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Картина отъ Христо Каварналиевъ
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I ВАРНА
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ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ,

-

НДЙ-НРДСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГО-ИЗТ. ЕВРОПА

ВАРНА

Най-модерни бански съоржжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската фадина, срещу банитъ1, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
КРАСИВИ ОКОЛНОСТИ. Разходки
и екскурзии по сухо и по море
до близките околности, както и
до Цариградъ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТЪ—раз
влечения : театри, кинематогра
фи, тенисъ клубъ, морски тър
жества.
ГОЛЪМИ МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕ
СТВА въ началото на м. августъ,
съ участието на най-видните бъл
гарски артисти. Презъ сезона гостуватъ Народенъ драматиченъ
театръ и Народната, опера. .

I
I
I

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

УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТА
НАЙ-ИЗНОСНИ
Първостепенни хотели отъ 40—
90 лв.на легло.
Частни квартири отъ 25—100 лв.
дневно, споредъ категорията и чи
слото на леглата.

Льтовна карта за цътгая сезонъ 30 лева.
ТАКСИ ЗА БАНИТЪ:
I класа кабина 15 лв.
1. Студени бани < II ,
шкафче 8 лв.
2. Топли бани
III
общасъблЪк. 5 лв.
Отъ 1. юний до 30. септемврий ле
товниците се ползуватъ съ 50% нама
ление по Б. Д. Ж., като за връщане
билетигв важатъ до 31. октомври й
Отъ 12. юлий до 12. Августъ намале
нието е само 30%.

ЩтуЩРО.^Ч^ЩМ

ь;

класа на часъ 20 лв,
»
. 1 2 лв.

'ЧЧ.ьи^^^^^Щк^Т^У

Бюрото за летовници при Курорт
ното стопанство въ приморската гра
дина разполага съ пъленъ списъкъ на
квартири, дава всички сведения и на
станява летовниците безплатно.
За тия, които търсятъ абсолютн
спокойствие и морелечение — препоржчваме Св. Константинъ.

I

Летовници, запомнете, че есеньта въ Варна е сжщо тъй приятна, както и лътото, — но
при сравнително по-низки цени.

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

I

дораи
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УРЕЖДН
КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯТЪ ОТДЪЛЪ

Б р о й 3 и 4Глав. ред. проф. Я. НРННУДОВЪ

Е. БАГРЯНА

ВЪЛНИ
Волни вълни — ти примамно, невърно море —
своята синя безбрьжность предъ менъ разтворете,

въ СИНИГБ нощи, когато въ далечни пристанища,
морнитъ кораби котвигЬ спущатъ на станъ?

кораба мой, като сънь понесете неспирно,
моята жадь удавете въ разгулната ширь I

Съ краткитв знойни упойки на лиха любовь,
жадно опива той своята болка сждбовна —

Който е самъ, който н-вма ни близъкъ, ни домъ,
цълиятъ свътъ е предъ него разтворенъ огроменъ,

своята жажда, която го гони безспирно
самъ по свъта да се скита безъ отдихъ и миръ,

цълиятъ свътъ е за него познатъ—и пустиненъ—
въ цълия свътъ той е все така чуждъ и саминъ.

въчно да дири това, що въ единъ само мигъ
сл-впо се губи и нивга се вече не стига. . .

Кой беззаветно го чака и кой го зове,
въ утрини ведри, когато трептятъ бръговегв,

Где е, кажете, морета, вълни, океани,
свътлиятъ сънь отъ живота веднажъ осиянъ ?

СТЕФАНЪ ИВ. СТОЯНОВЪ

МОРЯШКА

ГТЬСЕНЬ

Бури, вий сте ни бащитъ,
майка—хладното море;
нъвга въ нейната прегръдка
смълото сърдце ще спре. . .

Но подкани ли ни ядно
да догонимъ бръгове,
отъ възторгъ сме ний пияни,
че живота ни зове 1

МОРСКИ КАПКИ

Ний звездитъ сме прочели,
тайни носиме безчетъ
и забравяме, кои сме,
че познати сме навредъ.

Капки, капки, миговъчность,
съ сила кой ви е дарилъ?
Тжженъ бъхъ преди, сега съмъ
чаша съ радости изпилъ.

Сила въ силата калили,—
младость, тамъ остана ти I—
Свътове сме приближили,
слънце въчно где блести.

Вий въ безредие блестите
вредъ по моята снага—
слънчевата броеница
скжса нъкоя ржка.

Н разбунена стихия
щомъ злокобно ни запъй,
знаемъ нашта орисия
пакъ страхотно ни люлъй. . .

И се пръсна разпиляна
тя надъ горесть и надъ блЪнъ.
Бий невидима камбана.—
Нашъ е този день засмънъ!
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И.

Д А БгтпДЕМЪ В Н И М А Т Е Л Н И !
Отхвърлянето на Парижките договори е вече
свършено. Една следъ друга засегнатите отъ ГБХЪ
държави се освобождаватъ отъ наложените имъ
ограничения. Германскиятъ примЪръ се оказа силно
заразителенъ, защото отговори на наболълитъ нужди
на победените, отъ друга страна, интересите на по
бедителите преди 16 години днесъ се силно различаватъ. За това отхвърлянето на ограниченията не
среща единодушната съпротива на бившите съюз
ници. Най-после, и самите народи съзнаха, че за
успокоението на Европа е необходимо да изчезне
създаденото изкуствено разделяне на победени и
победители, чрезъ което се подхранва мисъльта за
отплата. Парижките договори беха обречени на из
чезване още, когато стана ясно, че обявеното раз
оръжаване на народите е само упойка за наивните
и средство за подтискане на победените. Надпреварването въ въоръженията на победителите съ
здаде недоверие момежду имъ и разслаби спойката
на бившето имъ бойно другарство, като ги накара
да дирятъ приятели и сътрудници измежду победе
ните. Така хубавата идея за разоръжаване на на
родите унищожи несправедливите договори и бързо
създава условия за нова война. Защото тези, които
налагаха разоръжаването, не верваха сами въ тази
идея и въ искреностьта на своите бивши съюзници.
Привидното единодушие при разпределяне на пляч
ката и налагане на тежките договори се изпари
предъ грижите за по-дълготрайно задържане на
заграбеното отъ отделните съюзници. Така голе
мите неестествени придобивки сами разстроиха приобретателигв си, като ги разедениха и обезсилиха,
за да ги хвърлятъ въ нови комбинации и въоръже
ния поради грижи за опазването имъ.
На дневенъ редъ е отхвърлянето на ограниче
нията на Лозанския договоръ отъ страна на Турция.
Единственото ограничение, наложено на Турция по
този дсговоръ, е разоръжената зона въ Дарданелите и Босфора, подчинена на международенъ контролъ чрезъ комисия, въ която е застъпена и на
шата страна, като съседка и непосредствено заин
тересована отъ режима на Проливите.
Нашиятъ достъпъ до свободното море е чрезъ
Проливите, които не могатъ да не ни интересуватъ.
Участието ни въ международната комисия на Про
ливите, подчертава нашето право за излазъ на Егея
и големите ни интереси тамъ.
Ние не можемъ да не гледаме съ симпатии на
отхвърлянето на мирните договори, които създадоха
най-тежки условия за нашата бедна страна. Те ни
отнеха Тракия и Беломорския брегъ — единстве
ната придобивка отъ Балканската война — откъ
снаха отъ страната ни плодородна Добруджа и ни
лишиха отъ правото на самозащита, като разоръжението ни се -приложи въ неговата целость и се отне
правото ни на воененъ флотъ за отбрана на един
ствения ни останалъ морски брегъ на Черно море.
Срещу това Ньойискиятъ договоръ ни призна пра
вото на излазъ на Егея, а Лозанскиятъ откри Про
ливите за военните кораби на всички народи. Кол
кото и да е парадоксално, но това състояние на
Проливите отъ военна гледна точка беше въ полза
на слабите въ черноморския басейнъ. Защото имъ
се гарантираше подкрепа по море отъ силните имъ
съюзници, намиращи се вънъ отъ този басейнъ.
Затварянето на Проливите за военни кораби съ

здава изключителни условия за насъ. Ние губимъ
възможностьта да получимъ морска защита отвънъ.
Вкарването на новопридобити военни кораби,за
нашата морска отбрана въ черноморския басейнъ,
ще бъде съпроводено съ големи политически мъч
нотии, ако не стигне и до пълна забрана. Това е
толкова по-чувствително за насъ сега, когато не при
тежаваме никакъвъ флотъ. Затварянето на Проли
вите ни налага ново и голъмо задължение. Ние
требва още сега да разрешимъ въпроса за отбра
ната на нашия черноморски бръгъ съ собстени пла
ващи средства, защото подкрепа вънъ отъ басейна
на Черно море не ще може да се очаква. Ние тръбва да обезпечимъ за себе си свободното минаване
на нашите бойни кораби презъ Проливите, когато
тЪ ще требва да дойдатъ въ базите си. Яко се
отхв1рлятъ договорите, които ни даваха известни,
макаръ и относителни, гаранции за сигурность, ние
сме длъжни да замъстимъ тъзи гаранции съ реална
сила и да издигнемъ решителенъ гласъ за собстве
ната си отбрана. Затварянето на Проливите ни по
ставя открито и ясно задачата за самостоятелна
морска отбрана въ Черно море.
Акцията на Турция по отношение на Лозанския
договоръ засега автоматически ограниченията на
Ньойиския договоръ, защото ни отнема единствената
гаранция — свободния проходъ на военните кораби
презъ Проливите. Само правото ни да имаме въ
Черно море воененъ флотъ съ свободенъ проходъ
презъ Проливите, може да замести изгубването на
правото ни, създадено отъ Лозанския договоръ. Но
това означава нарушение на Ньойиския договоръ.
Силитй гарантки на този договоръ, когато ще разглеждатъ въпроса, не може да не държатъ смвтка
за нашите права, признати отъ ТБХЪ безъ натискъ
и насилие. Нарушаването на Ньойиския договоръ,
обаче, оставя откритъ и другъ въпросъ — нашия
излазъ на Егея, гарантиранъ съ този договоръ и
неосъщественъ до сега. Нашето право, потвърдено
съ този договоръ, остава само като морално при
знание въ единъ документъ, отминалъ въ историята.
Когато силите гарантки се отсвободятъ отъ задъл
жението си да ни обезпечатъ излаза на Егея, т е не
могатъ да не ни признаятъ правото, ние да поддър
жаме своите искания и да се готвимъ сами да пазимъ интересите си. Ето защо, въпросътъ за на
шето въоръжение и минаване.-къмъ наборната си
стема се поставя самъ по себе си. Когато гаран
циите на в*сесилнитБ победители падатъ, правото
на самоотбрана и въоръжение не може да не ни
се признае.
Единственъ неотхвърленъ договоръ остава Ньойи
скиятъ. Лкцията на Турция по отношение на Проли
вите сама по себе си поставя на разрешение и
този въпросъ, колкото да не е желателенъ той за
нея и за нашите съседи изобщо. Ние не можемъ
да останемъ равнодушни при обстановката, въ която
сме поставени. Защото, паднатъ ли задълженията на
силите гарантки за нашия договоръ, положението
ни става по-тежко отколкото при съществуването
на Лозанския договоръ. Ето защо, намъ се налага
дългътъ да изтъкнемъ, където е нуждно, че сме
изправени предъ необходимостьта и ние да отхвърлимъ наложените ни задължения, щомъ това право
се упражнява отъ други въ наша вреда и съ мъл
чаливото съгласие на великите сили и нашитв съ-
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седи. Това е една необходимость по силата на чув
ството за самосъхранение. Малка България наново
ще напрегне ВСИЧКИТЕ си сили, за да създаде своята
отбрана, тъй като не вижда вече морална гаранция
въ подписите на ТБЗИ, които мълчаливо съзнаватъ
сторената гръшка преди 15 години.
Затварянето на Дарданелигв за военни кораби
открива необходимостьта ние да разрешимъ въпроса
за своята отбрана на Черно море самостоятелно,
безъ възможность за морска подкрепа чрезъ Про
ливите. Ние сме поставени предъ необходимостьта
да нарушимъ Ньойиския договоръ, защото въ противенъ случай ще бждемъ въ по-тежко положение,
отколкото, преди укрепяването на Дарданелигв.

следствия за. насъ. Защото затварянето на Проли
вите гарантира хегемонията въ Черно море за найсилните въ този басейнъ — Съветска Русия и Тур
ция, които еж въ съюзъ.
Обкржжена въ обржча на Малкото съглашение,
въоржжено до зжби, и откжената по море чрезъ
затварянето на Проливите, България се указва на
пълно осамотена и лишена отъ възможность за не
посредствена подкрепа отъ вънъ. ВСЕКИ може да
предвиди последствията отъ това положение. Ние
виждаме изходъ отъ него въ бързото ни въоржжение, съ огледъ на новите задачи, въ запазване на пра
вото на проходъ презъ Проливите за наши военни
кораби и въ политически комбинации, даващи въз
можность да уравновесятъ международното ни по
Бързата смъна на политическата обстановка ни ложение. Такива комбинации еж възможни, ако ние
налага голъмо внимание. Отхвърлянето на Лозанския представляваме ценность достойна за внимание. За
договоръ отъ Турция не е само поводъ за подра тгалитиката ценностьта е въ силата. Да бждемъ вни
жание, а единъ политически ходъ съ гол%ми по- мателни I
ЛЕЙТ. ПАНЧЕВЪ

БЪЛГАРИЯ И У К Р Е П Я В А Н Е Т О НА П Р О Л И В И Т Ъ ОТЪ. Т У Р Ц И Я
Отъ две гоДИни насамъ турските политически
мжже постоянно искатъ да имъ се разреши да военнизиратъ и укрепятъ двата бръта на Босфора и Дарданелите, които, съгласно Севърския договоръ отъ
1921 г., еж оставени международни. Напоследъкъ,
когато Европа е затруднена съ въпросите около
итало-абесинската война, германското военнизиране
на Ренания и нарушаването на договорите отъ стра
на на Австрия, Турция използува случая, взе съгла
сието на Англия и безъ да пита тия, на които еж
необходими Проливите, започва да ги укрепява.
Борбата за владението и използуването на Про
ливите не е нова; тя е стара колкото и народите,
чийто економически животъ е свързанъ съ ГБХЪ —
рускиятъ, българскиятъ и ромънскиятъ. •
Въ далечното историческо минало плавателните
води — моретата и плавателните реки — еж би
вали собственость на страните, които еж владели
бреговете имъ или еж имали силни военни флоти
и не допускали плаването на чужди кораби по гвхъ.
За плаването въ чужди морета и реки еж плащали
разни такси, определени отъ собственицата дър
жава. Свободата на моретата, и особено на плава
телните р^ки и вжтрешни морета, води началото
си отъ великата френска революция.
Черното море до 1781 г. е било собственость на
Турция. Съ стжпването си на бреговете му, Русия
оспори неговото владение и пустна свои военни ко
раби по него.
Дунавъ, преди Кримската война и Парижкия до
говоръ отъ 1856 п, е билъ сжщо собственость на
прибр-БжнигБ държави. Стремежите на Австрия и
Русия за владението му еж се срещали въ устията
му, и много пжти ставали причина за дипломатиче
ски и военни конфликти. Следъ Парижкия договоръ
(1856 г.) Дунавътъ особено устията му, станаха ме
ждународни и влъзоха подъ управлението на една
Европейска Комисия. Съ Ньойиския договоръ Дунавъ
стана действително международна рЪка, отъ устието
си до местото, гдето е плавателенъ — гр. Улмъ.
Черно море, следъ победата на Русия въ Крим
ската война, стана сжщо международно, и на Русия
бе забранено да държи въ него воененъ флотъ и
д.а има крепости по бреговете му. Тов? му между-

народно положение остана и следъ като Русия на
руши Парижкия договоръ и създаде тамъ свой вое
ненъ флотъ (1871 г.), та и до сега.
Следъ Кримската война, Босфоръ и Дардане
лигв останаха собственость на Турция и до 1921 г.
запазиха това си положение* Съ Севърския договоръ
те бъха обявени за международни и поставени подъ
управлението на една Международна Комисия. По
сжщия договоръ двата имъ бръта, на разстояние
20 клм. отъ водата, не могатъ да бждатъ укрепя
вани и въ този районъ не могатъ да се държатъ
никакви военни части. Презъ ГБХЪ могатъ да минаватъ всички търговски и военни кораби, стига воен
ните кораби, които влизатъ наведнъжъ, да не еж
по-големи по тонажъ отъ военния флотъ на найсилната морска държава въ Черно море. Тоя до
говоръ целеше да уязви Русия и да не й даде въз
можность да оспори международното положение на
Черно море и да застраши Проливитъ, а отъ тамъ
да излезе на Бъло море и застраши интересигБ
на Англия по пжтя Гибралтаръ—Малта—Суецъ—
Индия.
Международното положение на тия Проливи да
ваше възможность на държавите, допиращи до Чер
но море, лесно и сигурно да влъзатъ въ економи
чески и търговски връзки съ всички държави, до
пиращи до свободни морета.
Непосредствено и действително свързани съ сво
бодата на Проливите еж Русия, Ромъния и България.
Първитъ две днесъ еж съюзници на Турция и я
подкрепятъ въ действията й за укрепяване на Про
ливите; и укрепяването и затварянето на Проли
вите остава да има сжществено, еждбоносно зна
чение само за България, допираща до междунаро
дното Черно море, свързана презъ международните
Проливи съ свободните морета. До сега тя прили
чаше на кжща, построена до общата свободна улица,
до пазара; следъ затварянето на Проливитв, обаче,
България заприлича на кжща построена въ чужди
дворъ, отъ който се излиза на улицата презъ двора
на съседа. Когато той поиска — ще ни пуска да
излизаме на улицата, а когато той нъма интересъ
(политически или економически) той ще прегради
пжтя ни и не ще ни остави да уреждаме търговия-
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Търговските ни връзки съ поменатите страни отъ
та си съ тогова, когото искаме и тогава, когато
день
на день се увеличаватъ и затвърдяватъ. А тъ
искаме — ще ни постави въ зависимость отъ бла
говолението и прищ-БВкигЬ си. Въ правовите дър минаватъ презъ Проливите.
жава тия въпроси се уреждатъ отъ разните власти,
Отъ друга страна едва напоедедъкъ България
а между отделните държави — историята ни го тръгна въ правилния пжть за осигуряване на връз
казва — съ правото на силния.
ките си съ външния светъ, чрезъ увеличаване на
И това укрепяване на Проливите идва въ едно търговския си флотъ и създаване на постоянни тър
време, когато българската външна търговия започва говски пжтни линии. А сега, сь укрепяванетона Про
да се нормализира и осигурява външните си пазари, ливите, зараждащото се българско корабоплаване се
и то съ стремежъ на увеличение презъ Черно море поставя на изпитание и винаги подъ контрола на
и Проливите и съ изгледи за още по-чувствително чужденци.
ориентиране презъ него. Така, докато въ 1930 г.
И тъкмо въ този моментъ на тръгване по пжтя
презъ
Черно море е миналъ 385% отъ вноса и
Зб-8% отъ износа ни, въ 1934 г. минава 447%" отъ за стабилизирането на търговията, връзките и про
вноса и 49'3% отъ износа т.ше. само за 3 години изводството ни и повдигане на економическото съ
им.а едно увеличение съ Л2 Ъ% за износа и б'2% стояние на народа ни, идва желанието на Турция да
укрепява Проливите, да наруши Севърския договоръ,
за вноса.
да прекжене свободния пжть на българската тър
Презъ Черно море и Проливите:
говия, да спъва живота на всички българи.
1930 г.' %

1934 г. %

Увлечение %

Износъ

36'8

49-3

12-5

Вносъ

38-5

447

6-2

Ако стабилизирането на външната ни търговия
върви все така, то много вероятно е, че следъ нЪколко години потолъмата часть отъ производството
и консумацията ни ще минава презъ Черно море
и Проливитв, които сега Турция укрепява, изважда
отъ международното имъ и свободно положение, и
ги прави своя собственость.
Най-голъмигБ потребители на нашите производ
ства въ близко и по-далечно бждеще, ще останатъ
Германия, Италия, Франция, Палестиня, Испания, Бел
гия, Англия и др., къмъ чийто пазари започна да се
пригажда и нашето производство: зърнените храни
отстжпиха местото си на тютюна, животинските про
дукти, плодоветъ и др.
Износътъ ни по видове артикули:
1907 г. %
Зърнени храни
Тютюнъ
Плодове
Живот, продукти

•

66
ГЗ
Г9
104

1930-34 г.%

1934 г. %

18'5
4Г5
57
167

12
40М
13*)
18-3

Това значи да се върнемъ 150 години назадъ,
да се оставимъ подъ постоянния и безпричиненъ
контролъ и произволъ надъ българските кораби и
търговия. Това значи—накърняване на економическата
независимость на България,' постепенно задушаване
— мирновременна война.
На времето си Царь Симеонъ, за защита на економическитЪ интереси на народа си, води три войни
съ Византия.
»
Положението не би било така тревожно, ако Бъл
гария имаше дадения й по договори изходь на Бгьло море, но днесъ. . . .
Изгледитъ ставатъ още по-мрачни, като се има
предвидъ, че договорите, които днесъ нарушава
Турция, забраняватъ на България да има своя армия
и флотъ; тя нъма съ какво да защити интересите и
независимостьта си, освенъ да се обърне къмъ Об
ществото на народите съ молба: или то да осигури
свободния животъ и развитие на българския народъ,
или да му развърже ржцетъ, та да може сама да
помисли за еждбата и бждещето с и . . . . .

*) Плодовете за 1935 г. еж почти двойно повече отъ
1934 год.

И.

П А М Е Т Н И К Ъ НА Б Ъ Л Г А Р С К И Я М О Р Я К Ъ
Епичнитъ борби, които българското племе води
за своето съществуване и развитие, еж още много
близко до насъ, съвременниците, за да можемъ да
измъримъ техчото величие. Това е единъ периодъ
на всеобщо напрежение, въ което станаха жертва
не само стотици хиляди бойци на фронтовете, а и
много още останали незабелязани, безмълвни герои
оть вжтрешностьта, кждето съ редъкъ стоицизъмъ
се понасяха всички лишения, съ огледъ да се на
прави по-сносна борбата за тези, които гинеха по
фронтоветъ. Войната погълна всички материални
блага и ценности не само на държавата, а и на отдълнитъ граждани. Ние, живите свидетели и творци
на най-новата ни история, не можемъ спокойно да
оценимъ истинскитъ размери на това • героично на
прежение, защото сме непосредствено засегнати отъ

него и неговите последствия. Ще еж нуждни усилия
та още на целъ редъ поколения, за да могатъ да
се наваксатъ разходваните национални ценности, та
да настжпи спокойното равновесие въ живота, така
нуждно за едно безпристрастно преценяване на недавното минало. Това е естествениятъ ходъ на исто
рията. Тя отхвърля всичко субективно, притжпява
страстите и дава истинско осветление на събитията
отъ гледна точка на интересите на страната. Затова
е безпристрастна и безпощадна. Уроците на исто
рията еж най-добриятъ възпитатель на народа, но
наредъ съ нея требва да се поставятъ спомените и
преданията, завещани отъ съвременниците, съ цель
да възвеличаятъ и предадатъ на поколенията епо
халните събития. Историята и преданията еж свръз
ката между миналото и настоящето. Т1> спояватъ
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народа въ едно цъло, което има1 едйаквй стремежи,
еднакви страдания, еднакви успехи. Народъ* който
не ум^е да цени своите усилия и не знае своето
минало, е изобщо обреченъ на загниване. Колкото
културата на единъ народъ е по-гол^ма, толкова и
неговото историческо минало е запазено и възста
новено въ него. Ето защо въ градовете на култур
ните народи на всека крачка се сръщатъ паметници,
напомнящи известни епохи, подвизи или отделни
лица съ исторически заслуги. Паметниците еж найнагледното възстановяване предъ поколенията на
събитията, които ГБ олицетворяватъ. Тъ одухотворяватъ предъ съвременниците най-характерните
събития отъ техната история, като възбуждатъ гордость отъ героичното имъ минало и възпитаватъ въ
духъ на саможертва и подвигъ за достигане на на
ционалните идеали.
Нашата най-нова история е пъстра сь характерни
моменти отъ борбите за оформяване и създаване
на българското царство. Епохата на възраждането
съ героичните подвизи на плеядата самоотвержени
борци, възстанията за освободителната война, съ
единението съ последвалата го война и вътрешните
политически събития, независимостьта и Балканската
война, а следъ нея Общоевропейската — това е
цълъ нанизъ отъ събития, изобилни съ характерни
моменти за увековъчаване, за да служатъ за назидание и възпитание на поколенията. Цълиятъ този
резервуаръ отъ идеи се използува широко и споредъ възможностите ни за украсяване на нашите
градове и села съ паметници.
Безъ да считаме, че е извършено достатъчно въ
това направление, ние искаме да отбележимъ, че
една область отъ нашата обществена дейность е
останала въ това отношение неотбелязана до сега
съ нито единъ паметникъ, нито единъ надписъ. Кол
кото и малка да е, нашата дейность на море, тя има
своите светли страници, както презъ преме на вой
ните, така и въ мирното време, въ състезание за
стопански придобивки. Нашиятъ черноморски брегъ
е свидетель на всички исторически събития въ стра
ната ни и носи спомените на подвизи и жертви,
завещали на поколенията съзнанието, че* и ние
имаме право и дЪлъ въ използуване на морето. Доосвободителната епоха отбелязва създаването на
българско параходство отъ предприемчиви българи
въ Цариградъ, като опитъ за борба срещу гръц
ката предприемчивость. Освободителната война носи
следите на дейность по цълото НИ крайбрежие въ
връзка съ морското съседство съ нашитъ освобо
дители. Събитията следъ Сръбско-българската вой
на еж подъ знака на заплахата отъ Изтокъ, проя
вена чрезъ приежтетвието на клиперитъ „Забияка"
и .Меркурий" въ нашите пристанища. Балканската
война се характеризира съ бойното кръщение на
нашия воененъ флотъ, чрезъ атаката на турския
крастосвачъ „Хамидие" — подвигъ, който ознаменува нова епоха въ морската война по използуване
на торпедоносците самостоятелно. Презъ голъмата
война, българскиятъ воененъ духъ се прояви въ
своята целость и на море, така както и на сухо.
И тукъ, както и по сухо, недостигьтъ въ модерната
материална часть за водене на войната, беше замЪненъ съ българския стремежъ за победа и той даде
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своитъ резултати. Скжпи жертви, още близки за
съвременниците, отбелязаха по българското черно
морско крайбрежие кървавата следа отъ усилието
на племето ни и обагриха морския ширъ съ кръвьта си, за да ни завещаятъ чрезъ подвига си дълга да
пазимъ техната паметъ и я предадемъ на поколънията"заедно съ идеалите, за които т% отидоха на
саможертва.
Следвоенната епоха дава нови скжпи жертви
предъ олтаря на българското мореплаване. Екипажътъ на парахода «Варна", потъналъ въ водите на
Мраморно море, е последниятъ етапъ отъ борбата на
племето ни за овладяване на морето въ стопанско
отношение. За по-напредналите културно страни
само този фактъ е досгатъченъ, за да предизви
ка създаването на ц%ли легенди въ съзнанието
на народа и издигане , на паметници за назидание
и увъковъчаване на една нова епоха въ развитието й.
Нашите крайморски градове досега не еж означили
съ нищо борбигв ни за овладяване на морето. Въ
Варна има паметникъ на загиналите чужди войници
отъ болести презъ Кримската война, има такъвъ
на починалите английски войници презъ време на
окупацията, има паметници за падналитъ презъ
сръбско-българската война, за загиналитъ граничари
презъ Големата война, но паметникъ за загиналигв
моряци нъма. Действията ни на море оставатъ неотбелязани не само за насъ, а и за всички, които
посещаватъ този курортенъ градъ и се запознаватъ
съ нашето минало.
Ние считаме, че наредъ съ подема на морската
идея у насъ следъ Големата война, едно отъ
средствата за затвъряването на тази идея ще е
издигането на единъ паметникъ, който да напомня
за тази епоха на подемъ и героизъмъ по море, ка
то олицетвори не само жертвите на войната, но и
т^зи въ мирно време по море Защото службата на
море е свързана винаги съ риска отъ морската сти
хия. Тя е вечна борба между човека и водата, вечна
война съ опасностите за успеха на морската идея,
защищавана еднакво, както въ военно, така и въ
мирно време.
Такъвъ единъ паметникъ ще бжде не само изразъ на признателностьта ни къмъ жертвите въ борбитъ на племето ни за затвърдяване на морето, а и
олицетворение на новата епоха въ нашия държавенъ и стопански животъ, когато на морето се от
дава онова значение, което то заслужено заема, безъ
да е осъзнавано въ миналото. Това ще бжде па
метникъ на новата насока на страната ни, съ ясенъ
погледъ за значението на морето и точна пре
ценка за ролята му въ нашия културенъ и националенъ животъ, материализирана въ паметникъ за
загиналите моряци — скжпа дань на племето ни
за тази отвлечена и непозната въ миналото идея.
Главното управително тЬло на организацията ни
взе решение да сложи начало на подписка за
тази цель, като сжщевременно действува за обе
динение на инициативите, ако има такива нъкжде.
Ние верваме, че този починъ ще срещне удобрение и подкрепа, преди всичко, отъ членоветъ, на
организацията ни, като развиятъ дейность за оежществяване на хубавата идея.
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ОХРАНА НА НАШИТЪ БРЪГОВЕ
Г.

ПАНЧЕВЪ

Съвременни военни кораби
(Минни заградители)
Успешната минна война зависи, отъ една странг,
Най-модерни заградители иматъ: Янглия — „Ядотъ запаса на мини въ страната или възможностьта венчъръ" 7200 тона, скорость 27.7 мили, въоржженъ
да се строятъ въ достатъчно количество такива, и съ 4—12 см, 4—47 см, 8—3.7 см, и 14 картечници;
отъ друга — отъ наличието на достатъчно и подхо- всичките му оржжия еж противохвърчилни; носи
дящи минозаградители. Умението да се използува, 1000 мини въ специални бронирани коридори, мимината и настойчивостьта — осигуряватъ успаха. НИТБ се хвърлятъ артоматично; Франция —„ПлуДо Руско-японската война -специаленъ миноза- тонъ" 5600 тона, скорость 30 мили, въоржжени съ
градитель не сжществуваше. Приспособените тогава 4—13 см, 10—3.7 см. противохвърчилни, 12 пр.
военни и търговски кораби дадоха първите негови хвърчилни картечници, носи 1000 мини на специални
черти. Общоевропейската война завари почти готова линии въ бронирани коридори; мините се хвърлятъ
въ минно отношение само Русия. Отъ останалитв автоматично; „Емилъ Бертини* 5980 тона, скорость
воюващи само Германия беше работила въ минно 34 мили (най-бързоходния) въоржженъ съ 4—20.3 см.
отношение и напреднала доста, но бъше още много орждия, 4—10.2 см. пр. хв, 4—5 см. пр. хв, 15 пр.
далечъ отъ това, което й беше необходимо. Въ те- хв. картечници, носи 1200 мини, има броня около
чение на войната, заградната мина, заградителитв и минитъ И машината, МИНИТЕ се хвърлятъ автоминната тактика направиха решителни крачки на- матично.
предъ. Въ края на войната виждаме очертани вече
Отъ нашите съседи Русия има 14 специални затипове надводни и подводни заградители, а отъ ед- градители, 6 кръстосвана съ по 130 мини, 16 изтрънитъ и другитъ пъкъ: пасивни, активни, маневрени бителя съ по 80 мини. Турция има 4 специални нади за търговска минна война.
водни заградителя, единъ кръстосвачъ, приспосоНадводнашгь пасивни—5Ъка приспособени стари бенъ да носи 400 мини и 4 изтребителя за по 50
военни и търговски кораби съ малка скорость, мини; Ромъния 5 специални заградителя и 4 изтръмалко въоржжаване и районъ на действие. Акти* бителя за по 50 мини. Гърция—5 специални загративнитгъ имаха голъма скорость и въоржжаване, а теля, единъ кръстосвачъ за 110 мини и 4 изтребинъкои дори и специална защита за мините. Мане~ теля за по 50 мини. Югославия — б специални завренитгь имаха скоростите, въоржжаването и за- градителя.
щитата на бойните кораби. Тия за търговска минна
Въ изброените специални мино-заградители не
война имаха големъ районъ на действие, много влизатъ търговските и пристанищни кораби, които
мини, средно въоржжаване и прости външни форми, въ война се приспособяватъ като такива. Подводприспособими за лесно и успешно маскирване.
нитгъ заградители иматъ 900—1200 тона надъ и
МИНИТБ въ единъ заградитель се нареждатъ на 1200—1600 тона подъ водата; скоростьта надъ воособни релси, които минаватъ по целата палуба и дата е 16—18 мили, а подъ водата 9—12; въоржизлизатъ задъ кърмата така, че мината, като се жени еж съ 1—2 средно калибрени (до 12 см.)
движи свободно по тЪхъ, лесно и възможно неза- орждия; носятъ до 120 мини, поставени въспециалбелязано да се хвърли въ водата. Запасите отъ ни, отворени отдолу кладенци или въ надлъжни
мини се поставятъ въ складовете (хамбарите) на тунели вънъ или вжтре въ твърдата черупка: тия
заградителя и на палубата се изваждатъ съ по- три системи иматъ своите приемущества и недоста'
мощьта на специални вдигачи (елеватори) или обик- тъци. Скоростьта на поставянето отъ кладенците и
новенитв товарни греди (стрели). Обикновено хвър- външните тунели достига до 10—12 мини въ милянето става отъ една палуба. Въ специалните за- нута, а отъ вжтрешнитъ тунели по I—2 мини на
градители минните изходи еж повече отъ единъ на минута. МИНИТБ могатъ да се поставятъ и когато
кърмата на кораба и обикновено подъ водата. За подводникътъ е на 120 метра дълбочина, стига тъда достигнатъ МИНИТБ ДО изхода, еж устроени спе- лото на мината да е достатъчно здраво, за да изциални вериги, които автоматично изхвърлятъ ми- държи водното налегане. Надводниятъ районъ на дейнитъ на такова разстояние една отъ друга, каквото ствие достига до 18,000 мили, а подводниятъ — до
пожелаемъ — въ зависимость отъ скоростьта на 200 мили.
заградителя и желаната гжетота на заграждане. СеВъ началото на появата имъ, до тъхното усъгашнитъ заградители се движатъ съ скорость 35—40 вършенствуване презъ войната, те дадоха 62% за
мили въ часъ (18—20 метра въ секунда) и, за да губа отъ неприятелски и собствени мини.
застанать мините на 50 метра една отъ друга,
ПОДВОДНИТЕ минни заградители се строятъ отъ
тръбна на всеки 2—3 секунди да се хвърля по държавите, които иматъ по-слабъ воененъ и търедна мина. Това налага двойните и тройни минни, говски флотъ. Така Ямерика, Янглия и Япония нъизходи.
матъ такива подводници. Франция, обаче, има 11 таНа заградителя се носятъ толкова мини, колкото кива, а Италия—13. Отъ нашитъ съседи само Турция
той може да постави въ една нощь, като смЪта и има единъ подводенъ заградитель „Сакария".
отиването до мъхтото на заграждането да стане по
Заградната мина постепенно се качи на всички
тъмно, особно когато преимуществото въвЪ въздуха леки военни кораби й още въ войната 1916 год.
е на протижика. Специалнитъ заградители носятъ я виждаме на некои английски изтребители и
800—1200 мини.
немскитв кръстосвани отъ типа „Регенсбургъ" и
На специалните заградители МИННИТЕ линии се „Франкфурть". Това е една отъ причините, дето
поставятъ въ особни бронирани коридори, които англичаните въ Ютландския бой беха така предзепазватъ минитъ отъ сръдната морска артилерия, пазливи и много нерешително се приближаваха до
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немските кораби. Днесъ всички кръстосвачи еж на боя, като маневреви заградители, непосредствено
приспособени да носятъ по 120—150 мини, изтреби на пжтя на противника.
Въ държавите, съ малъкъ воененъ флотъ, като
телите по 50—120, торпедоносците по 10—40, тор
минозаградители ще се използуватъ приспособените
педните лодки по 2—6 заградни мини отъ най-но за цельта търговски кораби. Затова още отъ мирно
вите типове.
време требва да се държи смътка за новопоржчаВъздушните заградители еж нови и нъматъ НИТБ и строещи се или купувани кораби, (особно
боенъ опитъ. Това еж- водолетитъ съ голъма това- на субсидираните отъ държавата корабоплавателни
роподемность. Товарятъ до 10 мини, които могатъ предприятия), още тогава да имъ се даде военното
да хвърлятъ отъ голяма височина съ парашути или назначение и да се иска те да притежаватъ такива
да ги поставятъ при кацване на водата. Въ една данни, че да могатъ да се използуватъ за опреде
война те ще бждатъ използувани най-вече въ време лените военни нужди.
НАЙДЕНЪ
ПАМУКЧИЕВЪ
Секретарь на Морския Легионъ'^— Ловечъ

Нужденъ. ли е на България флотъ?
Докато въ всъка друга държава, поставянето на
единь такъвъ въпросъ, като горния, би възбудило
само недоумение, у насъ то е необходимо и нале
жащо. Защото, при все че граничимъ съ Дунава и
Черно море, при все че сме живели край Егея и
родния стягъ е плющелъ и надъ Адриатика, ние
сме си пакъ предимно сухоземенъ народъ. За насъ
водата е нещо забулено съ таинственость, а корабътъ — „дърво безъ коренъ". Намъ ни липсва поривътъ да овладъемъ водната стихия и да развъемъ
родния трибагреникъ надъ океани и морета. И по
ради това, поставянето на въпроса: „Нужденъ ли ни
е флотъ?" — е оправдано, а неговото правилно
разрешение — повече отъ необходимо и належащо.
Въ следващите неколко реда ние ще се помжчимъ
да очертаемъ бегло нуждата отъ български търгов
ски и воененъ флотъ.
Необходимостьта отъ такъвъ иде да подчер
тае много факти, едйнъ отъ други по-красноре
чиви, но ние ще споменемъ само нъколко. Нашите
произведения, отъ най-разнообразно естество, вина
ги еж намирали и намиратъ добъръ приемъ въ Гър
ция, Бъломорието, Сирия, Палестиня, Египетъ и мн.
др., а напоследъкъ си пробиха пжть и до западно
европейските пристанища.
Пжтнишкиятъ ни трафикъ непрестанно расте.
Привличането на хиляди туристи и летовници въ
Варна, издигнала се като световно известно ле
товище, увеличаването на пжтницитв за и отъ Ориен
та, постоянниятъ приръстъ на поклонниците и еми
грантите евреи — всичко това сочи належащата
нужда отъ голъмъ, съ модерни пжтнически пара
ходи, флотъ.
Всичко това е ясно и се чувствува отъ всички.
Въпросъть за народенъ флотъ не е вчерашенъ
— той датира още отъ нашата робска епоха, но и
до днесъ ние кретаме назадъ отъ нашитъ съседи
и едва ли нъкога ще ги догонимъ. Затова именно
благородните усилия въ това направление на Бълг.
търг. параходно д-во и Морския Сговоръ, заслу
жа ватъ адмирации и требва да бждатъ подкрепени
отъ всички българи.
Неколко,думи и за военния флотъ. Обикновено
въпросътъ за последния се свързва съ мисъльта за
война, което е колкото неоснователно, толкова и
неправдоподобно. Нашето международно положение
— кръстопжть на всички народи — всекога ни е
вдъхвало опасения. И при единъ евентуаленъ бждещъ конфликтъ, ние ще бждемъ призвани да играемъ историческа роль, въ която, силата и въорж-

жението ни ще решатъ нашата еждба. А като има
ме предвидъ, че сме заобиколени отъ непрестан
но въоржжаващи се съседи и че половината отъ
границитъ ни еж водни, ясно става, че за родната
обрана и защита е нужденъ силенъ народенъ
флотъ, защото, нека добре се запомни, роденъ
бргъгъ се пази само отъ роденъ корабъ' Ясно до
казателство е нашата голЪма уязвимость на Черно
море, кждето ние сме еднакво застрашени отъ всич
ки страни, а и миналото ни даде добъръ урокъ за
това.
Нуждата отъ воененъ флотъ се е чувствувала и
въ отдалеченото минало, когато се полагаха осно
вите на нашата държава. Завъртимъ ли колелото
на историята десетина века назадъ и придружимъ
Крума въ похода му къмъ Цариградъ (813 г.), ще
видимъ, че само липсата на флотъ попречи на ве
ликия ханъ да забие копието си върху Цариград
ските стени. Следъ него Симеонъ, който, съ мечъ въ
ржка, очерта границите на велика България, обса
ди на два пжти Цариградъ (922 и 923 г. г.), но пакъ
по сжщата причина последниятъ се спаси за втори
пжть. Десеть въка следъ Симеона, когато се създа
де епопеята на 1912 година, се повтори сжщото.
Презъ Европейската война отежтетвието на флотъ
ни болезнено засегна и безъ малко щъше да има
опасни последствия за насъ. Войната се свърши.
Подписа се, по-право, наложи ни се некакъвъ „миренъ" Ньойиски договоръ, който ни обвърза въ ве
риги и отне правото на флотъ. Но нагонътъ за
самосъхранение руши всичко. Той накара Гер
мания да заяви твърдо на света, че не може да по
нася повече Версайлския договоръ. Той накара и
Австрия да я последва, а ето че и Унгария се гот;
ви да стори сжщото. А ние? Нима не можемъ да
се отървемъ отъ тежкитБ клаузи на Ньоййския диктатъ? Основания? 'Имаме ги достатъчно и открито
ги заявяваме: тежката атмосфера и опасность отъ
бждещи конфликти, застрашаващата ни опасность
отъ създаденото положение въ Черно море и голе
мите сухопжтни и морски въоржжения на нашитЬ
съседи.
На България е нужденъ флотъ '.търговски—за да
разнася нашитв произведения по всички морета и
океани съ родни кораби, подъ плющенето "на ро
дния стягъ, а заедно съ тъхъ да разнася и просла
вя мощния и непоколебимъ български духъ, който
създава епохи и чудеса; воененъ — д а отстоява
нашата национална кауза, да създава респектъ у
нашитъ съседи, и при едно евентуално нападение
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да може съ сигурность да запази ц-влослъта на род
ния брътъ. Но кой ще ги създаде? — Българска
та младежь — морската легионна младежь! Ще ги
създаде, като култивира въ себе си повече любовь
и интересъ къмъ морското дътю, повече съзнание
за предана и всеотдайна служба къмъ родъ и Роди
на и повече желание да се овладъе водната стихия
и да се пори тя отъ роденъ корабъ. Тия доброде
тели младежьта ще постигне, като прегърне ревност
но идеите на Българския Народенъ Морски Сговоръ и когато неговото знаме и девизъ: .Къмъ мо

рето и Дунава за напредъкъ\*, и неговото желание:
да се закотвятъ здраво предЪлитБ ни въ ГБХНИГБ
естествени легла, станатъ и нейни.
Днесъ българската младежь, единна, мощна и
сплотена повече отъ всъкога около своя Върховенъ
вождъ и пръвъ морякъ — Н. В. Царя, върва въ
светлата звезда на България (твърдо убедена, че
тя ще изгрее) и дава свещенъ обетъ, че нема да
се спре предъ нищо, за да развее родния трибагреникъ тамъ, край тихия Егей...

ФИЛКОВЪ

Разузнаването на руския подводникъ „Тюленъ'
предъ Варна*)
труднено противниковото наблюдение отъ бръта
срещу слънцето, а напротивъ бръгътъ е силно
освътенъ и лесно се наблюдава.
На 18. августъ въ б часа подводникътъ тръгналъ
отъ Севастополъ. Съ него дошли и представители
на оперативната часть отъ щаба на флота и офи
цера мореплаватель на бригадата подводници. Завършилъ прехода си въ надводно състояние, под
водникътъ въ б часа и 8 минути, следъ като миналъ покрай ромънския брегъ, въ подводно състоя
ние се приближилъ до носъ Калиакра. Съ настжпването на тъмнината Тюленъ е предприелъ кръсто
сване между Каварна и Балчикъ. Командирътъ е допускалъ възможностьта да се срещне презъ нощьта
въ този * районъ съ българските торпедоносци,
имайки преимущество въ артилерията си, се е приготвилъ за нощенъ бой, като е приготвилъ орждията и обезопасилъ заряденитъ- торпеда въ апарати
те си, — изпустналъ е въздуха и извадилъ запалНИГБ чаши.
Кръстосвайки презъ нощьта край бръта, Тюленъ
не срещналъ никого и на разсъмване, въ 4 ч. 40 м.
на 20. августъ, се е потопилъ и насочилъ къмъ Вар
ненския заливъ, придържайки се къмъ крайбреж
ните ' плитковини. Командирътъ на подводника е разчиталъ да намери прохода между брега и минната
заграда, точното М-БСТО на който не му било известно.
Наличната карта на залива била отъ много малъкъ масщабъ, поради което много брегови обекти
не били нанесени въ нея. Било е невъзможно да
се определи точното мътто на подводника, затова
минниятъ специалистъ, презъ времето на похода, е увеличилъ английската карта. Масщабътъ на планшета
е билъ приетъ 1:43. Следвайки по продължението
на брега, той е откривалъ нанесенитъ на картата
предмети, последователно ги е засичалъ и наблю
даваните места нанасялъ на картата. Благодарение
на това, при по-нататъшното движение се е увели
чавало числото на предметите, които могатъ да служатъ за определяне на местото.
Въ 7. ч. 20 м. командирътъ е смътналъ, че е въ
минното поле.
За осигуряване на точното водене на кораба, е билъ
л
спазванъ следниятъ начинъ на действие: Засичането
на брегови предмети презъ морегледа е правилъ
командирътъ на подводника и ги е предавалъ въ
водаческия мостъ за нанасяне върху картата съ уве
личения масщабъ — планшетъ. Въ кулата около ко
*) Следъ това разузнаване се поставиха минитЪ, на мандира се е намиралъ водаческиятъ офицеръ, кой
които се удари нЪмскиятъ подводникъ 0 45, който напо* то по ГБЗИ засЪчки е нанасялъ местата на подвод
следъкъ 6 Б изваденъ въ Варна.
•'•..ника на картата съ малъкъ масщабъ. Представите-

Следъ влизането на България въ войната, на стра
ната на централните сили (презъ есеньта на 1915 г),
се създадоха по-добри условия за базирането на
Германо-турския флотъ (по скоро за германските
подводници) въ Черно море. Съ общигв усилия на
германци и българи, беше организирана сигурната
отбрана на Варнаоткъмъ бръта и морето. Поставе
ната минна заграда осигуряваше срещу случайните
опити за промъкване на противникови подводни и
надводни кораби въ Варненския заливъ. Охраната
на водния районъ 6% възложена на 6-тЪхъ малки
български торпедоносеца, почти загубили бойната
си стойность. Освенъ ГБХЪ ВЪ Варна постоянно се
намираше по единъ германски подводникъ, който
обикновено с гоеше въ Евксиноградъ.
Съ увеличаване на числото на германските подвод
ници въ Черно море и организирването на опера
тивната имъ база въ Варна, тЬхната дейность по
руските морски пжтища се значително разшири.
Това обстоятелство е наложило да се взематъ бър
зи и смъли мерки отъ страна на руското морско
командване въ Черно море. Новоназначениятъ коман
дващ/ъ черноморския флотъ, Мдмиралъ Колчакъ,
е запов-вдалъ да се взематъ всички мерки за спи
ране влизането на германските кораби въ Черно
море и се прекрати дейностьта на немските под
водници тамъ. За изпълняване на тази задача е би
ло решено да се поставятъ редъ минни загради
предъ Босфора, Варна и др. бази, а за по-голема
сигурность, предварително еж били предприети раз
узнавателни операции отъ руските подводници. За
дачата за разузнаване на обстановката и реда за
плаването на корабитв въ Варна, е била възложена
на руския подводникъ Тюленъ — 790 тоненъ, по
стройка 1915 г.
Руското командване не е знаяло точно местата
на минните загради и бреговите наблюдателни по
стове и батареи. Освенъ това, големъ рискъ би би
ло за подводникъ-разузнавачъ лесното наблюдение
отъ високия български бр-вгъ къмъ водната повърхность. Наличието вь Варна на морска авиация, ненанесенигв на картата плитковини, местните тече
ния, а сжщо и отежтетвието на картата на залива
въ големъ масщабъ, правели прохода въ всеко от
ношение рискованъ. Командирътъ на подводника
Тюленъ решилъ разузнаването въ залива да стане
денемъ отъ 7 до 11 часа преди обедъ, когато е за-
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льтъ отъ щаба на флота е оглеждалъ бръта, правилъ е скици и опредълялъ местото на отбеляза
ните предмети. Така еж били определени мъстата
на 4 батареи, Евксиноградския дворецъ, добре видимъ отъ морето и не отбелязанъ на картата, а тъй
сжщо и други съоржжения.
Въ това време подводникътъ често показвалъ
морегледа си, гуркайки се следъ това на дълбочина
9 м. Курсътъ на подводника е билъ прокаранъ на
една миля отъ бръта. Когато подводникътъ е минавалъ плитковината при Св. Константинъ, той се е
придвижилъ на 380—400 м. отъ бръта. Морете
дътъ се е показвалъ поредно (презъ нъколко се
кунди) и определянето е ставало само отъ коман
дира. За бързо повдигане на морегледа, подводни
кътъ е отивалъ на дълбочина 6—7 м.
Въ 9 ч. 30 м. Тюленъ е миналъ на растояние
380— 400 м. отъ н. Св. Димитъръ, кждето се е на
мирала базата на германските подводници и неза
белязано се е вмъкналъ въ Варненския заливъ. Дошелъ е на разстояние 1500 м. отъ вълнолома, описалъ единъ кржгъ и следъ това, по сжщия пжть, се
е оттеглилъ въ морето. На картата еж били нане
сени местата на радиостанцията и съборната цър
ква въ Варна, добре видими даже отъ открито море;
тогава е била направена и скица на пристанището.
Въ пристанището еж били забелязани учебниятъ
корабъ Надежда и единъ параходъ отъ типа на Кирилъ. Евксиноградското пристанище, по донесение
отъ командира на подводника, е било съвършенно праздно.
На връщане още веднъжъ е била проверена точностьта на картата и нанесените на нея брегови
предмети. Въ Балчикъ подводникътъ е забелязалъ
единъ в-Ьтроходъ и единъ параходъ.
Предъ Каравнъ Тюленъ е опразднилъ средната
си цистерна, въ течение на 15 м. пречистилъ въз
духа си и пакъ потопенъ, наново тръгналъ въ мо
рето дето изплувал ь само едва следъ смръкване.
Подъ водата подводникътъ прекаралъ около 16 ч.,
отъ които 6 часа въ зоната на минната заграда. Съ
разсъмването на следния день, командирътъ. е възнамврявалъ да влезе въ залива откъмъ южната
страна и затова е отишелъ въ обходъ на минната
заграда откъмъ н. Емине. Приближавайки се, обаче,
въ надводно състояние въ 8. ч. 25 м. на 21.августъ,
Тюленъ е забелязалъ насреща си на разстояние
3500—4000 м. неприятелски подводникъ. Двата под
водника бързо се потопили. Поради мъглата, къмъ

бр%га е било невъзможно да се определя местото
и затова командиръть е решилъ да се върне въ
базата си, кждето пристигналъ на 23. Двгустъ.
Въпреки редицата мореплавателни трудности при
плаването въ Варненския заливъ, подводникътъ ни
то веднъжъ не се е докосналъ до дъното. Въ слу
чай, че бжде забелязанъ, командирътъ е ималъ на
мерение да излезе отъ залива въ морето пакъ подъ
минната заграда, като се съобразява и съ дълбочината.
На основание данните отъ направеното разузна
ване, подводниятъ заградитель Крабъ на 2. септемврий се явилъ предъ Варна, гдето между бръга и
минното заграждане поставилъ минни гнезда отъ
30 мини. На това заграждане е потъналъ единъ бъл
гарски торпедоносецъ и единъ пристанищенъ влъкачъ. Малко по-късно презъ 1916 г., предъ Варна,
отъ рускигв кораби еж били поставени три загради
съ около 600 мини; на една отъ ГБХЪ се е ударилъ
и потъналъ нъмекиятъ подводникъ С1 45.
Времето за извършване на разузнаването е било
отлично и много добре избрано. Подводникътъ е
билъ винаги изправенъ; корабоплаването е било
много точно.
Следва, разбира се, да се отбележи, че брегова
та наблюдателна служба и охраната на Варненския
заливъ еж били лошо организирани и слабо обза
ведени. Тюленъ, безъ съмнение, много пжти се е намиралъ въ обсега на наблюденията на наблюдател
ните постове и пакъ не е забелязанъ.
Неясенъ остава единъ далечъ немаловаженъ въпросъ: Въ своето донесение, командирътъ на под
водника донася, че Варненското и Евксиноградско
пристанища еж били съвършенно праздни. Яко допустнемъ, че базиращите въ Варна български тор
педоносци въ това време еж се намирали въ раз
узнаване въ морето, то по отношение на НЪМСКИГБ
ПОДВОДНИЦИ имаше съвършено точни сведения, че
на 19. августъ С1 33* е дошелъ въ Варна, следъ опе
рациите му къмъ кавказския брегъ. Освенъ това,
тамъ се е намиралъ и втори подводникъ № 14., завърналъ се отъ позиция предъ Севастополъ на 6.
августъ и останалъ въ базата си до 30. августъ.
Навърно е било невъзможно да се забележатъ отъ
морегледа отъ разстоние 350 м. или пъкъ тЬ еж
имали специално прикритие, маскирано отъ морето.
Този фактъ за последенъ пжть подчертава необхо
димостта отъ проверка на данните на разузнаването
и удвояване на разузнавателните средства.
Преводъ отъ руски.

Поставяне на минните загради предъ Варна, на к о и т о
се удари нъмекиятъ подводникъ» С1 45
(Изъ споменитЬ на единъ руски

морски офицеръ)

Работата по поправката на „Крабъ" се свърши.
Опасната операция наближаваше . . .
Чакаха пристигането на торпедоносецъ, за да го от
***
влече къмъ Варна. Най-после пристигна изтребительтъ .Безпокойни", влъзе вече въ залива и се при
Приближихме къмъ носъ Калиакра. Засинъ се
ближаваше къмъ .Крабъ"; изведнажъ се чу силенъ ивица отъ българския бръгъ. Въ фона на сивото
взривъ и огроменъ воденъ стълбъ се издигна надъ небе се очерта стройната снага на Варненския фаръ.
изтребителя. Той започна бързо да потъва . . . За :Прекрасенъ слънчевъ день. Сбслугата горе събира
щастие командирьтъ запази приежтетвие на духа и светлина и топлина . . .
го докара на една пъхъчна плитковина. „Безпокойни"
Изведнъжъ на .Гнъвний" облугата се разтича насе удари на ромънска мина. . . Требваше да се задъ и напредъ. Изстр-Ббительтъ р-Ьзко кривна на
чака другъ торпедоносецъ.
страна. Дръпна се . . . Наклони подводника. Отдаде
На следния день дойде изтребительтъ .Гнъвний" влекалото. Отъ кърмата му загърмяха.
—взе подводника на влъкало и го поведе къмъ Варна.
Два самолети поръха въздуха надъ главите. . .
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Като безуменъ се носеше изтр-Ббителътъ около
„Крабъ", стреляйки срещу самолетите.
Повисналото на носа на подводника 200 метрово
влекало, отъ силното дърпане, се вреза дълбоко въ
надстройката и стесняваше движението на подвод
ника, докато го отръжатъ съ зжбилото.
Самолетьтъ, виждайки че лодката спре, сниши
се надъ нея и започна да обстрелва съ картеч
ница и да хвърля бомби. Седемь бомби се пръснаха
близко наоколо. За щастие нито една не попадна.
Изведнъжъ въ самия самопетъ избухна бъло обла
че. Шрапнелътъ на „Гневний" засегна апарата. Той
ръзко се наклони, оправи се и пое височината.
Летцитв полетъха за новъ запасъ бомби и ко
гато т% се върнаха, „Крабъ", отдъленъ отъ влъкалото си, плаваше подъ водата. Подъ бомбите по
падна само „Гнъвний". Той яростно се бранеше, не
престанно мънявайки курсъ и ходъ.
Ятаката не се удаде, но операцията беше прекжсната. Требваше да се отложи за още нъколко
дни.
*

*

*

Четири дни по-късно .Крабъ" беше най-после
въ точката на потопяването. .Гневний" си отиде —
следъ като си условиха среща.
Дрезгавината се сгжстяваше.3авале дъждъ. Облач
ното време благоприятствуваше на операцията, Подводникътъ се потопи.
Все по-близко и по-близко върви той къмъ цельта си. Споредъ пресмътането на главния капитанъ,
той е вече въ минното поле.
За да не губи време да го заобикаля, командирътъ
се решава да пропълзи направо подъ мините. Само
старшиягъ офицеръ и главниятъ капитанъ еж посве
тени въ това.
Подводникътъ встжпва въ чертата на загра
ждането.
*
Бавно се движи той напредъ. Подъ краката зе
мя. Надъ главата мини. Закачи ли се за минното
вжже • . свършено. Въ подводника мъртва тиши
на. Клапаните чукатъ. Бълника се водата. Откжслечни команди. Нервигв еж напрегнати до крайность,
особено на тия, които знаеха где вървимъ.
Изведнъжъ всички трепнаха и замръзнаха на ме
стата си. Отвънъ се чу нъкакво странно драскане...
Минрепъ1 (минно вжже) Всички замреха. . . Драскането продължаваше. . . Ще закачи или ще*се плъ
зне? . . . Закачи ли се, ще повлече мината. . . . Тя
се удря въ подводника и—край на всичко. . .
И тия, които не знаеха, — разбраха смъртната
опасность. Започнаха да се молятъ. . .
Драскането престана . . Минрепътъ се изплъзна.
Приближилъ до носъ Галата, .Крабъ" зави^тръгна въ прохода и започна поставянето.
Една следъ друга падаха мините. . .
.
Изведнъжъ въ новия елеваторъ се раздаде подозрителенъ тръсъкъ. За секунда елеваторътъ спре,
но после тръгна отново и поставянето продължи. .
Моливътъ на дежурния капитанъ методично рису
ваше една следъ друга ЛИНИИТЕ на поставяните
мини
Най-после и последната мина падна отъ подвод
ника
— Двсно на с м ъ н а ! . . .
Описвайки полукржгъ, подводникътъ излезе отъ
опасната зона.

Всички въздъхнаха облекчени. Опасната опера
ция се изпълни.
Изплавахме въ пълна тъмнина, но се оказа на*
клонъ на страни 8°. — Какво има ? I — Защо ? 1 —
втурнахме се къмъ надстройката. . . .
На вратата на надстройката висеше застанала
двадесеть и деветата мина — виновницата на подо
зрителния тръсъкъ и на счупването на цилиндра
на елеватора. . . .
Наклонътъ оправихме, съ напълване на съответна
та цистерна. Въ това време потопяването се забавяше
съ още нови 20 минути. Това беше страшно. Всич
ки съ ужасъ гледаха застаналата мина. . . Свътнемъ
ли, ще се издадемъ. Въ тъмнината не се пипа—ще
полетимъ въ въздуха. Решихме да я оставимъ така
до сутриньта. . . .
Положението ни бъ опасно . . . Презъ отворе
ната врата плискаха вълни. Блъскаха мината. Отъ
западъ бавно пълзеше страшенъ облакъ и гасъше
една следъ друга звездитъ . . .
Мжчително дочакахме разсъмването. Нощьта ни
се стори безкрайна . . .
Съ всевъзможни предпазливости освободихме ми
ната. Затворихме вратата. Отново въздъхнахме
облекчени . . .
На определеното за среща мъсто дойде „Гнев
ний" и, влачени отъ него, тръгнахме за Севостополъ.
Изморени отъ силното вълнение презъ нощьта,
«ой както можеше, се тръшна да спи. . .
Изведнъжъ дивъ викъ — по-о тъваме! — разбудч
всички. Командирътъ веднага изкочи горе. Той едва
успе да затвори сввтлика (прозорче) и .Крабъ" отиде
подъ водата. . .
„Гневний" нищо не забелязваше. Не чу отчая
ните викове. Той продължаваже да тегли подвод
ника, зарявайки го вь водата все по-вече и по-вече...
Излъзълъ на крилото на мостика на „Гиъвний",
дежурниятъ капитанъ се огледа и . . замръзна. Нъмаше .Краба". Три давещи се глави стърчеха надъ
водата . . .
— Стопъ машина . . .

„Крабъ" бавно изплава . . . Съ него изплаваха и
три измокрени до гърло фигури.
Оказа се, че подъ клапана на носовата уравновесителна система е попаднало нещо. Цистерната
започнала да се пълни бавно съ вода. Носътъ на
тежава и подводникътъ отива подъ водата . . .. Съ
сгжетенъ въздухъ продухахме клапана. Изпразднихме
водата и продължихме пжтя.
Дежурниятъ капитанъ на изтребителя вече не
изпускаше отъ очи влачената лодка.
*
* * ..
Следъ като пристигнахме въ Севастополъ и пре
гледахме останалитъ мини, открихме, че една отъ
тъхъ е останала преобърната отъ вълните въ гнез
дото на котвата си. Часовниковиятъ механизъмъ извървълъ хода си. Достатъченъ е билъ най малкия
тласъкъ, за да избухне мината.
Веднага махнахме всички хора. Минниятъ офи
церъ се покатери въ надстройката, за да разоржжи
мината. Съ големи предпазливости, напръгайки всич
ката си сила и воля, той бавно и внимателно я
обърна и обезопаси ударника й.
Походътъ се свърши.
.Кутийката съ изненадите" и тоя пжть оправда
прозвището си.
Отъ руски: Р. Панчева
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Изваждането на нъмския подводникъ У 45 в ъ Варна
Подводникътъ е ново ср%дство за борба на мо
ре. То бе употребено въ голъмъ масщабъ презъ
време на Общоевропейската война, когато Герма
ния имаше преднина въ употребата на подводни-

Погребението на моряцитЪ отъ V 45. Тръгване
на процесията отъ флотската казарма.

В-внецъотъ Н. В. българския Царь.

На б. ноемврий 1916 год. когато подводникътъ
е билъ на база въ Варна, българскиягь подводникъ
№ 18 получава заповъдь да излезе отъ Варна и
замине въ бойно плаване. Впоследствие, обаче, било
наредено, щото, вместо българския, да замине нъмскиятъ подводникътъ С1 45.
По това време минната война въ Черното море
е била въ разгара си. Много често руски подводни
и надводни минни заградители еж поставяли стоти
ци мини предъ нашите брътове и най-вече предъ и
въ проходите на нашите минни заграждания. Презъ
нощьта на 5. срещу 6. ноемврий 1916 год. пакъ е
било поставено такова заграждане въ северния проходъ на варненското минно заграждане, безъ да
бжде забелязано или подозръно отъ нашитъ наблю
дателни органи.
На 6. ноемврий въ 14 ч. 30 м. подводникътъ С1
45 се отвързалъ отъ пристанището Евксиноградъ и,
воденъ отъ единъ български торпедоносецъ, тръгва
презъ северния проходъ на минното заграждане за
да излъзе на открито море. Но когато двата кораба
еж се намирали вече срещу Дългия-пъсъкъ (Узунъ-

В-ЬнцигЬ на чело на шествието.

цйтъ, но тя закъснъч твърде много съ обявяването Кумъ) на около 2000 м. отъ брега, подъ подводна безпощадната подводна война и затова съ под ника избухва мина, той се издига за малко надъ
водниците. си не можа да добие гол%ми резултати.
Нейнитъ подводници действуваха въ Северно мо
ре, Ятлантическия океанъ, Средиземно и Черно
морета. На Черно море ГБ се базираха въ турски
те и български пристанища.
.'•••»
България сжщо имаше единъ подводникъ №18
купенъ презъ време на войната отъ Германия, действувалъ презъ: цълата война и следъ сключването
на Ньойиския миренъ договоръ, при разоръжаването
на България, бв взетъ отъ англичаните.
Единъ отъ действуващите въ Черно море нем
ски подводници бе и извадениятъ преди известно вре
ме С1 45, 260 тоненъ, дълъгъ 3 7 М; широкъ 4.50 м.,
могълъ и да потъва до 50 м. подъ водата, обслугата му се състояла отъ 19 души офицери, подо
фицери и моряци.
Официалнит* лица и офицерите отъ Варн. гарнизонъ.
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Две седмици следъ не
щастието, морето изхвър
лило на бр%га трупътъна
командира на подводника.
Отъ подводника и оста
налите 13 души отъ об
слугата му, тогава не се
явила никаква следа. —
Всички усилия за намира
не на подводника тогава,
. останали напраздни.
Минаха години, война
та се свърши и отдалечи,
— подводникътъ и обслу
гата му почти се забрави
ха. Едва въ 1933 год. за
почна наново търсенето му,
като за случая се използва
ха миночистачнигв уреди.
Следъ продължително
търсене, най-после, той бъоткритъ на 24 м. дълбо
чина и местото му отбе
лязано. Отъ направения
Траурното шествие на ул. Царь Борисъ
му огледъ се е установило,
водата, следъ което веднага изчезва. Надъ водата че отъ удара на мината е пробита лавата му стена
останали да плаватъ 5 души отъ обслугата му, че- задъ командната кула и че почти цълиятъ, до гор
тиритвхъ отъ които ранени; те биватъ веднага при ната му палуба, е засипанъ съ тиня.
Заслужава да се отбележи, че изваждането на
брани отъ спасителната лодка на торпедоносеца,
взети на последния и откарани въ Варненската бол подводника С1 45 съ налични първобитни средства, е
подвигъ за българското морячество, което въ слу
ница, гдето единия отъ ранените починалъ.
чая взема рекорда по вадене на потънали кораби
съ импровизирани средства. Въ други страни, особно въ тия, които еж добре обзаведени въ технично
отношение, не може нито да се мисли, нито да се
оежществи такова вадене на . корабъ отъ такава
дълбочина (24 м.), следъ като е стоялъ подъ вода
та Ц-БЛИ 20 години.
Пораженията отъ мината еж много ГОЛ-БМИ.
Вжтре въ подводника, въ тинята, се намериха
костите на останалитъ на времето въ него 13 ду
ши отъ обслугата му. Отъ положенията, въ които
се намираха костите, требва да се предполага, че
всички еж били убити още отъ силата на взрива
на мината. Тъхното погребение се извърши на 26.
февруарий т. г. съ тържественость, която града Вар
на другъ пжть не е виждалъ.
Костите имъ б-вха поставени въ 13 отдълни дър
вени ковчези, окрасени съ позлатени котви и ла
врови венци. ВСИЧКИТЕ ковчези беха наредени въ до
бре окрасенъ павилионъ, близу до местото, гдето
се извади подводникътъ.
.
За времето на погребението бъ- разгласено до
ста късно, и въпреки това, къмъ момента на тръг
ване на траурната церемония, се бъха събрали невидено за Варна число граждани: почетни дружини
отъ моряци и др. военни части, цълата обслуга на
намиращия се тогава въ Варна немски търговски
корабъ „Раймондъ* — чийто комендантъ е запасенъ немски морски офицеръ и бившъ командиръ
на големия немски търговски подводникъ „Дойчландъ", който преминаваше Атлантическия океанъ и
пренасяше каучукъ, цинкъ, медь и др. скжпи и лип
сващи въ Германия метали; представители на Н. В.
Царя, на българското и немско правителства, на
всички учреждения отъ областьта и града, цътшта
учеща се младежь — цялото гражданство. Всички
училища и магазини б^ха затворени, сградитв бЪха
Полагане на в-ЬнцитЪ.
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окичени съ траурни знамена. Деветнадесеть разкошни венци стоеха около ковчезите.
Къмъ 10 часа започна траурната
церемония. Пръвъ говори за заслу
гите и значението на покойниците
н ка на флота г-нъ кап. 1-р. С. Ивановъ, който поднесе и венеца отъ
българските моряци.
Траурната процесия тръгна бав
но и тържествено между двете
стени граждани, дошли да отдадатъ последна почить. Улици, бал
кони, прозорци, дори покривите
на КЖЩИТБ бъха претрупани съ
хора. Полицията едва успиваше
да сдържи напора на гражданите.
Опелото се извърши въ вар
ненската протестантска църква,
следъ което шествието още пбредовно и импозантно продължи
къмъ гробищата. Стотици фото
графи правеха снимки.
Последна почить на покойниците се даде предъ
входа въ гробищата. Тамъ всички ковчези беха по
ставени на специално устроена естрада. Войсковите
части, начело съ военното знаме, минаха покрай техъ
въ церемониаленъ маршъ и казаха последно сбогомъ
на бойните си другари.
Общата братска гробница, грижливо приготвена
и окрасена, ги очакваше.
Последни говориха: н-кътъ на Варненския гарнизонъ, г-нъ генералъ Поповъ и германскиятъ военекъ

Проф. Я.

Братската могила.

аташе въ София генералъ Фредеричъ.
Пасторътъ прочете последната молитва. КовчезиГБ се спустнаха. Три залпа отъ пушки, три орждейни изстрели, дадени отъ българските торпедоносци,
и после глухъ шумъ отъ пръсть, падаща върху лакиранитъ дъски, туриха край на тжжното търже
ство. Гражданите си тръгнаха мълчаливи. Т Б изпра
тиха до вечното имъ жилище 13 борци за независимостьта на Родината ни.
Вечна имъ паметь и въчна слава!

АРНАУДОВЪ

Последна почить
Единъ день осемнадесеть германски моряци напустнаха домъ, близки и родина и дойдоха да охраняватъ българското крайбрежие, наредъ съ нашите
малобройни, но съ непоколебимъ духъ морски бойни
сили. Едновременно съ това, т% подобно на герман
ския войникъ въ Иракъ, Африка и Киаучоу, бранеха
интересите на далечното германско отечество. За
гвхъ фронтътъ б%ше навсекжде, гдето срещаха
противници на Германия и нейните съюзници. Защото
знаеха много добре, че разгромътъ на последните ле
сно би довелъ до парализиране на германската съпро
тива. Дълго бродеха тЬ подъ водата и надъ водата—
твхната стихия—готови винаги за изненади отъ про
тивника, отгоре, отдолу, отвсекжде. И те беха
наистина изненадани, ала когато най малко очак
ваха това — въ сравнителния заслонъ на Варнен
ския заливъ, отсамъ линията на нашето минно за
граждане. Защото достоенъ и равенъ тъмъ по се
беотрицание и смелость противникъ бе успелъ да
премине тая линия и да заложи тамъ смъртоносните
си и коварни експлозиви въ водите на залива. И
ГБ излъзоха единъ день къмъ неизвестностьта, за
да намерятъ 14 отъ тЬхъ края си въ дълбочините,
непосредствено до гостоприемната твърдина на си
гурната суша. Тъ излъзоха съ упованието, че ще
се завърнатъ, както и други пжть следъ морските
си подвизи за прослава на Родината, въ безопасното
пристанище. Обаче, намериха преждевремененъ по
кой на морското дъно, гдето техното плаващо жи
лище се превърна въ гвхенъ рбщъ саркофагъ. Тъ

заспаха тамъ непробуденъ сънь, ненарушаванъ отъ
никого въ течение на осемнадесеть години. Въ пред
смъртните си часове те, може би, изживяха въ не
проницаемия мракъ на тЪсния си затворъ всичкия
ужасъ на войната въ най-страшната му форма, но
сжщо така и смисъла на великата жертва за Оте
чеството.
те загинаха за Германия и нейнитъ съюзници
Затова и не бидоха забравени. ТЕХНИТЕ български
бойни другари не можеха да бждатъ спокойни, до
като тленните имъ останки не бждатъ прибрани
отъ морското дъно и погребани на МБСТО, лесно
достжпно, за да имъ се отдава подобаващата по
чить отъ днешните и бжднйтъ поколения. Желанието
да се увековечи гвхната паметь по тоя начинъ
вдъхновяваше непрестанно нашите моряци и ги на
кара да преодолъятъ всички спънки и трудности,
за да го осжществятъ. Лишени отъ всвкакви техни
чески, що годе съвършени уреди, работещи при найнеблагоприятни условия, те усп%ха да опредълятъ
местото, гдето лежеше подводникътъ, вече значи
телно засипанъ отъ наслоения пъсъкъ, да го откотвятъ оттамъ и презъ много рискове и опасности
да го закаратъ до брега и извадятъ. Липсата на
технически средства бъ заместена отъ изобретателностьта на българския морякъ. Много себеотрицание, енергия и издръжливость беха необходими, за
да се доведе до край това дело, граничещо при
тия условия съ подвига. Едно д^ло, напълно до-
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стойно за оня подвигъ, който той искаше да ув-Ьковъчи. Така само стана възможно тържеството на
26. февруарий т. г.
*
Забуленото небе създава настроение и пейзажъ,
напълно подхождащи за траурната церемония. Градътъ е тържествено мраченъ. Черни флагове се развъъатъ по улиците, презъ които минава процесията,
напредваща скръбно, мълчаливо, внушително, тър
жествено. Траурните маршове, изпълнявани ' отъ
двегв военни музики, съ ГБХНИТБ мотиви, символи
зиращи - едновремено героичното и епичното;
повишаватъ чувството за преходното въ земния
животъ. Балкони, прозорци, плочници еж почернели
отъ народъ — Варна изпраща за сетенъ пжть едновремешнигЪ си защитници. Дълга върволица венци
— благоговейна-дань на официална Германия, Бъл
гария, гр. Варна и редица български и германски
гЬла и организации, предхожда тринадесет-вхъ джбови ковчежета, съхраняващи праха на загиналия
екипажъ на подводника. Тъ- се носятъ отъ фелдфебели и подофицери отъ българския флотъ: отда
вайки другарска почить на покойниците, те черпятъ
поука и вдъхновение за подвигъ и себежертва.
Следъ ковчезитъ- вървятъ бавно и мълчаливи, въ
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траурно облекло, представителите на Н. В. Българ
ския Царь, на българското и германско правителства,
на армия и флотъ, другите официални лица, гер
манската колония въ Варна, варненското гражданство,
почетна военна команда отъ войници и моряци —
едно шествие, каквото Варна не е виждала. Бъл
гария и Варна отдадоха достойна почить на гер
манците, които дадоха живота си за защита на
нашето крайбрежие.
Те вече • почиватъ на осветена земя — далечъ
отъ отечеството имъ, обаче, не чужда т%мъ: Бъл
гария, съ това тържествено изпращане, 18 години
следъ катастрофата и въ едно време, когато на
европейския континентъ се. създаватъ съвсемъ нови
политически комбинации, показа, че счита тия хра
бреци за нейни и че тя не ще ги забрави никога.
А, освенъ това, нека не се забравя, че общигЪ д-Ъла
и страдания създадоха неминуемо една невидима
връзка между бившите бойни другари, която,
въпрЪки превратностите на еждбата и ставащите
по изгода на момента промени въ политиката, си
остава трайна и неразривна. И братската могила
на моряцитъ отъ „(А 45" представлява едно крепко
звено въ тая неразривна връзка.

Инж. Т. ДЕЛИСТОЯМОВЪ

Корабоплавателната проблема в ъ дунавскить
и балканските страни
(Продължение отъ бр. 2)
Значението на Ромъния за световното корабо
Главното съображение за поставяне на тоя
плаване лежи въ това, че тя има въ своите предели въпросъ е, че Сулинскиятъ ржкавъ съ канала, рано
устието на Дунава. Управлението на плавателния или късно, ще тръбва да отстжпи на другъ рж
Дунавъ въ тая часть е поверено на Европейската кавъ. Въ всеки случай Европейската дунавска ко
дунавска комисия, състоеща се отъ представители мисия досега не е могла сполучливо да разреши
на Ромъния и отъ такива на великитъ- западни сили: въпроса и премахне за корабоплаването периоди
Франция, Янглия и Италия. Тя управлява така на ческите пречки отъ натрупване на песъкъ или за
речения .морски Дунавъ", състоещъ се отъ долното ледяването презъ зимата.
му течение между Браила, Галацъ и Сулина, кждето
Тая комисия миналата година се е занимавала
могатъ да влизатъ и морски кораби. Европейската и съ други технически въпроси. За отбелязване еж
дунавска комисия, съ седалище Галацъ, не требва разискванията за създаване отъ двете Дунавски
да се смесва съ Международната дунавска комисия комисии на една обща служба за борба съ ледо
въ Виена. Последната, състоеща се отъ крайбреж вете, за да може да се запази Дунавъ, отъ Виена
ните дунавски страни, обхваща плавателния Дунавъ до до морето, като плавателенъ и презъ зимата. Споредъ
Галацъ. Европейската дунавска комисия е най-напредъ тоя планъ, общйятъ воденъ пжть се разделя въ
инструментъ за поддържане на плавателностьта на десеть равни части, като въ всека отъ техъ, чрезъ
средния ржкавъ, отъ устието на Дунава т. е. Су- единъ ледоразбивачъ, се поддържа винаги чиста отъ
линския ржкавъ, който почва отъ Исакча и завършва ледове една ивица отъ Дунава за пжтуване на корапри Сулина на Черно море. Отъ трите ржкави на битв. Комисията дори е изпратила хора въ Русия,
делтата, ср-вдниятъ обхваща само 7—8% отъ общото за да проучатъ и се запознаятъ на самото мъхто съ
водно количество на Дунава, обаче, той има най- тая служба, която тамъ отъ дълго време, чрезъ
гол-вма дълбочина. Освенъ това и чистенето на ти ледоразбивачи, поддържа .навигацията презъ зимнигЬ
нята въ тоя каналъ е много по-лесно, отколкото месеци по руските р-вки и северни брегове.
въ другите два ржкава.
Единъ четиригодишенъ планъ въ Ромъния пред
Европейската дунавска комисия поминалата го вижда засилване на строежа на пристанища, регудина се е Занимавала съ въпроса, дали не ще бжде . лиране на р-вки, подобрение на ж. п. връзки между
по-добре да се изостави Сулинскиятъ каналъ, а некои пристанища и техния хиндерландъ. Презъ
вместо него да се пригоди за корабоплаване север кампанията на храноизноса, техническите съоржжения или южния т. е. Килийския или св. Георгиев- ния биватъ винаги недостатъчни, а техното разшире
ския ржкавъ. Едно пригодяване на Килийския ржкавъ ние е било всекога твърда много възпрепятствувано.
ще увеличи разстоянието между Галацъ и Кюстенджа. Нито приспособленията за товарене, нито ония
При това, той препраща 6 3 % отъ общото количество за разтоварване, както и'вагоните на ромъскитъ
водна маса на Дунава. Св. Георгиевскиятъ е по-дъл- държавни железници по време на зърнения износъ,
бокъ и ще даде значително намаляване на раз еж достатъчни по пристанищата на така наречения
стоянието Галацъ—Кюстенджа, само че той има по- морски Дунавъ. Прокарването на четиригодишния
малко вода.
планъ ще има за цель да премахне и задополн именно

МОРСКИ СГОВОРЪ
редицата нужди по водните пжтища, пристанищата,
техните желЪзопжтни връзки и съоржжения, корабо
плаването и т. н.
Ромъния не забравя и своя дунавски и морски
търговски паркъ. • Наредъ съ държавните пара
ходни дружества и частниятъ капиталъ сжщо така
има голъмъ дълъ въ ромънското корабоплаване. На
разположение на нейното стопанство въ морето
стоятъ 30 пжтнически и товарни кораби съ общъ
тонажъ 61,923 бр. рег. тона. На Дунава Ромъния
разполага съ ЗГпжтнически кораби съ общъ тонажъ
4,888 тона, 172 влекачи съ 24,487 тона, 7 моторни
шлепа—703 тона, 74 танка—52,216 тона, 517 шлепа
— 422,330 тона, 26 гемии — 37,599 тона. Напоследъкъ тя е обърнала големо внимание и на своя
морски пжтнически флотъ и,е уотвла да привлече
гольмата часть отъ трафика за Ориента. На Дунава
ромънското държавно параходно д-во се е спора
зумяло съ югославското за поддържане на линията
Сулина—Виена.
Съ особено "упорство, въ сравнение сь нейните
съседи, върви по свой собственъ пжть и Чехия, въ
стремежа си да развие своето дунавско корабопла
ване и да увеличи водните си пжтища. Особено е
проявена твърдостьта й при водното строителство
— т. е. съединяване на северните водни пжтища,
Одеръ и Елба, съ Дунава. Тукъ Чехия е успела да
прокара своите проекти, които не еж твърде удобни
за унгарското и австрийското речно корабоплаване.
Така напримъръ: Магсп—Капа1, чийто положение
презъ 1934 год. е окончателно възприето, преминава
така, че ако Лвстрия желае да го направи по-удобенъ за себе си, ще требва да построи свой клонъ.
Голъма упоритость проявява Чехия въ обзавежда
нето още и на своето пристанище Братислава. Ин
сталирането на техническите съоржжения става въ
такъвъ маеща бъ, който следъ време не само ще из
равни това пристанище съ Виенското, но скоро ще
•почне и да му съперничи съ удобствата си.
Доста грижи полагатъ чехите и за своя тър
говски паркъ. Едиственото чехеко дунавско пара
ходно д-во разполага вече съ 24 самодвижещи се
еждове (отъ които 6 моторни шлепа, 4 товарни пара
хода, 1 моторенъ реморкьоръ и 13 парни реморкьори
и специални кораби) и 131 шлепа (отъ които 4 танка)
съ общъ тонажъ 94,000 тона. 35 негови агенции и
много складове еж разположени въ разнитъ части
на Дунава, отъ който Чехия има само 173 клм. отъ
левия и 12 клм. отъ дъсния брътъ. За поправка на
старите и строежа на нови плавателни еждове стои
на разположение работилницата въ Комарно. Вместо
субсидия д-вото получава отъ държавата нови еж
дове или поправка на старите.
Едно изключително положение въ н%кои случаи
заема Унгария. Нейното дунавско корабоплаване не
-е въ такива големи размери, за да я постави на
предно м-Ьсто (50 кораби—пжтнически и влекачи,
5 танка и 198 шлепа съ общо 120,000 тона товароспособность), но силата на инициативата, която иматъ
унгарците, ги поставя напредъ отъ нейните съсели.
Както сега, така и преди войната, когато е дости
гала до Адриатическо море, Унгария е била и си
остава винаги една континентална страна. Но това
не отчайва непоколебимия и упоритъ унгарски духъ,
който искз да доведе до животъ своя националенъ
параходенъ флагъ, не само на Дунава, но и на от
крито море. Осжществяването на първия стремежъ
не представлява големи трудности, но, за да се по
стигне второто, ще требва да се преодолеятъ ре
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дица мжчнотии. Така, напримЪръ, да се добератъ до
най-близкото за гьхъ морско-италианско приста
нище Фиуме, те ще требва да минатъ и презъ Юго
славска територия. Но, за да запазятъ своята пълна
свобода при изхода си на море, отъ редъ години
вече унгарците се стремятъ да реализиратъ единъ
другъ СМ-БЛЪ планъ, който ще имъ даде възможност»
да поддържатъ директна линия Буда-Пеща—Александрия.
За постигането на тая цель требвало да се
построи единъ агрегатъ по следния начинъ:
Два натоварени шлепа отъ Буда-Пеща идватъ
до „морския" Дунавъ и тукъ се поематъ отъ единъ
параходъ, който ще има видъ на плаващъ докъ и
ще пренесе шлеповете до Александрия. Обаче, Ун
гария бе принудена да се отклони отъ тоя начинъ,
понеже мъртвата тежесть на шлеповете би правила
транспорта твърде неекономиченъ. Въ 1934 год. тя
намъри по-другъ начинъ за разрешение или задо
воляване на нейния стремежъ къмъ морето. Кора
бостроителницата Ганцъ & Сие въ Буда-Пеща спустна
презъ тая година, отъ своя хелингъ, единъ мото
ренъ корабъ за плаване по ргьки и море. Той има
дължина отъ 54 м., широчина 8.5 м., и товароспособность отъ 300 тона по ръка и около 450 тона
по море. При 300 тона товаръ той гази 1.85 м.,
така че и при малка вода, той може да пжтува по
Средния и Долния Дунавъ.
Економичностьта на тоя корабъ, поради помалката му товароспособность въ сравнение съ мор
ските кораби, е малка, но строителигв и собствени
ците му еж уверени, че тая разлика въ економич
ностьта ще може да се компенсира чрезъ избътване на претоварването въ устието на Дунава и отъ
спестеното при това време, което дава възможность
на по бързи пръки транспорти отъ сръдна Европа
за Палестиня и Египетъ.
Обаче, съ тоя пръвъ опитъ унгарското корабостроителство не мисли, че е постигнало цельта си,
а продължава да работи по-нататъкъ въ сжщото
направление и ни дава некои нови конструкции отъ
тоя родъ.
Те еж построили единъ товаренъ моторенъ ко
рабъ и влекачъ за М. Р. Т. К. (Унгарско ръчно и
морско параходно д-во). Товароспособностьта на
тоя корабъ достига до 500 тона, като сжщевремено
тегли и 5 натоварени шлепа и развива при това
една скоростъ отъ 8-5 клм. въ часъ срещу тече
нието. Машинитв еж два дизел мотора, които при
1,100 оборота въ минута даватъ 300 конски сили
всеки и чрезъ зжбчати колелета предаватъ своята
мощность на двата винта. За пръвъ пжть до сега е
приложенъ на дунавски параходъ такъвъ бързовъртещъ се дизелмоторъ отъ такава мощность и
чрезъ подобно зжбчато предаване на мощностьта.
Отъ казаното за Унгария се вижда, че макаръ
и откжената отъ морето, тя се стреми да преодо
лее всички трудности, за да се добере до бръта му,
за да бжде независима въ своя пжть къмъ него. Тя
се отказа отъ близкото ней Фиуме и се спустна
1,500 клм. надоду по Дунава, само за да излиза
свободно на море.
Това може да се направи отъ народъ, който
действително знае да цени водните пжтища и сво
бодата, която те му даватъ въ стопанския животъ.
Отъ редъ години Международната дунавска ко
мисия полага усилие да премахне всички препят
ствия по горния Дунавъ, които биха спъвали кора
боплаването по него.
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Отъ това голяма полза ще извлече Явстрия.
Обаче, отъ капитално значение за нея ще бъде
прокопаването на проектирания отъ Германия Рейнъ
—Майнъ—дунавски каналъ. На Дунава подъ ав
стрийски флагь пътувать 74 кораби (24 пътниче
ски, 49 влекачи и 1 моторенъ шлепъ) и 426 шлепа
съ обща товароспособность около 270,0-0 тона.
Явстрия, която следъ войната бе откъсната отъ
морето само чрезъ една ивица земя отъ неколко
десетки километри, не престава да се интересува и
отъ морето. Римскиятъ пактъ отъ 17. 111. 1934 год.
дава големи права и удобства за Явстрия въ Триестското пристанище, а същото и за Унгария въ
Триестъ и Фиуме. Чрезъ тоя пактъ Игалия е целела
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да отклони австрийската търговия отъ Хамбургъ.
Но, все пакъ, значението на Хамбургъ за Явстрия
не може да бъде заменено съ друго пристанище,
понеже съоръженията, удобствата и купувачите,
които тя има тамъ, другаде не може да ги има.
Напоследъкъ се води голема пропаганда за засил
ване на тоя флотъ, за да може той да обслужва
външната й търговия. Въпреки „голъмата конку
ренция" на другите параходни два и австрийците
намиратъ, че собствените имъ кораби ще бъдатъ
най-верни пазители на ТБХНОТО стопанство. И макаръ, че съ лишени отъ морски брътъ, те търсятъ
да стъпятъ на море и си създадатъ народенъ
търговски флотъ.

Ср*Ьдиземноморският*ъ в ъ п р о с ъ

Историята на ВСБКО столетие се характеризира кога косата за Сампсонъ. Яко прекъснете мор. съоб
съ важни видоизменения въ физиономията и полити щения или компрометирате тъхната* сигурность, —
ческата мощь на народите. Едни се издигатъ, други Янглия ще бъде така обезсилена, тъй уязвена, как
падатъ, а трети даже съвсемъ изчезватъ. Нъкога то е билъ некога Сампсонъ, следъ отрязване на
могъщиятъ Картагенъ бе дълго време господарь на КОСИТЕ му.*
Средиземно море и океана. Отъ него всички тре
Янглия е островна държава. Тя живее чрезъ
переха. Но неговото слънце описа своята дъга на морето. Въ стопанско отношение, тя представлява
небосклона и залезе. Дойде Римъ. Той наложи го същински индустриаленъ и търговски кошеръ: 460/„
сподството си надъ царството на Нептуна. Среди отъ населението й е заето въ индустрията, а 22%
земно море той направи въ истинския смисълъ на — въ търговията, както въ. никоя друга държава
думата таге позгго, следъ като покори свъта и му въ св^та. Външната й търговия е изключително
наложи своя прочутъ м-фъ — рах готапа. Тежките морска търговия. Последната се обслужва отъ
стъпки на римскитв легионери оставиха трайни следи търговски флотъ, възлизащъ кръгло на 19 милиона
навсвкъде. Включително и върху Британия, която бр. рег. тона. Венка седмица, около 6 милиона тона
влад-вха дълго. Но и Римъ има своя день. — Репу хранителни продукти и 20 милиона тона сурови ма
бликата на венецианските аристократи дълго време териали требва да се внесатъ въ В. Британия, за
господствува надъ топлитв води на латинското море. да тече животътъ й нормално. Хиляда и четиристоТя богатв, цъвте и прецъвтъ' — жертва на нови от тинъ англ. търг. кораби се намиратъ всеки моментъ
крития. Ханзата властвува дълго време надъ водите на пжть за метрополията, докато въ същото време
на Балтийско море, безъ съперникъ. Следъ това, други 1,400 кораба товарятъ или разтоварватъ въ
на преденъ планъ изпъкна Португалия. Испания разните пристанища на свъта. И тукъ требва да се
прежив-в златния в-Ькъ на своята история — следъ подчертае, че този гигантски трафикъ върви главно
откриване на Ямерика — и кръстосва несмущавана презъ Средиземно море — жизнената артерия.
водите на океана и морета цели две столътия. На Британските морски интереси, кораби и блага по
следи я Холандия. Тя наложи своята мощь надъ мо Т-БХЪ, въ средиземноморската зона възлизатъ въ
ретата, но требваше скоро да предаде световния всеки единъ моментъ на около 100 милиона лири
скиптъръ на друга завоевателна — Великобритания, стерлинги, (въ индийската зона на 81 милиона Ц
която отъ две столътия упражнява морска и поли въ австралийската на 50 милиона, въ китайската —
тическа хегемония надъ света. (Иауа1 'еа^егегнр *з на 20 мил.). Богатството на английския народъ лежи
\уог1с1 1еас1ег5гпр).
разпръснато по морета и океани и затова въ сигур
ностьта на морските съобщения е и сигурностьта
*
Требва веднага да отбележимъ и дебело под- на империята.
чертаемъ, че, отъ всичките морета и океани на света,
Едно пълно и безусловно господство характери
Янглия отдава най-гол-вма важность на Средизем зира отношението на Янглия къмъ Средиземно
но море. За англичаните „Средиземно море е море, отъ единъ векъ насамъ, въ ущръбъ на наро
най-големата и най-важната артерия въ мрежата на дите, които съ родени тукъ, и които съ пълно.
великобританскитъ- морски съобщения. Средизем естествено право биха претендирали за контрола
но море е най-важниятъ английски търговски надъ тия води. За да поддържа безопасностьта надъ
пжть". (Тпе М1"с1с11е зеа 15 тЬе дгеагезг. ала* гЬе тозг „най-важния си пжть", Янглия, отъ едно столетие
торогтлп* аЛегу ю т.Ье \уЬо1е апат-оту ог ВгШзп насамъ, поддържа въ средиземноморския басейнъ
гга^е соттишсагюпз; № 1*5 оиг то51 'троггап': ггас"е грамаденъ воененъ флотъ, който по сила е треб
гоиге)". Стане ли въпросъ за сигурностьта на бри вало винаги да надвишава коалицията на дветв
танската империя, винаги на първо мЪсто се изтъква най силни средиземноморски ма-ини (гшо роюегз
безопасностьта на морските съобщения. Я въ цен ^{атлага"). Създаде си иъла верига отъ морски бази,
търа на тия последните лежи средиземноморската на които тоя страшенъ флотъ да се опира. Въ
артерия. Единъ английски адмиралъ беше изразилъ 1704 г. адмиралъ Кукъ окупира Гибралтаръ—гър
преди време следната картинна мисъль, все по въп лото на Средиземно море. Владичеството надъ
роса за сигурностьта на империята: „Морскитв съоб Гибралтаръ, което е единъ трънъ, забитъ въ испан
щения за В. Британия съ онова което е била нъ ска снага, дава възможность на Янглия да упраж-
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нява контролъ надъ най-важния свеговенъ пжть отъ
Западъ къмъ Изтокъ. Днесъ тукъ се намира грамаденъ морски арсеналъ съ три сухи докове, а бръвегв се охраняватъ съ орждия отъ типа „сапопгпопзгге* — 450 м/м., като стрелятъ далечъ оттатъкъ
провлака. На 32 мили отъ Гибралтаръ, на афри
канския брегъ, се намира града Танжеръ, важенъ
стратегически пунктъ, който Англия — следъ като
го изпустна изъ ржцегъ си — не закжснъ да интернационализира: наложи му международенъ статутъ,
за да го държи и владее пакъ тя. Въ 1814 г. къмъ
владенията на английската корона бе причисленъ
и о-въ Малта, чието население е италианско. Са
мото географско положение на Малта — неговата
близость до бръговегв на три континента (Европа,
Африка, Азия), — му придава първостепенна стратегическа важность. Островътъ е далечъ отъ Англия
20ОО мили, а отъ Малта до Сингапуръ разстоянието
е 6000 мили. Днесъ о-въ Малта представлява глав
ната квартира на в.-британския воененъ флотъ. Той
е единъ отъ краежгълните камъни на английската
световна мощь. Най-скжпиятъ рубинъ на короната
на Едуардъ VIII. Тукъ стациониратъ най-мощните
ескадри отъ бойния флотъ на В. Британия. Малта
е най-важното военно пристанище въ дългата верига
отъ английски флотски бази: Плимутъ—Гибралтаръ
—Малта—Кипъръ—Суецъ—Портайдъ—Симонстаунъ
—Коломбо—Сингапуръ,пжть,който води къмъ необят
ната английска
колониална империя (около 35 ми
лиона клма съ кржгло 450 милиона население), първа
въ св^та по СВОИГБ предели, въ която слънцето
не залъзва никога. Единственото пристанище въ
пжтя за богатия Изтокъ, въ което има плаващи до
кове и за най тежкитъ броненосци (50,000 тона).
Следъ Малта редъ дойде на Суецъ (1869 п), а после
на Кипъръ и други. Гърция съ своя архипелагъ е
била винаги нъщо като васалъ на Англия, а елинскиятъ флотъ е игралъ често ролята на авангардъ
на брит. морски сили въ Малта. Надъ Проливите
въчно е тежела тегоба все въ услуга на най-сил
ния на море, а египетските пристанища еж били
винаги ценно допълнение на отличната морска стра
тегическа система, изтъкана съ такова завидно уме
ние и настойчивость въ Сръд. море. Малка Бълга
рия, следъ като се радва кратко време на едно.за
конно прозорче къмъ Средиземно море, беше
прогонена далече на северъ затуй, защото „славянитъ не еж създадени, за да господствуватъ, а за
да робуватъ" (1ез зюуез пе зопг. раз (аИв роиг Логтнпег, та15 роиг зеппг). Оставаме на страни много
други по-дребни въпроси, макаръ и не по-маловажни.
Краятъ на Световната война завари английския
флотъ на върха на своето величие. Въ момента на
примирието „бълиятъ флагь" (британскиятъ боенъ
щандартъ) се развеваше надъ 1,354 бойни единици,
представляващи общо 3 милиона и 250 хиляди тона.
Това бе сила, която надвишаваше коалицията на
ВСИЧКИТЕ бойни флоти въ Европа, взети заедно.
Но Англия се разоржжи доброволно. Макаръ и по
бедителка, и тя излезе обеднела отъ Световната
война, както повечето отъ воюващите страни. Под
държането на тоя грандиозенъ флотъ не бе по во
лята на влошеното финансово положение. Дипло
мацията подири другъ пжть за гарантиране на импер
ските интереси — договорния. Презъ 1922 год. бе
денонсиранъ англо-японския съюзъ, за смътка на
единъ новъ съюзъ — тоя между богата Америка и
В. Британия (съюзъ между една бивша колония съ
бившата си метрополия). Премахна се съперниче
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ството и се установи флотско равенство между двете
английски държави. Флотътъ на В. Британия бъ
свеценъ на около 1,200,000 тона, колкото е и днесъ,
пръснатъ по всички морета и океани. Другите сили,
обаче, (Япония, Италия и Франция) използуваха това
намаление и съ бързите си морски въоржжения
скжеиха още повече маржа между нивото на тех
ните флоти и флота на В. Британия. Компетентни
личности смътатъ, че „Англия все още е въ състоя
ние да дава тонъ на събитията въ Средиземно
море и да се справи леко съ всеки непокорникъ.
Броненоснитъ ескадри въ Малта еж гарантътъ за
това." Това, може би, е така. Но има нъщо друго.
Мина вече времето, въ което морската сила. на да-,
денъ народъ се м*реше по числото и калибра на
корабните орждия, по тонажа и бронята на линей
ните ескадри. Лнглийскиятъ принципъ, следователно,
на .двете стандартни сили" става практически невъзможенъ (дори и съ съюзъ). .А новите открития
на военната техника (сензационните успъхи на въз
духоплаването, подводниците и химичната война
на море) дойдоха като че ли да помогнатъ тъкмо
на по-слабите.
*
Въ тоя новъ, следвоененъ свътъ, Велико Брита
ния и Франция — които си разпределиха най-богатитъ и най-обширните земи по всичките краища на
земното кълбо — иматъ предъ себе си да разрешаватъ единъ големъ въпросъ: какъ настоящето
би могло да запази придобивките, които миналото му
повери. Разрешението на тоя въпросъ би било
много лесно, ако ВСИЧКИГБ народи бъха тъй сити,
както тия два. Но бедата идва отъ тамъ, че има
доста гладни, първо место между които заема сре
диземноморска Италия. Постигнала своето нацио
нално обединение сравнително късно, Италия късно
се яви и при поделбата на свъта. При това, дълътъ,
който тя получи отъ своитъ бивши съюзници следъ
Световната война, не беше- съразмъренъ на обеща
нията въ тайния Лондонски договоръ отъ 1915 г.
Липсата на единъ силенъ човекъ въ 1918 год. въ
кралството, бе друга беда за страната. Но, откакто
е поелъ властьта, Мусолини непрестанно тржби за
„повече земя подъ слънцето". Полуостровътъ е тъ>
сенъ за 43 милионното население на Италия . . .
Тръбватъ колонии . .-. Необходима е тройна поделба* на Черния конгинентъ . . . Покрай една из
точна английска и друга западна французка —
требва да се намери мъсто за една централна ита
лианска колониална империя въ Африка, иначе нъма
кжде да се изсипе годишниятъ приръстъ (излишекъ)
- отъ 200 хиляди души, обржчътъ ще се скжса . . .
Успоредно съ това фашистска Италия полага го
леми усилия и за засилване на своя воененъ
флотъ. Италия има едно отлично географско поло
жение въ Средиземно море, а знайно е, че географскиятъ факторъ е отъ много големо значение
при определяне на морската сила на даденъ народъ.
Въ това отношение Италия има отлично съзнание
за своята голъма цена. Значението на морската
мощь е една отъ любимигв теми на Дуче, който
не веднъжъ е изтъквалъ, че безъ силенъ флотъ
— Италия не би могла да реализира своята еждба.
„Средиземно море е наше море, — италианско
море" р е МесМеггапео е Н таге позгго). Но Италия
требва да стане въ истинския смисълъ на думата
господарь на .своето" море тъй, както 6Ъ нъкога
древния Римъ. И за цельта й е необходимъ флотъ,
който требва да кръстосва водитЪ на басейна тъй
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както галеригЬ на Римъ нъкога, и който „тр-вбва
да е готовъ за всички евентуалности". Въ състава
на тоя флотъ преобладаватъ днесъ: подводници,
бързи кръстосвани, изтребители и водохвърчила.
Това е сшГа, която би могла да се изолзува
съ максималенъ ефектъ противъ британския тър
говски флотъ въ Средиземно море. Една сила, която
най-лесно би могла да отръже „коситъ на Самсона"...
Отъ тукъ и голъмата тревога на Англия.
Днесъ е на лице следниятъ крупенъ фактъ: Ита
лия се впусна въ една завоевателна война, съ един
ствена цель да разшири своитъ колониални владе
ния. Това я постави въ конфликтъ съ Англия, тъй

като войната се развива въ сферата на английскитъ
африкански интереси. Въ конфликтъ еж двете найсилни средиземноморски държави. Дали войната въ
Абисиния ще бжде гибелна авантюра за днешна
Италия, или ще ознаменува края на досегашната
владетелка на моретата (ггпзггезз ог т.Ье зеаз), — това
ние не можемъ да предвидимъ. Знаемъ, обаче, едно:
днешната зависимость между народите е такава, че
е невъзможно единъ конфликтъ да се ограничи
само между две воюващи страни. И, по всичко из
глежда, че . . . нашето столетие, което въ началото
си отбеляза първата Световна война, не ще закъснъе
да отбележи и втората.

ДОБРИНЪ ВАСИЛЕВЪ

ЗАВРЪЩАНЕ
Разказъ
ГолЪмиятъ тристожеренъ, еднопалубенъ и сто и
РанноаприлскигЬ бури отминаха и настжпи про
двадесеть тоненъ ветроходъ „Шакимъ-Бахиръ" бе летното разновътрие. При такова време „Шакимъпреминалъ за трети пжть вече въ ново притежание. Бахиръ" вдигна котва и заплава по Босфора, за-да
Новиятъ собственикъ вложи грижи да даде друга, излезе на открито море.
по-оригинална, изискана премена на своя корабъ.
По Черно море вееше пискливо руския "изТритъ стожери бидоха плътно обагрени въ свъ- токъ—северо-източенъ вътъръ и корабътъ треб
тло-жълтъ цвътъ Външната обшивка стана ярко чер ваше да се справя съ неговигв изненадващи при
вена, а кърмата тъмно червена. Само подводната щевки.
часть запази тъмно-зеления цвътъ, пребагрена наново.
Юмеръ Съндъкчи бе на кърмата задъ кубовидДва напръчника бидоха изхвърлени и заменени съ ната дъсчена стаичка и самъ направляваше кърми
нови, а сжщо и единъ наклонникъ смъненъ съ другъ, лото. Когато ветроходътъ отмина на една миля Рупо-дълъгъ. Преднйятъ кливеръ бъ съвсемъ новъ отъ мели-Фенеръ и голъмить прозорци на тамкашната
плътенъ двойношитъ американъ. Второто и третото казарма започнаха да се превръщатъ въ все поплатна бидоха внимателно изкърпени и измити. Т Б малки точки, капитанътъ се усмихна.
белееха отдалечъ като крилата на лебедъ. Веригите
— Та това е нашиятъ гюнъ-догусупорязъ1), —каза
на котвата три дни наредъ бидоха основно чистени
Добре се познаваме
отъ ръждата и, най-после, дебело смазани съ най- той на своя помощникъ Халилъ.
1
доброкачественъ червенъ миниумъ. Усойникътъ сжщо ние съ своя греко-левантинъ ). Духа здраво1
Той погледна на длъжъ брвта, който се губъше
претърпъ неколко сжществени поправки—поставиха
нови ребра, удебелиха други три. Знамето заплюитв далечъ на западъ и търсеше да види Деркоскитъ
съвсемъ ново и чисто, купено отъ Капаля чаршия. езера. Т Б щЪха да му служатъ за отправна точка.
Никога отъ първия день на своето сжществувание, Корабътъ заплава по европейския брътъ.
още отъ пущането му на вода отъ стапеля. на зна
На другия день сутриньта ветроходътъ осъмна
менитата корабостроителница на Рифатъ въ Измидъ, предъ Мидия. На една височина току подъ града и
вътроходътъ не бе ималъ такъвъ приветливъ и на самия бръгъ се издигаха разрушени стени отъ
гордъ видъ.
некогашна крепость. Юмеръ се вгледа въ тъхъ и
Сега той се люлееше предъ дървения пристанъ обзрЪ цълото задземие. Далечните замъглени очер
на Бейкосъ, добре закотвенъ й очакващъ първия тания на Странджа му се сториха познати. Като че
поривъ на вътъра да запори ГЖСТИГБ води на мо ли бе ги виждалъ нейде другаде.
ретата.
Къмъ обедъ поръзътъ се особно засили и плава
Най-важното, обаче, бЬ, че заедно съ всички тия нето бе затруднено. Едва при тъмна вечерь можаха
преобразования, отгоре на това, корабътъ имашг и да достигнатъ залива подъ Инияда и тамъ да се
новъ капитанъ.
заслонятъ, очаквайки благоприятна смъна за дру
Стариятъ, изпитанъ и много вещъ въ вътропла- гия день. Тя, наистина, дойде. Юмеръ Съндъкчи
ването морякъ и корабоводачъ Юмеръ Съндъкчи, бе улови кърмилото и обнадежденъ даде курсъ къмъ
поелъ отъ преди неколко дни командата на кораба северъ, недалечъ отъ брега. Очертанията на чуждата
и вжтре въ две денонощия изучи и най-скритите и земя израстваха. Ясно се виждаше вече бълиятъ
най-незначителни части на огромния дървенъ сглобъ. български постъ на Розово.
Юмеръ Съндъкчи бе плавалъ четиредесеть и петь
Подъ него се простираше ивицата пътъкъ, така,
години по всички морета. Черното море отъ Анатоли— като чели бе продължение на високия бръгъ. Ста
фенеръ до Батумъ той познаваше отлично. Мрямор- риятъ капитанъ се отличаваше съ изискана предуното можеше да раздипли съ превързани очи, Егей- предителность и точно спазваше всички между
ското бъ родната му кжща, Червеното бе минавалъ народни морски правила.
много пжти, достигналъ бе Гибралтаръ и Инглеза а
Той имаше нареждане да хвърли котва предъ
два пжти ходи и "до Бомбай.
'
Ръзово, точно предъ устието на Ръзовската ръка, въ
Сега пъкъ пжтьтъ му щеше да бжде кратъкъ— български води и заповъда да издигнатъ българско
отъ Босфора до неколко пристанища по българското знаме на първия стажеръ. Едва чужденскиятъ трикрайбрежие. Така бе наредилъ новиятъ собственикъ цветникъ биде вече горе, отъ брЪга се дадоха н-ни капитанътъ се готв%ше вече за първото си пла
ване въ тая гюсока,
') Изтокъ—северо-източенъ вЪтъръ,
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Царска рЪка къмъ устието й.

колко изстрели. Единъ куршумъ профуча близко
надъ кърмата и свистежътъ му се чу ясно.
Юмеръ се очуди. Слухътъ и очите не лъжеха.
Пушките стреляха отъ турския постъ. Я знамето на
неговия турски корабъ се виждаше така ясно. Той
запов-Бда спускането на платната, даде курсъ къмъ
западъ и когато речното устие се разтвори р1ззко и
мъттностьта очерта своя профилъ, стариятъ морякъ
можа да види, че балата ивица пътъкъ не бе про
дължение на българския брътъ, а на турския и
че р-вката-граница правеше тамъ единъ измамливъ
завой отъ югъ къмъ североизтокъ, покрай и задъ
турския брътъ. Това обстоятелство той не знаеше.
Чакъ когато закотви предъ селото и българскиятъ
митнйчарь съ зелената шапка се качи на палубата,
Юмеръ Съндъкчи разбра смисъла на изстрелите на
своите сънародници. Т Б беха предупреждение за
това, че той, не подозирайки, че е още въ турски
води, бе вдигналъ българско знаме, петдесеть метра
подъ границата, на турскит-Б териториални води.
* *
Шесть месеца следъ това малко приключение
„Шакимъ-Бахиръ" пакъ се отправи за България
съ цель — Царево.
„Що за Царево е това — попита недов-врчивъ
Юмеръ.
— Василико

."ЯГУ»

Снимка Бончо Карастояновъ
Плаването бе равно и леко. Но току две мили
подъ града извърна буря. Една отъ ония бури надъ
морето, които като исполински гоненици профучаватъ за нъколко часа, разиграватъ огромната
водна маса, жигосватъ я, щипятъ я, беснеятъ по
бр^га и люшкатъ корабите като играчки.
Юмеръ стоеше на кърмата и даваше своите на
редби. Заповеда да снематъ третото платно, а първото
и второто да присвиятъ до най-низкия рифъ, а следъ
това веднага да снематъ и двете. Вниманието му
бъ- всецело съсредоточено въ малкитъ- крайбрежни
скалички южно отъ входа на пристанището. О ТБХЪ
се разбиваха въ б-вла пена гонливигв вълни. Ста
риятъ морякъ схващаше добре, че тамъ е опасно и
едно засядане на всвка цена трЪбва да се избегне.
Но лудиятъ вътъръ го изпревари. Той като че ли
прочете опасенията по лицето на капитана. ИЗМ-БНЯвайки на 30° посоката на кораба, блъсъкътъ на
бурята го отвърна точно на западъ, а преди още
кръмчията да може да свърне на десно/в-втроходътъ
заседна здраво съ лЪвата стена. Подводната чзсть
се протри и се чу слабо изпращяване.
• Цели три седмици протекоха докато «ШакимъБахиръ* можа да отседне и да бжде изтегленъ и
правенъ въ пристанището. Капитанътъ прекара не
спокойни дни въ Царево и изучи добре тоя чужденски градъ, гдето говореха на страненъ гърлестъ
езикъ. Безъ да си обясни защо, тоя езикъ му хареса,
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простъ морякъ ги намери за опасни. Но той вървеше
безгранично въ умението на своя началникъ. Помисли,
За трети пжть вече Юмеръ Съндъкчи бе изпра- че това е единствениятъ изходъ.
щанъ за дървени вжглища въ България. Безъ да
Бурята съ огромни пестници удряше върху снагата
бжде суев-вренъ и страхливъ той дълго размисля на морето—дълбаеше въ нея страшни хълбоци и
за новото пжтуване, вечерьта преди отплуването.
падини. На два три исполински духа тя напълно изНе, че тоя скалистъ български брегь го плашеше. мъсти посоката на кораба и го запрати съ ярость
Имаше н%що друго, което го озадачаваше. Въ не къмъ брега. Да поддържа курса и да се противи,
говата проста моряшка душа играеше отражението за Юмеръ бъ немислимо. Тогава той реши да завие
на никакво чудо, което ще се случи, видението на малко надъ Куратанъ и после, като снеме платната,
нъщо странно, което само неговитЬ очи ще уловятъ. да навлезе въ Царския заливъ, дори ако е възможно
И въ ушите му звучаха тежкитв гракливи думи чакъ до островъ Св. Тома и тамъ горе долу на заветъ
на българитЬ отъ Василико.
да пусне котва, докато затихне. За жалость, наме
Тоя пжть вътроходътъ требваше да бжде на- рението не можа да бжде осжществено. Наистина
пълненъ до горе съ дървени вжглища отъ Созополъ „Шакимъ-Бахиръ" се приближи надъ носа и сне
и да се върне къмъ средата на октомврий въ ветрилата. Но да навлъзе въ залива не можа. Бурята
Цариградъ.
го повлече не къмъ западъ, а къмъ югъ, скжса ко
— Созополъ? Ще видя и този Созополъ — мър твената верига, която опитаха да спуснатъ. Съ страшна
мореше капитанътъ, когато утрото побеляваше не сила ветроходътъ летеше точно къмъ носа, изплесна
босклона.
се на лъво, после пакъ биде завъртЬнъ на д^всно,
— На български брътъ да немашъ вера. . . за пакъ на лево и докато усп^е самиятъ Юмеръ да го
ключи той и даде знакъ за вдигане на котвата.
насочи на северъ, за да избегне скалите, грамадното
„Шакимъ-Бахиръ" заплава самоуверено. Корабо- дървено туловище се удари о една скала току подъ
началникътъ даде северна отправа и си бе задалъ носа Куратанъ. Сблъсъкътъ бе страшенъ. Левата
задача да я измени, когато стигне къмъ масленния стена биде пробита на няколко мътта, стожерите
носъ, за да се насочи следъ това северозападно и се наклониха, водата нахлу.
достигне Созополъ на време.
Юмеръ Съндъкчи се хвърли да спасява не себе си,
На третия день, при разяснено небе, българскиятъ
брегь при Синьоморецъ се виждаше вече много а кораба. Той заповяда да спустнатъ лодката, а самъ
добре. Увъренъ, че познава вече това крайбрежие, се спустна по стената отвънъ, за да скочи на скалата
корабоначалникътъ измени съвсемъ незначително и да обгледа местото отъ къмъ сушата. Но едва
насоката, мина надалечъ отъ Царево и си спомни стжпилъ съ единия кракъ на скалата, не можа да
запази равновесие, не успъ- да изтегли другия кракъ
неволното свое изгнание тамъ.
Нощьта дойде тъмна, непрогледна и корабътъ 6Ь и се хлъзна. Увисна надолу. Въ това време корабътъ
принуденъ да плава извънредно бавно. Къмъ три се разклати и се наклони още къмъ скалата. Корчаса следъ полунощь задуха силенъ североизточенъ пусътъ притисна Юмеръ силно. Той почувствува, че
вътъръ. Сърцето на Съндъчки трепна. Показваха се загива, извика съ нечовечшки крЪсъкъ, следъ това
съзнанието погьмнъ, светътъ се завъргв въ стра
пакъ признаците на буря.
улей надолу, въ неизмерима бездна и той
Действително тя настжпваше. Поривите зачестиха, шенъ
престана
Все по-агЬгащиятъ се корабъ
извивитв на ветьра се преливаха бесно единъ въ го сплескаданапомни.
пита.
другь, твлото на кораба се люлееше силно.
Изтеглиха тялото на стария мореходецъ на сушата
Стариятъ морякъ знаеше, че е доста далечъ. отъ
брега и виждаше почти на пресечка маяка на Ма и го сложиха на земята. Дойдоха моряците отъ
сленния носъ. Но къмъ четири часа стана съвсемъ българския постъ.
тъмно. Вместо зора, наставаше непрогледенъ мракъ. • —Ще го погребете тука, нали? — попита подофиКапитанътъ гледаше платната. Даваше нареждания/ церътъ.
ободряваше обслугата, между които имаше двама'
— Е, види се, че тука е писано — отвърна Халилъ.
нови млади моряци.
.
— На чужда земя—добави българинътъ. Халилъ
При разсъмване бурята се усили и се обърна на се усмихна тжжно:
ураганъ. Първигв дни. на октомврий бидоха озна'— Не на чужда!
менувани съ .необикновенни вълнения. Заедно съ
Очитъ на българския морякъ питаха.
разсветването Юмеръ Съндъкчи виде, че грамадното
Тогава турчинътъ, в-Ьрвайки сл-впо въ неизбЪжвълнение го е довлекло много близу до брега. На ностьта на сждбата, като всеки ориенталецъ, отговори:
югъ се бел%еше маякът ь на Масленния носъ, точно
—Тоя славенъ Юмеръ Съндъкчи не бъ- турчинъ.
на западъ се зжб-вха скалитЬ на Св. Параскева и Две години съмъ по голЪмъ отъ него и зная добре,
Куратанъ. Сега цельта на капитана бе да свърне на
североизтокъ, колкото е възможно по-далечъ отъ че е българинъ. Презъ 1875 година е билъ задигнатъ,
брега и като направи голема джга да завие къмъ като пеленаче още, отъ скута на майка си въ Яйтосъ
и после потурченъ. Но той не знаеше това. Вижъ,
Созополъ.
какъ Господь, отредилъ. Юмеръ се върна въ Бъл
Тия свои намерения той сподели съ Халилъ. Тоя гария и на българска земя ще почива навеки.
*

*
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КРУМЪ КЪНЧЕВЪ

О Т Ъ К О Р А Б Н А Т А ПАЛУБА
1.
Днесъ изкачвамъ корабната стълба съ чувството
на пратеникъ.
Пратеникъ на морските синове и ГБХНИГБ близ
ки. Пратеникъ на боравещите съ перо, пренебре
гнали морската действителность. Пратеникъ на не
знайния богъ на моето племе, който съ мощната си
дътйица въ тъмата на вековното минало е посочилъ пжтя на полудивите прадеди, за да започне
славата на едно достойно отечество. Пратеникъ на
моето сърце, намиращо смисълъ въ служба на мо
рето. ..
Море, море — само съ твоята синева, само съ
твоя силенъ мирисъ и пеещи вълни — само съ чу
дото на твоя животъ искамъ да изпълня страници
те. И въ пъстрия филмъ на живота да заблести съ
сурово очарование образътъ на единъ български
корабъ, обслужванъ отъ българи.
А ти, вдъхновено сърдце, пламтещо въ разискрения огънь на възторжено морелюбие, ти, далечни
читателю, удостоилъ съ внимание моя разказъ, —
не питай отъ кое пристанище потегля нашия ко
рабъ и къмъ кои пристанища го тласка неговата
служба 1
Много ли ще пжтуваме по развълнувани или огле
дално равни води, презъ слънчеви или обвити въ
студени мъгли дни — все едно...
Корабътъ бележи пенлива бразда. Моряците еж
на своя постъ. Съ кръвьта на сърдцата си, тЬ пишатъ поемата на незнайния синъ на буригв, ужаса,
страданието и неизвестностьта. Застаналъ на по
следно место въ редиците на ТЕХНИЯ легионъ, отъ
корабната палуба долавямъ тази поема, за да я по
днеса на тебъ, добро сърце, и на всички хора отъ
сушата, за които животътъ не свършва тамъ, кждето
свършватъ предалите на земята.
Не може да се каже, че корабите еж изоставе
ни. Напротивъ, за ГБХНОТО сжществуване, еждба и
заслуги, се бди съ трепетна любовь — и не-малко
усилия еж посветени въ това отношение.
Вестниците на крайбрежните градове — и само
на крайбрежните градове! — съобщаватъ накжсо
кога единъ корабъ ще отпжтува, кои пристанища
ще посети. Приблизително СЖЩИТБ сведения се отбелязватъ съ тебеширъ на черни дъски, окачени
при ВХОДНИТЕ врати на корабните агенции. Пакъ въ
вестниците, малки колони еж посветени на близки
те и далечни пазари: изреждатъ се направените
търговски сделки — и не р Ъ д ^ посочватъ се въз
можностите на бждещето;
Вършатъ се нъща и на едро. Така, напримЪръ,
водятъ се разгорещени спорове по откупуване на
нЬкой единъ-единственъ корабъ. Спорове — и още
какви ? Пламенни, шумни, еждбоносни •— и винаги
съ белезите на предизборните многословия, на на
шите доскорошни партийни агитатори. Не може да
се отрече: всякога се съзнава необходимостьта отъ
повече кораби —.и много малко пжти тази необходимость се разрешава въ положителенъ смисълъ..
Професионално заинтересовани, добри родолюбци,
просветени економици — всички жертвуватъ сили и
дарби, за да бждатъ полезни на мореплавателното
д-Ьло. Народни сдружения, имащи присърдце морския
отрасълъ, чертаятъ дълбоки бразди съ похвалните

си мжки да тласнатъ поне стжпка напредъ делото
на родното морячество.
И, въпреки всичко това, сушата остава всекога
зла мащеха за плуващите домове...
Защото, за живота на моряците има една голъма истина. Тя е тамъ — всръдъ синитъ води, кж
дето вълните пеятъ своята вечна пъсень, кждето
бурите поздравявать единъ величавъ подвигъ — ис
тина, която стои надъ всички дребни и едри грижи,
посветени на корабите...
Бедни български синове, ние пжтуваме съ на
шите престарели, издъхващи следъ ГОДИНИТЕ на
тежко труженичество кораби. И когато краката ни
стжпятъ на некой отъ тъхъ по-сносенъ за предъ
ОЧИТЕ на хората — искра на гордость и доволство
проблесва въ душите ни.
Така е и сега съ менъ.
Големъ корабъ. Като богатъ домъ. Спокойствие,
мощность: ето първото впечатление отъ него. По
бедата на техниката тукъ е значително подчертана.
Спомнямъ си за ДНИТЕ, които преживъхъ въ едно
знаменито, съ пиратски обликъ корито — и съ об
лекчение, а въ сжщото време съ уплаха яъздъхвамъ, приличенъ на ЧОВ-БКЪ, живелъ въ извехтвла
колиба — и поканенъ да гоствува въ дворецъ...
Сътворенъ въ корабостроителницата на Лойдъ
Триестино въ Триестъ, корабътъ е на тридесеть и
петъ годишна възрасть. Изглежда, че е билъ добре
пазенъ, ако се ежди по външния му видъ и състоя
нието на машинитв.
Водоизместване — 2,940 тона. Пъкъ азъ мисл%хъ, че е 3,800 тона. Нищо! За възможностите на
нашата действителность — и това е добре! Но, питамъ се азъ: до кога ще бжде добре ? Не е ли
страшно да продължаваме да стоимъ на опашката
въ редицата на морските народи ? Ножиците на
времето, тази острозжба вещица, ще ни отсекатъ,
защото, въпреки проповедите за състрадание, опаШКИТБ не се щадятъ изобщо.
Полезенъ товаръ — 1,694 тона. Отлично! При
повече умъ, повече пжти корабниятъ товаръ ще до
стига своя възможенъ пределъ — и повечко доходи
ще постжпятъ въ каситБ ни. А ДОХОДИТЕ — тамъ е
тайната на успеха: те обрадватъ, обнадеждятъ и
ти даватъ възможность да се проявишъ като творецъ. Докога ще бждемъ мечтатели, всекога съ
идеали и никога съ похвални постижения? —,
Дължина — 99 метра. Ахъ, тази дължина, съ коя
то се мърятъ синоритЬ на нивите, синоритъ на
държавитъ: ако е по-големичка, все е за предпо
читане! Гигантътъ на океанитв „Нормандия", докол
кото ми е известно, е дълъгъ къмъ 315 метра. До
бре, но нашиятъ корабъ никога не е оспорвалъ
титлата „гигантъ" — и нъмаме право да го упре
кваме.
Виновни сме ние, които имаме слабость къмъ
това „мерене": било съ метри, било съ крачки.
. ^Спомнямъ си незабравимия Нлеко Константиновъ,
който съ крачки меръше кораба, плуващъ къмъ
Америка, за да даде възможность: на този ненадминатъ у насъ юмористъ да отиде до Чикаго, за да
напише цъла творба за случая. Нали сте чели пжтНИТБ записки „До Чикаго и назадъ"? Въ 99 стра
ници все има около 9 реда, посветени на кораба и
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живота му. Виновенъ ли е Ллеко? Все вината му е
извинителна, като се има предвидъ и голъмиять
гр-вхъ къмъ морето и моряцигв, сторенъ отъ нашия
прославенъ народенъ поетъ Иванъ Вазовъ! Ясно е,
нали?
Ширина • — 13 метра. Фатално число. Дали и за
моряците? Знамъ, че противно на хората отъ су
шата, тЪ иматъ лошо мнение за петъчния день, че
ненавиждатъ и псуватъ „джона" на кораба, стига
да го откриятъ и нарочатъ. Това е злиятъ духъ, ка
къвто се сръчца между пжтуващитъ жени, нъкои любовчии, склонни къмъ донъ-жуански подвизи, или
пъкъ — пжтуващи за първи пжть по вода. •
Когато е празенъ, корабъть гази до 3 метра дъл
бочина. Значи, приблизително 20 пжти колкото моя
та: лодка „Фурия", чиито платна скроихъ малко поголъми — и поривиститв вътрове страшно ми се
заканвать. Разбира се, тия ветрове, когато се изкачатъ до къмъ десетата степень на своята мощь, непрощаватъ и на кораба1 Обаче, ТБ никога не могатъ
да го преобърнатъ, но го наклоняватъ до къмъ 37
градуса — даже и да е достигналъ газене 7 метра,
когато е съ пъленъ товаръ.
Заповъдайте въ стаите за спане I Или кабинигв?
— Все едно. Четвъртити, чисти, по-малки или по-голЪми, но винаги въ състояние да ви предложатъ
приемъ и. легло, безъ да ви питатъ дали ще спите
поради настжпилата нощь, дали ще легнете за от
мора, или ще заемете .водоравно положение", за
да връчите духа си на неотменната власть на го
спожа Морската болесть. Чистота, не рЪдко тежка
задуха, независимо дали се отнася до първокласни
или второкласни кабини. Разликата е въ заплаща
нето и въ техния брой. Следователно, въ качество
то и количеството на пжтницигв. Първокласни ле
гла — 40. Второкласни — 23. Мжже, жени, деца,
богати, бедни, радостни, скръбни, влюбени, зацомени — търговци, поети, военни, сждии, безработни,
скучаещи, вдъхновени, заети, сериозни, усмихнати —
отъ. тази или онази раса и нация, пжтуващи къмъ
тази или друга посока: нали си ги представяте?
Те живъятъ въ кораба. Пиятъ вода, доставяна
презъ едно продължително време отъ нарочните
вместилища на носовата, средната и кърмовата ча
сти на коритото — общо 59 тона.
Да ви кажа ли и друга подробность? Има и 4
баластни танкове,напълнени.съ морска вода, около
300 тона, пъкъ и два танка съ вода за КОТЛИТЕ,
къмъ 80 тона.
. .,
Да ви кажа ли, че дневниятъ разходъ на кора
ба достига до 27 хиляди лева, че нъкога се работи
за дневна печалба 100 хиляди лева, а никога съ
дневна загуба, за която требва да се мълчи?
Язъ изобщо ще замълча, макаръ че така е голъмо желанието на числата да говорягь.
-
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Чуйте, чуйте вие хора отъ брЪга — _съ камбани,
топовни гърмежи и гръмогевични бумтежи азъ прекратявамъ покоя на вашия сънь 1 Има единъ чуденъ
храмъ съ стени отъ железо, потопенъ въ студени
те сини води, приютенъ подъ заслона на стихиите.
Тамъ чисти сърдца трепкатъ съ нежния трепетъ на
звездигЬ, тамъ устни.гвити въ скръбна черта, ,шептятъ молебствия: моряцитъ изричатъ своята мо
литва. .Това хоръ на борци, на страдалци ли е-^или
пъкъ храбри бранници говорятъ на вечния Богъ?
-.Чуйте, чуйте: братя човеци се молятъ. И нека
бжде. тихо, тихо! Ти зловещъ и коваренъ декем

врийски вйхъръ, спри свот-Ь пристжпи, запри се и
съ благоговение обгърни и влюбено цълуни леде
ната обвивка на корабната палуба 1..
Като острия вопълъ на сърдцата*ни плачещи,
Сирената корабна звучи въ нощьта.
Начева нашето скитане и люта борба —
И за твоя благословъ, Господи, молимъ:
Че страшна и скръбна е моряшката еждба 1
Презъ дългата низа на дни и нощи безъ звезди,
Безспирно ще поримъ водигв безбръжни —
Самотенъ и страненъ ще бжде нашиятъ корабъ:
Бди, Господи, и пази го отъ морскитЪ бездни —
Моряцигв вЪрватъ и молятъ за твоята мощь1
Бури и вихри, мрачни мъгли и подли скали —
Страшна върволица еж нашитъ врази.
Простри, Господи, всесилната своя двеница
И спаси на децата морски душитЪ :
За слава на твоето име и въчната любовь!
Смиели за обилните майчини сълзи,
По-свътли и чисти отъ звездите небесни —
И презъ нощите на нашето странстване
Бжди ни опора въ неравната борба,
Че скръбна и тежка е моряшката еждба I

Има моряшка еждба. Има моряшки сърца. Има мо
ряшка молитва.
Знаете ли, познавате ли всичко това ?
Тукъ, отъ единъ кжтъ на корабната палуба, все
ки мигъ научавамъ по-нътцо отъ тия неща. Сърце
то ми става живъ нервъ, подобно обтегната струна,
която трепти посредъ машинитъ, всръдъ хората,
които ги обслужватъ, която пъе всрЪдъ своеобра
зния тътнежъ на единъ домъ въ.морето.
На кърмата се вее знамето на моето скжпо оте
чество: въ това морско знаме е отразенъ вековниятъ бл%нъ на моето племе къмъ морето. Знамъ:
подобно светла зора, този блънъ украсява кржговзоритъ на новия живогь, по който се чертаятъ пжтекитв на възхода.
Колко тръни, колко кървава поть и страдалчески
въздишки обсипватъ ТЕЗИ пжтеки?
. Не е ли молитвата на моряците само една нотка,
единъ вопълъ вервдъ сложната симфония на едно
хероично дело, наречено българско мореплаване?
Чуйте молитвата на моряцигв. Молете се ведно
съ моряцитЬ. Молете се за моряците. Не спете въ
тази нощь, когато черниятъ силуетъ на ТЕХНИЯ домъ
се отделя отъ каменната стена на пристанището!
. 4.

Обхождамъ кораба. Като усърденъ изследвачъ,
надничамъ въ всички негови кжтове.
На капитанския мостъ: бъло крило на великан
ска птица, на което е стжпалъ капитанътъ, отправилъ бдителенъ взоръ въ далечината.
Въ машинното отделение: една работилница за
черенъ трудъ, една арена за непрестанна борба съ
морето.
Въ- корабната кабина: едно уютно прикритие,
кждето морякътъ не може да бжде нито жрецъ,
нито работникъ, а разглобенъ инструментъ, захвърленъ за поправка, или нЪженъ поетъ, предвкусващъ
щастието, което го очаква на най-близкия брътъ...
Намирамъ корабоначалника. Да, бащата на ко
раба, който, както може да се предполага, е доста^
тъчно. възрастенъ и много, премного плувапъ, за
да е доволно мждъръ и съ необходимата опитность;

М6РСКЙ

сГбвоРЪ

Суровъ обликъ на лицето, Бодъръ Д^хъ въ здра
вото ТБЛО. Проницателна мощь въ острия погледъ.
Повече мълчи, а много малко пжти говори откжслечно. Избухва неочаквано, за да си каже болката
като българинъ и като старъ морякъ:
— Българите отъ сушата не могатъ така добре
да обичатъ страната си — да страдатъ за нея, да
жертвуватъ живота си за нейното благо като насъ
— моряците. Нима ние не изгаряме на кладата, по
светили земнигв си дни въ върна служба на Роди
ната, както никой другъ? Разв-ввайки знамето на
България, ние скитаме изъ далечните морета и раз
насяме съ достойнство името на нашата страна. Та
ка, незащитяваме ли нейната честь, подреждайки се
въ редицата на световните мореплаватели, прате
ници на стотици отечества, подобно войници въ по
лето на културното творческо състезание, развива
що се подъ знака на мира?
Какъвъ може да бжде корабоначалникътъ, започналъ моряческото поприще като петнадесеть годишенъ хпапакъ, служилъ като ученикъ морякъ въ
четиристожеренъ вътроходъ, много пжти изпиталъ
болките на олющеното отъ вътъра лице и разкър
вавените пръсти, ожулени отъ грубитъ гемиджийски вжжета, а много повече пжти изпиталъ бремето
на пречките, срещани въ първобитната ера, въ
живота на нашето корабоплаване, когато вярата на
самитъ българи въ българските моряци никога, до
стигаше границитЬ на черното безверие?
Питамъ го: „Толкова любопитни преживелици
имате. Разправете ми нъщо !"
Усмихнатъ, съ гръйнали отъ светлината на едно
добро сърдце очи, съ набръчкано чело, той дразни
моето любопитство. Напрегнато го чакамъ да ми
заговори надълго и на широко. Да пропъстри раз
каза си гъ въздишки, да даде просторъ на въобра
жението си, пъкъ даже да си позволи да украси
изразите си и съ шарките на измислицата.
Той отсича накжсо: „То беше толкова много!
Отъ кжде да започна — какъ да завърша?"
Той прилича на човъкъ, награмадилъ много зна
ния — и хилядите прочетени томове се мъркатъ въ
съзнанието му като една гигантска планина, пълна
съ съкровища, които требва да бждатъ въ тайна,
безъ да се наруши ТБХНОТО величие. Л, въ сжщность,
би могълъ да изреди множество дати, имена на ко
раби, пристанища, щастливи и нещастни случки,
опасности и авантюри — една дълга филмова лента,
която би премрежила погледа му съ пъстротата,
бледъка и мощьта на руменоликия животъ, пърхащъ
съ всепобеднитв свои крила.
Но — той мълчи, дълбоко вдишващъ дима на
своята лула...
— Вие сте истински, големъ морякъ — и отъ васъ
нъма ли да разчитамъ да чуя нъщо ценно, съкро
вищно? — съ постоянство упорства мъ азъ.
— Бъхме при единъ островъ. Хвърлихъ се на
една 16 метрова дълбочина — тукъ моя събеседникъ ме доста задължи съ посочената дълбочина,
но, нали знаете? — има въ подобни случаи на раз
казване прилика между моряцитъ и ЛОВЦИТЕ! — Излъзохъ отъ водата задъханъ, премрълъ и посинелъ.
Извадихъ въ шепата си пъсъкъ и единъ коралъ.
Като дойдете у дома, ще го видите. То беше страш
на смълость, граничаща съ лудость; и само веднъжъ ли съмъ я проявилъ? Много поуки требваше
даГизвлъка, за да стана разумно храбъръ. Ето, пжтувамъ вече надъ четиридесеть години. Слава Богу
— не съмъ допустналъ големи тръшни, и не съмъ
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Между последните корабоначалници. Но, това: ха,ха,
хи,хи — го ньма у менъ. Спокойна, строга, умна ра
бота. Нищо повече. И най-важното: десеть пжти мъри, единъ пжть рЪжи. Съ морето шега не бива!
Да кажа ли НБЩО друго? Това ,друго* е по-важ
но и отъ най важното: обичамъ морето. Страдамъ,
когато съмъ на сушата, въпреки, че съмъ при СВОИ
ТЕ близки. Престоя ли повече отъ день, ставамъ
нервенъ, нетърпеливъ и избухливъ- Не харесвамъ
това, докривява ми онова. Сърдя се на домашнитъ,
карамъ се на децата. Така е, защото едва петнаде
сеть години бехъ, когато започнахъ животъ, свързанъ съ морето.
И, все пакъ, още не мога да кажа, че съмъ истин
ски морякъ. Мога ли да се справя съ всички из
ненади, които ми готви морето? Тъ еж толкова
много, че все ще се намери некоя, която ще ме по
стави на тЬсно, въ безизходностьта на задънена
улица. Иди, че се оплаквай тогава на този, който
духа!... Така моряците ставатъ мждри, добри, скро
мни хора, които мълчатъ, работятъ, смъло се борятъ и достойно умиратъ, носещи въ душата си го
реща вера.
— Да, да. Казахте вера: мога ли да знамъ мисъльта вй за Бога ?
— Който не е страдалъ, който не е скърбълъ и
изпитвалъ страхъ отъ ужаса на морето, той само
не се е молилъ горещо на Бога, той само не по
знава сърдечната молитва, на която еж способни мо
ряците. Тъ еж и си оставатъ за презъ целия си
животъ върващи!
— Кое, споредъ васъ, е най-тегостно за понася
не, за достигане презъ дългите пжтувания, господинъ корабоначалникъ?
— Тежко се изживева еднообразието. Най-тру
дно се достига търпението, великото търпение на
затворника, окованъ въ едвали не доживотни вери
ги. .. Разбирате ли, какво искамъ да кажа ?.. Следъ
продължителния животъ на море, обслугата става
нервна, сприхава. Хората не могатъ да се търпятъ
помежду си. Заприличватъ на части отъ една голъма машина, които еж се изтъркали — поради което
се стремягъ къмъ разединение. За всичко това до
принася не само еднообразния животъ, не само умо
рата отъ денонощния трудъ, въ който службата на
плуващия корабъ ги тласка — трудъ, продължаващъ
при разтоварване и товарене на пристанищата, но
и раздълата съ близки, домашни и изобщо разда
лата съ живота на сушата.
Корабътъ предполага единъ много неправиленъ
животъ, преценяванъ отъ възприетото гледище на
хората.
Бунтува се човешкото сжщество, когато е по
ставено въ рамки, когато го гнетятъ вериги. Знаете,
вериги има на сушата, вериги има на морето, но
вторитъ еж странно необикновени, както еж необик
новени и всички люде, оеждени на животъ въ пре
делите на просторните сини води на морета и океани.
Корабоначалникътъ ме оставя самъ. Отива на
капитанския мостъ, кждето го зове служебниятъ му
дългъ.
— Необходимо ли е да ми говори повече?..
Търпение, търпение — велико търпение, ста
ри корабоначалнико, доблестни морски вълко! Радоститъ на сушата еж отречени за тебъ. Твоитъ
близки неспирно те желаятъ и те очакватъ, а всич
ките твои приятели, облъхани отъ разлагащата не
га на охолството, носятъ на СВОИТЕ плещи голъмата
самоизмама на щастието.

трКжде е твоето семейно огнище, което съ лю- цбтб си, гбтовъ Да Ги прегърнешъ, да ги разцълубовьта на човъкъ и саможертвата на баща раз- вашъ. Че не еж ли тъ легиона на морскитъ труже
изкри ти въ миналото? Кжде е покоятъ на ТИХИГБ ници, отхранени отъ една майка — морето, готови да
радости, които ти заблънува отъ зората на възтор влъзатъ въ неговото вечно лоно — най-великиятъ
жената младость? Сушата е далечъ. Родината ти се между великитБ гробове?
представя като забраненъ, златенъ бръгъ. Въ само
Времето тече. То е безкрайно, като твоето ве
тата на безпределното море, подобно доблестенъ лико търпение, стари приятелю на морето, като твое
воинъ, оставашъ ти саминъ, сваляшъ шапка предъ то страдание, което те терзае и украсява челото
знамето на твоя корабъ — и въ лицата на твоята ти съ ореола на свитость, непозната и непризната
върна обслуга виждашъ всичките близки на сърд- отъ никоя световна религия! —
(Следва)

Б А Р О Н Ъ Ф О Н Ъ Ш П И Г Е Л Ъ НА

ЛОВЪ

(Изъ морската война)
Две бъха войнитъ, които се водъха презъ пе въ Емденъ. Тукъ се намира сжщо и нашиятъ младъ
риода 1914—1918 г. Едната бъ оная, която се разви благородникъ, който отъ нъколко дни насамъ прави
ло всичките сухоземни операционни театри на Европа, приготовленията си за далечното си и пълно съ
войната, която всички познаватъ и може да се на неизвестности рисковано предприятие. Той очаква съ
рече сжщинската война. — Другата бе войната, нетърпение деня 10. априлъ, когато, споредъ пред
която се проведе по всички морета и океани и която писанието на Адмиралтейството, ще требва да на
имаше преобладаващо економически характеръ, за гази откритото море! Тоя уреченъ день, наистина,
щото 6% насочена главно противъ търговията на скоро идва, но капризното море се е люто раз
воюващитъ отт? едната и другата страни. Англия, играло и попръчва на излизането. Нова заповъдь:
още отъ началото блокира Северното море и за „отплуването на С1 93 — определено за 10. априлъ
твори изхода на Германия къмъ свъта; лиши я.отъ — се отлага съ 3 дни, т. е. за 13 с м . " . Отплува
подвозъ на храни и я обрече на гладъ. Въ отговоръ нето се отлага за 13. априлъ, какво значи това ? —
на това, Германия обяви подводната блокада на Това значи, че първиятъ ловъ на баронъ фонъ
британските о-ви, като изпрати подводниците си Шпигелъ съ новия подводенъ кръстосвачъ ще тре
изъ Атлантическия океанъ съ назначение — да бва да начене на една фатална дата — 13. априлъ
унищожаватъ всички параходи, които носъха храни 1917 год.! Дали да приеме да тръгне? Разбира се,
и муниции за Англия отъ Америка и другаде.
- • безъ колебание, „да"! Той не и фаталистъ... Шпи
Тая, последната война — подводната — е нЪщо гелъ не върва въ тия глупости . . . Той е каленъ
ново, оригинално, .непознато досега въ мировата боецъ, чийто високъ духъ не е въ състояние нищо
история. Интересна е поради своята оригиналность да смути. Хората отъ обслугата негодуватъ, но кои поради живописния фонъ — морето — на който мандирътъ ги успокоява: „Тъзи тъй наречени фа
се развива. Следните редове ни рисуватъ единъ тални числа 13 еж толкова много, че взаимно се
малъкъ епизодъ отъ тая увлекателна военно-морска неутрализиратъ едно друго и съвсемъ не е разумно
да се верва въ нъкаква фаталность въобще1" Моигра.
ряцитъ еж видимо успокоени, а Шпигелъ доволенъ
*
Месецъ априлъ 1917 година. Подводната война отъ това, че хората му лесно еж възприели единъ
е въ пълната си стихия. Корабостроителниците въ неговъ възгледъ.
Килъ и Вилхелсхафенъ, заети дълго време съ по
На 13. априлъ сутриньта подводникъ (1 93 на
правката на корабите, следъ Ютландския бой, бър- пуска Емденъ. Ескортиранъ отъ два стражеви кот
затъ да привършатъ поржчаната още презъ м. сеп- раби, той минава минното заграждение предъ залива
темврий 1915 год. серия подводници. Първиятъ отъ и нагазва широкото море съ курсъ къмъ о-витъ
тая серия е вече готовъ, подводникътъ №93. Той е Шетландъ (Шотландия). Морето е все още твърде
строенъ за далечни океански кръстосвания. Има во- развълнувано, но калените морски вълци, моряците
доизмъстване 850 тона въ надводно състояние и на Шпигелъ, стоятъ бодро на поста си. Съ втора1000 тона подъ водата. Въоржженъ е съ две орж- ченъ къмъ хоризонта взоръ, те очакватъ всъки модия, едното отъ които 105 мм., а другото 88 мм. и ментъ появата на даденъ вражески корабъ — тър
4 торпедни тржби. Носи на борда 16—50 мм. тор сената жертва. Подводникътъ лети съ пълна вера въ
педа и 500 снаряда.
успъхитъ си. Ето го, той е вече по средата на Се
Подводникътъ е привършилъ вече своите пробни верно море. Съгласно последните нареждания отъ
изпитвания и наскоро ще требва да предприеме Адмиралтейството, той излиза, за да води неогра
първия си ловъ около Британските острови и изъ ничена, безогледна, безпощадна война. Сждено било
Атлантическия океанъ. Щастливъ е, че е поставенъ на датския корабъ Ргат да бжде първата жертва
подъ ръководството на единъ младъ, но вещъ и на Шпигелъ. Срещнатъ на 180 мили отъ брега, тоя
ловъкъ командиръ: капитанъ-лейтенанти баронъ малъкъ корабъ (105 тоненъ) бива изратенъ съ
Фрайхеръ фонъ Шпигелъ. Последниятъ е личенъ единъ снарядъ на морското дъно. Обслугата му е
приятель на принцъ Хенрихъ Пруски; преди войната и спасена. Следватъ неколко дни, посветени за на
въ началото на сжщата той бе дълго време неговъ блюдения.
адютант ь. Минава за единъ отъ най-опитнитъ коман
На П.Баронъ фонъ Шпигелъ обикаля безуспешно
дири на ПОДЕОДНИЦИ въ германския флоть. Специалистъ е въ тоя родъ оржжие още отпреди Свет. Шотландските о-ви. На 18. зараньта той сръща нор
война. Авторъ е на книгата .Подводникъ № 202"* вежкия корабъ Шез* 2о1:гнап и го торпедира отъ
която обеляза големъ успехъ не само въ Германия! 400 м. разстояние.. Следобъдъ потопява кораба
СЗгаМгоз, пакъ норвежки; отначало го торпедира, а
Местото на подводникъ 93 е отредено всредъ следъ
— съ неколко снаряда, ускорява сли
четвъртата подводна флотилия, .която стационира зането това
му къмъ морското дъно. 19. и 20. еж прека-
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Подготовка за Олимпиадата. Пробни състезания на яхти еъ Килския залмъ
рани въ кръстосвания. На 21. Баронъ фонъ Шпи съ дървенъ материалъ — предназначенъ за Англия.
гелъ е на бдение предъ входа на Северния каналъ, Корабътъ е потопенъ, обслугата му спасена. Презъ
следъ което забива къмъ широките брегове на нощьта на 29. априлъ, при отлично лунно осветле
Ирландия. Тукъ на пжтя му се изпръчва новъ нор ние, Шпигелъ ср%ща и торпедира последователно
вежки корабъ — УезЙеу, който бива лесно потопенъ. двата английски въоржжени кораба — Сотеалап и
На 25. априлъ, на 200 мили западно отъ Британ УкЬа1. Следъ експлозията на торпедата, Шпигелъ
ските острови, той се ср"вща съ своя германски изплува надъ водата и съ няколко снаряди праща
събратъ — подводникъ (1 43. Размъненъ е поздра- по-бърже корабитъ- къмъ морското дъно. Обслувителенъ сигналъ, който английските радиогонио- гите еж спасени. Капитанътъ и двамата артилеристи
метрическй станции долавятъ. За щастие, лоши по- на УкЬа1 еж взети и задържани отъ Шпигелъ, като
следили отъ това н^вма. Сжщиятъ день баронъ фонъ пленници. Капитанътъ на СотесПап не напуща своя
Шпигелъ среща английския въоржженъ параходъ корабъ и загива съ него. Потопяването на тия две
5\уапгтюге, който забелязва подводника отъ 7000 миии единици е единъ блестещъ уснЪхъ за Шпигелъ.
и обръща въ бътъ. Шпигелъ преследва вражеския
Презъ нощьта на 30. априлъ срещу 1. май по
корабъ около 1 часъ и го обстрелва; той е изси- сжщия начинъ бива потопенъ и другъ английски
палъ вече маса снаряди върху Змаптоге, който параходъ — Ногза. Две торпеда се забиватъ въ
сжщо отговаря съ своето отбранително орждие. Че областьта на машините и после — няколко допъл
тири отъ снарядите на Шпигелъ еж щастливо олу- нителни снаряди ускоряватъ потъването му. Фонъ
чили цельта и ето, че тя ипраща тревожния сигналъ Шпигелъ прибира лицата отъ обслугата на борда
5.0.5.) Притеклиягъ се на помощь, находящъ се на подводника си, кждето ги задържа до зараньта,
тамъ н-Ькжде наблизу, английски корабъ-прймка когато ги прехвърля върху лодка, взета отъ другъ
О. 5гп'р 14 става причина подводникъ 93 да се по неприятелски корабъ. Щастието на Шпигелъ . се
топи и се- скрие. Но внезапно изникналиятъ на сце смее: той лети отъ успъхъ къмъ успЪхъ! (За отбе
ната германски подводникъ -43 принася своята брат лязване е, че всички тия потопени нощемъ кораби еж
ска помощь въ критическия моментъ и доизпълва атакувани отъ много близко разстояние: 200—ЗОО м.).
задачата на своя гурналъ се събратъ: той забива
Кръстосвайки ВОДИГБ на океана, фонъ Шпигелъ
едно торпедо въ ребрата на Зшаптоге и съ това съзира по нататъкъ италианския параходъ Язсаго.
му нанася последния ударъ! Корабътъ потъва; об- Едно торпедо, изпратено вЪрно къмъ цельта, е до
слугата му е прибрана отъ кораба-примка С114. Всеки статъчно, за да унищожи и тая вражеска единица!
помага въ бедствие на ближния си!
Корабътъ потъва много бърже, една часть отъ обслу
На 28. априлъ сутриньта, фонъ Шпигелъ се на гата му е спасена, а другата загива. Малко по-късно
тъква на датския корабъ 0)апа, който е натоваренъ Шпигелъ забелязва руския вътроходъ Воггочус!а1е
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и се отправя къмъ него. Въ. момента, обаче, когато
се готви да го атакува, подводникъ 67, сжщо гер
мански, изпреварва: той, който е билъ по-близу до
жертвата, изплува внезапно и съ 6 бързи снаряди я
праща въ морскигЪ дълбочини.
Двата германски подводника разменятъ взаимно
поздравителенъ сигналъ — сърадвание за отбеляза
ните успехи, следъ което Шпигелъ се освобождава
отъ единъ ненужденъ баластъ — пленниците си отъ
Ногза. Последнит-Б той прехвърля върху една лодка
отъ Вогго\л/йа1е, при което не пропуща случая да
имъ държи кратко
слово, — съ следното любо
питно заключение:1 „Носете - много здраве на краль
Георгъ1 Съобщете му за всичко, но му предайте и
това — че ви нахранихъ и облЪкохъ, макаръ при
пасите ми да не б-вха достатъчни, дори за моите
хора1" (Нещастниците отъ гАскара и Боровдале биватъ прибрани впоследствие отъ тралния риб. корабъ Ведошд). Презъ сжщата нощь на пжтя на ф/
Шпигелъ се изпръчва гръцкиятъ параходъ РаЛпепоп.
Новъ блестещъ усп%хъ на нашия храбъръ командиръ:
едно торпедо е достатъчно, за да се справи
и : с ь това гръцко корито! Партенонъ е потопенъ!
Той е 11-тата по редъ жертва въ досегашния ловъ
на Шпигелъ.
Но запасите въ муниции, гориво и храна на гор
дия немски благородникъ еж вече на привършване.
— Какво да се прави? Важенъ въпросъ, логичниятъ
отговоръ на който може да бжде само единъ: курсъ
назадъ къмъ опорния пунктъ — Емденъ, отратно
къмъ Родината! (Не]т«агг51). И той решава, поема
назадъ. Толкова повече, че презъ втората седмица
на м. май въ Берлинъ ще бждатъ изнесени, съ по
добаваща тържественость, традиционните годишни
конни състезания. . . . А нашиятъ благородникъ е
не само корсаръ (французите го наричатъ пиратъ),
но и страстенъ яздачъ! . . Вс-вка година почти той
жъне завидни лаври вь тия състезания . . . И за
тая година той отдавна е ангажиралъ въ Берлинъ
два хубави коня, бътачи . . . Той требва да се за
върне на време, за да може да се подготви и излезе
съ честь отъ състезанията . . . Доволенъ е отъ своя
походъ, презъ време на който е унищожилъ 11 вра
жески параходи! ВСБКИ би завид-влъ на тоя богатъ ловъ! . . .
Шпигелъ се носи вече назадъ, веселъ и засмЪнъ.
Въ въображението му се рисуаатъ моменти на въз
вишена радость: награда, декорации, похвала отъ
началството... Нови лаври на хиподрома въ Бер
линъ и какво ли не ? Въ каква завидна слава и въ
какви почести ще бжде окжпанъ той тамъ — вср-вдъ
големата столица на Империята!.. (Дали ще пре
живее това нашия герой, наистина? — Не, за жалость 1 Той напусна Емденъ на 13. априлъ, въ единъ
фаталенъ день и това е неговата зла еждба!). И посрЪдъ тия картини, които се рисуваха въ въобра
жението . му, ето насръща му гордъ вражески вътроходъ — Рпге..Той потопи единадесеть чужди ко
раби, защо да не ги закржгли на една дузина? —
Ето, случаятъ му се представя да постигне това !..
Щети направи 121
-Забелязалъ отдалече английския корабъ, Шпи
гелъ се доближава все повече къмъ него. И когато
стига на разстояние около 5,000 м. той открива по
него артилерийски огънь. Два отъ снарядите като
че ли еж олучили
цельта. Кое говори за това ? .—
Факгьтъ, че на1 борда на Рпге" настава паника: обслугата се разтичва по палубата, спущатъ се бър
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же лодки, хора скачатъ въ лодките и пр. Ето една
лодка, пълна съ хора, се отдалечава вече отъ ко
раба, а върху последния не се забелязва никакво
приежтетвие на животъ. Въпръки най-усърдното на
блюдение на Шпигелъ и неговия пръвъ помощникъ,
признаци въ тоя смисълъ не еж открити. Все пакъ,
нашия капитанъ-лейтенантъ е подозрителенъ. Той се
приближава бавно' къмъ ветрохода и продължава
да го обстрелва. Следъ две нови попадения въ це
льта, за него нема никакво съмнение, че съ враже
ския корабъ е свършено!. И най-внимателния наблюдателъ не би открилъ нищо анормално на бор
да му!. Баронъ Фонъ Шпигелъ е вече много на-.
ближилъ и се готви за торпедна атака, последенъ
ударъ..., но въ тоя моментъ става нещо неочаква
но. На големата мачта на ветрохода изпъква изведнъжъ британското бойно знаме, замаскираните
орждия на кораба еж открити незабелязано и. Рп2е изсипва нъколко снаряда върху подводника на
Шпигелъ I. Ефектътъ отъ това какъвъ е ? —Предно
то орждие на подводника е пометено, кулата е съвсемъ разрушена, а снарядите продължаватъ да се
сипятъ... При Зб-ия снарядъ на Рпге, подводникътъ ръзко се навежда назадъ вср-вдъ една експло
зия, която поражда грамаденъ облакъ черъ димъ I.
Подводникътъ изчезва отъ водната повръхность...
Сигурно е потопенъ? Трима души, изхвърляни въ
морето, се борятъ на животъ и смъртъ... Това еж:
Боронъ Фонъ Шпигелъ, навигационния му офицеръ
Кпар и механика Берре. Една лодка отъ Рпге скоро
имъ идва, обаче, на помощь и ги отнася на борда
на английския корабъ. И тримата еж спасени! •
Каква ирония 1 Само до преди нъколко часа на
шиятъ герой хранеше и обличаше пленници — ан
гличани, а ето го сега, той самиятъ пленникъ у англи
чаните !.. Сждба! Нашите мжченици еж набърже
подсушени и еж впрегнати на работа. Кнапъ е заетъсъ превързването на ранените английски моря
ци Депъ се мжчи да пусне въ движение единъ спомагателенъ моторъ, а Шпигелъ, заграденъ отъ ан
глийските офицери Вгегуег, Меаа"е 1 Запскгз (командиръ), разказва усп-вхигБ въ похода си, не безъентусиазъмъ. Съ повреденъ моторъ, съ.разрушенъ радио-постъ, съ голъма пробойна отъ едната страна —
отдето навлизатъ големи струи вода — корабътъпримка Рпге (О. згнр 27) се скита два дни изъ море
то, докато най-после среща катера М. 2. 161, който
го взема на буксиръ и го завлича'първо въ Кинсайлъ, а следъ това въ Милфордъ. Янглийскиятъ
официаленъ бюлетинъ веднага оповестява големия
успЪхъ на Рпге: потопенъ е новъ германски под
водникъ № 931 Лейтенантъ Сандерсъ е приетъ на
докладъ отъ адмиралъ-лордъ Джелико (пръвъ мор
ски лордъ т. е. главнокомандващъ флота), декори
ра нъ съ ордена .Виктория" и произведенъ въ чинъ
капит.-лейтенантъ, (Сандерсъ се сбогува следъ това
съ Шпигелъ, който му благодари сърдечно за лю
безния приемъ и го кани, следъ свършването на
войната, да му гостува въ неговото имение въ Шлезвигь-Холщайнъ, кждетб той знае какъ да му се
отблагодари..) ;
Но какво става понататъкъ съ подводникъ 93?
Сандерсъ го вид-в, какъ той потъна и смътна това
за свои големъ уенкхъ, но вЪ действителность ко
раба на "Шпигелъ не е загиналъ!. Съ разрушена
кула, съ унищожено предно орждие, съ 3-ма загу-*
бени и др. големи повреди, той успива съ големи
мжкй да се добере до базата си, подъ камандата
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на мичманъ Циглеръ *). Корабътъ е поставенъ вънъ
отъ строя, а мичманъ Циглеръ, заради р-вдкия му
героизъмъ, по личната запов-вдь на Кайзера, е произведенъ въ чинъ лейтенантъ!
Въ сжщото време големата радиостанция въ
Иаиеп разпрати следната радиограма въ своя широкъ районъ на действие: „Официално. Нови успе
хи на нашигв подводници въ Ятл. океанъ. Потопе
ни еж. 11 вражески параходи съ общъ тонажъ къмъ
30,000 тона. Между потопените кораби еж и англий
ските СотеаЧап 5,000 гоненъ и Л^Ьаг 5,600 тоненъ
— натоварени съ жито и съ муниции. Останалите
кораби еж носели машини, маш. части, вжглища и
дървенъ материалъ". Тоя отчетъ на Науенъ съот*) Разбира се, че когато брит. Ядмиралтейство науча
ва това — изпада въ недоумение!

ветствув*а напълно съ разказа, който баронъ фонъ
Шпигелъ бе направилъ вече на офицерите отъ ан
глийската примка Рпге.
* * *
Емденъ, м. май 1917 г. Обслугата отъ подводникъ 93, прекарала толкова превратности, е довол
на, че се е завърнала пакъ въ своето гнездо, и раз
мишляваше : „Нашиятъ командиръ, баронъ Фрайхеръ
фонъ Шпигелъ, билъ напълно правъ като.ни уве
ряваше, че фаталностьта на числото 13. е праздна ра
бота". .. А презъ това време нашиятъ капитанъ-лейтенантъ, пленникъ у англичаните, недоволенъ отъ
своята еждба, мислеше почти „сжщото" за своигв
хора: ,Те еж имали право, когато еж се страхува
ли да отплуватъ на тая фатална дата — 13. априлъ
1917 година?"...
"
Преразказалъ Д.

МарковЪ

АРХИМ. ИННОКЕНТИЙ.

М А Н А С Т И Р Ъ Т Ъ СВ. ДИМИТРИЙ В Ъ Д В О Р Е Ц А Е В К С И Н О Г Р А Д Ъ
ПРИ ВАРНА
(Исторически

На 8 километра източно отъ гр. Варна, върху
живописния брегь на Черно-море, всрътгь. велико
лепна градина, величествено се издига дворецътъ
Евксиноградъ и близу до него манастирътъ Св. Ди
митрий, чиято църква служи за дворцова. Кога е
била построена църквата, н-Ьмаме точни данни. Обаче,
сжществуватъ легенди и предания, които се приближаватъ до истината.
По крайбрежието на Черно-море има църкви и
параклиси, едни отъ които и днесъ сжществуватъ,
а други еж разрушени, обаче, отъ основигв имъ
още има следи. Въобще тия църкви и параклиси еж
строени отъ корабоплаватели, които, следъ щастли
вото избавяне отъ корабокрушения презъ време на
СИЛНИТЕ бури въ Черно море, отъ благодарность къмъ
Бога, еж ги строили около местото, гдето еж били
спасявани.
За построяването на манастира Св. Димитрий,
легендата говори следното:
До 1834 год. на морския брътъ при Варна до
зданието на Лсарето откъмъ югозападъ се намирала
Църквата Св. Димитрий, въ византийски стилъ. Покойниятъ варненски гражданинъ Василакоолу, който
е-далъ ценни сведения на Археологическото дру
жество за миналото на Варна, сварилъ тая църква
съ полусрутенъ олтаръ, въ която не се е служело.
Олтарътъ се е срутилъ и падналъ въ морето още
преди руската обсада презъ 1828 год. При построй
ката на новото укрепление въ 1834 год., останалата
часть отъ църквата била съборена по заповъдь на
Пепе" Мехметъ Паша, строительтъ на укреплението
въ Варна.
Следъ 1829 год. когато руските войски се отеглили отъ Варна, корабътъ на капитанъ Герасимъ,
родомъ отъ О. Кефалония, хвърлилъ котва предъ
Варна. Герасимъ, който билъ богатъ човекъ, сънувалъ веднъжъ, че отъ местото, гдето по-рано се е
намирала църквата Св. Димитрий, за която по-горе
говоримъ, изкочилъ огненъ езикъ, взелъ посока къмъ
сегашния дворецъ и се спрЪлъ на височината, гдето
сега се намира манастирската Църква Св. Димитрий.
Тогава капитанъ Герасимъ, който презъ време на
войната много забогагкпъ, обещалъ да построи на
това место манастиръ. За тая цель завещалъ голема

бележки)

сума на наследниците си да изпълнятъ обета му;
а самъ той се поминалъ преждевременно.
••
' Друго пъкъ предание, което изглежда да е постаро отъ горната легенда, говори следното:
Некой си капитанъ Димитъръ, който плувалъ
съ кораба си, идещъ отъ Беломорските острови за
Варна, следъ като пристигналъ въ пристанището и
разтоварилъ стоката, която носЬлъ, тръгналъ обратно.
Въ морето се повдигнала голема буря, която всека
минута застрашавала кораба отъ загиване. Капитанътъ потьрсилъ убежище въ морето срещу цър
квата Св. Димитрий въ града, за която по-горе го»
воримъ. Той горещо се билъ молилъ на светеца да
го спаси отъ бурята, като обещалъ, че ще издигне
въ честь на негово име църква. И, действително,
Св. Димитрий му помогналъ, като му посочилъ без
опасно мъсто въ морето, наблизу до сегашния мана
стиръ, който тогава още не е сжществувалъ. Това
м^сто въ морето, което е доста запазено отъ мор
ските бури, се нарича „Суванлъка". Корабите, за
стигнати отъ буря, тукъ еж намирали убежище. На
това место намери убежище и италианскиятъ параходъ „Морея", идващъ отъ Кюстенджа за Варна,
презъ бушуващата на 11. срещу 12. февруарий т. г.
незапомнена морска буря.
Капитанъ Димитъръ, спасенъ отъ корабокруше
ние, благодарение на усърдните му молитви къмъ
неговия едноименъ светецъ, изпълнилъ своето обе
щание и построилъ въ негова честь сегашната ма
настирска църква Св. Димитрий. Това, по всека въ-роятность, е станало презъ втората половина на
18~в-Бкъ.
Презъ време на руско-турскигв войни впослед
ствие църквата навярно е била разрушена, както
други църкви. Едва въ 1828 год. тя е била възобно
вена. По крайбрежието около Евксиноградъ, презъ
време на руско-турската война 1828—29 год. една
часть отъ руската войска била разположена на това
м%сто. Една пжтека, която • се /намира отдясно на
чешмата по ЕвксинограДското шосе, при завоя за
.Траката", се нарича „Московъ иолу", е водила
къмъ местото, гдето е била разположена войската.
Тукъ била построена и полска болница. Следъ от
теглянето на войскигЬ, болничните, постройки били
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обърнати на килии и църквата, наедно съ тЬхъ, по
лучила видъ на манастйръ.
Презъ турско време е дохаждала тукъ, да пре
карва ЛЪТНИТБ дни, градската аристокрация, понеже
тукъ н-Ьмало оня шумъ и веселби, каквито сжществували въ манастира св. Константинъ.
Отъ дъсна страна въ стената на олтара се на
мира източникъ (аязмо).
Най-старата икона, запазена въ иконостаса, е на
св. мжч. Харалампий, която датира отъ 1717 год.
Други икони, св. Богородица и св. Димитрий, датиратъ отъ 1829 год. а иконата „Царь Славье", въ
владишкия тронъ, носи дата 4. юлий 1826 год.
Когато князъ Ялександъръ Батембергъ е билъ
въ Варна, въ първите години следъ освобождението,
потърсилъ м^сто въ околностите на града, да си
построи дворецъ. Първоначално избралъ такова
место въ Галата, обаче, впоследствие, се отказалъ
поради обстоятелството: Общинското управление е
давало н-вкакво угощение, на което присжтствувалъ
и Князътъ. На трапезата било сложено въ бутилки
старо вино отъ лозята около манастира. Това вино
най-добре се е приготовлявало отъ варненския гражданинъ, покойниятъ Парушъ Георгиевъ, който ималъ
лозя около манастира. Винаги за подобни угощения
вино се е вземало отъ него. Имало тогава обичай
варненци, когато имъ се раждало дете, да запечатватъ бутилки съ вино и да ги заравятъ въ изби,
за да ги отворятъ при тъхната свадба. Такова вино
е било поднесено и на Княза, на когото се много
понравило и, когато му казали, че виното било отъ
около манастира св. Димитрий, тогава той се от
казалъ отъ мисъльта да строи своя дворецъ въ
Галата, а избралъ мъсто около манастира. Ето защо,
той намислилъ да откупи манастира съ неговитъ
лозя и тамъ да построи дворецъ. Когато поискалъ
това отъ манастирската управа, която се е намирала
подъ ведомство на варненския гръцки митрополитъ,
отговорило му се, споредъ църковните канони, ма
настири не могатъ да се продаватъ; затова управата,
като не желаела да откаже, подарила манастира съ
лозята на Княза, който, отъ своя страна, подарилъ на
управата две хиляди наполеона.
Въ архивата на бившата гръцка митрополия въ
гр. Варна, голъма часть отъ която се съхранява въ
Варненския археологически музей, намираме следната
декларация (чернова) на френски езикъ съ оригинал
ните подписи на архиерея и членовете на демо
герондията, по въпроса за манастира.
„Ние долуподписаните: Варненскиятъ митрополитъ
и старейте, членове на демогерондията, които пред
ставляваме варненската гръцка община, обявяваме
чрезъ настоящето, че владението на манастира св.
Димитрий, които се намиратъ въ околностите на
Варна, заедно съ лозята и близките земи, принадле-

жатъ на Негово Височество българския князъ г\лександъръ, като го отстжпваме на него, и че горе
казаното влад%ние е свободно отъ каква и да е
ипотека. За уверение ние издаваме настоящата декларация, която ще замества всека липса на доку
менти за дадения имотъ.
Варна, 16. мартъ 1882 год. за митрополита, неговиятъ заместникъ Лргирополски Калинникъ"* Следватъ още деветь подписи на членовете отъ демо
герондията.
Впоследствие, обаче, изглежда, че следъ като
князъ Ялександъръ построилъ двореца на свои
лични средства на подареното му манастирско место,
следъ като напустналъ страната, демогерондията е
правила опитъ да си възвърне манастира. Това се
вижда отъ друго едно писмо, подъ № 175, безъ
дата, сжщо на френски, отправено отъ гръцкия ми
трополитъ до варненския турски консулъ Кямилъ,
по поводъ на запитването му относно недвижимите
имоти на гръцката община, митрополитътъ, като
посочва кои еж тия имоти, за манастира св. Дими
трий пише следното:
„Гръцката духовна власть е лишена сжщо отъ
манастира св.. Димитрий, който се намира въ окол
ностите на Варна и отъ 15 дюлюма лозя".
„Позволете ми да Ви дамъ известни сведения
относно горепоменатитв имоти"...
.Още отъ първите дни на освобождението на
българското княжество, неговите местни чиновници
еж изявили, по разни начини, желание да обсебятъ
имотитЬ на гръцката църковна община, между които
и манастира св. Димитрий", който тогава принадле
жеше изключително на нашата св. Митрополия. Годишниятъ приходъ на гореказания манастйръ, възлизащъ на петь хиляди франка, беше предназначенъ
за училищата на общината. Въ тоя промежутъкъ,
бившиятъ Князъ, покойниятъ Ллександъръ Батем
бергъ, изявявайки желание да придобие гореказания
манастйръ, процесътъ беше прекратенъ на законно
основание и общината беше принудена, волею не?
волею, да отстжпи гореказания имотъ, заедно съ
църквата, подъ формата на подаръкъ на Княза, срещу
една несъответствуваща на истинската му цена —
сума. Летниятъ дворецъ Евксиноградъ е построенъ
въ землището на тоя манастйръ".
Това писмо требва да е било писано, когато се
е възбудилъ еждебенъ процесъ отъ бившата Окржжна
постоянна комисия за манастира св. Константинъ
противъ незаконното му владение отъ гръцката
община, защото дворецътъ въ писмото вече се на
рича не Сандрово, неговото първоначално наимено
вание, а Евксиноградъ (Преименованието е станало на
25. юлий 1893 год. по изричното желание
първа българска княгиня Мария Луиза).

на

покойната

З Н А Е Т Е ЛИ Д А П Л У В А Т Е ?
Въ своитЬ ритмични отливи морските вълни
рисуватъ върху пъсъка красиви полукржгове,
които балата пъна бавно просмуква, когато водата
се връща обратно въ морето. Какво удоволствие
да тичашъ предъ ВЪЛНИТЕ, преди да се впуснешъ
да плувашъ по ТБХЪ! Добре! Но знаете ли да плувате?
Очевидно е, че не е достатъчно да знаешъ пра:
вилнитЪ движения, за да може учительтъ ви да ви
освободи отъ спомагателното вжже, (което ви при
държа на водната повърхность), за да можете да-

преплувате запъхтени и заморени басейна, въ който
се обучавате, щастливи да достигнете другия му
край и да почувствувате подъ краката си твър
да почва.
М°же да се каже, че човъкъ знае да- плува, само
тогава, когато се чувствува абсолютно сигурно върху
водата, както се чувствува въ кжщи и когато се
радва на тази фамилиарна близость съ новата сръда.
Сжществениятъ елементъ. на тази непогрешима сигурность е нормалното и правилно дишане. Нъма

МОРСКИ СГОВОРЪ

Стр. 69

съмнение, че действието на бълиГБ дробове, когато се диша презъ
устата, е по-пълно и правилно, от
колкото дишането презъ носа, кое
то не е достатъчно експедитивно,
за да позволи бързото плуване.
При неправилно дишане изпитва
се тегота и се увеличаватъ кон
вулсивните движения, които пръчатъ на бързото и правилно плу
ване.
Плуването, безъ съмнение, не
е способность или привилегия са
мо за едно изключително надаре
но и избрано малцинство; то е
сборъ на движения, всъко ОТЪ КОИ
ТО е лесно заучимо. Човешкото
ГБЛО, потопено въ водата, не е
по-плътно, отколкото количество
то на измЪстената отъ него вода.
Прочее, това се отнася за поло
жението на телото въ водата, ако
лежи на дъното или на нейната
Детската колония на Плгьвенския клонъ въ с. Галата презъ лгътото
повръхность. Съ дъска на гър
на 1935 г. на плажа.
ба, гръбна чниятъ стълбъ добре
разположенъ и безъ спазмени движения, водата ви добре разтегнато ГБЛО, чрезъ което пъкъ се печели
носи, безъ вие да употребявате никакви движения. плъзгане върху водата. Требва да се легне въ во
Въ всеки случай требва да се научите да се под дата колкото е възможно по-плътно, най-вече по
държате въ това положение, за да имате възмож- отношение на гръбначния стълбъ, за да се постигне
ность всеки моментъ да си почивате презъ време по-голъма устойчивость въ водата.
на плуването.
Ритмътъ при плуването се регулира отъ ам
Различаватъ се разни стилове плуване. Жабата плитудата на дишането; вдишването требва да става
ни е дала примеръ за плуване върху коремъ, което едновременно съ разтварянето на ржцегв и краката
се постига чрезъ ритмичното разтваряне и приби и изисква много по-малко време отъ издишването,
ране на ржцегв и краката. Отъ количеството изме усилващо отблъскването на тъпото напредъ и трае
стена вода отъ краката при прибирането имъ зависи толкова, колкото ржцетъ и краката стоятъ прибрани.
Издишането и тласкането на ГБЛОТО напредъ
тласъкътъ напредъ, даденъ на телото въ водата,
или колкото повече се разтварятъ краката, толкова изисква приблизително двойно време, което е нуждно
повече водата се измества при прибирането имъ при вдишването и разтварянето на ржцегв и кра
и по-бърже се плува. Разтварянето на ржцетъ има ката. Не може да има пълна сигурность при плу
за цель да поддържа по-скоро равновесието на ГБ- ването, ако не обичате да плувате надъ и подъ
лото, отколкото да измества вода и подготвя изти водата и ако не обичате да държите ОЧИГБ си от
«
чането й отъ прибирането на ржцетъ, извършено въ ворени подъ водата.
сжщото време, когато се прибиратъ и краката. Следъ
Отначало това е трудно и еж нуждни усилия, после
това, важно е да се употръбяватъ всички полезни това доставя истинска наслада за плувеца—напридвижения най-енергично; което се постига чрезъ мъръ, на дъното на морето: животни, разстения и
др. Най-лесно се научава издишва
нето на въздуха подъ водата, запо-.
чвайки изпускането му презъ уста
та и носа, когато очитъ се намиратъ още надъ повръхностьта; щомъ
това не представлява вече неудоб
ство, научавате се бърже да издишвате въздуха, дори следъ като сте
били напълно потопени. Така ще
бждете малко обезпокоявани отъ
водното налъгане и ще можете да
се задържате подъ водата по-дъл
го време; прочее, вдишва се дълбо
ко, задържа се дъхътъ, потапяте се
напълно, после се изпуска въздуха
бавно, докато се стигне повръхностьта
на водата. По този начинъ се губи
страхътъ, така осезателенъ въ нача
лото на плуването.

*ч1ШЪ

Сящата колония. _Въ морето-

Този начинъ на дишане е абсо
лютно необходимъ за единъ „новъ"
стилъ плуване, практикуванъ въ
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Европа отъ много години, но принадлежащъ по
маниера си на най-стария начинъ на плуване,
какъвто свъта познава. Кроулътъ се е практикувалъ
отъ асирийцитъ къмъ 800 година преди Р. X., което
се доказва отъ намеренигв въ Г-Кшуе множество
релефи; сжщо и елинитв еж си служили съ този
начинъ за плуване. Напоследъкъ кроулътъ е въведенъ въ Америка отъ островитъ на Пасифика и
Явстралия, после къмъ 1906 година е пренесенъ въ
Европа отъ австралиеца Неа1у и отъ тогава еж
установени чрезъ този стилъ нови рекорди въ плу
ването, далече превъзхождащи въ бързина, постиг
натите дотогава по обикновените методи.
^
Сжщественото въ кроула е положението на тъ
пото и изкуството за дишане. Тъпото се поставя
въ водата като леко извита джга, бедрата малко
завъртени навжтре, ПИЩЕЛИТЕ прибрани, стжпалата
на краката удрящи правилно водата, произвеждайки
едно движение подобно на витло. Отъ голъмо зна
чение е, и изисква много упражнения, за да се научатъ ТЕЗИ удари на краката — леко, безъ спазми,
съ разпуснати при хълбока стави.
Като започнемъ изучаването на движенията, хубаво
е да се държите за една дъска и да я блъскате
предъ себе си. Следъ като- сполучите въ това, про
стирате ржцетв си предъ лицето и се стараете да
плувате само съ ударите на краката безъ помощьта
на ржцегв. Движенията на ржцетъ приличатъ на
единъ кржгъ, носенъ напредъ и имащъ за центъръ
ставигв на раменетв; прави се въ водата съ обте
гнати ржце, като на повръхностьта на водата лактнигв стави еж свободно разпуснати.
Думата „кроулъ" се употребява въ смисълъ на
„плъзгане" — което е й превода на тази дума отъ
английски. Въ тази метода на плуване, ржцете еж,
които измесгватъ водата, докато краката иматъ
функция на параходно витло. Положението на. тъ
пото въ водата требва да бжде колкото е възИ.

можно по-плоско, безъ да се обръща на дъсно или
лвво отъ движенията на ржцетъ; само главата е
потопена въ водата до основата на носа и се върти
на страна, позволявайки на въздуха да влезе въ
белитЬ дробове. Издишването става въ водата.
Много е лошо . да се потапя главата дълбоко въ
водата — тъпото губи доброто си положение, отъ
което се намалява и бързината на плуването. За
да 'се плува кроулъ на дълго разстояние, дишането
требва да става много правилно, безъ което плувецътъ се измаря много скоро.
Преди кроула, въ Европа се е употребявало
плуването „Напа" оуег Ъах\6' или така нареченото
„истинско плуване" движенията на ржцете при кое
то еж почти еднакви на ТЕЗИ при кроула, докато
краката се движатъ подобно на ножици. За тези,
които желаятъ да плуватъ дълги разстояния, безъ
да бжде необходимо бързане, плуването на една
страна представлява известно преимуществото, найвече за ТЕЗИ, които не могатъ да свикнатъ съ из
дишването подъ водата и вдишването съ устата и
носа, точно на водната повръхность.
За йа се попълни сигурностьта при пребивава
нето въ водата, требва да се знае да се скача въ
водата съ главата надолу, което се научава твърде
скоро и безъ мжчнотии.
Плуването—по коя и да е метода—представлява
особена полза за движенията на всички мускули по
тъпото; ето защо, то може да се постави като
идеалъ на спорта въобще, при който дишането и цир
кулацията на кръвьта еж особено подобрени. Плу
ването не е нито изкуство, нито случайно знание.
Научавайки го добре, ние се чувствуваме не помалко сигурни въ водата, отколкото върху сушата,
имайки възможность да се движимъ бърже и безъ
усилия по водната ширъ..
Преводъ отъ френски:
Иванъ Райновъ

РАЙНОВЪ

С П А С И Т Е Л Н А С Л У Ж Б А ПО М О Р Е Т О И Д У Н А В А
.-. Не веднъжъ. при нещастни случаи въ морето,
намъ, сговорянитв, еж отправяни въпроси: .Що за
морска организация сте вие, щомъ следъ 16 годишно
сжществуване не успвхте да заинтересувате ржководителигБ на морското дело, да уредятъ ефикасна
спасителна служба по нашето морско и дунавско
крайбрежие ?"
Прави еж хората — требва да се създаде такава
служба, обаче . . . гласъ въ пустиня.
, Колко чудесни хора загинаха въ ВОДИТЕ на Черно
море и Дунава при изпълнение било на служебенъ
дългь, било въ борба за препитание или за удо
влетворяване на голвмата си любовь къмъ тъхъ —
морето и Дунава. Въ тази борба и стремежъ тъ за
гинаха, като оставиха намъ спомена и дълга да направимъ нвщо за предотвратяване на бжднитъ по
добни нещастия, на които еж изложени вевкидневно
стотици наши братя —моряци, рибари и спортисти.
Колко загинаха и колко ли още ще загинатъ, ако
не се взематъ сериозни мърки за предотвратяване
поне на ония нещастни случаи, които еж въ наша
властъ.Унасъ не е уредена даже и най-примитивна
спасителна служба. Нвмаме дори начало на такава.
А това показва, колко малко ценимъ хората си.
Служимъ си съ попадналитв ни на ржце въ пове
чето случаи частни кораби и лодки, най-често неот-

говарящи на цельта, за която ги употребяваме. Че
сто собствениците на такива ни отправятъ въпроса
„Ями кой ще ми плати бензина?" И прави еж хо
рата. Времената еж трудни. Бензинътъ е скжпъ. Ра
бота нвма.
Грижата за запазване на човешкия животъ въ
една държава е само нейна. Тя прави всичко, което
й е възможно, за да осигури гражданитв си отъ
нещастия по пжтища, желъзници, автомобили и др.
превозни средства, но не е направила (у насъ, раз
бира се) нищо за осигуряване на пжтника и слу
жащия, когато пжтуватъ и работятъ въ морето.
Загивать хора, които печелятъ коравиятъ си залъкъ отъ морето и оставятъ невръстни деца и жени
да влачатъ тежко сжществувание; загиватъ моряци,,
които пренасятъ сътворените блага по всички краи
ща на света, за да се ползуватъ всички отъ тъхъ,
загиватъ любители, пионери на българската морска
култура и творци на младата българска морска мисъль — загиватъ въ морските води и никой не се
замисля да създаде условия, за спасяването поне
на тия, които търпятъ крушение по крайбрежните
ни^води. Могатъ да се издавятъ десетки* хора въ
района на пристанищата ни, безъ пристанищната
власть да има възможность да имъ се притече на
помощь съ свои собствени спасителни средства. Тя

требва да дири такива отъ частните -лица корабопритежатели и често пристига на местокрушението
много късно.
Крайно време е да се подирятъ. средства, за да
се уреди този въпросъ, така важенъ за морепла
ването ни.
Нашата организация, навредъ тржби изъ страната
„Българи, обичайте морето!", но нашата незаинтересуваность за сждбата на малкото ни моряци, съ
които разполагаме, заглушава нашия позивъ. Отъ
редовете на нашата организация еж дадени вече
много жертви. Намъ е болно за техъ. Ние скърбимъ за техъ и не ще ги забравимъ никога. Наши
предани на морското дело приятели загинаха въ
морето, ниепомнимъ обстоятелствата, при които за
Д-ръ Г. В.

гинаха т-Ь, и отправяме позивъ къмъ ржководителигЬ
на морското ни дъло .Погрижете се за живота на
стотиците българи: рибари, 'моряци и любители на
морето! Погрижете се за тъзи, които творятъ мор
ската култура въ нашата страна!"
, "
Сега, когато на чело на нашето мореплаване
стоятъ хора, добре познати съ своите* доказани
способности и вещи познавачи на морското дело,
когато познаваме тяхната творческа воля, ние,
сме уверени, че нашиятъ позивъ ще бжде чутъ.
Нека се направятъ економии отъ други нужди, но
да се попълни тая крещеща вече необходимость за
осигуряване поне на относителна сигурность на бъл
гарския морякъ и, рибарь. Какъ да се стори това
— те по-добре отъ всеки другъ знаятъ.

ПАСПАЛЕВЪ

К Ъ М Ъ ТАЙНИТ-Ь НА М О Р С К И Т Ъ Д Ъ Л Б О Ч И Н И
(Продължение отъ кн. 1)

Опитите за спускане на батисферата еж започнали още презъ 1932 год. Постепенно и винаги твърде
предпазливо (всЬко спускане на батисферата съ
хора е било предшествувано отъ поне трикратно
спускане на праздна батисфера) се е увеличавала
крайната дълбочина, докато презъ м. августъ, 1934 г.,
при 32-то спускане, е достигната рекордната дъл
бочина — 923 м. До тогава живъ човешки кракъ е
стигалъ следните дълбочини: чрезъ гмуркане — до
45 м. (само за 3 мин.), съ водолазно облекло отъ
стомана — 90 м. и съ подводникъ — до 117 м..
Твърде интересни еж чувствата, които изпитва
човекъ при спускането му въ морскитъ дълбочини.
Проф. Биибъ, който е и авиаторъ, твърди, че не
може да става сравнение между това, което човекъ
изпитва, когато се изкачва въ въздуха съ самоЗатваряне на батисферата.

летъ. (денемъ или нощемъ) и онова, което се
усеща при слизане въ морскитв дълбочини. Инте' ресниятъ и ненаблюдаванъ до сега животъ въ мор
ските дълбочини, както пълниятъ мракъ и абсо
лютната тишина, които царятъ тамъ, правятъ човЪкъ
да се чувствува напълно откженатъ _ отъ земния
свътъ и пренесенъ въ непознато, приказно, черно
царство съ чудни и загадъчни обитатели.
Онова, което най-напредъ се наблюдава при спу
скане въ дълбоките недра на морето — това е по-

Проф, Биибъ (влЪво) и асистентътъ му (ВД-БСНО)
преди влизането въ батисферата.

Проф. Биибъ въ батисферата.

МОРСКИ СГОВОРЪ
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степенното изчезване на дневната светлина. При на
блюдение съ просто око се установява, че още
подъ самата водна повръхность балата светлина се
замества отъ полумракъ. Отъ 'къмъ 15—20 до къмъ
45 м. цари зеленикаво-синиятъ цвътъ, до къмъ 150 м.
— ясно до тъмно-синиятъ, а къмъ 250 до 400 м —
възможниятъ черно-синь цвътъ, какъвто — споредъ
твърденията на проф. Биибъ и асистента му В. Бартонъ — ние на земята не познаваме. Този неземенъ
цвътъ дразнилъ, тормозилъ страшно, както очите,
така и цълото самочувствие на човека и въпреки
многократното спускане, СМЪЛИТБ изследователи на
морските дълбочини никога не могли да се освободятъ отъ това угнетение на черно синята бездна. Отъ

Проф. Биибъ наблюдава морскитЪ глжбини презъ
прозорчето на батисферата,

400 м. надолу батисферата е обгърната и потъва
въ адски черна тъмнина, която по чудо отъ време
на време бива прорЪзвана отъ ту по-слаби, ту посилни — на черния фондъ твърде чудно сияещи
свътло-сини, лимонено-жълти, б-вли или червени свет
лини. Прожекторътъ на батисферата показалъ, че
тия светлини идатъ отъ тайнствените обитатели на
морските недра — чудни и разнообразни организми,
които иматъ свои собствени източници на свътлина
— светещи органи, разположени най-различно, из
пускащи разноцветна светлина и често снабдени съ
силни рефлектори.
Л наблюденията въ спектроскопа (аларатъ, който
разлага белата слънчева свътлина на съставящите
я цвътни лжчи) показватъ, че веднага подъ водната
повръхность започватъ да изчезватъ червените лжчи,
които къмъ 15 м. вече напълно липсватъ. Оранже
вите лжчи се задържатъ до около 45 м., а къмъ
90 м. липсватъ не само те, но и жълтите лжчи. Наблюдаватъ се на тази дълбочина добре СИНИТБ ЛЖЧИ,
чиято ивица, обаче, е чувствително стеснена. Къмъ
100 м. спектърътъ е представенъ отъ 50'/0 сивовиолетови, 25°/в — зелени и 25% — безцветни бледи
лжчи. При 135 м., и СИНИТБ лжчи изчезватъ напълно,
виолетовите се наблюдаватъ ясно, а зелените еж
тъй спаби, че едва се чувствуватъ. Още по-дъл
боко — при 240 м. презъ спектроскопа не се вижда
нищо друго, освенъ една тъсна ивица отъ бледосива свътлина, разположена на местото на синит-Ь
и зеленитъ лжчи.
Онова, което двамата наблюдатели на морското
царство виждатъ и ускщатъ, се предава веднага по
телефона на борда на парахода кждето специаленъ човекъ стенографира чутото. Последниятъ отъ
своя страна следи часовника и стрелката, показ
ваща метритъ на размотаното вжже, съ което е за
вързана батисферата и отбелязва времето и дъл
бочината на всъко съобщение, дошло отъ морските
недра. Така за всъко спускане съ батисферата бива
съставенъ телефоненъ дневникъ, който е огледа
лото на виденото и почувствуваното отъ СМ-БЛИТБ
изследователи на морскитв дълбочини.
(Следва извлечение изъ единъ отъ телефонните
дневници и снимки на видените при излизането въ
морскить недра животни).

В Ъ Н Ш Е Н Ъ ПОЛИТИЧЕСКИ

ПРЕГЛЕДЪ

Може да се каже, че войната въ Източна Яфрика,
И, наистина, не е известно дали Лбисиния може да
която създаде големи опасности и за европейския очаква, че ще бжде поканена въ заседанията, като
миръ, свърши.
независима пълновластна държава. Това е въпросъ,
Следъ влизането на победоносните войски въ който Съветътъ ще требва да реши. Нема другъ
етиопската столица, Мусолини провъзгласи въ Римъ подобенъ случай, върху който може да *се основе
създаването на италианската империя.
едно решение.
Сега, обаче, въ Женева ще започне дипломати
Очаква се, че Италия ще учреди некакво вре
ческата война: ще требва, между другото, да се менно правителство въ Ддисъ-Абеба, преди Съве
разреши окончателно и този сложенъ въпросъ, който тътъ на О. Н. да бжде събранъ за разглеждане на
създаде дълбока пропасть въ отношенията между положението. Верва се сжщо, че Мусолини ше уч
Италия и Англия.
реди тамъ управление, подобно на това на френско
Британското правителство не е имало още време Мароко.
да определи политиката, която ще защищава въ
Отъ друга страна, предполага се, че френското
Женева, когато съветътъ на О. Н. ще разгледа по правителство ще посъветва настоятелно Мусолини
ложението въ Лбисиния. Ясно е вече, че не ще бжде да изтегли значителна часть отъ ВОЙСКИТЕ си,
възможно да се поддържа фронта на санкциите както отъ Лбисиния, тъй и отъ Либия и че Дуче,
срещу Италия сега, когато императоръть е призналъ следъ като е постигналъ цельта си въ Лбисиния,
поражението и нъма действително абисинско пра ще отстрани напрежението между Италия и Лнглия,
вителство.
доколкото това лежи въ властьта му и ще се по-
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мжчи да установи наново добри отношения. Чу
ждите дипломотически кржгове въ Лондонъ не верватъ, че несполуката на О. Н. да запази една
слаба жертва отъ нападението на една силна дър
жава, непременно ще доведе до масови оставки отъ
страна на другите малки държави—членове на О.Н.
Освенъ, въпросите, свързани съ бждещето по
ложение на Ябисиния, въ Женева ще бжде разгледанъ и Рейнскиятъ въпросъ: окупацията на областьта
отъ немските войски.
Поради това, въ заседанията на О. Н. требва да
' се очакватъ остри дипломатически стълкновения, резултатътъ отъ които е твърде мжчно да се предвиди.
Победата на Народния фронтъ въ французките
парламентарни избори б е съвсемъ неочаквана.
Лозунгътъ на този фронтъ презъ време на из
борната борба б е вражда къмъ фашизма въ стра
ната и въ странство. Това начало сега требва да се
прокара на дъло. Вжтре въ страната то изисква
разтурянето на тъй наречените фашистски съюзи и
национализация на Банкъ дьо Франсъ. Въ странство
то ще определя отношенията на Франция съ Гер
мания и Италия.
И двете държави еж фашистски, споредъ френ
ското определение на тази дума, но отнасянето къмъ
техъ съ една и сжща враждебность би значило да
се изложи Франция на опасность да воюва на два
фронта. Какъвто и да бжде ТБХНИЯТЪ партиенъ надписъ, всички французи еж реалисти въ международ
ните работи, а каквото и да бжде равновесието на

партиите въ камарата, ТЪХНИГБ ОЧИ ще останатъ
устремени къмъ Рейнъ.
Въпросътъ, предъ който ще бжде изправенъ
френскиятъ кабинетъ, когато бжде съставенъ, е тоя
за установяване на търпими отношения съ Германия,
безъ да се увреди новото приятелство съ Съветска
Русия. Сътрудничеството съ Янглия представлява
най-очевидния пжтн къмъ разрешение на въпроса.
*
*
*
Разгромътъ на Ябисиния хвърли своята сънка
и надъ конференцията на държавите отъ Балкан
ското споразумение — Турция, Гърция, Югославия
и Ромъния, която се състоя въ югославската
столица.
: Неговите членове еж иззлъкли горчивия урокъ,
че малкитЬ държави не могатъ да очакватъ закрила
на независимостьта или свободата си, ако влъзатъ
въ конфликтъ съ нъкоя велика сила. Колко добре
е усвоила Гърция този урокъ, се вижда отъ ней
ната нова формула, която ограничава задълженията,
поемани по Балканския пактъ, формула—която други
т е членове приеха.
Задължението. за взаимна защита е ограничено
само до една чисто Б а л к а н с к а война. Ялбания,
чиито неотдавнашни договори съ Италия еж я по
ставили почти подъ италиански протекторатъ, е опре
делена въ конференцията като не балканска държава.
По такъвъ начинъ, единъ конфликтъ между
Югославия и Ллбания би се сметалъ отъ Балканското
споразумение като кофликтъ съ Италия, въ който
те не ще се сметатъ задължени да се намесватъ,
освенъ по задълженията, произтичащи за всички
отъ устава на О.Н.
Б. П.

М О Р С К И ОБЩЕСТВЕНИ НОВИНИ
Една международна подготвителна морска
конференция въ Женева. Отъ Международното
бюро на труда въ Женева ни съобщаватъ, че на
25. ноемврий се открива въ Женева трудова
морска конференция, свикана отъ Международното
бюро на труда, на която еж поканени 24 държави,
чийто търговски тонажъ надминава бруто 250,000,
като параходи съ по-малко отъ 100 тона се изключватъ. При тъзи условия взематъ участие Велико-Британия, Съединените, Щати, Япония, Норвегия, Гер
мания, Франция, Италия, Холандия, Швеция, Испания,
Дания, Канада, Съветска Русия, Бразилия, Финлан
дия, Белгия, Китай, Яржентина, Лвстралия, Панама,
Португалия, Индия и две балкански страни: Гърция
и Югославия.
Всека страна ще се представлява отъ тричленна
равноправна делегация: единъ правителственъ делегатъ и по единъ представитель на арматьорски и
моряшки организации.
Между другите въпроси въ дневния редъ на
конференцията, фигуриратъ въпросите относно ра
ботното време въ връзка съ ефективигв на екипа
жите и задължителните платени отпуски за моряците.
Тия въпроси, подготвени сега, ще бждатъ предметъ на разискване въ морската сесия на Междуна
родното бюро на труда, свикана за презъ есеньта
на 1936 год.
Настаняване на работа моряците въ Литва.
Министрътъ на Обществената предвидливость въ Лит
ва е публикувалъ нова наредба за организиране на
бюра за настаняване на работа на моряци. Тази на
редба е въ врзъзка съ международната конвенция за

труда, относно настаняването на моряците, като от
меня наредбата отъ 1931 год.
Главните разпоредби въ нея еж:
Наредбата се прилага за всички лица, работещи
на корабъ, който извършва мореплаване.
Бюрата за настаняване се ржководятъ отъ единъ
комитетъ, състоещъ се отъ четири души, отъ които
двама еж делегирани отъ съюза на арматьорите въ
Литва и двама отъ профисионалната организация
на моряците. Решенията на членовете на комитета,
както и на подведомствените имъ, се утвърждаватъ
отъ министра. Въ определени отъ министра срокове,
комитетътъ е задълженъ да му представя докладъ
за дейностьта си, както и на бюрата за настаняване,
намиращи се подъ негово ржководство, а сжщо
така и отчетъ за упражнението на бюджета. Когато
членовете отъ комитета извършатъ нещо противно
на закона или на наредбите, министрътъ на обществе
ната предвидливость може да ги отстранява временно,
да ги уволнява и, въ важни случаи, да ги преследва
еждебно.
Бюрата за настаняване на моряци могатъ да се
използуватъ отъ всеко лице, търсещо работна ржка
или работа на корабъ, извършващъ мореплаване,
включително командирите, пилотите и механиците.
Използуването на бюрата е запазено- за литвански
поданици, а сжщо и поданиците на страните, които
ратифициратъ международната конвенция относно
настаняването на моряците. Комитетътъ има право,
обаче, да изключи последната категория отъ правото
за настаняване.
Изъ „ШогтаНопз 5ос1а1ез" на Между
народното бюро на труда.
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Въ заседанието на 2. мартъ т. г. Гл. упр. тъло
утвърди управителните тъла на следните клонове:
с. Б ъ л а . Председатель: Ялександъръ Топузовъ,
секретарь-касиеръ Петко Владовъ, подпредседатель
Йорданъ Йосифовъ, членове: Стоянъ Недевъ и Тодоръ Делимановъ, запасни членове Трендафилъ Димовъ и Алекси Янковъ; контролна комисия: предсе
датель Георги Георгиевъ, Кочо Минчевъ и Ефтимия
Черковска, зап. членъ свещеникъ Зисовъ.
Ямболъ. Председатель Никола Т. Бояджиевъ,
пенсионеръ, секретарь Иванъ Д. Ивановъ, книжарь,
касиеръ Ян. Ковачевъ, домакинъ Коста Панайотовъ,
и съветници: подпол. Т\.Догановъ,-В. Бончевъ и Ял.
Нуриянъ; пров. съветь: Иорданъ Таповъ, Ив. Дадовъ
и Ламбри Ламбриновъ.
На 2. февруарий т. г. е основанъ клонъ отъ
организацията въ гр. Петричъ. Гл. упр. тъло утвърди
управителното тъло на новия клонъ, както седва:
председатель Константинъ Ялексиевъ капитанъ о.з.,
секретарь капитанъ Георги Котевъ, касиеръ до
макинъ Георги Благоевъ; съветници: инженеръ Димитъръ Митковъ и Д-ръ Хр. Тенчевъ; пров. съветъ:
председатель Никола П. Георгиевъ; съветници: Геор
ги Блючевъ и Илия Ятанасовъ.
Съгласно окржжното № X—40—153 на Гл.
Дирекция на желъзницитъ и пристанищата, служба
за проверка на приходитъ — до всички ж. п. гари;
превозния и контролния персоналъ: На членовете на
Б.Н.М.С. се издаватъ билети по таксите на намале
ната тарифа, когато пжтуватъ въ групи най-малко
отъ 8 човъка. Съгласно чл. б § 33 наредбата за
безплатни и съ намалени такси превози, групите
требва да еж снабдени съ уверения и лични карти
отъ Гл. упр. тъло.
По поводъ наредбата-законъ, съ който се
облага съ адвалорно мито новокупениятъ параходъ
на Бъл. търг. пар. д-во „Родина", като митото се
удържа отъ следващата се на д-вото субсидия,
Г.У.Т. изпрати на г-на Министра на железниците
изложение съ становището на Б. Н. М. С. по този
въпросъ.
На мъхтото на капит. лейт. Мишляковъ и .лейт.
Пецевъ, членове на музейния комитетъ при Г.У.Т.,
еж назначени лейт. Б. Рогевъ и мичм. 1 р. Ял.
Райновъ.
На 7. мартъ Пловдивскиятъ ни клонъ даде своя
традиционенъ морски балъ въ салоните на Военния
клубъ. Балътъ е билъ изнесенъ съ голъмъ успехъ.
На-15. мартъ въ салона на Яквариума се състоя
Общото годишно събрание на варненския клонъ
на Б. Н. М. Сговоръ. При пъленъ салонъ отъ чле
нове и гости и съгласно дневния редъ, председательтъ господинъ Д-ръ Паспалевъ изнесе беседа на
тема „Живота въ дълбочините на морето", придру
жена съ свътливи картини. Той изтъкна, че благо
дарение на щедростьта на американски меценати
професоръ Биибъ е можалъ съ своята батисфера
да проникне на 923 м. дълбочина и да изнесе предъ
любознателния светъ това чудно разнообразие на
животъ въ големите дълбочини, което досега едва
ли не се смъташе за фантастично.
Прие се и отчетътъ на клона. Дейностьта се из
тъкна като много добра. Констатира се, обаче, една
обществена индеферентность, както къмъ членува
нето въ други дружества, така и въ Морския сговоръ.
Клонътъ брои 526 члена; организиралъ е морска
колония, крайбрежна учителска екскурзия, много
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беседи съ съответно съдържание и заздрави мор
ския легионъ. Материалното му състояние е много
добро.
На поздравителната телеграма отъ страна на
целата организация, по случай праздника на Осво
бождението до Н. В. Царя, се получи следния Висо
чайши отговоръ:
Петъръ Стояновъ
Председатель на Бълг. Народенъ Морски Сговоръ

Варна
Сърдечно благодаря Вамъ и на членовете на
Морския сговоръ за любезните поздрави и добритъ
благопожелания, които ми изпращате по случай
праздника на Освобождението.
Царьтъ
Отъ 4. д о 17. мартъ т. г. секретарьтъ на органи
зацията, лейтенантъ Панчевъ. направи обиколка на
клоновегЬ отъ Южна България, като изнесе бесе
дата .Отбрана на крайбръжията и военния флотъ".
На 5. мартъ чете сказката си предъ офицерите отъ
Търновския, гарнизонъ, като посети за втори пжть
В. Търново. На б. мартъ Габровскиятъ ни клонъ е
устроилъ четене на беседата въ Габрово. На 7. е
приежтетвувалъ на бала на Пловдивския клонъ, а
на 8. е посетилъ Т. Пазарджикъ, кждето е проучилъ
възможностьта за възобновяване на клона тамъ.
На 8. мартъ е челъ сказката си въ Ясеновградъ, а
на 10. с. м. е билъ въ Карлово, кждето челъ два
пжти беседата: предъ учащитъ се и предъ гра
жданството. На 12. е прочелъ сказката си въ Ст. За
гора, на 13. въ Ямболъ, на 14. въ Сливенъ и на 16.
въ Казанлъкъ.
На всъкжде беседата е била посетена масово и
слушана съ най-голъмъ интересъ. Управителнитъ
тела на клоновете еж изнесли предъ секретаря
интересуващите ги въпроси и еж получили необхо
димите указания за предстоещата имъ дейность.
Интересътъ къмъ постройката на плувни басейни
на всекжде е голъмъ. Клоноветъ обежждатъ сжщо
така организирането на детски летовища за предстоещия сезонъ. Поради недостатъчно време нъкои
клонове останаха непосетени. Предполага се това
да стане въ едно кжсо време.
И тази година Г.У.Т. устрои традиционната поклоническа екскурзия до Палестина и обратно.
Екскурзиантите заминаха на две групи. Първата
група отъ 45 души замина на 16. мартъ съ парарахода .Бургасъ*. Втората група отъ 57 души за
мина на 29. мартъ съ парахода „Царь Фердинандъ".
На връщане и двете групи пжтуваха съ пара
хода „Бургасъ" отъ Хайфа презъ Ялександрия и
Портъ Саидъ за Цариградъ — Бургасъ. Желаещитъ
екскурзианти имаха възможность да посетятъ и
Кайро.
Ямболскиятъ ни клонъ е встжпилъ въ владъние на местото, върху което е построенъ плувниятъ
басейнъ, като е снабденъ съ Ямболската община
съ административенъ актъ № 3895 съ следното съ
държание.
НДМИНИСТЯТИВЕНЪ НКТЪ

№ 3595
Днесъ 1. априлъ 1936 год. възъ основа прото
колното решение № 15 ст. 7-а, отъ 21. мартъ 1936 г,
на ямболския градски общински съветъ, подписа
ните: кметъ инж. Яп. Петровъ, общинския архитектъ
отъ една страна и председателя на Българския На
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роденъ Морски Сговоръ — Ямболски клонъ, Нико
ла Т. Бояджиевъ, отъ друга страна, съставихме
настоящия административенъ актъ, въ удостовере
ние на това, че първите предаватъ на разположение
и въ пълно владъние (условна собственость) и вто
рия приема, съгласно горното решение на общин
ския съветъ, следния недвижимъ имотъ, състоещъ
се отъ 8960 кв. м. общинско мъсто, въ землището
на гр. Ямболъ, на дъхния брЪгъ на р. Тунджа —'
бивша „черничева градина", при граници: ръка Тун
джа, и отъ трите страни общинско место, по при
ложената тукъ скица и решение на съвета, които
съставляватъ неразделна часть отъ настоящия актъ.
При това се обявява, че горното имущество се
предава въ пълно владение на Българския Народенъ
Морски Сговоръ, който има право да се разпореди
за записването му още отъ днесъ въ надлежните
данъчни книги на общината.
Настоящйятъ административенъ актъ се състои
въ два еднообразни екземпляри, отъ които единия
за Ямболската община, а другия за притежателите
— Б. Н. М. Сговоръ — клонъ Ямболъ.
(под) Досегашенъ притежатель на отстъпеното
имущество, ямболски градски общински кметъ
Ап. ПетрОвъ.
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(под.) Общински архитектъ: Д. Боневъ
(под.) Приобретатель-председатель на Б. Н. М.
Сговоръ-ямболски клонъ Т. Бояджиевъ.
В ъ з а с е д а н и е т о си на 14. май н. г. Главното
управително гвло за трети пжть се занимава съ пи
смото отъ 21. мартъ т. г. на началника на флота
капитанъ I рангъ Сава Н. Ивановъ, председатель на
организацията. Съ това писмо той моли да бжде
освободенъ отъ длъжностьта председатель на орга
низацията, тъй като е много заетъ служебно и фак
тически не може да изпълнява тази длъжность така,
както той я схваща и къмъ една организация тол
кова близка до сърдцето му. Сжщиятъ дава изразъ
на добрите си чувства къмъ организацията и на готовностьта си да й съдействува така, както е правилъ това винаги.
Главното управително гвло като прецени обстоя
телствата, които налагатъ на господинъ Сава Н.
Ивановъ да моли да бжде освободенъ, както и ука
занията на ХП-тия съборъ, уважи молбата му и из
бра за председатель, подпредседателя г. Петъръ
Стояновъ, бившъ дългогодишенъ председатель, а за
подпредседатель се избра г. Яковъ Найденовъ.

Книжнина
Нашата специална морска литература се увеличи съ
единъ новъ „Наржчникъ за товаренето, поддържането
и работата на кораба", отъ капитана на Българското
търговско параходно д-во Найденъ Я- Найденови Това е
едно спретнато издание, съдържащо въ 6 глави много
ценни данни, необходими за ржководния персоналъ на ко •
рабитъ и за всички, които се занимаватъ съ морски транспортъ. Особено ценни въ това отношение еж глави I и
Л. Въ първата глава се засьга вьпросътъ за сродството
въ интересигв на корабостопанина, корабоначалника, тър
говеца и застрахователя за правилното натоварване на
кораба и превозването на стоката въ добро състояние.
Тази общность въ интереситв налага на всички ТБЗИ фак
тори добре да познаватъ особеностите на вевка стока, а,
следователно, наржчникътъ е една необхЬдимость за всички.
Въ глава втора еж дадени въ азбученъ редъ всички ви
дове стоки съ указание, какъ тръбва да става товаренето
и подреждането имъ въ кораба, като еж дадени и особе
ностите на нвкои отъ твхъ и начинитв за опазване отъ
повреди. Въ отдвлна таблица еж дадени за сжщитв стоки
обемит-в имъ за 1 метрически или английки тонъ тежесть.
Тази таблица е главниятъ факторъ при определяне на
навлото за известна стока, тъй като навлото обикновено
се опредвля за тонъ тежесть, а обемътъ опредвля коли
чеството стока, която може да се побере въ дадено по
мещение на кораба, т. е. неговата товароспособность за
даденъ видъ стока. Следватъ следъ това редъ полезни
таблици за бързо превръщане на разни мврки отъ единъ
видъ въ други, за да служатъ за помагало при минаване
отъ една система къмъ друга, споредъ странитв и твхната практика. Дадени еж сжщо така практически таблици
съ указания за опредвляне на здравината и издръжливостьта на разни вжжета и вериги, указания на разнитв
видове бои и пр. Отъ особенъ интересъ е приложението
къмъ книгата съ извадки отъ английския законъ и пра
вилата на Воагй о? Тгайе, за товарене на зърнени храни
въ насипано състояние отъ Сръдиземно и Черно морета
за пристанища извънъ Гибралтарския протокъ. ТБЗИ пра
вила еж задължителни на континента и неспазването имъ
влъче следъ себе си глоби, достигащи до голвми раз-

мври. Тв еж особено необходими за нашитв корабоводачи, корабопритежатели и товарачи сега, когато Българ
ското търговско параходно дружество откри континентал
ната си линия.
Наржчникътъ се появи точно на време и иде да за
пълни една голвма празднина въ^ашата морска литера
тура. Книгата може да се достави направо отъ автора
или чрезъ канцеларията на Г. У. ТБЛО на Б. Н. М. Сго
воръ ул. ,Царь Боросъ" № б.
Трудове на Опитната ихтиологична станция въ гр.
Созополъ за 1933 г. Томъ II. (Издание на Министерството
на народното стопанство). Бургасъ, печатница Н. В. Велчевъ, 1934 г.
Благодарение на пропагандата и дейностьта на Бъл
гарския народенъ морски сговоръ, нашата бедна морска
литература все повече и повече се обогатява съ твърде
бързъ темпъ. Това явление трвбва да ни радва, защото
по този начинъ морскитв въпроси у насъ ще бждатъ до
бре осввтени, а чрезъ това ще си съзцадемъ едно пра
вилно и твърдо схващане за голвмото значение на мо
рето за нашия стопански животъ.
Въ края на 1934 г., по инициатива на началника на
Ихтиологическата станция въ гр. Созополъ, г-нъ Ял. Нечаевъ е отпечаталъ втория томъ на «Трудове на опит
ната ихтиологична станция въ гр. Созополъ, за 1933 г."
Книгата, обикновенъ форматъ (84 страници), съдържа следнитв 6 интересни въ научно-морско отношение статии:
1. Черноморскиятъ паламудъ—отъ Я. Нечаевъ.
2. Маркирането на прелетнитв скумрии „чирузи" презъ
пролвтьта 1933 г.—оть Я. Нечаевъ.
3. Нвкои наблюдения върху малкигв морски каракуди—отъ Я. Нечаевъ.
4. Нвкои биологични и хидрологични наблюдения—отъ
Н. Нечаевъ.
5. Наблюдения върху разпределението на соленостьта
и температурата въ бургаския заливъ и близкитв предъ
него открити води—отъ Стр. Черневъ.
6. Фаунна листа на нашитв бракични води — отъ Я
Вълка новъ.
С. Н. И.

Стр.

МОРСКИ СГОВОРЪ

76

Трудове на Опитната ихтиологична станция въ гр.
Созополъ за 1934 година. Томъ III. (Издание на Мини
стерството на народното стопанство). Печатница Н. В
Велчевъ, Бургасъ 1935 г.
. Третиятъ томъ на .Трудове на опитната ихтиологична
станция въ гр. Созополъ", излъзълъ отъ печатъ въ края
на 1935 година, обема 84 страници, при следното сържание:
1. Къмъ ихтиологичнигв и биологични станции въ предъла на Мраморно и Черно морета (5 страници).
2. Гебедженското езеро като риболовенъ и раколовенъ теренъ—отъ Н. Нечаевъ (16 страници).

»3. НБКОИ биологични и хидрологични наблюдения —
отъ Я. Нечаевъ (21 страници).
4. Созополъ като риболовенъ центъръ—отъ Стр. Черневъ (18 страници).
5. Предпазване на рибарските мрежи — отъ Стр. Черневъ (23 страници).
Ние препоръчваме тия интересни трудове на Опитната
ихтиологична станция въ гр. Созополъ на всички, които
се интересуватъ отъ научното изследване на нашитъ прибръжни води.
С. Н. И.

Художествени и з л о ж б и в ъ Варна
Единъ много похваленъ починъ на Варненската град
ска управа и на Дирекцията на варненския народенъ театъръ е да се устройватъ въ фоайето на театра, изложби
на български художници. Тия изложби безпорно ще допринесатъ много да се развие художествениятъ усътъ у
широките кржгове на варненското гражданство, а, освенъ
това, ще ги запознаятъ постепенно чрезъ непоср-вдствено
съзерцание съ най-ценнитъ творения на нашигв майстори.
Наредъ съ това тъ даватъ потикъ на община и други
институти въ града да откупуватъ картини, чийто постепено нарастващъ брой ще направи възможно създаването
на постоянна картинна галерия въ Варна, каквито има
вече въ много по-малки градове, а даже и въ с. Пордимъ.
Началото биде поставено съ изложбата на Иванъ Христовъ. Художникъ съ висока култура и въпръки това съ
запазена самобитность и голвма интуиция. Преди всичко,
майсторътъ на нашата стара кжща. Нея той рисува обик
новено безъ обитатели; обаче, въпр-вки това, неговите
кжщи излжчватъ животъ, ала живота на миналото, чийто
ритъмъ той фиксира на платното. Но тукъ ни интересу
ватъ главно морските му работи, защото, напоследъкъ,
той възсъздава и родното крайбръжие, обаче, и тукъ по
вече го привлича миналиятъ животъ и морето му се явява
не като самоцель, а по-скоро като пейзажъ и обстановка
на миналъ животъ. Вниманието му спира не самото море
съ своята необятность, въчно движение и безспирна промънливость, а крайбрежието, и то неговите стари по
стройки, които ни говорятъ съ езика на миналото: почти
нима негова морска картина безъ стара кжща. Затова,
като изразъ на нъщо минало и преходно, тв създаватъ
неминуемо меланхолно настроение. Съ тоя свой романтиченъ историзъмъ Христовъ разкрива нови [хоризонти за
морската ни живопись.
Все пакъ, има и платна, на които морето се явява съ
самостоятеленъ животъ, съ естествено движение и ри
тъмъ, съ сочни естествени багри и колоритъ; такава е,
напримъръ, картината .Созополскиятъ заливъ" — едно отъ
най-хубавите му платна отъ варненската изложба. И ние
смътаме, че ако Христовъ отдели повече внимание на
комбинацията, стара кжща и морски пейзажъ, морската
ни живопись би спечелила значително.

Яко творчеството на Ив. Христовъ не си поставя за
цель да овладъе широкото, развихрено море, последното
представлява стихията на Христо Каварналиевъ—вториятъ
изложитель презъ тоя сезонъ, който се явява вече спе
циално съ морска изложба. Каварналиевъ е роденъ маринистъ. Отъ дете още той се е срастналъ съ морето,
живълъ е постоянно съ неговия животъ, вникналъ е въ
разноликия му характеръ, запозналъ се е съ цълото му
разнообразие, ала го е преживвлъ, преди всичко, като
стихия и като такава предимно то става предметъ на не
говата живопись. Каварналиевъ нахвърля разбушуваното
море, съ неговото замайващо величие, съ една ненадми
ната лекота. На последната му изложба дори тая лекота
се чувствува дотамъ, че не може да се отрази впечат
лението на известна маниерность. Яла, въпръки това, и
сега неговитъ развълнувани морета поразяватъ съ своята
гигантска мощь и първична разбушуваность.
Нова страна въ неговата живопись разкривать ония
картини, на които той прадставя патриархалното минало
на Варна отъ предосвободителната епоха и непосръдствено
следъ освобождението. Нъколко табла съ богатъ коло
ритъ и старинна техника ни пренасятъ въ стара Варна,
съ нейната приютяваща затвореность и цвлостна про
стота. Неговиятъ талантъ се проявява и въ долавяне на
душата на старинни кжщи, които възсъздава удохотво-'
рени и пълни съ настроение. Отъ друга страна, обаче, въ
тая му изложба бие на очи едно разнообразие въ
жанръ и техника, което създаваше впечатление на
еклектицизъмъ, не даващъ да изпъкне достатъчно специ
фичното и симобитното у художника. Затова бихъ му
препоржчалъ, въ бждеще да се ограничи въ оня жанръ,
който най-много допада на художническия му натюрелъ
и който преди години му създаде име, а именно да се
стреми да доовладъе докрай скалата на морето — отъ
огледалното му спокойствие до демоничната му развихреность. Това еж неизчерпаеми сюжети, които еж доста
тъчни да изпълнятъ едно жизнено ДБЛО. Това би било
най-сериозното отношение къмъ собствения талантъ всъкакви отклонения могатъ само да му вредятъ. Я той
може и тръбва да даде още много на нашата морска
живопись.
Проф. Я. Арнаудовъ
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ТРИНЯДЕСЕТЯТЯ ГОДИШНИНЯ
НЯ ИЛЮСТРОВЯНОТО СПИСЯНИЕ

„МОРСКИ СГОВОРЪ"
ОРГЯНЪ НЯ БЪЛГЯР. НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ

Годишенъ абонаментъ 150 лева. На членовегв на Б. Н. М. С, които еж издъл
жили членскигв си вноски за 1936 год.,
списанието се изпраща безплатно. Ябонаментътъ се плаща предварително.

Умоляватъ се г. г. сътрудницитъ* на сп.
„Морски Сговоръ" да пишатъ ржкопиСИГБ си отчетливо, по възможность на
пишеща машина, и на официалния правописъ. При неспазването на последния,
редакцията ще се види принудена да
спада известна часть отъ хонорара.
Неодобрени ржкописи не се връщатъ.

• Отъ Редакцията.
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БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРДХОДКО ДРУЖЕСТВО - ВАРНА
Дружеството поддържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
и Дунава до северните европейски страни: Франция, Янглия,' Белгия, Холандия,
Германия, Дания и пр.
Освенъ тая континентална линия, която се поддържа съ три първокласни
линейни параходи типъ .Родина",.-дружеството
поддържа редовни и извънредни
линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Турцйя, Гърция, Италианските острови — Додекакеза, Сирия, Палестиня и Егйпетъ,
като се посещаватъ попжтнигв пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Дяександрия, Портъ Саидъ и Пирея.
Тия последни пжтувания давагъ възможность въ единъ срокъ отъ "20 дни
' йай-много и съ разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване
въ страната за сжщото време, да се видятъ . останкит-в и паметницитъ на всички
древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ
които паметници, по своята величественость и хуДожественость, еж още.ледостигнати.
Пжтуванията за Леванта — Близкия и з т о к ъ се извършватъ съ големи и луксозни пара-,
ходи, т и п ъ — „Царь Ф е р д и н а н д ъ " при всички удобства за приятно и 'неусетно пжтуване по морета,
които съдържатъ безподобни природни красоти; Босфора, Златния Рогъ, Мряморно море, Дарданелигв
и осеяния съ острови Лрхипелагъ, много отъ които се издигатъ на хиляди метри надъ морската» повърхность.
.
Последното пжтуване дава възможность .да се г„посетятъ и всички свети м-Ъста на еврейската
християнската и мохамеданската религия.
• VI *"
.>
.'-'
'
Никое друго пжтуване не може да даде • толкова големо разнообразие на неизгладимивпеча"
' тления отъ природата и творенията на човешкич\гений- въ неговите най-всестранни прояви отъ нача-«
лото на човешката история д о д н е с ъ . •
. %:*'" : ' Г " • - .; '
:' • ' . • • • ' "?-'>У '• >
Дружеството поддържа редовни съобщения," два пжти презъ седмицата, и между всички бъл
гарски черноморски пристанища-съ луксозния и ^ързоходенъ параходъ „Евдокия".
Освенъ горните редовни линии, дружеств^о презъ/летнигв месеци прави и и з в ъ н р е д н и п ж тувания о т ъ Варна д о Цариградъ, с ъ паравддиттз „Царь Ф е р д и н а н д ъ " и „Бургас^Б^^съ-чдоес т о я в а н е в ъ Ц а р и г р а д ъ т р и цтзли дни.,
|".
Пжтуването между двете пристанища трие само 12 часа — една нощь. . . : „ . * - • .
Презъ СЖЩИГБ л^тни месеци п/х ^Евдокия' плава крайбрежно по специално разписание, съ*
Намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ Ц-БЛОТО българско крайбрежие
въ течение само на 36 часа.
'
.. •-.•*• - -»
И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до
^йстопол> и обратно, пжтницитъ- нощуватъ на параходите и, ако желаятъ, могатъ да получаватъ и
кланата си тамъ на сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабигв на Бъл\ гарското търговско параходно д-во, редовни и извънредни, еж дадени въ отдЪленъ проспектъ, който
«е намира въ всички дружествени агенции въ сграната и в ъ странство и се раздава даромъ при
поискване
и направо
отъ Дирекцията
1иласъ
— 3915;
II — 2915 инаIIIдружеството;
- 1915. намира се и въ всички, клонове на Морския Сговоръ.
• _,..-г'ТТрез
I.Грезъ
ЦенитЬ
на билетитЬ
з а Александрия
коитоспециална
се поддържатъ^два
пътнит-Ь
месеци, отъ
1-и юний до съ
15 редовните
септемврий,съобщения,
се установява
тарифа за
'"пжти въ до
месеца
съ пзраходитЬ
Бургасъ"
и ,Ц. параходъ,
Фердинандъ",
отиване или
само презъ
връщане/
,--отиване
Дяександрия
и връщане
съ сжщйя
безъ.само
прекжсване,
освенъ
времебезъ
на
. • пристанище
•
.
Ч.
. ;храна,
престояе ж
на: кдааба въ нвкое
по разписание, както следва:
I класъ — 6015 лв. II — 5015 и III — .4015 лв., включително и храната. ' Ц
II. Ценит-Ь на билетите п о нашетег^крайбрЪжие о т ъ Варна д о . Я х т о п о л ъ и обратно,
съ п/х ,в-Йвдокйя*, по Л-БТНОТО разписание, отъ 15 и май до 15-и септемврий, съ право на нощуване
въ Царево въ помещенията на съответната класа — е ж : .
'
I класъ лв. 300; II —-240-и III — 170 лв. безъ храна.
^ - •:.,,
III. ЦенитЬ на билетигв д о Ц а р и г р а д ъ и "обратно; съ п/х „Царь Фердинандъ" и .Бургасъ",
презъ лътнитЬ месеци, съ престой въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите, еж1
I класъ отъ лв. 2100 до 1600 споредъ положението на местата
II . • ' • . . . „ 1 5 5 0 . 1 1 5 0 \ „
,
. ' .
Ш . • , .. - . 7 0 0
^ ._. |• .
..•'.-,'
За храната се плаща:
/
по Александрийската линия: закуска — 22 лв., об-Ьдъ — 70 лв. и вечеря
— 70 лв. а пъленъ
!
дневенъ абонаментъ\по 150 лв.
•
*
По крайбргьжието отъ Варна до Яхтополъ и обратно, презъ летните месеци, пъленъ дневенъ
абонаментъ отъ закуска, обедъ и вечеря — 80 г,в.
* • с:—сг
До Цариградъ и обратно, презъ пътния сезонъ, само съ параходите, които правятъ екскурзии
т- се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за целото пжтуване — 452 лв.
ф
При редовнитгь пжтувания — съ п/х .Ездокия" крайбр-Ъжно се плаща за закуска'15 лв., а за
обедъ и вечеря по 50 лв., пъленъ абонаментъ — 100 лв.
„Намаления: правятъ се само отъ редовните тарифи, за отиване и връщане предплатено \5%,
за групи по-големи отъ .25* души — по споразумение.
Горното важи за -1936 година.

