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Категоризирани н нормирани хотели, пансиони, вили, квартири и ресторанти.
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еОв]0 намаление з а плтуванв по 5 . Д. Ж. презъ сезона.
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Чудни околности за екскурзии й излети, красива природа.
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Всекидневни концерти обвдъ и вечерь въ морското казино. Дансингъ-баръ.
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Устройване морски тържества и забави.
3 Избор-ь на .Царица на плажа".
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Прелестно кжтче край морския бръгъ за истинска почивка -и отмора.
Плажъ — морски топли и студени бани.
Първокласенъ ресторантъ.
Джазъ. Дансигъ. ^
Хотела ремонтиранъ. Стаиггв снабдени сь течаща изобилна вода. Янгажиране сгаитъ предварително
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Б р о й Ю.
Гл. редакторъ В. Паспалееп»

.В. ИГНАТОБЪ

ДВАДЕСЕТЬ ГОДИНИ
На 27 ноемврий 1918 год. въ Ньойи българ. Мюнхенъ сложи начало на мирното разрешение
'скиятъ народъ беше принуденъ да преклони глава на този боленъ въпросъ и посочи пжтя за избегпредъ озлоблението на победителитгь, за да от- ване на новата по-страшна война.
кжсне отъ снагата си жизнени части, отстжпени
Следъ двадесеть години отъ подписването на
отъ големите победители на тгъхнитп> съюзници.Ньойиския диктатъ българското племе наново
Ньойскиятъ диктатъ бгьше резултатъ на опия- вижда да изгрева надеждата за разрешаване на
ление отъ победитгь, което прекрои картата на въпроса за обединението му. Този въпросъ лежи
Европа по единъ чудовищенъ начинъ, като прене въ основата на всички войни, които водихме въ
брегна всички принципи, легнали въ основата на най-новата си история. Въ името на този идеалъ
племето ни понесе надъ половинъ милионъ жертви
Уилсоновитгъ четиринадесеть точки. Човгьчеството
•се освободи отъ кошмара на войната, но понесе отъ 1912 год. насамъ и изгуби жизнени части отъ
икономическите последствия на страшното уни своята територия. Двадесеть години българскиятъ
щожение, засилено отъ неестествените граници, народъ носи своето тежко бреме съ надежда, че
които наложиха нова мжчителна ориентировка ще възтържествува най-после потъпканата правда,
ма стопанската дейность и предизвикаха още по- защото ние никога не сме водили завоевателни
-страшна икономическа война, водеща държавите войни и не сме претендирали за чуждото.
.къмъ нови условия за дейность чрезъ самозадово
Мюнхенъ сложи началото на новъ начинъ за
ляване.
уреждане на международните отношения чрезъ
Неестественостьта на новитгь граници се мирно разбирателство. Този пжть не може да не
почувствува еднакво отъ победени и победители. бжде възприетъ и отъ по-малките народи, които
Голгьмитгь придобивки на еднитть създадоха гри еднакво страдатъ отъ сжщите грешки на мир
жи за ттьхното опазване, защото съзнанието за ните договори. Защото само въ общото мирно
неудържимостьта имъ започна да се надига заедно сътрудничество на малки и големи е възможенъ
ж освобождаването отъ психоза на войната. До напредъкъ.
Само така ще настжпа мирно съжителство
като победените понесоха страданието на раз
строеното стопанство и погромени идеали, побе и стопанско сътрудничество между народите,
дителите понесоха жертвата на новите въорж- населяващи отъ векове и нашия полуостровъ.
Следъ двадесетгодишна упорита дейность Бъл
жения, подъ гнета на страха за запазване не
естествените придобивки. И едните и другите гарскиятъ Народенъ Морски Сговоръ отново вижда
поеха пжтя къмъ подготовка за нова по-страшна да се откриватъ възможностите за достигане
борба, за да стигнатъ до съзнанието, че тя ще ги нашите идеала и на море. Защото Ньойискиятъ
доведе до пълно самоунищожение. Това съзнание диктатъ донесе най-големи поражения на идеята
ги доведе до връщане къмъ принципа за самоопре за морето въ България. Откжснати ценни брегове,
деляне на народите, осветенъ още отъ френската унищоженъ воененъ флотъ, поставенъ въ зависиреволюция, мирно поправяне на неестествените мость търговски обменъ, чрезъ отнемане на Егейско
граници, създадени въ Парижъ въ моментъ на опия море — това беше равносметката на загубената
нение. Така се стигна отъ Парижъ до Мюнхенъ. война!
Нека верваме, че въ скоро време ще бждатъ
Малцинствениятъ въпросъ стана центъръ на
политиката на всички държави, защото неговото поправени и последните печални последствия на
разрешение ще внесе успокоение и ще разсее теж- големата война, за да настжпа новата ера, за
ката атмосфера на готвещето се ново сближение. почната съ преговорите въ Мюнхенъ.
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БойшитЗз

ФАОТИ Б Ъ

утрешната война

Въ Световната война великите сили бъха
господаритъ, които решаваха сждбинитъ на отдълНИТБ народи. Промъна въ това отношение не мо
же да се очаква и въ бждаще. Пакъ те ще еж,
които ще чертаятъ новите граници — ония отъ
тъхъ, разбира се, чиито морски бойни сили ще бждагь господари надъ океаните, а сухопжтнитЬ имъ
войски победителки на континента. Защото бойниятъ флотъ може да въздействува непосредствено
само върху всичко неприятелско, което се намира
въ моретата и техните крайбрежия, но не и вжтре
на сушата.
Наистина, голямото морско сражение при
Акциумъ направи Октавий, въ 31-а година пре
ди Христа, господарь на цълия римски СВ-БТЪ, при
Трафалгаръ въ 1805 година Нелсонъ затвърди за
столетия морското могжщество на Великобритания,
а при Цушима на 27 май 1905 година адмиралъ
Того даде на Япония надмощие надъ Русия въ да
лечния Изтокъ. Но въ Световната война, макаръ
че съединените морски сили на Великобритания,
Франция, Италия и Япония, а по-късно и на Съеди
нените Щати, да бъха пълни господари на всички
морски пжтища и океани още отъ първия день на
неприятелските действия, войната продължи цели
петдесеть и два месеца! За крайната победа по суша
Съглашението требваше да събере по цълото земно
кълбо всички пъстрокожи войници и на края да
прибегне къмъ помощьта на два милионната северо-американска войска, която и реши изхода на
гигантската борба.
Фактътъ обаче, че днесъ всички велики дър
жави не жалятъ никакви средства за бойнигв си
флоти, показва, че на морските военни флоти се
придава наново сжщото значение, какъвто ТБ еж
имали и въ миналото.
Каква ще е въ сжщность техната роля при
единъ новъ световенъ въоржженъ конфликтъ?
Господарката на моретата — Велико-Британия,
чийто боенъ флотъ стига до единъ и половина
милиона тона, съ двадесеть подвижни бронирани
крепости въ първа линия, би ималъ не една, а
нъколко, и то все трудни задачи, между които: да
пази брътовегБ на островната метрополия; да за
щищава отъ нападения морския имперски пжть,
водящъ презъ Средиземно море за изтокъ, ако
този морски пжть би билъ прекженать; да запази
другия водящъ покрай южния брЪгъ на Африка,
а сжщр така да подпомага на време всички морски
бази разположени по дължините на тия и други
второстепени морски пжтища; да държи подъ
заплаха крайбрежията на ония морски държави,
чието поведение въ случай на общъ световенъ
конфликтъ би изглеждало съмнително.
Французкиягь воененъ флотъ би действувалъ
на два фронта—единиятъ въ Атлантическия океанъ
съ Ла Маншъ и Северното море и другиягь — въ
Сръдиземно море. Господарка въ Атлантическия
океанъ, Франция ще има свободата да държи връз
ка съ далечните си колонии и да снабдява своята
индустрия^ съ първични материали. Въ Средиземно
*) Макаръ че не е съгласна съ НБКОИ прокарани мисли
въ настоящата статия, противоречащи на основни принципи
на морската война, редакцията я помЪства изцяло, за да даде
възможность да се изкажатъ и други върху значението на
надмощието по море за изхода на голъмата война и поукитъ
за бждещето.

•)

море задачата на французкия воененъ флотъ ще.
е да запази свободата необходима за пренасянета
въ всеко време на черните си колониални войски;
отъ срещното северо-африканско крайбрежие.
Италиянскиятъ воененъ флотъ, подпомогнатъ. отъ една мощна авиация, ще има за задача да
стане, въ случай на война, господарь на Средиземно море, а заедно съ това да прекжене импер
ския морски пжть и да попръчи на Франция да:
прехвърля войски отъ Африка въ Европа. Победата»
на Франко би улеснила твърде много тая задача
на Италия, за която Средиземно море ще требва
да се превърне отново въ Маге поз1гит.
Задачата на възраждащия се германски флот*,
ще е по-скромна. Тя не ще излиза за сега вънъ.
отъ границите на Северн" и на Балтийско морета..
Не особено голъма би била и ролята на новосъздадения воененъ морски съветски флотъ несамо поради това, че и той не е достатъчно могжщъ, но и заради това, че той е подвленъ на три,.
безъ възможностьта да могатъ тия три части да
се подпомагатъ взаимно!
Извънъ Европа два военни флота привличатъ,
вниманието на всички: японскиятъ, господарь на
северо-западната часть отъ Великия океанъ, и тоя*
на Съединените с а. щати, който въ могжществото.
си се равнява на велико-британския.
Японскиятъ флотъ се ползува съ известна независимость и свобода, не само защото той е меж
ду най-силните, но още и защото поради своята
отдалеченость, както отъ Европа, така и отъ Америка, е почти неуязвимъ.
Бойниятъ флотъ на Северните американскисъединени щати има СЖЩИГБ преимущества. Порано, преди прокопаването на Панамския каналъ*.
флотътъ беше подъленъ на две части: въ Тихия
океанъ и часть въ Атлантическия. Следъ прокопа
ването на канала въ 1914 година, това неудобство
6-Б премахнато. Вместо 13,000 морски мили, които
по-рано д-влъха дветв части на тоя флотъ, сега това
разстояние е само 81 клм. — колкото е дължи
ната на канала. Вънъ отъ това и тоя флотъ, както
и японския, се намира далечъ отъ другите флоти.
На тоя флотъ ще се падне да играе и найголЪмата роля въ случай на една европейска война,
която безъ съмнение ще бжде дълга, и следова
телно морскигЬ пжтища до страните съ големи
хранителни и други запаси ще требва да еж на
пълно осигурени. Тия страни богати съ запаси сж:_
дветв Америки, южна Азия и Австралия и край
брежието на Индийския океанъ.
При тия условия противникъ или съюзникъ ь
могжщиятъ флотъ на Съединените щати ще играе
въ една бждеща война първостепена роля. Ако,
обаче, Америка остане неутрална, по необятната
водна повърхность ще воюватъ за надмощие и:
господството надъ морскитъ пжтища бойните флоти
само на великите европейски държави и тая на
Япония. Дали борбата за търсеното по море надмощие ще бжде кжса или по-дълго, ще зависи отъ
групировките, които ще се формиратъ.
Въ това отношение нашето предвиждане е„
че не само по суша, но и по море борбата за
пълно надмощие ще бжде много по-ожесточена,.
отколкото презъ Световната война.
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Пристанище КОЗЛОДУЙ
Скица отъ Б. Деневъ
. А Л . МАНОЛОБЪ

_КозАОДуй*ЬадинЪ'БориАЪ*ШикопоАЪ
На 18 септемврий т. г. стана тържественото
откриване на новопостроените дунавски приста
нища Козлодуй, Вадинъ, Борилъ и Никополъ.
Гостите тръгнаха съ парахода „Осъмъ" на Р. К. П.
"Служба, начело съ министра на железниците и
пристанищата г. генералъ М. Иововъ, врачанския
митрополитъ Негово Високопреосвещенство г. г.
Паисий, директора на железниците г. полковникъ
Колчевъ, началника на отделението Корабоплаване
г. капитанъ I р. Г. Славяновъ, строителите на при
станищата, видни гости и представители на бъл
гарския печатъ.
Организацията ни б е представена отъ председателя на Г. У. Т. Параходътъ се спираше на всЬко
отъ пристанищата, кждето се отслужваше водосветъ, следъ което митрополитъ Паисий съ вдъхно
вение' произнасяше пастирско слово; словата му
•се отличаваха съ особната радость, която родната
църква изпитваше, виждайки какъ българинътъ
: постепенно и здраво навлиза въ стихията на водит%,
които миятъ неговигЬ северни граници. Следъ това
министъръгь откриваше пристанището съ речь,
чрезъ която подчертаваше творчеството на бъл
гарската техника, а директорътъ на железниците
даваше кратко описание за строежа на приста
нищата, отъ които Козлодуй е струвало 1,730,000
лела, Вадинъ — 1,639,000 лева, Борилъ — 1,567,000
лева и Никополъ — 2,943,000 лева.
Това, което заслужава да бжде отбелязано,
6 * точностьта, съ която се извършваше церемо
нията, големиять редъ и дисциплината, които не
винаги еж свойствени на българина въ подобни
случаи, и големата радость и настроение, съ които
населението посрещаше това културно тържество.
Правеха впечатление стройните Ботеви редици,
> възпроизведени отъ ученици съ дървени пушки и

форми на Козлодуй; това пристанище издигна паметникъ на незабравимия Ботевъ, който бЪ единъ
отъ първите, които извършиха напълно воененъ
десантъ срещу врага; една операция, която новата
ни история не бива да замълчи.
Вадинъ посрещна гостите съ извънредно кра
сивите носии на множество български девойки,
които ни напомняха цветята на ранна пролЪтъ —
да кажемъ пролътьта на българския Дунавъ.
Борилъ ни посрещна съ стройнигЬ редове на
българския селенинъ, а Никополъ приключи тър
жеството съ една отлична украса, редиците на бъл
гарските понтонери и масовото посещение на тър
жеството. Службата въ Никополъ извърши търновскиятъ митрополитъ Софроний.
Но това е външната страна на тържеството,
която символираше новото на българския духъ.
Вжтрешната стойность, обаче, за насъ е отъ не
по-малко значение, защото съ обикновени бю
джетни ср%дства, трудъ и време се извърши това,
което дълги години следъ освобождението не бехме
направили на Дунава, и може да се каже, че до
голямата война дунавскигв ни пристанища 6%ха
горе-долу такива, каквито ни ги остави Освобож
дението.
Не можемъ да не констатираме съ радость, че
при една организация, въ която има желание само да
се твори и се твори, при едно правилно разбиране
на нещата, ние сме въ състояние да предол%емъ
това, което другите народи достигатъ чрезъ разходъ на големи средства. Всичко е изработено
отъ българи, всичко, включително и ПОНТОНИГБ, е
построено отъ работилницата на корабоплаването
въ Русе. Не остана вече българско пристанище,
кждето да нема български понтонъ за приставане
на параходите, и ние си спомняме онова печално
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време, когато никой въ България не мислеше за
дунавска служба, а камоли за български приста
нища, и когато дръзки чужденци си позволявали
дори да откачатъ отъ своите понтони вжжетата
на български военни кораби.
Българскиятъ народенъ морски сговоръ поздравлява всички дейци около отделение Корабо-

плаване при Министерството на железниците, коитоизвършиха едно дело отъ големо значение, и
което сочи да чувствуваме здраво, че и българинътъ
има свой делъ на реката Дунавъ и да каже: „Все
киму своето и никому чуждото*.
Чрезъ дела и творчество се печели престижъ.

Лейтенантъ ПАСПАЛЕЕЬЪ

КОЛОНИАЛШШТЪ ВЪПРОСЪ
Доста отдавна и твърде щателно се подгот
вяше Германия, за да може днесъ да постави на
дневенъ редъ въ световната политика големия
въпросъ за колониите. Следъ сполучливото разре
шение на своите териториални въпроси въ Европа
правителството на райха сега държи на щрекъ ве
ликите сили съ открито и настойчиво предявените
си домогвания за възвръщане на германските ко
лониални владения.
Повдигането на този въпросъ б е подготвено
технически, стратегически и политически.
Съ версайлския договоръ на Германия б~юса
оставени нищожни морски сили: 6 остарели броненосеца, б кръстосвана и 24 торпедоносеца, безъ
нито единъ подводникъ. До самото идване на Хитлера на власть силата на германския флотъ си ос
тана 36 вимпела. Но следъ неговото идване карти
ната скоро се измени: 36 вимпела се превърнаха
въ 161. Днесъ флотъть на Германия се състои отъ
4 свърхдреднаута (постройката на двата сега се
завършва), 6 линейни кръстосвана (трите отъ т%хъ
еж на привършване), 3 отъ старите броненосци, 2
самолетоносача, 6 леки кръстосвана, 50 изтребителя,
28 противоминни кораба, 32 подводника (вероятно
числото имъ е значително ПО-ГОЛ"БМО, ТЪЙ като
Германия пази въ голяма тайна строежа на този
родъ оржжие), Ю бързоходни контръ-торпедоносеца
и 20 миночистачи. Съ изключение на трите броненосеца, всичко това еж кораби отъ най-нова кон
струкция, но строежътъ продължава, и всичките
300 корабостроителници, съ които разполага райхътъ, работятъ въ пъленъ разм-връ дене и ноще.
Запасите отъ желязо, чуждестранни сурови ма
териали и течно гориво, натрупването на които
почна още преди четири години, еж достатъчни
повидимому. Колкото се отнася до въоржжението
— артилерия, брони, торпеда, мотори, самолети,—
всичко това се приготвя не само въ местните фаб
рики, но и въ тези на скандинавските страни, а
сжщо и въ Дания, Холандия и Швейцария. Такава
е техническата подготовка. Англо-германското мор
ско споразумение, което премахна за Германия
военните клаузи на версайлския договоръ, създаде
за тази подготовка напълно спокойна и уверена
обстановка.
Стратегическата подготовка на борбата за ко
лониите предвижда на първо место позиции въ
водите, които миятъ атлантическите брегове на
Африка. Тези позиции еж следните: испанската
колония Инфи (южната часть на френско Мароко),
кждето Германия сполучи да добие концесия за
постройка на авиационна база, което показва, че
тукъ именно ще лежи центърътъ на германската
транзитна африканска въздушна линия; едновре
менно съ тази концесия райхътъ получи и друга,
не по-малко важна — концесията на Канарските

острови (въ Лосъ-Палмась), разположена пакъ.
срещу френско Мароко, което свидетелствува за
вероятностьта да се подготвя тукъ база за герман
ските подводни сили. Такива сжщо бази, по спо
разумение съ Лисабонъ, се подготвятъ и на Азор-» •
ските острови, на островите на Зеления носъ и въ.»
Басагосовите острови, разположение до самия Сенегалъ. Това свидетелствува за подготвяна стратегическа заплаха къмъ Франция срещу нейните ат
лантически съобщителни линии, съединяващи за
падната и екваториалната френска Африка съ.
метрополията. Тесното сближение на Германия съ.
Португалия ни дава основания да предполагаме,
че ако Германия намери за нуждно още повече
да задълбочи своята заплаха къмъ държавите*
владеещи колонии въ Африка, то това задълбоча
ване е напълно възможно, тъй като Португалия»
притежава тукъ още и други острови, разположени
между Гвинея и екваториална Африка. Освенъ това».
пакъ тукъ лежи испанска Гвинея, която се е вклинила въ бившата германска колония Камерунъ^
тукъ лежи и португалската колония Кабинда, която
владее надъ устието на Конго. Знаемъ сжщо, че
въ ржцете на Германия премина обширната пор
тугалска колония Ангола (съседна на Кабинда)^
която Германия нае за 99 години. Достатъчно е да
се погледне на картата, за да оцени стратегичечкото значение на този „наетъ имотъ", тъй катосъ Ангола въ ржцете на Германия преминава ипристанището Бенгуела, съединено чрезъ желе
зница съ английската колония Северна Родезия,.
граничеща отъ противоположната страна съ пор
тугалската колония Мозамбикъ, която се допира
до бившата германска колония Танганайка, а това
има не малко значение и въ политическо отно
шение.
Последствията отъ това нахлуване на елементиотъ морската политика на райха могатъ да бждатъ.
твърде значителни. То създава преди всичко опасность за самата Англия, и при това опасность отъ
два фланга — отъ сушата и отъ морето. Отъ су
шата — доколкото португалските и испанските.
колонии, разположени тукъ, могатъ да послужатъ
като изходенъ пунктъ за натискъ върху британките владения въ Африка; отъ морето — предъ,
видъ на възможното организиране на морски и
въздушни бази по пжтя за Индия и Австралия, а
следователно и за политически натискъ върху Англияи откъмъ тази, чувствителна за нея страна. Сжщо
такава двойна опасность може да се изпречи и
предъ Франция. Въ това именно се заключава,
стратегическата подготовка на позициите въ бор
бата на райха за колонии.
Да разгледаме и политическата подготовка.
Тази подготовка се намира изцело въ ржцете на
Гьобелса и се заключава главно въ пропагандата. Тя;
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е поставена на широка нога, както въ самата
Германия и бившите й колонии, така и въ Англия.
Тукъ се използуватъ всички средства и всички
възможности, и на пръвъ планъ онова опустоше
ние, което световната криза извърши въ коло
ниите. Както е известно, пострадаха особно тъкмо
бившите германски колонии. Въ Того и Камерунъ,
напримъръ, поради глада станаха дори възстания.
Въ колониите се организира немското население,
оть Германия се изпращатъ подготвени колонисти,
за които еж създадени нарочни училища и цъттъ
редъ организации. На всеко германско 'семейство,
преселващо се въ колониите, се дава безлихвенъ
заемъ отъ 10,000 до 25,000 марки за обзавеждане
на стопанството. Безъ шумъ, незабележимо и пла
номерно Германия се укрепява въ бившите си
колонии и тъй успешно, че сега немците вече
съставятъ третината отъ целото бело население,
а въ Камерунъ, напримъръ, който е подъ мандата
на Англия, немцигЬ еж повече отъ англичаните.
Днесъ въ тази колония има 10 английски план
тации съ 72,500 декара земя срещу 13 германски
плантации съ 125,000 декара земя. Пропагандата,
разбира се, използува и всички политически съби
тия, за да извлече отъ ТБХЪ максимумъ полза за
германската колониална кауза.
Да преминемъ бегло и историческото раз
витие на германския колониаленъ въпросъ, който
ни интересува дотолкова, доколкото той поставя
на изпитание „ненарушимостьта" на мирните дик
тати, тъй пагубно отразили се върху България
особно.
Колониалниятъ въпросъ се повдигна енергично
оть страна на Германия следъ благоприятното за
нея разрешаване на въпроса за Судетите. Чрезъ
устата на Чембърлейнъ Англия първа се ангажира
въ този въпросъ, и се ангажира въпреки това, че
преди двайсеть години въ версайлеката конферен
ция пакъ тя първа повдигна въпроса за лишава
нето на Германия отъ колонии, като мотивира
своето искане съ съображения отъ мораленъ характеръ: .доказаното" безчовечно отнасяне на
германците къмъ туземците. И още нещо друго
нека да си припомнимъ. Въ 1914 г. Англия влезе

въ войната именно съ цель да тури край на на
растването на германската хегемония по моретата
и на колониалното й могжщество, като ГБСНО свър
зано съ морското могжщество; и тя достигна това
въ 1918 год. Но ето, само двайсеть години по-късно,
когато връщането на СЖЩИТБ ТБЗИ колонии и стра
тегически острови стана най-острата проблема на
политиката на райха, Англия първа отива насреща
му, като анулира своята политика отъ неотдавнаш
ното минало.
Както е известно, колониалниятъ проблемъ
на Германия заема своето начало още отъ вре
мето на Бисмаркъ, когато империята на Хохенцолерните, обхваната отъ великодържавнитБ идеи и
отъ стремежите къмъ световна хегемония, издигна
лозунга „Бждещето на Германия е на морето". Въ
резултатъ германскиятъ флотъ стана втори флотъ
въ света, и въ ржцегв на Германия премина Ц-БЛЪ
редъ отъ колонии и стратегически острови въ
разни ширини и дължини. Камерунъ, Того, обшир
ните територии на юго-западна Африка, Танганайка, Бисмарковиятъ архипелагъ, Земята на императоръ Вилхелмъ, СОЛОМОНОВИТБ острови, Налау,
часть. отъ Нова Гвинея, Киао-Чао, архипелазите.
Каролински, Маршалски и Мариански образуваха
германската колониална империя, надминаваща с ь
своитЬ три милиона кв. километра шесть пжти
метрополията, съ туземно население 14 милиона
души, богата съ памукъ, медь, олово, желЪзни
руди, каучукъ, диаманти, кафени и кокосови план
тации и съ други сурови материали. Обаче импе
рията на Хохенцолернитв не се ограничи сь това,
а въ грижата за износа на СВОИГБ капитали, за
продаването на своите стоки и за добиването на
нови сурови материали започна да разпространява
своето влияние върху Балканите, върху Турция,
върху Персия и най-после върху редъ колониални
и полуколониални страни край Средиземно море
и Индийския океанъ, като Мароко, Египетъ, Ли
берия, Сиамъ. Ние помнимъ, до какво доведе
всичко това. Германия претърпи ужасенъ разгромъ,
а въ този разгромъ изгуби и всичките си придо
бивки. Принадлежащите й колонии бЪха разпре
делени между държавите победителки, при което
1
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лъвския пай получи Англия. Тя получи западно
Того, часть отъ Камерунъ, по-гол-Ьмата часть отъ
Танганайка, островите Самоа, които присъедини
къмъ Нова Зеландия, Нова Гвинея, която при
съедини къмъ Австралия, и германските владения
въ юго-западна Африка. Франция получи другата
часть отъ Камерунъ и източното Того. Япония взе
Киао-Чао, Каролинския, Маршалския и Марианския
архипелази. Нещичко получи и Белгия, а само
Италия нищо не получи. Германия, както виждаме,
изгуби всичко. Такава, впрочемъ, е горчивата участь
на победените . . . Обаче третиятъ райхъ не иска
да се помири съ това и, въпреки опита отъ мина
лото, и дори въпреки изложеното въ „Моята борба",
отново застава върху пжтя на Хохенцолерните,
който самиятъ Хитлепъ разкритикува.
Защо, пита се, Германия тръгва по този рискованъ пжть? Затова именно, защото на Хитлера
6% доказано отъ д-ръ Шахтъ, че „спасението на
Германия се заключава въ автархията, а безъ ко
лонии автархията е немислима"; представителите
на машиностроителната, текстилната и химическата
промишленость му заявиха, че „империята само
тогава ще излезе изъ затегналата се криза, когато
ще си създаде пазари, кждето германските инте
реси ще бждатъ нарочно запазени, а такива па
зари могатъ да бждатъ само собствените колонии";
представителите на търговските и параходните
дружества му изтъкнаха, че «колосалните дефицити
на параходните предприятия могатъ да бждатъ
ликвидирани само при наличностьта на колонии,
тъй като всеки милионъ квадратни километра отъ
колониални владения съ средно качество ще даде
работа на около 200 хиляди немци по морето и у
дома си, съ което ще се подобри платежниять
балансъ най-малко съ 200 милиона марки"; найпосле военните и морските авторитети доказаха
необходимостьта отъ колонии съ съображението,
че „отсжтствието на колонии е най-уязвимото место
въ боевата мощь на империята, тъй • като отече
ствената промишленость може напълно да осигури
снабдяването на армията само при условие, че
притежава задокеански сурови материали, и че въ
морската политика колониите иматъ това значение,
НАДЯ х. ИОБКОБА •
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че ж засилватъ по-слабия въ ; борбата , му^съ посилния".
Морските авторитети на Германия — адми
ралите Редеръ, фонъ Трота и други — въ редица
статии обясниха, че щомъ империята тръгва по
пжтя на възраждането на морското могжщество
и желае това могжщество да бжде действително,
морската политика не може да се ограничава само
съ осигуряването на търговските пжтища и па
зари, кждето стопанските интереси на държавата
биха били нарочно запазени, а требва да съчетае
стопанските съображения съ военно-политическите
съображения, та задачата на осигуряването на па
зарите и на пжтищата да се придружава отъ стра
тегически изгоди, които засилвать гарантиращата
сила. Адмиралите обясниха, че опитъть отъ големата война показа, че колониите, сполучливо раз
положени по световните пжтища, играять тази
усилваща роля, както чисто военната, така и по
литическата, и че ако флотътъ служи като жива
връзка съ колониите, то и колониите, сполучливо
избрани, му придаватъ жизнена сила, и че затова
при избора на последните е твърде желателно да
се придържаме къмъ английския принципъ на съ
гласува ностьта, т. е. като създаваме първокласна
морска въоржжена сила, да я обезпечимъ сь стра
тегически бази, съ опорни пунктове, съ вжглищни
и телеграфни станции, сь нефтени резервуари, с ь
докове и работилници навредъ, кждето това отго
варя на политическите задачи на държавата. Само
при такива условия създаваната сила може да
бжде дейна и ще може да гарантира осжществяването на тези задачи.
Хитлеръ отстжпи, като се отказа по такъвъ
начинъ отъ своята теория за отричане на коло
ниите, и като се съгласи да тръгне по пжтя на
Хохенцолерните.
При това въ Берлинъ отдавна вече не се съм
няваха, че преговорите съ Англия рано или късно
ще дадатъ благоприятни резултати, тъй като повдигнатиять отъ райха колониаленъ въпросъ е само
логично развитие на онази английска политика,
която намери своето отражение въ отделното а нглогерманско морско споразумение.

'

ПИСМО З А М О Р Я К А
Не зная кжде ще те намери това писмо. И
то като моя купнежъ по тебъ ще се лута изъ
далечни морета, ще види жаркото слънце на топли
страни.ще почувствува ласката на непознати ветрове,
силни като дъха на смъртьта, може би още по
мощни, прилични на моята страсть къмъ тебъ, ще
се напои сь аромата на прекрасни, непознати
цветя, блестящи и сочни. Но това парче хартия,
малъкъ скитникъ, ще те следва съ упорство, сь
вЪрность и ще те намери.
Кжде 1...
Бихъ ли могла азъ", малка пленница на това
бедно кжтче земя, което е маята родина, моятъ
светъ, да проникна сь мисъльта си до тебъ ?
Н е . . . . Боже мой!
Моет© въображение е толкова б е д н о . . . То
никога не е имало друга храна, освенъ малкия
пейсажъ на затворения отъ планината хоризонтъ,
синия виръ, край който ме вид-Ь за пръвъ пжть,
белия междуселски пжть, който се губи още при

първия завой, и шарените коли на скитници-чергари, които минаватъ по него, следвайки своя веченъ пжть.
Какво зная азъ за света ? Какво съмъ видела?
И какъ мога да те догонвамъ въ пъстрото и
вечно разнообразие на твоя ж и в о т ъ ? . . .
Когато дойде при менъ, ти ме нарече .малка
самодива". Твоите очи, приучени да гледать кра
сота, беха пълни съ възторгъ. Всичко тукъ б е ново
въ твоя животъ, приличенъ на пъстъръ албумъ на
целия светъ. Ти огледа дивия, мълчаливъ кжтъ,
който включваше като малка клетка моя животъ
и моята душа, и ми каза сь ласка, която събуди
сърдцето ми:
— Малко горско цвете . . . Толкова красиво,
а скрито всредъ тая пустиня!... Лзъ ще те взема
съ себе си, ще те отнеса въ моя корабъ и ще ти
покажа колко големъ и красивъ е светьть.
Тогава разбрахъ, че ти си морякъ. Но какъ
не почувствувахъ това по смуглия цветь на лицето,
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по здравото тЪпо, толкова гъвкаво и толкова силно
едновременно?. - Какъ не прочетохъ това въ бля
съка на тъмнитЬ ти очи?
О, твоите очи, които отразяваха волната радость и предизвикателната, горда см-влость, които еж
основниятъ вътъкъ на всека моряшка душа!
ТвоигЬ очи, вид/Ъли толкова красота, толкова
светове, толкова радости, които съ сжщото ве
село пламъче гледатъ и въ лицето на смъртьта,
което често се мерка предъ т-Ьхъ, какъ не можахъ
да отгадая, че тия очи морето ти ги е дало ? Никой
другъ не може да ги и м а . . . То е отразило въ
ТБХЪ ц-Ьлата си душа; вечно движение, вечно безспокойство, купнежъ къмъ безкрая и заедно съ
това несравнимата ласка на своя л а з у р ъ . . . .
Ти ми говори за твоите скитания, за морето,
за неговитЬ бури, за непознати приказни страни
Язъ те спушахъ прехласната, малка, изгубена,
Следъ единъ месецъ ще бжда тоя жена.
Планината е винаги мълчалива, потайна. Язъ
не познавамъ волния смЪхъ на откритите про
стори, не познавамъ бесния ревъ на морето. Язъ
се плаша отъ твоя громъкъ гласъ, отъ см%ха ти,
отъ думите които излитатъ като волни птици отъ
твоите уста
__ л —
Язъ нося душата на моето родно место, душа
скрита, мълчалива, свенлива... Но все пакъ азъ
ще ти кажа открито, че те обичамъ повече отъ
всичко въ с в е т а ! . . .
Внкамъ високо къмъ Бога тия благословени
думи, но планината ми ги връща сь своето ехо,
очудена и може би малко сърдита, че нарушавамъ
Следъ
единъ месецъ ще бжда твоя жена. Ще
вечната
й тишина,
лойпа на твоя корабъ, и очите ми ще поглъщать
съ жадность твоя свътъ.

Но нека ти призная . . . Язъ се страхувамъ
огъ морето.
То е вечната, нестихваща, голяма любовь на
моряка. То е непобедима съперница на всека друга
любовь.
Какво може да предложи една жена въ срав
нение съ мощния чарь на тая многолика съпер
н и ц а ? . . . Коя човешка душа може да носи такова
богатство отъ разнообразие, отъ непознати чувства,
отъ вечни т р е п е т и ? . . . Кое женско лице може да
се усмихва съ толкова усмивки ? . . . Кой другъ би
могьлъ съ такава жестокость да те хвърли въ устата
на смъртьта и следъ неколко часа само да те при
ласкае съ най-голема н е ж н о с т ь ? . . .
Жената има само своето препълнено сь лю
бовь сърдце, вЪрно и трептящо предъ вечната
угроза на смъртьта. Но това е толкова малко, толкова земно, толкова скучно за единъ м о р я к ъ . . . За
васъ морето е въплотенъ идеалъ на душата, къмъ
която се стремите. Винаги нова, винаги непоз
ната . . .
Нема ли и азъ, както всички други жени, да
ти се видя незавършена, бледа скица на твоя гоЛ"БМЪ и д е а л ъ ? . . . Бихъ ли могла да издържа срав
нението?...
Страхъ свива сърдцето ми, защото зная, че
дори и въ първия моментъ да победя, следъ изве
стно време, когато ти неминуемо ще ме опознаешъ,
морето-загадка ще те грабне отъ менъ.
Затова и ние, жените, не обичаме морето . . .
Между насъ и него винаги стои любовьта.
И все пакъ азъ те обичамъ толкова много,
че ще повторя безплодния опитъ на толкова
други преди менъ, да противопоставя на тая стихия
скромното пламъче на моята любовь, за да те извоювамъ и запазя за себе си.

^ ^ Г о Т п с ^ и с ^ Г з а ХШ-та „ М О Р С К И С Г О В О Р Ъ '
година на списание
:г_____=г=___=___===______^
органъ на Българския Народснъ Морски Сговоръ
а я о н а м е н г ь - з а Б ъ л г а р и я 150 лв.. з а странство 200 л е . На ч л е н о в е т Ь н а
—°— { 2 Ъ Л Г а р с Ь и я Народенъ МорсКи Сговоръ с е п р а щ а д а р о м ъ .
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П. А. ШЙШКОВЪ.

ФАТАЛНОСТЬ
(РАЗКАЗЪ)

Роденъ отъ Русе, Илия отъ малъкъ се при
страсти къмъ водата. Обикна гол-вмата родна река.
Залюби я. Тя му стана утешение, идеалъ. Презъ
ЛЪТНИГБ пекове той се обръщаше на земноводно
животно: ту на брЪга, ту въ водата и, разсичайки
Дунава съ мускулитъ си — голъ и черъ като аф
риканските диваци, — той блажено
почиваше
подъ върбацитЬ на островит-в.
Следъ като взе прогимназиалната си матура,
той се вмъкна крадешкомъ въ единъ отъ параходитъ
на О . 0 . 5 . 0 . и плувна срещу течението на големата
река, която веднага го приюти като часть отъ обслугата: помощникъ на готвача на парахода.
Я като дойде наборното му време, естествено,
той 615 отреденъ да служи въ флотата. Отъ Русе
изпратиха го въ Варна — на морето. Зачислиха го
въ кръстосвана Надежда.
И тритЪ му годинки служба минаха. Неусетно
минаха. И го зачислиха въ запаса като старши
подофицеръ.
Но морето, както нЪкога реката, б е обхва
нало въображението му. Щомъ сне военните си
дрехи и нахлузи моряшкия каскетъ, като търговски
морякъ, той замечта да се ширне далече изъ
морския просторъ. Надалече. И колкото по-надалече, толкова по-добре. Просторътъ, това б е
идеалъ, новъ, огненъ, пламененъ. СвЪтълъ идеалъ,
съ всичките красоти на щастието и на хвърковатия
полетъ. И, както никога на О. 0. 5. 0., той реши,
че и тукъ, въ Бургасъ — гдето се намираше сега
— ще може да използува прекрасно този начинъ
на действие. Ще се вмъкне въ н-вкой параходъ
отъ нъкоя „средиземноморска линия" — и право
въ Марсилия ще го изхвърлятъ! Л отъ тамъ—още
по-нататъкъ. И все по-нататъкъ —
И единъ есененъ, мъгливъ день, като нахлузи
сините си моряшки дрехи и като опъна каскета
до надъ очите си, той хвърли око на парахода
Франциони, който тази сутринь пристигна отъ Сулина само за половинъ день. Сжщиятъ параходъ
веднага следъ пладне требваше да отплува за Цариградъ. Илия реши, че тука требваше да опита
щастието, и заради това непрекжснато се завъртв
около този параходъ, който носвше френско знаме.
И по време на най-големата шетня изъ ко
раба, точно четвърть часъ преди Франциони да
отвърже вързалата си отъ кея, Илия се вмъкна въ
него и се заслони задъ една бъчва на шканцитв...
Следъ малко Франциони пореше извънпристанищния б а с е й н ъ . . .
Моряците правеха уборка изъ палубата и
пренареждаха. Помпата поливаше обилна вода
върху палубата, който миеха.
Морето едва-едва шлептеше 6 бортоветвСива, оловена площь се б е свлекла надъ кораба
и бреговете, които дефилираха предъ Франциони.^
Отминаваха траверса на Созополъ, отгдето
изобърнаха корабния нось право върху далечната
точка на Босфора.
Подидваха къмъ носъ Колкита . . .
Изведнъжъ иззадъ бъчвитъ- два чифта ржце
сграбчиха Илия за врата:

— УюдгЛ-стц п о т з с!и р]ре! — стрелна го
страшниятъ погледъ на единия отъ двамата.
Немаше вече защо да се крие. Илия се из
прави, заеме се, тупна се юнашки по гърдигв и
каза само една дума:
— Марсилия!.. Марсей, Марсей!—поясни той.
Ругателства, като градъ заваляха върху него:
— 015 (Зопс, сНпсюп! 015 сюпе, сПпйоп!
Илия не разбираше, а само се усмихваше.
Ругателствата звънтящи като камбани, не
престваха . . .
— Нищо, — помисли си Илия, — ТБ ще си
побъбрятъ, а пъкъ азъ ще си помълча. Нали така
беше некога и въ О. 0. 5. О.?
Следъ малко дойде шикозно облЪченъ офицеръ,
съ галуни по ржкавите си — единъ отъ капитан
ските помощници — и строго викна на Илия . . .
Илия пакъ се усмихна, виновно се усмихна, а
офицерътъ още повече се изблещи.
Илия загледа офицера умолително и сериозно
и, като постави показалеца и средния си пръсть
върху планшира на десния бортъ, започна да
движи пръстит-Б си, които закрачиха като крака, и
му обясни, тупайки се по гърдите:
— Мо1 — Марсилия . . . Моп51еиг сарКаюе . . .
Марсей . . . МагзеШе! — отчетливо изрече Илия.
Офицерътъ му викна, като размаха ржце за
плашително. Викаха и другите, а думитв имъ „тънкаха" като камбани, окончаващи на „онъ" и „йонъ"...
— Донъ-тонъ-донъ ! . . . Вие ще си почешите
езика, а пъкъ азъ ще си помълча, а после — и
азъ съ васъ въ Марсилия! — реши Илия въ
себе си.
Следъ малко довтаса другъ галуниранъ началникъ, старъ, черноокъ, чернокось, съ силнопрошарена брада, съ много издаденъ търбухъ,
предъ когото всички отстжпиха, а помощникъ-капитанътъ почтително застана въ лъво до него на
една крачка и почна да му докладва:
„
— С о т т а п с к п г . . . — сочейки му съ очи Илия.
Нервно мръдна брадата на команданта, а
устата му „затантаннха" нови ругателства къмъ
Илия.
— Ще си подрънка и той! — пакъ реши Илия
и се усмихна на команданта, който свирепо му
изкреска.
Илия реши и нему да обясни защо се намира
сега въ кораба му и, като постави пакъ показа
леца и средния си пръсть по планшира, пакъ „за
крачи" съ ТБХЪ и отевче боязливо:
— Ош . . . Соттапа^п* . . . т о 1 . . : а11ег . . . МагзеШе! Щий!
— ЛНег а МагзеШе? УтдМ-стя п о т з сю р1ре!
—тропна съ кракъ командантътъ разяренъ, обърна
се къмъ моста и заповеда на вахтения помощникъ
да свие малко къмъ бръта, който отсреща—малко
въ дъсно—свършваше съ носъ Куратанъ, едно отъ
гранитните стжпала на Странджа-планина, която
постепенно слиза до Черно-море съ много такива
гранитни подстжпи.
Брътътъ се рисуваше само като на единъ
досегь съ ржка.
Созополъ б е останалъ задъ кърмата.
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Параходътъ подидваше къмъ траверса на
Журатанъ, до който щ-вха да минатъ на по-малко
о т ъ четвърть миля. Брътътъ се простираше близо:
само на единъ хвърлей-камъкъ, така да се рече.
"Скалистиять Куратанъ бързо подидваше къмъ тра
верса на к о р а б а . . .
Командантътъ размахна ржцетв си въ страни,
•изобразявайки движенията на плаването, и кресна
«а Илия:
— Щ и й ! . . . Щий? Щий? — запита го той
.дали знае да плава и го погледна въ краката, които
<беха обути въ леки сандали . . .
— Щий! — отвърна Илия обрздванъ, че го
«зпитватъ дали е морякъ. — Щий!—тупна се Илия
п о гърдите юнашки.
И, като посочи отъ кораба до брЪга толкова,
• полкото б е и Дунавътъ широкъ — той потвърди
3:амонад-Бяно, че това нищо не е за него, ехе, ехе...
— Щий! — мръдна Илия многозначително съ
ржка и даде да се разбере, че е отлйченъ морякъ
и плувецъ. — Щий! Какъ не.
— Стоопъ! — викна командантътъ на дежур-"
мия си помощникъ върху моста.
Продрънча машинниятъ телеграфъ, и параходчниятъ винтъ спре.
Инерцията плъзгаше кораба. Скалите на Ку
ратанъ расгБха...
Франциони б%ше почти на траверса на р-взко«вдалиятъ се гранитенъ носъ, единъ отъ най-красивитв на Странджа-планина.
— Хайде! — викна командантътъ къмъ мо
ряците си.
И докато Илия се усвти що стана съ него,
-четири чифта ржце го повдигнаха на високо и отъ
т а м ъ съ сила го запратиха задъ борта.
— Бухъ! — цапна Илия съ двата си крака въ
тьмно-зелената вода.
Следъ две секунди Илия се показа на по> върхностьта.
— Хайде! — кресна му командантътъ и му
•посочи брега:
_ дц е 2 | _ крещеше му той и му сочеше
^сушата. — ЯНех! Тегга!
Илия разбра, че се свърши пжтуването муза
'Марсилия и мжжки замърда ржцетв си съ посока
къмъ гранитните скали на Куратана .
Я, когато стжпи на сушата. Франциони б е
-само тъмно петно съ токущо запалени фенери.
Следъ половинъ чась Илия се добра до се
мафорния постъ върху носа Св. Димитъръ.

ЧЕРНО МОРЕ
Картина отъ Хр. Каварналиевъ
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Тукъ той намери граничното началство — пограничниятъ офицеръ, — комуто разказа за случ
ката си. Офицерътъ се отнесе много съчувствено
къмъ Илия и още сжщия моментъ му предложи
да подпише заявление, за да постжпи за старши
на семафорния постъ, длъжность, която отъ три
дни насамъ б е вакантна.
Илия се поколеба само за моментъ, а после
извади изъ пазвата си измокрените си документи
и решително сложи подписъ подъ приготвеното
заявление.
Следъ 10 дена той беше титулярниятъ началникъ на семафорния постъ около местото,
гдето Франциони го б е изхвърлилъ.
Три години бЪха изминали, откато Илия б е
изхвърленъ отъ парахода...
Илия б ъ изучилъ всека една скала, всвкоедно камъче на полуострова, чийто най-издаденъ
носъ е Куратанъ.
Три години той б е слушалъ шепота на тихия
прибой и бесния ударъ на вълната въ гранита;
б е слушалъ сладостната тишина на безветрието и
рева на бурята до крайния й предвлъ—циклонъть;
б е слушалъ подземния тьтнежъ на водната сти
хия, грохота на канаритв, звучението на СНАЖ
НИТЕ в и е л и ц и . . .

И при ВСИЧКИТЕ атмосферни капризи на при
родата той всБкога б е готовъ на своя постъ: да
бжде въ помощь на моряците.
Тази сутринь, като стана отъ леглото си, той
записа въ дневника си:
— 15-ий февруарий. Гжста мъгла. ВЪтьръ
ОгЮ/1. Вълнение — 2. Барометьръ — 758.
Въ десеть часа преди пладне Илия ясно чу
КЖСИТБ сигнални сиренни изсвирвания на нтжой
параходъ. Тези сигнали сочеха, че параходътъ е
въ мъгла. Сигналните му изсвирвания не прекжсваха: беха давани точно по корабоплавателните!
правила. Чуваха се все по-ясно и все по-наблизо . . .
Зачуха се толкова наблизо, че просто на Илия
се стори, че параходътъ свири отъ брега. Я тол
кова близо до бр%га — това б е опасность за
катастрофално корабокрушение.
Косата на Илия настръхна. Той грабна пуш
ката си и побегна по канаритв. Даде единъ изстрелъ, даде втори и з с т р е л ъ . . . Зачестиха изстре
лите му . . .
,
Мъглата бе непрогледна! на десетина метра
не се виждаше.
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движението, а чрезъ вендузкитЬ — залавянето на
крачката.
Къмъ бодлокожигЬ спадатъ чудно красивите
морски звезди, морски таралежи, морски лилии,
както и морскитЬ краставици. Чудноватото гкхно
устройство, както и ТБХНИГЬ разнообразни форми
и начинъ на живеене представлявагь една отъ найинтереснитъ- части оть съкровищницата на морето.
На табло № 1 въ средата е даценъ единъ
представитель на морските таралежи Сйага т.пЪи-

1оИез. Горе, въ лЪво — само средната часть, гле
дана откъмъ устата, а горе въ д-Ьсно— сткщатз:
часть — гледана отзадъ на другъ представитель»
отъ таралежите. Долу въ лЪво е представеноустройството на една варовита плочица, презъ коятоизлиза кожено краче, а долу, дЪсно — напреченъ.
пререзъ презъ единъ бодилъ. Въ страни еж да
дени цели такива бодли отъ таралежи.
На табло № 2 въ средата е представена една
красива, съ разклонени рамене морска звезда, аз
около нея — различни части отъ скелета й.

И з ъ 2&ивота и дейностьта ша о р г а н и з а ц и я т а
По случай Тезоимения день на Нейно Величество
Царицата между нея и Гл. Упр. Твло на организацията беха
разменени следните телеграми :
Ал1 Маноловъ
Председатель на Българския Народенъ
Морски Сговоръ
Варна

Трогната отъ любезните поздрави и благопожелания,
,_които ми изпращате по случай имения ми день, искрено
благодаря вамъ и на всички членове на Морския Сговоръ
Иоанна
Нейно Величество

Царицата
Евксиноградъ
Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ поднася найсърдечни благопожелания на Ваше Величество по случай
тезоимения Ви день. Желаемъ Ви крепко здраве, та обкржжени съ всеобща любовь да се радвате дълги години на
щастливото Ви Царско Семейство 624. 1. XI. 1938 год.
Председатель
Ал.
Маноловъ
Въ връзка съ необходимостьта да се предвиждатъ въ
общинските бюджети суми за развитието на физическото
възпитание Министерството на народната просвета изпрати
до всички организации следното окржжно:
*

.

ОКРЖЖНО.

МИНИСТЕРСТВО
на
НАРОДНОТО ПРОСВЕЩЕНИЕ
Отделение за телесно и държавно
— гражданско възпитание
№ 1029 — III
22 ноемврий 1938 год.
гр. София
Изпращаме ви преписъ отъ писмото № 16833 отъ
24. IX т. г. на Министерството на вжтрешните работи и на
родното здраве, съ което се нарежда общините да вписватъ
въ бюджетите си суми за подпомагане на организациите за
твлесно възпитание.
Верваме, че организациите съзнаватъ много добре
предназначението на тази мърка и ще вложатъ всички свои
усилия и най-големо старание за нейното успешно провеждане.
Приложение: 1 преписъ.

суми за подпомагане организациите за телесно възпитание;
при изграждане на хижи, басейни, игрища и др. съоржжения
за твлесно възпитание.
Главенъ секретарь: Г. Кендеровъ
#
Полицейски инспекторъ: Т. Карагеоргиевъ
•
Верно: полицейски инспекторъ: Карагеоргиевъ
Верно: при м-вото на нар. просв., инспекторъ: Б. Иордановъ.
Отъ 10 до 19 ноемврий гл. секретарь на организацията
посети клоновете: София, Враца, Видинъ, Ломъ и Свищовъ.
Клонътъ въ Свищовъ се възобновява. Врачанскиятъ ни клонъ.
пристжпва къмъ постройка на плувенъ басейнъ. Всички кла, нове еж въ тресквва дейность за престоящия сезонъ.

БОДЕНЪ СПОРТЪ
Презъ изтеклия сезонъ се произведоха клонови и|областни състезания съгласно програмата на, отдела въ целатастрана.
С^мЗ
По-долу даваме постиженията по клонове споредъ.
автентичните протоколи, изпратени отъ клоновете въ Гл.
Упр. Тело.
Перникъ.
100 м. своб. стилъ—Любенъ Максимовъ за 1 м. 57 с. юноши
100 м. своб. стилъ—Димо Калфовъ 1 м. 37,02 с. възрастни
100 м. на гърди—Кръстю Стефановъ 1 м. 50,4 с. възрастни
50 м. гърди — Владим. Нлександровъ 1. м. 03,2 с. юноши
50 м. на гръбъ — Михаилъ Михаиловъ 1 м. 25 с. юноши
Ломъ.
100 м. своб. стилъ — Руси Н. Костовъ 1 м. 26 с. юноши
50 м. на гръбъ — Димитъръ Савовъ 0 м. 55 с. юноши
50 м. своб. стилъ—Борисъ Мил. Колчаговъ 1 м. 44 с. пр. у-къ»
100 м. своб. стилъ—Маринчо П. Дервишовъ 2 м. 11,4 с. „ „
Лжджене.
100 м. своб. стилъ—Любенъ Ял. Панчевъ 1 м. 46 с. възрас.
50 м. своб. стилъ—Русю Н. Костовъ 0 м. 39 с. юноша гимн.
50 м. своб. стилъ—Иванъ Кировъ 1 м. 12 с. учен. III кл.
5о м. своб. стилъ—Живко Т. Гайтанджиевъ 0 м. 55 с. учен.И кл.
50 м. своб. стилъ—Ясенъ Георгиевъ 1 м. 08 с. учен. I класъ
50 м. своб. стилъ—Маринчо П. Дервишовъ 1 м. 00 с. учен. IV отд

М. Н. В. Н. 3 .
ОРЕПНСЪ отъ ПРЕПИСЪ
Отд. Ндминистративно и за изборите
№ 16833.
24 септемврий 1938 год.
София
До г. г. областните ди
ректори въ Царството. До г.
кмета на Столичната голема община КОПИЕ: Мини
стерството на народното
просвещение (отд. за твлес
но възпитание), Министер
ство на войната.
Въ допълнение на окржжните №№ 6673 отъ 16 априлъ
и 20719 отъ 26. X. 1937 год. наредете до общините въ пове
рената ви область да впишатъ въ бюджетите си за 1939 год. Варненското летовище на Павликенския клонъ на Б.Н.М.С.
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Делегатите на XV юбилеенъ контресъ на Б. Н. М. С. въ Лжджене
Общо български състезания въ с. Лжджене на 4-й септемврий т. г. въ 60 м. басейнъ.
1500 м. своб. стилъ — Пегьръ Левашки, Бургасъ 27 м. 35 с.
1500 м. своб. стилъ—Ялександъръ Яницовъ-Видинъ 27 м. 47,2 с.
1500 м. своб. стилъ—Наню Николовъ, Пловдивъ 33 м. 12,5 с.
100 м. своб. стилъ — Михаилъ Маргаритовъ, София 1 м. 8 с.
100 м. своб. стилъ—Красимиръ Калимановъ, Бургасъ 1 м. 10,4 с.
100 м. своб. стилъ — Коста Поповъ, Варна 1 м. 12,2 с.
100 м. на гръбъ — Стефанъ Стефановъ, София 1 м. 35,6 с.
100 м. на гръбъ — Георги Петровъ, Варна 1 м. 37,6 с.
100 м. на гръбъ — Любомиръ Ножаровъ, Русе 1 м. 42 с.
400 м. св. стилъ—Красимиръ Калимановъ, Бургасъ 6. м. 37,8 с.
400 м. св. стилъ—Илия' Шалдевъ, София 6 м. 43,6 с.
400 м. св. стилъ—Ялександъръ Юницовъ, Видинъ 6 м. 55,2 с.
200 м. на гърди — Илия Илиевъ, Бургасъ 3 м. 25 с.
»
„ —Янгелъ Видиновъ, Ломъ 3 м. 39 с.
. "
» —Нтанасъ Данчевъ, Русе 3 м. 43,2 с.
4X100 пощово плуване — Илия Шалдовъ, София, Стефанъ
Стефановъ, София, П. Маргаритовъ, София и Мих. Марга
ритовъ, София 5 м. 49,8 с.
Скокове отъ 3 и 5 метра.
Борисъ Лимоновъ, Бургасъ
28'23 точки
Янгелъ Петковъ, Ломъ
8'7 точки
Кирилъ Илинчевъ, с. Лжджене
8
точки
Ломската купа за първенство на 100 метра свободенъ
стилъ се даде на Софийския ни клонъ. Първите трима отъ
всвки видъ състезания бъха наградени съ специалния медвлъ за общо-български плувни състезания.
Общо-български състезания по гребане.
200 метра съ четворка за младежи
Ялександъръ Давидовъ, Коста Иванъ Градинаровъ,
Георги Великовъ и Борисъ Златевъ— Видинъ 7 м. 26 с.
Димитъръ Хр. Груевъ, Георги Д. Петровъ, Георги Пет
ковъ Миндовъ, Никифоръ Константиновъ Димитровъ, Варна
7 минути 37 секунди.
Никола Д. Джамбазовъ, Василъ П. Минковъ, Иванъ Д.
Петровъ и Станчо Д. Константиновъ, Русе 7 м. 47 с.
200 метра съ четворка за юноши
Любомиръ Мариновъ, Любомиръ Петковъ, Владимиръ
Янгеловъ и Спасъ Нешевъ, Видинъ 8 м. 10 секунди
Иванъ Василевъ Казаковъ, Никола Ивановъ Констан
тиновъ, Никола Николовъ Борисовъ и Георги С. Георгиевъ
Варна 8 минути и 22 секунди.
Коста Ст. Бъкловъ, Стойко Н. Стоиковъ, Лазаръ Н.
Стояновъ и Маринъ Б. Янгеловъ, Русе 8 м. 30 секунди.
Царската награда по гребане се спечели отъ Видин
ския клонъ на Б. Н. М. Сговоръ. На Видинския отборъ греб
ци се подари отъ съюза на ТЪРГОВЦИТЕ статуята „Победитель- а на Варненския отборъ Съюзътъ на индустриалците
подари сжщата статуя за споменъ отъ състезанията въ Русе.
Първите три отбора състезатели на двата вида състе
зания б*ха наградени съ специалния медалъ за общо-бъл
гарски гребни състезания.

КШИЖИИНА
К р у м ъ К ъ н ч е в ъ : Нашето Черно море. Варна 1938Време беше върху целокупното наше Черноморие —
брЪгъ, море, селища и пр.—да излезе и се даце на нашата
общественость една голяма, обемиста изчерпателна книга.
Книгите на г. Сава Н. Ивановъ върху Черно море
изиграха грамадна роля. Статиите на проф. Иширковъ,- на
други наши географи, множеството статии и описания на
крайморски селища, въ петнадесетте годишнини на сп.
„Морски Сговоръ", книгите на Ял. п. Мариновъ : .Морето и
нашето крайбрежие", на К. Траяновъ и др. нахвърлиха вече
значителенъ материалъ.
Но книгата на нашия съгражданинъ, учитель и морякъ.
Крумъ Кънчевъ, изляла вчера отъ печатъ, иде да съобщи
всичко до сега създадено, да увенчае въ големи линии
опитите на предходниците.
Тя е единъ големъ, извънредно цененъ трудъ, крупенъ,
едва ли не най-крупниятъ трудъ върху нашето Черноморие.
Самъ писатель и авторъ на художествени работи като
разкази и романи, самъ добре познаващъ нашето море, плавалъ по него дълги години, г. Крумъ Кънчевъ съчетава въ
книгата си и художествения, и научния географски и исто
рически методъ на изследвания и съ това подеочнява своята
книга и й придава голема значителность и незаменима
стойность.
На 214 страници, въ 39 глави, на хубава гериптъ-хартия
авторътъ изобилно и обширно разкрива образа на нашето
българско Черно море и на българския черноморски брегъ
отъ носъ Калиакра до самото устие на Резовската река.
Описани еж подробно всички носове, заливи, речни
устия, езера, острови, градове и селищз по брега.
Описани еж увлекателно, живописно, като за селищата
еж събрани крайно грижливо, трудолюбиво и добросъ
вестно проверено всички данни отъ географско, историческо,
народобитно и фоклорно, стопанско и производствено
естества.
целата история на тия български селища отъ хиляди
години е разгъната въ книгата. Преразказани еж и издирени
всички легенди на миналото, свързани съ най-малкото селище,
даденъ е стопанскиятъ народно-поминъченъ обликъ на всички
крайморски градове и села, а така сжщо и места, криящи
природни богатства и производствени възможности, като
„Медни-връхъ", „каменолочната Ятия", .Игнатово блато" и др.
За Варна, Бургазъ, Несебъръ, Обзоръ, Поморие, Созополъ. Царево, които иматъ всичкия интересъ да привличатъ
чужденци и гости и да се знае много неща за тЪхъ, книгата
е отъ естество да бжде настолна и справочна, въ най-добрия
смисълъ, за любителя, земеведа, пжтешественика, а така сжщо
и за всички туристи и морски спортисти.
Но авторътъ познава много добре морето, като морякъ-любитель-спортистъ и пръвъ до сега ни дава велико
лепни и верни описания на риболова съ делфини.
Той познава нашето риболовство сжщо така добре, и
книгата му ще е много ценна за всички интересуващи се и
специалисти дори по тоя въпросъ.
Д. Василевъ
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Доказъ за това еж главите: „СтаровЪрцитв", „Ловци
на делфини", „Ръка Камчия", „Риболовъ с ъ грибъ", „Живо
писна риболовна флотилия", „Въ царството на далянигЬ".
?§§5Н.Описанието на живота на старов-Ърцигв при Варнен
ското езеро, на носъ Емона, въ Поморие, Царево и др. еж
образци на пълно и всецяло разказване за селища и мъста
чрезъ наученъ и художественъ подходъ.
Придаващи особенно чаръ с ъ навъй отъ екзотика еж
написани главигБ:„Българскиятъ Робинзонъ", „Островъ Свети
Иванъ", „Царева ръка", „Игнатово блато" и др.
За народоведитъ цененъ приносъ е главата „Огнеходци"
(стр. 190/197) „село Българи", станало вече известно отъ
описания на други изследвачи.
З а стопанския деятель за върно упжтване служатъ глаВИГБ : „рЪка Камчия", „Бургаските езера", „Каменоломната
Нтия", „Медни връхъ", „Село РЕЗОВО", „Ръзовска рЪка" и др.
Новаторска, цененъ приносъ и отъ голъмо значение
за езиковеда и младото поколъние е книгата „Нашето Черно
морие", в ъ езиковно отношение, отъ къмъ пречистенъ,
красивъ български езикъ.
Дадени еж нови хубави, родно звучащи на ухото думи,
побългарени еж много чужди названия, преправенъ е пжть
за прочистване на езика ни о т ъ чуждици (авторътъ е учитель по български езикъ и книжнина) и е дадено пособие
за ония, които се занимаватъ с ъ прекръстване на имената,
на селищата и МЕСТНОСТИТЕ.

Цълата книга е стегната, великолепно издържана,
обилна с ъ данни и сведения, написана на много хубавъ, изряденъ, лекъ езикъ.
Тя има научна стойность и доставя голъма наслада.
Препоржчваме я на всички, които обичатъ морето, на всички
граждани. Цената й улеснява ВСЕКИГО. Поздравяваме автора
за огромния добросъвъстенъ трудъ.
А . И . М а н о в ъ : Потеклото на гагаузигв. История
и фолклоръ, Варна 1938.
Въ годишнина XI бр. 4 отъ м. априлъ 1934 на нашето
списание б ъ помъстена .обширна статия отъ варненския
гражданинъ йтанасъ И. Мановъ върху бита на гагаузигв в ъ
варненско.
Сега върху сжщия въпросъ авторътъ излиза с ъ обе
миста отъ 200 страници книга и изнася чрезъ историческо
изследване произхода и миналия животъ на гагаузигв, които
тукъ-таме населявать североизточна България, както и ТБХная бигь, обичаи, народни умотворения.
Книгата е разд-влена на 2 части. Въ първата еж пре
ценени всички сведения на историци, археолози, езиковеди,
които съобщаватъ или обежждатъ сжществуванието на га
гаузигв, било като отделно племе, било като разновидность
на 'старигБ българи или на куманигв. Я. И, Мановъ изра
ботва собствена теооия. споредъ която гагаузигв еж хри

стиянизиран итъ, християнската часть на племето узи, род
ствени на куманитъ и печенезитъ. Той осветлява въ по-друга
св-втлина произхода, дълото и ПОДВИЗИТЕ на флотата на
Добротича.
Живущи^близо до морето, гагаузитъ еж внесли нЪщо
отъ представата за морето в ъ своя факторъ. Това нъщо се
вижда отъ втората часть на книгата, гдето еж описани нравигв,
обичаигв, поговоркитБ и художественигв прояви на това
племе.
Народни умотворения има, но въ ГБХЪ малко се
споменава за морето, още по малко, почти никакъ за До
бротича, отъ когото требваше да остане следа въ народната
поезия, ако той действително е билъ гагаузинъ.
Народните умотворения еж събрани отъ г. Манавъ
много грижливо и те правятъ честь на автора.
Цълата книга е извънредно цененъ приносъ къмъ на
шата историческа книжнина и пръвъ голъмъ сериозенъ
трудъ да се изясни историческиятъ произходъ на едно отъ
българските племена.
Добринъ Василесъ

М О Р С К И НОВИНИ
Миналата година параходното дружество „Дойче Левантъ Линие" в ъ Хамбургъ построи моторния корабъ „София"
Сега е продаденъ на „Олденбургско-Португалско параходно
дружество", което ще го приспособи за пренасяне на плодове
между Канарските .острови и континента.
К о р а б ъ т ъ „Навалъ" 850 В. К. Т., построенъ презъ 1919
година, е купенъ отъ румънско параходно дружество.
Р у м ъ н с к и я т ъ инспекторъ на морско-спасителното дру
жество в ъ Кюстенджа е пристигналъ въ Норденай, за да се
запознае съ немската морска спасителна служба. Той е наяравилъ нъколко пжтувания с ъ спасителния корабъ „Бремеиъ".
Румънското морско спасително дружество е с ъ намерение
да поржча въ германскитъ корабостроителници нъколко спа
сителни кораби, които да се явяватъ в ъ помощь на бедствующитъ кораби, както по гвхното крайбрежие, така и по
цялото Черно-море.
Преди няколко дена в ъ корабостроителницата. Зитасъ"
еж преустроили кораба „Земперъ" за ловене на гжби. Но
вото му име е „Спангиа". Преди нъколко дена е напустналъ
пристанището Хамбургъ на пжть къмъ брътоветъ на За
падна Индия, кждето веднага ще почне да лови гжби, коите
ще се внасятъ само въ Германия.
Като се знае, че вносътъ на гжби в ъ Германия презъ
1929 година е достигналъ до 150,000 кгр. на стойность 2 - 4
милиона Р. М., можемъ да си представимъ какво грамадно
значение за валутния въпросъ на Германия е преустройство
то на този к о р а б ъ ; защото ловитбата на гжби въ Сръдиземно-море и Индийския океанъ ставаше до сега не отъ гер
манци.
Съобщава капитанъ Ф у р н а д ж и е в ъ — Янвереъ.

„»&™>,

УчастнчцигБ в ъ . общобъл
гарски! ъ плувни състезания в ъ
Лжджене на 4. IX. 1938 год.
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СТЕФАНЪ ИБ. СТОЯНОЬЪ

Р И Б А Р С К А ПЪСЕШЬ
Бързай, бързай, лодко моя,
ти, другарко стара,
до бръта познатъ вътрецътъ
насъ ще ни закара.
Тамъ, кждето малка хижа
денемъ се б-вл-Ъе,
съсъ прозорче, що следъ заникъ
почва да свъгл-ве.

Сякашъ че око, което
гледа будно въ мрака;
пжтницит-Ь закъсн-вли
ц-вла нощь то чака.
О, хвърчи ти, лодко моя,
ти, другарко стара,
до бръта познатъ вътрецътъ
насъ ще ни закара!...

ДЪДО САНДО

Н А МОРСКОТО ДЪНО
Некога въ некой си градъ живяла девойка,
най-красивата въ ЦБЛИЯ свЪтъ. Градъть се намиралъ
край самото море. Красивата девойка всеки день
се оглеждала въ сините води на морето.
Научилъ се за нея царьтъ на подводното
царство и заповЪдалъ на самодивата Черноморка
да му я доведе въ неговите дворци, които се из
дигали на самото морско дъно.
— г\зъ веднага ще се оженя за нея,—казалъ
царьтъ, — и ще я направя господарка на моето
царство.
Самодивата Черноморка изплавала на повърхнвстьта и една хубава вечерь, когато девойката
била заспала на брега, тя я прегърнала н*жно
презъ кръста и я отвела сь себе си въ морските

спящятя ХУБЯВИЦП
въ!явтжналия градъ

дълбочини. Морскиятъ царь заповедалъ да я настанятъ въ отредените за нея царски покои. Но
девойката не могла да се пробуди . . .
— Може би тя тжгува за своя роденъ градъ,
— помиспилъ си царьтъ,—и затова не се пробужда.
И заповедалъ на всемогяшдата самодива Чер
номорка да смъкне на морското дъно и родния
градъ на девойката.
— Възможно е, — казалъ той, — девойката
да се пробуди, когато се намери обкржжена отъ
кжщите, между които е израстнала.
Самодивата
Черноморка извършила това,
което й заповедалъ царьтъ, и за мигь само гра
дъть се оказалъ на морското дъно и то такъвъ,
какъвто билъ и горе на сушата.

МОРСКИ СГОВОРЪ
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Но всичко било напраздно: девойката оста
нала унесена въ сънь
Тъй ни разправя приказката, драги деца: А
какво ни казва истината? Дали действително има
такива градове, потънали въ морето?
Да, има, и то не единъ и два. Има такъвъ
градъ и въ нашето Черно море.
Преди петдесеть години царувалъ въ Русия
царь Александъръ III. Откато заговорницитъ убили
неговия баща Александъръ Н, нашиять освободитель, телохранителите му постоянно бдели, да
не би и той да падне жертва на нъкакво поку
шение. Веднъжъ царьтъ пожелалъ да разгледа
военното пристанище Севастополъ, разположено
на Черно море, право на североизтокъ отъ Варна.
Полицаитъ, които се боели за живота на царя, на
редили няколко водолази да претърсятъ морското
дъно и да видятъ, дали нъкои заговорници не еж
поставили мини. Водолазите, вместо на мини, се

наЧъкнали на единъ потъналъ градъ. Докладътъ
за тази находка не билъ представенъ на царя, а
полицията го забутала между разни държавни
преписки.
Днешнитъ руски власти, като разглеждали
старите архиви, намерили този докладъ.
Веднага било заповедано на водолазите да
претърсятъ морското дъно предъ Севастополъ. И
наистина, водолазите намерили единъ старъ, но
още добре запазенъ градъ. Това е древниять градъ
Херсонесъ, основанъ отъ гръцки колонисти. Преди
много векове той изчезналъ въ морето поради
никакво силно земетресение, което причинило по
тъване на брега. Много сгради и улици били пре
красно запазени. Сега се правятъ усилия този по
тъналъ градъ да се снеме на филмъ. Тъй че скоро
ние ще можемъ да видимъ какъ изглежда единъ
потъналъ въ морето градъ не вече на приказка, а
и въ действителность.

БЕСА П А С П А Л Е Е Б А

КРАЙ. М О Р Е Т О

На Жени
А едно горко-горкичко
да нагази го е страхъ,
гледа отъ брега самичко,
буди у плувцитЬ смехъ I
Като зайчета игриви
тичатъ белите вълни.
Ту брилянтни, ту пенливи,
пеещи презъ всички дни.

ато зайчета игриви
тичатъ бълитъ вълни.
Какъ еж малките щастливи
въ тия чудни летни дни!
Ту въ морето поиграятъ,
ту излезатъ на брега,
въ писъка съ ржце дълбаятъ,
пълнятъ кофички съ вода.
Малко палавниче кара
конче гумено въ захласъ,
водните шейни въ превара
пъятъ на различенъ глась.
Две арабчета на воля
въ лодката сами гребать,
други покрай тЬхъ се гонятъ,
миди сребърни ловятъ.

ТЪРГОБЕЦЪ И М О Р Я К Ъ ,
Разговаряли веднъжъ единъ търговецъ и единъ
морякъ. Търговецъть запиталъ моряка:
— Какъвъ беше дъдо ти?
— Морякъ.
,
— Ами отъ какво умре?
— Загина презъ една буря.
— А баща ти?
— И баща ми беше морякъ, и той завърши
живота си всръдъ морето.
— Щомъ е така, не те ли е страхъ, че и ти
можешъ да умрешъ сръдъ морето?
Сега морякътъ нищо не отговорилъ. Само се

усмихналъ и на свои редъ запиталъ търговеца:
— Кажете ми, какъвъ беше ДБДО ВИ ?
— Търговецъ като мене.
— Знаете ли где е умрЪлъ?
— Естествено, въ леглото си!
— Ами баща ви?
— И той беше търговецъ.
— И той ли умръ въ леглото си?
— Разбира се.
— Е добре, тогава не ви ли е страхъ всъка
вечерь да лъгате въ леглото си ? . . .
Преразказва: С..С.

СЪДЪР(
на петнадесетата годишнина (1Ц
(римските цифри показватъ номера на книжката,
1. Явтографъ на Н. В. Царя, VIII.
37. Лжчезарна Варна—П. Ск.,"Ч„^
2. Яншлусьтъ на. Лвстрия, — проф. Ст. 38. Магия—Надя х. Йовкова, VI, Ъ«':-:>„ ~С
Чолаковъ, VII, 125.
39. Минирането на пристанища, — кап. I. р.
3. Бойните флоти въ утрешната война, —
Сава Н. Ивановъ, VI, 108.
Ял. Ганчевъ, X, 184.
40. Мистиката на морето — Мичманъ отъ
4. Боягь при Догеръ-Банкъ — П. Рашеевъ,
флота, II. 31.
III, 49. .
41. Могжществото на Франция по море —
5. Боятъ при Скагеракъ, — Яриелъ, V, 82.
Т. Ц., III, 55.
42. Море — Д. Добревъ, III,.54.
% 6. Български кораби за Дунава -С.Г.,УП, 124
3. Бждешата морска война, — Мичманъ 43. Морето —• Г. Славяновъ, 11, 21.
огь флота, VI, 103.
44. Морето и животътъ на човека — д-ръ
Г. В. Паспалевъ, I, 4.
8. Вечерь край Черно море, (стих.) — Ст.
55. Морето като обектъ въ изкуството —
Ив. Стояновъ, II, 30.
Веселина Геновска-Герчева, IX, 179.
9. Воденъ спортъ — В. Игнатовъ, I, 18,
46. Морска политика — лейтенантъ ПаспаIV 80, V 96, X 194.
леевъ, IV, 62.
10. Военниятъ ни флотъ, — Ял. Маноловъ,
47. Морската война и владеенето на мо
IX, 167.
рето — лейт. Панчевъ, 1, 7.
11. Военно-морска хитрость, — кап. I р.
48. Морски новини, X, 196.
Сава Н. Ивановъ, II, 27.
12. Всрт5дъ опасностите при ваденето на 49. Морски прегледъ- Н. Д. Мишевъ,III, 51.
заградни мини, — кап. I р, о. з. М. По- 50. Морско-политически барометъръ — Ив.
Вариклечковъ, I, 2.
повъ, VIII, 162.
51. Морякътъ въ нашите народни песни—
13. Вълни, — Д. Добревъ, IV, 64.
Ем. Мутафовъ, I, 13.
14. Въпроси и отговори, 1, 19.
15. Гостуване на чужди военни кораби, V, 92. 52. Моряшко сърдце (стих.) — Ст. Станчевъ, III, 56.
16. Двадесеть години,— В. Игнатовъ, X, 183.
17. Детето на България — Б. Маковски, 53. Н. В. Царь Борисъ III като морякъ —
кап. I р. Сава Н. Ивановъ, VIII, 145.
VI, 102.
18. Дунавски гребенъ походъ, — Р. Борад- 54. Н. В. Царь Борисъ III покровитель на
българската морска идея =— контръ-аджиевъ, VII, 134.
миралъ о. з. С. Стефановъ. 'VIII, 152.
19. Дунавъ приижда, Н. Д. Мишевъ, V, 90.
55. На бойния морски фронтъ — Ял. Ма
20. Дунавъть, — Ял. Маноловъ, IV, 61.
ноловъ, кап. II р. о. з., VIII, 157.
21. Единъ ратникъ на българското корабо
56. Надобъръ пжть—В. Игнатовъ, VII, 122.
плаване, — Ял. Маноловъ, II, 37.
22. За цвета и СВ-БТЛИВОСТИТЪ на морската 57. На морелъкуването се отдава все поголЪмо значение — д-ръ П. Д. Скор
ю д а , — д-ръ П. Д. Скорчевъ, IX, 168.
чевъ, IV, 78.
23. Задръстването за Зеебрюге,—Я.Б., IV, 68
24. Значението на дунавския воденъ пжть, 58. На р. Дунавъ — В. Игнатовъ, III, 41.
^9. Най-новата морска лига—И., VII, 138.
— Г. Славяновъ, I, 9.
Напускането на Кавала — кап. 1 р. Сава
25. Зовъ, — Веселина Геновска-Герчева, 69. Н. Ивановъ, IV, 65.
V, 87
61. Нашето дъло — В. Игнатовъ, VI, 102.
26. Зовъ'(стих.), — Ст. Ив. Стояновъ, IV, 80. 62. Нашето корабоплаване по Дунава —
В. Игнатовъ, VI, 118.
27. Идилия на морския брЪгъ, — П, Я.
63. Нашето търговско корабоплаване —
Шишковъ, II, 24.
Борисъ Сакжзовъ, V, 86.
28. Изложбата на Миленъ Сакжзовъ, — Д.
64. Нашъ ли е нашиятъ Дунавъ — Н. Д.
Василевъ, V, 95
Мишевъ, Ш, 42.
29. Изъ живота и дейностьта на органи
зацията, — В. Игнатовъ, I, 17, II, 39, Ш, 65. Необходимо е вещо и системно про
учване на лечебните свойства на на
58, V, 96, VI, 119, VII, 139, IX, 180, Х.194.
шето море — д-ръ П. Д. Скорчевъ, 1, 6.
30. Изъ корабоплаването по Дунава-инж.
66. Отбрана на брега само отъ брега, —
Т. Делистояновъ, VI, 106.
лейт. Панчевъ, III, 42.
31. Изъ художествената съкровищница на 67. Отбрана на бреговете и новите морски
морето, — д-ръ Г. В. Паспалевъ, II, 38,
средства за отбрана, — лейт. П. ВанIII 57 .IV 80, V 94, X 193.
геловъ, IX, 171.
32. Книжнина, I 20, Ш 58, V 97, X 195.
68. Отравяния, зарази и пр. чрезъ рибата,
33. Корабъ - Д. Добревъ, 1 16.
д-ръ П. Д. Скорчевъ, II, 33.
34. Козлодуй - Вадинъ Борилъ - Никополъ 69. Параходни съобщения с ь Югославия,
— Ял. Маноловъ, X 185.
^
V, 91.
35. Колониалниятъ въпросъ — леит. 11аспа- 70. Писмо за моряка, — Надя х. Йовкова,
X, 188.
леевъ, X 186.
, _
36. Край морето (стих.)-Ст. Ив. Стояновъ,
VI, 112.

МилЧевъ, 1Х,'>,.... . . , . , ; . ; * - ' . ...\',._
73. По море, — д-ръ Ст. Ив. СтояновъГ 11," 4 и
74. По неволя герой,— Н. Д. Мишевъ, 1Х,174.
75. Полша и България, — к.-адмиралъ Ив.
Вариклечковъ, II, 22.
76. Призраци, — Веселина Геновска-Гер
чева, VII, 131.
77. Проблемата на Севернияледовитъокеанъ
лейт. В. П., III, 45.
78. Резолюция на Б. Н..М. С, IX, 182-а.
79. Сивиятъ кръстосвачъ, —.преводъ • т ъ
X. Б., III, 47.
80. Спомени, — Д. Д. Добревъ, кап. I р. о.
з. VIII, 156.
81. Срещу Никулдень, — П. Я. Шишковъ,
IX, 178
82. Стари спомени,— И. Щрасеръ, VIII, 163.
83. Страница за малките, III, 59, V, 98, X, 197.
84. Стремежътъ на българите къмъ морето,
— Борисъ Сакжзовъ, VI, 119.
85. Стжпихме на Българския Дунавъ, — Ял.
Маноловъ, VII, 121.
86. Съ „Варна" на югъ, — Ст. Ив. Стоя
новъ, IX. 176.
87. Съ нечистъ санитаренъ патентъ, — П.
Я Шишковъ, IV, 71.
88. Три години речно крайбрежно плаване,
~"~ Хр. Русевъ, V, 82.
89. 31 юлий, — Ял. Маноловъ, VII, 124.
90. Тъй почна войната, — Мичманъ отъ
флота, I, 11.
91. ТБСНИНИГБ, — Ял. Маноловъ, V, 81.

92.
93.
94.
95.
96.
97.

У нашите съседи, II, 39.
Фаталность, — П. Я. Шишковъ, X, 190.
Флибустиери, — С. Т. III, 52, IV, 75.
Францъ Свобода, — Д. В., II, 39.
Царь Борисъ III, VIII, 141.
Царю честити — „пъленъ напредъ" —
контръ-адмиралъ Иванъ Вариклечковъ,
VII, 143.
98. Царьтъ и Морската биологична стан
ция съ аквариумъ въ Варна — д-ръ Г.
В. Паспалевъ, VIII, 154.
99. Царьтъ-морякъ—Ял. Маноловъ, VIII, 144.
100. Царьтъ и нашето минно дъло — Ял.
Тодоровъ, кап. 11 р. о . з VIII, 159.
101. Царьтъ и огнярътъ—И. Куневъ, техн.
кап. лейт. о. з., VIII, 164.
102. Царьтъ съ яхта .Стрела" — кап.-лейт.
Панчевъ VIII, 160.
103. Чайки —' П. Михайловъ, V, 92.
104. Черно море (есе) — Леонидъ Паспалеевъ, 11, 36.
105. Черноморскиягь походъ—Крумъ Кънчевъ, VII, 136.
106. Четиринадесеть години морска просве
та — Ял. Маноловъ, I, 1.
107. Шипка — В. И. VI, 113.
108. ЯПОНСКИТЕ въоржжения, II, 37.

-ДРУЖЕСТВО -ВАРНА

*

тъ черноморските пристанища
•тия, Англия, Белгия, Холандия,
г
I

« подържа съ три първокласни
държа редовни и извънредни
.. страни на Близкия изтокъ: Турз-неза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
. ос^ариградъ, Родосъ, Бейруть, Хайфа,
. ^ п с " ч и ... , о и ..ла. гдни "П/лтуванйя даватъ възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни
до най-много и съ разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване
*ь въ страната за сжщото време, да се видятъ останките и паметниците на всички
ф древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ които ^
( 4 паметници, по своята величественость и художественость, еж още недостигнати.
%ф
Щ
Пжтуванията за Леванта — Б л и з к и я изтокъ се извършватъ съ големи и луксозни пара- И
Щ ходи, т и п ъ — . Ц а р ь Ф е р д и н а н д ъ " , при всички удобства за приятно и неусетно пжтуване по морета, 32
^ които съдържатъ безбройни природни красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мраморно море, Дарданелигв до
22 и осеяния съ острови Архипепагъ, много огь които се издигагь на .хиляди метра нвдъ морската по- >%{ върхность.
- . . . • ' " •
X
иа
Последното пжтуване дава възможность да се посетягь и всички свети места на еврейската, ей
Ш християнската и мохамеданската религия.
,
Ш
5?
Никое друго пжтуване не може да даде толкова голЪмо разнообразие на неизгладими впечат- КЯ
|га ления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговите най-всестранни прояви отъ нача- М
<№ лото на човешката история до днесъ.
ЗЕ
^
Дружеството поддържа редовни съобщения два пжти презъ седмицата и между всички бъл- = |
Ч» гарски черноморски пристанища съ луксозния и бързоходенъ параходъ „Евдокия".
Щ
Я
Освенъ горните редовни линии, дружеството презъ летните месеци прави и и з в ъ н р е д н и пж- Щ
Сй тувания о т ъ Варна д о Ц а р и г р а д ъ с ъ параходите . Ц а р ь Ф е р д и н а н д ъ " и „ Б у р г а с ъ " с ъ пре- й !
Л стояване в ъ Ц а р и г р а д ъ Ц-БЛИ три д н и .
*
«ц
вм
Пжтуването между двете пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Щ
ЗС
Презъ СЖШИТ-Б летни месеци п/х .Евдокия" плава крайбрежно по специално резписание, съ Ш
55 намалени тарифи и възможность да се посетягь всички пристанища отъ цълото българско крайбрежие ж
22 въ течение само на 36 часа.
||8
И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до
^ Ахтополъ и обратно, ПЖТНИЦИТБ нощуватъ на параходите и, ако желаятъ, могать да получаватъ и
3? храната си тамъ на сравнително износни цени.
™?
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабите на Бъл^ гарското търговско параходно д-во, редовни и извънредни, еж дадени въ отд-вленъ проспектъ, който
Ш се намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ при поЙй искване и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ. ^5
Лш
I. Ц е н и т е на билетите за А л е к с а н д р и я съ редовните съобщения, които се подържатъ два пжти 2$
. « въ месеца съ паргходигЬ. „Бургасъ" и ,Ц. Фердинандъ', само отиване или само връщане, безъ храна еж: Л
Чр
I класъ.-Ч'4000, 1! - 3000 и Ш — 2000.
2
Щ
Пре?ъ л%тнит% месеци, отъ 1-и юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за ^
отиване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на
Щ престоя на кораба въ н"Ькое пристанище по разписание, както следва:
гч
''«
I класъ'60С0 лв.Л! — 5000 и-Ш — 4000 лв.» включително и храната.
&я
3?
II. ЦенитЬ на б и л е т и т е по нашето к р а й б р е ж и е отъ Варна д о Ахтополъ и обратно, съ Ж
?~ п/х „Евдокия", по лътното разписание, отъ 15-и май до 15 септемирий, съ право на нощуване въ ^
%& Царево въ помещенията на съответната класа — еж:
Щ
Щ
1 класъ лв. 300; II — 240 и III — 170 лв. безъ храна.
. ^З
Й2
III. ЦенитЬ на б и л е т и т в д о Ц а р и г р а д ъ и обратно, съ п/х „Ц. Фердинандъ" и .Бургасъ" 25
Ж презъ летните месеци, съ престой въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите, еж:
Щ
5^
I класъ отъ лв. 1790 до 1390 споредъ положението на местата
'
|=
Ш
II .
. . 1380 . .1010
.
.
.
.
.
Ч»
Ш
III . .
.
665 • "•- .
Ц
З а храната се п л а щ а : .
По Александрийската линия: закуски — 22 лв, обедъ — 70 лв. и вечеря — 70 лв., а пъленъ
л дневенъ абонаментъ по 150 лв.
3?
По крайбргъжието .отъ Варна до Ахтополъ и обратно, презъ летните месеци, пъленъ дневенъ
^ абонаментъ отъ закуска, обедъ и вечеря — 80 лв.
До Цариградъ и обратно, презъ ЛЕТНИЯ сезонъ, само съ параходите, които правятъ. екскурзии,
се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или обшо за целото пжтуване — 452 лв.
__
Й5
Пра редовнигтъ пжтувания — съ п/х .Евдокия" крайбрежно се плаща за закуска 15 лв., а за 23
Л обедъ и вечеря по 50 лв., а пъленъ абонаментъ — 100 лв.
^
Н а м а л е н и я : правятъ се само отъ редовните тарифи, за отиване и връщане предплатено 15%.
за групи по-големи отъ 25 души — по споразумение.
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