване и доста своевременно да
получатъ необходимите данни за местонахожде
нието на червенитгь кръстосвачи. Това имъ дало
възможность да се престроятъ въ съответния боенъ
строй, но поради голямото преимущество въ скоростьта на червенитв кръстосвачи, атаката, срещу
синия конвой, била неизбежна. Морскиять бой се
започналъ отъ разстояние около 4 километра и се
съпровождалъ съ многочислени торпедни атаки отъ
страна на водачитЬ и подводниците, въздушни
атаки, а така сжщо и поставяне на димови завеси.
Споредъ плана за маневрите, предполагало се
да се оежществи съсргьдоточението на много голгьмо количество въздушни сили, но атмосферните
условия се указали неблагоприятни за това.
На другия театъръ — Средиземноморския —
неколко дена по-рано, сящо така поради лошо
време, не могли да се състоятъ грандиозните въз
душни нападения въ района на Бизертъ.
Следъ привъгшването на втората фаза на мане
врите, на 31. май 1934 год. успели да съсрЪдоточать
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готови за излитане, по-вече отъ 100 сухопжтни хвър морско списание „"Шзкпп: 15]буа5епс1е1; (№ 5,1934 г.).
Въ
статията
„въздушните
сили
и
военните
действия
чила (армейски самолети) подъ командата на „въз
въ
Балтийско
море",
авторътъ
на
статията
X. Хадушния" генералъ, а така сжщо водохвърчилата отъ
корабната авиация на хвърчилоносача „Сот. Тез*е" маргренъ, следъ като разглежда ролята на авиа
и тия отъ втория районъ на бреговата отбрана, цията при евентуални военни действия, на Балтий
обаче, поради гжстата мъгла, и този пжть въз ския морски театъръ и участието й въ различните
видове бойни операции (десантъ, отблъсване на дедушното упражнение не се състояло.
Втората тема се състояла въ десантна операция. сантъ, нападение на противниковите бази и защита
Десантътъ въ съставъ 6000 души пехота, специални на своите, атака на неприятелските кораби и пр.) идва
войски, моторизирана кавалерия, при участието на до заключението за необходимостьта да се увелиб. коли и многочислена авиация се стоварвалъ подъ чатъ въздушните сили на Швеция, считайки, че въ
прикритието на морски сили и сжщо многочислена настояще време те по качество и.количество еж
авиация въ Лорианъ. Важностьта на маневрите била по-слаби, отколкото въ останалите прибалтийски
подчертана отъ присжтствието на главния инспекторъ държави. Обаче,,това усилване на авиацията, спо
на армията генералъ Вейганъ и 12 други генерали. редъ мнението на автора, въ никакъвъ случай не
Действията на нападащите били много успешни, а требва да става въ ущръбъ на мощностьта на мор
особенно безупречно били стоварени танковете по- ския флотъ. По-нататъкъ той пише: „Задачата за
отбраната на Швеция тргьбва да се реши не по
срЪдствомъ специални шлепове (барджи).
Въ Средиземно море I. ескадра сжщо завършила пжтя „авиация или флотъ", а непремгьнно подъ
съ маневри своето продължително плаване покрай лозунга „авиация и флотъ". Това се налага още
северо-американскигв брегове, започнато още на повече като се има предвидъ факторътъ на усиле
18. IV. 1934 г. Маневрите се състояли въ края на ното военно-морско строителство въ съседните
м. юний и имали за задача атаката на Марсилия и страни и въ частность въ Германия (линейни ко
Тулонъ отъ страна на I. ескадра. Военно-морските раби и кръстосвани), въ Финландия (броненосци за
сили на синята отбраняваща се страна командвалъ брегова отбрана) и въ Полша, която е увеличила
командирътъ на учебната ескадра. На 28. VI. 1934 год. бюджета си за строежъ на кораби въ двоенъ разсутриньта червените сили били открити отъ авиа меръ въ сравнение съ миналогодишния".
цията въ района на БолеарскигБ острови и атаку
Въ сжщата книжка на шведското военно мор
вани отъ подводниците на подводната флотилия отъ ско списание е отпечатана и статията — „За смет
третия брегови районъ. Сините сили излезли въ ката по отношение на потребното количество бомби
морето съ намерение да атакуватъ червените презъ за атакуване на кораби отъ въздуха" отъ О. Борнощьта. Нощниятъ бой, въ който участвували около линдъ, въ която се разглежда въпроса за атаку
50 кораба, се състоялъ въ средната часть на Лион- ване на корабите отъ страна на авиацията. Явтоския заливъ.
Появилиять се, обаче, силенъ ми- рътъ възъ основа на цифрови данни и сметки, прави
стралъ1) заставилъ ръководителя на маневритгь да възражение и оборва заключенията на генералъотдаде заповгьдь за връщането на цгълата авиа щабниятъ капитанъ Г. Сергелъ, който въ своята
ция въ най-близкитгь бази. Отъ друга страна, въп брошура .Ролята на авиацията въ отбраната на
реки голямото вълнение, корабите атакували Мар Швеция", отъ една страна — е надценилъ слособносилия къмъ обедъ на 29. VI. Въ отбраната уча стьта на авиацията при атака върху корабите, а отъ
ствували всички брегови батареи, попълнени съ мо друга — е умалилъ значението на морския флотъ.
ряци отъ запаса. Около 16 часа сжщия день билъ
Въ заключение ще изтъкнемъ, че въ всички
бомбардиранъ отъ морето и Тулонъ. Следъ това държави кжде повече, кжде по-малко сжществува
ескадрата, докато пристигне въ тулонското пред- спора .авиация или флотъ' за отбраната на
пристанище, за да отдаде котва, пжтувала при много брега, обаче, досега още никоя държава не се е
лошо море (споредъ описвана на маневрите .пж решила да откаже значението на флота, защото
тувала сртздъ грамадни вълни и водопади"). Вечерьта, следи и знае въ подробности резултатите отъ съот
когато вгьтърътъ постихналъ, авиацията произвела ветните свои маневри и чужди такива, кждето
редъ атаки върху предпристанището.
чисто практически се вижда невъзможностьта на
Къмъ този прекрасенъ красноречивъ отрицате- съвременната, ограничена преди всичко отъ състоя*
ленъ отговоръ на въпроса: „Може ли авиацията да ние на времето, авиация да замъни действуващия
замени флота"?, ние, за да бждемъ още по-убеди въ всеко време флотъ. И затова, всека държава,
телни и изчерпателни, ще цитираме и Н-БКОИ инте която има брегове, е решила и ще решава за въ
ресни извадки за случая отъ шведското военно- бждеще задачата за отбраната на бреговете си върху
най-стабилната и най-сигурната база „и авиация, и
*) Северенъ вЪтъръ.
флотъ*.
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КЛЕТВАТА НА М О Р Я Ц И Т Ъ
Морскиятъ бой, въ сравнение съ земния, е много
по-бързотеченъ. по-ужасенъ и по-решителенъ. Обик
новено морската война се завършва съ решително
сражение, въ което се влагатъ целите военни флоти
на воюващитъ, градени и подготвяни десетки години,
струващи много милиарди лева. Тоя решителенъ
морски бой, обикновено, решава и изхода на вой
ната; въ историята н-Ьма противни случаи.

Въ морския бой, обикновено, влизатъ едновреГсеки копяб.бОИНИ К *° РабИ ' Н ° В Ъ п о в е ч е т о « у й
всеки корабъ води боя самостоятелно, и то до по
следна капка кръвь.Военно-морската история познапе Т о а 1° Р еДИНЪ СЛУ*ЧЗЙ ( В Ъ РУсиъЯпокмЕа война),
?доавъ и п ?я К ° Р а б ^ с е е "РеДалъ на противника
здравъ и плаващъ. Обикновено, боятъ на кооабитъ
се води д 0 унищожаването на всичките „ К й н и
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сръдства, следъ което,, останалите живи моряци потопяватъ кораба, безъ да гледатъ, че ще се издавятъ.
За потопяването на военния корабъ има специални
сигурно действуващи устройства. Последно потъва
знамето на кораба, ако въ момента на потъването
му не успее да го вземе нЪкой морякъ, който го
вдига надъ водата до удавянето си, следъ това го
подема другъ, трети и т. н. до последния морякъ.
Както въ всека морска война, така и въ после
дната е имало десетки такива случаи: германски моря
ци, държейки корабното си знаме, надъ местото на
потъналиятъ си корабъ, еж отказали да се качатъ
на пратенитв имъ за спасяване английски спасител
ни лодки.
Нашите военни .кораби, колкото малки и стари
да еж, си иматъ свое военно-морско знаме, което
гордо се развева надъ главите на българите моря
ци и имъ напомня примерите и заветите отъ Одринъ, Тутраканъ, Хамидие и редица още славни
места и дни. На това . знаме българските моряци
лолагатъ войнишката си клетва. Подъ него гЬ ще
дадатъ последните си сили и умение за родъ и Царь.
Традиция е останало, щото нашите моряци да
полагатъ клетва въ деня на морския чудотворецъ
св. Николай и то върху торпедоносеца Дръзки—ге
роя, който на 8./21. ноемврйй 1912 год. нанесе решителенъ ударъ на турското морско надмощие и
безгрижие въ Черно море. .
Дръзки е вече значително старъ; неговите бждещи противници еж десетки пжти по-големи, посилно въоржжени, по-бързоходни, обаче, и Дръзки
и Ц-БЛИЯТЪ български флотъ иматъ два верни съю
зника: нощьта и решението на всички моряци да
умратъ, но да победятъ, И така, той, малкиятъ Давидъ, има см-кпостьта да се бори съ Голията.
Й тая, както и много други години, клетвата на
моряците стана на Никулдень. Чудно хубавъ день.
Слънцето трепти съ пролетна жарь и праща по
следните си лжчи на заспалата природа. Морето, при
таило дъхъ, спи.,Корабите, долепени до пристани
щето, неподвижни очакватъ новите си водачи и обслуги. Само палубитЬ имъ еж въ движение: команди,
изпълнения, свирки, лодки, низко висещи пръторци
— всичко издава-подготовката за голямо праздненство.

На кърмата на Дръзки се гуши въ зеленина,
пръпорци и знамена аналой; на него евангелие, кръсть,
ликовете на Техни Величества, а наоколо разни
морски оржжия: орждия, торпеда, мини, картечни
ци и др.
Часътъ е 7 и 55 мин. Младитв моряци еж предъ
корабите; тамъ еж и по-старитБ имъ другари, на
чалниците имъ, цивилнитЬ и военни представители.
Музиката изпълнява маршове.
Въ 8 часа безъ една минута се чу разката ко
манда на командира на Дръзки: ,3а знамето мирно!"..
Всичко живо, въ целия районъ на флота, замре.
Само дежурниятъ прътюрецъ бавно се огъва, полюляванъ отъ слабия вътрецъ.
Точно въ 8 часа, сжщиятъ командиръ заповяда:
„Знамена вдигни!". Всички мълчаливо снеха шапки.
Музиката засвири Коль Славенъ. Къмъ стожернитв
върхове тръгнаха стотици разноцветни пр^порци —
корабитв се разцвътиха — а надъ кърмите, бавно
и тържествено се изкачваха къмъ коронованите вър
хове на знаменитите стожери, бойните знамена.
.Наложи!" „Шуми Марица" — и моряшкото ура
процепи въздуха надъ морето. . .
. . . Молебствието завърши. Свещеникътъ даде
последните си предклетвени напжтетвия и клетве
ното обещание започна: паднали на колене, съ очи
обърнати къмъ небето, младите моряци се отричаха
отъ себе си, близките си, отъ живота си, и ц%ли
се обричаха въ даръ народу. . .
— Величавъ моментъ, извикващъ тръпки, умилиние, сълзи.
Клетвеното обещание свърши. Моряците единъ
Следъ другъ минаватъ по сходната, качватъ се на
Дръзки, ц-влуватъ • кръста, евангелието и корабното
знаме, което въ моментите на последни усилия и жер
тви, моменти предъ политане къмъ морското дъно,
ще имъ бжде последна утеха," последенъ споменъ
за свидната Родина, за всичко близко и мило въ
нея, — последенъ намекъ за дадената отъ Т-БХЪ
клетва; тогава те, заедно съ него, корабното си зна
ме, ще кажатъ последно сбогомъ на Родината си
стотици километри далечъ отъ нея, надъ хиляди
метри дълбочина.
Единъ следъ другъ минаватъ презъ Дръзки мла
дите моряци. . . Единъ следъ другъ съ умиление и
трепетъ изричатъ: Заклевамъ се. . . Заклехъ се. . .
'. Една гордость, едно самодоволство се чете по
лицата на всички. . .
Въ жизнената сила на Родината се влива нова
струя.
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Б. МАКОВСКИ

К О Р С А Р Ъ Т Ъ НА СМЪРТЬТА.
— Спущане! — командва той.
Мъглата, която покрива морската повръхность,
Желъзното чудовище потъва, но се показва
не позволява на екипажа отъ германската подвод
ница .V 187" да види откжде иде адскиятъ шумъ, скоро на морската повръхность. И димътъ е вече
по-близу. — крайцерите не подозиратъ скритата
който пронизва тишината на Северно море.
Яла скоро следъ това, къмъ морското чудовище смърть. Спокойни еж и 'шеств хиляди души, които
и смалите матрози, полита огнениятъ дъждъ отъ съставлявать екипажите на „ЯЬоикпг", „Нодие" и
орждията на четиридесеть английски разрушители. „Огеззу".
— СпущанеГ—повтаря Ведигенъ своята заповедь.,
Сега всичко е ясно.
И решава: първата торпила за „ЯЬоикн-".
Разбита отъ неприятелските снаряди, подводни
— Готово! — отговарятъ отъ вжтре.
цата става играчка на морските вълни. Но върниятъ
— Пали! — допълва той.
комендантъ, роденъ и израстналъ край бреговете
Удърътъ е въренъ. Огромниятъ крайцеръ потъва,
на Рейнъ, отсича:
— Германци, искате ли да умрете заедно съ мене? сигурно и бързо.
— Заблудена мина! — сигнализиратъ англичаните.
Връзъ окървавенитъ лица на тримата останали
Ведигенъ се усмихва. И докато двата крайцери
живи преминава лека усмивка:
' — Да! — отговарятъ ТБ.
прибиратъ останалите живи моряци отъ изчезналия
Неколко мига по-късно една светкавица про крайцеръ, нова експлозия нарушава морската тишина.
пълзява по палубата на подводницата. Чува се и глухъ „Нодие" се залюлява и следъ н%колко минути по
гръмъ: отъ „V 187" не остава нищо.
тъва въ морските дълбочини. Останалиятъ •„Огеззу"
Яла тътенътъ на морските орждия привлича къмъ разбира: подводниятъ неприятель е наоколо.
местото на тази кжса драма и германския крайцеръ
Кжде?
„Япасюе". Бърза следъ него и „Маюг".
Тревогата е толкозъ голема, че орждията му
Започва борба — жестока и неравна.
стрелятъ безразборно по всички направления.
Краятъ?
Напраздно!
Скоро и той се наклонява на едната си страна,
„Япасюе" потъва, разрушенъ отъ английските
издига се и потъва.
гранати.
— Ударътъ е въ средата на кораба! — съоб
Остава .Машг" — единъ срещу четиридесеть.
Но и той е въ пламъци и безъ команда: коман- щава Ведигенъ въ централата на подводницата.
— Ура! — отговарятъ отвжтре.
дирътъ лежи, потъналъ въ локва алена кръвь, вър
Презъ сжщото време матрозитЪ отъ „Огеззу* се
ху капитанското мостче. Избити еж и другите офи
борятъ съ смъртьта. Те пълзятъ по бронята на край
цери, замлъкнали еж и орждията.
цера и се хвърлятъ въ водата.
Свършено е!
Най-сетне къмъ тЬхъ се приближаватъ холанд
Ония, които иматъ нерадостната еждба да бждагь още живи, бътатъ презъ огромните пламъци. ски рибарски лодки. Яла спасените еж толкозъ мал
ко, че много отъ лодките се връщатъ преди да доИ политатъ къмъ морската бездна.
стигнатъ до местото на крушението. Показватъ се
Все едно: смъртьта е и горе, и долу!
Това се е случило на двадесеть и осми августъ въ далечината и английски разрушители. Но и ТБ
идатъ твърде късно.
1914 година.
*
Въ пъленъ ходъ „С1 9" напуща полесражението.
Янгличанитв отпразднували разрушението на два
И се отправя къмъ родината.
та германски кораби като голъма морска победа.
Но преди да стигне тамъ, на нея предстои тежко
Те имали право да мислять така. Но и по нем изпитание: да мине презъ мрежата на неприятел
ската земя израстнала една нова грижа: отмъщение ските охранителни постове. Затова тя се спуща въ
за погопенитБ стражи на германските брегове и най-голема дълбочина. Скоро Ведигенъ чува теж
за загиналите моряци. Я еждбата предопределила и кия шумъ отъ машините на неприятелски кораби,
човъкътъ, кайто ще извърши това:
които плуватъ надъ него.
Ведигенъ, комендантъ на „11 9*, станалъ корсаръ
Единъ, два, три!
— Слава Богу! — шепне той.
на смъртьта.
Пада и нощьта.
* * *
На двадесеть и трети септемврий той е отново
Когато неговата подводница минала край ХелгоХелголандъ. Родината посреща, както подобава
ландъ, на пжть къмъ устието на рЪка Темза, Ве въ
безстрашния комендантъ и неговитв двадесеть и*
дигенъ не предполагалъ, че двадесеть и четири часа • петь матрози. Я светътъ гърми отъ разказитъ за
по-късно ще бжде най-популярниятъ човекъ въ ц-Ь- неговата нечувана смълость.
лия свътъ.
Но този зачуденъ свЪтъ не знае, че когато Ве
Морето било спокойно, а небесата сини.
дигенъ
слиза на пристанището, покритъ съ венци
Това станало на двадесеть и първи септемврий. отъ есенни
цветя, и когато насреща му пристжпва
Есененъ день.
съ разплакани очи една стара жена, той минава
*
*
смирено покрай пратениците на императора и потъ
— Къмъ запацъ, къмъ западъ! — звучи коман ва като дете въ прегръдките на майка сидата на коменданта.
« * Х , а м ° . мамо! - заглъхва неговиятъ гласъ
. „(1 9" продължава своя пжть, необезпокоявана срЪдъ звуцитъ на германския химнъ.
отъ нищо, докато далечъ въ хоризонта се показватъ
черни кълба димъ. Ведигенъ се усмихва на своето
ПЬ К С
щастие: три големи английски крайцери плуватъ на ™ е а Д М ^ я И Яанп,ИИСКИ
" ^ "° В * С е в е Р н о "°Р е стоать
Дпезеиз*
крайцери - „На*ке" и
срещу него.
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Наоколо е тишина. Само стжпкитъ на дежурния
офицеръ на „Тпезеиз" напомнятъ, че требва да се бди.
Бди той и загрижнб гледа предъ себе си.
— Не е ли туй перископъ на подводна лодка? —
«азва английскиятъ лейтенантъ Бърнсъ на минава
щия комендантъ.
Комендантътъ вдига бинокъла, сваля го, разтрива
•очигЪ си и не върва.
' После?
Тревога! Пъленъ зигзагообразенъ ходъ.
Крайцерътъ избътва смъртьта. Само една тор•фила се хлъзга край него — първиятъ погр-вшенъ
ударъ на Ведигенъ.
Нищо!
Остава „Наиже". Но отъ Дпезеиз" вече сигнализиратъ:
— Опасность! Неприятелска подводна лодка!
Изтръпва морскиятъ великанъ и напъва сили.
Напраздно.
Една експлозия и всичко е свършено.
Петь часа по-късно, когато норвежкиятъ корабъ
^Мойезгл" прибира изъ водата четиридесета моряци
и морския капитанъ Сидней Яустинъ, последниятъ
<гьобщилъ, че между торпилирането на „Наадке" и
потъването му не изминали повече отъ четири ми
нути.
— Това е работа на „С1 9"! — завършилъ той.
Английскиятъ капитанъ не се измамилъ.
*

*

*

Следъ това приключение Ведигенъ се отправилъ
къмъ Н-БМСКИГБ брегове.
Стжпилъ той на родна земя и се изгубилъ, като
че ли нищо не се е случило,
Но въ Потсдамъ, кайзерътъ и неговнгЪ съветници
не знаяли какво да го правят*. Всичко каквото оте
чеството могло да му даде, той вече ималъ.
Повикали го.
Страшно измжченъ, той минава презъ дворцовите
зали и потъва въ кабинета на кайзера.
Вилхелмъ, великиятъ императоръ, става, посре
ща го и му подава ржцегв си.
Останалото никой не знае.
Ведигенъ напусналъ Берлинъ и заминалъ ведна
га за морската база на германския флотъ.
*

*

*

Нъколко дни по-късно, когато Д1 9" дебнъла
нови жертви, на хоризонта се издигналъ черенъ димъ.
Ведигенъ разбралъ, че това еж военни кораби, но,
въпрЪки туй, заплувалъ срещу ТБХЪ. .

Морето било съвършено спокойно. Тревожниятъ
звънецъ далъ сигналъ: петь неприятелски бойни ко
раби и много разрушители.
— Спущане! — прозвучала командата на Ве
дигенъ.
Презъ това време английските кораби прибли
жили на два километра до подводницата. Изведнъжъ
англичанигв забелязали, че се образуватъ кржгове
върху морската повръхность. Забелязали тъ- и си
вото видение въ дълбочината, което се приближавало
все повече и повече къмъ твхъ.
Последвала команда. Втора. Трета. Посипалъ се
и дъждъ отъ гранати върху сивото видение въ во
дата. То спрело.
Показало се и черното око на перископа. Веди
генъ се прицелва въ единъ отъ дреднаутигЪ,
той е готовъ да даде команда, но въ този мигъ една
огромна сЬнка минава връзь подводницата. Тя пращи,
трепери и се дроби на кжсове.
„и 9" изчезнала въ морската бездна, разтрошена като детска играчка отъ .ВтеабпоидЬ^ който
неочаквано връхлет-влъ върху нея.
Било двадесеть и шести мартъ, 1915 година.
Деньтъ угасналъ, но името на Ведигенъ останало 1
*
*

*

Изминали години.
Побелели и КОСИТЕ на неговата майка.
Не зараснала и раната.
Напротивъ: една вечерь, въ годишнина отъ
смъртьта му, тя се разтворила по-широко и по-мжчително:
— Единъ господинъ желае да говори съ госпо
жата! — съобщава слугата.
— Кой? — пита старицата.
— Чужденецъ!
— Нека влтззе!
Но той е вече вжтре. Петдесеть годишенъ мжжъ,
облъченъ въ черни дръхи. Въ ржцетъ му — цвътя.
Много цветя.
Госпожа Ведигенъ става. Тя пита:
— Съ кого имамъ честь да говоря?
Чужденецътъ я гледа въ очите. Той бледнъе.
После добазя:
-г Съ бойниятъ командиръ на английскиятъ ко
рабъ „БгеасЬоидггЬ''.
— Благодаря ви! — шепне тя и поема цвътята.
— Седнете!
*
*

*

Три часа следъ това англичанинътъ напуща нем
ската кжща. На душата му е леко. И ржцетъ му еж
праздни: цвътята еж останали горе, въ малката стая.
Тамъ е душата на Ведигенъ. Тя плаче:
— Мамо, мамо!
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Н. БАКАЛОВЪ

И Т А Л И А Н С К И Т Е П Р И С Т А Н И Щ А ПО К Р А Й Б Р Е Ж И Е Т О НА
ЧЕРВЕНОТО-МОРЕ И НА ИНДИЙСКИЯ О К Е А Н Ъ
Въпреки всички дипломатически усилия, въпреки
трескавата дейность, която Обществото на народите
развива въ Женева, (явление съвсемъ необикновено
за него), войната въ Абесиния продължава. Нека,
обаче, се надЪваме, че тя не ще трае дълго време,
и че нъма да вземе по-големи размери. Тъй като
днесъ Нбесиния и италианските владения въ Яфрика
еж въпросъ на деня (макаръ че сжщината на въз
никналите напоследъкъ остри недоволства между
нъкои велики сили не е Ябесиния, а господството
въ Средиземно море) не ще бжде безинтересно да
обрисуваме накратко пристанищата въ италианските
африкански колонии около Дбесиния.
Най-важното пристанище на италианска Еритрея
е Масауа, а пристанището Могадишиосвързва край
брежието съ вжтрешностьта на итал. Сомалия.
Благодарение на природните условия, Масауа е
най-удобното пристанище на западното крайбрежие
на Червено море. Редица пристанищни съоржжения даватъ възможность на едно леко товарене и
разтоваряне на ГОЛ-БМИТЪ' параходи. Италианците
построиха единъ 345 м. дълъгъ кей, въ който могатъ да приставатъ параходи, газещи 9 м. дълбо
чина. Съ постройката на тази кейова стена, при
станищната площь за разтоварване заема вече едно
пространство отъ 48000 м.2. За още по-сигурно за
пазване на пристанището отъ вълнение и при раз
ширението на входа му е построенъ единъ 184 м.
дълъгъ вълноломъ.
" '.
Издигнати еж нови митнически бараки, построени
еж хамбари и помещения за вода и хранителни при
паси. Желъзопжтна линия свързва Масауа съ окол
ностите на Еритрея.
Съ помощьта на три земни и каменни диги отъ
195 м., 135 м. дължина и още една по-кжса, високи"
11 "80, 20 и 7 м. еж заприщени водите въ долината
Лдъ-Нефасъ и Гнечи, които пълнятъ езерото Белеса.
Т Б позволяватъ използуването на водната сила, въз
лизаща годишно на 2,5 мил. киловати часа. Отъ
езерото Белеса ВОДИТЕ се отвеждатъ посредствомъ
2160 м. дълъгъ каналъ, часть отъ който, 500 м.,пре-3
минаватъ подъ тунелъ, въ едно горно съ 2550 м. .
вмъттимость затворено езеро. Това езеро Дава на
чалото на 940 м. дълъгъ тржбенъ проводникъ до
20»с.1и.

горната централа. Долната централа е снабдена съ
вода, привеждана подъ натискъ отъ езерото, което
се намира подъ горната централа и обема 1600 м3.
Единъ проводникъ отъ 60 клм. дължина и 430ОО
волта напр. свързва Масауа съ недалечъ отъ сомалската граница разположения Ясмара. Въ Масауа
се намира още една парна централа, която служи
като резервна. Това еж по-големите културни пред
приятия около пристанището Масауа.
Докато колонията Еритрея притежава едно тол
кова удобно пристанище на Червено море, как
вото е Масауа, то съвсемъ друго е положението
въ италианска Сомалия, чиито брегове се миятъ отъ
Индийския океанъ. Тая часть отъ Лфрика се про
стира отъ"носъ Щардафуй до около 1" южно отъ
екватора. Подъ натиска на югозападните и северо
източните монсуни по целото протежение на бръга
царува често силно вълнение, което твърде много
затруднява товаренето и разтоварянето на хвърли
лите далечъ отъ неудобните пристанища котва ко
раби. Завършването на единственото по тоя брътъ
пристанище Могадишио се очаква въ края на на
стоящата или въ .началото на идната година. Вхо-г
дътъ на пристанището е около 400 м. широкъ, а
големиятъ пристанищенъ вълноломъ започва по
средствомъ ' единъ 350 м. дълъгъ местъ отъ низкия
песъчливъ бръгъ. Дължината на главния вълноломъ
възлиза на 1350 м. Постройките се извършватъ съ
желъзобетонъ. При постройката на първата часть
отъ вълнолома, За основата му еж употребени же
лезобетонни стълбове съ 1 '03 м. диаметъръ, който
отстоятъ единъ отъ други по на 8 м. Тия стълбове
еж свързани помежду си посредствомъ 5 греди (же лезобетонни) и отгоре е построена здрава и ма
сивна платформа. Постройките се извършватъ въ
направление отъ сушата къмъ морето. Върху гото-.
ВИТБ вече части се превозватъ необходимитЪ за ра
ботата материали. Следъ първата часть следва вто
рата съ 400 м. дължина. За нейната основа еж упо
требени сжщо такива тржби, както при първата
часть, само че те еж отделени една отъ друга само
съ 0-27 м. При тая постройка е билъ необходимъ
най-доброкачественъ циментъ.
Последната часть отъ тоя вълноломъ, наполо
вина вече готова, ще има 600 м. дължина. Тази
часть се състои отъ потопени 7'40 X 400 X 4'00 м.
блокове. Последните се поставять върху редица*
потопени торби пластиченъ циментъ. Единъ плаващъ
кранъ съ 16 м. радиусъ на действие "обслужва и'
улеснява работите върху тая часть отъ вълнолома:
Необходимиятъ песъкъ се събира на самото мъего
по брега, при отливъ на океана, а чакълътъ се до
карва по твенолинейка. Три дизелови локомотиви
съ по 12 к. е. мощность обслужватъ тази линия.
Машинни бъркачки приготвятъ цимента така, че единъ
голЪмъ дЪлъ отъ целата работа се извършва авто
матически. Работниять сезонъ започва отъ м. май
и продължава до къмъ средата на м. октомврий и
Ц-БЛОТО работно време се изчислява на около 140
работни дни годишно. Работните условия подъ палещит-Блжчи на африканското слънце не ежникакъ
благоприятни, но пристанището е необходимо и то
™ ™ Д а Се П 0 С Т Р ° И - з а Да « даде възможность
за култивиране и превъздигане на тая область.
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вл. н-въ
• + ПРОФ. Д-РЪ В. Н. З Л А Т А Р С К И
На 15. декемврий м. г. почина, следъ тежка и про
дължителна болесть, нашиятъ най-виденъ историкъ
професоръ Д-ръ Василъ Н. Златарски.
Роденъ въ гр. В. Търново на 1866 год., той завършилъ ср-Ьдното си и висше образование въ Петербургъ. Следъ това се отдава на изучаване на
шата история, търсейки да открие и използува мал
кото останали източници за нашето минало. Добре
подготвенъ съ знанието на нови и стари езици, В.
Златарски идва окончателно въ България презъ
1895 год. и веднага му се възлага преподаването на
българска история въ тогавашното Висше училище.
По-късно той става титуляръ на катедрата по бъл
гарска история въ държавния университетъ. Вънъ
отъ това, г-нъ В. Н. Златарски е билъ въ различни
времена, преподаватели по отечествена история и
въ Военното училище, Военната академия, Свобод
ния университетъ, Духовната семинария и др. Билъ е
членъ на много наши и чуждестранни научни и кул
турни институти, като Бълг. Академия на науките
(подпредседатели), археологическия институтъ, исто
рическото д-во (председатель), чехската академия на
наукигЬ, руския археологически институтъ въ Цариградъ и на разни научни общества . въ царска
Русия и др.
Професоръ Златарски, презъ своята 40 годишна
непрекжсната научна работа, е билъ учитель на погол-Бмата часть отъ днешната българска интелиген
ция и е написалъ маса (повече отъ 150) научни труМ.

дове, най-голъмиятъ отъ които .История на българ
ската държава" е излЪзълъ до сега въ 3 тома, а
материалите и за четвъртия — еж били готови.
Покойниятъ често се оплакваше, че българската исто
рия е още неразработена нива, а време нъма за
работа.
Дълбокъ ученъ, професоръ Златарски не се за
нимаваше съ активна политика, както това сториха
мнозина отъ нашите професори, а се отдаде всецяло
на чистата наука. При това г-нъ проф. Златарски
беше милъ и отзивчивъ ЧОВ-БКЪ и добъръ гражданинъ.
Професоръ Златарски посвети своя жнвогъ на
най-трудната отъ науките — българска история, но
той не пожали трудъ и здраве и усп-в да хвърли
светлина на много тъмни страници отъ нашето
минало.
Г-нъ проф. Златарски съчувствуваше на идеигБ
на Б. Н. М. С. и вземаше живо участие въ про
светната дейность на софийския клонъ. Не минаваше
година безъ той да изнесе предъ мнвгобройна пуб
лика нъкоя интересна сказка отъ българската исто
рия въ връзка съ стремежа на българигв къмъ
Черно, Бъ\по и Синьо морета.
Проф. В. Златарски беше гордость на нашия
университетъ предъ чужденците. Въ душитн на
своите ученици той вложи въра въ СВЪТЛИТ-Б бжднини на нашето Отечество.
Вечна му паметь!

Д-ВЪ.

РЕКОРДЪТЪ, КОЙТО ПОСТАВИ
Още съ първото си пжтуване отъ Хавъръ до
Ню Йоркъ „МогтапаЧе" би рекорда на бързината и
и взе „синята лента" — единъ скжпъ трофей, който
усърдно си оспорватъ презокеанските линии. Съревнуванието, по всъко врече, е позволено за кораби
отъ вевкакъвъ тонажъ безъ разлика на националность. Определено е разстоянието отъ В1зЬор Коск
— островитъ 5сШу — западния край на южния ан
глийски бръгъ и Ямброския корабъ-фаръ, закотвенъ при изхода на залива на Худзонъ — 30 мили
отъ Ню Йоркъ. Между тия два пункта пжтьтъ е
свободенъ и корабите могатъ да развиятъ пълната
си скорость.
Разстоянието отъ В1зЬор Коск до Амброзъ е
2,906 морски мили. Но, за да избегнатъ срещата на
ледени планини, които се отдълятъ лъте отъ севера
ч се отправятъ къмъ Нова земя, корабите откланятъ
пжтя си на югъ и го удължаватъ чувствително..
Следвайки летния пжть, .ГюгтапаМе" изминала
на отиване 2,971 мили въ 4 дни, 3 часа, 13 минути
и 38 секунди, съ ср-вдна скорость 29,94 мили на
часъ. Тъй, още съ първия си рейсъ, "ГюгтапЛе^
бие рекорда на италианския презокеанецъ „Кех"
(28,92 мили въ часъ) и, следователно, предишния
рекордъ — тоя на германския презокеанецъ „Вгетеп"
(28,51 мили въ часъ). Връщайки се, новиятъ френски

.НОРМАНДИЯ"

трансатлантикъ е билъ своя собственъ рекордъ
изминавайки 3,013 мили въ 4 дни, 3 часа, 28 мину
ти, съ средна скорость 30,31 мили въ часъ. Нека
прибавимъ, че морската миля се равнява на 1,852
метра. Една груба сметко очевиди, че „МогтапсНе"
се е движила презъ океана съ средно 56 клм. въ
часъ! Ясно е, колко голъмъ напредъкъ еж напра
вили въ сравнително трудни условия, морскигв тран
спорти. Скорость отъ 56 клм. въ часъ не е малка и
за земните съобщителни средства, като изключимъ,
разбира се рекордите.
Нека припомнимъ сжщо, че, преди смайващия
прогресъ на днешната техника, „Маугетата" 1— ан
глийски 45,000 тоненъ презокеанецъ на Сипаго 1_те,
съ средна скорость презъ 1929 г. 27,22 МИЛИ —
ц^ли 21 години напредъ е задържалъ за себе си
„синята лента".
Французкиятъ печатъ съобщава, че .синята лента*
ще бжде наскоро материализирана подъ формата на
масивна сребърна статуя, изобразяваща земния глобусъ съ две женски фигури надъ него, като сим
воли на скоростьта, триумфираща надъ океана. На
нейния цокълъ ще бждатъ вписани имената на по
бедителите на /ттлантика — всички досегашни но
сители на .синята лента".
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ПАСПАЛЕВЪ

К Ъ М Ъ ТАЙНИТ-Ь НА М О Р С К И Т Ъ ДЪЛБОЧИНИ
Морето, съ своя просторъ и чаръ, е мамило и хората, слезли въ морското царство, чудно красиви
вечно ще мами жаждущия за знания човекъ. Ние гледки; фотографскиятъ апаратъ е снелъ десетки
требва да спомнимъ само, съ каква смътюслЪ и се загадъчни, непознати досега животни, грамадни по
беотрицание еж били готови да се принесатъ въ размери и интересни по устройство.
жертва ония първи хора-моряци, които въ времената,
когато не е имало карти и компаси, еж тръгнали, от
дадени на морския безкрай, да изучаватъ, да опознаватъ просторната водна ширь. Човешка смътюсть
и себеотрицание, подмамени отъ морето и подчи
нени на силния и безкраенъ вжтрешенъ импулсъ за
знания I
Въ своя устремь, вечно търсещиятъ човешки умъ
не се е спрЪлъ да се издигне въ висинето (чов.
кракъ е стжпилъ на в. Монтъ Еверестъ — 8.595 м.),
и да слезе къмъ сърдцето на зечята (въ ю. Яфрика
има мини стигнали 2,591 м.). Л и безкрайниятъ небесенъ просторъ отдавна е арена на човешки по
двизи. (вижъ фиг. 1) Само морето, съ своите тъмни
глжбини, още стои неизучено, неза владяно. До скоро,
едва до преди година, живъ човъчпки кракъ бе стж
пилъ само до 60 м. дълбочина. Л като имаме предвидъ, че всички земни морета и океани, заемащи
2/3 отъ земната повръхность, иматъ средна дълбо
чина 3,795 м., разбираме какви необятни простран
ства отъ морските недра еж ни непознати, недостжпни. Но. човекътъ, който съумгь да стане пти
ца, ще съумгье да стане и риба] П ьрвитв стжпки на
водолаза се следваха отъ тия на подводника, а по
следния — отъ специално приготвеното стомамено,
кухо кълбо — батисфера I Съ батисфера, построена
по дадения отъ него планъ, американскиятъ естествоизпитатель Вилиамъ Биибъ миналата година усп-в
да се спусне до 923 м. подъ морската повръхность.
Този пръвъ опитъ на смелия американецъ ни до
Фиг. 2. Проф. Вилиамъ Биибъ въ своята батисфера.
несе твърде интересни данни. Животни, непознати
Представлява големъ интересъ както устрой
ството на батисферата, така и начина на спускане
съ нея, чувствата, които смелите изследователи еж
имали при самото спускане и пристигане въ недрата
на океана, както и направените наблюдения и фо
тоснимки презъ време на пребиваването подъ водата.
Вилиамъ Биибъ е професоръ по естествените
науки и директоръ на специаленъ институтъ за из
следване на морските дълбочини. Редица години
той е употребилъ въ изследвания, като е ловилъ
дълбокоморски животни съ специални мрежи и като
лично се е спускалъ съ водолазенъ костюмъ на
дълбочини до 30 м. Никога, обаче, резултатите отъ
улова не еж го задоволявали. Винаги ималъ чув
ството, че недрата на океана криятъ много повече
и по-интересенъ животъ отъ този, който съ позна
тите методи е можалъ да бжде уловенъ. Воденъ
отъ това си чувство той замисля постройката на
специално дълбокоморско кълбо, скритъ въ което
да се спусне и наблюдава живота въ дълбочини,
които до тогава еж били недосегаеми за човешки
кракъ. Подпомогнатъ въ усилията си съ^ средствата
на зоологическото дружество въ Ню Йоркъ и на
американското географско дружество, както и съ
даренията на много фирми и фабрики, проф. Биибъ
Фиг. 1. Човгъшки постижения до 1935 и
усп-вва следъ две годишенъ трудъ да построи едно
досега, пъплятъ изъ морските недра! Непрозирниятъ временно специаленъ корабъ и измислената отъ
мракъ, царуващъ тамъ, е освътяванъ отъ фаровете него и съратниците му .батисфера".
на много риби, главоноги и ракообразни! ПрожекБатисферата бива готова презъ 1930 година. Тя
торътъ на батисферата е открилъ предъ ОЧИГБ на представлява една куха топка, изл-Ьна изцело отъ
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стомана и тежеща 2,270 кгр. Нейниятъ- диаметъръ
е 1'44 м„ а дебелината на стените — 3 45 м. „Вра-

тата" на батисферата представя кржгьлъ стоманенъ капакъ, тежещъ 182 кгр. Следъ затварянето,
тази врата се залоства и притега съ 10 големи же
лезни винта. Между нея и подложката й има изо
лиращи ивици олово, което, притиснато, не позво
лява на водата, макаръ и при високо налегане, да
проникне въ вжтрешностьта на батисферата. За спу
скане на батисферата е употребено стоманено, спе
циално приготвено въже, тежещо
7,000 кгр., дълго
надъ 1,000 метра и дебело 2-25 м. За осветяване
на вжтрешностьта на батисферата и морските глжбини, както и за свързване, чрезъ телефонъ, нами
ращите се въ батисферата наблюдатели съ пара
хода на повръхностьта, спускащото се стоманено
кълбо е свързано и съ специаленъ кабелъ, дебелъ
2у15 м., съдържащъ 4 медни проводника, обвити съ
двойна гумена изолировка и стомамено сърдце за
предпазване отъ скжсване. Трите прозореца на ба
тисферата иматъ стъкла отъ кварцъ дебели 7*5 м.
и съ диаметъръ 20 см., а прожекторната лампа
около 3,000 свещи.
Най-важното и оригинално съоржжение на бати
сферата представлява комбинацията отъ химикали,
която се намира въ вжтрешностьта и позволява на
хората да дишатъ въ продължение на часове чистъ
въздухъ и да бждатъ при налегане еднакво съ това
на сушата. Кислородни бутилки, снабдени съ спе
циални кранове, даватъ нуждния за дишане кислородъ; издишваниятъ вжглероденъ двуокисъ бива поглъщанъ отъ цилиндри, съдържащи натриевъ карбонатъ, а други съ калциевъ двухлоридъ отнематъ
излишната влага. Чрезъ специаленъ вентилаторъ,
въздухътъ ежеминутно е билъ пречистванъ, количе
ството на кислорода поддържано близко до нор
малното и налегането регулирано. Благодарение на
тия съоржжения и следъ нЪколко часово простояване на батисферата въ дълбочините, температурата
въ нея се е движила между 20 и ЗОС, влажностьта
между 48—70%, вжглероденъ двуокисъ е почти
липсвалъ, кислородътъ е билъ напълно достатъченъ, а налегането нормално.
(Следва)
Фиг. 3. Вътрешната екипировка на батисферата.

ЖАЛЕЙКА
На 21. декемврий почина въ Искрецкия санаториумъ капитанъ лейтенантъ Веселинъ Дремджиевъ.
Въ разцвета на своята възрасть и дарования, той
напустна земния си животъ следъ мжчително боле
дуване, придобито отъ тежките условия на службата,
на която се беше отдалъ още отъ ученическите си
години. Роденъ въ Варна и израстналъ непосред
ствено до морето, той се отдава въ служба нему и
постжпва въ Машинното усилище при флота, което
завършва съ отличие. Способноститв му се оценяватъ отъ неговит-Б началници и той бива изпратенъ
въ Германия, за да специализира по военно-морското
дело. Голъмата война го завари още въ периода
на следването му, но той б-вше повиканъ да поста
ви въ услуга на отечеството СВОИТ-Б сили и качества.
Службата си на офицеръ въ флота започна при найтежка обстановка и се оформи като сериозенъ работливъ началникъ и отличенъ другарь.
Схващайки значението на Бълг. Нар. Морски <-говоръ, той се нарежда въ първигв редици на осно
вателите на организацията и остава въ нея до по
следния си день, като не пропуща нито единъ.слу:
чай да се отзове съ своите способности въ услуга
на идеите, които движатъ първитъ ратници на Б. Н.
Морски Сговоръ.

Дейностьта му, обаче, като председатель на ор
ганизацията ни въ Царево ще остане за винаги въ
споменитв на неговите съратници и на цълата ор
ганизация. Съприсжщата му настойчивость, той успъвъ кжсо време да развие въ Царево клона, като
групира около себе си интелектуалнигв сили въ
града и създаде отъ Б.Н.М.С. средище на духовенъ
животъ съ дейность, която остави дълбоки следи и
следъ неговото напущане на града.
Презъ 1931—32 и 33 г. той ржководи царевския
клонъ на Б.Н.М.С., а съ преместването му въ Варна,
заема подпредседателското место въ клона, като
остана на тази длъжность до смъртьта си. И тукъ,
както и въ Царево, той продължи ревностно да слу
жи на идеите на организацията, схващайки значе
нието й за страната и за флота, на който се бъше
посветилъ.
Съ неговата преждевременна смърть организация
та ни губи единъ преданъ на делото деецъ, скроменъ и неуморимъ труженикъ, който вложи цълото
си сжществуване въ услуга на голтзмата идея за
морето.
Миръ на праха му!
В.
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В Ъ Н Ш Е Н Ъ П О Л И Т И Ч Е С К И ПРЕГЛЕДЪ
Мжчно е човекъ да си състави една точна пред
става за забърканото и променливо положение въ
Европа.
Войната въ Абесиния като че ли предизвика тай
но прегрупиране на европейските държави и даде
поводъ на оживена дипломатическа дейность, която,
все пгкъ, не смогна да предотврати или да спре
кръвопролитието въ черния материкъ.
Войната въ Африка продължава, но въ нейната
жестокость още нема признаци, отъ които да се
предположи, че тя е къмъ своя край. Това обстоя
телство затвърдява убеждението, че на африканското
бойно поле еж се кръстосали не само интересите
на воюващигв противници, но и тия на други, хитро
прикрити държави.
Не по-малко трагично е и положението въ Гър
ция. Докато целиятъ гръцки народъ акламираше
завръщането на кралъ Георги, законодателните из
бори възправиха щастливия монархъ предъ една за
дача, за разрешение на която като че ли ще му
требва още много време. Ние говоримъ за съставяне
то на новия кабинетъ следъ законодателните избори,
които вместо да донесатъ победа на Цалдарисъ —
Кондилисъ (последниятъ вече покойникъ) извадиха
неочаквано на сцената хитрия републиканецъ Венизелосъ.
Европейската парламентарна история не помни погорчива шега отъ тая, която си е позволилъ гръцкиятъ народъ предъ изборните урни. Яла, въпреки
нея, последните известия, които идатъ отъ нашата
съседка увъряватъ, че ще се намери пжть, по
който да се поведатъ еждбинитъ на гръцкия народъ,
безъ да се предизвика каквото и да било вълнение
въ страната.
Случаятъ въ Гърция се повтори неочаквано и въ
Испания. Голъмиятъ фаворитъ на изборите, които се
произведоха неотдавна, б-к г. Жилъ Роблесъ, бившъ
воененъ министъръ и водачъ на най-силната поли
тическа група, наречена „Народна клерикална акция".
Подъ неговото знаме се б е наредила ц-влата кон
сервативна Испания, умерените елементи и ради
калите. При това положение, дори въ дипломати
ческите кабинети се е очаквало да бжде реставри
рана монархията, тъй като влиянието на Роблесъ е
било огромно.
Третите избори следъ революцията, обаче, доне
соха победа на Азана, лъвъ републиканецъ и бившъ
министъръ-председатель. Той е ималъ подръжката
на комунисти, социалисти, леви каталонци и други.
Победата на левиттз въ Испания е голъмъ фактъ.
На него требва да се обърне особено внимание. Тя
спасява републиката, ала именно зарадъ това Испа
ния се намира изново предъ революция, която може
да бжде по-страшна отъ оная, що окървави стра
ната преди година и половина, защото за никого не
е тайна, че въ изборите еж взели широко участие
агентите на Третия интернационалъ, които еж изразходили големи суми и еж се движили изъ мад
ридските улици,, водени отъ хората на Ларго Кабалеро, наричанъ .испанския Ленинъ". Именно този
Ларго Кабалеро е победительтъ въ неотдавнашните
избори въ Испания.
Какъвъ характеръ ще вземе по-нататъкъ поли
тическото развитие въ Испания може да се предпо

лага, като се знае, че програмата на лъвичаритв
предвижда твърде крайни искания, които никое
управление не е въ състояние да изпълни. Още
повече, че Испания е земеделска страна, остро за
сегната отъ кризата.
Тия мжчнотии, споредъ меродавните фактори,
можеха да се избегнатъ, ако не б е допусната греш
ката — непопулярното .и слабо правителство на
Валадаресъ да се нагърбва съ тежката задача да
произвежда избори въ една страна съ революционна
обстановка. Поради това именно, испанскиятъ слу
чай прилича твърде много на гръцкия, дето прави
телството на Демердзисъ не се ползуваше съ погол%мъ авторитетъ отъ тоя на Валадаресъ.
Грешките въ политиката винаги скжпо се заплащатъ. Ето защо и Гърция и Испания могатъ да
иматъ всичко друго, но не и стабилни управления.
Че това е така, потвърждава и съобщението отъ
Мадритъ за състава на новия кабинетъ: лицата, на
които еж поверени министерски портфейли, еж леви
републиканци, съ изключение на министра на вой
ната, който е независимъ.
Новиятъ министъръ-председатель Дзана, е заявилъ, че програмата на правителството ще бжде
оежществена напълно. Ония, обаче, които познаватъ
Испания, не верватъ на неговите думи. Тъ- еж убе
дени, че нъма да мине дълго време до деня, ко
гато вместо думите на комунистическите песни по
мадритскитв улици изново ще кънтятъ звуците на
кралския химнъ.
Те, може би, иматъ право: еждбата на наро
дите е твърде променлива.
Другь въпросъ, който напоследъкъ привлече
вниманието на европейските дипломати, е големото
оживление въ държавите, които образуватъ Дунав
ския басейнъ.
Докато италианското влияние въ тЬзи страни на
малява, това намаление съвпада съ засилването на
интереса, който Великобритания проявява къмъ то
зи кжтъ на Европа.
Не е тайна, че Австрия търси нови гаранти за
своята независимость. По този пжть, изглежда, че тя
е срещнала Чехословакия, която, чувствувайки се
заплашена — дири нови съюзници.
Въ това свое политическо скиталчество, Австрия
е издигнала като знаме, надъ всички други полити
чески съображения, въпроса за Хабсбургигв.
Любопитно е, обаче, да се знае, че авторите на
всички проекти за реставрацията на австрийската
империя иматъ предвидъ създеването на една голема
Дунавска федерация. Това не е първиятъ опитъ за
регламентиране на Дунавския басейнъ и за реста
врация на австрийската монархия. По всичко личи
че Малкото съглашение не би се противопоставило
на това, стига на чело на монархията да не бжде
династията на Хабсбургигв, нито пъкъ да е регентство по унгарски образецъ.
Изглежда, че Австрия е отхвърлила решително
горните предложения, съ привичния отговооъ че
„въпросътъ не е навремененъ".
'
Много признаци, обаче, говорятъ, че той день
следъ день се приближава къмъ своето разрешение.
Борисъ Първановъ
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ИЗЪ ЖИВОТА И ДЕИНОСТЬТА НА Б.Н.М.С.
Бургасъ — На 21. XI. т. г. бургаскиятъ клонъ,
по случай праздника на морското училище въ гр.
Созополъ, е уредилъ предъ учениците отъ търгов
ската и слетите гимназии въ Бургасъ беседа за зна
чението на този день и възпоменание за героичната
победа на нашия флотъ надъ кръстосвача „Хамидие". Говори г. Иорданъ Ганевъ, членъ на книжовно-просвътния отдълъ при клона. Ефектътъ отъ бе
седата бе повече отъ очаквания.
На 19. т. м., Никулдень, клонътъ уреди беседа и
литературно четене предъ сжщитъ училища. Председательтъ на клона г. Б. Станевъ откри беседата съ
подходящо за случая слово относно значението на
морето за духовното и материално развитие на на
шия народъ. Следъ него секретарьть на клона г.
Ив. Райновъ прочете своята беседа на тема .Морето
и далото на БНМС", която бе изпратена съ бурни
ржкоштвскания.
Г-жа Паулина Станчева и съпругътъ й г. Ст.
Станчевъ рецитираха свои произведения — стихове,
написани подъ непосредственото влияние на морето.
Последенъ г. Крумъ Кънчевъ отъ Созополъ прочете
свои разкази—изживълици ср-вдъ морето, откжслеци
отъ впечатленията му отъ неговите пжтувания по
море. Четенията бъха изслушани съ голъмо внима
ние отъ учещите се.
И двете беседи оставиха много хубаво впеча
тление въ учители и ученици. Клонътъ е издалъ сти
хосбирката „Морякъ" на своя членъ Ст. Станчевъ. Из
дадена въ Бургасъ книгата струва 10 лв. и се до
ставя отъ организацията. Желаещите клонове да я
получатъ, да се отнесатъ до клона Бургасъ.
Варна. — По случай праздника на моряцигв, Ни
кулдень, варненскиятъ ни клонъ уреди въ местните
вестници по една морска страница съ статии върху
значението на морето и идеитв на БНМС.
Сжщиятъ день сутриньта спортниятъ легионъ
участвува на молебена по случай патронниятъ праздникъ на моряците.
На 22. декемврий спортниятъ легионъ при вар
ненския ни клонъ уреди литературно-музикално утро
съ участието на духовия оркестъръ на мжжката
гимназия и хора при девическата гимназия. Утрото
беше изнесено съ голъмъ успъхъ, при много раз
нообразна и отлично изнесена програма.
Ловечъ.—На 19. декемврий—Никулдень—спорт
ниятъ легионъ при ловешката гимназия, подъ ржководството на учителя по физическо възпитание г.
Гено Ивановъ, е отпечаталъ и разпространилъ единъ
хвърчащъ листъ въху значението на морето за насъ,
като приканва гражданството да се приобщи къмъ
идеитв на БНМС Инициативата на младите легио
нери е повече отъ навременна. Повечкото граждан
ство въ скоро време ще възобнови клона.
Габрово. — Почина, въ разцвъта на младостьта
си, дейниятъ членъ отъ управителното ТБЛО на клона
Георги Ив. Стомоняковъ, 32 год. родомъ отъ Га
брово. Покойниятъ вземаше най-живо участие въ
изграждане на културнитъ постижения на Морския
Сговоръ.
Погребението му се извърши на 22. декемврий
м. г. съ участието на членовете на организацията.
Близките на покойния еж подарили на клона
значителна сума.

Пловдивъ. — Клонътъ ни организира художе
ствена изложба на художницата г-ца Александра
Мечкуевска. Изложбата се откри ни 29. декемврий,
въ салона на кооперация „Напредъ", и продължи до
13. януарий.
Плъвенъ. — На 11. януарий клонътъ устрои
традиционната си вечеринка. Вечеринката се откри
отъ председателя г. М Милчевъ. следъ което пред
ставителя на ГУТ г. лейт. Г. Панчевъ поздрави упра
вата на клона и гостите отъ името на ГУТ, като
изтъкна значението на организацията и нейнитъ
идеи и на кратко изложи нуждата отъ воененъ
флотъ за отбраната на страната. Той направи едно
сравнение на средствата, които харчатъ нашитъ съ
седи за морска отбрана въ процентъ отъ плащанйтъ
данъци на глава, както и у насъ, отъ което много на
гледно пролича, че ние до сега нищо не сме пред
приели за отбраната на нашитъ брегове по вода.
Изнесеното направи силно впечатление на ГОСТИТЕ
— елита на плевенското гражданство. Презъ време
на вечеринката бъха изнесени съ големъ успъхъ
декламации и детски морски балъ. Вечеринката се
състоя въ салонитъ на Военния клубъ при пълно
съдействие на Н-ка на гарнизона генералъ Недевъ.
Изнесена съ големъ уотвхъ и масово посетена,
вечеринката е продължила цълата нощь.
На поздравителната телеграма отъ страна на орга
низацията до Н. В. Царя, по случай новата година,
Н. В. отговори съ следната телеграма:
„Благодаря сърдечно за поздравите и благопожеланията по случай новата година. Честита да
бжде и Вамъ — Царьтъ".
—Въ заседанието си на 16. декемврий м. г. ГУТ
се конституира както следва: Председатель капитанъ I. р. Сава Н. Ивановъ, началникъ на флота;
подпредседатели: Петъръ Стояновъ, общественикъ,
и инженеръ Теодосий Ятанасовъ. Гл. секретарь: Василъ Игнатовъ, общественикъ; секретари: кап. лейт.
Ст. Василевъ и лейт. Генчо Панчевъ. Гл. касиеръ:
лейт. Ст. Цаневъ, касиеръ.- лейт. Вълчо Тонковъ и
гл. уредникъ на л. д. колонии: инж. корабостр. лейт.
П. Пампуловъ. Редакционенъ комитетъ: главенъ редакторъ проф. Я. Ярнаудовъ, ректоръ на Висшето
търг. у-ще, д-ръ Скорчевъ, н-къ на бактериологич.
станция, Д-ръ Паспалевъ, директоръ на аквариума,
Д ръ Ст. Стояновъ, у-ль въ търг. гимназия и лейт.
Г. Панчевъ. Ржководители на водния спортъ: лейт.
Г. Пецовъ, лейт. П. Вангеловъ и Т. Тодоровъ" капитанъ 1 р. о. з. Уредникъ на морския музей: Карлъ
Шкорпилъ, чехеки консулъ и капит. лейт. Мишляковъ и лейт. К. Зашевъ отъ флота и съветници:
Яковъ Найденовъ, рентиеръ, инж. химикъ Николай
Пеневъ, пом. кметъ, Я. Сираковъ, юристъ, Лл. Маноловъ, търговецъ, Ст. Чолаковъ, доцентъ въ Вис
шето търг. у-ще, двама представители на софий
ския клонъ и по единъ отъ клоноветв Бургасъ,
Пловдивъ, Плъвенъ и Созополъ.
— На 14. януарий делегация отъ членоветъ на
ГУТ: П. Стояновъ и Т. Тодоровъ замина за София
и посети г. министрите на войната, просвътата, же
лезниците, пощитЪ и телеграфите, на които под
несе резолюциитъ на XII съборъ, като повдигна
редъ въпроси въ връзка съ дейностьта на органи-
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вищата си, тъй като срокътъ за застрояване на
местото ще изтече.
Заседанието се занима сжщо така съ въпроса
*й
за постройката на басейни. Много клонове еж ан
гажирали усилията си въ това направление. ГУТ
препоржчва да не се започва постройката на ба
сейни,
преди да еж обезпечени средствата за това.
\
Главните усилия на клоновете требва да се насочатъ въ координиране усилията на общини и об
ществени организации, за да се построятъ плувните
басейни съ общи средства.
На сжщото заседание се реши ГУТ да открие
подписка за издигане на паметникъ на загиналите
моряци. Българското мореплаване, колкото и да е
въ младенчеството на своето развитие, даде скжпи
жертви на морето, както презъ време на войната,
така и въ годините на мирно стопанско творчество.
ГУТ счита, че издигането на такъвъ паметникъ
ще бжде изразъ не само на почитьта къмъ
загиналите, а и на стремежа на българското племе
за здраво заседане на бръга на морето.
—На 19. януарий въ Варна тържеството по хвър
лянето на Св. кръстъ въ морето се превърна въ изтински праздникъ на морето, като ловенето на кръ
ста беше състезание по плуване между плувцитв.
Ловенето на кръста се възложи на БНМС, съюза на,
моряците и Яхтъ-клуба въ Варна. Всека организа
ция даде по 3 плувци. Плувците бЪха пуснати едно
временно отъ една лодка на разстояние около 50
Ловене на кръста въ Варна на Богоявление т. г.м. отъ местото на хвърлянето на кръста. Повече
Плувцитгь за кръста сл готови за тръгване. отъ 50,000 зрители наблюдаваха това състезание,
зацията. Делегацията е била изслушана съ най-го- на което плувецътъ Поповъ, чрезъ плуване „кроулъ",
лЪмъ интересъ отъ страна на М-ра на войната и взе първенството.
— Тържеството по ловенето на кръста въ Плона просветата, като СЖЩИТБ еж обещали пълното
си съдействие за достигане на целите й. По този вдивъ е било възложено изключително на клона на
поводъ ГУТ изпрати на г. г. министрите изложения БНМС въ този градъ. Клонътъ е взелъ всички мерки,
за да организира по най-подходящъ начинъ това
по нъкои отъ повдигнатите въпроси.
Сжщата делегация има среща съ упр. тело на тържество, като се избегнатъ неприятните сцени
софийския клонъ съ цель да се разрешатъ редъ ви- на сбиване при ловенето. Спорниятъ легионъ при
клона е далъ плувците за тържеството и е окрасещи въпроси.
— На 18. януарий се състоя заседание на ГУТ силъ местото на хвърлянето на брега на р. Марица.
съ представителите на клоновете. На това заседа
— Хвърлянето на кръста въ Сливенъ станало
ние се разгледа най-всестранно въпросътъ за пре въ новопостроения плувенъ басейнъ на клона на
записване и увеличение на членовете на БНМС, като БНМС като целото тържество се е било превърсе дадоха редъ указания за
предстоещата дейность, за да
се даде тласъкъ на организа
цията и се удвоятъ усилията
за записване и на нови чле
нове. Възприе се становище
то да се изпратятъ на всич
ки клонове списъците на
членовете имъ така, както
еж ги представили за 1935 г.,
за да ги презапишатъ и допълнятъ съ нови такива. Пър
вите три книжки отъ списа
нието ще се разпратятъ споредъ та а попълнените спи
съци, а следъ това списание
то ще се изпраща само на
отчетените членоне.
ГУТ препоржчва на кло
новете. които иматъ суми за
постройка на собствени ле
товища, да се възползуватъ
отъ местото, съ което раз
полага организацията въ Вар
на, за да построятъ лето Ловене на кръста въ Варна на Богоявление т. г. Победительтъ пристига до кръста.
ИР73ЖК.
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нало на такова и за организацията, която даде възможность за пръвъ пжть да се отпразднува по такъвъ
тържественъ начинъ този праздникъ.
— На 20. и 21. януарий въ Варна се събра на
заседание сбирка на делегати отъ клоновете, за да
разгледа въпроса за организирване на плувния спортъ
въ страната. На сбирката бЪха представени клоноветъ: Бургасъ, Варна, Видинъ, ПлЪвенъ и Пловдивъ.
Сбирката се председателствуваше отъ г. П. Стояновъ. Следъ едно кратко изложение отъ страна на
гл. секретарь за развитието на водния спортъ у
насъ, въ връзка съ живота на организацията, пристжпи се къмъ разискване на началата, върху които
да се създаде организацията по спорта плуване въ
връзка съ отдела „воденъ спортъ" при БНМС. Сбир
ката изработи и правилникъ за това. Правилникътъ
предстои да бжде разгледанъ отъ ГУТ, следъ което
ще се разпрати по клоновете за мнение.
— По поводъ наредбата-законъ „за изменение на
закона за зисилване на държавните приходи и пр.",
споредъ който законъ се увеличава акциза върху
газьола и ще се предизвика едно увеличение на це
ната на последния съ около 780 лв. на кгр., ГУТ
изпрати изложение до г. Министра на финанситв.
Въ това изложение се изтъкватъ последствията за
корабоплаването ни отъ тази мерка и се настоява

газьолътъ за моторите отъ плуващите еждове да
бжде свободенъ така, както това е предвидено за
тракторите, индустриалните предприятия и пр.
— На 23. януарий членътъ на ГУТ г. Ял. Маноловъ изнесе предъ варненското женско д-во „Любовь къмъ Родината" сказка на тема .Събитията въ
Средиземно море като центъръ на международни
пжтища въ връзка съ българското корабоплаване".
Сказката б^ше много добре посетена. Съ свойстве
ната му увлъкателность, сказчикътъ разви интере
сната си и съвременна тема, като държа въ течение
на повече отъ часъ приковано вниманието на слу
шателите си.
Веднага следъ свършване на сказката, изяви
се желание сжщата да се изнесе предъ студентите
отъ Висшето търг. у-ще и предъ д-вото на зап.
офицери въ Варна.
— На 25. януарий секретарьтъ на организацията
Г. Панчевъ чете предъ ПИТОМЦИТЕ на пансиона за
сираците отъ войната въ Варна сказката си „Нуженъ
ли е воененъ флотъ за отбраната на страната". По
вече отъ 200 души питомци и възпитатели еж из
слушали съ найголъмъ интересъ аргументираната
сказка на Г. Панчевъ.
В. И.

ДЕЙНА ПРОГРАМА
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 с г о в о р ъ з а петил%»тието 1936 —1940
(Приета на XII. ред. съборъ, състоялъ се на 1, 2 и 3. ноемврий 1935 г. въ Варна)

I. Мирните договори лишиха отъ възможность
българските въоржжени сили да се развиватъ па
ралелно съ т%зи на съседите ни и развоя на тех
никата. Българскиятъ воененъ флотъ е напълно
унищоженъ и съ това страната ни се лиши отъ
всвкаква защита по вода. Сега, когато мирните до
говори не само останаха бела книга, но еж нару
шени официално съ мълчаливото съгласие на всички
държави, Българскиятъ народенъ морски сговоръ
счита за пръвъ дългъ да изтъкне големата опасность, на която се излага страната, останала безъ
защита на ВОДНИТЕ граници и затова ще ратува:
1. За възстановяване на правото на България да
се въоржжава и да се защищава.
2. За създаване на български воененъ флотъ на
Черно море и р. Дунавъ до необходимите размъри
за ецна действителна отбрана на страната.
3. За снабдяване на флота ни съ необходимите
му кораби и съоржжения, съгласно днешния развой
на морската военна техника, за да служатъ като
будни стражи на страната далечъ въ открито море.
4. За развитието на наблюдателната, съобщител
ната и спасителна служби по крайбрежието ни въ
връзка съ народната отбрана.
5. За издигане на необходимата висота службите
на брега, свързани съ снабдяването, поправките й
поддържането на флота.
Като се има предвидъ стесненото положе
ние на държавата, да ратува вср-вдъ българското
общество за събиране на средства за оежществя-.
ването на необходимия на България воененъ флотъ.
Н. Б. Н. М. С. ще продължи да действува найенергично да се оежществи правото на България
да получи сигуренъ и свободенъ излазъ на БЪло
море и ще държи будно общественото мнение по
този наежщенъ за племето ни въпросъ.
Ш. Б. Н. М. С. ще настоява предъ съответните

власти и органи да обърнатъ най-сериозно внима
ние върху развиващата се чужда пропаганда по на
шите крайбрежия и ще даде пълното си съдействие
за изкореняване на тази опасность, като вл-Ьзе въ
връзка съ всички родолюбиви организации въ стра
ната за координирани усилия въ това направление.
IV. Б. Н. М. С. ще продължава да действува предъ
съответните министерства и Св. Синодъ, щото при
назначаване на началници на учреждения, учители,
свещенници и други въ населените мъста по крайбр вжията, да се прави строгъ изборъ между лицата,
като се назначаватъ само българи съ будно нацио
нално съзнание и като по отношение на учителския
персоналъ се прилагатъ съответните параграфи отъ
закона за народното просвещение, отнасящи се до
пограничните селища.
V. Б. Н. М. С. ще настоява предъ съответните
власти и органи да се забрани говоренето въ край
морските и дунавски села и градове на чуждъезикъ
въ учрежденията и обществените мъста, а така
сжщо да се уволняватъ отъ служба — държавна,
окржжна или общинска — лицата, които не се съобразяватъ съ ТЕЗИ разпоредби.
VI. За да се закрепи и ржководи българската
морска мисъль, която ще бжде способна правилно
да развие националната морска политика съобразно
народни-ге нужди, Б Н. М. С. ще продължи усилия
та си за групиране въ едно държавно учреждение
на всички служби, третиращи въпроси, свързани съ
,, морето и р. Дунавъ, сега разпръснати по разни ми
нистерства. Заедно съ това Б. Н. М. С. ще действува
предъ сжществуващитъ държавни и обществени фак
тори:
1. За развиване на българското корабоплаване
по море и р. Дунавъ.
2. За постепенно създаване на вжтрешни водни
пжтища.

3. За направяне на всичко възможно да се снабдятъ нашите морски и дунавски пристанища съ не
обходимите стъкмявания и средства за бързо и
евтино манипулиране съ стоките.
4. За създаване на условия и предприемане на
мероприятия, при които дунавскиятъ трафикъ да се
отклони отъчуждите пристанища и се насочи къмъ
българскитъ такива.
5. За построяване на пристанища на морето и
Дунава — тамъ, гдето такива нъма, а така също и
за свързването изобщо на пристанищата чрезъ пътища помежду имъ и съ вътрешностьта на страната.
6. За стопанското повдигане и подобрение на поМИНЪЧНИГБ условия на крайбрежното, население.
7. За създаване на удобства за спиране на кораби
въ малкигв крайдунавски пристанища и селища.
8. За уреждане на хидрографна, метеорологична,
сигнална, спасителна и други служби за улеснение
на корабоплаването по Черно море и р. Дунавъ.
VII. Констатирайки, че нуждата отъ създаване
на морско законодателство у насъ оше не е задо
волена напълно, Б. Н. М. С. ще действува за про
карване на:
1. Законъ за организиране на едно компетентно
държавно учреждение, обемащо всички служби,
свързани съ морето.
2. Законъ за насърдчение корабостроението и ко
рабоплаването подъ българско знаме.
3. За преработването и съобразяването къмъ
днешните условия и нужди на закона за морската
търговия.
4. За кодифициране на всички закони, уреждащи
материята за покровителството на труда въ морСКИГБ промисли и възприемане на международнить
конвенции по този, въпросъ.
VIII. Б. Н. М. С. ще действува:
1. За осветляването на обществото: съответните
власти и органи, че рибрлуването е не само стопан
ски, но социаленъ и националенъ въпросъ2. За създаване и развитие на модерно риболовство по море и по р. Дунавъ до такава степень,
че рибното производство да стане, както въ всички
културни страни, здрава и евтина храна
3. За засилване на рибарската просвета и по
кровителствените и насърдчителни мероприятия, це
лещи да засилятъ риболовството и рибната търго
вия и индустрия, както и да се опростятъ формал
ностите, които ги спъватъ.
4. Да не се допущатъ чужди поданници да риболовствуватъ въ българските териториални води.
5. За отд%ляне на професионалния риболов ь отъ
любителитв спортисти въдичари, като рибарскиятъ
съюзъ стане истинска професионална риболовна
организация, охраняваща придобивките на рибар
ството и застъпва щъ професионалната просвета
между членовете му.
6. За изм%нение и нагаждане на съществуващия
законъ по риболовството, щото той да отговори на

МОРСКИ гСГОВОРЪ
гвввввянвивннив
истинскигЬ нужди на риболова и му даде тласъкъ
за развитие и модернизиране.
7. За развитие на занаятите и индустриите, свър
зани съ риболовството като консервиране на риба,
приготовляване на рибарски уреди и мрежи, строежъ
на лодки и пр. като съ това се засили поминъкътъ
на крайбрежното население.
8. За създаване на достатъченъ брой удобни хла
дилни помещения за запазване на уловената риба
и удобни и бързи съобщителни превозни средства
за пренасянето й въ охладено състояние до нейните
пазари.
IX. Б. Н. М. С. ще продължи да действува за
изработване на една обща държавна здравна поли
тика спрямо всички морелъчебни места въ страната;
за подпомагане на общините да създаватъ такива
места по концесионенъ или други начинъ, за благоустройване на крайбрежните летовни центрове до
степень да могатъ да задоволятъ изискванията и да
увеличатъ притока на летовници въ техъ.
X. Б. Н. М. С. ще се застъпи предъ държавата
за откриване на втора детска морска здравна стан
ция (санаториумъ) и за разширение и подобрение
калолечебницата въ Лнхиало.
XI. Б. Н. М. С. ще действува предъ съответните
власти и учреждения за достройване на плавални
басейни въ градовете и по-големите села съ цель
плуването да стане общодостъпно.
Същото ще настоява предъ М-вото на народното
просвещение и това на войната, щото плуването да
се въведе като задължение на всички завършващи
средно образование и отбиващи военната си служба.
Организационна дейность
I. За насаждане всръдъ българското общество на
големите идеи, на които служи Б. Н. М. С. и за
широкото прокарване на правилни разбирания от
носно морето, както Г. У. Т., тъй и клоновете ще
уреждатъ конкурси на определени теми по всички
културни и стопански въпроси, свързани съ морето,
Дунава и по-големите вътрешни ръки.
II. Г. У. Т. и всички клонове въ царството ще
разширяватъ своята дейность:
1. По привличане на все повече членове въ орга
низацията.
2. По създаване на нови клонове, както по край
брежията, така и въ вътрешностьта на страната.
3. По създаване на нови и развитие на съще
ствуващите морски и речни спортни легиони.
4. По създаване и организиране на детски морски
летовища, както и почивни станции за членовете
отъ Морския сговоръ.
5. По уреждане и постройка на морски и рЪчни
бани.
III. Г. У. Т. ще има грижата за уреждане на под
вижна морска изложба, а така също и за изпол
зуване на пътуващите кинематографи при Министер?в2ТОл„ НД н а Р°А н о т о просвещение, за целите на

ь. н. м. с.

Отъ идния брой (2) въ списанието се открива отдълъ .Въпроси и отговори", въ който ще се
отговаря на въпроси изъ областьта на морското дЪло въ ВСИЧКИТЕ му разклонения, поставени
отъ нашитъ членове и абонати. Отговоритъ ще се изготвятъ отъ компетентни въ съответнитъ
области лица. Въпроситъ да се отправятъ до канцеларията на ГУТ, ул. Царь Борисъ № 6 — Варна.
Редакционенъ комитетъ на сп. „Морски сговоръ": Д-ръ Я. Лрнаудовъ, Д-ръ П Скоочевъ
Д-ръ Г. Паспалевъ, Д-ръ Ст. Стояновъ и лейт. Г. Панчевъ.
<-корчевъ,

ОТКРИВА

СЕ П О Д П И С К А

ЗА

ТРИНАДЕСЕТАТА ГОДИШНИНА
НА ИЛЮСТРОВАНОТО СПИСАНИЕ

„МОРСКИ СГОВОРЪ"
ОРГДНЪ НА БЪЛГАР. НЛРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ

Тодишенъ абонамейтъ 150 лева. На членоветъ на Б. Н. М. С, които еж издъл
жили членскитъ си вноски за 1936 год.,
списанието се изпраща безплатно. Ябонаментътъ се плаша п р е д в а рит е л н о.

Умоляватъ се г. г. сътрудницигв на сп.
„Морски Сговоръ" да пишатъ ржкопиСИТ-Б си отчетливо, по възможность на
пишеша машина, и на официалния правописъ. При неспазването на последния,
редакцията ше се види принудена да
спада известна частъ отъ хонорара.
Неодобрени ржкописи не се връщатъ.

Отъ Редакцията.
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БЪЛГЛРИ, ПЛчТУВЛЙТЕ ПО МОРЕ!

| БЪЛГДРСКО 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:
Крайбрежна: Варна—Бела—Несебъръ—Поморие—Созополъ—Бур
гасъ—Приморско—Царево—Синьоморецъ и обратно;—два пжти сед
мично.— Отъ 15. юний до 15. септемврий директни съобщения
Бургасъ—Варна и обратно, специално за курорта.
Пирейска: Варна — Бургасъ — Цариградъ — Пирея — Хиосъ — Митилинъ и обратно—два пжти въ месеца.
Александрийска: Варна — Бургасъ — Цариградъ — Радосъ — Пале
стина — Александрия — Портъ-Сайдъ — Островъ Кипръ — Пирея иг
обратно — два пжти въ месеца. •
• •
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифите си
отъ 30 до 50*/о (но не и върху храната).
.Особенъ интересъ предсталява пжтуването до Александрия, което се извърш
ва съ луксозните и бързоходни параходи „Бургасъ" и „Царь Фердинандъ".
ОБИКНОВЕНИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРАНА:
За Пирейския рейсъ:
За ^Александрийския рейсъ:
I класа . . лв. 5ООО
] 1 класа . . лв. 8С0О
Отиване и
Отиване
II класа . . лв. 4600
> II класа . . лв. 6000
III класа . . лв. 20ОО
I III класа . . лв.400О
връщане
връщане
За крайбрежния рейсъ:
I класа . . лв. 400
I класа . • лв. 680
Варна—Бургасъ
•
Варна—Синьомо II класа . . лв. 540
II класа . . лв. 300
III класа • • лв. 200
и обратно
рецъ и обратно III класа . .лвЗбО
Храна по лв 150 на рень за I и II класа, за българското крайбрежие.

I

Забележка:Свърхъ горнигв такси за ПЖТНИШКИТБ билети се събиратъ допълнително кейо
ве право въ Еарна и Бургасъ по 15 лв. а ьъ малкитъ- крайбрежни пристаниша по 5 лв. на лице.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуЕашитЬ, сеполучаватъ отъ
агенциитБ въ Варна и Бургасъ и крайбръжнитЬ, а сжщои отъ Дирекцията.
.
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