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ВДЙ-КРДСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГО-ИЗШРОПД

ВАРНА

Най-модерни б а н с к и с ъ о р ж ж е н и я за судени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банитЪ, с ъ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на.открито.
КРАСИВИ ОКОЛНОСТИ. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близките околности, както и до Цариградъ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТЪ — развлечения: театри
кинематографи, тенисъ клубъ, морски тържества.
ГОЛЪМИ МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕСТВА въ началото на
м. августъ съ участието на най-виднитъ български
артисти. Презъ сезона гостуватъ народния драматиченъ театръ и народната опера.
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Условия ни живота най-износни
Първостепенниу хотели отъ 60 до 150 лева легло.
Частни квартири отъ 1000—4000 лева за стая съ две
легла на месеца.
ОбЪдъ или вечеря въ първокласни ресторанти отъ
40—60 лева.

«

Въ второстепенни ресторанти се получава здрава и
изобилна храна на по-низка цена.
Табълъ д'отъ отъ 100—120 лева.
Лътовна такса и карта за цъ\пия сезонъ 20 лева.
ТАКСА ЗА БДНИТБ :
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Отъ 15. юний до 15. септемврий летовницитъ се ползуватъ съ 25%" намаление
по българскитъ държавни
желъзници.
Бюрото за лътовници при
общината въ приморската
градина разполага съ пъленъ списъкъ на квартири,
дава всички сведения и
настанява лътовницитъ на
квартири безъ възнаграж
дение.
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КАРАИВАНОВЪ

С Е Р А Ф И М Ъ
Нощьта бъ страшна. Разярено
изхвърляше морето пъна
и плискаше се в ъ в ъ бръга.
Л в ъ кръчмата покрай мангала
рибаритБ се бъха сбрали
и гледаха навънъ съ тжга.

Къмъ своето чело той пръсти
издигна в ъ мигъ и се прекръсти,
и с ъ погледъ в ъ далнината впитъ
понесе се с ъ с ъ СВОЙГБ хора
къмъ бедния рибарски корабъ,
отъ бурнитъ води разбитъ.

„Студено, бре I — Дамянъ отмъри. —
При жарь съмъ, на, но пакъ треперя.
Л вънъ какво е — Богъ д а бди I"
Потърка си отъ студъ ржцетъ
и нъкаква жестока клетва
презъ зжбитъ си процеди.

И боръше се съ изпитнитъ,
но не склони НИ МИГЪ глава.
Човъшкиятъ си д ъ л г ъ послуша
и в ъ в ъ борбата седемь души
отъ смърть невърна отърва.

Въвъ тоя мигъ откъмъ морето
припука пушка, екъ долетя
и дигна всички на крака.
.Това е знакъ за помощь, братя !
З а г и в а т ъ ! Дирятъ бръгъ в ъ тъмата —
д а имъ протегнеме р ж к а Г

На борда се и другъ показа.
„Хей, слизай 1 Бързо !" Той му к а з а :
„Тукъ има б о л е н ъ . . . Съ него а з ъ
щ е чакамъ — какъ да го оставя?
Спасете тия и тогава
елате, братя, и за насъ."

Изтичаха навънъ. Въ лицето
-ашиба ги зълъ, бъсенъ вътъра.
И в ъ в ъ обзелия ги смутъ
Г Б отъ бръга се суетЬха
и да отплуватъ не посмъха —
сковалъ ги бъше леденъ студъ.

Когато лодката се върна,
и майка му бъ тамъ — прегърна
премръзналия Серафимъ.
Но той се д р ъ п н а : „Още двама
на кораба ни чакатъ, мамо,
и ТБХЪ ще тръбва д а спасимъ!

Изпървомъ гледаха въ уплаха,
но скоро слама насъбраха —
и дигна се б ъ л ъ стълпъ отъ димъ.
Следъ него пламна буенъ огънь
и пламъка огръ в ъ тревога
притичалия Серафимъ.

Е, кой щ е дойде пакъ с ъ с ъ мене ?
Другаритв му, изумени,
пред чувствуваха зла' беда.
П майка му се втурна нъма,
загледа го и в ъ скръбь голъма
на рамото му з а р и д а :

„Ще видятъ огъня" — издума
единъ. Л той го смъмри: „Глуми! —
и в ъ лодката се настани.
Наново пушки проехтвха,
гърмеж ит-Ь се с ъ воя слъха
на разбъснълигБ вълни.

„Послушай м е ! Нима забрави,
че се в ъ такава нощь удави
и твоя остарълъ баща ?
П братъ ти пъкъ откакъ отплува
ни живъ, ни мъртавъ се не чува —
прибра го, може би, смъртьта.

що му изпращаха ВЪЛНИТБ,

Не тръгвай, чакай! Ще загинешъ!
Ще ме сломишъ! Смили се, сине;
надъ майчиния си животъ!" ,
„И тия тамо иматъ майка !" —
изрече и като замаянъ
. , •
подкара своя платноходъ.

Назадъ се лодката понесе.
Внезапно екна силенъ тр-Ьсъкъ
и кораба потъна въ мигъ . . .
Надъ болния се той наведе
и съ братски погледъ го загледа
и подкрепи го с ъ бодъръ викъ:

Но тоя пжть 6 4 самъ въвъ него,
и повече се време рЪя
изъ развилн-Ьлото море.
Безъ страхъ се бореше съ водата
и здраво стискаше веслата,
додето кораба съзрЪ.

„И ти си на животъ обреченъ!"
И пакъ къмто бръга далеченъ
с е , устреми въвъ тоя часъ,
и щомъ се СЕНКИ провидвха,
съ ржце имъ Серафимъ замаха
и викна съсъ прегракналъ гласъ: .

Закрилникъ 64, а Богъ закриля
безстрашните! Съ последни сили
той.устреми напредъ лице.
.Спасени сме!" — извика бодро
•стоящиятъ човъкъ на борда
И грабна болния въ ржце.

„Кжде е майка ми ? Да д о й д е !
Да не тжгува: азъ й водя
загубения синъ Игнатъ!"
И тоя викъ замр-в с п о д а в е н ъ . . .
Отъ страшна гибель, безъ да знае,
спасилъ бъ своя боленъ братъ.

Г. КУПОВЪ

ДУНАВЪ И БЪЛГАРСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ
Следъ войната за нашето освобождение, нашитъ
освободители еж отдълили значително внимание
на Дунава. Още първите крачки въ това напра
вление показватъ една обмислена и планомерна
работа. Отъ старитъ архиви може да се види,
че желанието на първите руски организатори е
било новото Българско княжество да бжде застжпено като дунавска държава още отъ самото на
чало. Въ това отношение еж били правени доста
усилия, които усърдно еж се подкрепяли отъ рус
ката дипломация. Може би, Русия тогава е искала
чрезъ младата държава да се нам%си по-активно
въ всички дунавски въпроси, които за времето си
бъха етапъ къмъ развитието на програмата й за
излазъ на свободно море. Както и да е, но русите
гледаха на Дунава, като на единъ важенъ отъ економическо, политическо и военно значение въпросъ.
До колко е било важно това се вижда, че туряйки
начало на националното българско корабоплаване,
ГБ избиратъ не Черно море, а Дунавъ и ядрото на
бждещата морска мощь се организирва въ Русе. Това
е едно напълно правилно исторически обосновано
гледище за развитието на новата българска дър
жава, на която требваше да се създадатъ добри
условия за сжществувание. Въпръки оскжднитъ си
плавателни средства Русия направи жертвата и
остави речните си параходи .Голубчикъ", „Опитъ"
и .Взривъ", нъколко малки катери, две малки миноноски, които на времето си бъха напълно съвре
менни и действителни бойни сръдства. Това бъше
ядрото, около което требваше да се създаде бъл
гарската рЪчна военна и търговска мощь. Не бе
пропуснато да се обмисли и въпросътъ за урежда
нето на една корабостроителна и снабдителна база
за корабитЬ, за каквато цель бъше избранъ Русе,
като най-подходещъ въ тъзи времена и условия.
Требва да се очудва човЪкъ на голъмата предвидливость на първото обзавеждане на русенската
база, която, даже въ отдалечени времена, предста
вляваше единъ примъръ на разбирание и широкъ
замахъ, гласенъ за бждещитъ планове.

Не минаха много години и плаващиятъ паркъ на
Дунавската флотилия, на която и предстоеше да
играе значителна роля въ изграждането на новата
дунавска държава, беше увеличенъ съ купуването
на още единъ модеренъ за времето си параходъ.
Близкиятъ мотивъ за неговото купуване бъше нуж
дата отъ княжеска яхта.
Съ това, обаче, не се спръ развитието ни на Ду
нава, а широко се обмисляше планътъ за едно добре
разработено и обзаведено въ всъко отношение ду
навско корабоплаване, което требваше да предше
ствува всички други начинания въ развитието на
съобщителните сръдства на страната..Творческиятъ
замахъ на една правилна държавна идея, кждето
Дунавъ се третираше като единъ свързанъ съ бждещето на страната факторъ, личеше въ всичко.
Когато събитията измъстиха руситъ отъ актив
ната намеса въ уредбата на българското княжество
и върху младитъ български политици легна тежестьта на ржководството на държавата, една отъ
първите последици беше изместване на дунавскитъ
въпроси на заденъ планъ.
Българскитъ държавници отъ него време бъха
далеко отъ схващанията за големото значение на
Дунава за държавата и го оставиха да си тече спо
койно покрай нашата граница, безъ да намърять
достатъчни мотиви да го включатъ въ стопанския
и воененъ планъ на държавното ни развитие.
. Година следъ година руските начинания на Ду
нава, изоставени на държавата, влачеха своето
сжществуване на натрапници. Младата генерация
отрече нуждата отъ водна отбрана по Дунава, като
излишна и луксозна. Дунавското търговско корабо
плаване не можа да намери подкрепа и поощрение,
защото и безъ насъ на Дунава имало редовни и
добри съобщения, които безъ всЬкакви грижи отъ
страна на България вършели отлично своята служба
и напълно задоволявали нашитъ нужди.
Убеждението, че съ Ромъния ние нЪма какво да
" дЪлимъ, че посегателствата й ще бждатъ всекога
отбити, когато тъ бждатъ насочени къмъ нашата
Ярсеналътъ въ Русе беше твърдо богато обза- територия, кждето ние тръбва да съсръдоточимъ
веденъ, даже и по маещабъ, който ние бихме могли СВОИГБ грижи за отбрана, направиха излишно под
да имаме днесъ следъ 57 години.
държането на дунавски военни кораби, които гьл-
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татъ големи средства отъ оскждния ни държавенъ жавни нужди, които вървятъ предъ всички други и
бюджетъ. По такива съображения се изоставиха за които скжпенето на материалните жертви е пренашитъ кораби на Дунава да дойдатъ до него- стжпление.
дность, по липса на средства за подържането имъ,
Яко погледнемъ сега на изминатия пжть и премакаръ че опитътъ отъ краткотрайната Сръбско- несемъ погледа си къмъ 17. мартъ, когато се тури
българска война беше подчертал* нуждата отъ началото на редовно съобщение по Дунава съ бъл
кораби.
гарски параходи, неволно предъ насътова дело из
Когато въ 1913 г. ние се оказахме съвършенно пъква като подвигъ за извършването на кой
открити отъ къмъ северната си граница и ромънитъ то се е изисквало много гражданска доблесть и
свободно пресъкоха Дунава, за да се явятъ въ тилъ високо държавническо съзнание. Съ двата отремонна българската армия, разнебитените кораби на Ду тирани влъкача „Витъ" и „Искъръ" наново започваме
навската флотилия доживяха своя плачевенъ край едно дело, което днесъ вече требваше да бжде въ
да бждатъ потопени отъ собственитъ си екипажи, разцвета си.
Ж ^ Г Н ^
за да не попаднатъ въ ромънски ржце. Както заДвойно по-голъма е /^]^ата~М,з^/>ТН^,
които
поведьта, така и изпълнението на тази заповъдь създадоха 17. мартъ, за^ад*^ върху раз^лкнитъ на
беше едно логическо последствие отъ чисто бъл едно дъло по-мжчно се^^г'ра^а-:-'Ьевов6^^ъзстагарското традиционно схващане за значението на ' новяване, тъй като мно)-й?насвфн1(«»' Ь^ъ й^троения,
Дунава въ отбраната на страната.
отъ накърнени амбицимгДйтъ л з^^и/*заи,1^ресоваЕдва що родилата се идея за военно и търговско ности на свои и чужди\'ц^ се" д ^ т е т ь ^ В : Яомпрокорабоплаване въ страната, подритвана и гледана метиратъ това начинанията, да изр^Шя напора
накриво като незаконно природено дете въ семей на всичко това, което щеЧда^гажй^да^рб съсипи,
ството, съ лекота на изпълненъ дългъ, се унищожи се иска ръдка твърдость к ^ ^ ^ щ ^ ^ и е т че това е
съ единъ замахъ. И сякашъ всичко въздъхна съ д^ло на държавническа прозорливость.
облекчение за откжсването на единъ болезненъ циНие предвиждаме ГОЛЪМИТ-Б препятствия, които
рей отъ снагата на България.
има да издържи опитътъ на нашето национално
Дойде и Европейската война. Съ своите тежки
и трагични години, когато требваше да се органи ' корабоплаване. Като всъко начинание, което е чуждо
зира цълата страна за една дълга и сериозна съ на обществения духъ на нацията, то ще бжде вся
протива и когато ясно се съзна голямата роля, коя кога подъ заплахата на кжсогледата егоистична
то има да играе Дунавъ въ стопанската организа стихия на разрушението на всичко това, което не
ция на съпротивата, ние не намърихме тамъ бъл е, „мое" дело.
За да предвардимъ лошите последици, нуждна
гарски корабъ. Провидението ни помогна и доблесте веднага следъ първата крачка, нова по-сигурна и
НИГБ наши войски, въпръки липса на сръдства и
подготовка, плениха единъ руски корабъ „Бълградъ" по здрава. За тая линия двата парахода еж недо
и единъ ромънски „Тереза", които получиха име статъчни. Налага се добре да се обмисли начинътъ,
ната „Варна" и „Орехово" и на които бе отредено по който въ най-скоро време въ дъло требва да
да отстояватъ правата и честьта на българската влъзатъ нуждното число параходи и шлепове, които
държава по Дунава, презъ най-големия европейски въпреки възможния саботажъ на всички заинтере
катаклизъмъ. Много усилия, много устойчивость се совани, да издържатъ пробата.
развиха презъ това време, за да се създаде българ
Ако въ тоя случай се отървемъ безъ сътресе
ско национално корабоплаване, но липсата на едно ния, това ще покаже само, че съзнанието у бълга
твърдо убедено съзнание, че корабоплаването на рина е надраснало вече първобитното му схващане
Дунава. е държавна необходимость още не беше и горчивиятъ опитъ на миналото го е научилъ да
проникнало така здраво въ българските ржководни вижда по-ясно своя правиленъ пжть на економичеср^ди, за да го поставятъ въ редовете на тия дър ското и политическото си развитие.

СТАНЧО ЧОЛАКОВЪ

ПАРАХОДНИЯТЪ ПАРКЪ НА БЪЛГАРСКОТО ТЪРГОВСКО
ПАРАХОДНО Д-ВО
Напоследъкъ се заговори за закупуване на нъколко нови параходи, понеже наличните не еж до
статъчни да поддържатъ досегашните линии, а камо
ли и да предприематъ нови, каквито нуждитъ на
външната ни търговия налагатъ.
За сега Б. Т. П. д во поддържа две линии —
египетската и средиземноморската, а се предвижда
и континентална линия.
Египетската линия е отъ ГОЛ-БМО значение за
нашата външна търговия, тъй като ни свързва съ
близко-източнитъ пазари—Гърция, островитъ въ
Беломорието, Сирия, Палестина и Египетъ. Тези
страни еж наши пазари още отпреди освобождение
то, а и ще останатъ такива, защото се намираме въ
благоприятно географско положение и защото търсятъ точно такива земеделски, скотовъдни и даже
индустриални произведения, каквито произвеждаме:

пшеница, слънчогледово семе, тютюнъ, млечни про
изведения, добитъкъ и пр.
Требва да добавимъ, че тъкмо тия страни еж
особено важни и поради обстоятелството, че срещу
вноса въ тЪхъ се получава свободна за арбитражъ
валута. За да използуватъ това предимство въ поголъмъ размъръ, нашитъ износители се принуждаватъ
да наематъ (афретиратъ) чужди кораби срещу чужда
валута. Увеличението на броя на корабите и постепен
ното имъ снабдяване съ хладилници, ще даде възможность да увеличимъ особено износа на млъчнитЬ
произведения, на закланъ добитъкъ и птици, на
овощия и пр., за пласмента на които артикули
сжществуватъ най-благоприятни обективни условия,
особено въ Палестиня и Египетъ.
Увеличението на корабния паркъ по тази линия
ще ни даде възможность да вземемъ часть отъ

трафика на големия пжть: Портъ-Саидъ, Черно
море, Централна Европа и обратно, който е инте
ресенъ като източникъ за добиване на чужди девизи.
Тукъ му е местото да се подчертае, ча Б. Т. П.
д-во се ползува съ много големо доверие между то
варачите въ пристанищата, които корабите му посещавагь. Това доверие е единъ елементъ въ по
вече за увеличение на конкурентоспособностьта му
спрямо чуждигЬ параходи. Колко е големо това
доверие, показва фактътъ, че неотдавна египетско
то правителство се реши да повери транспорта на
едно значително количество сребро за Палестиня
само на български параходъ, въпреки наличностьта
на много други чужди, даже египетски параходи.
За да се поеме целия сегашенъ и напълно
възможенъ нашъ износъ по тази линия, необходимъ
е единъ параходенъ паркъ отъ четири единици, под
ходящи за цельта. За сега Б. Т. П. д-во разполага
само съ параходите „Бургазъ", ,Царь Фердинандъ",
и „България" отъ които само първиятъ може да се счи
та годенъ за използуване и при условие, че ще бжде
ремонтиранъ.Въпръки това, пакъ използуването му ще
бжде възможно само за единъ непродължителенъ
периодъ отъ време. „Царь Фердинандъ' е нерентабиленъ за тази линия, но независимо отъ това, той
е необходимъ, при съответенъ ремонтъ, за пжтнишкоекскурзиантенъ параходъ, нуждата отъ какъвто по
стоянно расте. „България" е съвсемъ старъ и на
пълно непоходящъ за тази линия. Вероятно ше се
наложи д-вото да се освободи отъ него.
Следователно, по тази линия не притежаваме нито
единъ що-годе подходящъ и годенъ за цельта корабъ.
Това положение ще се поправи, като параходите
„Мария Луиза" и „Балканъ" се извадятъ отъ среди
земноморската линия и се поставятъ въ действие по
египетската.
Египетската линия представлява интересъ и отъ
гледище на пжтническия превозъ. Наистина, между
народната ж. п. линия Б-влградъ—София—Цариградъ
отвлече пжтническия трафикъ Европа—Цариградъ—
Ориента отъ естествения му пжть презъ Дунава—
Русе—Варна—Цариградъ, обаче, постройката на ка
нала при Железните врата, създаването на Австрийското експресно параходно движение на Дунава, из
дигането на Варна като модеренъ и евтинъ международенъ курортъ, създаде новъ интересъ къмъ
използуването на стария пжть презъ Дунава—Русе—
Варна. Този интересъ може да бжде използуванъ
отъ насъ въ съгласие съ Австрийското параходно
д-во (докогато уредимъ нашъ дунавски флотъ) за
създаването на една комбинирана туристическа линия
— Виена—Дунава—Русе—Варна—Цариградъ, а да
же и Египетъ, Гърция и пр. и обратно. Въ услуга
на тази линия Б. Т. П. д-во постави парахода „Царь
Фердинандъ*, съ който, въпреки непригодностьта му,
се постигнаха блестещи резултати. Интересътъ къмъ
пжтуванията за Варна и за Цариградъ и близкия
Изтокъ е силно повишенъ въ Централна Европа и
е желателно да се взематъ бързи мерки за отстра
няването на една евентуална конкуренция отъ страна
на ромънската ж. п. администрация и ромънското
корабоплаване. Не требва да се забравя, че презъ
изтеклото лето отъ ромънска страна бЪха напра
вени опити за привличане на трафика отъ Централ
на Европа за Цариградъ презъ Кюстенджа, вместо
презъ Варна.
Поне единъ модеренъ пжтнически параходъ се
налага не само поради това, че туристическиятъ тра
фикъ между Варна и Цариградъ постоянно расте,

но и за да се поеме преноса на поклонниците на
Светите мътта, емигрантите евреи отъ Централна
Европа и туристите отъ и за Египетъ — страна, отъ
която презъ 1934 г. еж излезли за Родосъ и Гърция
надъ 50 хиляди души. Трафикътъ на летовници отъ
Египетъ, Палестиня и Сирия къмъ Варна и други
наши летовища представлява сжщо така интересенъ
обектъ за една пжтническа египетска линия. Небезинтересенъ е туристическиятъ трафикъ отъ Цен
трална Европа презъ Варна за Кримъ и руските
брегове и обратно, за който сжществуватъ всички
обективни условия за големо развитие.
Сргьдиземно>-морската линия. Тази линия засега
Италия, Франция, Испания и о. Малта. Какви изгледи
се обещават ь за нашето параходство, личи отъ след
ната сравнителна таблица:

Год.

Износъ презъ Варна и Бургазъ
въ тона
/ линия
// линия /// линия
Гърция, Тур

Всичко

Англия, Бел
ция, Египетъ, Италия, Испа гия,
Холандия,
Палестина
ния, Франция
Германия
и пр.

1931

27-063

78-867

335-713

. 457098

1932

24-176

66-417

198-362

32ТЛО8

1933

14-594

52-700

179-322

251-970

Втората линия заема кржгло 20 % отъ Ц-БЛИЯ НИ
черноморски износъ, когато египетската заема кржгло
6%. Ако при 6°/0 отъ морския ни ИЗНОСЪ, египет
ската линия е необходима, какво остава за Ср-Ьдиземно-морската линия, която ангажира 20%\ Тукъ еж
необходими повече параходи и поради това, че пж
туванията еж по-далечни и траятъ по-дълго ,време.
Въ действителность, обаче, тая линия се поддържа
отъ „Балканъ" и „Мария Луиза", които, при това,
пжтуватъ и по континенталната линия,
Континенталната линия. Горната таблица изя
снява и значението на континенталната линия — тя
ангажира кржгло 6 5 % отъ морския ни. износъ.
Създаването и поддържането на тая линия се на
лага отъ жизнените интереси на българския износъ,
насоченъ главно къмъ западно европейските при
станища Янверсъ—Ротердамъ, Хамбургъ, Лондонъ
и др. Особено важенъ е износътъ на нашитв зър
нени храни и тютюни, които се отправятъ предимно
къмъ германскитъ- и холандскитъ пристанища.
Успоредно съ това, отъ твърде големо значение
е и проникването и задържането ни на английските
пазари — предимно Лондонъ, който би се интересувалъ отъ произведенията на нашето скотовъдство
и земеделие. Този пазаръ е за насъ отъ голема
важность, тъй като дава свободни девизни, отъ които
Б. Н. Банка има абсолютна нужда. Задоволяването
на българската индустрия съ презморски сурови ма
териали е силно затруднено отъ липсата на свободни
благородни девизи, чието набавяне се улеснява чрезъ
развитието на презморския ни износъ, именно къмъ
Англия, Холандия, Белгия и пр., т. е. тъкмо странитъ,
въ които ние мжчно можемъ да разширимъ нашия
вносъ, безъ да засилимъ до възможния максимумъ
корабния си паркъ. Би могло така да се нареди, че
освенъ западно-европейскитЪ пазари, корабигЪ отъ
тая линия да засегнатъ и пристанищата по запад
ните италиански брЪгове, Малта, Испания и евен
туално Тунисъ, за кждето сжществуватъ обективни
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условия за износъ на тютюнъ, заклани и живи птици
и животни, яйца, фуражъ, варива, а отчасти зър
нени храни и брашна.
Линията става още по-важна, поради възможностьта да поемемъ чрезъ нея поне една часть отъ
международния трафикъ, изходещъ отъ пристани
щата на черноморския и източната часть на Сръдиземно-морския басейни, насоченъ къмъ западно-европейскигв пристанища и английските острови. Могатъ
да се споменатъ и възможностите за вземане на
значителна часть отъ руския черноморски трафикъ,
тъй като русите, поради недостигь на собствени ко
раби, еж принудени да афретиратъ голъмъ брой
чужди параходи. Ромънскиятъ износъ на зърнени
храни и дървенъ материалъ сжщо дава възможнось
за използуване на нашитъ параходни линии, тъй
като, както устието на Дунава,, така и Кюстенджа
даватъ трафикъ, който далечъ не може да бжде обслужванъ само отъ ромънското корабопла •
ване. Изобщо може да се каже, че нашето морско
параходство се намира въ особено благоприятно по
ложение за привличането на черноморски трафикъ,
поради обстоятелството, че като изхожда отъ при
станищата Варна и Бургазъ, има сравнително понизки експлоатационни разноски отъ всички други
корабоплавни предприятия, които идватъ да дирятъ
навло въ Черноморския басейнъ.
Независимо отъ това, континенталната линия
непременно ще има и обратенъ товаръ, особено,
ако нашите масови Доставки поне отъ Б. З.К. Банка
предпочитатъ българските параходи. Обратенъ то
варъ ще представляватъ и английските каменни
вжглища за Сръдиземноморието. Тази линия изисква
параходи съ 6—7 хиляди тона товароспособность.
2. Едно национално параходство е не само же
лано, но и необходимо по следните съображения:
1. Като нагажда рейсите си по посока и по вре
ме съобразно нуждигв на външната ни' търговия,
националното параходство съдействува за издър
жането и дори за намирането на чужди пазари.
2. Като нагажда навлата си къмъ нуждите
на външната ни търговия, националното параходство
улеснява конкурентно-способностьта ни. Нашата
собствена история ни учи, че чуждите транспортни
компании почватъ да своеволничатъ и да играятъ
съ интересите ни, щомъ отбиятъ инициативата ни
да имаме собствени превозни средства и щомъ се
затвърдятъ у насъ. ПримъригБ започватъ още съ
източно-компанскигв железници, повтарятъ се съ
Дойче Леванте линия преди ВОЙНИГБ, потретватъ се
презъ времето, кагато нашитъ параходи бъха рекви
зирани отъ французеките власти следъ голъмата
война, за четвърти пжть се ертзщатъ при износа на
яйцата за Испания и ще се сръщатъ още много
пжти.
3. Чуждигв параходства могатъ да станатъ про
водници на пасивна стопанска война срещу насъ
или на нелоялна конкуренция отъ чуждите фирми,
съ които еж свързани.
4. Чуждигв параходи, като по-голъми и съ помасовъ товаръ отъ нашитъ параходи, се стремятъ
да стоять на кей у насъ колкото може по-кратко
време. Поради това, става нужда да се товари или
разтоваря нощемъ или въ праздниченъ день, а
двойната нощна или празднична надница намалява
конкурентно-способностьта ни.
5. Когато износъть или вносътъ става съ чужди
параходи, навлото остава въ пасивъ на платежния
йй балансъ, респективно щегубимъ чужди дивизи.

Когато единиятъ и другиятъ ставатъ съ наши пара
ходи, печелимъ навлото, респективно печелимъ
чужди дивизи. Грамадното значение на чуждигв де
визи нъма защо изрично да се формулира—знаемъ
го всички.
6. Националните търговски параходи еж необ
ходими и за военно време. Балканската, както и
Световната войни доказаха, каква роля може да
играе националниятъ търговски флотъ, за да не
става нужда да говоримъ за бждещето.
7. Най-после, дори погледнато чисто частно комерчески, презъ последните години ВСЕКИ параходъ е
печелилъ средно годишно по 2, 4 милиона лева
чужди девизи. При днешния девизенъ режимъ ГБЗИ
девизи носятъ премия до 48%—вземаме средно 30%,
които правятъ по 700—750 хиляди лева на пара
ходъ за година.
Излишекътъ отъ чужди девизи, получавани отъ
транспортната дейность на нашите параходи, се е
движилъ както следва:
1931 г.
Приходи отъ навло
за износъ . . . .
Приходи отъ навло
за вносъ и транзитъ . . . . " . . . •
Всичко приходи
Всичко разходи за
агенц. въ чужбина
Чистъ остатъкъ въ
дивизи

1932 г.

1933 г.

17,380,146 л. 16,082,552 л. 12,295,949 л.

11,533,286 л. 9.082,788 л. 8,594,554 л.
28,913,432 л. 25,165,340 л. 20,890,503 л.
22,606,134 л. 17,245,472 л. 13.050,872 л.
6,307,298 л. 7,919,868 л. 7,839,631 л.

За илюстрация на чисто комерческигв резултати
отъ параходите нека да анализираме баланса на
Б. Т. П. Д-во за 1933 г. — балансътъ за 1934 г. не
е още готовъ.
Всички приходи и разходи на параходното д-во
презъ 1933 г. еж разпределени между параходите,
споредъ деятелностьта и стойностьта имъ, както
следва:
а) приходи на параходите, заети съ външната
търговия „Бургазъ", „Царь Фердинандъ" и „Бъл
гария
34,627,099 л.
отъ гвхъ държавна субсидия
12,8о5,1б2 л.
оставатъ приходи отъ функционирането 21,741,937 л.
Разходи на сжщитв параходи . . . .
26.938.426 л.
Отъ тъхъ фондове на съхранение
Б.З.К. Банка и д-вото:
Запасенъ фондъ
101.500 лв,
Фондъ подновяване
1.0ОО.ООО лв.
Фондъ застраховки въ Б. 3 . К. Банка 2.432.419 лв.
Фондъ амортизации
2.104.610 лв.
5.638.529 лв
Остават ь разходи за самото функцио
ниране
21.299.897 лв.
Разликата между приходите и раз
ходите на самото функциониране
даватъ чиста печалба отъ
. .
442.040 лв.
Прибавяме девизната премия кржгло 2.10О.ООО лв.
(70О.ООО лв. на единъ параходъ)
2.542.О4О лв.

б. Приходи отъ крайбрежното плаване 5.629.435 лв.
Отъ ТБХЪ субсидии

3.462.198 лв.

Приходи отъ фунцконирането
. . .
Разходи
Отъ тъхъ фондове . . . ; . . . .
Разходи отъ функционирането . . .

2.147.237
6.145.170
2.059.718
4.085.452

Чиста загуба

1.938.215 лв.

лв.
лв.
лв.
лв.
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Следователно, държавнитБ субсидии отиватъ за
покриване загубитъ отъ крайбрежното плаване,което
пъкъ интересува държавата и за отдъляне на фон
дове, които еж капитали и които могатъ да бждатъ
оползотворни въ всеки моментъ. Параходите, които
се занимаватъ съ износа и вноса, донасятъ значи
телни печалби.
VI.
Досегашните количествени заслуги на параход
ството ни еж все още недостатъчни: нашите пара
ходи пренасятъ средно едва около 10% отъ мор
ския ни износъ и около 8—9% отъ морския ни
вносъ. Причината за слабото участие на параходитъ
ни въ външната ни търговия се крие въ недоста
тъчния брой на СЖЩИГБ. Това обстоятелство добре
се използува отъ чуждите компании, които иначе
не биха могли да се задържатъ до такава степень,
защото въ всЪко отношение могатъ да бждатъ
конкурирани отъ нашитв параходи. Споредъ стати
стическите данни за посещенията на параходитъ въ
Варна и Бургазъ, на единъ български параходъ се
падать 8 чужди презъ 1932 г. (всичко 436 парахода,
отъ които 48 български), 13 чужди презъ 1933 г.
(всичко 597 параходи, отъ които 42 български) и 8
чужди презъ 1934 г. (всичко 558 параходи, отъ които
64 български).
Независимо отъ това, общата полезна тавароспособность на, сегашните ни параходи е кржгло
. 15.000 тона, а износътъ ни по море презъ после
дните 4—5 години достига сръдно годишно по 345.000
тона. Следователно, дори да допуснемъ, че всичкитъ
ни параходи ще направятъ най-редовни рейси, безъ
да оставатъ на ремонтъ и че всъки единъ ще взема
пъленъ товаръ, то за пренасянето поне на 30 % отъ
споменатия експортъ еж необходими около 90—100
рейски. Понеже всъки единъ рейсъ изобщо по египет
ската, средиземноморската и континенталната линии
трае ср-вдно по 40 дена, или 9 рейси въ годината,
сегашните 5 параходи ще направя гъ максимумъ 45
рейси. За останалите 50—55 рейси еж необходими
още 6—7 параходи. Едно евентуално изваждане оть
строя на нъкои отъ сегашнитъ ни параходи, естестве
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но, налага нуждата отъ увеличение числото на ново
закупените параходи.
Къмъ горното съображение требва да прибавимъ
и това, че сезонниятъ характеръ на нашия- износъ
не е ръзъкъ. Това се вижда отъ следнитъ данни за
износа по месеци средно за ГОДИНИТЕ 1929 до 1933:
януарий, февруарий, мартъ, априлъ,
тона: 32.324
28.012
39.969 47.994
май,
юний,
юлий, августъ,
тона: 42.837
34.443
31.651 35.562
септемврий, октомврий, ноемврий, декемврий,
тона: 56.165
64 943
53.247
46.490
Наистина, тъзи месечни средни се отнасятъ за
цълия ни износъ, не само за морския, но разликата
не може да е сжществена. Въ всъки случай, товаръ
за единъ до два параходи ще има всеки месецъ.
Оставаме на страна товарътъ, който може да се
вземе отъ чужди пристанища.
Бждещето развитие на стопанството и на външна
та ни търговия, поне за време равно на амортиза
ционното такова за всеки сега купенъ параходъ,
не носи сериозни опасения, че морските ни нужди
ще спаднатъ до степень да направятъ новите пара
ходи излишни. Нещо повече дори, чрезъ една коор
динирана търговско-политическа и транспортно-политическа дейность на правителството, отъ тукъ нататъкъ резултатите ще бждатъ сравнително по
добри. Но нека най-после допуснемъ, че биха настжпили моменти, когато единъ.или два отъ парахо
дите останагъ известно време въ бездействие. Това
не би тръбвало да осуетява увеличаването на пара
ходния ни паркъ, тъй като грамадното значение на
националното параходство не се състои само въ
пръкото комерческо рентиране, а, преди всичко, въ
косвената народо-стопанска полезность. Тази полезность може да бжде проявена даже и тогава, когато
параходитъ еж вързани, защото все пакъ еж го
тови да се намъсятъ, щомъ чуждите компании започнатъ да своеволничатъ. Следователно, даже и
вързани, тъ еж стражъ за интересите на външната
ни търговия, защото самото имъ приежтетвие въ
нашитъ пристанища респектира.

АРНАУДОВЪ

М О Р Е Т А Т А , ГОЛ-ЬМИТ-Ь В О Д Н И ПгтГГИЩА И Д У Х О В Н А Т А
К У Л Т У Р А НА Ч О В Е Ч Е С Т В О Т О
IIОтъ всички приведени примъри се вижда очебийната връзка между водните пжтища и създаде
ната край твхъ култура. Какъвъ е характерътъ на
това отношение, е ли то на такова на една постоянна
каузална зависимость въ смисълъ, че духовна кул
тура се създава само тамъ, гдето има водни пж
тища, и обратно, че ВОДНИТЕ пжтища сьздаватъ ви
наги материална и духовна култура? Единъ бъгълъ
погледъ на картата на частите на свъта ще ни предпази
оть подобна морска романтика. Явно е, че далечъ не навсъкжде, гдето има морета и плавателни реки, еж съз
дадени културни ценности. Ония пунктове и области
по водните пжтища, гдето еж се появили такива,
съставляватъ незначителна часть отъ бреговетъ на
моретата и реките, даже и като се взематъ предъ
видъ само ония морета и части отъ твхъ, чиято
брегова линия се явява съвсемъ благоприятна за
създаването на мореплаване. Отъ друга страна, има
създадени чисто или почти чисто континентални

култури. Тукъ е местото да подчертая, че духовната
култура далечъ не се явява като резултатъ на ма
териални условия. Време е вече да се преодолее
това схващане, което е все още много разпростра
нено всредъ нашата интелигенция. Напротивъ, както
духовните тъй и създаденигв отъ чов-Ька мате
риални ценности еж продукти, преди всичко, на духа,
защото той ги твори по силата на известни заложби
вложени въ него. Култура създаватъ народи, които
еж надарени да създаватъ такава, както и една
мощна търговия и индустрия процъвтява у народи,
които еж първично надарени въ това направление!
Но азъ не 7 ще
изпадна въ другата крайность, да
Ш а ч Т т Г с Се1 0Я ВЗ НЯ ав Ча теън икеаттоо ™ слов
материалните условия,
? Л1™
У ия не за създаване,
а за развиване и засиляне на ония ценности, които
създава духътъ. Единъ богато одаренъ духъ, едно
талантливо племе, поставени при лоши условия на
развитие, ще създаватъ ценности, които не ще изиграятъ особена историческа роль. Всичко е поодуктъ

МОРСКИ! СГОВОРЪ
на човешкия духъ, ала при благоприятни географски,
климатически и стопански условия тоя намира почва,
гдето той .не само ще вегетира, а ще се развие
мощно и ще създаде нетленни плодове. Затова и
морето, както и въобще воднитв пжтища иматъ
значение за създаването на духовна култура, докол
кото т е представляватъ и създаватъ необходимите
материални условия за развоя на духовни ценности.
При това, като се има предъ видъ, отъ приведените
примери, че моретата и големите ръки благоприятствуватъ за създа
ването на духовни
ценности посредствомъ материал
ното благосъстоя
ние, което се явя
ва въ резултатъ на
оживената търго
вия, водена по вод
ните пжтища, ста
ва явно, че послед
ните започватъ да
играятъ роль за
развоя на духовна
та култура едва
тогава, когато у
единъ народъ се
създаде търговски
стокообмънъ и
свързаниятъ съ не
го градски животъ.
Тоя периодъ се
предшествува у по
вечето народи отъ
такъвъ на натурал
ното стопанство, съ
което е свързана
обикновено една
предимно
конти
нентална материал
на и духовна кул
тура.
Но тукъ се при
съединява още ед
но грамадно зна
чение на водните
пжтища за духов
ната култура. Ако
хвърлимъ погледъ
върху развоя на
разните образова
н о с т , създадени
въ течение на вЪковетв, ще видимъ,
че твхната история
НЯ ЗНЛЪЗЪ ПО ДУННВЯ
представлява
въ
повечето случаи заимствуване, преработване, пре
даване на други народи, често пжти взаимодей
ствие, а сравнително ръдко срещаме създаване
на една напълно самобитна култура безъ външно
въздействие, съ исключение на примитивните кул
тури. Съ други думи духовните културни ценности
странствуватъ отъ народъ въ народъ. Даже една
такава съвършенна култура като гръцката се съз
даде възъ основа на елементи, възприети отъ егип
тяните. При разглеждане на скулптурни и археоло
гически музеи срещаме зали, изложенигв предмети
въ които зрительтъ се колебае, дали да причисли
къмъ късноегипетската или раногръцката култура.
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Тия елементи, разбира се, въ последствие бидоха
доразвити, преобразени, съединени съ други и въ
тъхъ се вложи богатото духовно съдържание на ста
рите гърци. Гръцката литература, изкуство, наука и
философия дадоха голъмъ тласъкъ на римския духовенъ животъ. Западно-европейскитв народи отъ
сръдновъковието и новото време създадоха свои кул
тури, въ които се преплигатъ главно три съставни
части: римска образованость, християнство и черти
отъ германския духовенъ духъ. Къмъ ТБХЪ у ис
панците се прибавятъ и елементи
отъ арабската кул
тура, която, както
видехме, отъ своя
страна е заимствувала отъ нъколко
народи, но е и съз
дала много • свое.
Културата на источно-европейскитъ народи пъкъ е
резултатъ отъ спо
яването на гръковизантийски, сла
вянски и християн
ски елементи. Въ
частность герман
скиятъ народъ,
следъ като биде
обособенъ като ет
ническо и култур
но цъло, въ тече
ние на редица сто
летия, се намира
подъ културно вли
яние на французи
те, испредили го
за това, че се раз
виваха върху ста
рата културна поч
ва на бившата про
винция Галия. Сжщиятъ германски
народъ въ 14. и 15.
векове заимствува
отъ Италия въ 16.
до известна степень отъ Испания,
въ средата на 17.
до ср-Ьдата на 18.
пакъ отъ Франция
и то въ подавляващи размери,
следъ това отъ
Снимка Бончо Карастояновь
Днглия и създа
ва ПреЗъ втората половина на 18. въкъ висши
културни ценности — национални и общочовешки —
въ които най-ценното отъ немския народенъ духъ е
съединено съ формитв на гръцкия античенъ миръ.
Тая германска култура започва да влияе навънъ;
сега отъ своя страна немския народъ въздействува
върху френската култура, върху северните народи,
върху славяните, а главно русите, които, както се
каза вече, отъ 1880 година насамъ започнаха сжщо така една гол-Ьма културна експанзивность,
която има тепърва да се развива. Безспорно при
таково странствуване на културните блага отъ на
родъ, въ народъ най-голъма роль играятъ съоб-
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щенията. Най-мощниятъ факторъ за разнасяне на
културните блага се явяваше и още се явява меж
дународната търговия, която отъ старо време до
днесъ се извършва, ако не изключително, то далече
въ по-голъмата си часть по вода. Изобщо тър
говците еж обикновено първите създатели на
градската култура и въ началния животъ на градо
вете, тв еж най-будниятъ елементъ. Яла съ особено
живъ духъ се отличаватъ ония отъ ТБХЪ, които се
занимаватъ съ международенъ стокообмънъ. Въ постаритЬ епохи те се намираха въ постоянни пжтешествия по страните, съ които търгуваха. По такъвъ начинъ те обикаляха много страни, вследствие
на което духа имъ се обогатяваше, погледа се раз
ширяваше, а мирогледъть се загржгляваше. И, заедно
съ материалните блага, те носеха отъ чуждите стра
ни въ родината си и културни ценности. Векове
наредъ търговското съсловие е ржководниятъ еле4
ментъ въ обществения и културния животъ на гра-"
доветъ. Явно става отъ всичко това, колко е неиз
меримо значението на моретата и големите между
народни реки като пжтища за распространение на
културните ценности. Действително, тръбва да се
признае, че съ огромния напредъкъ, който напра
виха другите видове съобщения, главно желъзоПЖТНИТБ отъ 1850 год. насамъ, чрезъ появяването
и развоя на пощенското, телеграфното и телефон
ното дело, а най-вече чрезъ блъскавия разцвътъ на
книгопечатането и журналистиката се създаде на
воднитЬ пжтища извънредно голема конкуренция
като средство за културна, експанзивнесть. Тая кон
куренция идва въ най-ново време да се увеличи и
съ развоя на въздухоплаването и радиото, които
приближаватъ и най-отдалеченитЬ народи. Яла не тръбва да се забравя, че паралелно съ новите открития
и мореплавателното дъло прави грамадни прогреси
и значително съкращава по време разстоянието.
Така, покрай конкуренцията, разните видове съоб
щителни средства си сътрудничатъ за създаване на
културни връзки между всичките народи на земята,
и на далечния хоризонтъ на бждещето се очертава
вече перспективата на една наистина общочовешка
култура.
Разгледаното дотукъ значение на моретата и ръкитЬ за духовната култура на народите има повече
косвенъ характеръ: ВОДНИТЕ съобщения създавагъ,
преди всичко, материални ценности, а заедно съ това
и благоприятна обстановка за процъвтяването на повисша култура. Но сметамъ, че настоящето изследва
не ще бжде непълно, ако на края не разгледаме и
едно друго, по-пръко въздействие на морето върху
човешкия духъ. Морето съставлява по размери далечъ по-значителната часть отъ природата на на
шата земя и като такава, то оказва върху нашата
психика сжщо такова голямо влияние като приро
дата въобще. Още отъ най-първобитните времена и
до днесъ човекъ се развива подъ непосредственото
влияние на природата, вследствие на което за съз
даването и обогатяването на вжтрешния животъ тя
има грамадно значение. Всичко това е напълно вЪрно
и за морето. Неговиятъ характеръ и физиономия
еж такива, че въздействието му върху едно наивно
съзнание, върху единъ човекъ, който непринудено
се отдава на съзерцание, е неизбежно, непосред
ствено и огромно. На всекакви видове личности,
темпераменти и характери морето може да създаде
ценни преживявания и да обогати душевния имъ
животъ. Мистикътъ при вида на неговия безкрай и
мощь изпада въ религиозенъ екстазъ и се изпълва

отъ чувството за всемогжществото и безпредъляостьта на Бога. Натуритв, способни на поетически
преживявания, създаватъ при вида му цъли при
казни царства: всекиму, който се е отдавалъ на негозото съзерцание, е известно, какъвъ полетъ на
фантазията дава то. Но и човъкътъ на науката и
търсещиятъ новото въ природата и свъта тукъ обо
гатява знанията си, получава тласъкъ за дейность,
научно вдълбочаване-и открития. Колумбъ при не
говия видъ бъ- тласнатъ повелително къмъ новия
свътъ. Изобщо хората на интелектуалния трудъ, за
творени цълъ день въ оная кутийка на мозъка си,
която е въ свръзка съ твхната специалность, когато
се отдадатъ на неговото съзерцание, загубватъ по
степенно тЬснотата и тесногръдието на специалностьта и започватъ да се чувствуватъ като цяло
стни личности. Хората съ практиченъ и търговски
духъ при вида на морето и движението върху него,
се поощряватъ въ пракическата си дейность. Така
всЯки бива разтърсенъ, подбодренъ, обогатенъ,
стига да заеме едно непринудено душевно отноше
ние къмъ морето. Творчески одаренитв натури пъкъ
биватъ подбудени къмъ художествено възсъздаване
на морската красота и величие. Така се ражда мор
ската поезия и живопись. На Северно море Хайне
създаде безсмъртните си морски песни. Я чрезъ
изброенитв до тукъ преживявания се образуватъ
духовни ценности, които представляватъ елементи
на културната личность. А тъй като единъ народъ
се състои отъ ОТДЕЛНИ индивиди, които, взети вкупомъ, създаватъ отъ своя страна свръхиндивидуалната психика на народа, т. е. неговия духъ и кул
тура, явно е, че ония ценности ще преминатъ и въ
общата култура на народа и ще я обогатятъ.
Ала покрай тия повече пасивни духовни ценности,
морето може да развие и ценни качества на харак
тера и да създаде волеви личности. Мореплаването
и морскитъ занятия еж свързани съ редица голъми
опасности и рискове, моряцитъ и рибаритв, често
пжти отъ ранно детство, свикватъ да гледатъ смъртьта право въ очите. Благодарение на това у твхъ
се развива въ голЯма степень предприемчивость,безстрашие и ловкость на духа и хладнокръвие. Таки
ва качества еж характерни за предимно морските
народи. Извесно е, че такива въ най-голЯма степенъ
еж англичаните и гърците. Не по малко се знае, че
най-ловкитъ и гъвкави дипломати и политици на
свЯта еж англичаните и че идеалътъ на днешния
културенъ европеецъ изразенъ съ думата депйетап,
е създаденъ въ Янглия. Я дипломатическата ловкость
на нашитъ южни съседи ние българите многократно
сме изпитали върху собствения си гърбъ въ течение
на векове и за съжаление все още продължава
ме да изпитваме.
И тукъ пакъ морето не създава отъ нищо ка
заните активни и пасивни душевни качества. То
само развива известни заложби, вложени въ душата
на отделната личность или на цЪлъ народъ. Наймного въздействува то върху психиката на ония
лица и народи, които иматъ най-голъмо предразпо
ложение и вл-вчение къмъ него.
А какво е неговото отношение къмъ насъ бъл
гарите въ културно отношение? Успъло ли е то да
укаже известно, влияние върху психиката на нашия
народъ и изобщо сжществуватъ ли въ последния
заложби, които биха могли да се развиятъ подъ
негово влияние и да образуватъ една ценна и зна
чителна часть отъ душата му? Опитьтъ на Българския
Народенъ Морски Сговооъ въ течение на Т> гопини
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е повече отъ насърдчителенъ. Успъхитъ на органи
зацията и интересъгь,: съ който я посръща обще
ството ни даватъ основание да отговоримъ положи
телно на тоя въпросъ.
Чрезъ устната и печатната пропаганда, чрезъ
водния спортъ, а най-вече чрезъ летовищата, на
които тепърва предстои блъскаво развитие, органи
зацията приближи значително водната стихия въ пси
хиката на българския народъ, а главно до душата
на подрастващите поколения. Постепенно оная обая
телна сила, която водата въобще упражнява върху
хората, оня смятенъ стремежъ къмъ нея, който се
появява още въ най-кръхката възрасть, започва не
ка къ да добива уловими форми и да се осмисля. На
морския пЛажъ, гдето децата и младежите каляватъ
тъпата си и тъхната душа се сродява съ морето,
юношеската фантазия получава мощенъ тласъкъ и
започва да лети въ незнайни страни. Тя пжтува съ
всъки корабъ или платноходъ, който се явява или
изчезва на хоризонта. Така юношите, ако и още полусъзнателно, започватъ да преживяватъ морската
стихия: у тъхъ се създава вече единъ макаръ и примитивенъ образъ за морето. Съ течение на времето
у тъхъ се наслояватъ редица морски елементи, море
то става така въ вече постепенна съставна часть
на душевния имъ животъ. У по-зрелите безкраятъ
на морския ширъ навежда мисъльта къмъ тайните
на битието. По тоя начинъ морето безспорно указва
влияние върху духовния имъ растежъ. По-надаре
ните се опитватъ да предаватъ въ наивни пъсни
впечатлението си отъ него. Въ редакцията на „Мор
ски Сговоръ" неръдко пристигатъ юношески работи,
които еж всичко освенъ морска поезия, ала те свидетелствуватъ за едно направление, въ което е насоченъ вече творческиятъ нагонъ на една часть отъ
нашата младежь. Сжщо така и морските конкурси,
които Г. У. Т. отъ четири години насамъ урежда
между осмокласниците въ всички наши средни учи
лища, даватъ въ резултатъ, покрай болшинството
отъ работи, въ които има само едно преповторение на чуто отъ учителя или прочетено нъкжде, и
редица такива, гдето се забелязва вече лично отно
шение къмъ морето.

Отъ друга страна въ главното управително ТБЛО
си пробива пжть и мисъльта, че едно въздействие
върху широкитъ обществени слоеве у насъ може да
се упражни въ голъма степень и чрезъ изкуството,
а главно посръдствомъ морската поезия. И то се
старае да привлъче вниманието на нашити писатели
върху морето. Никой не си прави илюзия, че съ
единъ замахъ ще може да се създаде морска пое
зия у насъ. Една творческа индивидуалность не
може и не бива да се пречупва и поезия по заповедь не се твори. Особно се отнася това до писа
телите съ оформенъ творчески натюрелъ, вкусъ и
предпочитания. Ала Г. У. Т. смъта, че особно из
между по-младитъ наши поети, все ще могатъ да се
намърятъ Н-БКОИ, чийто духъ е сроденъ или може
лесно да се сроди съ морето. И ако въ нашата про
паганда между писателите ние се натъкнемъ на та
кива таланти, та билъ той и само единъ, който би
се посветилъ на морска поезия, смътаме, че ще бжде
извършено голъмо дъло. ИЗЛЪЗЛИГБ презъ послед
ните две години три-четири сбирки съ морски песни
или разкази ни вдъхватъ значителни надежди въ
това отношение. Особно голъма е надеждата, че
морската ни поезия ще се засили значително, когато
подрастващитъ днесъ поколъния, които изпитвать
още отъ детинство въздействието на морската про
паганда и чрезъ воденъ спортъ или летовища се
сродяватъ още отсега съ водната стихия, дойдатъ
на възрасть, на която ще взематъ по-активно уча
стие въ културния ни животъ.
Нека, прочее, се надъемъ, че дълото на Б. Н. М. Сще крепне и че то въ недалечно бждеще ще съз
даде. силно обществено движение къмъ роднитъ мо
рета и ще сроди народа ни съ тЬхъ, които еж за
насъ жизнена национална и стопанска необходимость.
Тогава наредъ съ стопанските блага, които морето
ни носи и ще ни носи въ още по-голъмъ размъръ,
то ще допринесе въ голъма степень и за издига
нето и усъвършенствуването на нашата духовна кул
тура и за изграждането на една по-висша човещина
у насъ.

П. А. ШИШКОВЪ.

СПОМЕНИТ-Ь НА С Т А Р И Я
Зито Трикуписъ, Зито Дангаласъ!
Давидовъ мръдна къмъ кафеджията:
— Не може ли по чашка конякъ въ чаятъ?
Следъ две минути пиеха коняченъ чай. Дави
довъ, проточилъ глава къмъ Тошкова, продължа
ваше да разказва:
— А това, което ще ти разкажа, стана въ ПирейПоради авария, бъхме принудени да се отбиемъ
тамъ. Хвърлихме дветъ' си котви до последното
звено въ пирейското пристанище, гдето се завър
захме съ кърмови ' вжжета. Аварията се оказа поголъма, отколкото предполагахме. Едната поправка
повлече втора, втората поправка повлече трета.
Застанали въ единъ отъ жглитв на пристанището,
въ близко съседство съ частния арсеналъ, който бе
поелъ поправката ни—кръстосвачътъ ни се обърна
на работилница, която кънтъше отъ чуковетъ на
арсеналските работници. Сутринь единъ катеръ до
карваше работниците, които, като плисната вода, се
изгубваха изъ машината и по разните жгли на ко-
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раба. И започваше се едно нескончаемо чукане,
стържене, избиване и навиване на винтове, смъна
на машинни части, нова изливка на композиция за
лагерите на вала. . . Заседъхме се като въ свое
пристанище. Въ кжсо време се запознахме съ улиЦИГБ, които криеха нтвдо интересно за насъ. И, щомъ
слънцето се надвъсваше надъ западната часть на
пристанището, ние събличахме униформитъ си, обли
чахме се въ цивилните си дрехи и, съ бастунче въ
ржка, обикаляхме увеселителните места на Пирея
и Атина до късна вечеръ, а често... и до сутриньта.
Наредбата ни за цивилното облекло на офицеритъ
— отлично способствуваше да си бждемъ свободни
въ всъко место, гдето случаятъ ни заведеше. Така,
ние можехме да попадаме съвсемъ свободно въ
всичките онези места, гдето фантазията ни посоч
ваше: наравно съ всеки единъ туземенъ човЪкъ.
Навсекжде и всъкога ЕЪ странство ние се движехме
цивилни, освенъ само тогава, когато отивахме на
официално м%сто съ нъкоя официална мисия. На
редбата за цивилното облекло не засегаше висшите*
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ОСВЕЩНВННЕ НЯ БЪЛГЯРСКОТО РЪЧНО КОРНБОПЛНВННЕ
Освещаване на парахода „Искъръ" вь Видинъ. Митрополитъ Неофитъ благославя
парахода въ присжтствието на г. нинистъръ Диковъ и полковникъ Колчевъ
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чинове, които вевкога и навевкжде се движеха въ нетата и. обществените мъхта повишиха своя шумъ,
униформа. Тази привилегия беше само за офицерите. увеличиха своите хора, събраха хората на тълпи и
Но имаше случаи, когато командирътъ разрешаваше ги поведоха по тази улица, по онази улица. . . И
на некои кондуктори, корабници или подофицери— вср-вдъ многостотни тълпи отъ най-разнообразни
да се движатъ въ цивилно облекло. Така, напри- хора — започнаха да се вдигатъ трибуни, отъ които
меръ — онези, които се занимаваха съ покупката разпалено се обещаваха р^ки отъ млеко и планини
на продуктата и на продуктите и за пренасянето отъ злато. . . Като че ли по команда — всичкиятъ
имъ, всекота се явяваха по пазарищата на чуждите интересъ се съсредоточи върху он-взи имена, които
пристанища въ цивилно облекло. Това беше удобно се лансираха отъ трибрунигв и отъ хиляднитъ- възваи изгодно въ економическо отношение за продо ния, напечатани върху б-вло-небесно-синя хартия. . .
волствието ни. Така и тукъ, въ връзка' съ кораб Офицерите въ униформа по кафенетата критикуваха
ната поправка/ командирътъ разреши на шестима действията на правителството, войници въ униформа,
нисши чинове, на корабницитк Сидоренко, Ивановъ, се противопоставяха на своите офицери и заставаха
Пътухинъ, Прутяновъ и на старшите подофицери: за свои кандидати. . . Всичко: отъ царя до пждаря
Нмосовъ и Сидоровъ да се движатъ цивилно до настръхна, зашуми, забуйствува съ закани, съ псувни
арсенала, задъ арсенала, па даже и изъ града. ТЕЗИ и клевети. . . ЦБЛИЯТЪ гръцки народъ бе обхванатъ
шестима беха въ непрекжената връзка съ арсенал отъ изборната треска, която приличаше по-скоро на
ските работници.
лудость, отколкото на всичко друго. Така поне се
Две седмици ние, офицерите, прекарахме въ виждаше намъ — на рускитй офицери — които не
дневно бездействие въ кораба и въ нощно шляене бехме виждали такова нещо въ нашата родина.
изъ Атина и Пирей, докато изведнъжъ чухме нови Нещо повече: това ни се виждаше извънредно ко
ната: „Законодателни избори въ цела Гърция!"
мично, крайно смешно. Избирателите селов-Ъха въ
Нашиятъ консулъ ни предупреди, че поради ост думите, въ думите на онези, който знаеше повече
ротата на партизанските ежби — би било жела да обещава. Нашите моряци се см%еха на гръцкитътелно да намалимъ нощните си похождения. Щътш работници, които работеха въ кораба ни и ги зака
били сега да се започнатъ събрания, агитации, ми чаха по всевъзможни начини. Работниците се ядос
тинги. . .
ваха, хвърляха чуковете си настрана, скачаха на
Столицата се готвеше за законодателни избори... крака, размахваха ржце и, подобно на своитъ1 съпарЯТИНСКИГБ и пирейски улици започнаха да се кра- тизани отъ града — отваряха трибуни въ кораба,
сятъ съ големи възвания, позиви и километрически докато ГБХНИЯТЪ главенъ-майсторъ или нЪкой нашъ
описания за добродетелите на тази или онази пар офицеръ не ги смъмряше, че еж напуснали рабо
тия, на този или онзи кандидатъ. Улиците, кафе- тата си. Мирнитв работници до поепи обявата за
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законодателните избори — изведнъжъ се бъха
обърнали на жужащи оси, на стръвни псета, на
изредни псувачи, които ръжеха глави, изпращаха
на заточение този или онзи, обещаваха пари, бла
годенствие, обещаваха кораби срещу малки суми,
обещаваха пари, кжщи безъ наеми. . .
Тукъ, въ кораба ни, бъха: Главниятъ майсторъ
Кочо съ неколцина подъ-майстори, съ мнозина калфи
и чираци и съ „капитанъ Яни", лодкарь, който все
ка сутринь заставаше съ лодката си на лъвата стъл
ба, съ предназначение да' бжде въ услуга на работ
ниците до арсенала и назадъ. Работниците рабо
тиха по местата си, а петдесетгодишниятъ „капи
танъ Яни", завързалъ лодката си подъ стълбата, се
приличаше на слънцето, чакайки да му дадатъ нЪкоя заповъдь до арсенала. . .
Майсторъ Кочо работеше, подканяше, зжбътне се
или се усмихваше и искаше бърза. работа, та да
може да се пипне извънредно възнаграждение, как
то отъ кораба ни, така и отъ управата на арсенала. . .
— Бързайте, деца! — усмихваше се той на онези
работници, които се канъха да гласуватъ за партий
ния лидеръ Трикуписа и се зжбъше на онези, които
бъха противъ Трикуписа.
Кочо обикаляше, надзираваше и отъ време на
време се надвесваше на борта и кръкваше надъ
заспалия лодкарь:
— Капитанъ Яни, бъгай до арсенала да донес е ш ъ . . . — и той му заржчваше, какво требваше
да донесе.
Тръгналъ или нетръгналъ Ячи, некой отъ подведомственнитъ на Кочо бързо подскочеше до борта
съ чукъ въ ржка и креснеше:

ОТКРИВАНЕ НИ БЪЛГ. КОРНБОПЛНВННЕ ПО ДУННВЯ
Населението на с. Борилъ посреща парахода „Иснъръ
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— . . . И вестници! Днешните вестници, капи
танъ Яни!
Налегналъ на греблата, .капитанъ Яни" дело
вито отвръщаше:
' — Че какъ мога да забравя вестницитъ! Найнапредъ вестниците ще взема, че тогава другото!
Нъмаше човекъ отъ работниците, който да се
не интересуваше, отъ вестниците.
Протекоха цели две седмици въ усилена из
борна борба, която бе обхванала умоветъ и сърдцата на всичките пирейски и атински граждани
Насъ ни напушваше смъхъ отъ тази борба, а гъ —
майсторъ Кочо съ хората си — съ замислени лица,
сериозно гледаха за изхода на борбата:
— Дано само Трикуписъ да спечели изборитъ! —
въздишаха едни.
— Дано само Дангаласъ да спечели изборитъ 1 —
въздишаха други.
Отъ многобройнитъ възвания, позиви и кандидатни листове, разлепени по всички улици, сочейки
най-различни партии, програми и кандидати — две
имена най-много се хвърляха въ очи и личеха, като
луна всръдъ звезди, две имена: Трикуписъ и Дан
галасъ Двама водачи на партии, двама противници,
които се бореха за властьта. ..
Сутринь заедно съ закуската и обеда си, на
шите работници си носеха и весгници. И, докато
закусваха, съ изпъкнали очи въ вестниците, те се
осведомяваха за онова, което е било до снощи по
партизанските работи. И на обедъ, щомъ сложеха
инструментите си, съ немити ржце се нахвърляха
върху вестниците, които донасяше .капитанъ Яни"
и започваха да се обстрелватъ едни други:
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— Трикуписъ е изедникъ, разбойникъ, простакъ...
— Дангаласъ е обирачъ, лъжецъ, лицемъръ . . .
руфияно...
„
Намъсваше се и „капитанъ Яни", размахвайки
двете си ржце, обсипвайки думите си съ отбрани
псувни къмъ Трикуписа и Дангаласа:
— И двамата еж разбойници!... А нашиятъ —
Петриди — работническиять — е който ще донесе
всичко 1 Вземемъ ли властьта — по островитъ ще
ви разпратимъ да трошите камъни. А на арсенал
ските господари — ще имъ вземемъ арсенала . . . —
ревъха отъ едната, отъ втората, отъ третата, отъ
четвъртата страна, всеки защитявайки своята партия
и своитъ кандидати.
Нашитъ матрози необикаляха разпалените парти
зани, см-веха имъ се и имъ крещъха на подбивъ:
— Зито Трикуписъ, зито Дангаласъ . . . зито „ка
питанъ Яни*! — заливаха се отъ смъхъ нашитв.
Колкото повече наближаваше датата на избо
рите, толкова повече се ожесточаваха партизан
ските страсти и борби. Всичко: кафенета, кръчми,
бирарии, ресторанти — бе пламнало отъ парти
зански ежби и словоизлияния. Просто — изкубнаха
ни веселото и приятно прекарване на бръта. Нвкакъ си бръгътъ стана отвратителенъ: непрекъс
нати събрания: квартални, партийни, клубни, които
осезателно пречеха на обикновения редъ на живота.
Като че ли бе пламналъ н-вкакъвъ психически пожаръ, който гореше и не можеше да даде отдушникъ на веселостьта ни . . . Кждето и да отидъше
. човъкъ: въ бирария или ресторантъ, .въ вариете
или шантанъ — все Трикуписъ и Дангаласъ, все
Дангаласъ и Трикуписъ... Та и шансонеткитъ ни
питаха за кого сме: за Трикуписа или за Данга
ласа . . .
А денемъ, „капитанъ Яни", следъ като се при
печеше на слънцето, щомъ чукнъше камбаната за
ядене, изкачваше се горе, отвързваше мръсната си
червена кърпа, въ която имаше хлъбъ и маслинки,
дигваше чашката съ водка, която давахме нему и
на останалите работници — и се надвесваше надъ
рам-Бнетв на' нъкои отъ грамотнитв „пролетарии",
които четъха, какво билъ казалъ работническиятъ —
Петриди... Дъвчейки и гълтайки, всички спореха,
най-отчаянно махаха съ ржце, зжбъха се единъ на
другъ, пращаха се по дяволите, и, щомъ звънецътъ
. удряше за работа, всички се пръсваха по мъстата
си и продължаваха работата си, която вървъше
вече доста бавно и — изглеждаше—като чели щъше
да ни задържи до онзи моментъ, за да видимъ
триумфа на Трикуписа или Дангаласа...
Оставаше седмица до изборите . . . А квартал
ните и клубнитъ събрания така бъха зачестили,
че — просто — Пирей и Атина бъха заприличали
на лудница...
Беше ежботенъ день, предпоследната ежбота
срещу изборите . . . Сутриньта въ време на закус
ката стана едно спречкване между нашитъ:. Сидоренко, Ивановъ, ПЪтухинъ и Прутяновъ отъ една
страна и работниците отъ друга страна, които още
се бавеха да започнагъ работата си, понеже се ка
раха за партизански работи.
Сидоренко имъ викаше:
— Та вие, ВСИЧКИТЕ сте само капитани, дипло
мати и началници! Ни единъ не' чухъ, ни единъ,
който ,да пожелае за себе си скромна длъжность... Та и .капитанъ Яни" и той е готовъ за
министъръ...
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босиятъ лодкарь и съ достойнство се блъсна по
гърдитБ. — Защо да не съмъ? Министритъ рога^
ли и м а т ъ 1 . . . Нека да стана министъръ, па ще ви
дите, где ще ги запратя сегашнитъ!... Камъни
да трошатъ, а единъ съ камшикъ ще стои задъ
гърба имъ!
— Ха,- ха, ха . . . Гракнали сте като псета на
мърша! — викаше Ивановъ. — Гракнали сте и ми
слите, че вършите нъщо ? Глупаци и овце сте — и
това за това! Плъзнали сте, като овце подиръ ма
гаре и мислите, че имате умъ въ главата с и ?
— Кой . . . Азъ ли? . . Ние ли . . . — обадиха.
се неколцина и застрашително размахаха ржце. —
Ние ли нъмаме умъ въ главата си?
Пътухинъ се наежи:
— За две пари умъ нъмате! Кой какъ ви по
веде и — .Зито Трикуписъ, зито Петриди, зито „ка
питанъ Яни!" . . . Стига да пожелая, стига да поискамъ — утре мога да ви събера въ хилядна тълпа
и да ви накарамъ да ревете, като магарета . . •
Едно „зито", като викна на улицата и всички хай
мани ще се събератъ около мене, за да крещятъ...
— Обиждашъ, обиждашъ! Не е така! — зама
хаха работниците съ ржце. — Съвсемъ не е така!.
— Съвсемъ е така! Искате ли утре да ви наре
дя едно събрание? На кой площадъ го искате? .
Около гарата? . . Где? . . Къмъ Голъмата мел
ница ? . . Где го искате ? . . Хващате ли се на басъ?..
Показва се старшиятъ-офицеръ и главномайсторътъ и всичките се пръснаха по мъстата си . . .
Цълата ежбота протече въ усилено зжбене между
нашитъ шестима подофицери и работниците...
Слънцето залезе и ние, квколцина офицери, излезохме на пристанищната стълба, а оттамъ — за
крачихме изъ улиците . . . Отбихме се въ едно ва
риете, гдето престояхме до полунощь. Оттамъ на
хълтахме въ едно кабаре, гдето осъмнахме. . . Дру
гарите решиха да поостанатъ още, а азъ излъзохъ,
за да се завърна въ кораба . . . Слънцето бъ изгрело, когато излъзохъ изъ кабарето . . .
Изминалъ не изминалъ стотина крачки и насреща
си пресрещнахъ въ цивилно облекло нашитъ: Сидоренско, Ивановъ и Прутяновъ... Сидоренко свали
шапка, леко тракна съ петитъ си и започна да ми
докладва:
~ '
— Ваше благородие . . . — и занарежда той за
себе си и за останалите си петима другари . . .
Прекарвайки нощьта изъ кръчмите, изъ цирковетъ и изъ нъкакви съмнителни места — шестимата
имали били обща задача — да осъмнатъ въ града...
Той, Сидоренко, двамата му другари, които бъха съ
него, и тримата, които отежтетвуваха въ този мо
ментъ — били решили снощи да наредятъ две гран
диозни събрания на пирейцитъ за днесъ. Едното
събрание щъли да го поведатъ и насочатъ къмъ
площада на гарата, на северъ, а второто — къмъ
площада на Голъмата мелница, която е въ южната
часть на града . . . Така били решили снощи и сега,
въ изпълнение на тази задача, отежтетвуващитъ три
ма били вече се насочили къмъ гарата, отгдето щъ
ли да поведатъ пирейцитъ къмъ северната страна
на града. Сидоренко билъ вече далъ заповъдьта
си и тя не можела вече да се отмъни?
— А какъ ще изпълните тази грандиозна задача?
.— 'А тръбва да я изпълнимъ, ваше благородие,.
защото се басирахме съ майсторъ Кочо за сто ру
бли. Басирахме се, че по наше желание ще имъ
устроимъ две събрания . . .
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— Я какъ ще изпълните тази грандиозна За
дача? — наново настояхъ.
— Само съ „зито" ? Само съ „зито", ваше благородие . . . Кагъ надуемъ гърлата си, за да се
провикнемъ . . .
Положението беше деликатно. Помислихъ само
единъ моментъ. Спомнихъ си Наполеоновата фор
мула : Огс1ге соп!те огсЗге с'ез1: <зе$огс1ге и откжснахъ:
— Щомъ е въпросътъ да се натрие носа на тия
обезогледни партизани, щомъ сте се басирали за
такава голема сума и щомъ тримата ви другари еж
се отправили за своя постъ, т. е. щомъ ржкавицата
е вече хвърлена — не мога да ви връщамъ назадъ,
братци! Карайте! Карайте . . . и азъ ще ви помог
на, защото — тъй или инъкъ — не виждамъ ме
сто за остжпление! — и азъ се ПОВЛ-БКОХЪ ПО онази
посока, по която вървеха тримата нашенци.
Па тримата, като поеха въздухъ, като изпжчиха
гърди, ревнаха, като пждари:
— Зито Трикуписъ, зито Трикуписъ . . .
Това провикване подействува, като чародейна
формула, точно, като магическит-Ь формули на Яли
Баба или на Яла дина. Отвориха се прозорци, врати,
показаха се глави, отъ една пекарница наскочиха
неколцина хлЪбари въ б^ли престилки, отъ лЪво
се дигна кепенка на една бакалница, наскачаха хора
отсамъ, оттатъка по тротоара, и, като по команда,
отъ всичките отстрани ревнаха:
— Зито Трикуписъ . . .
А ний, четиримата отъ редицата, пакъ поехме
въздухъ и ревнахме съ ново: — Зито-оо!
Трима отъ хл-ЪбаритБ моментално завиха прес
тилките около кръста си и се подредиха съ насъ,
две глави се показаха задъ една отворена врата,
грабнаха по една шапка отъ една женска ржка и
застанаха въ редицата задъ насъ . . . Други прип
наха отпредъ, други отзадъ, за да се нареждатъ. Па
Сидоренко, като виде, че групата ни се утрои, та
и очетвори, дигнд ржка, като капелмейсторъ и
изкомандува:
— Зито Трикуписъ . . .
И улицата закънти отъ двадесетина гърла . . .
И, както, когато дърво съ зрели круши чака
само въчъръ да го залюлее или здрава ржка да
го разтърси, та да посипе земята подъ себе си съ
плодове — така сжщо затракаха прозорци, врати,
кепенци и започнаха да изхвърлятъ жилците си,
смаяни и очуденн отъ ранната манифестация, но
всички — готови да се присъединятъ къмъ рано
будните манифестанти. Съ френетично „зито" изъ
ц-Ьло гърло, т е се присъединяваха къмъ групата,
приличаща точно на снежна топка, която се валя
въ пр-Ьсенъ снегъ, за да увеличава обема си. . .
На завоя на улицата тълпата ни надминаваше
стотина души. По средата на втората улица бехме
надъ триста души. Това беше форменна снежна
топка, която съ чародейна сила увеличаваше обе
ма с и . . . Хлебари, слуги, млекари съ гюмове, хора
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съ бомбета и Съ меки шапки, хора съ вратовръзки
и безъ вратовръзки, бакали, геврекчии, които вър
веха съ таблите на главите си най-отзадъ, хора отъ
най-разни положения и възрасти, гаменчета, които
вървеха най-напредъ — се заносиха, като шумещъ,
нестихващъ потохъ, който ревеше като гърмотевица:
— Зииито Трикуписъ . . .
Всека улица даваше своята дань на Трикуписа,
И за време около двадесеть минути тълпата б е порастнала на хилядна. Буквално — хилядна . . .
Ний, четиримата, движейки се въ средата на тъл
пата, гледахме отпреде си дългата колона, гледахме
отзади си още по-дългата колона, която осигуря
ваше спечелването на баса . . ,
И, по едно време — презъ промежутъка на едно
стихване на френетическите ни кресъци — до ушите
ни долете гороломното търкаляне по въздуха на
друго френетично провикване:
— Зито Дангаласъ . . . Зито Дангаласъ . . .
Усмихнахме се: значи — оттатъка нашите трима
другари и те отлично беха повели своята работа.
Значи — нашата работа б е вече свършена, а басътъ
б е спечеленъ . . .
Сидоренко смигна на мене и на другарите си и
кратко рече:
— Я сега — незабелязано да се издърпаме и да
офейкаме по посока къмъ кораба!
. . . Следъ четвърть часъ шестимата подофи
цери и азъ се събрахме на пристанищната стълба
отгдето въ най-весело настроение се понесохме
къмъ кораба си.
Я градътъ ечеше отъ бурните кресъци, които
се носеха — едните къмъ северната часть на града,
а другите — къмъ южната . . .
На другия день, когато Сидоренко поиска су
мата отъ спечеления басъ —затова, че б е събралъ
хилядни тълпи — майсторъ Кочо му посочи единъ
вестникъ, отъ който дословно му преведе следното:
„Вчера, рано сутриньта, по тайно разпореждане
отъ хората на Трикуписа, както и по такова разпо
реждане на Дангаласа — съмишлениците на пър- ,
вите се насочиха къмъ площада на гарата, а вто
рите — къмъ Големата мелница, гдето едните и
другите направиха импозантни събрания и издиг
наха предизборни трибуни" . . .
Срещу такова явно засвидетелствуване отъ страна
на пресата, че Трикуписъ и Дангаласъ беха заповедали и беха инсценирали митингите — не оста
ваше нищо друго на Сидоренко и другарите му,
освенъ да се признаятъ за победени и да загубятъ
стоте рубли, които имъ се падаха по право.
Загубихме баса, но за себе си доказахме, че
тукъ всеки пройдоха безнаказано можеше да прави
събрания и митинги.
Така сжщо не можахме да видимъ кой спечели
изборите, защото сжщата седмица успехме да свършимъ поправките и точно срещу изборния день
дигнахме котвите и се отправихме въ открито море.»
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Автомобилътъ спира. Тукъ е местото на стария
египетски градъ Ракотисъ, разбитъ отъ Ялександъръ
Македонски. Тукъ той съградилъ въ честь на бога
Сераписъ — Серапеумъ — най-известния храмъ то
гава.
Посреща ме арабинъ, пазачъ на старините. Лрабски гробища. Приближавамъ колоната на Помпея,
съградена въ паметь на неговата победа надъ по
следния отъ Птоломеитъ. Не далечъ еж и катакомбигЬ отъ стариненъ произходъ и нъколко запазени
неголъми свинксове.
Разглеждамъ градския стадионъ — една осъще
ствена спортна мечта, която би правила честь и на
най-културния народъ- Мъста за 35,000 души. Единъ
отъ най-образцовите, най-съвършенитъ въ свъта
стадиони — за всички спортове. Построенъ отъ
градския съветъ. Струва 250,000 египетски фунта.
Спирамъ се предъ триумфалната арка — съ вхо
дове за широката публика, а по после предъ дру
гата — за краля и висшите сановници, надъ която
личатъ думите: сШиз, аШиз, тоПшз.
Да, посржчни, по-величествени, по-силни — ще
крепнатъ чадата на Египетъ — и съ своята духовна
и тълесна мощь веднъжъ за винаги ще разрушатъ
убеждението, че еж. полудиваци, обречени отъ еждбата да бждатъ роби — и вместо нъкогашнит-в ка
менни пирамиди за фараонитъ, да градятъ златни
пирамиди за европейските завоеватели...
Нещо наистина забележително и чудновато: недалечъ една отъ друга, се извишаватъ грамадните
постройки на три болници — едната гръцка, по
строена отъ гръцкия гол-вмъ търговецъ Коцика,
краля на Уискито, както го наричатъ — другата —
италианска, Д-БЛО на фашистското правителство, и
третата — на александрийската община. Всека отъ
тия болници бележи желание за съперничество — и
те еж паметници на разни интереси, тъсно свързани
съ този кжтъ на черния континентъ — и ще бждатъ
дълго време като паметници, защото събиратъ толковг болни, колкото целия Египетъ не може да
остави.
Бавно, лениво протичатъ мжтнитъ води между
брегове, обрасли съ буйна растителность, гигантска
за нашите представи. Съ по-голема бавность, верни
на принципа „явашъ, явашъ",се движатъ оригинал
ните фелуки — мауни, които взиматъ разстоянието
около 180 километра до Кайро понъкога за цел а
седмица, щомъ н-вма попжтенъ ветъръ и еж прину
дени да се движатъ съ тласкане на върлини, като
по Волга.
— Съ този каналъ, нареченъ Махмудие, създаденъ по изкуственъ пжть отъ Мохамедъ Яли, се е
постигнала двояка цель: установило се е съобщи
телно средство между Александрия и Кайро и с е г
влела живителна струя въ едча просторна область.
Дълъгъ е 75 километра и свързва делтата на Нилъ.
Работили еж около. 300,000 работници етиопи, абисинци, суданци — и следъ една десетмесечна фараонска работа, при която еж намерили своята
смърть надъ 50,000 души, се е завършилъ. Сега той
е източникъ на вода за цъла Александрия. Ботани •
ческата градина Нуза, която ще посетимъ следъ
малко, не би била възможна безъ ВОДИГБ на този
каналъ...
Нуза—ботаническата градина, чийто създатель е
пакъ гръцкиятъ богагь търговецъ Антониадесъ, при-

тежатель на двадесеть милиона фунта; за него е
било мислимо да си позволи приказния разкошъ: да
обърне въ рай едно пъсъчно пространство отъ сто
хектара. Латании, свещенното дърво Сикомора, ин
дийски палми, палми отъ островъ Цейлонъ, фикуси,
големи като нашенски орехови дървета, каучуково
дърво и пр.
Заприличвамъ на човЪкъ, достигналъ крайната
граница на преяждането. и застрашенъ отъ смъртьта,
викащъ умолително: стига, стига! . . Не казахъ това
на моя шофьоръ, но го предупредихъ да съкрати
„процедурата".
Посещавамъ зоологическата градина, на която
нашата въ София не отстжпва по нищо, а даже я
превъзхожда, а по-после — некропола на царица
Клеопатра, отказала да бжде пленица на Октавианъ
Августъ. Навлизаме въ Рамле — лътната, най-новата
часть ^на Александрия, кждето сградите наподобяватъ дворци, а тъхнитъ жители еж облагодетелству
вани отъ освежителния ветъръ на Средиземно море,
който много слабо се чувствува въ вжтрешностьта
на града.
Автомобилътъ се плъзга по „променадъ Викторъ
Емануилъ", бившата „Корнишъ*, кръстена така, въ
честь на италианския владътель по време на идва
нето му въ Александрия при откриване на фашист
ското училище тукъ. Дълга около 20 километра. Ра
ботена отъ желъзобетонъ. Опасва целия бръгъ.
Струва 500,000 фунта. . . Движението по тази улица
е феерично пжтешествие, което те кара да забравишъ злото въ живота и наслаждавайки се на оча
рователното море, въ което се оглеждате съкро
вищните лътни дворци въ модернизиранъ мавритански стилъ — готовъ си да се преклонишъ предъ
сътрудничеството на божествения и човешки гений
и да повервашъ въ най-невероятното.
Нижатъ се часоветъ на една безсънна, неспокой
на нощь, нижатъ се картините на Тартюшъ—квар
тала съ стотиците жени, които се предлагатъ срещу
пари. Видъхъ докжде може да достигне човешкото
падение — на мжжа и на жената — видъхъ глад
ния походъ на сладкия порокъ, който опива, който
разяжда, който убива.
И тези безсрамни жени сега играятъ своитъ съ
блазнителни танци — полуголи, съ свътещи очи, съ
ржце готови за пригръдки, съ уста готови да изрекатъ всека неизречена, всека забранена дума.
Те се мЪркате като безплътни видения, но съ
силата на незаличимия споменъ, който съпжтетвува
неотлжчно своята жертва.
Нижатъ се часоветъ на нощьта. Безсъненъ, азъ
тъня въ лабиринтъ отъ мисли — все по-тежки, все
по-заплетени. И моята страсть къмъ новото кипи,
раздрусвана отъ името Кайро — милионния градъ
на пирамидитъ и на Нилъ, къмъ който ще потегля
следъ неколко часа.
*
Влакътъ ме носи къмъ Кайро. Всръдъ арабитв,
които пълнятъ третокласния вагонъ, съ МОИТБ ан
глийски тропични дрехи, правя впечатление на англий
ски колонистъ — за приятность или за ненависть
на

ОКОЛНИТЕ?

Свиквамъ съ високото говорене и съ странните
викове на продавачите и погледътъ ми спокойно
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се плъзга по обширните плантации, въ които виръятъ непознати за менъ растения, напоявани отъ
водите на Нилъ.
Очудвамъ се. Никога не съмъ очаквалъ да има
тукъ — въ страната на пустинните П-БСЪЦИ такива
големи пространства обработена площь. Но — на
пусто се мжча да открия ниви съ жито. Нищо по
добно.
Тукъ тамъ се виждатъ малки египетски селца,
чиито кжщурки, измазани отъ вънъ съ пръсть, правятъ впечатление на нашенски селски домашни фурни
или пъкъ тухларници.
Александрия се губи въ далечината, забулена отъ
синя мъгла, красива въ своето величие и сила.
Работниятъ народъ е на полето. Макаръ и подъ
друго небе, той работи така, както хората отъ моята

„ИСКЪРЪ" ВЪ НКЧНРЪ
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Кайро I Правя кжсъ пробътъ по великолепния
площадъ, павиранъ съ дървени блокчета. Забелязвамъ трамвай № 14—Пирамидъ. Забързвамъ къмъ
най-близката спирка . . .
Изпитвамъ неописуемо чувство. Пирамидите!
Една дума, която отразява тайната на живота и
смъртьта — д^ло на човешката ржка, приравнило
се съ чудесата на неръкотворната природа 1
Успоредно съ трамвая — рЪка Нилъ. Китонирано
шосе. Потънали въ зеленина, очъртаватъ се кжщи,
не кжщи, а настоящи дворци.
Стоя въ трамвая, захласнатъ въ това, което виждамъ, съ трепетна мисъль по онова, което ми
предстои.
Шеснадесеть километри пжть — ето и послед-

Снимка Бончо Карастояновъ

родина, вслушанъ въ зова на живота, който напомня ната спирка, ето и първиятъ срещнатъ човъкъ —
за нуждата отъ насжщния хлЪбъ. Между кжщите, водачътъ. Той ми се представя най-почтително:
между помещенията имъ — се вижда обиленъ торъ: Саидъ Муса!
Слушалъ съмъ — ,въ Кайро отидешъ ли, не се
следи отъ животните — биволи, катъри, камили.
Недалечъ на единъ хълмъ — гробища съ парак пази отъ крадци, пази се отъ водачи!" Но кима що...
Часъть е точно дванадесеть. Слънцето е огнено
лиси, нъколко палми. Най-обикновенниятъ пейзажъ по
тия мъста. М-Ъркатъ се пжтуващи по междуселския кълбо, отъ което се струятъ пламъци. П-БСЪЦИ, пи
пжть: единично или групово съ камили, жени но- съци — до безкрай. Тъ пламтятъ подобно на опо
сятъ на главитъ- си големи кърчази и вързопи. Въ жарена презр-вла нива. МОИТБ крака очертаватъ
дълбоки следи — първите стжпки на дете, което
страни на пжтя, — камили, пуснати на свобода.
При менъ е седналъ младъ египтянинъ, който се учи да върви. Едно бучене, сякашъ подземенъ
ми говори на английски езикъ. Единъ ходжа полу шумъ, се носи въ нажежения въздухъ: зловещъ
гласно мълви своитЬ молитви. Тукъ наистина, всич викъ на пустинния владътель, който призовава СВОИТЕ
ки се молятъ, навсекжде се молятъ — и в-врватъ деца — бедните камилари . . .
Изкачвамъ се по възвишение, водещо къмъ под
повече отъ насъ — 6-БЛИТБ.
ножието на пирамидите.
И жив^ятъ повече отъ насъ — бътшгЬ!
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— Това е групата на Гизе — обяснява моя водачъ — три пирамиди, отъ които първата, на Хеопсъ
е висока 137 метри, съ основа 200 метри. Строена
е 30 години отъ 100,000 души, Запомнете: Хеопсъ,
IV династия. Била е покрита изцъло СЪ алб.астъръ,
но султанъ Хасанъ — отъ династията на МамелуЦИГБ — го отнесълъ въ Кайро и построилъ джа
мия. Останалитъ- две пирамиди еж на фараоните
Кяфранику и Манкара. Постройките еж отъ около
3500 години пр. Хр.
Хиляди, хиляди грамадни каменни блокове, награмадени по необяснимъ начинъ, споени съ въл
шебна вещина. Съвременната техника е длъжна да
се поклони смирено. Дълбока древность. Първобит
ни технически възможности. Ужасни климатически
условия. И смЪлъ замахъ, който не престава да очудва следъ петь хиляди години! Пирамидите еж
многолико олицетворение: насилственъ трудъ, безу
мно славолюбие,- железна упоритость, грандиозенъ
замисълъ — всичкосе слива въ тия иедостигнати до
днесъ паметници.
— Недалечъ — великанското ГБЛО на Сфинкса
— слънчевия Богъ, въ когото се очертаватъ еле
менти отъ мжжъ, жена и лъвъ. Символъ, криещъ
дълбокъ замисълъ.
— Ето подземна църква, сградена отъ алабастъръ и гранитъ, а това еж малки пирамиди — гроб
ници на фараоновитъ деца. •
Саидъ Муса не говори много. Той само посочва.
Дали скжпи своитъ знания или оставя величестве
ните каменни изваяни да говорятъ?
— Погледнете: три отъ пустинитъ на Африка:
Арабската, Либийската и Сахара!
Хълмисти пъсъчни простори, които съ своя жълточервенъ пъсъкъ наподобяватъ разпалена жарь —
това е пустинята — нажежената сцена, на която се
разиграва големата трагедия на камилата и човека.
Дишамъ въздуха на пустинята, дишамъ праха на
пустинята, — и мислено се приобщавамъ къмъ
всички живи и мъртви херои на слънчевитъ при
казки, въ които се преплита романтиката на Ориента
— н^жна и тайнствена — съ ужаса на пустинята.
ВИД"БХЪ Кайро, видехъ Нилъ, видЪхъ Пирами
дите, вицъхъ пустинята 1 Но достатъчно ли е да се
изброятъ само имената на нъща, за които може да
се пишатъ томове?
*
Кайро — двойно по-голъмъ отъ Александрия —
милионъ и половина население. Грамадни постройки,
безкрайни улици, многохилядно движение, неспирно
бучене. Движа се изъ града като въ лабиринтната
пжтека на въковна.тъмна гора. Наблюденията си правя
всека секунда. Животътъ презъ единъ день се ра
внява — на месецъ Защото е животъ, а не живуване.
Зоологическата градина, съ мирова известность,
буди очудване: ненадминати съ нейните размери,
уредбата и многобройната сбирка, особено отъ тро
пически животни. Обстановката е чудесна: редки
тропически растения, изобилна вода, великолепни
алеи за посетителите. Наблюдавайки намиращите
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се тукъ животни, ЧОВБКЪ се чуди, че не е подозиралъ никога за тъхното сжществуване.
Египетскиятъ музей е съперникъ на коя да е
сбирка въ свъта, по стойность и художественость на старините. Странни изваяния, еждове, му
мии, фараонски одежди, пергаменти. Мумиитъ поразяватъ съ доброто състояние, въ което еж запазени
отъ петь хиляди години насамъ. Ето откритит-в въ по
следно време златенъ саркофагъ, златна маска, огър
лица, гривни, жезли, алабастрови предмети, които
правятъ неотразимо впечатление, и сведочатъ за
една завидна култура и фантастични богатства...
Толкова голъмъ е списъкътъ на забележително
стите въ Кайро 1 — Какво представятъ отъ себе си
две денонощия? . . .
*
Космополитиченъ градъ: като че представителите
на много народи еж си дали среща, за да творятъ.
Страненъ животъ: кога спятъ, кога почиватъ,
кога работятъ хората тукъ ? Непрестанно движение.
Глъчъ, викове, песни. Нема нощь, нъма день — всич
ко се слива въ едно панаирско тържество, въ кое
то всички еж дошли да празднувать.
И азъ скитамъ, и азъ празднувамъ . . . Ако чужденецътъ денемъ е обезпокояванъ и отекчаванъ,
ако той при посещаване на забележителностите или
когато прави справка за нещо, има неприятности а
да дава въчния „бакшишъ" — то нощемъ има ме
ста, по които е невъзможно, по които е страшно
да се движи самъ. Такова мЪсто представя голъма
часть отъ квартала Есбекия — по подобие на Кемеръ-алтж и Абаносъ — въ Истанбулъ, по подо
бие на Тартюшъ въ Александрия и Портъ-Саидъ.
Лабиринтъ отъ ТЕСНИ, полуосвътени улици —
това е Есбекия! Проститутки гьмжатъ: ТБ канятъ,
викатъ, виять. Т-БХНИТЪ комисионери еж на поста
си съ своето класическо нахалство.
Нощь въ Кайро. Нощь въ квартала Есбекия. . .
Ако човекъ може да запази ТБЛОТО си, то сжществува опастность да бждатъ раздрани дрехитв му.
Не съмъ виждалъ сърдца, подобни на кървави
отломки, да пламтять отъ любовь, не — отъ дива,
сатанинска страсть. Но виждамъ въ тази паметна
нощь, въ неподражаемия кварталъ Есбекия — виж
дамъ гЬла на десетки жени, облечени въ кожите
на всички раси — и ТБЗИ тЪла горятъ отъ бесъ, и
т^зи т^ла се превивать отъ гладъ — само за пари,
само за хлебъ ли?...
Посещавайки Есбекия, задоволявамъ се само съ
парфюма. Избътвамъ отровата. Така споменътъ ще
бжде силенъ и незабравимъ. Есбекия, Есбекия —
звучи въ нощьта това име, написано отъ жрицата
на безсрамието по челата на жени безъ възрасть,
безъ име, безъ нация . . .
А по тротоарите на страничните улици, необез
покоявани отъ никого, спятъ съ СВОИТБ дрипи сто
тици „безпризорни" — сжщински окапали гроздове
отъ лозето на живота.
А по разкошните увеселителни заведения, вср-вдъ
море отъ светлина, необезпокоявани отъ никого, хо
рата пръскатъ пари и.сили въ разгулни забавления.

глоиски иовоиь
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ДАННИ З А СВЪТОВНИЯ ТЪРГОВСКИ КОРАБЕНЪ
К Ъ М Ъ 1. Ю Н И Й 1934 Г О Д И Н А .
Споредъ най-новитъ статистически данни отъ„1_1оус1'5
Кед15гег",търговскиятъ флотъ на цълия свътъ къмъ
1. юний 1934 год. се е състоялъ отъ 28,964 кораба
съ 65,576,612 бруто регистъръ тона, отъ които
64,357,792 тона кораби съ парни двигатели, а оста
налите ветроходи, когато по-миналата година къмъ
сжщата дата е билъ съответно 67,920,185 и 66,627,524
тона, т. е. за една година световния корабенъ то
нажъ е намалълъ съ 2,343,574 тона парни кораби
и 73,841 тона ветроходи. Като се има предъ видъ,
обаче, че тонажътъ на моторнигв кораби презъ го
дината е увеличенъ съ 404,137 тона, действително
то намаление е само 1,814,125 тона.
Презъ 1933 година, по-значително увеличение на.
търговския си флотъ отбелязватъ Русия (99,047 то
на), Гърция (90,189), Финландия (48,644), въ сжщото
време България го е увеличила съ(9758 т.)*). Презъ
сжщия този периодъ значително намаление на ко
рабния си тонажъ показватъ: Англия (965,827); Аме
рика (312,762); Италия (221,411); Франция (214,166);
Германия (210,284); Япония (185,452).
Въ следващата таблица е даденъ брутниятъ тър
говски корабенъ тонажъ на ПО-ГОЛЪМИГБ държави
въ хиляди тона на корабите съ механически дви
гатели къмъ 30 юний 'за годинитъ 1914, 1924 и
1934 г. Отъ тия данни се вижда, че презъ десетгодишнината 1914—1924 г. е имало едно общо уве
личение на корабния тонажъ отъ ЪЪ'Ъ%, когато за
следващата десетгодишнина: юний 1924 — юний
1934 г. — това увеличение е била само 4'6°/0.
Н а л и ц е
Д ъ р ж а в и

Други страни • • •
Всичко

30. 6. 1914

к ъ м ъ

30. 6. 1924 30. 6. 1934

Бруто

регистъръ

тона

18,892

18,954

• 17,630

1,632

2,592

2,978

770

990

1,101

1,922

3,290

3,260

5,135

2,872

3,680

821

757

1,507

1,430

2,719

2,875

1,708

3,843

4,075

1,472

2,542

2,612

1,957

2,392

3,980

884

1,188

1,164

1,015

1,191

1,597

2,027
2,260

12,431
2,276

9,795
2,508

3,479

3 477

5,598

45,404

61,514

64,358

*) Това е тонажа на купенигЬ въ течение ^на мина
лата година три търговски кораба „Балканъ", .Мария
Луиза" и „Рила".
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Спедващ-ата таблица дава, какъвъ процентъ отъ
всичките кораби съ механически двигатели се пада
на отдълнитъ държави съ развито корабоплаване
за горнигЬ 1901, 1914 и 1934.
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Процентъ на корабитъ с ъ механи
чески двигатель о т ъ общия свЪтовенъ тонажъ за годинитъ :
1901

191.4

1934

502

41-6

27-4

-

4-2

45

15-2

7-2

3-8

6-3

3"4

4-3

6-2

10-1

1ГЗ

57

4'4

4-2

5*1

2*7

3-1

4'5

24

3'2

4'1

Както се вижда отъ таблицата, този процентъ за
Англия отъ 50.2% за 1901 год. е намалълъ за 1934
г. на 7П'А%, когато за всички други държави той
се е увеличавзлъ, освенъ за Германия, която показ
ва едно намаление, предизвикано отъ предаването
на герман. търг. флотъ на Съглашението следъ голъмата война.
Повече отъ половината на световния корабенъ
тонажъ се състои отъ кораби, по-малки отъ 1,000
бруто регист. тона. Увеличили еж се, обаче, въ срав
нение съ 1914 г. корабите, употребявани за океан
ско плаване съ 4,000 тона и нагоре, които отъ
3,608 броя еж станали 6,104 (отъ тъхъ 4О°/0 съ то
нажъ повече отъ 10,000 тона и 70 кораба съ2О,ООО
и повече тона).
Най-голъма е групата на корабите отъ 4,000—
6,000 тона съ едно общо водоизмъстване отъ
17,738,768 тона, което съставлява 27'6% отъ общия
свътовенъ тонажъ на корабите съ механически дви
гатели.
Големите презатлантици съ тонажъ надъ 15,000
тона съставляватъ само 5'6°/0 отъ общия тонажъ.
Що се отнася до възрастьта: 2,425 кораба отъ
всички налични еж по-млади отъ 5 години, тонажътъ
на които съставлява 10*4% отъ общия свътовенъ
тонажъ кораби съ механически двигатели.
Корабите на възрасть повече отъ 25 години еж
общо 8,926 броя.
По настоящемъ има 1,500 кораба съ турб^.нни
двигатели съ общъ тонажъ 10,893,000 тона, когато
презъ 1914 година корабите съ такъвъ двигсгель
еж били само 730,000 тона; 4,941 моторни кераби
съ общъ тонажъ 10,605,000 тона срещу 220,000 то
на презъ 1914 г. Най-голъмото увеличение на мо
торни кораби имаме следъ 1925 г., отъ която го
дина до 30. юний м. г. техния тонажъ се е увеличилъ съ 7,890,000 тона. Моторните кораби съста
вляватъ 16'2"/0 отъ общия свътовенъ корабенъ то
нажъ. Требва да се отбележи еж що, че днесъ има
ме вече и кораби съ електрически двигатели. Това
еж 91 кораба съ общъ тонажъ 563,000 т., повечето
отъ които подъ американско знаме.
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Отъ общо сжществуващитъ- въ пълия свътъ
28,964 кораба, 3,693 еж съ по два винта, 126 съ по
три и 369 съ колела; останалите еж едновинтови.
Отъ всичкигЬ налични кораби 3,865 съ тонажъ
19,858,000 тона употръбяватъ течно гориво за дви
жение. Днесъ само 52°/0 отъ общия корабенъ то
нажъ зависи отъ вжглищата, когато въ 1914' годи
на този процентъ е билъ 89°/01 което ясно показва,
колко голЪмъ е стремежътъ за изместването на вж
глищата за гориво съ земното масло.
Отъ общия свътовенъ тонажъ 11,143,000 тона ко
раби не се употрЪбяватъ за превозъ на пжтници и
стоки, това еж-специални кораби: драги, кранове,
поставачи на кабели и др. за най-разнообразни при
станищни и др. нужди.
Въ периода отъ 1924—1934 год. отъ наличнигв
кораби съ механически двигатели еж били разруше
ни поради износеность (старость) — 10,334,000 това
кораби, а отъ морски нещастия — 4,015,000, което
дава една средна годишна загуба отъ около 2%.
Горните данни навеждатъ на два много и из
вънредно интересни извода, а имено: 1) Поради об
щото и големото намаление на навлата и стокообме
на, държавигЬ съ развито корабоплаване търсятъ
начини бързо да се освободятъ отъ старите си неекономични кораби, като ги продаватъ или разрушаватъ за материалъ, защото, при големия разходъ
на гориво и нуждата отъ значителна обслуга, тЪ но-
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сятъ само загуби. 2) За търговските си цели дър
жавите строятъ и използуватъ нови економични ко
раби, защото днесъ при намал-влитъ- на в ла и стокообм-внъ печалбитъ еж възможни само при намале
ние на общитъ разходи: гориво, заплати на обслуги и пр.
Тези изводи еж особено поучителни за насъ
българите. Те много красноречиво сочатъ колко
по-неподходящи пжтища и начини ние търсимъ да
развиемъ нашето корабоплаване и колко гръчина е
политиката да се увеличава корабниятъ тонажъ,
чрезъ закупване на стари кораби, които стопаните
имъ отъ години еж държали неизползувани и вър
зани като неекономични вече, въпреки годностьта
имъ да плаватъ.
България е твърде бедна за да прави опити,
които спруватъ много ергьдства и които само
спъватъ развитието на и безъ това твърде мно
го изостаналото ни корабоплаване. Затова, когато
ще се наложи купуването на нови кораби за тър
говското ни корабоплаване, за каквото вече се го
вори, требва да се направятъ много—сериозни и
внимателни проучвания, а не само да се гледа це
ната. Днесъ напълно годни кораби могатъ да се
купятъ на безценица, защото еж нерентабилни, тъй
като издръжката имъ е свързана съ големи раз
ходи, които навлата и при пъленъ товаръ едва ще
покриватъ.
С. В.
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Гръцката трагедия свърши доста благоприятно.
Експанзивностьта на гърците изглежда не имъ пръчи
да си останатъ благоразумни и уравновесени въ
своите политически опити. Оформилите се два враж
дебни лагери въ армията, готови да се нахвърлятъ
за взаимно изтребление, които навсекжде другаде
биха поставили държавата на жестоки изпитания, у
гърците минаха съ една лекота, която показва, че
разногласията не еж толкова дълбоки. За бързото
успокояване заслуга има не само правителството, а
и възстаналата опозиция, която се задоволи съ една
пробна мобилизация на своите сили, което бе на
пълно достатъчно, за да внесе корекциите въ поли
тиката на правителството. Стариятъ Венизелосъ още
единъ пжть подчерта своята политическа, прозорливость и искренъ патриотизъмъ.
Поведението на гръцките съседи показва, че бал
канските държави преценяватъ по-реално сжщностьта
на събитията и се плашатъ отъ авантюри.
Старанието на Турция да демонстрира своигв
нарастнали сили. и да направи опитъ за отхвърляне
на задълженията на Лозанския миръ, требва да се
смътнатъ като несполучливи, защото въпросътъ за
Дарданелигв и Босфора въ дадения моментъ има
по-гол-вма тежесть отъ всички други постановления
на мирните договори, които зачекватъ интересите
на Англия.
Много по-интересни еж събитията, които се разиграватъ въ централна Европа й които, на пръвъ
погледъ, изглеждатъ като изненадващи съ своята ре
шителност Германия отхвърля ограниченията на
въоржжението си споредъ Версайлскитв договори
и съ единъ законъ, обнародванъ и оповестенъ на
ц-Ьлъ свътъ, съобщава за решението си, че въвежда
наборната система въ армията, размЪра на която ще

доведе до необходимата за една действително отго
варяща на нуждитЕ й отбрана.
Германскиятъ актъ бе приетъ сравнително спо
койно въ средите на бившата Янтанта. Сериозно не
доволство проявяватъ въ Парижъ, обаче, то е изо.лирано и оформяването на държането на Франция
се поставя въ зависимость отъ поведението на другитЪ сили.
Италия явно дава своето недвусмислено одобре
ние на станалото. Остава Янглия, която формално
заема становище, съ което не удобрява станалото,
обаче, това не я заставя да се обяви като непри
мирима противница на германските прояви. Требва
да се смъта, че подготовката на германската акция
е намерила одобрението на английските меродавни
фактори, преди още да бжде прокарана. Това еж
ловките противоудари, които английската политика
систематично нанася на французеките тежнения да
образуватъ единъ европейски блокъ съ участието
на Русия. Големите успехи, които французеката по
литика бе достигнала въ края на миналата година,
и твърде шумното сближение съ Съветите не мо
жаха да бждатъ гледани спокойно отъ Англия, която
виждаше въ това твърде сериозно застрашени своите
най-жизнени интереси вънъ отъ Европа. Една Европа
ржководена отъ французи и руси никога не би могла
да^даде гия развързани ржце и свобода, които еж
тъй необходими за Янглия при разрешение на проблемата за Тихия океанъ. Възстановена Германия,
при сегашното си състояние по морето, не може да
бжде опасна за Янглия, но нейното стабилизиране
като сухопжтна сила ще сдържа активните прояви
както на Русия, тъй и на Франция.
Вече по-ясно ставатъ очертанията на новите гру
пировки, които ще бждатъ противовесъ на франко-
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руското сближение. Германия, Полша, Унгария, Ав
стрия, Италия на една страна, Франция, Малкото
съглашение, Русия на другата страна.
Въ основите на Балканското споразумение вече
се поставятъ мини, които не ще допустнатъ едно посъгласувано действие.
Итало-югославското сближение иде да внесе единъ
смутъ въ положението, отъ което ромънигЬ не могатъ да бждатъ много доволни и навърно г. Титулеско ще потърси нови пжтища за осигуровка на
своята държава.
•"- Въ това време, докато Европа се нарежда, отъ
другия край на Лзия се чувствува напъна за под

готовка на новото положение. Руситъ отстжпватъ
Сахалинъ на ЯПОНЦИТЕ И постоянно намиратъ пжтищата за едно разбирателство по всички въпроси съ
Япония. Турция влиза въ договорни отношения съ
Япония, която ще й отпустне заемъ и ще я подкрепи
въ въоржженията, като срещу това за сега ще се
задоволи само съ економически компенсации.
На Тихия океанъ конфликтътъ зръе и неговите
отражения се чувствуватъ въ насоките на англий
ската политика, която иска да си обезпечи, ако не
съдействието на Европа, то поне нейното обезвредяване за решителния моментъ.

ВОДЕНЪ С П О Р Т Ъ
Г о л е м и плувни с ъ с т е з а н и я м е ж д у
у ч е н и ц и т ъ на с т о л и ч н и г Ь мдчжки
гимназии.

II гимназия бе дисквалифицирана поради непра
вилно сменяване на третата щафета.
Водна топка: I мжжка гимназия победи II мжжка
гимназия съ 3:1.
Въ неделя 7. априлъ, въ покрития спортенъ баНакрай състезанията се закриха отъ подпредсе
сейнъ на софийската минерална баня се състояха дателя на клона г. Кирилъ Друмевъ, който сжщесъстезанията на учениците отъ столичните гимназии. временно поздрави и треньора г. Петъръ Константи
Въ тия състезания, произзевени при много добъръ новъ за добритъ резултати отъ труда му.
редъ, се подобриха нови 5 българска рекорди. До
На 21 т. м. ще се състоятъ големи състезания
брата и системна работа, при която работятъ плув между ученичките отъ столичните гимназии. На пър
ците, вещото ржководство на треньора г. Петъръ вите класирани ще бждатъ дадени дипломи.
Константиновъ, дава вече своите резултати. Състе
занията се ржководъха отъ следните членове на
Свътовниятъ рекордъ на дамско сръдно плуване
Морски Сговоръ: главенъ сждия: г. Ив. Селвелиевъ, на 100 метра, държанъ отъ Денисъ (Лвстралия) съ
редакторъ на в. Спортъ и членове: г. Кирилъ Дру- 1:24,6 минути е билъ подобренъ на 20. януарий въ
мевъ, Д-ръ Георгиевъ и Йорданъ Гандевъ, стартеръ Копенхагенъ отъ Хьлцнеръ (Германия) на 1:24,5 мин.
г. Ст. Пандурски, времеизмервачи: г. Берберовъ и г. На едни плувни състезания, състояли се сжщия день
Динко Мицевъ. Състезанията се откриха отъ под- въ Лмстердамъ, холандката Риа Мастенбрукъ е по
преседателя на клона г. Кирилъ Друмевъ съ под добрила световния рекордъ на 200 м. гръбъ, дър
ходящи напжтствени думи. Не може да не отбеле- жанъ до тогава отъ англичанката П. Хардингъ съ
жимъ и благодаримъ отъ името на настоятелството 2:50,4 като е постигнала времето 2:49,6 минути.
на софийския клонъ на Българския Народенъ Морски Джонъ Хигинсъ отъ Съединените Щати е поставилъ
Сговоръ на управителя на банята г. Бесарабовъ, за новъ рекордъ на 100 метра брустъ за 1:11,8. Досеценното му действие по изнасяне на състезанията. гашниятъ рекордъ се държеше отъ французина КарКато резултатъ отъ състезанията имаме следнитъ тоне съ 1.12,4 мин.
постижения:
Гребане.
50 м. Гръдно: 1) Л. Шумковъ 36'9 с. 2) Левчо
Отъ 3 до 5 августъ м. г. еж се състояли въ
Петровъ, търг. гимн. 40'2 с. 3) Ст. Даскаловъ II м. г.
Швейцария на „Ротзее", близо до Люцернъ, състе
41 с. 4) Лн. Николовъ I м. г. 42'1 с.
50 м. Свободенъ стилъ. 1) Мих. Маргаритовъ занията за европейското майсторство на гребане.
11. м.г.ЗО8с, новъ реркордъ. 2) Бас. Ивановъ I м. г. Въ общото класиране първо мъсто е заела Герма
32-3 с. 3) Ц. Вакъвчиевъ II м. г. 33 с. 4) Лндонъ Ми- ния и съ това е спечелила „Купата Гландацъ". От
хайловъ II м. г. З3'б с. 5) Н. Богдановъ II м. г. 35 с. делните постижения еж били, както следва:
Единични: 1. Шеферъ—Германия съ 7:38,2; 2. Ве100 м. Гръдно. 1) Люб. Шумковъ 1 м.г. 1 м. 27'2 с.
рей—Полша
съ 7:41,6; 3. Зоринъ—Франция съ 7:49,4.
2) Ст. Даскаловъ II м. г. 1 м. 34'6 с. 3) Лнд. Нико
ловъ I м. г. 1 м. 36 с.
Двойка безъ кърмчия: 1. Братя Копецки—Лвстрия
100 м. Свободенъ стилъ. 1) Ем. Лтанасовъ I м. г.
1 м. 5-1 с, новъ рекордъ, 2) Мих.Маргаритовъ Им.г. съ 7:42,6; 2. Германия съ 7:48,6 и 3. Швейцария.
Двойки съ кърмчия: 1. Унгария съ 7:48,2; 2. Фран
1 м. 11 с. 3) Ц. Радиновъ II м. г. 1 м. 22-1 с. 4) Ц.
ция съ 7:51; 3. Холандия.
Вакъвчиевъ, II м. г. 1 м. 22-2 с.
Дубълдвойки: 1. Швейцария 7:06; 2, Франция
200 м. Гръдно. 1)Люб. Шумковъ I м. г. 3 м. ггз с, 7:07; 3. Дания.
новъ рекордъ, 2) Ст. Даскаловъ II м. г. 3 м. З&в с,
Четворки безъ кърмчия:\. Германия 6:40,4; 2.Швей3) Лн. Николовъ 1 м. г. 3 м. 41 е.
цария 6:46,8; 3. Франция
100 м. Гръбно. 1) Ем. Лтанасовъ I м. г. 1 м. ^УИ с.
Четворки съ кърмчия: Италия съ 6:54,6; 2. Фран
2) Ле. Мариновъ I м. г. 1 м.32'2 с. И двете постиже ция съ 6:58,4; 3. Югославия.
ния еж подъ рекорда. 3) Ем. Хеския I м. г. 1 м. 46 4 с.
Осморки: 1. Унгария съ 6:17,4; 2. Дания съ 6:20;
4) Ил. Шутъ I м. г. 1 м. 54 с
3. Италия съ 6:26,2; 4. Швейцария.
4 по 50 м. I м. г. въ съставъ: Вас. Ивановъ, Л.
' Гандевъ
Шумковъ, М. Станишевъ и Ем. Лтанасовъ, време
Изъ „Кисинг'с Лрхивъ" отъ 27. януарий 1935 г.
2 м. 8-8 с.
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МОРСКИ КНИГОПИСЪ
Петъръ Дървинговъ. Влиянието на морската мощь върху
историята на България, Издание на Български морски сговоръ. София 1935 г.
"" Господинъ Дървинговъ е много добре известенъ на наше
то общество съ редицата си сериозни изследвания върху ми
налото на българския народъ,особно съония изъ нашата воен
на история. Въ трудовете си той съчетава добросъввстностьта на научния изследователь съ едно благородно национално
чувство, което е главниятъ двигатель на научната и публи
цистичната му дейность. Навсвкжде въ своитв трудове той
се движи, преди всичко, отъ желанието, като установи цен
ните черти на нашия народъ, проявили се въ миналото,
да повиши националното самочувсво на днешните поколвния, да ги накара да се проникнать отъ уважение къмъ на
рода си, отъ ввра въ неговите ценности и отъ упование въ
бждещето му. Но сжщевременно той издига високо на показъ
и сждбоноснитв пропуски, както и сжщественитв недоста
тъци на нашето племе, за да предизвика стремежъ къмъ твхното преодоляване и да предотврати чрезъ примвра на ми
налото бждещи грвшки.
При вдълбочението и въ родното минало г. Дървин
говъ неминуемо требваше да се натъкне на значението на
морето за нашето издигане. И ние го виждаме отъ 4—5 го
дини насамъ като вдъхновенъ пропагандаторъ на нашата мор
ска идея. Въ редица сказки въ София и провинцията той се
стреми да вдъхне интересъ и любовь къмъ роднитЪ морета
и Дунава. Резултатъ на неговитъ проучвания на нашето мор
ско минало се явява най-новиятъ му трудъ, излвзълъ въ на
чалото на тая година, гореозначената книга, спретнато и кра
сиво издание на Б. Н. М. С. Плодъ на дълги изследвания въ
стари и нови източници, тая книга дава въ системна форма богатъматериалъ,повечето отъ който досега не бъше известенъ
на широката общественость и хвърля обилна сввтлина вър
ху неизследваната ни досега морска история.
Трудътъ се състои отъ четири глави. Първата, която е
уводна, е посветена на значението на морето и корабопла
ването въ живота и историята на народите. Втората глава
разглежда въпроса занеизмвннитвусловия за морската мощь
на една държава. Като такива той изтъква географското по
ложение, физическата структура,дължинатана морския брвгь,
броя и характера на населението, както и вида на управле
нието. Тукъ той се противопоставя енергично на широко раз
пространеното убеждение, че българитв еж по-малко годни
за моряци отъ другите народи и застжпва гледището, което
се придобива въ течение на време.
Глава И1 разглежда на кратко историята на мореплава
нето у разните народи въ древностьта, ервднитв въкове и
новото време. И тукъ той доказва, че морскитв народи еж ста
нали такива въ течение на ввковетв, като привежда като
най-типиченъ примвръ англичаните, най-морската нация на
днешно време, които до ервдата на 9. въкъ не еж проявили
никакъвъ интересъ къмъ корабоплаването и еж започнали
да развиватъ такова едва, когато еж съзнали нуждата отъ
него за сжществуването и поминъка си.
Най-дълга и най-важна за насъ е четвъртата глава, която
обхваща почти две трети отъ разглеждания трудъ. Тя е по
светена именно на нашата морска история. Тя е най-ценната,
защото представлява първия опитъ, да се събератъ разхвър
лените откжелечни данни въ днешна и по-стара литература
на латински, гръцки, английски, ньмски, френски, руски, сръб
ски и български езици и да се обединятъ въ едно системно
изложение) което дава значително ясна представа за отноше

нието на българското племе къмъ морето. Тукъ той говори за
презморскитв нашествия на българските славяни още презъ
времето отъ VI и VII въкове, особно ония на драговити, согудати, войонитй и пр., които, съ безбройни много лодки еднодръвки, обикалятъ крайбрежията на Егейско море и неговитъ
острови и правили нвколко опити да превзематъ Солунъ чрезъ
обсада по море. Сжщо така споменава за морска обсада на
Цариградъ, за кръстосване по Мраморно море и Дарданелитв
и за славянски морски походи до югоизточнитв брвгове на
Италия. По-нататъкъ той разправя за похода на Ханъ Тервеля
за Цариградъ въ полза на ексимператора Ннастасий II, при
което е имало комбинирани действия на сухопжтни войски и
флотилия отъ еднодръвки. Изнася и много интересния фактъ,
че Омортагъ въ 827 и 829 г. е изпратилъ български войски
нагоре по Дунава и по Драва за борба срещу франкитъ въ
Панония и изказва предположението, че още тогава Дунавъ е
билъ широко използуванъ за управлението на българската
държава и като търговска съобщителна артерия. Като мина
ва на второто българско царство, той говори за военния
флотъ на Иванъ Нсенъ II презъ 1235 г., състоещъ се отъ 25
галери—първиятъ воененъ флотъ на българите изобщо, като
съпоставя съ това обстоятелството, че военните морски сили
на Ннглия започватъ да се развиватъ въ1205 г., а на Фран
ция едва къмъ 1249 г. По-нататъкъ авторътъ говори и за воен
ните морски сили на Добротича, съ които той се е явявалъ
предъ Трапезундъ, Кримъ и Цариградъ, както и за редица
негови мвроприятия, отъ които може да се заключи за на
пълно съзнателно, положително отношение на тоя български
деспотъ къмъ морето и изобщо за системна морска стопанска
и военна политика. Като прескача дългия безплоденъ и пустъ
периодъ на турското робство, г. Дървинговъ преминава къмъ
надвечерието на освобождението и споменава за основаното
въ 1864 г. въ Цариградъ българско търговско параходно д-во
„Провидение", което имало 500-тоненъ корабъ „Азисъ".
Последната часть на тая глава и на цвлата книга е по
светена на най-новата ни военно-морска история, т. е. за
дейностьта на нашия младъ и скроменъ, ала хероиченъ
флотъ и изтъква голвмитъ му заслуги презъ войните, во
дени отъ освобождението насамъ за запазване на независимостьта на нашето племе или за неговото обединениеТака още въ сръбско-българската война въ 1885 г. малката
ни Дунавска флотилия съ нейнитв черупчици е принесла нео
ценими заслуги като транспорти за северния ни отредъ (око
ло Видинъ). После авторътъ дава подробно описание на хероичния подвигъ на славните ни торпедоносци презъ бал
канската война — атаката на „Хамидие" — и говори за дей
ностьта на морскитъ ни сили презъ голвмата война, която
дейностъ той намира като решаваща за запазване на мор
ския ни брвгь.
И така авторътъ не ни дава едно сухо историческо из
ложение на факти, а се старае навсъкжде да подчертае гра
мадното значение на морето и Дунава за нашия националенъ възходъ и да втълпи въ съзнанието на читателя тая
голвма истина. Навсвкжде се чувствува топлотата и ентусиазъма на вдъхновения отъ една велика идея културенъ
деецъ. Въпрвки многобройните си цитати на чуждъ езикъ, по
вечето отъ които впрочемъ еж дадени и въ преводъ, книга
та се чете леко и увлвкателно. Изложението е илюстрова
но и подкрепено съ 33 красиво изработени географски
схеми. Изданието външно е напълно издържано. Ние горе
що препоржчваме книгата, която би трвбвало да краси би
блиотеката на вевки образованъ българинъ.
Я. Арнаудовъ
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И- ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ
00
00
Дава съвети по разни въпроси и прави справки.
00
Съчинява и корегира разни писменни и печатни работи.
00
Урежда издаването на разни печатни произведения.
00
Урежда журналистически анкети.
00
Превежда отъ и на чужди езици.
00
Записва и дава сведения за безлихвени заеми за строежъ и пр. при „Подслонъ" 00
Посредничествува за женидби — има солидни кандидати.
00
Извършва разузнавания и издирвания за женидб. кандидати,
00
Продажба и покупка на имоти.
60
Урежда осигуровки.
00
Представителство на фирми.
00
На писма непридружени съ 20 лв. пощ. или гербови марки агенцията не отговаря. 00
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60 лв.
Епически п-Ъсни
30 лв.
Сънь за щастие
80 лв.
На острова на блаженитЬ •
Кървава гтвсень . . . ;
100 лв
Немски поети . - - ; ..«• . . V 50 лв.
Писма- отъ Пенчо славейковъ до
50 лв.
Мара БЪлчева
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—В 1Ь К- ИВЗРОВЬ — Събрани съчинения— 5 тома,
•
_ подъ редакцията на Вл. Ва•....,.
силевъ :
Томъ 1. Подъ свнкитЪ на обла-
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_ цитЬ — стихотворения . . .
Томъ 11. Хайдушки копнения.
Гоце ДЪлчевъ
Томъ Ш. Въ политъ- на Витоша
Когато гръмъ у а р и
. . . .
Томъ IV. Неиздадени досега произведения • '•
Томъ V. Статии, фейлетони, писма
Петт-Ь тома за . . . . • • • • •
: Томъ I — Повести
. . . .
Томъ II — Новели. •• •• •"•
Томъ III — Висещъ мосгь
' "" — романъ
"'• •

80 лв.
80 лв.

80 лв.
80
80
300
60
60

лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

60 лв.

ЛИТЕРАТУРА

Елннъ-Пелавъ: Томъ I — Разкази

60 лв
Томъ II — Разкази
50 лв
Томъ I и 11 подвързани заедно • . 150 лв
Томъ III — Земя — повесть . • . 30 лв.
Томъ IV — Подъ манастирската
лоза — разкази, подъ печагь .

НЩШ ЙШШ •" Томъ I — Земляци и др. разкази
Томъ II — Край М-вста и др.
разкази
>
Томъ III — Б-БЛИГБ рози и др.
разкази
Томъ IV — Старопланински ле
генди
Томъ V — ПЪсеньта на колелетата
Томъ VI — Вечери въ Лнтимовския ханъ
Томъ VII — Жетварьтъ—повесть
Томъ VIII — Нлбена — драма .
Томъ IX — Боряна — драма .
Томъ X — Милионерътъ — ко
медия
Томъ XI — Чифликътъ край
границата — романъ . . . .

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

лв.
лв.
лв.
лв.

50 лв.
70 лв.
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БЪЛГЯРИ. ПЖТУВЙТЕ ПО МОРЕ!

I БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО — ВАРНА

Използувайте дружествените параходи, за да получите възможностьта да се полюбувате на морето!
Съ параходите на Българското Търговско Параходно
Дружество можете да направите пжтувания, които да
Ви оставягь мили неизличими спомени. Вие ще опоз
наете крайбрежието и ще вкусите отъ прелестите на
близкия изтокъ, чаровегЬ на който привличать 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 и
обратно — два пжти въ месеца.
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифитъ си
30 до 50% (но не и върху храната).
Особенъ интересь представлява пжтуването до Александрия, което се извърш
ва съ луксозните и бързоходни параходи „Бургасъ" и „Царь Фердинандъ".
ОБИКНОВЕНИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРННА:
За Ллександрийския рейсъ:
За Пирейския реисъ:
I класа . . лв. 5000
I класа . . лв. 8000
Отиване и
Н класа . . лв. 4600
II класа . . лв. 6000
III класа . . лв. 2000
връщане
III класа . . лв. 4000
За крайбрежния ; рейсъ:
I класа. . лв. 400
I класа . . лв. 680
Варна—Бургасъ
II класа. . лв. 300
II класа . .лв. 540
III класа. . лв. 200
IIIкласа-, .лв 360
и [обратно
150 на вень за I и II класа, за българското крайбръжие.
Забележка: Свърхъ горнигв такси за ПЖТНИШКИТ-Б билети се събиратъ допълнително кейово право въ Варна и Бургасъ по 15 лв. а въ малкигв крайбрежни пристанища по 5 лв. на лице.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващигв, се получаватъ огь
агенциите въ Варна и Бургасъ и крайбрежните, а сжщои отъ Дирекцията.
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