РОПОТНМО

Картина отъ М. Жековъ

13 и 5

I
I ВАРНА

ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ,

-

ЙДЙ-ШСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГО-ИЗТ. ЕВРРПД

ВАРНА

Най-модерни бански съоржжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската фадина, срещу банигв, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.

^'хигхл/"*-*--*

«.

Меню въ първокласни ресторанти отъ 50—80 лв. дневно.
Я ла картъ, пъленъ обътгь, безъ питиета, отъ 25 лв. нагоре.

КРЯСИВИ 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 МУЗИКЯЛНИ ТЪРЖЕСТВЯ въ началото на м. августъ,
съ участието на най-видните бъл
гарски артисти. Презъ сезона гостуватъ Народенъ драматиченъ
театръ и Народната опера.
УСЛОВИЯ ЗЯ ЖИВОТЯ
НЯЙ-ИЗНОСНИ
Първостепенни хотели отъ 40—
90 лв.на легло.
Частни квартири отъ 25—100 лв.
дневно, споредъ категорията и чи
слото на леглата.

Лътовна карта за цЪлия сезонъ 30 лева.
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ТЯКСИ ЗЯ БЯНИТЪ:
1. Студени бани

I класа кабина 15 лв.
шкафче 8 лв.
II
.
Ш
общасъблек. 5 лв

2. Топли бани

{;

класа на часъ 20 лв.
»
»
12 лв.

Отъ 1. юний до 30. септемврий ле
товниците се ползуватъ съ 50°/0 нама
ление по Б. Д. Ж., като за връщане
билетите важатъ до 31. октомврий
Отъ 12. юлий до 12. Явгустъ намале
нието е само ЗО°/оБюрото за летовници при Курорт
ното стопанство въ приморската гра
дина разполага съ пъленъ списъкъ на
квартири, дава всички сведения и на
станява лътовницигЬ безплатно.
За тия, които търсятъ абсолютн
спокойствие и морелЪчение — препоржчваме Св. Константинъ.
Лътовници, запомнете, че есеньта въ Варна е сжщо тъй приятна, както илътото,—
но
при сравнително по-низки цени.

Отнасяйте се за всичко до Варн. град. общ. курортна дирекция,
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АОРСШ СГОВОРЪ
ОРГДЦЪ ЦА БЪЛГАРСКИЯ ЦАРОДШЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
Година 13
Варна, пай 1936 г.

УРЕЖДН
КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯТЪ ОТДЪЛЪ

Брой 5
Глав. ред. проф. Я. НРННУДОВЪ

ХРИСТО РУСЕВЪ

Н У Ж Д А Т А О Т Ъ БЪЛГАРСКО КОРАБОПЛАВАНЕ ПО ДУНАВА
Реките, въ естественото си положение, еж били
използувани за корабоплаването още преди откри
ване на морските пжтища, като еж обслужвали голема часть отъ световния стокообмтшъ; когато попосле се откриватъ и последните, тия два пжтя* еж
станали, а и днесъ еж, голъмата артерия на све
товната търговия, защото по. тЪхъ се превозва 3/«
отъ свЪтовния стокообменъ.
Днесъ търговията е много чувствителна, тя не
търпи излишни разходи и търси винаги най-евтиното
превозно средство, за да могатъ предлаганите стоки
да бждатъ конкурентноспособни; а това може да
стане само съ използуване на водния превозъ, който
е много по-евтинъ отъ коларския и ж. линия. Какво
сме направили ние въ това направление?
Дунава, още отъ древни времена, е билъ естествениятъ пжть за културно общуване на народите,
които еж живели по нейните, брегове и въ съ
седство съ тъхъ, и чието значение като воденъ
пжть е бивало оценено и въ най-стари времена.
Той привлича вниманието на най-мощните търговски
държави, като Англия,2 Германия и др. Неговиятъ
басейнъ е 817,000 клм. ; дължината му 2600 клм.
Той протича презъ богати индустриални центрове,
по които се развива голЪма търговия.
Чрезъ Дунава ние може да се сношаваме съ
средна Европа, безъ да се страхуваме отъ спънки
и да изнасяме нашите произведения, като грозде,
яйца, овощия, зеленчукъ и др., които днесъ намиратъ добъръ приемъ на пазарите на средна
Европа, и които ще намърятъ още по-добъръ пласментъ, ако се намъсимъ по-активно въ дирене на
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ за пласирането имъ т. е. ние сами
да ги занесемъ и предложимъ на чуждите пазари.
А това ще може да стане, когато имаме доста
тъчно наши кораби, защото, отъ една страна, превозътъ съ собствени кораби е по-ефтинъ отъ тоя
съ чуждите, а отъ друга—националното чувство на
екипажа ще го накара да се отнася по-добре съ
стоката, следователно, тя ще пристига на чуждия
пазаръ въ запазенъ видъ и ще бжде по-скоро и подобре продадена.

Обаче, ако на морето все пакъ сме създали
едно параходно дружество съ нъколко парахода, на
Дунава ние не сме направили абсолютно нищо. Дори
и крайбрежната служба бе до тази година въ ржцетъ на чужденците — нъщо, което ръдко се среща
дори и въ най-назадъ останалитъ народи. Тази наша
неподвижность въ използуване на воднитъ пжтища
и къмъ корабоплаването по Дунава въобще, може
да се обясни само съ това, че днесъ не се познаватъ
условията за създаване на едно корабоплавателно
предприятие и значението му за народното сто- .
панство.
Като разгледаме таблицата, поставена въ нача
лото на стр. 78, ще видимъ, че нашиятъ вносъ и
износъ по Дунава на последните 5 години се рав
нява средно на 317,000 тона годишно, отъ които
само износъ еж кржгло 150,000 тона.
За да можемъ да поемемъ ц^лия този износъ
по Дунава на разстояние отъ 1400 клм., при една
възможность за плаване отъ 200 дни и при усло
вие, че всичкиятъ ни износъ е само тежка стока—за
цълия плавателенъ сезонъ, намъ ще еж нуждни
плаватедни еждове съ кржгло 25000 тона вм-встимость или, изразено въ шлепове отъ по 600 тона,
42 шлепа. Като вземемъ прецъ видъ, че У, отъ на
шите износни стоки еж обемисти, числото на шле
повете ще требва да бжде увеличено до 60 броя.
И така, статистиката отъ днешно време ни показва,
че у насъ има условия за създаване на едно кора-»
боплавателно предприятие по Дунава съ български*
капитали. Разбира се, на първо време не може да.
се мисли за създаване на корабоплаване въ такъвъ
големъ разм-нръ, защото това ще изисква голъми
средства и много време, а ще тръбва да се създаде
такова, което на първо време да може да задоволи
крещещигЪ нужди на нашия износъ.
За тази цель е достатъчно да се доставяте 4
моторни шлепа съ товароспособность до 40 вагона
единиятъ, снабдени съ охладителна инсталация и съ
скорость най-малко 20 клм. срещу течението. По
този начинъ, стоките, изнасяни съ моторните шле
пове, ще могатъ да пристигатъ въ пазарните цен-
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трове Буда-Пеща, Виена и пр., за- сжщото време, жавни средства.
както ако биха били превозени по железопжтната
Както въ всеки отрасълъ, така и тукъ, държа
линия.
вата требва да даде примЪръ т. е. да направи пър
Като имаме предъ видъ, че презъ миналата вата стжпка, следъ което и частната инициатива не
година сме заплатили на чуждите държавни ж. п. ще закъснее да я последва. По тоя начинъ ще се
администрации надъ 30,000,000 лева за превозъ на създаде единъ отдушникъ за нашето стопанство и
нашето грозде и овощия, които пари, при налич- следъ 4—5 години ще имаме по Дунава единъ коностьта на едно българско дунавско корабоплаване, рабенъ паркъ, който ще подхожда на стопанското
биха могли да бждатъ спестени за народното сто и географско положение на България.
панство, става още по-ясно, колко е належаща нуж
дата отъ по-скорошното създаване на българско
') Голъмото намаление на износа празъ 1935 год. се
корабоплаване по Дунава, па било то и съ дър дължи на неурожая презъ сжщата (Б. Р.)

ОХРАНА МА НАШИТЪ БРЪГОВЕ
Г.

ПАНЧЕВЪ

СЪВРЕМЕННИ ВОЕННИ КОРАБИ
(спомагателни сили)
Както армията не «може безъ спомагателните си такова кацване е необходима специална тренировка
войски, така и флотътъ не може безъ спомагател на летците.
ните си кораби, каквито еж:
Въоржжени еж съ VI—10. см. до X—20-3 см.
/. Хвърчилоносцаттъ — носятъ на себе си 20—90 орждия; XI—7.6 до XII—12.2 см. противохвърчилни
сглобени, готови за летене, и 10—45 разглобени хвър и до 54 противохвърчилни картечници. Носятъ и
чила (отъ трите вида — разузнаватели, изтреби IV—VI—53 см. торпедни надводни тржби.
тели и бомбоносачи),"които лесно се сглобяватъ; двиБронирани еж-пазилищата (хамбарите) на хвър
жатъ се съ бойнигв ескадри и пускатъ хвърчилата чилата, летището, командната кула и водолинията.
си тамъ, дето е необходимо. "ГБ еж специално по Подводната часть е устроена противоминно.
строени кораби, или приспособени кръстосвачи и
На хвърчилоносачигв има удобства за животъ и
търговски кораби съ най различенъ тонажъ. Ско- почивка за летците и корабната обслуга.
ростьта имъ е 32—34 мили, районътъ на действие
II. Матка на подводници. Специално устроени
3,000—4,000 мили. Най-горната имъ палуба е чиста или приспособени кораби съ най-различни тонажи,
и устроена специално за кацва ч и излитане на хвър скорости и въоржжаване. Носятъ гориво, храни
чила; дълга 160—200 метра и широка 25—32 метра; телни и бойни запаси за подводниците и въ тъхъ
. димната тржба, командниятъ мостъ и стожерътъ еж еж създадени условия за почивка на подводните
отстрана. Димътъ отъ КОТЛИТЕ се охлажда, за да обслуги. Въ военно време се използуватъ и като
не пръчи на кацването на хвърчилата. Отъ лети кораби примки.
щето на хвърчилоносача може да излита ново хвър
III. Кораба примка — бойни, търговски, рибарски
чило всЬки 5 секунди т. е. 12 хвърчила въ минута и др. кораби, въоржжени съ артилерия, торпеда,
или всичкитъ си хвърчила ще пустне за 8—13 ми добре маскирани като обикновени търговски кораби,
нути. Освенъ летището има още 2—3 хвърчило- пжтуватъ подъ неутрално знаме въ мъстата, гдето е'
стрелни моста (катапулта). Хвърчилата, следъ кацва най вероятна срещата на неприятелски подводници.
нето си, се прибиратъ въ специални пазилища (хам При откриване на подводника те се опитватъ да
бари) подъ летището или една часть остава на б-Бгать или даватъ знакъ, че се предаватъ. Когато
него. Излитането и кацването е желателно да става подводникъть се доближи, тЬ откриватъ огънь отъ
срещу в-БТъра. За бързото убиване на инерцията маскираните си орждия и торпедни тржби и потопри качване, на опашката на хвърчилата има особна пятъ подводника. На такива примки еж станали
ралица, която при кацване повлича особни еластични жертва 24 подводника.
вжжа или обикновени вжжа съ подвижни тежини
*""—
" —
7
А
IIV.
у' Мрежозаградители
трежозаграоители. —
— бойни,
бойни търговски,
търговски риоина края. Така хвърчилото се спира много бързо. За барски и др. кораби, устроени за постХне лр'най-

МОРСКИ
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вероятните пжтища на подводниците на особни ко
нопени и стоманени мрежи, които оплитатъ, унищожаватъ съ специални мини или само сигналуватъ
за присжтствието на подводника. Тъ ПО тонажъ еж
малки и слабо въоржжени. Тъ сжщо се маскирватъ
и като иматъ вида на най-безобидни ветроходни ри
боловни кораби и други, поставятъ своите мрежи.
Въ такива мрежи еж загубени 22 подводника.
V. Ограднщи — кораби съ малъкъ тонажъ и скорость, устроени за поставяне на плаващи огради око
ло пристанищата и базите. Тия огради еж дървени
или верижни, поддържани отъ плавци, съ които се
ограждатъ базитъ и пристанищата за предпазване
отъ ненадейно нападение отъ изтребители, торпе
доносци, торпедни катери и преградници.
VI. Преградници — Когато изходите на некое
пристанище еж тесни и плитки, ГБ могатъ да се преградятъ съ потопяване на кораби въ теснините. Тия
кораби биватъ обикновено стари военни или тър
говски отъ поголъмъ тонажъ, устроени нарочно
за бързо потопяване на определено мъсто и труд
но изваждане Обслугитъ имъ обикновено напускатъ кораба, когато той вече потъва и се оттеглятъ
на спасителните си лодки; за такива биватъ обик•новено избрани храбреци-доброволци.
Съ такива преградници еж затваряни ИЗХОДИТЕ на
Портъ-Ятуръ отъ ЯПОНЦИТЕ (1904 г.) „Зеебрюге" (гер
манска база за подводници) отъ англичаните въ
1917 г. и др.
VII. Миночистачи — специално устроени или
приспособени кораби съ малъкъ тонажъ, малко по
тъване (газене), силни машини, малко въоржжаване

Стр. 79
(повечето противохвърчилно) и малъкъ районъ на
действие. 'Йзползувагь се за чистене на МИНИТЕ по
единично и въ група.
Нуждата отъ миночистенето и значението на ми
ночистачите отъ день на день растатъ.
VIII. Стражни кораби — специално построени
или приспособени кораби отъ малъкъ тонажъ, големъ районъ на виждане, средно въоржжаване, снаб
дени съ сигурни средства за връзка съ бръга и под
слушване, носятъ противоподводни бомби.
Използуватъ се за денонощно стражуване предъ
бреговете, базите или специални мъста — по наз
начение. Те първи требва да видятъ противнико
вите кораби и, ако могатъ, да ги отбиятъ, или, като
донесатъ точно и подробно за противника, съ бой
да се отеглятъ къмъ базите или подъ прикритието
на брега. Денемъ т е могатъ да се заменятъ отъ
авиацията и подводниците.
IX. Кораби- мишени — специално устроени ко
раби за движение и маневриране безъ обслуга. Командватъ се съ радиеви вълни. По техъ се стреля
съ бойни снаряди, като по противникови кораби. Т Б
служатъ сжщо и за изпитание на нови снаряди,
брони и др. Такива кораби досега иматъ Англия
„Центурионъ" и Германия „Церингенъ".
X. Учебни кораби — специално построени. Снаб
дени съ най-модерни машини и оржжия. Между
тЪхъ има и стари ветроходни кораби — използуватъ
се тамъ гдето за обучението на корабните обслуги
има повече време.
Въ всички държави имъ отдаватъ голямо зна
чение.

САВА Н. ИВАНОВЪ

И З Ъ С Т Р А Ш Н И Я Д Н Е В Н И К Ъ НА Д У Н А В С К И Я П А Р А Х О Д Ъ „БОРИСЪ*
Презъ време на Световната война, благодарение
на реквизираните български и завзети чужди кораби,
българската дунавска флотилия, базираща се въ
Русе, се увеличи твърде много. Къмъ края на вой
ната тя се състоеше отъ всичко 76 плаващи ежда,
а имено:, 2 миноноски, 2 парни катера, 8 параходавлекачи, 32 шлепа съ водоизместване отъ 350 до
1100 тона, б чама отъ 200 до 350 тона и 26 при
станищни понтони. Всичкиягъ този грамаденъ за
нашите условия и схващания плаващъ ръченъ паркъ,
командванъ отъ смалите наши флотски офицери
и обслужванъ оть мобилизираните храбри и ержчни
български моряци, презъ време на войната разви
твърде енергична и . забележителна военно-транспортна дейность. Само нашите 8 мобилизирани парахода-влекачи съ съответните шлепове направиха
презъ време на войната общо около 1500 пжтувания между дунавските пристанища, като изминаха.
по и срещу течението на ръката около 150,000 клм.
и пренесоха около 100,000 войници и 800,000 тона
най-разнообразни хранителни и бойни припаси и
всевъзможни други материали, необходими за въоржжения' български народъ. За тази своя усилена
транспортна дейность само тЪзи 8 парахода-влекачи
изразходваха около 13,500 тона каменни вжглища
и 22 тона машинно масло.
Единъ отъ тъзи параходи-влекачи беше и ,Борисъ", собственость на С. Панайотовъ отъ Видинъ.
Още съ обявяването на войната собственикъгь на
кораба го предложи да бжде използуванъ за тран
спортните нужди на дунавската флотилия, като той
самъ пое командването му и не" претендираше за

никакво възнаграждение, освенъ да му отпущатъ
необходимите горивни и намазни материали. „Борисъ" имаше водоизместване около 40 тона, при
дължина 16 метра, широчина 3 м. и газене 1*3 метра.
За двигатель му служеше една едноцилиндрова
парна машина съ мощность 60 конски сили. Следъ
привършване на войната той бъше повърнатъ об
ратно на собственика му.
Нека за моментъ се пренесемъ въ архивата на
дунавската флотилия въ гр. Русе и прелистимъ Н-Бколко отъ пожълтелите страници отъ стражевия
дневникъ на кораба .Борисъ", за да имаме поне
една малка откжелечна представа за трудната, от
говорна и опасна дейность на нашигЬ кораби отъ
дунавската ни флотилия презъ време на Свътовната
война.
*
.* *
21. май 1917 година. По заповъдь на коменданта
на ломското пристанище взехъ на влъкало 14 оби
кновени лодки, а на стена — собствения ми шлепъ
в Никополъ",натоваренъ съ единъ вагонъ интендантско
имущество, включително 26 каси по 50 килограма
захарь за 36. допълняваща дружина и една мо
торна лодка.
Въ 16 часа и 10 минути напуснахъ ломското
пристанище при тихо облачно време. Въ 17 часа и
30 минути,, когато бъхъ съ кораба на около 1 километъръ отъ селото Линовр, се появи неочаквано
силенъ северо-източенъ вътъръ, вследствие на който
влачените лодки започнаха да зафебватъ вода и
рисковаха да се откженатъ. При това положение
решихъ да застана на котва. Достигналъ надъ се-
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лото Бистрецъ (на ромънския брЪгъ), направихъ за
вой, отдадохъ котва отъ парахода и шлепа и се
завързахъ на бръга съ носови и кърмови вжжет-а,
следъ което отдадохъ и задната котва на шлепа,
спущайки я странично и достатъчно далечъ отъ
шлепа. Веднага следъ това отвързахъ лодките отъ
парахода и ги завързахъ на бръга, понеже долниятъ
дунавски вътъръ ги нанисаше върху парахода.
Съ „Борисъ" останахъ до шлепа, имайки на Д-Бсната си стена моторната лодка. Вътърътъ все повечй и по-вече се усилваше, като образуваше ви
соки, стръмни и кжси вълни, които често една следъ
друга налитаха върху парахода и шлепа. Продъл
жително оставане тукъ беше левъзможно, безъ
рискъ за разбиване на едно отъ двете корита.
Положението скоро севлоши. ВЪтърътъ се усили
и премина въ сжщинска буря. Наоколо нъмаше ко
раби и не можехъ да очаквамъ никаква помощь.
По-нататъшното ми' оставане на стена до шлепа
б-Ьше много рисковано. Не ми оставаше нищо друго,
освенъ да се отделя отъ него и да се закрепя са
мостоятелно, но и това беше твърде рисковано,
тъй като, поради големото клатене на парахода,
можеше да се скжса котвената верига и да бжда
изхвърленъ на бръга.
Обстановката беше трудна и опасна. Нъмаше
време за много мислене. Тр-вбваше да се действува
бързо, смело и решително. За да не всевамъ па
ника между моряцитЬ и придружаващите транспорта
войници, повикахъ при себе си старшията на ко
мандата, която придружаваше транспорта — младши
подофицеръ отъ 36. допълняваща дружина Иванъ
Костовъ — и му съобщихъ поверително, че поло
жението ни е много сериозно и твърде опасно, като
му предложихъ да прибере войниците отъ шлепа
на парахода поради необходимостьта да търсимъ
спасение само съ парахода. Той ме помоли да по
ставя поне двама войника на брега, за да пазятъ
пълния съ воененъ товаръ шлепъ, но й това беше
невъзможно, тъй като единствената параходна лодка
бъчпе отнесена отъ вътъра и вълнението и никакво
съобщение по-вече съ бръга не беше възможно въ
този моментъ. Въ това време, усилващата се постоян
но буря, достигна до степень на ураганъ. Веднага
заповедаха да се отдадатъ вързалата, за да се от
деля отъ шлепа. Но при наличието на ураганния
вътъръ, тази операция беше трудна и изискваше
продължително време за работа, а требваше да се
действува бързо, защото всеки моментъ можеше да
бжде сждбоносенъ за насъ. Тогава заповъдахъ да
пресБкатъ вързалата съ брадва и да вдигнатъ ко
рабната котва. Следъ като последната ми заповедь
се изпълни бързо и сржчно и параходътъ се осво
боди, азъ го насочихъ срещу течението на Дунава
къмъ Ломъ, за да 'спася поне хората отъ сигурно
потъване.
Пжтьтъ срещу течението на Дунава къмъ Ломъ
б-вше много труденъ и мжчителенъ. Иначе спокой
ните дунавски води сега подъ напора на ураганния
северо-източенъ вътъръ, се беха развълнували не
имоверно много. ГОЛ-БМИТБ островърхи вълни, чиито
основи се деформираха и скжсяваха твърде много
отъ силното течение, беха много опасни за малкия
и почти претоваренъ съ хора параходъ. Все пакъ,
продължавахъ да се движа по посока*къмъ Ломъ.
Къмъ 20 часа, когато бехъ достигналъ до опаш
ката на островъ Катина, забелязахъ, че кърмата на
влачената на стена моторна лодка загребва вода,
отъ. чиято тежина параходътъ започна да се накланя
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на дъсната си страна. Веднага изпратихъ моряка
Мирчо Давидковъ да изхвърля водата отъ моторната
лодка съ едно газено тенеке, обаче, вълнитЪ постоян
но заливаха лодката съ много по-големо количество
вода, отколкото морякътъ можеше да изхвърля отъ
нея. При това положение беше много рисковано да
. продължавамъ да пжтувамъ съ нея, за това заповедахъ да отдадатъ вързалата й и да я пуснатъ
на произвола, преди да се е напълнила съ вода.
Къмъ 21 часа, когато се стъмни напълно и бурята
достигна до най-голъмата си сила, пжтуването стана
още по-рисковано и опасно. Нямаше другъ изходъ
отъ това тежко положение, освенъ да продължа пъту
ването си срещу течението на Дунава, докато до
стигна до долния край на канала Растъ, кждето да
вл-вза, за да се прикрия, докато поутихне бурята.
Корабътъ се клатеше отъ вълнението дотолкова,
че винта му често излизаше отъ водата и се вър
теше напраздно въ въздуха, създавайки твърде
опасни сътресения за машината. Повикахъ маши
ниста при себе си и му заповЪдахъ »да бжде много
внимателенъ при обслужване на машината и да ми
съобщава веднага дори и за най-малкия изгледъ за
повреда. Бехъ решилъ при такава, или при другъ
подобенъ опасенъ случай, да изхвърля съ пъленъ
ходъ парахода на брега, за да спася поне хората
отъ загиване.
Поради извънредно големата тъмнина и обра
зуващата се мъгла отъ разпръскването на вълните
не можехъ да открия канала Растъ. По необходимость требваше да продължа трудния си пжть къмъ
Ломъ, кждето пристигнахъ благополучно. Тукъ, съ
помощьта на обслугата отъ шлепа „Мъхта № 3",
откждето ми дадоха вжжета, понеже моите беха
скжсани, усп-вхъ да се завържа и стоваря пжтницитъ на брега.
22. май 1917 година. Сутриньта въ 8 часа, въ
канцеларията на пристанищното коменданство съставихъ необходимия актъ за станалитъ произшедствия. Яктътъ беше подписанъ отъ мене и МОИГБ
пжтници.
Въ 14 часа, следъ като бурята беше вече поутихнала, на парахода се амбаркуваха: началникътъ
на ломското пристанище капитанъ-лейтенантъ Поповъ съ 4 моряка и мл. подофицеръ Иванъ Костовъ
съ едно отделение войници. Веднага следъ това за
минахме за с. Бистрецъ.
При пристигането ми тамъ намърихъ шлепа
„Никополъ" потъналъ. Виждаше' се само часть отъ
носа и кърмата му, които съответно беха закрепени
за предната и задна котва. Вързалата, които беха
подадени отъ шлепа на брега, бвха скжсани.
Огдадохъ котва до потъналия шлепъ. Тукъ подъ
ржководството на капитанъ-лейтенантъ Поповъ и
следъ трудна и усилена работа, успехме да изтеглимъ потъналия шлепъ до самия брегъ, кждето го
завързахме здраво. Следъ това командата започна
да изважда отъ водата и прибира разните предме
ти, които плаваха наоколо.
. Въ 21 часа прекратихме работата. По запов-вдь
на капитанъ-лейтенантъ Поповъ оставихме на брЪга
постъ. отъ войниците, за да пази шлепа и отпжтувахме съ парахода .Борисъ" за Ломъ, кждето при
стигнахме въ 03 часа.
23. май 1917 година. По заповедь на Коменданта
на ломското пристанище взехъ на парахода „Борисъ"
една команда отъ 16 души моряци и младшия по
дофицеръ Иванъ Костовъ съ войнишката команда
отъ ^6. допълняваща дружина. Въ 6 часа отблъ-
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снахъ отъ ломското) пристанище й се нйс"очйхъ
къмъ
местото на аварията при с. Бистрецъ. Въ 1112 часа
пристигнахъ. Моряшката и войнишката команди за
почнаха да работятъ около шлепа, изваждайки отъ
. водата съ най-разнообразни импровизирани инстру
менти потопените съ шлепа товари.
Презъ време на работата, азъ тръгнахъ пешъ по
брега къмъ изтокъ. 2 километра източно отъ по
тъналия шлепъ намтфихъ четиринадесетехъ гребни
лодки, изхвърлени на бръга, а сжщо така и греб
ната лодка отъ парахода «Борисъ", която на 21.
май привечеръ беше откжсната и отнесена отъ па
рахода. Още по на изтокъ — на около 5 до б ки
лометра източно — намърихъ и моторната лодка,
напълнена съ вода и тиня. Веднага следъ това се
върнахъ при котвеното место на „Борисъ", откотвихъ го и се насочихъ съ него къмъ моторната
лодка. Заповъдахъ да се изгребе водата и тинята
отъ моторната .лодка, спуснахъ я на вода (тя беше
иначе здрава и можеше да се държи надъ водата),
взехъ я на влъкало на парахода и се завърнахъ
при шлепа.
Въ 19 часа приехъ на парахода работещите при
шлепа команди, взехъ на влъкало моторната лодка
и се отправихъ за Ломъ, кждето пристигнахъ бла
гополучно въ 21 у2 часа.
24. май 1917 година. По заповедь на комен
данта на ломското пристанище, който се амбаркува
на парахода „Борисъ", взехъ на влъкало шлепа
.Места № 3" съ младшия подофицеръ Иванъ Ко-
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стойъ, една команда войници и 20 души военнопленици и точно въ б часа отблъснахъ отъ лом
ското пристанище. Въ 8 часа бЪхъ пакъ при потъ
налия шлепъ. Веднага следъ това завързахъ шлепа
.Места № 3" при брега, за да натоварятъ на него
извадените отъ водата товари и аварираните лодки.
Докато се товареше шлепа азъ отдадохъ вър
залата на потъналия шлепъ .Никополъ" отъ бръга
и го закрепихъ на собствената му котва. Комендантътъ на ломското пристанище беше решилъ,
почти наполовина опразднения потъналъ шлепъ
«Никополъ", да бжде отвлеченъ и изхвърленъ на
отсрещния български бръгъ отъ парахода-влъкачъ
.Варна", тъй като тази трудна и тежка маневра не
беше по силитъ на командвания отъ мене параходъ
.Борисъ".
Въ 1772 часа взехъ на влъкало натоварения съ
спасенитЬ товари шлепъ „Места № 3" и го откарахъ въ Цибъръ. Тукъ назначената отъ капитанълейтенантъ Поповъ' комисия състави необходимия
актъ и подробенъ списъкъ за спасените товари,
копие отъ който се изпрати въ ломското приста
нищно комендантство.
Следъ като се привърши тая формалность, имайки
на борта си коменданта на ломското пристанище
капитанъ-лейтенанть Поповъ и военнопленици, азъ
се отправихъ за Ломъ, кждето пристигнахъ въ
2372 часа.
Командиръ на парахода „Борисъ":
(п) С. Панайотовъ.

Г. п.

М О Р С К О Р А З У З Н А В А Н Е ПРЕДИ Б А Л К А Н С К А Т А В О Й Н А
Знаяло се е, че Варна се отбранява само отъ 2
Действително при турския Адмираленъ щабъ е
имало разузнавателна служба, но тя се е задоволя 24 см. орждйя, а Бургасъ и другите малки приста
вала само да преработи сведенията, доставени отъ нища се отбраняватъ отъ малки полски и др. орж
оперативния отдълъ на сжщия щабъ. Нейната ра дйя. И тия сведения презъ целата война останали
бота се е състояла въ подреждане на получените повече или по-малко неверни.
готови таблици, изхождащи отъ съвършено нена
Сведенията, добити следъ войната отъ български
деждни и въ повечето случаи стари източници. Тур източници, показвали на турците, колко назадъ е
ция поддържаше морски аташета въ великите сили, била останала морската имъ разузнавателна служба.
но никой не обръщаше внимание на съседните дър
Българското крайбрежие е било укрепено подъ
жави, които, макаръ и доста слаби по-отделно, мо руско ржководство отъ подполковникъ Лудогоровъ.
жеха наедно да противопоставятъ единъ флотъ, го- Той укрепилъ Варна, гдето требвало да се крие бъл
денъ да се бори съ турския.
гарския флотъ и да се подготвя за атака на тур
Вместо турската разузнавателна служба да се ския. По ВИСОЧИНИТЕ около Варна били изкопани
интересува, отъ флотите на Великите сили, много окопи, гдето се поставили полски орждйя и такива,
по-уместно щеше да бжде, ако тя бе се заинтере останали отъ руско-турската война. Пристанището
сувала да проследи развитието и последното съ било преградено съ два реда торпедни батареи.
Около артилерията и на други по-важни мъста око
стояние на съседните малки флотиТурската морско-разузнавателна служба е била ло Варна имало-укрепени и готови за действие 6000
много слаба; тя е черпила сведенията си отъ слу пехотинци. Разузнавателните постове по българско
хове, непроверени извори, консулствата и морските то крайбрежие били свързани съ Варна чрезъ телеграфъ или телефонъ; телефони имало на посто
бюлетини, издавани отъ големите флоти.
Ето защо, въ деня на мобилизацията, Турция нъ- вете Шабла, Калиакра, Каварна, Балчикъ, Евксиномаше точни сведения ни за корабния съставъ, ни за градъ, Галата, Емине, Бургасъ и Созополъ.
бреговите отбранителни съоржжения на ПрОТИВНИЛичниятъ съставъ на българския флотъ, заедно
ЦИТе СИ.
,
съ офицерите, достигалъ до 2287 души; българите
Въ една таблица на морската разузнавателна били запазили известно количество мини, които да
служба се казва, че България има 7 торпедоносеца, поставятъ въ Мраморно море.
но какви еж, съ какви оржжия и скорости — ^не се
Подвижниятъ съставъ на българския флотъ се е
е знаяло. Два деня следъ обявяването на войната, състоялъ отъ малкия кръстосвачъ Надежда, б тор
турското външно министерство е съобщило на фло педоносеца и 5 плаващи торпедни батареи —всич
та, че България има И торпедоносеца; други све ко въ добро състояние.
дения гласели, че наскоро е потъналъ близо до
Сведения за гръцкия флотъ. Още отъ 1908
Варна единъ изтр-Ьбитель подъ българско знаме, год. имаше едно надпреварване въ морските въкоето показвало, че България има и изтребители. оржжения на Гърция и Турция. Всека се стремеше4
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това отъ година на година отекчаваха бюджетите
си. Презъ време на това съревнование, до началото
на Трйполитанската война, Турция бе увеличила
флота си съ 2 стари кръстосвана и четири нови из
требители.
' Гърция не се задоволи само съ вкарването въ
строя на единъ брониранъ кръстосвачъ, но бързо
започна да увеличава торпедните си единици (из
требителите), достави единъ подводникъ и поржча
въ Германия единъ новъ линеенъ корабъ.
И при обявяването на Трйполитанската война,
трудно можеше да се каже кой флотъ бе по-мощенъ: на море, освенъ материалната часть, има гра
мадно значение специалната подготовка и морската
стойность на обслугитв.
Сведенията на разузнавателната служба не б-вха
пълни, макаръ и не погрешни. Липсваха подробно
сти върху бойната стойность на отделните гръцки
единици. Турските бойни единици требваше сами
да събиратъ сведенията, но и това бе невъзможно,.
защото ТБХНИТБ изтребители беха по-слаби отъ
гръцкитв.
Гръцкиятъ флотъ беше започналъ подготовката
си за война още презъ августъ 1913 г. Въ това
време английската мисия, начело съ адмиралъ Дюферденъ, довършваше реорганизацията му.
Въ продължение на два месеца, английскиятъ
адмиралъ последователно бъ прегледалъ основно
всичкигЬ единици отъ гръцкия флотъ.
' Веднага следъ сключването на Балканския съюзъ,
гръцкото адмиралтейство реши:
1) Да се поправятъ, кръстосвачътъ Хидра, петтЪхъ торпедоносеца, канонеркитъ Амбилакия и Актионъ, сжщо и другигв четири канонерки отъ типа
на. Алфа.
2) Да се включатъ веднага въ флота двата из
требители, намиращи се въ постройка въ Германия
и подводникътъ Делфинъ, чийто изпитвания се привършваха въ Франция.
3) Да се купи . единъ малъкъ кръстосвачъ или
ГОЛ-БМЪ изгръбитель.
4) Да се направятъ постжпки въ Англия за обързяване на изработването и доставката на мунициите,
, поржчани за кръстосвана Аверовъ.
Поправката на кръстосвана Хидра бе започната
въ началото на септемврий и довършена на 17. октомврий. Една часть отъ изтребителит-Б се привършваха въ края на септемврий а друга на 13. октомврий.
' Двата изтребители, намиращи се въ постройка
въ корабостроителницата Вулканъ въ Германия,
щеха да бждатъ готови не по-рано отъ ноемврий
1912 г. Въ сжщата корабостроителницата по това
време току що беха довършени еднотипните гер
мански изтребители У5 и У6. Гърция направи по
стжпки предъ германското правителство и тия два
та йзстр-ебители й биха отпуснати вместо строещи•ГБ се още гръцки. Изстръбителитв пристигнаха въ
Гърция преди обавяването на войната. Този жестъ
отъ страна на Германия се сметна като актъ на
особено внимание къмъ Гърция.
'Най-печалното въ случая беше, че турскиятъ
пълномощенъ министъръ въ Берлинъ не е разбралъ
кога еж станали разговорите по тая замина, както
и за нейното извършване.
'
Двата изтребители получиха имената „Керавность" и »Неа-Йенеа", напуснаха германските- води,
закотвиха се предъ Анверсъ и тамъ дочакаха гръц
ките си обслуги.

МбРСКИ СГОВОРЪ
Подводникътъ беше готовъ въ септемврий, и на
15. октомврий и той влезе въ строя.
По това време току що беха завършени въ ко
рабостроителницата Леардъ Биркенхардъ четири из
требители за Аржентинското правителство. Те беха
сжщо купени отъ Гърция, получиха имената,Леонъ",
„Пантера", „Аетосъ" и „Ераксъ" и на 1. октомврий
вдигнаха гръцкото знаме. Тъ напустнаха английските
води съ английски обслуги едва следъ обявяването
на войната и така отидоха до Алжиръ, гдето ги
приеха гръцките обслуги.
Бойнитъ припаси на кръстосвача .Аверовъ" при
стигнаха значително по-късно въ Мудросъ, когато
той вече постоянно кръстосваше предъ Дарданелитъч
Отъ дотукъ изложеното се вижда, че гръцкиятъ
флотъ, тъкмо преди мобилизацията, попълни съста
ва си съ 7 нови военни кораба. Съ това се обя
снява и по-късното
обявяване на мобилизацията отъ
страна на- Гърция. Огъ друга страна, безъ тъхъ,
може би Гърция не щъше да се реши да вл%зе въ
войната.
Гръцкиятъ флотъ, къмъ времето на мобилизация
та и презъ войната, имаше следната организация и
съставъ:
Първа ескадра — кръстосвача «Аверовъ", подъ
командата на Началника на флота — Адмиралъ Павло Кондуриотисъ, и четири изтребители отъ типа
.Пантера".
Втора ескадра — броненосцитъ .Специя", .Псара" и „Хидра".
•
Торпедна флотилия, състоеща се отъ 10 изтре
бители.
Спомагателни кораби*— 1 подводникъ, два тор
педоносеца, единъ за торпеда (Арисъ).
Флотилия за Ионическо море — отъ 8 бронира
ни канонерки, съ разни големини.
Мобилизация на флота
На 30. септемврий (17. ст. ст.) България, Сърбия
и Черна Гора обявиха обща мобилизация. Турция
обяви такава на следния день. Гърция пъкъ започна
едва на 3. октомврий.
Мобилизацията на флота се обяви съ султанско
ираде едва на 7. октомврий. Впрочемъ, поради вой
ната съ Италия, турскиятъ флотъ бъ- фактически мобилизиранъ отпреди една година.*
Споредъ тогавашната турска конституция, Султанътъ биваше Главнокомандващъ на армията и фло
та, но презъ време на Трйполитанската война, той
бе делегиралъ командни ГБ си права относно флота
на морския министъръ, който бе получилъ титлата
помощникъ Главнокоманващъ за флота. Това разде
ляне на командването създаваше редица мжчнотии въ
военнитЬ действия, които произлизаха отъ разнитъ
разбирания на армейското и морско командване. Въ
последствие, въ желанието да се избътнатъ споме
натите противоречия, флотътъ се подчини на ар
мейското главно командване, като тамъ се образува
особенъ щабъ за флота.
Но това даде само теоритиченъ уотЬхъ: армей
ското Главно командване не познаваше морските ра
боти и разпорежданията за флота се даваха винаги
или много късно, или не на место.
Турскиятъ флотъ остана безъ база за Бъло мо
ре, макаръ че отъ много, дори и отъ видни морски
лица, се е сметало, че Мраморно море великолепно може да запълни тая празднота.

МОРСКИ

СГОВОР Ъ

Открай време Златниятъ рогъ е билъ база на
турския флотъ и затова тамъ еж събрани доковете
и складовете. Султанската столица си б е запазила
правото тя да бжде постоянна базата на военния
флотъ.
Презъ Кримската и Руско-турската (1878 г.) вой
ни, базата на турския флотъ е била въ Буюкъдере (Босфора). Презъ Триполитанската и Балкан
ската — Нагара (въ ДарданелитЬ) и Стения —
Буюкъ-Дере.
Отъ самото положение на избираните до тогава
бази се вижда, че ни Златни рогъ, ни Нагара, нито
Буюкъ дере, беха подходящи за бази, понеже се
знае, че една база, по принципъ и за предпазване,
требва да бжде далечъ отъ големите економически
центрове. Л, знае се, че Цариградъ е най-гол-вмото
турско пристанище и единъ отъ най-оживените тър
говски градове въ Близкия изтокъ.
Поставяйки базата въ Цариградъ, излага се на
поражение целия големъ градъ съ неговото много
хилядно население. Отъ друга страна, по
неже земната граница откъмъ Европа б е
дошла до Одринъ, а въ Чернб море го
сподствуваше руски флотъ, то базата
Цариградъ оставаше лесно уязвима. Вънъ
отъ всичко, половината отъ населението
на Цариградъ б е чуждо; тамъ беха чуж
дестранните морски аташата.и флотьтъ не
можеше да се мръдне безъ да бжде забелязанъ, въпреки необхадимостьта да се
пазятъ въ тайна движенията, действията,
поправките, подготовката и обзавеждането
на военния флотъ.
Бидейки закотвенъ въ Нагара или Буюкъ-дере, турскиятъ флотъ оставаше по
стоянно илложенъ на погледите на чуж
дите съгледвачи и това улесняваше не
приятелските военни кораби свободно да
шетатъ изъ турските води.
Идеята за една маневрена база, устрое
на въ Мудросъ или Мармара, се е поро
дила две години преди Балканската война.
Назначена е била комисия отъ специали
сти, която удобрила тия места. По бю
джетни причини, обаче, тия проекти еж
изоставени и турското правителство се за
доволява само да усили въоржжението Созополъ
и укрепяването на Чанакъ-кале, Еникале и Карабурунъ. — ТБЗИ бюджетни причини за
твориха турския флотъ въ Мраморно море и да
доха възможность на гръцкия флотъ лесно да до
бие надмощие въ Бълото море, да заеме всички ос
трови, да не позволи съсрътюточването на турска
та армия въ Македония и Тракия и съ това да ста
не въ голема степень причина Турция да загуби ця
лата война.
Една база въ Мудросъ би създала на турския
флотъ следните възможности: 1. раионътъ на дей
ствие се разширява съ 50—60 мили.
2. Непрекжснатата блокада на Дарданелитъ ста
ва невъзможна.
•
3. Островите, стоещи близу до изхода на ДарданелигЪ, не цгвха да бждатъ заети отъ гърците.
4. Флогьтъ би могълъ свободно да оперира въ
северната часть на Бъло море и съ това да осигури
съсредоточаването на армията въ Тракия.
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5. Не щъше да се даде възможность на гръцкия
флотъ да заеме база така лесно и близо до Дарданелигв 1 ).
Една по-добра и пълна организация и въоржжение на островите, би създало много грижи за гър
ците. Като примъръ въ това отношение може да по
служи отбраната на островъ Лемносъ, гдето шепата
фанатизирани турци се съпротивлявали въ плани
ните на острова дори до месецъ февруарий 1913 г.
и презъ време на примирието, въоржжени еж напустнали острова и се прибрали въ Турция.
Големите единици отъ флота и по-гол&мата часть
отъ малките, имаха нужда отъ основна поправка:
линейните кораби Барбаросъ и Тургугь не еж били
основно поправяни отъ спущането имъ на вода —
1891 год. Въ машинитЬ и КОТЛИТЕ ИМЪ е имало се
риозни повреди и поправките еж били наложител
ни. Елеваторитв на главните артилерийски кули еж
били повредени. Телефонното устройство не дей
ствувало.
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Картина отъ М. Жековъ
Котелните тржби на кръстосваните Месудие, Хамидие и Меджидие въ голяма степень еж били по
вредени и това чувствително се е отразявало върху
скоростьта имъ. Останалите бойни единици ЯзариТевфйкъ, Беркисатветъ, Миллие, Сиври-Хисаръ и
Султанъ-Хисаръ имали значителни недоимъци и не
достатъци и бойната имъ стойность била значително
намалена.
Янглийската мисия, която непрекженато ржководъше и уреждаше работитъ въ турския флотъ,
съ обявяването на мббилизацията, бъ отзована въ
Лнглия и турците останаха сами да ржководятъ
еждбинитБ на флота и морскигв си проблеми.
') Въоржжението на Мудросъ се е състояло само отъ
една батарея и плаващи торпедни батареи и островътъ е
падналъ въ гръцки. ржце почти безъ бой.

ЛЕЙТЕНАНТЪ

П.

Т У Р С К И Я Т Ъ сЬлбТЪ. ПРЕ&Ъ Б А Л К А Н С К А Т А ВОИНА
(Споредъ Яли Хайдаръ Емиръ Бей, специалистъ по морските въпроси въ военноисторическата комисия на турското адмиралство)

Морски сили следъ Триполитанската война
При ненадейното избухване на Триполитанската
война, часть отъ турския флотъ остана пръснатъ вънъ
отъ Дарданелите, кзложенъ по части подъ ударите
на много по-силния италиански флотъ. Въ сжщото
време, обаче, цълиятъ италиански флотъ бе заетъ
съ охраната и извършването на десантите въ Три
поли, и не прояви никаква дейностъ въ турскигв води.
Поради лошата разузнавателна и осведомителна
Служба, турските кораби, пръснати изъ Егейско, Сре
диземно и Адриатическо морета, не можеха да използуватъ липсата на чужди военни кораби по тия
морета въ началото на войната. Т Б бъха уведомени
за скжсване на сношенията между Италия и Турция,
едва следъ почване на военнит-в действия.
Главнитъ сили на турския флотъ (линейните ко
раби Барбаросъ, Тургутъ и Авнилахъ; кръстосва
ните Хамидие и Меджидие; изтребителите Иодигяръ,,
Муавенетъ, НюмунеТайретъ, Самсунъ, Татозъ, Иархисаръ, Янкара и Тиримужичинъ) по това време
(преди прекжсване на дипломатическите сношения)
се намираха въ Сирийски води. На 28. септемврий
1911- г. ТБ напустнаха Бейрутъ и на 1. октомврий
б-вха въ Хиосъ, гдето получиха съобщение за обя
вяване на войната съ Италия. Веднага следъ това те
съ пъленъ ходъ (16 мили скорость) се прибраха въ
Мраморно море, гдето ц-вла година стояха въ напре
жение и подъ пара, готови да отбиятъ въроянитъ
нападения, насочени срещу Дарданелите; но нито
веднъжъ ТБ не се впуснаха да разузнаватъ за про
тивника си вънъ отъ Проливите.
Действително италианците, за да държатъ тур
ския флотъ въ постояненъ гнетъ и напрежение
и то вжтре въ Проливите, отъ време на време се
явяваха да обстрелватъ външните дарданелски кре
пости и съ торпедоносците си въ нощни атаки да
влизатъ въ Пролива и безпокоятъ укрепленията и
селищата.
Тоя начинъ на действие застави турците да
стоятъ цела година готови* всеки моментъ за бей.
Това именно едногодишно напрежение, измори
твърде много кораби и обслуги и на това се отдава
тъй малката активность на турския флотъ презъ
Балканската война.
Гръцкиятъ флотъ, напротивъ, е ималъ пълната
възможность да се подготви и снабди съ оржжие и
бойни припаси. Той напустналъ базите си съ пресни
сили и моментътъ на избухване на Балканската вой
на бъ твърде благоприятенъ за него.
Освенъ гол-вма умора, турскиятъ флотъ бе загубилъ и няколко единици отъ състава си: На 29.
септемврий 1911 г. една италианска ескадра потопи
Превеза и Рашадие (въ Смирненския заливъ), тор
педоносците Хамидабабадъ, Алпаготъ, Такатъ и др.
Презъ Ъктомврий 1911 г. италианскиятъ флотъ вече
разпростре действията си въ турскить- води дори
до Червено море, като потопи доста по-малки и
незначителни единици. Общо въ Триполитанската
война Турция загуби единъ кръстосвачъ, четири
торпедоносци, седемь брътови орждиеносци, три
въоржжени яхти и единъ моторенъ патрулникъ.
Италианската блокада се .поддържаше дори до
обявяване на Балканската воина отъ единъ лекъ
кръстосвачъ, два торпедоносци, четири орждиеносци,

три въоржжени яхти, два моторни патрулника. Тия
сили презъ целата война.останаха невредими и ни
кога не се опитаха да насилятъ Дарданелитв и нападнатъ ядрото на турския флотъ.
Тая блокада се отрази твърде зле върху целия
турски флотъ. Загубените въ войната бойни кораби
биха могли съ успъхъ да охраняватъ, срещу слабия
български флотъ, турските превози въ Черно море
и дадатъ възможность за превоза на войски и мате
риали по него.
Още при започване на преговорите за миръ
между Италия и Турция, се създаде Балканскиятъ
съюзъ. Не е известно, дали Високата порта свое
временно е узнала за тоя съюзъ, но въ турското
адмиралтейство не се е знаяло нищо. Тогава, вмъсто
да се ускори сключването на мира съ Италия, да
се вдигне италианската блокада и се даде възмож
ность на флота да се подготви за новата война, пре
говорите се продължиха твърде дълго. Турция се
силеше да задържи поне една морска база на се
верните Лфракански брегове или въ Еритрея.
Накратко, отрицателното влияние, което Трипо
литанската война указа върху дейностьта на тур
ския флотъ презъ Балканската война, може' да се
изрази въ следните шесть точки:•
1. Турскиятъ флотъ б"Б принуденъ да влезе въ
новата война изморенъ и безъ време и възможность
да извърши поне некои наложителни вече, основни
поправки.
2. Вследствие на дългото бездействие, съпрово
дено съ постоянно напрежение, обслугитЬ му бъха
деморализирани и не се осмеляваха да излъзатъ
въ открито море, за да премерятъ СИЛИТБ СИ СЪ
гръцкиятъ флотъ, който стоеше по- високо отъ ТБХЪ
въ материално, а още повече въ морално отношение.
3. Часть отъ бойнитъ му единици беха унищо
жени отъ италианците; други пъкъ беха станали
почти неподвижни, вследствиене почистването и оста
вянето имъ безъ поправка.
4. Понеже италианската блокада продължи и въ
периода на мобилизацията за Балканската война,
съсредоточаването можеше да се извършва* само
презъ Черно и Мраморно морета. Поради това се
забави съсредоточаването на армията, и не можаха
да се пратятъ войски на македонския фронтъ.
5. Вследствие италианската блокада, бойниятъ
флотъ не можа своевременно да излезе въ Бъло
море и не можа да заеме и задържи надмощието
въ него море.
6. Италианската блокада попречи на своевремено заемане и организиране на една предна база,
нъкжде въ островите; отдето да бждатъ запазени
самите острови, а заедно съ ТБХЪ да се осигури вла
дението на морето.
Знае се, че правилната и бързо извършена мо
билизация гарантира успеха поне наполовина. Ето
защо, италианското надмощие въ Бело море, което
се поддържаше до 15. октомврий 1912 г.,бъше пагуоно за Турция, а добре дошло за Балканския
съюзъ и особено за гръцкия флотъ, който, скритъ
задъ италианския, имаше всичката възможность и
достатъчно време за пълна и обстойна попготпння
Гръцкиятъ флотъ пое блокадата веднага следъ
италианския и откри военитв действия съ обстпел!
ването на Превеза и Лимни.
(Сл 1

КУЮДЖУКЛИЕВЪ

ЮТЛАНДСКИЯ-ГЬ БОЙ
На 31. май н. г. се навършватъ 20 години отъ
единственото най-големо морско сражение презъ
Световната война — сражението при Ютландъ, въ
което се срещнаха въ ожесточенъ двубой дветв
могжщи флоти на Англия и Германия.
Въ тоя единственъ въ историята грандиозенъ
морски бой взеха участие и премериха силите си
по-вече отъ 260 бойни кораби. Военно-морската ис
тория не познава друго подобно стълкновение' на
толкова многобройни ескадри и корабни съединения.
Въ Ютландския бой, нареченъ така поради близостьта на полесражението до Дания (Ютландъ), бЪха
подложени на изпитание всички нововъведения на
корабостроителната техника и множеството модерни
средства за борба на море.
Следъ свършване на войната, въ чуждата морска
литература се появиха обширни и подробни трудове,
обхващащи описанието и поукитв отъ Ютландския
бой, които легнаха въ основата на съвременната
морска тактика и се взеха подъ внимание при строе
жа и' въоржжението на НОВИГБ бойни единици на
всички големи морски държави.
Ютландскиятъ бой показа превъзходството на
германската корабостроителна техника, която, съ
сполучливото разпределение на различните корабни
отделения, осигури надеждна плавкость на НЪМСКИТБ
бойни единици и имъ даде възможность, въпреки
полученит-в многобройни гранатни попадения и раз
рушения, да се задържатъ надъ вода и прибератъ въ
ВОДИГБ си. Така напр. линейниятъ кръстосвачъ „Зайдлицъ", въ който, вследствие на получаването на
24 големо-калибрени гранатни и единъ торпеденъ
удари, навлязла значително количество вода, увеличилъ газенето (кърмовата му часть се издигала едва
на н-Ьколко десятки сантиметра отъ водната повърх
ности), обаче, издържалъ и съ собственъ ходъ успЪлъ да се завърне въ Вилхелмсхафенъ, гдето, при
влизането си въ пристанището, заседналъ въ шлюза.
Въ това сражение изпъкна прекомерната предпазливость на английския командващъ флота, адмиралъ Джелико, който, опасявайки се да не бжде
подведенъ къмъ полета, осеяни съ заградни линии,
или къмъ подводници, заели очаквателно положение
на благоприятна за торпедна атака позиция, се въздържалъ отъ преследване и поддържане тесно съприкоснбвение съ германския флотъ.
Водимъ отъ необходимостьта за запазване на ц*лостьта и боевата стойность на британския флотъ,
на който се възлагаше първостепенно значение и
роля на решаващъ факторъ за запазване на светов
ния престижъ на Лнглия, адмиралъ Джелико не рискувалъ, и за това далъ възможность на нъмскитЪ
бойни сили да се прибератъ въ базите си.

На 30. май 1916 год., германскиятъ флотъ се съсрЪдоточилъ въ Вилхелмсхафенъ. Благодарение, обаче,
на отлично организираното английско разузнаване,
британското адмиралство узнало своевременно- за
готвещата се операция'), и на 30. май вечерьта за
повядало цълиятъ английски флотъ да излъзе въ
открито море и пресрещне германскитв бойни сили.
На 31. май, къмъ 15 часа 15 м., предните охрани
на двете флоти се взаимно открили и въ 16 ч. 48 м.
завързали бой. Немската предна охрана се състояла
отъ 5 линейни кръстосвача, а британската—отъ 6
такива и 4 линейни кораба — най-новите, най-мо
дерните и бързоходнигк английски бойни единици.
Двете сражаващи се групи застанали въ пара
лелни бойни линии и се насочили на югоизтокъ,
къмъ главните немски сили.
Въпреки своята малочисленость, 5:10, немскитт>
линейни кръстосвачи, поради бързиятъ и съсредоточенъ артилерийски огънь и голямото разруши
телно действие на снарядите, сполучили да потопятъ
две отъ английските бойни единици: линейните.
кръстосвачи „Сшееп Магу" и .Лп^егайдаЬю". И два
та кораба, получавайки по нъколко сполучливи гра
натни удара, се възривали и потънали моментално.
Съ първия загинали 1263 души, а съ втория 1017
човека отъ обслугата.
Къмъ 1 7 ч. 30 м. влЯзли въ сражение и челнитБкораби на немските, главни сили, забелязвайки пре
възходството на противника, английските ескадри
бързо се оттеглили на северъ и умело подвели гер
манския флотъ въ смъртната примка на главното
британско бойно ядро. Започнала се втората фаза
отъ Ютландския бой — схватката на главните сили.
Въ сражението взели участие следните бойни
кораби:
ТИПОВЕ БОЙНИ КОРЯБИ

Линейни кораби старъ типъ . .
Линейни кръстосвачи . . . .
Бронирани кръстосвачи . . .

Изстръбители и торпедоносци
Минни заградители . . . .
Вичко

Янглийски

Германски

28

16
6
5

9
8
26
5
72
1
1
150

11

'

72

110

') Въ началото на Световната война, при действията
на германскитв морски сили въ Финския заливъ (Бал
тийско море), нвмскиятъ лекъ кръстосвачъ „Магдебургъ"
заседналъ
въ гжста мъгла на плитковина при островъ.
* *
Германскиятъ оперативенъ планъ, предшедству- Оденехолмъ
Къмъ мъстото на злополуката веднага се насочил»
ващъ Ютландския бой, въ едри штрихи е билъ следниятъ: Следъ усилено подводно и въздушно разуз руски кръстосвачи, които обстрелвали и разрушили нъмнаване въ края на месецъ май, линейнит-в кръсто ския корабъ, чиято обслуга не успъла напълно да унищо
свачи и леки сили да се появатъ и кръстосватъ предъ жи тайнитв книжа. Русигв сполучили да измъкнатъ по
норвежките брегове съ задача, да привлекатъ еди тъналите въ водата две тайни сигнални книжки, едната
нични британски ескадри въ открито море, съ които отъ които била предадена на британското морско разуз
да завържать бой и подведатъ къмъ главното гер навателно отдъление и послужила за дешифриране на
манско бойно ядро, което на Ч.юний ще се намира • всички подадени отъ германскитъ кораби и бази радиовъ определено место на Северно море,, въ очак сигнали. По тоя начинъ английското морско командуване
узнавало всъкога намеренията и придвижванията на НЕМ

вателно положение да нанесе ударъ и срази про
тивниковите кораби.

СКИТЕ бойни сили.
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бойни единици притежавали общо
следния брой голвмокалибрени орждия.
ГОЛВМИТБ

Германски

142

144
144

Всичко

10

280 мм.

1

305 мм.

48

343 мм.

Янглйски

356 мм.

380 мм.

Калибъръ на орждията

344
124

268

Тежестьта на единъ залпъ гранати, изстрелянъ
отъ орждията на 38 немски кораба (съ леките
кръстосвачи, безъ торпедоносците), се равнявала на
85,844 кгр., срещу които англичанитв отговаряли
съ залпа на СВОИ
ТЕ 71 кораба (сжщо безъ торпедо
носците) съ 201,096
кгр. желязо.
Главата на нем
ската колона била
обхваната и стег
ната като въ стоманенъ о б р ж ч ъ .
Обстановката била
съвършенно небла
гоприятна за гер
манския флоть.
Преимуществото
по отношение на
осввтлението (нъмскитв кораби се
очертавали на свътлия западенъ хоризонть) и вътърътъ
били на страната
на англичанитЬ.
За да се изскуб
не отъ тоя смъртоносенъ обхватъ,
нъмскиятъ флоть
БрЪгътъ при Св. Никола
на три пжти е извършвалъ, въ непосредствена близость и подъ оже
сточения огънь на противника, едновременни обръ
щания на 180° и промвняне на посоката за движение.
Всвко отдалечаване отъ британските бойни ескадри
е било предшествувано отъ смвлитв масови атаки
на германскитв торпедоносни флотилии и поставе
ните отъ твхъ изкуствени димни завеси.
Къмъ 22 часа 30 мин. дневниятъ бой билъ прекратенъ. Дветв флоти се престроили за нощенъ
походъ и легнали почти на паралелни посоки за
движение къмъ германскитв брегове.
Въпреки неблагоприятното положение, въ което
се намиралъ нвмския флоть, последниять успелъ
да потопи въ дневния бой следните британски ко
раби: 3 линейни кръстосвана, 1 брониранъ корабъ
и 3 изстръбители. Линейниятъ кораръ »\Уаг5рИ:е" билъ
изваденъ отъ строя и се отправилъ за базата Розайтъ. Бронираниятъ кръстосвачъ „Шагпог" и 3 изтрвбители получили тежки поражения и не могли да
се държать въ строя. Обаче, боеспособностьта на
английскитБ кораби била запазена и тъ всеки мигъ
били въ състояние да подновятъ сражението.

Немците въ дневния бой загубили само лекия
кръстосвачъ „Висбаденъ" и 4 торпедоносеца. Но ли
нейните кръстосвачи силно пострадали, като три
отъ твхъ „Лютцовъ", .Дерфлингеръ" и .Зайдлицъ"
не били въ състояние да подновятъ боя
„Лютцовъ" получилъ по-вече отъ 24 попадения
отъ голъмъ калибъръ гранати и не могълъ да се
държи въ строя. Съ малъкъ ходъ той следвалъ задъ
немския флотъ, като билъ охраняванъ отъ 4 торпе
доносеца. Презъ нощьта, следъ спасяване на обслугата му, немците го потопили.
Презъ нощьта немските бойни сили пресвкли
походната линия на британския флотъ и зараньта
на 1. юний 1916 год. се прибрали въ своитв бази.
Въ момента на пресичането произлвзли ожесто
чени краткотрайни схватки, сблъсквания и редица
торпедни атаки, произведени отъ британскитъ тор:
педни сили, въре
~^Ж~Ш^'" — • —г;^т-——1 зултатъ на които
"
" били потопейи б
английски и 4 гер
мански бойни еди
ници.
*
*

*

Ютландскиятъ
бой недалъ реши
телни резултати и
не оставилъна по
лесражението по
бедители Обаче,
като се прегледатъ
даннитв относно
броя на бойнитв
кораби, въоржжението, артилерий
ската стрелба, по
раженията и загубитъ отъ дветв
страни, проличава,
че въ това гранди
озно стълкновение
победата е клонвла
Картина отъ М. Женовъ
по вече къмъ гер
манците.
Въ сражението еж били потопени следнитв
кораби:
ВИДОВЕ КОРЛБИ

Линейни кораби
Лин. кръстосвачи
Брон. кръстосвачи
Леки кръстосвачи
Изтръбители и тор
педоносци.
Всичко

Янглийски

Германски

Колко
Общъ
единици тонажъ

Колко
Общъ
единици тонажъ

3
3
~
8
14

67,700 .
43,920
~—
8,533
120,153

1
1

13,200
26,600

4

17,070

5
11

3,264
60,134

Отъ таблицата се вижда, че тонажъть на потопе
ните английски кораби е два пжти по-голвмъ отъ
тоя на загиналите нвмеки кораби.
Въ време на боя еж били изстреляни следниять
орои голвмокалибрени гранати:

Стр.

356

343

1239 42 1533

Е

Е
2

1784

—

II

сполу
попа

2

Вси чко

1

280

2

305

Лнглййски

Картина отъ М. Жековъ

380

„Ветеранъ"

%

4598 100 2-17

ПнгличанигЬ еж имали 6,097 убити, 510 ранени
и 177 пленени, всичко 6,784 души; а германцитЬ —
2,545 убити, 494 ранени, всичко 3039 човека.

Ютландскиять бой подчерта, че морскиг-Ь сраже
ния
еж краткотрайни, ожесточени, кървопролитни и
2424 1173 3597 120 333
Германски 1 — —
' '
' „ ' , '
;
'
" с ъ бъ РЗа развръзка. За изхода на сраженията гол-ЬВъ сражението, отъ английските кораби еж били м о ВЛИяние указватъ бързата и точна сгоелба
Я™
Р
изстреляни 2,758, а отъ германските 1,428 тона „иоовката и п г , я в ^ ^
«"
Г
* Р°*
желязо
нировката и плавкостьта на боинигв единици.
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ДОБРИНЪ

СГОВОРЪ-

ВАСИЛЕВЪ

ОСТРОВЪТЪ
Разказъ
на Е. Б.

• Големата група отъ рибарски лодки бе навл-взла
далечъ навжтре въ морето и се разпръскваше все
повече въ широкъ кржгъ, подобно на подгонено
ято врабци.
Изведнъжъ на изтокъ небосклонътъ потъмне, из
дигна се тъмниятъ призракъ на нечакана, прибли
жаваща буря.
ЛОДКИГБ се насочиха по обратния пжть къмъ за
лива. ЛодкаритЪ-рибари ругаеха бързото разваляне
на времето и съжаляваха, че големиятъ пасажъ отъ
тлъсти кефали имъ избягва.
Последна бъ лодката на двама смълчаци. По
настояване на единия — най-дръзкиятъ, Цвътолюбъ
Новоселски, тъ се беха отдалечили отъ четата,
бъха навлезли много надалечъ въ морето и сега,
при връщане, б-вха изостанали най-назадъ
Бурята приближаваше. За да използуватъ предвътрието, което все още имаше брегова насока,
двамата мореходци разгънаха платната до първия
тегличъ.
Поривътъ на вътъра подгони лодката. Единътъ
насочи малкия бълъ корабъ точно къмъ западъ, а
другиятъ * чевръсто обръщаше платното и кливера
при поврътигв и съ легания, ту на лЪвата, ту на
дъсната стени, умъеше да запази равновесието на
малкото корито.
Но бурята настигна и се наложи сгъването на
платната. Цвътолюбъ светкавично ги сне и веднага
легна на дъното, цълъ простренъ по лъжегръбнака,
за да даде тежесть. Тъкмо въ това време лодката
изведнъжъ заседна, спре се на никакво високо
дъно и се наклони на Л-БВО. Мореходцитъ видеха,
че б-вха налегвли на неочаквана плитковина, непоз
ната до сега. На западния край се люлъеха водо
расли и малко задъ ГБХЪ се показваха острите
връхчета на подводни скали, изкочили надъ повърхностьта. Течението се спираше о тая плитковина и
докато двамата другари оглеждаха подводната часть
на лодката, за да намърятъ нъкоя пробойна, крайНИГБ очертания на плитковината се изнасяха отъ
никаква невидима, могжществена ржка високо надъ
водоравнината. Р Б даваха вече изгледа на малъкъ
островъ, растещъ изъ подъ водата.
Сигурни вече за живота си и за безопасната
стоянка на лодката, двамата моряци разтваряха ши
роко очи и поглъщаха все по-обхватно очертава
щата се суша, на която, по волята на сждбата, те
беха изхвърлени.
Следъ около четири часа бурята отве, очерта се
бръгьтъ на континента. Двамата другари се върнаха
къмъ полунощь въ града.
Цветолюбъ Новоселски се яви предъ пристанищ
ното управление и заяви за откритието. Следъ ня
колко дни една служебна моторница отиде на новия
островъ.
Той се б е изписалъ чувствително на морската
Новръхнина. Най високата му часть — ЪстровърхитЪ
скали, които първи бЪха се появили при бурята,
стърчаха вече значително и плитковината бъ се пре
върнала въ суша, на която човъшки кракъ мо
жеше спокойно да стжпи.
Очарованъ и обнадежденъ, Цветолюбъ още сжщата вечерь похлопа на малка вратичка въ-тйха
улица на града.

Когато двете очи на младото чернокосо момичесе вгледаха въ неговите, той пое ржцете на девой
ката и развълнуванъ каза:
—Ще ти съобща нещо много ръдко . . . Дзъ открихъ единъ островъ.
Момичето се притисна о него. То се унесе и слу
шаше разказа на младия •момъкъ като сладостна
мечта по нъщо неосжществимо, като нъкаква древна
приказка. Две сълзи се проточиха по бузигв на
Божана Славеева и паднаха върху ржката на новия*
откриватель.
—Защо плачешъ? — попита той нежно.
—Много ми е мжчно, тежи ми нещо на душата..
Нещо кораводушно. Искамъ да избегамъ отъ тая
кжща, отъ тия лоши люде. Избави ме. Заведиме
на твоя островъ.
Момъкътъ милваше бледото лице и свилените»
коси и мълчаливо предаваше чрезъ пригръдкигв.
своето съчувствие.
Дълго презъ нощьта той не можа да заспи. Тре
петни мисли го отнасяха съ устрема на ветъракъмъ далечни земи. Като ученикъ въ прогимназията
б е челъ много романи за приключения по-море и
острови по океанигЬ. Кораловите острови бехаедна отъ най-прекраснитв му мечти. Ето сега, в ъ 
преки всекакви очаквания, всръдъ морето, на пукъ
на всички познания, волята на всемира извади една;
малка рифова земя върху лицето на свъта. Провиде
нието сложи ржка върху бедния риба^рь Новоселскии го направи откривачъ на островъ, загъдъченъ
като тъмно минало и страненъ като никаква магия..
Мина се година и Цветолюбъ получи разреше
ние отъ граничните власти да проживъе два-три;
месеца презъ лътото на островчето и да риболов—
ствува тамъ.
Въ едно свежо и блъскаво юнско утро той на
товари на лодката си дребна покжщнина и дървенъ
материалъ и заедно съ Божана се отправи за.
острова.
Веднага следъ пристигането, двамата се заеха съпостройката на малко жилище на най-високото
место на островчето, току до островърхигв скалиСржченъ и бръзъ въ работата, младежътъ въ ня
колко само часа построи малка дървена барака иследъ това се зае да сглоби пристанче за лодката..
До вечерьта всичко б е готово и когато изтокъ по
тъмне, а далечъ на западъ залъзниятъ пурпуръ.
прибираше своите последни лжчи, Цветолюбъ седна
предъ жилището и съ погледъ обгледа ширнотоморе и своето малко царство.
Той улови гальовно ржцегЬ на момичето и се
вгледа въ широко разтворените тжжни очи. В ъ
ТБХЪ се отражаваше безбрежието и тъмниятъ бл-всъкъ на морската вода.
— Доволна ли си, Божа?
— Да, Цветолюбъ. Ти ме. избави отъ мащехата^
ти ме взе за жена, много съмъ ти благодарна.
Двамата едновременно, ВС-БКИ по собственъ починъ, се наведоха единъ къмъ другъ и устнитъ имъ^
се слЪха въ сладка и гореща целувка.
Къмъ края на юний морето изтърпЪ единъ отъония гигантски гърчове, които природата развръща
"и-пуска разточително по земята, надсмивайки сенадъ безсилието на човешкия разумъ и знание-
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Б-нха днитЪ на трапезундското земетресение. Черноморе се разклати издъно.
Преди да се пукне огромниятъ земенъ взривъ,
силни вихри набраздиха морската повърхнина. По
западното крайбрежие ТБ се обърнаха едва ли не
въ ураганъ. Съ несломимъ напънъ той налетв на
новия островъ и превърна отъ долу на горе дори
и камъните.
Съ единъ ударъ отъ великанския разяренъ немирникъ бараката на двамата младоженци биде съ
борена и разтрошена.
Докато успее да излезе навънъ, една греда се
струполи върху младата невеста.
Тя бе се прибрала въ жилището и бе ,се вдълбочила въ кърпежа на една рибарска мрежа.
Втора греда я удари въ темето и тя падна въ
несвесть. Една дъска се заби въ левото сл^по око
и жената се сгърчи на купчина подъ грамадната
тежесть и издъхна съ застиналъ на гърлото викъ
за помощь.
Цв-втолюбъ бе на другия край на островчето
кждето отърча да изтегли своя тралъ. Той не можа
да издърпа мрежата, защото, когато се обърна,
ВИДБ какъ бурята смете бараката. Върна се и се
завтече къмъ нея. Но бе вече късно. Вълни започ
наха да заливатъ сушата и газейки вече въ навод
нената песъчлива земя той стигна до жилището
тъкмо, когато^ една голема вълна повдигна строше
КРУМЪ КЪНЧЬВЪ

ните дъски на бараката и го повлъче на югь. Изподъ дъските се показа трупътъ на Божанка, после
втора по-висока вълна го завъргв, трета го тласна
къмъ дълбочинигЬ и той изчезна въ водовъртежа.
.Цвътолюбъ бъ безсиленъ да улови т-влото на
своята любима. При това и неговото положение
ставаше все по опасно. Водата го заливаше. Съ го
леми усилия той се добра до лодката и изоставяйки
всичко друго, отвърза я въ крайния моменть, качи
се и гребейки бавно, но умЪло срещу и по ВЪЛНИТБ,
следъ три часова свърхчов-вшка борба съ стихията,
можа да слъзе на песъчливия бр-Ъгъ подъ Змийския
носъ. На другия день той търси ТБЛОТО на удавницата,
но нищо не намери. Трупътъ изчезна и никой не можа
да го извлече на суша и погребе на твърда земя.
Островчето остана потопено подъ водата. Стър
чеха едвамъ само островърхитв скали. За да се из
бегне засъдане, пристанищните власти поставиха
светеща и ревеща бъчва на плитковината. Тая бъчва
дене се люлееше и крещеше съ своята малка си
рена, а ноще светъте като маякъ, за да предпазва
мореходцитв.
Цвътолюбъ Новоселски постжпи морякъ на па
рахода „Родина". Като минаваше край малки ска
листи острови или плитковини изъ Егейско и Сре
диземно морета и Лтлантика, той спомняше съ
мжка изчезналото островче и винаги предъ него,
въ такъвъ часъ, заставаше като видение свъ-глиятъ
образъ на неговата любима Божанка съ сълзи на очи
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О Т Ъ К О Р А Б Н А Т А ПАЛУБА
(Продължение отъ кн. 3—4)
5.
' шащитъ- пещи еж нашитв напудрени дами. Да тан
цуваме, да танцуваме!
Котлите, котлите — всичко два. Всъки единъ
— Колко е часа? 10 и четвъртъ, -10 и половина
подхранванъ отъ три пещи. А пещитЬ не еж нищо — 12 е още далечъ! Чака ни сънь, а преди това —
по-малко отъ ненаситни търбуси, които ЖИВ-БЯТЪ И измиване на чернилката. Нуждна е отмора на му
пирувать чрезъ червеното опиянение на разпалената скулите, че въ ранния часъ на идващата утринь,
вжглищна жарь.
пакъ сме тукъ на постъ1
Страшенъ пиръ, чуждъ за менъ и за тебъ, ве— Хвърляй, хвърляй вжглища, приятелю — и не
личественъ пиръ, въ който участвувать огняритЬ, ка пещьта и нека кораба и цълата вселена пригласятъ
вжглищаритв — добритЬ служители, прилични на на нашит-Ь сърдца, посветили СВОИТБ вдъхновени
къртици
или пъкъ на жреци
и на всъкакви странни трепети'на всепобедния трудъ,-п-вещи химна на ко.
г
образи, дело на богатото въображение, но всъкога рабнитв вжглищари, огняри: добригв хора съ чернигв
неизвестни, безшумни и невидими за пжтницитъ.
ржце, съ белитв надежди!
Ето ги въ този нощенъ часъ, чуднитв демони,
Така, въ дълбината на корабната сграда, вжглитворците на движението. Ето ги въ този мигь на щаригЬ напомнятъ рудокопи, работещи въ мракъ, =
борба и напрежение, въоржжени съ лопати," ломове, блЪнуващи виделината на слънцето и въздуха на па
гребоци и резоци, опити отъ тежкия дъхъ на пещьта, лубата. Така, въоржжени съ желЪзнигв уреди, ГБ
изригваща пламъци, димъ и искри; уморени, пре приличатъ на странни гладиатори, извикани не на
уморени, съ бледи, съ черни и обезобразени лица, арената на бездълието и зрелищата, по волята на
— и, все пакъ, бодро подхранващи кораба, вливайки Н-БКОЙ царь на скуката, а на сцената на техниката —
нови и все нови струи въ сърдцето и нервигв му... отъ повелителния зовъ на живота, въ който нужда
— Кжде ще бждемъ на Нова година, кжде — та отъ наежщния хлъбъте кара да забравишъвсич
ко и да се впуснешъ по единъ безкраенъ пжть,
на Коледа?
осеянъ отъ черни вжглища и черно страдание. Но
'•— Хвърляй, хвърляй, че трЪбва да вървимъ!
— волята за животъ е силна. Тя е откърмила чо
— Колко показва налегомъра? — Така, така — вешкия духъ и е направила отъ чов-вка борецъ...
спри!
Изпълнявайки свещенъ дългь, азъ се покланямъ
— И нашето не е работа, но требва да се работи Да вземемъ ломовете! Ухъ, колко еж тежки! предъ тружениците въ полето на техниката, въ чия— Разбутвай разбутвай, раздрусвай тоя горящъ то редица почетно М-БСТО иматъ корабнитъ огняри и
хълмъ И внимавай, не еж ли задръстени скаритъ ? вжглищари — добричкигв хорица, които, извънъ ча— Дай ми ръзока, момче! Пъкъ, да не забравя советЬ на тежката стража, ще видите да се дви- мустша съ гребока трЪбва да отмахна!
жатъ по долната палуба,тракайки съ дьрвенигЬ под— Танци лй? — Добри танцьори сме ний Че- метки на своите работни обуща, сякашъ звънтещи
ренъ е паркетътъ на нашия баленъ салонь. Огнеди- съ камбаните на всепобедната техника, сякашъ зо-
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вещи на поклонение човешките тълпи въ храма на
труда!
б.
Покерътъ, покерътъ — той властвува надъ мсряшкитъ сърдца — въпреки убийствената умора
следъ бдението на вахтите, въпръки страхотните
часове, изтекли въ борба съ бурите.
Въ задимения салонъ за пушене, въ теснотата на
корабния салетъ, въ душните кжтове на кабината
— да съставимъ свещената четворка, а не тройка!
— Да откриемъ играта: да почнемъ. Ето, сега е
добре, но умната, съ трепета на очакващия щастие,
съ сдържания гнъвъ на лошите карти!
Внимание 1 Нуждно е, на всека цена е нуждно,
да пЬдпишемъ протоколъ и всички да се закълнемъ. До среднощните мигове, и не повече, но —
гр%хъ ли е това? — нека още два часа, нека още
три — да продължимъ до зори1
Умората е тежка, дълго е пжтуването, но има
време и за повече умора, за нови срещи около кржглата маса — или за по-голъмо удобство — около
четвъртитата. Другите, ония, които мразятъ покера,
а обичатъ почивката, сивата скука и ленивия сънь,
непознзващи страстьта на печалбата и загубата, как
то и спортния унесъ на покеролюбителя, — да еж
навънъ: въ кабинитв, по палубата, въ най-тъмнитъ
места или пъкъ — по скамейките, огръни отъ сту
дената зимна луна. Заключете здраво пушалната, салета, кубрика и всЪко свещено место, дало убе
жище на играчитъ — и, всредъ отровния димъ на
цигарите, да се опиваме отъ отровата на сладкопарливата игра !
Покерътъ, покерътъ: странна е властьта на този
царственъ духъ, въплътенъ въ тайнственото очаро
вание на една игра, любима за моряците презъ часоветъ на тъхнитъ дълги, предълги странствувания.
Бледность по лицето, блЪсъкъ въ ОЧИГБ, студенъ потъ по челото — горчивина въ засъхналата
уста. Ето белезигв на тази непобедима страсть,
вкопчила моряцитъ въ часовете на нощьта, когато
«блесъкътъ и разточителството на игралните домове
шъ Остенде, Ница, Монте Карло и още на много дру
ги места еж далечъ отъ техъ, далечъ отъ ТБХЪ,
когато салонътъ за пушене — приветливъ и зато
пленъ — подобно на японски чаенъ домъ или пъкъ
кжтъ за отмора на ловци, завърнали се отъ тежъкъ
ловъ презъ зимни дни — е тъй близу, е тъй близу!
Корабътъ си знае едно: да плува, да плува безспиръ, а покерътъ щедро разлива питието на предивенъ чаръ — отровенъ и сладъкъ.
Покерътъ, покерътъ на море! —
7. '
Дълги години плувалъ съ своя големъ четиристожеренъ вътроходъ единъ старъ морякъ. Старостьта се силела да го отлжчи отъ морето, да го откжене отъ подвижния домъ всредъ водата, за да
свърже останалите му дни съ сушата. Но старецътъ е билъ спокоенъ и радостенъ. Той билъ изпълнилъ достойно дълга на баща и човекъ. Малко
дни оставали — и единствениятъ му синъ, следващъ науките на морско училище — пгЬлъ да се
завърне съ дипломъ на младъ ученъ мореплавателъ.
Вътроходътъ билъ на котва. Обслугата — разпустната. Очакващъ сина си, бълокосиятъ опитенъ
капитанъ живълъ въ родното си село ведно съ своя
та другарка въ живота.
Завърналъ се младежътъ. Майка му била му при
готвила като даръ и наследство голъма ракла съ
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всъкакви дрехи, пъкъ и некои неща за бждещата
покжщнина.
Бащата не останалъ назадъ. Като наследство за
своята рожба, опредълилъ той големия вътроходъ,
толкова години порилъ морето, пжтувайки къмъ
много и чудни земи — да не бжде презъ идните
дни въ покой изоставенъ,. а управляванъ отъ доб
рия му достоенъ синъ.
— Синко, въ твоята кръвь блика моята. Тя те
тласка къмъ бурите, разпалвайки въ твоя младенче
ски духъ обичь къмъ морето и бурите, чиито пе
сни огласяваха дните ми. Отъ днесъ нататъкъ бжди
стопанинъ на бащиния вЪтроходъ!
Не минало много време, и младиятъ мореплава
телъ, станалъ вече -младъ капитанъ", требвало да
предприеме първото плуване.
Силно желаелъ баща му да го придружи като
обикновенъ пжтникъ, за да види, какво значи пжтуване съ престояване въ кабината споредъ соб
ственото желание — и каква сладость изпитва съзерцаващиятъ картините на близки и далечни кржгозори споредъ своята воля и настроение: да бж
де за първи пжть въ живота си безучастенъ зритель и свидетель на непосилния трудъ презъ пжтуването, когато цълата обслуга, отъ капитана до
най-младия морякъ, се занимаватъ съ кърмило, плат
на. вжжета и не знзмъ още какво.
Майката, близки роднини, приятели и много хора
отъ селото изпратили сина, комуто предстояло да
вдигне котва, да издуе платната, за да започне не
говото далечно плуване по океана. По челата на
всички цъвтъла радостьта, че сърдцатиятъ момъкъ е
тръгналъ по жизнения пжть ни баща си, следващъ
примера му, продължаващъ неговото дело.
Майката го цълунала съ гореща любовь. Сбогу
вали се момите свънливо и съ скръбна усмивка на
устни, подали му свъжи уханни цветя, а верните
му приятели отъ литналото навеки детство, стисна
ли му здраво ржката, въ изразъ на сърдечни по
желания.
Заелъ кораооначалническия постъ, младиятъ вътроходецъ заредилъ своите заповеди, обрадванъ отъ
равно духащия добъръ вътъръ, а ержчната обслуга
ги изпълнявала, подобно невидима сила съ безброй
ни ржце.
Бащата билъ въ определената за него кабина.
Полсжилъ си куфара" на мрежената лавица, обулъ
си домашнитъ чехли и седналъ на мекото кресло.
После поставилъ очилата си и се зачелъ въ любимъ
авторъ. •
Времето тече. Ветърътъ безпирно духа. Издути
еж платната, сякашъ галени отъ спасителната дъсница на добъръ духъ.
Така се нижатъ десетици, стотици мили... По кои
места минава ветроходътъ ? — Не питамъ. Но виждамъ го да попада въ область, кждето ветровете'
еж неустановени, изненадващи съ една дума, опа
сни за мореплавателя, подлагащи на изпитание по
знанията му и неговото изкуство.
Наистина, както може да се очаква, младиятъ
капитанъ е затрудненъ. Погледитъ на моряцитв —
много отъ които еж стари, изпитани, калени борци
съ бурите и добри приятели на вътроветБ — очак :
ватъ заповъдь. Младиятъ корабоначалникъ се затичва къмъ своята кабина: да се посъветва съ КНИ
ГИТЕ. Прелистващъ тревожно, той открива търсената
страница и се вдълбочава въ мъсто, кждето се даватъ ценни съвети за случая.

МОРСКИ

СГОВОРЪ

Въ сжщото време, бащата заема командното ме
сто, отъ което стотици пжти въ безизходно поло
жение е спзхявалъ ветрохода съ своите мждри за
поведи.
'
Спуснати еж две платна. Сменено е положението
на други две. Настава благоприятенъ обратъ.
И когато младиятъ капитанъ се отправя за моста
на заповедите, съ очудване вижда доброто напра
вление на спасения корабъ. Сръща се съ своя ба
ща. Признава, че е закъснълъ, .защото е требвало
доста да се рови въ книгата на мореплаването.
— Ти си младъ,. уменъ, ученъ и съ светло бждеще, сине мой! ^Твоето училище ти издаде свиде
телство съ званието „капитанъ". Видъхъ го. Прочетохъ подписите на много учени и заслужили пре
подаватели. Но — на това свидетелство липсваше
единъ подписъ: не се е подписалъ богътъ на мо
рето, по простата причина, че ти не си държалъ изпитъ при него.
Победенъ отъ истината на думите, благодаренъ
за помощьта на своя баща, момъкътъ целува стар
ческата му ржка, обливайки я съ горещи сълзи —
сълзитЬ на синовната почить.
— Ти требва да служишъ при менъ като прость
матрозъ, за да завършишъ истинската академия,
която се следва на море — както направихъ азъ
на времето. Ето: свидетель ми е този ветроходъ,
това синьо водно царство и този Богъ и демонъна
балите платна — вътърътъ. Така е бкло, така и ще
бжде: опитътъ на живота стои по-високо отъ про
зрението на науката...
Четиристожерниятъ ветроходъ лети неуморно,
шибанъ отъ нечетните бичове на океанските вихри.
Стариятъ морегглаватель говори думи, които веко
вете еж записали въ книгата на живота, а неговиятъ послушенъ синъ разтваря дверите на младеж
кото си сърдце, молещъ благослова на морския
богъ...
8.
Пжтуватъ млади моряци, следващи мореходнитв
науки, утрешни капитани и корабоначалници. Съ пох
вална любознателность се отнасятъ къмъ всичко,
което би увеличило техното познание. Къмъ науч
ните сведения те прибавятъ и опита на пжтуването,
добитъ на капитанския мостъ, при машините, меж
ду изпитаната обслуга — всъкжде и всекога те бодърствуватъ на своя постъ. Приличатъ на модерни
Одисеевци, които въ странствувания растатъ теле
сно, издигатъ се духомъ, възправяйки се като краси
ви синове на една родина, която много очаква отъ
твхъ.
*
Преподавательтъ по астрономия имъ говори. Огкжелечни изрази долигать до менъ. Ето ги, отразе
ни въ моята записна книжка...
„Въ звездната нощь —небесно корабоводене —
мореходна астрономия, която даза начините за оп
ределяне на местото на кораба по звездите, удобни за
цельта. Припомнямъ ви това, пъкъ и необходимия
уредъ —секстанта, даващъ ни височината на звез
дата, една величина, необходима при решаване на за
дача отъ сферичната тригонометрия.
Какъ постжпваме тогава?
НБКОЙ отговаря: „Взема се моментъ отъ хронометра, свързващъ ни съ Гринвичкия меридианъ
— и намираме тогава дали изобщо сме въ страна
отъ курса или пъкъ на него: на кжсо казано, има
ме линията на местото".
Другъ отговоръ на зададенъ въпросъ: „наи-свътлата звезда е Сириусъ - отъ Голъмото куче. Ве-
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га е отъ съзвездието Лира. ОриОнъ — съзвездие
отъ четири звезди; въ средата имъ: Ралицата. Ригелъ и Бетелгисъ: т е еж твърде интересни за на
блюдение. Светлите и красиви планети Венера и
Юпитеръ — ежщо".
Преподавательтъ продължава. Разискваните въ
проси преминаватъ къмъ предсказване на времето.
„Да се спремъ на барометра, даващъ сведения
•едно денонощие предварително. Отъ значение е,
щото на означенията на този уредъ да не се гледа
като на нещо важно. Важни еж промените: ако
има бързо спадане, ще има лошо време, ако има
бързо качване, неустановено. Дълъгь застой или ба
вно покачване — добри изгледи. Яко барометрътъ
спада, а температурата се повишава — дъждъ. Найголемите бури наставатъ при първото покачване на
барометъра, следъ като е билъ много низко.
Да минемъ по-нататъкъ. Чайките: ако излитатъ
сутринь рано и отиватъ на вжтре въ морето — доб
ро време; летятъ ли близу до брега, кацатъ по не
го или хвъркатъ навжтре къмъ сушата — лошо
време.
Внимание! — Червенъ залезъ — добро време.
Червениятъ изгревъ — лошо време. Сиво небе су
тринь и червено небе вечерь — хубавъ следващъ
день.
Стане ли дума за луната — нащърбената луна —
полегнала ли е — моряцигв изправени да бждатъ;
възправена ли а, моряците лежащи — нека почиватъ и спятъ1"
Така, господа, стане ли дума за моряшка роман
тика, въ която участвуватъ небето, звездите и пти
ците, безъ друго ще знаете, че тя е доста свое
образна и странна. Суровичка, прошарена съ разумъ,
за общо очудване и за недоволство на въздиша
щите влюбени.
Младиятъ капитанъ спира погледъ на небето. Той
не съзерцава съ насълзенъ взоръ, а съ погледа на
орелъ, пронизващъ пространствата, впиващъ се въ
пламъка на предалечнитъ светила, които за него еж
спасителни небесни фарове, направляващи кораба.
Напустналъ пристанището, той скита изъ далечните
морета: всредъ бури и мъгли, безъ небесни свътила, той-би билъ обреченъ на опасенъ бродъ.
Разсжжденията на хората, занимаващи се съ нъкакви тайни науки, измислиците на поетите, занасянията на предвзетите — всичко е пухъ и прахъ
предъ точната наука, която съ мощните си лостове
крепи делото на суровото морячество...
Обхванатъ отъ радостното чувство на българинъ,
гордъ съ моите млади събратя, мисля за утрешния
день съ възторга на в%рващъ въ звездата на на
шето племе.
Дерзай Родино! Твоите деца обхождать светов
ните води. Плувайки съ твои кораби, Т Б се увънчаватъ съ опита и поуките на моряците, за да се
приравнять съ своитъ колеги, излъзли отъ недрата
на великигЬ народи.
И, най-важното, ТБ не еж съ еждбата на „кораб
ния сандъкъ", който си остава, въпръки всичко, сандъкъ:
.Богата сродница изпратила своя племеникъ да
се учи въ морска академия. Минали годините на
следването, пъкъ и повече. Отишла тя да го наве
сти. Преди да отиде въ кораба, видела връстници
т е на покровителствувания младежъ да еж въ съ
става на висшата обслуга. Любимецътъ племеникъ
останалъ все младикъ, който тегли вжжета и мие
корабния подъ.

Богатата сродница поискала обяснения отъ корабоначалника.
— Не жертвува ли той много време и пари, не
направи ли той цели деветь околосветски пжтувания: кжде е правдата тогава, и оправданието за не
говото недобро положение?

Следъ малко, тя получила отговоръ:
— Уважаема госпожо! Бждете добра и поглед
нете този сандъкъ, пазещъ спасителните ризи на
кораба. Не деветь, а деветдесеть и деветь пжти той
е пропжтувалъ около света, но каква полза? Сандъкътъ си остава сандъкъ!"

И з ъ 11-а о л и м п и а д а в ъ Б е р л и н ъ
Отъ 1. до 16. августъ 1936 година ще се състоятъ
въ Берлинъ световните олимпийски игри, както
това ставаше въ Стара Гърция. Древната олим
пиада събираше гръцките племена за мирни състе
зания, така, и днешните олимпийски игри иматъ
сжщата задача. Петгвхъ свързани помежду си ко
лела, които еж символътъ на игрите, означаватъ
петтехъ континента: Европа, Америка, Африка, Азия
и Австралия, които ще се събератъ за взаимно мирно
сътрудничество. Голямата камбана, която е издиг
ната 40 метра надъ стадиума носи надписа: „Азъ
каня младежьта отъ целия светъ". Германия, обаче,
вика за ГБЗИ състезания не само младежьта, но
стари и млади, бедни и богати. Тя кани всички и ще
се грижи за всички, като имъ даде и възможность
да се запознаятъ съ ТБХЪ. Германия, обаче, не вика
народите и техните спортни представители, за да
се състезаватъ съ слЪпа воля, съ фанатизъмъ и
съ кжсогледа амбиция, и съ това да взематъ пър
венство, а да се опознаятъ взаимно, да се научатъ
да се почитатъ и уважаватъ, и това чрезъ една
отъ най-наивните, най-милите и най-чистите прояви
на човечеството — спорта.
Въ игрите водниятъ спортъ заема доста големо
место. Между 261 състезания, 86 еж посветени на
водния спортъ, а именно:
Плуване, водни игри, платноходки, кану (лодки
черупки) и гребане.
Състезанията за воденъ спортъ ще станатъ на
11 различни места. Въ Килския заливъ, на Балтийско
море, ще се състоятъ такива съ платноходи, а на
р. Шпре — близко до Берлинъ — гребни. Всички
други състезания ще се произведатъ въ специално
за тая цель построенъ плавателенъ стадиумъ, който
се намира всредъ спортното олимпийско поле.
За гребния спортъ, който въ Германия е извън
редно много разпространенъ и обхваща надъ 100,000
организирани членове, се правятъ особено големи
приготовления. Постройките за него въ Кринау,
както и организацията на самите състезания, ще

представлява технически най-големото съвършенство
на света. Следъ олимпиадата е проектирано Кринау
да стане средище и академия за гребане. Четири
дни подъ редъ ще станатъ състезанията за гребане,
а нощно време ще се събиратъ делегатите на нацио
налните съюзи за съвещания и банкети. Освенъ
това, т е ще бждатъ поканени съ съпругите си на
излети за разглеждане на олимпийския градъ около
Берлинъ, държавното спортно поле и красотите на
многобройните езера и ръки въ ОКОЛНОСТИТЕ на
Берлинъ — германската столица. Следъ състезанията
ще се направи тържествена овация на победителите
на големия балъ, на който ще приежтетвуватъ де
легатите на 46 държави.
Въ състезанията ще участвуватъ 15 държави,
представени отъ 300 състезатели, които ще се съ
стезаватъ въ 7 решителни борби. Числото, може
би, въ първия моментъ да изглежда малко, обаче,
требва да се има предвидъ, че се отнася за най-из
браните спортисти отъ всъка държава. Всичките
състезатели ще бждатъ настанени въ единъ близъкъ до Грюнау разкошенъ дворецъ, за да бждатъ
по-близко до тъхното м^сто на състезанията. Ко
мандата за започване на състезанията и другите
нуждни нареждания ще се даватъ на френски езикъ.
Къмъ състезателите ще бждатъ аташирани достатъченъ брой студенти, като преводачи.
Трибуните за водния спортъ побиратъ ЗООО зри
тели и еж направени така, че зрительтъ може да
наблюдава по всички направления. Освенъ това,
въ постройките се намира и радиостанция, станция
съ далекописание, едно ново изобретение, телевизия
и съ собствена поща. Всички изисквания на посе
тителите и спортистите се взематъ предъ видъ.
Желаещите да посетятъ олимпийските състезания
съ платноходи въ Килъ да се отнесатъ до ОгдашзагюпзЖоггпгее №г И XI. 01утр1ас1е, 5еде1аи55спи55,
Нт<зепЬигдигег, К1е1.
Аласа Мюлеръ Нойдорфъ,
делегать на 11-а олимпиада въ София

ВЪНШЕНЪ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДЪ
Италианската победа и присъединяването на Аби
синия създаде големо неспокойство срЪдъ полити
ческите ср%ди въ Европа.
Следъ дъпгото упорство изглежда, че въ Римъ вече
см-Бтатъ за вероятно „Римскиятъ миръ* въ Абисиния да бжде признатъ, както отъ Великобритания,
тъй и отъ ОН, макаръ и да не еж още определени
датата и процедурата, която ще се следва при раз
искването на този въпросъ.
Преговорите, които се водятъ понастоящемъ,
иматъ за цель постигането на едно ново разпреде
ление на сипит-Ь въ източното Средиземноморие,
при което италианското обезпечение на мира ще
бжде признаването на египетско-либийската граница,
както и оповестяването на една политическа — но

не и стопанска — незаинтересованость въ МалаАзия,- Палестина и арабските погранични области.
ЕДНО такова обезпечение отъ страна на Италия би
означавало за Франция запазването на нейните северо-африкански владения и на нейния мандатъ въ
Мала-Азия, като би се улеснило по такъвъ начинъ
връщането на Италия на фронта на европейския
миръ.
Въпреки правителствената промена въ Франция,
въ Римъ се смета, че Франция продължава да смета
за важно възстановяването на сътрудничеството
между силите отъ Стреза. Поради това, единъ сре
диземноморски договоръ би билъ вероятно посрещнать радушно отъ Франция.
Многобройностьта на участниците въ подобенъ
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договоръ може да бжде едно неудобство за прего
ворите, но ако единъ такъвъ средиземноморски до
говоръ бжде замисленъ, той ше легне върху нача
лата на взаимната помощь или общите задължения.
Изглежда, че Римъ би' желалъ да препоръча
Римския пактъ между Италия, Австрия и Унгария,
като образецъ за средиземноморския договоръ, а
именно, приятелски договори, вместо съюзи, и оеднаквяването на политическите и стопанските инте
реси въ единъ общъ докуменъ за взаимна помощь.
Голъма тревога създадоха и слуховете за раз
личие ср-Ьдъ Малкото съглашение, които достигнаха
и до сериозния френски печатъ.
Наистина, изглежда, че въ отношенията между
Ромъния, Чехословакия и Югославия сжществува из
вестно различие.
Разбира се, прекалено бе да се вади заключение
за едно започващо се разпадане на Малкото съгла
шение, и наблюдателите, които избързаха да видятъ
подобно нещо, ще бждатъ поучени, че съгласието
между трите правителства- никога не е било по-съ
вършено отъ сега. На всеки случай, въ комента
риите на единъ официаленъ ромънски вестникъ от
носно букурещката среща се казва, че разговорите
на тримата държавни глави могатъда иматъ и тая
ценна последица — трите съюзни държави да се
въздържатъ въ бжцеще отъ отиващи далечъ от
клонения на своята външна политика и съ по-големо
старание да се посветятъ на своите истински цели.
Изглежда, че Малкото съглашение възнамерява
да следва една линия, която вследствие на забър
каното международно положение, започва да се
чувствува въ различните дипломатически канцела
рии, а именно линията на съсредоточаването на всич
ките си сили върху единъ ограниченъ кржгъ отъ
задачи.
Презъ миналит-в месеци, редица изявления на
чехословашките държавници, както, и промяната на
тона на белградските речи, събудиха надеждата, че
Малкото съглашение иска да разшири постепенно
смисъла на своята мисия въ Дунавския басеинъ.
Тази възможность бе посрещната, особено въ Виена,
съ силно и радостно внимание. И именно поради
това, тукъ би се посрещналъ съ неудоволствие
НАШИТ1Ъ

Общъ видъ на плавателния .басеинъ на 8-а жанд.
конна група въ Разградъ.

единъ обратъ въ външно-политическигЬ схващания
на Малкото съглашение, като резултатъ на Букурещъ.
За съжаление, има белези на такъвъ обратъ,
макаръ въ наздравиците на тримата държавни глави
да се обърна внимание на необходимостьта отъ
миръ и редъ.
Че мирътъ требва на всека цена да бжде запазенъ е въпросъ, по който правителствата на всички
държави еж, безъ съмнение, единни. Но що се от
нася до въпроса за самия редъ, трЪбва да се каже,
че не сжществува сжщото единство. Създаденото
отъ мирнитъ договори състояние се наложи прину
дително на известни държави и отъ тези държави
мжчно може да се очаква, че те — до колкото то
може мирно да се промени — и да желаятъ да се
примирятъ, ще го почувствуватъ и въ ония части
като непоколебимъ „редъ", въ който остава от
крита възможность за едно естествено развитие въ
смисълъ на равноправие.
Общо е убеждението, че заседанието на англий
ския кабинетъ, което ще стане въ среда, ще бжде
едно отъ най-големите събития, които познава ан
глийската история. Вероятно на това заседание ще
бжде взето решение относно политиката, която пра
вителството ще требва да следва по въпроса за
санкциите. Правятъ се най-различни предположения
за поведението на Идънъ, за който се казва открито,
че щълъ да си подаде оставката. Съръ Самуелъ
Хорнъ предвиждаше опасностьта отъ политиката на
санкциите и требваше да напусне кабинета, кждето
сега влЪзе отново. Политиката на г. Идънъ се оказа
безполезна и опасна.
Дали г. Идънъ е удобенъ да представлява Янглия, когато неговата политика е напълно прова
лена отъ Мусолини и следъ като Балдуинъ заяви
въ камарата на общините, че споделя мнението на
Чембърлейнъ, който заяви, че въ английския каби
нетъ нъма „хармония". Интересно е да се знае
дали Балдуинъ ще продължава да поддържа това
мнение или ще отстжпи подъ натиска, упражняванъ
надъ него. Общо е впечатлението въ политиче
ските среди, че въ последния случай той ще си
подаде оставката.
Б. П.
БАСЕЙНИ
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М о ж е м ъ да се похвалимъ, че постройката на
плувни басейни у н а с ъ с е развива бързо и с ъ
услтюсъ. Миналата година 8 ма жанд. конна група
в ъ Р а з г р а д ъ е построила свой плувенъ басейнъ. По .
този начицъ и гр. Р а з г р а д ъ има вече възможность
да спортува правилно по плуване.
Разградскиятъ басейнъ е д ъ л ъ г ъ 28 метра, шир о к ъ 11 метра и с ъ дълбочина о т ъ 1.80 до 2.40
метра с ъ постояненъ наклонъ на дъното.

СГОВОРЪ

Басейнътъ е използуванъ вече за обучение на
войниците. Това е главното му предназначение.
Огбелязвайки тази нова придобивка, ние о щ е
веднъжъ обръщаме внимание на разм-Бригв на ба
сейните. З а да могатъ т е да бжцатъ използувани
за състезания, необходимо е да отговарятъ на ме
ждународните размери 25 на 12;33.33 на 14 или 50
на 18 метра. Това еж общоприети р а з м е р и , д а в а щ и
възможность за сравняване на резултатигЬ и за
обучение при еднакви условия за състезание.

Разни моменти отъ плувнитъ състезания в ъ басейна на 8-а жанд. конна група в ъ гр. Разградъ.

ОФИЦИАЛЕН"Ь

ОТД-ЪЛ"Ъ

И з ъ ж и в о т а и дейностьта на организацията
Пишатъ ни отъ Перникъ. На втория день на Великдень Пернишкиятъ клонъ на Б.Н.М. Сговоръ даде своята
традиционна морска вечерь. Членътъ оть управителното
твло на клона, господинъ В. Пашевъ, съ нъколко вдъх
новени слова за целигв и значението на Морския Сговоръ,
като организация и идея, откри вечеринката. Диригентътъ
на мастния оркестъръ изнесе, великолепенъ концертъ, а
съпрузите Гугови рецитираха най-хубавитБ морски сти
хове на Багряна.
Вечеринката бъше много добре посетена и при голъмо веселие продължи до късно презъ нощьта. Благо
дарение на неуморимата деиность на председателя на
клона, г-нъ Машаровъ, вечеринката бъше много добре
организирана и бвше истинско тържество за клона.
На 16. априлъ бъше гостъ на клона ни господинъ
лейтенантъ Панчевъ. Сжщиятъ день той държа двучасова
беседа при препълненъ салонъ въ минния театъръ. Те
мата „Военниятъ флотъ и бреговата отбрана" бвше велико
лепно развита и наистина очарова аудиторията. Отдавна
перничани не бъха слушали съ затаенъ дъхъ такава ин
тересна сказка и тъй сладкодумно изнесена. Идеитв на
Б.Н.М. Сговоръ бъха сжщо тъй ясно и убедително посо
чени на гражданите, че още сжщата вечерь ние запи
сахме доста нови членове. Благодаримъ отъ сърдце на
господина Панчева за прекрасната му беседа, за хубавата
агитация, която направи и го канимъ по-често да ни
спохожда.
.
,
—• Въ заседанието си на б. априлъ т. г. Г.У.Т. утвърди
управителнитъ тела на следните клонове:
Бургасъ: Прецседатель Борисъ Н. Станевъ, подпредседатель Пенчо М. Цаневъ, секретарь Иванъ Райновъ,
касиеръ Крумъ Горчевъ, пом. касиеръ Ялександъръ Пе-

тровъ, домакинъ Марко Хасонъ; спортенъ съветъ: Стефанъ Николовъ, Георги Чолаковъ, Борисъ Н. Станевъ,
Нлександъръ Петровъ и Петко Задгорски; излетенъ комитетъ: Любенъ Георгиевъ, Марко Хасонъ, Стефанъ Нико
ловъ ; книжовно-просвътенъ отдвлъ: Иванъ Райновъ,
Петко Задгорски и Еленка д-ръ Чилингирова; провърителенъ съветъ: председатель Деянъ Тухчиевъ, секретарь
Радомиръ Даскаловъ, членъ Борисъ Ганевъ.
Карлово: Председатель полковникъ Матевъ, подпредседатель майоръ Рафаиловъ, секретарь-касиеръ Василъ Бозаитовъ и членове: отецъ Тумангеловъ, Стефанъ Караивановъ, Д^ръ Никола Странски, Янко Герджиковъ и
Георги Кръстевъ.
•Ломъ: Председатель Д-ръ Никола Недковъ, подпредседатель Нацолъ Филиповъ, секретарь П. Захариевъ, ка
сиеръ Цв. Калпакчиевъ и домакинъ П. Панайотовъ ; про
верите ленъ .съветъ: Георги Нановъ, . Нндрей Моневъ и
Цввтанъ Ц. Тодоровъ.
Плъвенъ: Председатель Маринъ Милчевъ, подпредседатель Илия Димитровъ, секретарь-касиеръ Василъ Пе
тровъ и членове: Ясенъ Кантарджиевъ, Христо Маринчевъ,
и Петко Д. Петковъ.
— Въ Варна е образувана нова риболовна коопера
ция, която си е поставила за цель да се занимава съ
риболовъ въ открито море, предимно калканъ. Коопе
рацията е извикала нъколко турски моторни лодки съ
известните лззове, като счита, т че риболовътъ въ открито
море е свободенъ. Г.У.Т. въ заседанието си отъ 22. априлъ
т. г. разгледа най обстойно този въпросъ и намира, че
допущането на чужденци да риболовствуватъ у насъ,
противоречи на закона за труда и досега следваната
практика отъ 5 години въ риболова. Допушането на
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лодки подъ чуждо знаме да се зачисляватъ къмъ нашите .Обществена подкрепа" (за почивните домове), ако желае
пристанища противоречи на закона за търговското корабо да се ползува ч съ правото на помощь отъ касата за об
плаване. Вносътъ на прасна риба подъ чуждо знаме след ществено подпомагане. Безъ това, този клонъ не може
ва да се подчини на закона за митниците. Огъ досега _ да получава помощи по закона за обществено под
следваната практика за побългаряаане на риболова се съ помагане.
здадоха достатъчно опитни български риболовци съ не
Правилникътъ за приходните разписки е задължитеобходимия инвентаръ, затова допущането на чужденците ленъ само за ония клонове на Б.Н М. Сговоръ, които члерибари е излишно и вредно. По този поводъ Г. У. Т. на нуватъ въ единъ отъ двата съюза за обществено подпо
прави изложение и го изпрати на господа министрите: магане и само по отношение на приходите, свързани съ
на Външните работи и Изповеданията, на Финансите, уреждане на благотворителните институти.
на Земеделието и Държавните Имоти и Търговията, Промишленостьтг и Труда съ копие до отделението за ко— Ловешкиятъ ни спортенъ легионъ е сложилъ
' робоплаване и началника на флота.
начало на фондъ „Български морски филмъ", като за
— На 21. и 22. априлъ пристигна въ Варна една група цельта младите дейци еж събрали вече сумата 3000 лева
легионери, ученици отъ Сливенската мжжка гимназия, подъ и апелиратъ за съдействие и подкрепа. Сжщите еж се
ръководството на председателя на клона въ Сливенъ, отнесли къмъ Г.У.Т , последното да удобри фонда да се
господинъ Измиревъ. Групата, на брой 51 души, беше пази при Г.У.Т., като се управлява отъ инициаторите му—
посрещната отъ Варненския легионъ. Легионерите раз Ловешкия легионъ.
гледаха забележителностите на града, морския музей, аква
— Сжщиятъ спортенъ легионъ съ писмо № 2723
риума, посетиха флота, кждето беха разведени отъ спе
циално назначенъ офицеръ и помещението на Варненския отъ 30. априлъ т. г. е изпратилъ на Началника на флота
легионъ съ гребните лодки. Поради лошото време легио сумата 1503 лева, която да послужи за поправка на из
нерите не можаха да видягъ занятията по гребане. На вадения отъ Черно море подводникъ. Жестътъ на нашите
23. сутриньта Сливненскиятъ легионъ замина за Бургасъ подрастващи Съидейници е колкото трогателенъ, толкова и
поучителенъ.
съ парахода „Евдокия".
— Въ заседанието си отъ 20. априлъ т. г. Г. У. Т.
прие изработения отъ конференцията по воденъ спортъ
на 20. и 21. януарий т. г. „Правилникъ зз организиране на
плувния спортъ". Правилникътъ е изпратенъ на клоновете,
за да се прилага за престоещия спортенъ сезонъ. Споредъ
този Правилникъ страната се разделя на 6 области: Со
фийска, съ седалище София, Тракийска, съ седалище Пловдивъ, Южно-черноморска, съ седалище Бургасъ, Северочерноморска, съ седалище Варна, Източно дунавска, съ
•седалище Русе и Западно-дунавска, съ седалище Видинъ.
Спортътъ плуване се ржководи отъ отдела воденъ спортъ
при Г, У. Т. На чело на всека область стои областниятъ
плувенъ комитетъ. На областните плувни комитети еж
подчинени ржководителите на плувните чети.
.— Въ връзка съ изменението на устава на организа
цията отъ XII редовенъ съборъ, Г. У. Т. изпрати на Ми
нистерството на ВжтрешнигБ Работи и Народно Здраве
устава за утвърждение, съгласно чл. 2 отъ закона за
училищата и дружествата.
Съ предписание № 14263 отъ 18. априлъ т. г. мини
стерството утвърди устава на оргат зацията.
— По поводъ запитването оть страна на организа
цията до Министерството на вжтрешните работи и народното
здраве — отделението за обществени грижи съ № 4874
IV—9 отъ 18. мартъ т. г. г. отговаря :
Българскиятъ Народенъ * Морски Сговоръ, като кул
турно просветно сдружение, се намира подъ върховния
надзоръ на Министра на вжтрешните работи и народното
здраве, съгласно чл. чп. чл. 2 и 4 отъ закона за учили
щата и дружествата.
Изцело сдружението на Морския Сговоръ не е благо
творително дружество и не подпада подъ чл. 25 отъ за
кона за обществено подпомагане, т. е. не е длъжно да
членува въ единъ отъ двата съюза за обществено под
помагане.
Но, ако некой клонъ на Б.Н.М Сговоръ урежда некой
институтъ изъ областьта на общественото подпомагане,
напримеръ, детско летовище или почивенъ демъ за въз
растни, то този клонъ е длъженъ*да членува въ местния
клонъ на Съюза за закрила на децата въ България (за
детските летовища), или въ околийския клонъ на съюза

— Младите легионери в ъ Ловечъ ппддържатъ въ
местното читалище две папки съ списанията на .Морския
Сговоръ" и .Морски Прегледъ", давайки по този начинъ
възможность на целото гражданство да се запознае съ
морската идея и да следи морската мисъль въ нашата
страна.
— Бившиятъ членъ на Г.У.Т. д-ръ Неделковъ, управитель на държавния детски санаториумъ въ Варна, по
сети некой отъ клоновете ни съ сказка на тема „Морелечение*. На 30. априлъ изнесе сказка въ Видинъ, на
3. май въ Бела-Слатина, на 4. май — Враца, а на 5. май
въ гр. Плевенъ. Сказката се придружаваше съ диапо
зитиви и два филма: .Санаториумътъ и крайбрежието" и
„Слънцето и приложението му при лекуване на костната
туберкулоза".
, На всекжде сказката е била много- добре посетена и
възбудила големъ интересъ.
Секретарьтъ на Г. У- Т. г-нъ лейтенатъ Г. Панчевъ,
отъ 15. априлъ направи обиколка на клоновете въ Ю. 3 .
България, като е посетилъ София, Перникъ, Радомиръ,
Кюстендилъ, Дупница, Горна-Джумая, Петричъ, Неврокопъ
и Пазарджикъ.
На всичките тия градове, безъ София и Пазарджикъ,
той е челъ беседата .Отбраната на • крайбргьжията и
еоенниятъ флоть". Беседата е бивала посещавана много
добре и слушана съ внимание. Общо взето, презъ време
на тая му обиколка, беседата е слушана отъ около 2,500
души.
Сжщиятъ е изаолзувалъ посещаването на беседата за
възобновяване на клоновете въ Радомиръ, Кюстендилъ,
Дупница, Петричъ и Неврокопъ.
— Главното Управително ТЬло въ заседанието си
отъ 4. май т. г. утвърди управителните тела на следните
клонове:
а) Враца. Новообразуванъ клонъ: Председатель Вл.
Орозовъ, ичженеръ, подпредседатель Д-ръ Борисъ Недковъ,
началникъ на здравната градска служба, секретарь-касиеръ
Борисъ В. Пенчевъ — чиновникъ въ 2-о артилерийско
отделение; членове — съветници: инжененъ Вл. Пенчевъ
- областенъ инженеръ по водите, подполковникъ Янг.
Костовъ — 6-и пех. Бдин. полкъ, Костадинъ йлександровъ
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Къмъ заявлението да се приложатъ 8 лева пощенски
марки за препоржчана кореспонденция или 20 лева, ако
кандидатътъ ще иска телеграфически отговоръ.
Въ заявлението да бжде написанъ точниятъ адресъ на
младежа, за да му се съобщи дали се допуща на меди
цински прегледъ.
4. КандидатитЬ ще се преглеждатъ отъ медицинска
комисия на 26. и 27. юли въ Морското училище гр. Со
зополъ. При прегледа всЬки кандидатъ трЬбва да пред
стави рентгенова снимка на бЬлитЬ си дробове.
ОдобренитЬ при медицинския прегледъ кандидати,
държатъ конкурсенъ изпитъ отъ 27. до 30. юли включи
телно по следнитЬ предмети:
а) Ялгебра, б) геометрия, в) български езикъ.
5. ИзпититЬ еж писмени и се произвеждатъ върху
материала отъ V реаленъ гимн. класъ.
6. ИздържалитЬ конкурсния изпитъ, на 31. юли—преди
обЬдъ — се подлагатъ на психотехническото изследване
(Въ какво се състои то, да се направи справка съ нЬкой
офицеръ).
7. На 31. юли—следъ обЬдъ—младежитЬ се подлагатъ
на изпитъ по физическа подготовка (бЬгане 100 и 500 м.,
хвърляне на тежести, скачане и пр.) съ цель да се провЬри
издръжливостьта на отдЬлнитЬ органи и общо на тЬлото
на кандидата — неговата пъргавина, подвижность; смЬлость и др.
За изпита кандидатитЬ трЬбва да си носятъ фланелки
и гащички (гимнастическо или каквото и да било леко
облЪкло).
8. Приемането на кандидатитЬ ще става по реда на
— Тъй като често постжпватъ запитвания за усло
старшинството, добито отъ бележкитЬ на конкурсния из
вията за постжпване въ Морското училище, даваме попитъ, психотехническото изследване и физическата под
долу тЬзи условия за сведение на интересуващитЬ се
готовка.
наши членове и особено на легионеритЬ.
9. ПриетйтЬ кандидати постжпватъ въ училището на
1. Тази година ще се приематъ 30 младежи въ Тех 1. августъ. При постжпването си, тЬ внасятъ встжпителна
ническия отдълъ на Морското училище. ЖепаещитЬ да по- вноска 1,500 лева. Освенъ това, тЬ донасятъ съ себе си
стжпятъ въ него, трЬбва да отговарятъ на следнитЬ условия: следното облЬкло и постелки: —
а) Да еж българи и български поданици, б) Да иматъ
а) Долни бЬли ризи и гащи
по 4 броя;
завършено най-малко 5-то класно образование съ добъръ
б) Чорапи черни зимни и лЬтни . . . . по 4 чифта;
успЬхъ. в) Да еж напълно здрави, физически добре раз
в) Кърпи за лице . . .
. п о - 4 броя;
вити и да нЬматъ никакви недостатъци, г) Да не бждатъ
г) Кърпи за храна (салфетки)
„2
„
по-млади отъ 15 и по стари отъ 18 години.
д) Кърпи за носъ .
„ 6
„
2. Курсътъ на училището е 6 години.
е) Чаршафи бЬли съ размЬри 2 на 1 "20 м. „ 3
„
3. ЖелаещитЬ да посгжпятъ тр-Ьбва да подадатъ
ж)
»
„ ,
, 2М0 на170 м . . 3, „
•Заявление, най-късно до 18. юли т. г. до Началника на
з) Калъфи бЬли за възглавници 35 на 65 см. „ 4
»
Мфското' училище вь гр. Созополъ.
и) Две лЬтни и две зимни формени фланелки, до
»' ;«Къмъ заявлението се прилагатъ следнитЬ документи: ставени чрезъ училището (следъ постжпването).
а) Училищно свидетелство (последно), издадено презъ
Допълнителни упжтвания могатъ да се получатъ отъ
текущата календарна година.
Морското училище гр. Созополъ, ОтдЬлението за Морска
^
б) Кръщелно свидетелство.
и Дунавска Полицейска Служба — Варна или отъ Дело
. в ) УдостовЬрение за поданство и народность.
водителя на Морската и РЬчна полицейска служба въ
г) УдостовЬрение, че кандидатътъ не е оежжцанъ.
ст. София.
д) УдостовЬрение отъ съответноVо Гарнизонно упра
На края, ние дължимъ да добавимъ, че тия, които
вление (или отъ административната власть, завЬречо отъ постжпятъ въ Морското Училище, въ края на третата
началника на най-близкия гарнизонъ) за благонадеждность си учебна гадина ще бждатъ допустнати до конкурса за
на семейството и на кандидата.
постжпване въ Военното на Негово Величество училище,
е) УдостовЬрение, че кандидатътъ не е билъ изключванъ а отъ първитЬ 10 ученика отъ всЬки випускъ сжщо по
презъ време на учението му въ гимназията.
конкурсъ се отдЬлятъ 3 души за морски офицери.

— пенсионеръ и Иванъ Василевъ — прогимназиаленъ
учитель. Пров-Ьрителенъ съветъ: Георги Пенчевъ — директоръ на кооперация .Коприна", ЛюбенъЕтуговъ — про
гимназиаленъ учитель и Езекия Кръстеняковъ — морски
техникъ.
б) Видннъ. Председатель Рашко Бораджиевъ — о. з.
полковникъ, подпредседатель Г. Кожухаровъ — портовъ
капитанъ, секретарь-касиеръ Иванъ Тодоровъ — общински
чиновникъ, пом. касиеръ Любенъ Петровъ, домакинъ той
и заведващъ гребането Борисъ Димитровъ — гимназиаленъ учитель; съветници: Д-ръ Ялекс. Петровъ — лЬкарь,
поручикъ Руменинъ — офицеръ, Кузма Иосифовъ — гимназиаленъ учитель и госпожица Надя Рачева, домакиня.
Контролна комисия: Н. Николовъ — касиеръ въ Популяр
ната банка, Н. Ялшехъ—търговецъ и М. Петровъ—инженеръ.
в) Пловдивъ. Председатель Кирилъ Петровъ, подпред
седатели Кирилъ Шкендеровъ и Д ръ Черню Черневъ,
*екретарь Христо Дафовъ, касиеръ Христо Калпакчиевъ,
домакинъ полковникъ о. з. Боянъ Стефановъ и съветници:
Георги Кожухаровъ, инженеръ, Димитъръ Калпакчиевъ,
архитектъ, Ял. Тумангеловъ и Иванъ Ивановъ, провЬрителенъ съветъ: Петъръ Маноловъ, Лука Тодоровъ и Самуилъ Мезанъ.
г) Созополт». Председатель капитанъ И рангъ Бочо
Рачевъ, началникъ на морското училище, подпредседатель
Крумъ Кънчевъ—преподаватель при морското училище, секретарь Бориславъ Сжбевъ — счетоводитель на коопера
ция „България", касиеръ Нсенъ Читаковъ — собственикъ
мелничарь и членъ: Ясенъ Гавриловъ — аптекарь. •

Редакционенъ комитетъ на сп. „Морски сговоръ": Д-ръ Я. Ярнаудовъ, Д-ръ П. Скорчевъ,
Д-ръ Г. Паспалевъ, Д-р Ст. Стояновъ и лейт. Г. Панчевъ.
1
1. Нуждата отъ българско корабоплаване по Дунава — Христо Русевъ. 2. Съвременни военни кораби — Г Пан
чевъ. 3. Изъ страишия
стражни:. дневникъ
„
_ . „ „ _ .Борисъ"
___
„ — Сава
„„„„ Н.
... ГИвановъ.
. тМорско
на Дунавския параходъ
разузнаване
1 0 а „ и а в . ч4.
о р с к о разузнаване
преди Балканската воина — Г. П. 5. Турскиять флогь презъ Балканската война — Лейтенантъ П 6 Ютландскиятъ бой — Куюджуклиевъ. 7. Островътъ — Добринъ Василевъ. 8.- Оть корабната палуба — Крумъ кънчевъ
9. Изъ 11-а олимпиада въ Берлинъ - Ялиса Мюлеръ Нойдорфъ. 10. Вьншенъ политически прегледъ Б. п'
11. Изъ живота-и дейностьта на организацията.

София — Печатница на Военно издателския фондъ — 1936—240

ОТКРИВА

СЕ П О Д П И С К А

ЗА

ТРИНЯДЕСЕТЛТЛ ГОДИШНИНА
НА ИЛЮСТРОВАНОТО СПИСАНИЕ

„МОРСКИ СГОВОРЪ"
ОРГАНЪ НА БЪЛГЛР. НЛРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ

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

Умоляватъ се г. г. сътрудницитъ- на сп.
„Морски Сговоръ" да пишатъ ржкопиСИТБ си отчетливо, по възможность на
пишеща машина,' и на официалния пра-'
вописъ. При неспазването на последния,
редакцията ще се види принудена да
спада известна часть ртъ хонорара.
Неодобрени ржкописи не се връщатъ.

Отъ Редакцията.

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО Д Р У Ж Е С Т В О - В А Р Н А
Дружеството поддържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
и Дунава до севернитЬ европейски страни: Франция, Англия, 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: Тур
ция, Гърция, Италианските острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египеть,
като се посещаватъ попжтнитЬ пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Александрия, Портъ Саидъ и Пирея.
Тия последни пжтувания даватъ възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни
най-много и съ разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване
въ страната за сжщото време, да се видятъ останкитЬ и паметницитЬ на всички
древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ
които паметници, по своята величественость и художественость, еж още недостигнати.
Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокъ се извършватъ съ големи и луксозни пара
ходи, типъ — „Царь Фердинандъ" при всички удобства за приятно и неусетно пжтуване по морета,
които съдържатъ безподобни природни красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мряморно море, ДарданелитЬ
и осеяния съ острови Архипелагъ, много отъ които се изцигатъ на хиляди метри надъ морската по, върхность.
Последното пжтуване дава възможность да се посетятъ и всички свети мъста на еврейската,
християнската и мохамеданската религия.
Никое друго пжтуване не може да даде толкова големо разнообразие на неизгладими впеча
тления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговите най-всестранни прояви отъ нача
лото на човешката история до днесъ.;
.
Дружеството поддържа редовни съобщения, два пжти презъ седмицата, и между всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния и бързоходенъ параходъ „Евдокия".
Освенъ горнигв редовни линии, дружеството презъ л-Ьтнитъ месеци прави и извънредни п ъ 
тувания отъ Варна д о Цариградъ с ъ параходите. „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" с ъ пре
стояване в ъ Цариградъ три цЪли дни.
Пжтуването между дветЬ пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Презъ сжщитЬ лътни месеци п/х „Евдокия" плава крайбрежно по специално разписание, съ
, намалени тарифи и- възможность да се посетятъ всички пристанища отъ ц/Ьлото българско крайбрежие
въ течение само на 36 часа.
И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до
Ахтополъ и обратно, ПЖТНИЦИГБ нощуватъ на параходите и, ако желаятъ, могатъ да получаватъ и
храната си тамъ на сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабитъ на Бъл
гарското търговско параходно д-во, редовни и извънредни, еж дадени въ отдъленъ проспектъ,- който
се намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ при
поискване и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ.
I. Ценитв на билетите; за Александрия съ редовните съобщения, които се поддържатъ два
пжти въ месеца съ параходитЬ .Бургасъ' и .Ц. Фердинандъ", само отиване или само връщане, безъ
храна, еж:
I класъ — 3915; II — 2915 и III — 1915.
Презъ лътнитБ месеци, отъ 1-и юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за ?
отиване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на
престоя на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва:
.<•'•
I класъ — 6015 лв. II — 5015 и III — 4015 лв., включително и храната.
II. ЦенигБ на билетите по нашето крайбрежие отъ Варна д о Ахтополъ и обратно,
съ п/х „Евдокия", по лътното разписание, отъ 15-и май до 15-и септемврий, съ право на нощуване
въ Царево въ помещенията на съответната класа — еж:
I класъ лв. 300; II — 240 и 111 — 170 лв. безъ храна.
III. ЦенитЪ на билетигБ д о Цариградъ и обратно, съ п/х „Царь Фердинандъ" и .Бургасъ", презъ лътнитЬ месеци, съ престой въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите, еж*
I класъ отъ лв. 2100 до '1600 споредъ положението на местата
II .
.
- 1550 „ 1150
„
.
.
.
Ш . . .
700
З а храната с е плаща:
по Александрийската линия: закуска — 22 лв., обедъ — 70 лв. и вечеря — 70 лв. а пъленъ
дневенъ абонаментъ по 150 лв.
По крайбргьжието отъ Варна до Яхтополъ и обратно, презъ лЬтнитъ месеци, пъленъ дневенъ
абонаментъ отъ закуска, обедъ и вечеря — 80 лв.
До Цариградъ и обратно, зезъ летния сезонъ, само съ параходитЬ, които правятъ екскурзии
— се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за ц-Ьлото пжтуване — 452 лв.
При редовниттъ пжтувания — съ п/х .Евдокия" крайбр-Ьжно се плаща за закуска 15 лв., а за
об-Ьдъ и вечеря по 50 лв., пъленъ абонаментъ — 100 лв.
*
Намаления: правятъ се само отъ редовнитъ тарифи, за отиване и връщане предплатено 1 5 ^ ,
за групи по-голъми отъ 25 души — по споразумение.
Горното в а ж и за 1936 година.

