иШпИСГОВОРЪ
ННШЕТО МОРЕ

Картина огь М. Сакжзовт.

ВАРНА

ЦАРИЦАТА

НА ЧЕРНО МОРЕ, —

НДН-КРДСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГО-ИЗТ. ЕВРОПА

ВАРНА

Най-модерни бански съоржжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банитв, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
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 МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕ
СТВА въ началото на м. августъ,
съ участието на най-видните бъл
гарски артисти. Презъ сезона гостуватъ Народенъ драматиченъ
театръ и Народната опера.
УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТА
НАЙ-ИЗНОСНИ

Първостепенни хотели отъ 40—1
90 лв. на легло.
Частни квартири отъ 25—100 лв.
дневно, споредъ категорията и чи
слото на леглата.
Меню въ първокласни ресторанти отъ 50—80 лв. дневно.
А ла картъ, пъленъ обътгь, безъ питиета, отъ 25 лв. нагоре.
Лътовна карта за ц-Ьлия сезонъ 30 лева.

1

ТАКСИ З А БДНИГБ:
I класа
кабина
15 лв.
, 1 . Студени бани {II • я
шкафче
8 лв.
III '.'"„ общасъбл-Бк. 5 лв.

2. Топли бани

I класа на часъ 20 лв.
II , » " ..»
12 лв.

• Отъ 1. юний до 30. септемврий ле
товниците се ползуватъ съ 50% нама
ление по Б. Д. Ж., като за връщане
билетите важатъ до -31. октомврий
Отъ 12. юлий до 12. Августъ намале
нието е само 30%.
'

I

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

I
I

Л-Ьтовници, запомнете, че есеньта въ Варна е сжщо тъй приятна, както и л-Ьтото,
при сравнително по-низки цени.

Отнасяйте се за всичко до Варн. град. общ. курортна дирекция.
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ЮКЩ СГОВОРЪ
ОРГДИЪ ЦА БЪЛГАРСКИЯ ЦАРОДЕУЪМОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а 13
Варна, септемврий 1936 г.

УРЕЖДН
КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯТЪ ОТДЪЛЪ

Брой 7
Глав. ред. проф. Я. НРННУДОВЪ

Д-ръ Г. П.

У С П - Ь Х Ъ Т Ъ НА К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Т А В Ъ М О Н Т Р Ь О
Едно отъ важнигв политически събития презъ
м. юлий т. г. е подписването' на изработената въ
Монтрьо нова конвенция за Проливите. По сведе
нията, които черпимъ оть ежедневния печатъ, на
18. юлий н. г. конференцията приключи последното
си заседание, въ което е била изработена оконча
телната форма на текста на конвенцията, а на 20 с.
м., въ 22 часа, последната е била подписана отъ де
легатите на всички договорящи страни. Още на
следния день —21. юлий — Турция побърза да заеме
военно Проливйтв. Следъ 17 годишно очакване, тя
издигна съ подобаващата тържественость, надъ
старите запустнати укрепления, своя националенъ
флагъ. Нейниятъ воененъ флотъ напустна досегаш
ната си база въ "Факирлии и навлезе въ ДарданеЛИГБ и Босфора, за да манифестира силата на тур
ското морско оржжие. Характерното въ случая е,
че водачите на съвременна Турция се опитаха да
придадатъ на спечелената въ Монтрьо победа на
ционаленъ характеръ. Почти цЪлиятъ турски печатъ
излезе съ специални допълнителни издания, въ кои
то се коментираше на дълго и широко победата на
турската теза. За народа беха устроени праздненства, манифестации, митинги и илюминации. Въ уни
верситета се откри тържествено събрание, на което
академическите сили на нова Турция (професори и
студенти) държаха подходящи вдъхновени речи.
Яко се върва на съобщенията на нъкои вестни
ци, Турция отдава такова големо значение на по
бедата си въ Монтрьо, че правителството възнамъ
рява да провъзгласи датата 21. юлий за национа
ленъ праздникъ.
Задоволството отъ добрия край на конферен
цията въ Монтрьо не е само въ Турция. Сждейки
отъ направените въ печата изявления, то е на ли
це и въ Днглия, която създаде твърде много услож
нения въ работата на конференцията. Днглийскигв
вестници изказватъ единодушно своето одобрение^
му придаватъ твърде големо значение. За англий
ското общественно мнение, конференцията въ Мон
трьо е първата стжпка за ревизия на договоригв
по общо съгласие и международна солидарность.

Тя е едно добро доказателство, че тази ревизия е
вече възможна по пжтя на межнународното сътру
дничество.
Официалното становище и на останалите дого
ворящи държави, по отношение изхода на конфе
ренцията, е сжщо покрито съ воала на одобрението.
Всека една отъ т%хъ бърза да поздрави Турция и
да искаже своето задоволство, че е разрешенъ
единъ въпросъ, който представляваше опасенъ вулканъ за равновесието на Балканите. Изхождайки,
обаче, отъ преплетенитъ политически и стопански
интереси на съвременна Европа, особените обстоя
телства, при които се разви хода на конференцията
и поуките, които ни дава историята на Проливйтв,
намъ ни се струва, че на постигнатия въ Монтрьо
успъхъ, за да има международенъ характеръ, лип
сва единъ много важенъ елементъ, който нарушава
чувствително стабилитета на изработената конвен
ция. Този успехъ, като че се наложи, за да се пред
пази отъ нови кризи и безъ това силно боледува
щата Европа. За него беха направени много отстжпки и компромиси и то главно отъ страна на
иначе неотстжпчивата Лнглия. А компромиситъ въ
международните договори еж пукнатини, които съ
течението на времето се превръщатъ въ пропасти.
Друга характерна черта, която прави успеха
въ Монтрьо проблематиченъ, е обстановката, при
която се разви ходътъ на конференцията. Тя може
да се характеризира с ь следните по-важни особе
ности: 1. Сложи се началото за ревизия на дого
ворите оть държава, която по начало б%ше противъ ревизионизма. 2. Най-големитЬ противници на
идеята за ревизията на мирните договори — дър
жавите отъ Малкото съглашение и Балканското
споразумение и твхната покровителка Франция —
отстжпиха, но разбира се едностранчиво, отъ свое
то гледище. 3. Въ първия опитъ за ревизия на
договорите се прокара познатото въ всички времена
начало за правото на по-силния, защото, одобря
вайки искането на Турция за ревизия на Лозанския
договоръ, странитв победителки възставатъ най-ка
тегорично противъ справедливото искане за реви-
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зия за мирнитЬ договори, поставено отъ страните,
които и до днесъ носятъ тежестите на тия догово
ри. 4. Конференцията се разви при отсжтствието на
две държави (Италия и Германия), чиито военни и
економически интереси еж ГБСНО свързани съ въ
проса за Проливите. 5. Появи се на международ
ната политическа сцена наново старото съперниче
ство за надмощие въ Проливите между Русия и
Англия, което е причинявало на европейската поли
тика не малко затруднения, а на нъкои отъ балкан
ските народи и твърде чувствителни неприятности.
б. По силата на днешното политическо положение,
за да угодятъ на своята съюзница или да не услож*
няватъ и безъ това твърде забърканото политиче
ско състояние, нъкои черноморски крайбрежници
направиха компромиси и отстжпки, които не еж въ
интереса на морската имъ отбрана и на економическия и стопанския имъ животъ. Твърде големо влия
ние указаха върху хода на конференцията четвър
тото и петото условия. Смъло може да се каже, че
тя се разви главно подъ ТЕХНИЯ знакъ. Отсжтствие
то на Италия пречеше сериозно върху правилния
ходъ на преговорите. Големитъ надежди, че следъ
вдигането на санкциите, тя ще изпрати своите де
легати, не се оправдаха. Това създаде известна нервность въ Турция, изразъ на която беше сравнител
но острата декларация на първия турски делегатъ,
че и безъ Италия конференцията ще привърши своя
та работа. Като имаме предъ видъ, обаче, положе
нието, което Италия заема въ Средиземно море, осо
бено въ неговата източна часть, искаме да върваме, че безъ нейния подписъ успъхътъ на конферен
цията не е така сигуренъ, както изглежда презъ
призмата на международната политическа куртоазия.
Въ източната часть на Средиземно море Италия има
големи и сериозни интереси, както отъ военна, така
и отъ економическа гледна точка. А тази часть е
свързана, посредствомъ Дарданелите и Босфора, съ
затвореното руско езеро — Черно море. По тази
причина, рускиятъ черноморски, флотъ изпъква като
една величина, за която италианските държавници
не могатъ да не държатъ сметка. Независимо отъ
това, Черно море и водещитъ къмъ него Проливи,
еж ГБСНО свързани съ економическитъ и стопан
ските интереси на италианския народъ. Съ положителность може да се твърди, че днесъ черномор
ските пристанища се посещаватъ най-много отъ ко
раби подъ италиански флагъ. Тоя фактъ показва, че
отъ всички морски държави Италия използува наймного Проливите за нуждите на международната си
търговия. Това се потвърждава и отъ данните, кои
то ни дава статистиката. Т Б показватъ, че презъ
1935 год., презъ Проливитъ еж минали 2,500,000 т.
италиански, а само 1,800,000 т. английски кораби.
Изтъкнатите съображения говорятъ много ясно,
че безъ подписа на Игалия, успъхътъ не би билъ
пъленъ. Изглежда, че въ Монтрьо това се е съзна
вало много добре, за що го, въпръки всичко, взето е
било мждрото решение, конвенцията за Проливитъ
да остане открита за всички интересуващи се дър
жави.
Отсжтствието на Германия отъ конференцията не
е сжщо безъ известно значение. Въпръки, че презъ
време на заседанията нейното име не е било спо
менато нито веднажъ, мнението на познавачите на
европейския политически животъ е, че всички иска
ния на Съветска Русия еж били направени подъ
страха на разстещата германска опасности Незави
симо отъ това,. Германия, като морска държава, има
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економически и стопански интереси и въ близкия
Изтокъ, които безспорно еж въ тесна връзка съ
режима на Проливите. Отбраната на източните й
граници е свързана, макаръ и косвенно, сжщо съ
режима на Проливите и положението въ Черно мо
ре. Изхождайки отъ тия сериозни доводи, намъ ни
се струва, че отсжтствието на германския подписъ
подъ конвенцията нарушава сжщо пълнотата на ус
пеха.
Изработената въ Монтрьо конвенция даде едно
решение на класическото съперничество между Ан
глия и Русия въ полза на * последната. То, обаче,
беше спечелено следъ дълги и трудни разисквания,
въ които не липсваше и известно раздразнение. По
следното доведе и до заплашване отъ страна на съ
ветските делегати. Те заявиха категорически, че ако
Русия не получи отстжпки по сжщественитъ си ис
кания, ще напустнатъ конференцията. По силата на
създалото се напоследъкъ твърде неблагоприятно
политическо положение, Англия беше принудена да
направи въ интереса на Съветите твърде големи и
сжществени отегжпки. Обаче, общото впечатление
е, че тия отстжпки не еж разрешили окончателно
стария споръ за Проливитъ. Напротивъ, тъ поста
виха английското надмощие въ Средиземно море
подъ влиянието на руския черноморски флотъ. А
известно е, че това надмощие е отъ жизнено зна
чение за английските интереси. Отъ една страна, то
е необходимо за запазването на най-важната й пжтна артерия, която води за Далечния изтокъ — изворътъ на огромните й материални богатства, а отъ
друга — за поддържане на британския престижъ
предъ арабскитъ страни въ близкия Изтокъ, кждето,
следъ като о-въ Малта загуби своята стратегическа
стойность, ще бжде прехвърлена голема часть отъ
средиземноморските сили.
Янгличанитв еж народъ съ многовъковенъ поли
тически опитъ. Те знаятъ, че има случаи, когато не
могатъ да уредятъ свътовнитъ работи по свой теркъ.
Затова бързатъ да се приспособятъ къмъ новата
обстановка, за да не бждатъ изненадани отъ съби
тията. И намъ ни се струва, че направените големи
отстжпки еж едно гъвкаво нагаждане къмъ новитъ
условия. Обаче, политиката е измънчива. УМНИТБ
политици еж длъжни да се справятъ съ всичкитъ й
изненади. Сега въ Монтрьо случаятъ бъ твърде благоприятенъ за Съветска Русия. Бждещето е на Ан
глия. А това ще рече, че успъхътъ на конференцията
въ Монтрьо е проблематиченъ.
Ако направимъ критическа преценка на по
стигнатия въ Монтрьо успъхъ, като вземемъ подъ
внимание изтъкнатите по-горе особености, при кои
то се разви хода на конференцията, ще дойдемъ до
следнитъ заключения: — Отъ всички договорящи
страни, Турция има пълното основание да смъта, че
конференцията е завършила съ действителенъ успехъ. Наистина, та срещна неочаквана съпротива и
твърде иного затруднения при прокарване на своя
та теза за преминаването на военнитъ кораби презъ
Проливите. Това доведе до значително изменение
на първоначалния й проектъ. Обаче, нейната цель
бЪше постигната, защото, по-важенъ за турската
морска отбрана беше въпросъть не за преминава
нето на Проливите, а тоя за ГБХНОТО укрепяване.
Последното осигурява автоматически контрола надъ
преминаването. При добре укрепени Проливи, Тур
ция ще е всъкога въ състояние да ги затвори. Въ
това не требва да се съмняваме, защото, когато сигурностьта на една държава бжде застрашена, всич-
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ки договори оставатъ само парче хартия. Примери
въ това отношение имаме достатъчно, както въ да
лечното, така и въ близкото минало.
Следъ Турция, на известенъ успехъ може да се
радва и Съветска Русия. За нея преминаването на
Проливите е вече въпросъ отъ жизнено значение.
Благодарение на неизгодните й въ стратегическо
отношение морски граници, нейниятъ флотъ е раздъленъ на три съвършено изолирани части. Това
голъмо неудобство тя изпита въ войната си съ Япо
ния. Благодарение на него, въ сжщата война тя из
губи почти целия си флотъ. По тази причина, неза
висимо отъ вжтрешнитв режими, презъ всички вре
мена и при всички обстоятелства, ржководнитъ ру
ски фактори еж се стремили да осигурятъ известна
свобода за преминаване на своите кораби презъ
ТЕСНИНИТЕ, а да ограничатъ до минимумъ тази на
останалитъ морски държави.
Въ настоящата конференция, Русия требваше да
води дълга и упорита борба срещу до^огванията на
Янглия, но успе да оежществи значителна часть отъ
своите искания. Ако еждимъ по това, което печатътъ
изнесе, тя можа да осигури свободно преминаване
на своите военни кораби, а да ограничи това на
държавите некрайбрЪжници на Черно море. Резултатътъ отъ тази придобивка е твърде изгоденъ. Найпърво Русия почти оежществи преследваната още
отъ Петра Велики идея да се направи Черно море
вжтрешно руско езеро — „таге с1аи5иггГ, защото,
при затворени Проливи, съветскиятъ флотъ ще бжде най-силниятъ въ водите на това море. Освенъ това,
при създалото се ново положение и при наличностьта на руско-турското приятелство, Съветите ще
бждатъ всякога въ състояние да прехвърлятъ чер
номорския си флотъ въ Средиземно море, съ цель
да запазятъ СВОИТЕ интереси въ Далечния изтокъ,
или да се яви предъ брътовегв на техните евро
пейски противници.
За останалите черноморски крайбрежници —
Ромъния и България—изготвената въ Монтрьо кон
венция е по-малко благоприятна отъ стария свободенъ режимъ на Проливите. Последниятъ имъ оси
гуряваше презъ всъко време свободенъ економиче-'
ски излазъ въ Средиземно море и евентуална помощь по море отъ некоя голема морска държава
— техна съюзница. При новия режимъ, т е оставатъ
затворени въ Черно море и ще бждатъ всекога подъ
страха на господствуващия въ него най-силенъ флотъ
— безъ съмнения руския.
Особено не много благоприятенъ е новиятъ ре
жимъ за отбраната на нашата морска граница. Бли-

зостьта на морските бази на по-СИЛНИТЕ ВЪ морско
отношение наши съседи, поставя сжщата въ осо
бено стратегическо и тактическо положение. По
следното се усложнява още по-вече и отъ обстоя
телството, че мирните договори обезоржжиха на
пълно България на море. Те оставиха нашите мор
ски граници съвършено открити.
Конференцията въ Монтрьо, обаче, донесе из
вестни морални придобивки за каузата на България.
Споредъ изнесеното въ чуждите и нашите вестници
и изявленията на представителите на чуждите де
легации, въ Монтрьо България прояви духъ на примирителность и чувство на добро съседство и до
верие. Съ това тя доказа на дъло, че желае найискрено да сътрудничи за запазването на мира въ
Европа. По този случай представителите на всички
договорящи страни й изказаха СВОИТЕ симпатии и
уважение. Особено големо е задоволството на
Турция отъ поведението, което България държа въ
Монтрьо. По този случай нейниятъ пръвъ делегатъ
изказа въ София, по единъ въодушевенъ начинъ,
своите искрени благодарности, като подчерта, че
това поведение е подобрило отношенията между
двете съседки неимоверно много.
Друга морална придобивка е, че съ новата кон
венция за Проливитъ се сложи началото за ревизия
на мирните договори. Това се подчертава съ осо
бено задоволство отъ водачите на днешната ан
глийска политика. Това начало тръбва да открие
новъ пжть за уреждане на труднитъ международни
интереси, за да се премахне създалото се отъ мир
ните договори унижение и озлобление.
На конференцията въ Монтрьо България из
пълни своя дългъ на добра съседка и ревностна
пазителка на европейския миръ. Обаче, направените
отъ нея жертви требва да бждатъ справедливо и
правилно оценени отъ нейните съседки и ТЕХНИТЕ
покровителки. Създалото се ново положение налага
да ни се разреши часъ по скоро да имаме право
на воененъ флотъ, който е единственото сигурно
средство за отбрана на ВОДНИТЕ НИ граници. Сжщо
така справедливостьта изисква да се приложи Ньойиския договоръ по отношение на излаза ни на Бъло
море. Съ- това ще се запази сигурносьта на външна
та ни търговия и свързаните съ нея стопански и
ечономически интереси. Ние искаме да върваме, че
лоялностьта, примирителностьта и чувствата на добри
съседски отношения, които България прояви въ
Монртьо, ще бждатъ правилно оценени и ще се
постави начало за възстановяване на справедливость
та, която нейнитъ съседи й дължатъ.

ЛЕЙТЕНАНТЪТ!.

ТУРСКИЯТЪ ФЛОТЪ ПРЕЗЪ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА
(Споредъ Нли Хайдаръ Емиръ-бей)
(Продължение отъ бр. 6)

Участието на флота въ боевет-Ь при Чаталджа
Поражението на турскитъ войски при Люле Бургазъ и грамадните загуби, които претърпъ турската
войска отъ настжпването на българитъ, принудиха
турцитЬ да се оттеглятъ задъ укрепенитъ си пози
ции на Чаталджа и Булаиръ. Подкрепленията, при
стигнали по Черно море, и живото участие на флота
въ двете морета презъ време на боеветв, не само
задържаха българите далечъ отъ турската столица,

но и нанесоха значителни щети на българските
войски.
На 3. ноемврий 1912 год. турската Главна квар
тира издаде следната заповъдь:
1. До Лдмиралтейството:
а) да изпрати една бойна ескадра къмъ Силиврия и Ерегли, за отбрана и подпомагане на лъвото
крило на-турската армия;
б) една ескадра да остане въ Черно море за покровителствуване превоза на войски до Мидия и
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отъ тамъ пжтуването имъ по брЪга на морето до
Деркосъ.
2. До Морското министерство:
а) две големи морски единици да се отправятъ
веднага въ Мраморно море и да бждать готови за
действие къмъ Текирдагъ;
б) да изпрати една ескадра при Булаиръ и въ
Дарданелитъ за борба срещу вероятните съвместни
действия на гръцкия флотъ и българската армия.
Въ това време гръцкиятъ флотъ беше съсредоточенъ близо до входа на Дарданелитъ и едно такова
съвместно действие беше доста вероятно);
в) две военни морски единици да се закотвяте
срещу найтвсната часть на Галиполския полуостровъ, за да могатъ да на блюда ватъ движението
на неприятеля, до пристигането на подкрепления.
Наблюдаването нощемъ да се осигурява съ помощьта на прожектори.
Срещу тая програма .на Главната квартира, Мор
ското министерство предложи единъ проектъ за из
воюване на първенство въ Егейско море'. Съ тая опе
рация, отъ такъвъ голъмъ масщабъ, турското Мор
ско министерство се надаваше да прекжсне снабдя
ването на българските армии при Яаталджа и Бу
лаиръ и да попречи на Гърция да изпрати помощь
на войските, действуващи въ източна Тракия при
Чаталджа.
Тоя проектъ, обаче, макаръ и удобренъ отъ
министерския сьвечъ и главнокомандващия на
армията, 6% отхвърленъ отъ Главната квартира, коя
то не искаше да се отдалечаватъ бойните морски
единици отъ столицата, когато последната стоеше
предъ такава опасность и нейната отбрана е поважна отъ всички други задачи.
Въ едно известие отъ 3. ноемврий 1912 год.,
Главната квартира казваше: „Назначението на флота
за сега е да покровителствува морския превозъ въ
Черно море и да съдействува на двете крила на
армията".
Глввнокомандващиятъ, найпосле, се съгласи да
отложи за по-късно действията въ Бъло море.
На 17. ноемврий, още отъ сутриньта, боятъ при
Чаталджа започна съ енергично и мощно обстрел
ване на позицията отъ българската армия.'
Следъ пристигането на подкрепленията, турските
войски, определени за отбраната на Чаталджа, беха
104,500 души; българскитъ сили предъ Чаталджа
беха 7 дивизии, съ около 150,000 души.
На дясното крило, предъ Килидъ-бурну, се беше
закотвилъ броненосецътъ Тургутъ. На левото кри
ло пъкъ бЪха броненосецътъ Барбаросъ, кръстосва
ните Мессудие и Зуавъ и 4 изтребители, съ общо
назначение да помагатъ на войските, действуващи
тамъ. БоевегЬ на Чаталджа започнаха рано сутринь
та на 17. ноемврий (н. ст.), а флотътъ получи на
реждане за съдействие значително по-късно.
Тургутъ влезе въ връзка съ Ш. корпусъ, получи
първото нареждане за действие едва въ 10 ч. 30 м„
започна да обстрелва последователно българските
позиции при Джелепкьой и Орманликьой и това об
стрелване продължи до 16 ч. 30 м.
На левото крило действията на флота, състоещъ
се отъ повече единици, бъха значително по-енер
гични. Още въ 9 ч. Барбаросъ и Мессудие откриха
действителенъ огънь по българските батареи и въ
скоро време една отъ твхъ замлъкна.
Сутриньта турската пехота напредна къмъ Бахчешикьой, но бе спрена отъ българските батареи,
разположени въ тая посока.
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Следъ намесата на флота, българските батареи
замлъкнаха, частите имъ бъха разбити и турската
пехота можа да напредне пакъ.
Къмъ обедъ, командирътъ на I корпусъ, Юмеръ
Яверъ Паша, предаде до флота следното съобщение:
„Боятъ се води по целия фронтъ на първи
корпусъ. Неприятелскиятъ огънь е недействителенъ.
Неприятелските войски се събиратъ отново между
Папазъ-Бургазъ и Чаталджа.Обстрелването на неприя
телското разположение ще повдигне духа на на
шите бойци".
Флотътъ съсредоточи огъня си върху указаните
височини. Българските батареи се опитваха да отговорятъ на флота, но безрезултатно; снарядите
имъ не достигаха до корабите. Следъ единъ часъ
стрелба отъ страна на флота, командирътъ на пър
ви корпусъ отново съобщи резултата отъ намесата
на флота:
„Снарядите на флота запалиха часть отъ селото
Папазъ-Бургазъ. Намесата на флота има решително
влияние върху духа на българските войски. Техни
те батареи еж окопани между краварницата, нами
раща се на височината „Бургазь" и чифлика „Ча
талджа". На 500 м. северно отъ краварницата, на
мираща се между Чаталджа и Папазъ Бургазъ, се на
мира една осеморждейна неприятелска батарея*.
Обозначените позиции, обсипани съ мощенъ
огънь, беха съвършено разрушени. Българските
отреди, които се опитваха да поставятъ на позиция
една батарея на Ташъ-тепе и да изкопаятъ окопи
близу до Балабанкьой, сжщо бъха разпръснати.
Въ 18 часа българите спр-вха натиска си върху
целия фронтъ. Резултатътъ отъ намесата на флота
надхвърли всички очаквания. Тогава и морските
бойни единици прекратиха огъня, за да попълнятъ
презъ деня бойните си и др. запаси.
На другия день Тургутъ откри около селото
Джелепкьой много български батареи, това изда
ваше активните намерения на българите спрямо
турските отреди, които напредваха. Българските ба
тареи стреляха по Тургутъ, но снарядите имъ не го
достигаха.
Още преди мръкване Тургутъ успъ да застави
да звмлъкнатъ всички неприятелски батареи.
На лъвото крило, мъглата попръчи на флота да
се намеси, макаръ че на брега се вод-вха отчаяни
сражения, както и по-предния день.- На объдъ, по
указание на армейските части, флотътъ обстреля,
макаръ и презъ мъгла, българската позиция при
Папазъ Бургазъ. Мъглата, обаче, попречи да се види
и използува ефекта отъ стрелбата на флота; при
все това. бомбардировката се продължи и следъ
обедъ.
Общо фронтътъ при Чаталджа беше дълъгъ 37
клм... отъ които 20 клм. (отъ двете страни по 10)
беха подъ огъня на морската артилерия.
Боятъ при Чаталджа, който трая два дни, се за
върши съ успъхъ за турската войска, благодарение
на бдителностьта на войниците и намесата на флота.
Турция показа на света, че сама е способна да си
задържи Царйградъ.
Морскиятъ бой предъ Варна. — (Атаката
на Хамидие).
Презъ време на чаталджанските боеве, цъ\пиятъ
турски флотъ бе ангажиранъ да спасява столицата,
а блокадата на българските крайбрежия бъ- за
бравена.
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Източната армия застана задъ чаталджанската
крепость. Близу до нея стоеше големата стблица и
заедно съ армията, откриваха грамадни потреби
телни нужди, за чието задоволяване отъ 10. ноемврий се уреди редовна превозна служба между роМЪНСКИГБ пристанища и Турция. Тамъ б-вха анга
жирани търговските кораби Казълермакъ, Гюзелджиритъ, Мармара и Якденизъ и пренасяха бойни
и хранителни запаси и коне.
Ако се оставяха безъ охрана търговските ко
раби, те биха се изложили на вероятните атаки на
българските торпедоносци.
За да отстрани тая опасность, на 12. октомврий
Главната квартира заповяда на Морското министер
ство да отдали и изпрати единъ кръстосвачъ да
покровителствува превозницигв. За такъвъ бе назначенъ малкиятъ кръстосвачъ Беркъ-И-Сатветъ (775
тона, строенъ въ 1907 год., скорость 22 мили, въоржженъ съ 11—105 см., VI—57 см., 11—37 см., орждия, 2 картечници, 111—45 см. торп. тржби). Българ
ските крайбрежни постове, като забелязаха повтор
ното появяване на турски военни кораби въ бъл
гарските териториални води, нададоха тревога. Комендантътъ на варненската крепость изпрати вед
нага въ открито море торпедоносците, подъ коман
дата на кап. лейт. Добревъ, за да заловятъ турски
те превозници заедно съ товарите имъ. Български
те торпедоносци се впустнаха въ морето, но можа
ха само да срещнатъ и прегледатъ единъ италиан
ски корабъ; те го прегледаха, търсиха и други ко
раби и привечерь се върнаха въ базата си.
По настояването на турската Главна квартира,
Морското министерство отреди за това придружа
ване малкия кръстосвачъ Беркъ-И-Сатветъ, който,
поради развълнуваното море, не можа да напустне
Босфора, а превозниците б-Ьха натоварени въ Кюстенджа и чакаха военни кораби да ги придружаватъ до Босфора.
Ярмиралтейството изпрати Беркъ-И-Сатветъ за
Кюстенджа, а Хамидие (строенъ въ 1903 г., 3800
тоненъ, 22'3 мили скорость, въоржженъ съ 11—15
см., VIII—12 см., VI—47 см., VI—37 см. орждия и
11—45 см. торпедни тржби, леко,брониранъ, съ 300
души обслуга), придруженъ отъ Йархисаръ (строенъ
въ 1908 год., 97 тоненъ, 21 кили скорость, въоржженъ съ 2—3.7 см., орждия и Ш—45 см. торпедни
тржби — сжщо, както българските торпедоносци,
само че съ по-малка скорость) и Беркефшанъ
(строенъ въ 1892 год., 270 тоненъ, 25 мили ско
рость, въоржженъ съ IV—37 см. орждия и 2—37
см. торпедни тржби), замина за Варна съ задача да
не допустне излизането на българските торпедоно
сци. Като достигнаха до паралела на Карабурну
(близу до Босфора), тримата коменданти се събраха
на Хамидие, съветваха се и взеха следното решение:
Я. Презъ мощьта Хамидие ще кръстосва между
Кюстенджа и Б у р г а з ъ . Беркефшанъ и Йархисаръ
ще наблюдаватъ ИЗХОДИТЕ на минната заграда предъ
Ватовата и Камчия, като останатъ тамъ непременно
до зори, следъ което да се събератъ предъ Балчикъ.
Б. Въ случай, че бжде откритъ неприятелски ко
рабъ въ района на действие и наблюдение, тръбва
да се атакува веднага.
Пристигането на Беркъ-И Сатветъ въ Кюстенджа
и тръгването на превозниците, наблюдавано оть
българските шпиони, бъ донесено до .коменданта
на варненската крепость. Подполковникъ Лудогоровъ заповЪда на кап. 11 р. Добревъ да излезе въ
морето съ флотилията си торпедоносци и да уни
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щожи турския превозникъ. Тогава българите не
подозираха, че предъ Варна може да има турска
бойна ескадра, а и наблюдателните постове не беха забелязали Хамидие.
На 20. ноемврий, капитанъ II р. Добревъ, съ 4
торпедоносци (Летещи, Смели, Строги и Дръзки)
напустнаха базата си Варна. Останалите два българ
ски торпедоносеца — Шумни и Храбри — бЪха на
поправка.
Презъ нощьта на 20/21. ноемврий морето беше
тихо. Споредъ думите на кап. II р. Добревъ, той, въ
0 ч. 30 м. е забелязалъ Хамидие, но го взелъ за
превозникъ. Едва 10 минути по-късно, оть българ
ска страна е могло да се разбере, че това не е пре
возникъ, а турски кръстосвачъ. Въ 0 ч. 43 м. е би
ла дадена запов-вдьта за атака.
Отъ Хамидие капитанъ Хасанъ-бей забелязалъ
две очертания на малки кораби. Въ това време бъл
гарските торпедоносци еж се приготовлявали за голъмъ ходъ и отъ димната тржба на единъ отъ твхъ
е изкочило малко пламъкъ и искри, които еж били
взети отъ Хасанъ-бей за червена светлина — познавателенъ нощенъ сигналъ между турскитв кораби—
и той се опиталъ да отговори съ сжщия сигналъ.
Той не получилъ отговоръ. Видимостьта била лоша
поради облаците, които закривали луната; внезапно
облаците открили луната, морето светнало и поз
волило на двамата противници да се разпознаятъ.
Въ 0 ч. 43 м. Хамидие пръвъ откри огьнь. Не
говите 15 и 12 см. орждия оть лЪвата стена стре
ляли срещу неприятелските торпедоносци.
Първото торпедо, пустнато отъ торпедоносецъ
Летещи (командванъ отъ лейтенантъ Яльовъ) се
зададе къмь Хамидие. Хамидие веднага измени кур
са си и се отърва отъ това торпедо.
Яртилерийскиятъ огьнь продължаваше съ пълна
сила, но поради лошата видимость, той не бъше.
действителенъ. Прожекторите не биваше да се откриватъ, защото така корабътъ би се издалъ още
повече на ударитъ на торпедоносците.
Когато Хамидие се доближи до торпедоносецъ
Дръзки (командванъ отъ мичманъ I р. Куповъ), последниятъ му пусна едно торпедо.и, за да избегне
действителностьта на огъня, бързо избъта въ тъм
нината, безъ да забележи, че торпедото му удари
Хамидие въ десната стена близу до предния стожеръ. См%ли и Строги въ безредие последваха
Дръзки.*)
Турскиять торпедоносецъ Беркефшанъ, който на
блюдаваше северния изходъ на минната заграда, ня
маше радиотелеграфъ и не можа да се научи за
станалото презъ нощьта. Той се изненада, когато се
оказа обфаденъ отъ три български торпедоносеца,
но пръвъ откри огьнь по твхъ и Т Б започнаха вед
нага упорито да му отговарягь. Тия топовни из
стрели ясно се чуваха въ Варна. Подполковникъ
Лудогоровъ нареди веднага малкия кръстосвачъ
Надежда да излъзе и да се намеси въ борбата. Но
нейниятъ командиръ Даскаловъ не поиска да се
мръдне, по причина, че знацитъ за минаване презъ
проходите на минната заграда били махнати и него
го било страхъ да излъзе нощемъ.
Дръзки и СМ-БЛИ едва се спасиха отъ преслед
ването на Беркефшанъ.
*) Дръзки въ действителность е вървълъ последенъ
Тритъ торпедоносци еж изстреляли торпедата си преди
него. Той е стрелялъ последенъ и то отъ 100 м. разстояние
до Хамидие. Б. Пр.
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Споредъ рапорта на подполковникъ Лудогоровъ,
участвуващит-Ь въ боя кораби еж пострадали зна
чително малко: нито едно попадение въ Летещи; на
Строги избухналъ пожарь, който унищожилъ пред
ната часть на лавата му стена. Отъ стрелбата на
Беркефшанъ по Дръзки, б е разбита лодката му,
пробита палубата•и скжсана една паропроводна
тржба, кърмилото на Смъли бе повредено, огнярната повредена и една паропроводна тржба скжсана. Българското съобщение за боя не даваше чи
слото на убитите, а казваше, че имало само единъ
раненъ.
Отъ удара на торпедото, въ подводната часть на
д-Ъсната стена на Хамидие, се отвори дупка и раз
пука обшивката на широчина 2401 пуса и дължина
3407 пуса. Отъ навлязлата вода Хамидие се беше
наклонилъ силно на дътно И напредъ; предните му
десни орждия не можеха да се използуватъ. Има
ше 8 души убити.

За да възстанови и осигури равновесието си, Ха
мидие бе принуденъ да запълни съ вода противо
положните цистерни и двойното дъно.
Командирътъ на Хамидие по радиото запов-вда
на Беркъ-И-Сатветъ да се отправи за Варна и да
атакува бягащите български торпедоносци.
Когато Беркъ-И-Сатветъ получи заповъдьта, той
беше на паралела на н. Калиакра. Той веднага се
отправи по назначение, но срещна само Беркефшанъ,
който беше вече загубилъ следите на българите.
Хамидие, безсиленъ да продължи пжтя си, по
иска отъ Ядмиралтейството помощь.
Още сжщия день пристигнаха на лобното мъсто,
за да взематъ и отвлъкатъ тежко ранения Хами
дие, броненосецътъ Тургутъ, кръстосвачътъ Меджидие и превозникътъ Интибахъ. Тъ го прехванаха
и едва, съ големи усилия, го отведоха (отвлЯкоха)
въ Босфора, гдето той остана на поправка.
(Следва)'

СТЕФАНЪ ИВ. СТОЯНОВЪ

Г Л А С Ъ Т Ъ НА
Не бЪхъ всрЪдъ тебъ морякъ тревоженъ,
морякъ бъхъ винаги въ живота.
Не бЪше моятъ стягъ на стожеръ
развЪтъ, азъ носихъ го въвъ мене;
и тъй спасихъ азъ мойта въра,
спасихъ и моето съмнене.
Нзъ искамъ въ твоята безбрЪжность,
море, духъть си-да окжпя ;
на твойто утро съ ведрината
къмъ тебъ тогава ще пристжпя:

МОРЕТО
На МОЙГБ сини, шеметни Балкани,
челото си кои въвъ тебъ топятъ;
въвъ заникъ пъкъ пожаритв разпалватъ
вср-вдъ тЬхъ катъ жертвеници да горятъ.
О, погълни ми мжката стол-Ьтна, ти скрий ме ц-Ьлъ въвъ твоит-Ь глъбини;
и нека азъ забравя мойто име
всрЪдъ твоит-Ь вековни младини . . .

— „О, погълни ми мжката столетна,
че тя е мжката на цЪлъ народъ;
плисни ми бодро смЪлость въвъ сърдцето
да тръгна пакъ презъ тебъ да търся бродъ.

Отдавна тука съмъ възправенъ.
Годинит-в на дни ти правишъ.
Надъ тебъ прелитатъ бързи сЬнки;
но въ шеметната имъ превара,
безпжтна и незнайно стара,
ти само можешъ да изтраешъ.

Къмъ онзи свЪтъ бл-внуванъ и далеченъ,
догонванъ и отъ твоитЪ вълни,
вжде сърдцето—Фениксътъ предвЪченъ,
ще литне весть крилата да вести.

Нзъ знамъ сега: заветъ хайдушки
запазилъ си въвъ дълбинитЪ,
че пжтя исканъ юи показа:
Да тръгна пръко еждбинитъ.

КОНКУРСЪ: МОРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ РАЗКАЗЪ
Каги 1-р. САВА Н. ИВАНОВЪ

МОРСКИ

ПРИЗЪ

(Споредъ официални исторически документи)
(Получилъ половината отъ определената премия)

Кавала, 1913 година. Пролътьта беше въ раз
НашигЬ войски отъ юго-източна Тракия и бре
гара на своята животворна прелесть. По заетото отъ говете на Мряморно море се концентрираха къмъ
нашити храбри войски беломорско крайбрежие на- беломорските пристанища Карачели и Деде Ягачъ,
стжпваше най-приятниятъ сезонъ. Петвековниятъ и отъ тукъ, съ българските параходи „Борисъ" и
нашъ врагь беше сломенъ. Следъ продължителни .Варна", се пренасяха въ пристанището Кавала, раз
протакания, мирътъ съ Турция беше подписанъ въ товарваха се и веднага се насочваха на западъ и
Лондонъ. Но, въпреки това, по крайбрежието не беше северо-западъ. Отъ своя страна и гръцкото главно
спокойно. Отношенията съ съюзниците ни току-що командване концентрираше часть отъ СИЛИТЕ си
бЪха се изострили и даже клон-вха къмъ явна вра- къмъ тия мЯста. То стоварваше войски юго-западно
ждебность. Тукъ-таме б-вха станали вече н-вкои не отъ Кавала и по северните брегове на Орфанския
приятни инциденти. Прол-Бтните събития не предве заливъ. Гръцкиятъ воененъ флотъ охраняваше пре
щаваха нищо весело.
насянето и стоварването на войските, отъ време на
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Време се появяваше предъ заетите отъ насъ бре
гове, разузнаваше, тревожеше-и предизвикваше нашит-в воини. Гръцкиятъ елементъ по беломорското
крайбрежие надигна глава, започна да се държи
нахално и дръзко къмъ българската власть и не
престанно шпионираше. Гръцки агенти подстрекаваха
населението къмъ непокорство и разпространяваха
слуха, че гръцкиятъ флотъ ще окупира кавалското
пристанище. Намирахме се въ надвечерието на между
съюзническата война.
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Тасосъ и Орфанския заливъ,постоянно сноваха гръцки
параходи, ветроходи и дори военни кораби.
При това положение, за да се избегне вейка из
ненада, кавалското пристанище требваше да бжде
затворено за всички чужди кораби. Въ тази смисълъ
комендантътъ на пристанището беше донесълъ те
леграфически на началникъ Щаба на действуващата
войска и чакаше отговоръ.
На 26. априлъ 1913 г., когато беше подадена
телеграмата, въ кавалското пристанище бтзха на
котва току-що пристигналите два парахода: „Меркуриусъ" — подъ холандско знаме — и .Магда' —
подъ белгийско знаме, а елшдо и неколко подо
зрителни гръцки ветроходи, дошли по търговия отъ
островъ Тасосъ и околните беломорски брътове

Кавалското пристанище се командваше отъ лейтенантъ Ангелъ Димитровъ. Той имаше въ помощь
двама подофицери и 10 моряка. Позициите по ви
сочините около пристанището бЪха заети отъ 3
*
*
пехотни роти. Тукъ беха поставени и две 15 сан
тиметрови орждия. Гарнизонътъ на града се състоеше
Слънцето залезе. Тъмнината бързо покри при
само отъ две пехотни роти и единъ ескадронъ. станището. Часовоятъ отъ фара—редникътъ Стойко
Останалите б пехотни роти и батареята на капитанъ Недевъ — напъна очи, за да може да наблюдава
Дрехаровъ, сутриньта на 26. априлъ 1913 г., беха по-добре какво става по неговата водна повръхнапустнали гарнизона. Р Б заминаха по посока на ность. Той непрестанно оглеждаше пристанището
Лефтера и Правища, кждето, поради недоразумения отъ край до край, като преднамерено задържаше
отъ воененъ и политически характеръ, се беха сблъс погледа си върху групата гръцки ветроходи. Силуе
кали м^стнитЬ български и гръцки войски. Носъше тите на корабит^ се очертаваха много добре, а на
се слухъ, че при руския манастиръ се води истин ПО-6ЛИЗКИГБ отъ ГБХЪ дори се забелязваше и найско сражение.
малкото движение по палубите имъ. Всичко, обаче,
Нашите български моряци, застанали на вратата беше тихо и спокойно. Пролетната нощь омайваше
на този хубавъ край — въ пристанището Кавала, съ своя свежъ ароматъ и предразполагаше къмъ
контролираха влизащите и излизащите параходи и задр-БМване. Дремеха при безветрието и стоещигБ.
ветроходи, даваха имъ съответните позволителни на котва кораби въ кавалското пристанище. . .
книжа и бдеха зорко за спазване на всички пред
Внезапно въ 21 часа величавото спокойствие на
охранителни мерки. Те требваше да бждатъ особено прелестната пролетна нощь беше ръзко нарушено
строги и внимателни, защото тукъ се стоварваха отъ дисонанса на единъ остъръ, прекжеващъ се
наши войски, бойни припаси и храни и предстоеше звукъ. Това беше характерниятъ звукъ при подбиране
още да се стоварватъ такива, безъ любопитния на котвената верига на ветроходъ.
погледъ на чуждото око и при гарантирана сигурЧасовоятъ Стойко Недевъ трепна и се вгледа
ность. .
продължително въ гръцките ветроходи. Единъ отъ
Моряците схващаха ясно важностьта на поста ТБХЪ обираше котвената си верига. Отъ вътрохода
вената имъ задача. Т Б беха бодри на своя постъ. вероятно предполагаха, че часовоятъ е задремалъ.
Пристанищниятъ комендантъ ржководъше работигЬ Той, обаче, бдеше и тутакси повика старшината на
отлично. Хитъръ, опитенъ и деятеленъ, той беше фара. Морякътъ Христо Тодоровъ веднага се яви
много предвидливъ и заслужено строгъ къмъ непо на площадката. Опитните му очи забелязаха, че
корния и двуличенъ гръцки елементъ.
едновременно съ обирането на котвата си, гръцкиятъ
Нощно време не се разрешаваше на чужди ко ветроходъ повдига и ветрилата си и се готви да
раби да влизатъ и излизатъ отъ пристанището. Само изл-взе отъ пристанището. Бреговиятъ нощенъ бризъ
нашит-Ъ параходи „Борисъ" и „Варна" влизаха нощно току-що б е почналъ да дава признаци на скорош
време, стоварваха ценните си бойни товари и безъ ната си поява.
да губятъ ни минутка време, още преди пукване
Морякътъ извика съ мощенъ гпасъ: „Останете
на зората, го напущаха, отивайки на изтокъ къмъ
на местото си! Нощно време не е позволено да се
Деде-Дгачъ и Карачели за нови товари.
излиза отъ пристанищетоГ
Не последва никакъвъ отговоръ. Морякътъ по
Фарътъ на кавалското пристанище се използу втори заповедьта си по гръцки. Отъ вътрохода, обаче,
ваше като наблюдателенъ пунктъ, отъ кждето д а ' пакъ не обърнаха внимание на думите му, а про
се държи подъ око цялото пристанище. Пазачъ и дължиха да работятъ, като че ли още по-бързо.
старшина на фара беше моряк ьтъ Христо Тодоровъ. Тогава редникътъ Стойко Недевъ, използувайки и
Всеко денонощие тукъ идваше караулъ отъ трима той езиковите си познания, потрети заповедьта на
войника, които влизаха въ негово подчинение и турски езикъ. Но и това не подействува на решилия
които ПОСМ-БННО наблюдаваха и пазъха, пристани се на вейка цена ветроходъ да напустне пристани
щето. Пристигащите и заминаващите кораби, съобра щето незаконно. Той беше вече вдигналъ котвата и
зявайки се съ строгостьта и силата на военната» ветрилата си, и безъ да обръща никакво внимание
власть, беха внимателни и спазваха точно всички на предупрежденията, възползуванъ отъ току-що
появилия се слабъ в1згьръ отъ къмъ бръта, напу
нареждания.
Напоследъкъ, обаче, като отзвукъ на развилите щаше бавно пристанището.
При наличностьта на това явно и подозрително не
се събития, обслугигв на гръцките ветроходи, които
често посещаваха пристанището, започнаха да ста- покорство, морякътъ реши, че е вече крайно време
ватъ подозрителни и да проявяватъ признаци на да се действува с ь сила — бързо и СМ-БЛО. ТОЙ за
враждебность. Едновременно съ това, между островъ повяда на часовоя да стреля по ветрохода. Нощната
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тишина беше наново нарушена. Нъколко изстрели
процепиха въздуха и всичко пакъ отново затихна.
Излизащиятъ вЪтроходъ почувствува настойчивостьта на часовоя и схвана явната опасность, на
която се подлагаше. Отговорностьта за неизпълне
ние на пристанищните наредби и за непокорство
беше много гол-вма, затова той се помжчи да се
измъкне отъ пристанището, колкото се може побързо. За да ускорятъ бавния ходъ на ветрохода
използуваха гребната му лодка, за да го влачи. Оста
ваха още няколко кратки минути докато гръцкиятъ
вътроходъ излезе отъ пристанището и се изплъзне
отъ ржцетъ на пазачите.
Но нашиятъ морякъ е опитенъ, настойчивъ и
съобразителенъ. Той изтича, за да се опаше и вземе
пушката си, смени часовоя отъ поста и заедно съ
него се завтекоха къмъ брега, за да взематъ една
лодка, съ която да догонятъ бъгащия вътроходъ
*
*
*
Пристанищниятъ комендантъ лейтенантъ А. Димитровъ още не беше си легналъ. Отъ своята квар
тира той ясно чу дрънкането на котвената верига и
виковетъ; тутакси прибегна до зданието, кждето се
помещаваше пощата, за да види какво става. Оттукъ той най-добре можеше да' обхване съ око
целия заливъ. Бързо огледа водната повръхность и
съзре вътрохода-бъглецъ. Едновременно съ това
чу и даденигв отъ къмъ фара изстрели. Той извика
своята свръзка — моряка Мкнчо Василевъ, — заповеда му да вземе оржжието си и го изпрати на
бр^га да се помжчи да задържи ветрохода, докато
нареди да се взематъ по-сигурни мерки срещу бе
глеца.
На бръга, почти едновременно, пристигнаха наШИГБ стари познати отъ фара и свръзката на лей
тенанта. Т Б се разбраха само съ погледъ, влезоха
въ първата попаднала се на ОЧИГБ ИМЪ гребна лодка,
отвързаха я сржчно и загребаха мжжки.
Скоро гребната лодка съ тримата въоржжени
воини напустна пристанището и се насочи на западъ
покрай брега, кждето ясно се очертаваше бавно
движещиятъ се силуетъ на гърцкия вътроходъ. Той,
обаче, беше взелъ достатъчно преднина. Требваха
продължителни юнашки сили, за да може да се на
стигне. Нощниятъ бреговъ вътъръ беше още много
слабъ. Морето беше спокойно. Само тукъ-таме глад
ката му водна повръхность бъше добила матовъ оттенъкъ отъ нъжнитъ милувки на бриза и отъ време
на време едвамъ се наежваше. Това състояние на
времето и морето даваше надежда на гонците, че
ще настигнатъ ветрохода. Последниятъ, съ слабо
надути ветрила, пъплъше едвамъ-едвамъ.
*
*
*
Отъ вътрохода забелязаха преследвачите. Из
пратиха още гребци въ влачещата го лодка, за да
ускорятъ движението му. Но и това ново усилие не
помогна много. Нашата гребна лодка, бавно, но си
гурно го настигаше.
Ето вече цълъ часъ, какъ гребатъ. Кавалското
пристанище беше останало далечъ на изтокъ. Вътроходътъ започна значително да увеличава размЪритъ си. Наближаваха го. Измина още половинъ
часъ въ напрегнато гребане. Къмъ 22'/ 2 часа, следъ
като отхвърлиха задъ кърмата си 10 километра и
бъха на половината на пжтя Кавала—Лефтера, раз
стоянието между ветрохода и гребната лодка не
беше по-вече отъ 500 метра. Гръцкиятъ ветроходъ,
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обаче, все още не спираше движението си, напъ
ваше последни сили и върваше, че ще успъе да се
отърве отъ преследването.
Тогава българската лодка спре за моментъ. Надъ
морето се разнесе залпъ отъ три изстрела и следъ
това мощенъ викъ: „Спрете паликарета, ще ви
избиемъ като пилци!"
Това вече не беше шега. Отъ ветрохода започ
наха да се съмняватъ, че ще могатъ да избъгатъ.
Чуха се отъ него изплашени гласове, раздразнени
разговори и объркани команди. Едни искаха да продължаватъ пжтя, а други — да спратъ. Последва
втори залпъ. Едва тогава вътроходътъ спустна ве
трилата си и спре почти неподвиженъ сръдъ морето.
Нашата лодка се приближи къмъ него. Докато дру
гите двама държеха пушките си насочени къмъ
палубата му, старшината на лодката, морякътъ Христо
Тодоровъ, съ грубъ и раздразненъ гласъ, извика на
капитана: „Върнете се веднага въ Кавала. Ние ще
ви придружаваме".
Гъркътъ-капитанъ, любезенъ и покоренъ при
вида на оржжието, преведе гръбъ, започна да се
извинява и да оправдава дръзката си постжпка, като
едновременно съ това даваше нареждания на из
плашената си обслуга да насочатъ ветрохода на
обратенъ курсъ — къмъ кавалското пристанище.
Следъ 10 минути отъ последния залпъ, гръцкиятъ
ветроходъ, съ едва надути отъ слабия вътъръ платна,
влаченъ отъ своята гребна лодка, отхвърляше километъръ по километъръ задъ себе си, пжтувайки
къмъ Кавала. Нашата гребна лодка, движейки се
близу до него, го конвоираше отъ къмъ страната
на откритото море. Гребейки усилено, за да вървятъ
успоредно съ него, нашитв смъли воини и море
плаватели, подхвърляха отъ време на време закачки
по адресъ на гръцкия воененъ флотъ, за липсата
на нашъ такъвъ въ Бъло море и за действието на
«гребната лодка-преследвачъ", която беха .успъли
вече да кръстятъ „първия български кръстосвачъ
въ Бело море" . . .
* * *
Къмъ полунощь ветроходътъ вл%зе въ Кавал
ското пристанище и отдаде котва. Конвоиращата го
наша лодка веднага се долепи до него на стена.
Конвойните преметнаха пушкитъ си презъ рамо по
кавалерийски и бързо се покатериха на палубата
му, за да го обискиратъ.
Следъ половинъ часъ обискътъ беше привършенъ. Въ обслугата и пжтницитъ намъриха книжа
съ подозрително съдържание. Те беха веднага сва
лени на брега и закарани при лейтенантъ Димитровъ. Следъ кратъкъ докладъ и доста продължителенъ разпитъ, къмъ 2 часа следъ полунощь, всич
ките беглеци беха арестувани.
Обискътъ и разпитътъ установиха, че ветрохо
дътъ подъ гръцко знаме „Св. Никола", командванъ
отъ „капитанъ" Клонаросъ, съ обслуга още двама
души, е дошелъ отъ островъ Тасосъ въ кавалското
пристанище на 23. IV. 1913 г. Сжщиятъ ветроходъ,
презъ нощьта на 26. срещу 27. априлъ, е избегалъ
•отъ кавалското пристанище, безъ да има нужднигЬ
книжа за заминаване и въпреки предупреждението
отъ ораната на пристанището. Съ ветрохода еж пжтували 4 души пжтници, сжщо безъ необходимит*
документи. Цель на пжтуването е билъ отстоещиятъ
на 20 километра юго-западно отъ Кавала заливъ
Лефтера, кждето въ това време еж се стоварвали
гръцки войски. Ветроходътъ е билъ настигнатъ на

• средата на пжтя между Кавала и Лефтера и върнатъ съ сила обратно въ кавалското пристанище.
Въ обискираните бЪха намерени бележки и писма
отъ частенъ характеръ, но съ твърде подозрително
съдържание, и две скици отъ местности.
Следъ арестуването и разпита на беглецитъ, лейтенантъ Димигровъ разпореди да се задържи в%троходътъ на основание на международното морско
право като морски призъ. Бележките, писмата . и
скиците, като веществени доказателства, изпрати на
полицейския приставъ Симеоновъ, съ молба да съ
стави нужния актъ за залавянето на ветрохода,
който актъ да се препрати на военния следователь
за подвеждане на арестуваните подъ отговорность.
За случилото се той веднага донесе телеграфически
на македонския генералъ-губернаторъ и въ Щаба
на действуващата войска.
На другия день (27. VI. 1913 г.) комендантътъ на
кавалското пристанище получи телеграма № 4020
отъ помощникъ-главнокомандуващия, съ която му
се заповедваше да обяви пристанището затворено
до второ нареждане.
Той веднага събра агентигв' на чуждите пара
ходни дружества, за да имъ съобщи заповедьта за
затваряне на пристанището. Едновременно съ това
той донесе за сжщото на македонския генералъ-гу
бернаторъ и уведоми коменданта на пристанището
Деде Ягачъ и българския етапенъ комендантъ въ
Солунъ — капитанъ Иончевъ.
Чакащиятъ разрешение да влезе и разтовари въ
кавалското пристанище австрийски параходъ „Урано"
отъ д-во Лойдъ, въпреки настойчивото застжпничество на австрийския консулъ да се допустне да
влезе като изключение, беше върнатъ обратно въ
открито море.
* * *
На 15. V. 1913 г. лейтенантъ Димитровъ получи
телеграма № 4734 отъ помощникъ-главнокомандващия съ следното съдържание:
КРУМЪ
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„Изказвамъ ви служебна благодарность за ва
шата съобразителность и разпоредителность при за
лавянето на гръцкия ветроходъ отъ кавалското
пристанище презъ кощьта на 26. срещу 27. априлъ
т. г. Будните, см%ли и неустрашими воини, моряци
те Христо Тодоровъ и Минчо Василевъ и редника
Стойко Недевъ, които непосредствено съ явенъ
рискъ за живота си заловиха ветрохода, награждавамъ съ войнишкия .кръстъ за храбрость. — генералъ Михаилъ Савовъ".
Много скоро, следъ 3 дена, на 8. V 1913 г., лей
тенантъ Димитровъ получи предписание № 4746 отъ
началникъ Щаба на действуващата войска, генералъ
Иванъ Фичевъ, придружено съ 3 войнишки ордена
за храбрость, които още сжщия день, при подоба
ваща тържественость, предаде на съобразителните
храбреци. Те и сега още заслужено красятъ юнаш
ките имъ гърди и еж гордость и назидание за гвхнигв деца.
*
* *
Следъ още 2 дни, на 10. V. 1913 г. се получи
телеграма № 4338 отъ началникъ Щаба на действующата войска, съ която се съобщаваше, че
следъ като се разследватъ и подведатъ подъ отго
ворность обслугата и пжтницитъ отъ вътрохода
»Св. Никола", да се освободятъ отъ ареста, а самиятъ
ветроходъ и лодката му да се задържатъ като
морски призъ.
Още сжщиятъ день, при съответна церемония, на
ветрохода беше издигнатъ българскиятъ трицвътъ,
назначи му се българска моряшка обслуга и започна
да се използува за нашитъ превозни нужди.
Българското знаме се развева на ветрохода
„Св. Никола" до 25. юний1913 г., когато бъхме при
нудени да напустнемъ кавалското пристанище. При
оттегляне отъ пристанището, предъ лицето на ра
зярената гръцка тълпа, ветроходътъ бъше изгоренъ
отъ нашите см^ли моряци, които требваше въ по
следствие да си пробиятъ пжть презъ тълпата съ
оржжие въ ржка, за да достигнатъ и се присъединятъ къмъ отстжпващигв по заповтздь на главната
квартира наши части отъ Кавала.

О Т Ъ К О Р А Б Н А Т А ПАЛУБА
(Продължение отъ кн. 6)

11.
Жената: ето най-сжщественото за моряка. Единъ
даръ, за който той жадува презъ дългите пжтувания. Олицетворение на нъжность, ласки и любовь,
тя може да донесе всичко, липсващо на кораба.
Машината бучи. Тя пъе скръбната пъсень на
моака и самотата Нейниятъ еднообразенъ ритъмъ
потиска наболялата душа.
Затова по всички пристанища, въ градовете при
моретата има разни заведения, кждетд могатъ да
се нам-Ьрятъ жени. Заведения, по-ценни отъ пустиннигв оазиси, носещи спасение, отмора и щастие.
Моряците въ отношенията имъ съ жените?
Тези груби хора, способни дори за жестоко
убийство, колко еж добри, изтънчени и внимателни!
Те еж намерили жената и това, което е липсвало
и въ най-интересния мжжъ. И възпламенява се огъня
на най-великата романтика, най светлата поема, въ
която трепти името на жената.
Тогава, тогава . . . когато морякътъ пристжпи
къмъ нейнитв обятия.

Днесъ той е далечъ отъ нея. Съ черни и груби
ржце—ржце на корабенъ вжглищарь—но съ добро
и нежно сърдце, сърдце на морски труженикъ—той
дрънка струнитъ на китара и изтръгва топлиттз
звуци на мечтата, приела образъ на жена: сънувана следъ убийствено уморителния день или виждана на сушата въ задименото отъ горящи цигари и
паритъ на алкохола заведение — едно танцуващо,
пеещо и даряващо любовь видение!
Спи спокойно, моя малка шансонетка!
Поставилъ на глава пъстра палячовска шапка,
подпртзнъ на стената въ салета, съ полудрезгавъ
гласъ приглася на китарения звънъ младиятъ вжглищарь,
Въ честь на жената, въ честь на живота!
Вжглищарьтъ пъе, подрънкващъ на китарата.
Всички му пригласятъ. И тънятъ въ бездната на
своитъ спомени.
Спи спокойно, моя малка шансонетка!
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едно описание на моряшкия животъ, кждето жизне-'
ната проява на моряцитъ е получила едно правдиво
и обичливо осветление. Уместна е тази радость. Не
вървате ли?
Понеже и азъ знамъ за коя книга става дума,
Следъ день, два, петь — корабътъ ще пустне идватъ ми мисли, за да се възмутя отъ подобни
котва за отдихъ въ най-близкото пристанище. Ще автори.
Защото, моряците не еж пияници, нито развратни
изхзърли той изъ своята утроба морнигБ деца на
хора, нито безъ цель въ живота; лентяи, негодяи,
морето. . .
Ти, далечна шансонетко, сега спишъ ли, съну- безделници и незнамъ още какви, както обикновено
вашъ ли моряците, мислишъ ли за тЪхъ — твоите биватъ описвани. Този авторъ, за когото правя намекъ, е свелъ живота на морските синове до жи
ГОСТИ въ нощьта на любовната радость?
вотинска груба проява. Господа, посочете моряка
Спи спокойно, лека нощь!
12. Въ корабния салонъ — голъма картина, изоб въ истинския му видъ! Пияни ли еж моряците? Не!
разяваща чуждъ градъ, свързанъ съ името на ко Яко и да пиятъ, нъщо което иматъ право да вършатъ. Краткиятъ праздникъ на сушата тръбва да се
раба, когато е пжтувалъ подъ чуждо знаме.
Защо не е см%нена тази картина, и новата, бъл изпъстри и отъ багрите на алкохола, чиито искри
гарската картина, да се свърже съ сегашното име разпалвате огъня на духа; неспокоенъ, буренъ, гордъ
и смълъ, подобно моретата, по които бродятъ мо
на този роденъ корабъ?
Една община, на която най-допада да се занимае ряците.
съ въпроса, преди около 7 години, когато е билъ
Срещите съ жени иматъ за последица кратко
купенъ корабътъ, е имала добрата идея да се за трайна любовь съ оскждни дарове, приемани съ
мени тази картина. Идеята и до сега е . . . идея . . . възторга на една ръдка доброта, възможна само у
Яко управата на една община, като обществена хората на морето.
сила. не е могла да си каже думата, често пжти
Не защищавамъ моряците, а изричамъ ду
друга една обществена сила, наречена преса, жур мите на една честна мисъль, която, вървамъ, ще
налистика или просто — вестникъ, често пжти съв- бжде споделена отъ утрешните наши поети на мо
семъ мълчи, когато требва да говори, а често го рето, каквито днесъ нъмаме. Защо да не си призвори неправилно. Сричайки нелепо, тази сила вреди: наемъ? Но тръбва да сме на чисто и по този въпне гради, а разрушава. ,
росъ: онова, което ни е поднесено чрезъ тружени
Единъ отъ стотицигЪ примери. Слабо опожаря ците на словото у насъ, не' може да бжде ни санване на малка часть отъ вжглищата въ корабния тиметъръ повече, защото то е точно отражение на
складъ, за кжсо време било угасено, благодарение нашата прекомерно скромна морска действителность,
похвалната бдителность на обслугата. Не се дали Вършатъ грешка всички, които обръщать взоръ
жертви. Имало само два случая на слабо опърляне. къмъ писателя — и искатъ отъ него творби, и то,
Това дава поводъ за едно сензационно съобщение, съ определено „морско" съдържание, безъ да дъротъ което се добило впечатление, едва ли не, че жатъ сметка, дали нашиятъ животъ излжчва подкорабътъ билъ полуизгорълъ. Изводъ: подвигътъ на ходни образи, които ще получатъ творческо въпломоряците остава всъкога подъ черна сенка. За да щение.
лата на моряците се мълчи. Дава се гласность и на
Равносметката на морската ни поезия ни показва
най-малката гр-вшка. Некакъвъ зълъ духъ ни кара
да клонимъ къмъ злото, къмъ отрицателното, да стжпалата на нейния развой: пейзажно отношение,
отбелязваме тъмното, а светлото да затуляме съ морето като отражение на личните преживелици и
настроения, пропагандно-проповъднически писания.
облаците на една душевна мизерия.*
Приблизително еж щата виновность иматъ хората Но, стжпалото, достигащо суровия животъ на моря
на перото отъ моята страна. Т Б познаватъ земята, ците — и даващо творческо оежществяване на мо
труда, страданията и радостите на земните люде. рето като сцена на една велика драма, стоеща надъ
Описватъ ги. Възпъвать ги. Отлично! Дойде ли ра драмата на сушата — това е още единъ блънъ за
ботата до море и моряци, замлъкватъ като риби. нашите пишещи братя, недостигнать, незаелъ место
И това е добре. Но злото, най-голъмото зло е, ко въ формите на родното словесно изкуство по про
гато се пишатъ нелепости — и вмъхто да се изпи- стата причина, че неговиятъ първообразъ още липсва
шатъ вежди, се вадять очи. Благодаримъ за такава въ рамките на самия нашъ животъ. По въпроса ни
морска поезия! Тя е недоносче, каквото представятъ дума повече!
умуванията на некои дълбокомждри книжници, които
Тъкмо искамъ да затворя бележната си книжка,
се напъватъ, за да докажатъ, че въ нашето народно погледътъ ми попада на една скамейка, за която
творчество морето заемало почетно мъсто. Като за- имамъ следнитъ сведения. . .
бравятъ, че въ нашия битъ презъ далечното минало,
На сжщата тази скамейка, пжтувайки съ кораба,
както и въ ДНИТЕ на робските времена, когато въ млада напудрена поетка лежала. Да стори това ни
сжщность е била творена народната пъсень, морето кой не я е принуждавалъ, освенъ върлуващата отъ
е било чуждо на нашата родна цействителность, дори три дни зла буря: нападната отъ морската болесть,
и като смжтно очертаващъ се блънъ — тия работ тя не можела да се привдигне. Милостивият ь доста
ливи писачи се мжчатъ да изковатъ своята велика младъ корабонзчалникъ, поднасялъ й храна съ сре
мисъль. И какво става? Като плодъ на ТБХНИТ-Б на бърна лъжица, подобно на принцеса, заслужаваща
пъвания се раждать сапунени мехури. Защо * ни еж? жертви, радваща се на безпределна почить.
— Тежко на племе, което чрезъ сапунени мехури
Минали дни. Скучаеща всръдъ радостьта и заеще се въодушевява за възходъ, и ще черпи мощь тостьта на сушата, тя записала своите преживелици
за нови завоевания! . . .
презъ пжтуването на една единствена страница. Из
Съ искрена радость и отдавна желано облек винявала се за своето странно решение: че искала
чение, старъ морякъ ми изрази доволството си отъ да опише само единъ день отъ корабния животъ.
Кому другиму да пожелае спокойна нощь мла
дия ;ъ морякъ? На целия свъ"гъ, но, и на тази малка
въображаема шансонетка, която заслужава любовь,
защото дава любовь.
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Впрочемъ, за менъ това решение съвсемъ не е
чудно. Младата даровйта писателка проспала оста
налите дни—защото била чужда и чужда останала
за морето.
Да, да, — Щ-БХЪ да забравя: написала едно сти
хотворение, посветено на капитана. Съжалявамъ, че
не е тукъ, за да го предамъ изцъло. Незнамъ дали
и вие ще съжалявате, следъ като ви е обръгнало
да четете стихове отъ този родъ.
Какво по-естествено отъ това?
Тя била млада, напудрена поетка: кой другъ, ако
не тя, е сржченъ да пише любовни стихове?
13.
Открито море. По носа въ далечината се вижда
/черна точка. Миговете се нижатъ, отмервани отъ
тракането на машината. Точката става петно, а по
сле — ГБЛО на корабъ.

.

Черната яхта! Най-прославениятъ между кора
бите на моята родина. На стотина метра разстояние.
Въ този мигъ, когато две български знамена се спущатъ за поздравъ, когато сиренигЬ свирятъ и де
сетина гърла викатъ „ура", се извършва най-вели
ката проява, най-великото свещенодействие. Вселе
ната нъма сили съ тътнежа на всичките свои сти
хии да заглуши този викъ: победниятъ викъ на едно
племе, което иска да живее!
Искамъ тукъ, редомъ съ менъ, да бжде най-голЪмиятъ спъвачъ на нашето мореплаване, най-злиятъ
гений на българското морячество, за да вика ведно
съ менъ .ура" и въ трепетите на сърцето си да
прочувствува неизпитаната любовь къмъ единъ ко
рабъ, олицетворява щъ нашата бедность и величие.
Черната яхта! Тя се губи въ далечината. Впи
ваща жилавото си тело въ безбрежните води, по
добно приказно видение, тя търси неродения синъ
нл Балкана, въ състояние да се вживее съ чудото
на нейната романтика и да възпее подвига на слав
ната нейна обслуга...
14.
Нова година! Кой не познава тревогата на този
изразъ ? Нова година, новъ пжть, нови изненади, из
мами, надежди, планове, — нова страница въ кни
гата на живота ни: бела, чиста, безъ петна.
Въ дванадесетия часъ белъ ангелъ прелиства
белата страница. И въ опиянението на радость и
;
праздничность,промълвяваме нашето сърдечно: .Че
стита да бждеГ Душата е съ леки крила. Отдале
чава се тя отъ праха на земната трагедия. Пъе. Сла
ви живота. Като че тая новогодишна нощь е едно
междуцарствие, даряващо блаженство, което никой
не може да й отнеме.
Въ низата на моите преживелици въ НОЩИТЕ
срещу нова година, се прибавятъ и миговете, които
сега чукатъ връхъ кървавата сърдечна отломка въ
гърдитъ ми, за да ме вдъхновятъ — и като ВСБКО
живо сжщество, и азъ да бжда въ треговата на из
мамния сждбоносенъ завой, настжпващъ съ първия
день на новата година — и азъ, възпламененъ и
възрадванъ, да се слъя СЪ душите на МОИТЕ братя,
съ душата на моето племе, и да извикамъ обичай
ното : „Честита да бжде"!
Големиятъ корабенъ салонъ е силно освътенъ.
Украсенъ съ търговските морски знамена на всички
народи. Изпълненъ отъ цълата корабна обслуга.
Само следъ мигъ, и главниятъ механикъ ще каже
своето поздравително слово, давайки изразъ на мо
ряшката мисъль и чувство, изричайки думата на бъл
гарския морякъ. Всички ставатъ на крака. Всички се
обръщатъна слухъ.

Единъ български морякъ говори.
Срещу нова година. Подъ чуждо небе. Далечъ
отъ родината. Въ чужди води. Свътъть требва да
чуе думите му...
Сега се разразява итало-абисинската война. Въ
пристанището на Александрия, кждето е нашиятъ
корабъ, еж пустнали котва няколко десетици англий
ски военни кораби. ТЪХНИГБ сирени остро и заглушително свирятъ. Звуцигв имъ еж като отровни
стрели, които се силятъ като че да се впиятъ въ
сърцата на нашата корабна обслуга, заглушавайки
словото на корабния главенъ механикъ.
Но какво еж тия десетици железни чудовища,
съ още по-чудовищенъ тонажъ, съ демонската мощь
на своите сеещи смърть и опустошение орждия, съ
многобройните блестещи обслуги, съ възможноститъ
на едно отечество, проръзано отъ буйнотечещи злат
ни реки? Какво представя мощьта на милионните
пълчища предъ вечния огънь на една племенна сти
хия, съпжтетвувала вековете съ своята слава, за
воювала право на сжществуване ? . .
Драги моряци,
Часовниковата стрелка отмерва първата минута
отъ новата година. Чусвтвувамъ повелителенъ дългь
да кажа две думи за изживените дни на старата
година, да направя равносметка на нашето скромно
но величаво дъло, за да почерпимъ поука отъ опита
на живота, и по-смело, съ възторга на младенче
ското въодушевление да продължимъ своята ра
бота, честно изпълнявайки дълга си като хора и до
стойни български моряци.
Нашиятъ жизненъ жребий е определилъ не
отменната приежда: да бждемъ синове на морето. Че
лата ни еж увенчани съ страданието и славата на
морския животъ, изтъканъ отъ ужаса на буритЬ и
неизвестностьта на водната стихия.
Въ беззвездни нощи и слънчеви дни, вср-Ьдъ
мразовитигЬ пристжпи на зимата, подъ плисъка на
поройните дъждове, бичувани отъ коварни ураганни
ветрове, — безъ сънь, безъ отдихъ, далечъ отъ
скжпи близки и свиденъ роденъ кжтъ, въ тежко из
гнание и неспирна борба, изтече цела година.
На командния мостъ, при корабното кормило,
всръдъ тропота *на мощната машина, предъ ненасит
ните търбуси на огнедишащитЬ пещи и навсъкжде
по палубата и кжтоветв на нашия плуващъ домъ,
— ние бодърствувахме на своя постъ.
Прилични на храбри бойци въ полето на кул
турното творчество, отъ кжде почерпихме толкова
въодушевление за борба, на която посветихме найизбраните мигове на живота си?
Ние бехме съ дълбокото убеждение, че сме мал
цината избранници, изпратени отъ Родината" всръдъ
безбрежните води на синята пустиня: да плуваме и
да оежществимъ вековния блънъ на нашето племе
да владее морето.
Ние бехме щастливи при мисъльта, че желъзното ТБЛО на нашия корабъ, красенъ отъ трицвътното
знаме на милото отечество, победно бразди далеч
ните морета, за да разнася плодоветъ на родната
земя, да показва труда на нашитъ братя и да на
помня на св^та, че тамъ, на бреговете, огласяни отъ
песеньта на Черно море, живъятъ добри хора, до
стойни за щастие и по-хубава участь.
Най-после, пренесли въ жертва сили и младость,
пренебрегнали радостите и спокойствието на сушата,
ние се обрекохме на самоволно страдание, за да
вземемъ участие съ скромнитъ си сили и сръдства
въ най-великата драма, наречена морска действител-
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ность, и по такъвъ начинъ — и ние, българските
моряци, да вземемъ участие като равноправни тру
женици въ свътовното мореплаване.
Това наше убеждение, това наше съзнание и раз
биране на дългъ и цель въ работата ни, беше като
пжтеводна звезда, която ни ржководъше цъла го
дина.
Сага, при започване на Новата година, нека си пожелаемъ отъ сърце, щото сжщитъ пориви да ни
вълнуватъ, сжщитъ светли мисли да развиделяватъ
често помрачените часове на нашия труденъ животъ
и да сме проникнати отъ горещата взра, че подъ
всепобедното покровителство на Бога и доброже-
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лателството на чудотвореца свети Никола, нашиятъ
корабъ все така неуязвимъ отъ бурите и лошите
слуки по неговия пжть, ще броди безспиръ, очер
тавайки напредъка, благоденствието и щастливия
възходъ на народа ни, има\цъ за върховенъ вождъ
любиятъ ни мждъръ Царь — първиятъ Кърмчия въ
родното мореплаване.
Да вдигнемъ чашигв и д а пиемъ за Царя, наро
да и моряците съ пожелание: Новата година да
бжде за всички по-честита и по-щастлива отъ Старата!
Звуците на „Шуми Марица" и „Химна на Царя"
прозвучаватъ, прибавяйки къмъ словото на българ
ския морякъ мощьта на всички българи.

ВОДЕНЪ СПОРТЪ
Д-ръ Г. П.

Влиянието на плаването върху ч о в ъ ш к и я о р г а н и з ъ м ъ

Следъ по
тапянето
въ водата

415
505
750

1030
870
1120

Температура на
водата

Преди по
тапянето
въ водата

Престой въ
водата

Дълбочина на вдишва
нето въ см.8

Разлика въ см."|

1. Влиянието на в о д а т а
Всъки спортъ влияе по-малко или повече едно
странчиво върху известни органи на човешкото тъло.
При спортното плуване това е почти изключено. То
действува едновременно върху всички органи и ги
развива правилно и съразмерно. Друга съществена
разлика между плаването и останалите видове спортъ
е количеството на елементите, които действуватъ
върху човешкия организъмъ. Докато при всъко
спортуване на сухо главниятъ елементъ е движението
и предизвиканиятъ отъ него ускоренъ процесъ на
дишане, при плаването, върху човешкото ГБЛО
действуватъ по особенъ начинъ водата, въздухътъ'
и слънцето. Всеки единъ отъ тъзи три елементи
упражнява особено въздействие. РБХНОТО съвместно
влияние е бързото закрепване на организма, въобще,
и съразмерното развитие на неговите части.
При упражняването на плувния спортъ, водата
оказва особено благоприятно влияние върху тълото
на човека. Тя действува върху него по неколко на
чина и въ различни направления. Преди всичко, тя
влияе механически, като очиства кожата му отъ
всички нечистотии, които излжчватъ потнитъ и ма
зните жлези. Съ това тя открива *КОЖНИГБ пори и
увеличава процеса на дишането, чрезъ повръхнината
на телото. Я какво значение има последниятъ за здра-.
вословното състояние на човека е известно всекиму.
При плуването водата въздейстува върху човъшкото ГБЛО и термически. Особено силно е това въз
действие, когато нейната температура е по-низка
отъ тази на телото. Въ случая тя предизвиква не
обикновено вдълбочаване на дишането, което уско
рява значително кървообръщението. За да се уста
нови какво големо значение има за развитието на
организма на плувеца термическото действие на во
дата, еж правени много изследвания и опити. Отъ
тия, произведени презъ'1931 год. въ Русия, еж по
лучени данни, които доказватъ категорично из
вънредно големата полза отъ термическото въздей
ствие на водата. Часть отъ тия данни еж показани
въ долната таблица.
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365 Зминути 24—25°С.
370

Отъ поместенигв въ таблицата данни се вижда,
че за престой въ водата само 3 минути,'вдишва
нето се почти удвоява.
Термическото въздействие на водата предизвиква
сжщо и повишено отд"Бляне^на топлина отъ тълото
на кжпещия се. Отъ своя страна това увеличава
вжтрешното горение, което се отразява благоприят
но противъ отделянето и наслояването на неже
ланите тлъстини. Съ други думи, термическото въз
действие на водата предпазва тъпото отъ затлъстя
ване. Количеството топлина, която организма от
деля (излжчва) при кжпането, зависи главно отъ
разликата между температурите на телото и водата.
Понеже температурата на здравия човекъ е почти
постоянна, можемъ да приемемъ, че излжчената то
плина ще зависи отъ температурата на водата. Отъ
направените много наблюдения е установено, че при
кжпане въ вода съ температура 12° С, човъшкиятъ
организъмъ загубва за 4 минути около 100 малки
калории. Въ въздуха, при сжщата температура, тия
калории биха се излжчили едва следъ 60 минути.
При плуването водата действува твърде благо
приятно и върху образуването на кръвьта. Тя уве
личава производството на хемоглобина и червенигв
кръвни телца, а намалява това на бълигв. Въ това
ни убеждаватъ направените въ това отношение
много опити и наблюдения. Резултатите, добити въ
Русия, еж показани въ долната таблица:
Престой
въ
водата
Преди вли
зането . .
Слецъ 2 м.
Следъ 15 м.
Следъ 30 м.
Следъ 45 м.

Хемо- Число на Число на Темпера
глобинъ черв. кр. бЪл. кр. тура на
въ %
гвлца
гвлца
водата

88
89
102
101
89
*

4,930,000
5,450,000
4,930,000
5,230,000
5,250,000

5,600
4,800
4,700
4,100
5,700

1
[20° С.

Отъ тия резултати можемъ да направимъ важ
ното заключение, че по отношение на благотворното
влияние на водата върху образуването на кръвьта,
играе голъма роля и времето на престоя въ нея.
Престояването по-вече отъ 30 минути при темпера
тура 20° е вече не полезно. Образуването на хемо
глобина започва силно да намалява, а числото на
белите кръвни телца да се увеличава.
Не по-малко полезно е въздействието, което во
дата указва върху организма на плувеца чрезъ хидростатическото си налъгане. Известно е, че по-
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връхностьта на подвижната дихателна часть на гръд
ния кошъ достига ср-вдно отъ 625 до 1,000 см.2.
Знае се сжщо така, че когато човешкото ГБЛО е
потопено въ водата, последната налега върху него
съ около 125 гр. върху см.2. Следователно, при плу
ването, 'дихателната часть отъ гръдния кошъ на
човЪка ще бжде постояно подъ едно сравнително
доста ГОЛ-БМО налагане (8—125 кгр.). За преодоля
ване на последното, дихателните органи еж заста
вени да развиватъ усилена работа. Това предизви
ква вдълбочаване на дишането, а както видехме и
по-горе, резултатътъ отъ него беше ускоряване на
кръвообращението.
За да бждемъ изчерпателни, требва да кажемъ
и няколко думи за въздействието на водата върху
организма на плувеца при процеса на топлообразуването. Поради сравнително голЪмата разлика между
температурата на тялото, и тая на водата на ба
сейна или морето, всекога при влизането въ послед
ните, кръвьта нахлува отъ вжтрешностьта на тялото
къмъ кожата, за да реагира противъ настжпилото
охлаждение. Особено силно е това нахлуване въ
първия моментъ на потапянето, и когато температу
рата на водата е къмъ 18° С. Това предизвиква
пакъ ускоряване на кървообращението и свързаните
съ него благоприятни въздейегвия върху целия
организъмъ.
Отъ всичко до тукъ изложено е ясно, че раз
личните видове въздействия на водата върху орга
низма на плувеца, се отразяватъ главно върху най-

важния органъ на човешкото тело — сърдцето. По
тази причина всеки, който иска да упражнява иначе
полезния вь всеко отношение водень спортъ, е
длъженъ да спазва редъ хигиенични правила и
изисквания. Най-важното отъ техъ е продължителностьта на стоенето въ водата. Наистина, за него
не могатъ да се дадатъ точно определени норми,
но, все пакъ, като се взематъ подъ внимание инди
видуалните качества на плувеца и особеностите на
водата и времето, могатъ да се посочатъ известни
граници. Затова при упражняването на плувния
спортъ, за да се постигнатъ положителни резултати
и да се избе-натъ злоупотребленията съ организма,
е необходимъ постояннитяь съветъ и надзоръ на
лекаря и специалиста. Обикновено времето за стое
нето въ водата зависи отъ редъ условия, отъ които
едни еж оть индивидуаленъ (вжтрешенъ), а други
отъ външенъ характеръ. Първите еж въ гвена
връзка съ здравословното състояние и физиологията на плувеца. Гол%мо внимание требва да се
обръща върху състоянието на дихателните органи
и сърдцето, деятелностьта на КОЖНИГБ кръвоносни
еждове и издрьжливзетьта на нервната система. Яко
тия органи и системи не еж напълно здрави, стое
нето въ водата требва да бжде намалено до минимумъ. Въ некои случаи, то дори се и забранява.
Но и при съвършено здравия организъмъ, продължителностьта на кжпането требва да има своята
граница. Въ противенъ случай, телото загубва твърде
много топлина, чувствителностьта на кожата се на-
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малява, стенитв на кървоноснигв й сждове се свиватъ и кръвьта се прибира въ вжтрешностьта на
гвлото. Това предизвиква отслабване на сърдечната
деятелность, която може да има неприятни и опасни
за здравето изненади. Първиятъ признакъ на вло-

шено състояние, вследствие дългото стоене въ во
дата, е посинявана на т-влото и състояние на тре
перене. При гвхното появяване, плувецътъ требва
веднага да напустне водата и да бжде подложенъ
на силно разтъркване.

ОФИЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ
И з ъ ж и в о т а и д е й н о с т ь т а на о р г а н и з а ц и я т а
Въ заседанието си на 9- юлий т. г. Главното упра
вително гЬло утвърди управителните тела на следните
клонове:
Варна. Председатель." господинъ д-ръ Г. Паспалевъ;
подпредседатели: капитанъ-лейтенангь Недвлчевъ Петъръ и Нлекси Поповъ; секретарь: д-ръ Ст. Стайковъ;
касиеръ: касиеръть на флота Тодоръ Горановъ. Ржководитель на Морския спортенъ легионъ Добринъ Василевъ.
Съветници: госпожица В. Пашева, инженеръ М. Остревъ,
Петъръ Белберовъ и Ялександъръ Маноловъ.
~
Неврокопъ. Председатель: господинъ Иванъ Кюлевъ,
учитель-пенсионеръ; подпрецседатель: г-нъ Самуилъ д-ръ
Шейнинъ — адвокатъ; секретарь-касиеръ: г-нъ Благой
Томовъ — учитель. Контроленъ съветъ: председатель:
г-нъ Борисъ Дойчиновъ, околийски управитель. Членове:
Василъ П- Димитровъ и Нтанасъ Димитровъ.
Г. У. Т. Въ заседанието си отъ 22. юлий утвърди
управителните тЬла на следните клонове:
Горна-Джумая. Председатель: Борисъ Д. Бояджиевъ,
сждия; секретарь: Стефанъ Иванъ Секелариевъ, адво
катъ; касиеръ: Ялександъръ Георгиевъ, банковъ чиновникъ- Членове: Борисъ Лесичковъ, банковъ директоръ и
Благой Ингилизовъ, л-вкарь.
„Сливенъ. Председатель: 3. Измеровъ —учитель; подпредседатель: Георги Кемеджчевъ — адвокатъ; секре
тарь : Иванъ Василевъ — учитель; касиеръ: Ялександъръ
Брижицки — учитель; домакинъ: В. Димитровъ — търговецъ; пом. касиеръ: Ив. Димитровъ — учитель. Съ
ветници : Боянъ Парпуловъ .— чиновникъ. Заведващи ба
сейна : Кръстю МунДровъ и Б. Пейковъ. Контролна коми
сия: председатель: Н. Коларовъ — чиновникъ при Съедине
ните банки и членове: Кир. Овчаровъ — чиновникъ Б.З.К.
банка и Георги Папазовъ — чиновникъ Търговската банка.
Татаръ-Пазарджикъ. Г.енералъ о. з. Иванъ Кючуковъ
— пенсионеръ, Христо Червенковъ — пом. кметъ, Георги
Я. Поповъ — учитель, Петъръ Обущаровъ — търговецъ,
Ясенъ Филиповъ — журналистъ.
Запасни: Георги Василевъ — данъченъ началникь и
д-ръ Владимиръ Мумджиевъ.
Контролна комисия: д-ръ Иванъ Йотовъ, Панайотъ
Димитровъ — аптекарь и Георги Коевъ — адвокатъ.
По поводъ решението на Б. О. К. да се изпрати
единъ наблюдатель отъ Б.Н.М.С на Олимпиадата въ Берлинъ, Г.У.Т., въ заседанието си отъ 22. юлий, определи да
замине Гл. ржководитель по водния спортъ лейт. Г.
Пецовъ.
Варненскиятъ спортенъ легионъ произвежда тре
нировки на плувците си нодъ ржководството на унгар
ския юноша шампионъ по плуване на гърди презъ 1931 г.
на 200 м. Стефанъ Новакъ, който летува въ Варна.
Присжтствието на този тречьоръ въ Варна се използува
най-рационално за обучение на плувците. Съставенъ е и
тимъ по водна топка.
Следъ влизането в ъ сила на новия „Правилникъ
и тарифа за таксите, събирани въ българските морски и
дунавски пристанища" пристанищните власти поискаха да

обложатъ спортните лодки възъ основа на отделъ IV
чл. 56 § 30 пореденъ № 4 отъ Правилника съ по 30 лв.
на лодка за «позволително за плаване безъ свидетелство
за отплаване". На направените възражения отъ страна
на организацията Отделението за корабоплаване нарежда
до пристанищните власти възъ основа на чл. 100 отъ
Закона ' за търг. корабоплавание да не се задължаватъ
спортните лодки да получаватъ свидетелство за отплаване.
Съ окржжно № 2184 отъ 15. юпий т. г. Минист.
на народната просвета — отделение за народна култура—
препоржчва на учителските институти, гимназиите и обл.
уч. инспектори книгата, издадена отъ Б-Н.М.С. „Влияние
на морската мощь върху историята на България" отъ П.
Дървинговъ.
На 1 августъ се е поминалъ въ ПлЬвенъ известниятъ индустриалецъ Петъръ Ц. Янгеловъ, дългогодишенъ членъ на организацията.
Пагребението му се извърши на 2. августъ. Миръ на
праха му 1 Нашите съболезнования къмъ опечалените.
По поводъ решението на Българския Олимпийски
ломитетъ за лредолймпийските - състезания ~по плуване да
се допуснатъ да се състезаватъ всички плувци, члену
ващи въ некои отъ съюзите, членове на Б.О.К., Главното
управително тело насрочи допълнителни състезания по
плуване на 5. юлий т. г. въ Варна.
',
На тези състезания беха поканени всички съюзи, чле
нове на Б.О.К., войници и моряци чрезъ Манистерството
на войната и ученици чрезъ Министерството на народното
просвещение. Не се допуснаха до състезанията изключе
ните плувци отъ спортните легиони на Б. Н. М. Сговоръ,
макаръ и да еж станали въ последствие членове на
н вкои отъ спортните съюзи за Б.О.К;
На състезаниетй се явиха 28 души състезатели. Съ
стезанията се произведоха въ 50 м. басейнъ въ приста
нището на Варна. Участвуваха представитель на Мини
стерството на народ, просвещение — отдвлъ физическо
възпитание — инспекторътъ Караивановъ и двама предста
вители на Б.О.К.
Получените резултати е ж :
100 м. свободенъ стилъ Коста Поповъ Б.Н.М.С. —
Варна 1 м. 18 с , Добри Кировъ Б.Н.М.С. — Варна 1 м. 18'1 с.
200 м. на гърди (жабно) Иванъ Фесчиевъ Б.Н.М.С,
3 м. 29"4 с-, Василъ Белберовъ Б.Н.М.С. 3 м. 5ГЗ с100 м- на гръбъ Калия Хаджи Калиевъ Б.Н.М.С. 1 м.
34"2 с., Георги Димитровъ Б.Н.М.С. 1 м. 37 с.
400 м свободенъ стилъ Добри Кировъ Б.Н.М.С. 7 м.
05"3 с , Неделчо Бочевъ Б.Н.М.С. 7 м. 18*1 с.
800 м. ствободенъ стилъ Иванъ Геновъ Б.Н.М.С. 15 м.
15 с , Петъръ Милановъ Б.Н.М.С. 15 м. 254 с.
По поводъ предолимпийскитБ състезания комитетъть за воденъ спортъ при С.О.С.О., който се състои
почти изключително отъ плувци, привлечени отъ Софий
ския ни клонъ, създаде полемика въ спортните страници
на вестниците съ цель да предизвика признаването на
комитета отъ Б.Н.М.С. и допущане на плувците му въ
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състезанията. Главното управително гкпо на Б.Н.М. Сго- На 19. юлий т. г. ломскиятъ клонъ на Б.Н.М.Сговоръ устрои,
воръ, имайки за ржководство решенията на Х11-Я съборъ, въ новопостроения си собственъ плувенъ басейнъ, плувни
се противопостави ргшително на опитите на този коми- състезания между членовете на спортния си легионъ.
теть да вс-вва разколъ въ организиращия се спортъ по Постиженията на участвуващите не беха рекордни, тъй
плуване. По този поводъ въ техническия комитетъ на като състезанията, поради краткото време за тренировка,
Б.О.К. станаха редъ заседания, на които Г.У.Т. изпрати имаха повече демонстративенъ характеръ. За първи пжть
Гл. ржководитель по водния спортъ и Гл. секретарь, за въ Ломъ се произвеждатъ плувни състезгния въ затвода разяснятъ въпроса. Б.О К. издаде съобщение чрезъ ренъ басейнъ, по правилата на международната плувна
вестниците, че признава за единственъ върховенъ ржко федерация (ФИНЯ). За големата часть отъ публиката стана
водитель по плуване Б.Н.М.С. Сжщиятъ се съгласи, че на ясно какъ въ единъ 25 метровъ басейнъ могатъ да се
предолимпийските състезания не могатъ да се допущатъ състезаватъ плувци на 800 метра. Картината беше вели
изключени плувци отъ легионитъ на Б.Н.М.С, макаръ колепна. Гражданството за първи пжть има възможность
сега и да членуватъ въ НБКОЙ другъ съюзъ. Тогава да наблюдава непосредствено младите плувци, които съ
Б.Н.М.С. насрочи допълнителните състезания въ Варна. устрема на своя младенчески жарь отстояваха въ полето
Заинтересуваниятъ плувенъ комитетъ при С.О.С.О. излезе на най-здравия спортъ своята спортна амбиция. Впечат
чрезъ вестниците да оспорва редовностьта на състеза ленията на всички, еждейки по изказаните възхищения,
нията въ Варна, тъй като водата била солена. И това беха повече отъ отлични. На състезанията между елита
възражение биде отхвърлено като несериозно, защото на гражданството приежтетвува и Началника на гарнизона,
устава на ФИНЯ е категориченъ.
полковникъ Стаматовъ, който въ края на състезанията,
следъ кратко и напжтетвено слово, благодари на състе
На 10 юлий се състояха окончателните състеза зателите за положения трудъ и раздаде наградите на от
ния по плуване въ басейна „Диана бадъ" за определяне на личилите се.
олимпийски състезатели измежду състезателите отъ състе
Състезанията се произведоха въ следния редъ:
занието на Б.Н.М.С. на 14. юлий, които състезатели поОткриване на състезанията съ изсвирване отъ военната
стжпиха въ предолимпийската школа за трениране. Състе
музика
„Шуми Марица" и „Химна на Царя".
занието се произведе отъ комисия отъ членове на Б.О.К.,
Напжтетвено слово отъ Председателя на клона д-ръ
а.именно: майоръ Славовъ, Ял. Колушки, Иос. Бурешъ.
М. Христовъ, К. Константиновъ и Д. Мурдаровъ въ при- Недковъ къмъ състезателите за значението на плувния
сжтствие на представителя на Б.Н.М.С. въ Б.О К. г-нъ М. спортъ и достойното държане на всеки участникъ въ
Димитровъ. Плувците на комитета по воденъ спортъ при спортни състезания.
С.О.С.О. и тукъ еж се опитали да бждатъ допуснати да
се състезаватъ, но комисията ги е отхвърлила, тъй като
те не еж били представени отъ Б.Н.М.С. По този поводъ
пресата наново беше алармирана. Въ общото събрание
на Б.О.К. на 13. юний т. г. представителите на Б.Н.М.С.
господа Манчо Димитровъ и Кирилъ Друмевъ, еж изнесли
блестещо тезата на Б.Н.М. Сговоръ, като еж заклеймили
разколническата дейность 'На некои заинтересувани лица.
Общото събрание още веднъжъ е потвърдило, че Б.Н.М.
Сговоръ е единствената върховна организация по воденъ
спорть и че за него не сжществува комитетъ по воденъ
спортъ при СО. СО.
На сжщого събрание Б.О.К., като е взелъ предъ видъ
слабитЬ постижения на нашите плувци въ сравнение съ
световните рекорди, е решилъ. на Олимпиадата въ Берлинъ да не се изпращатъ състезатели, а да се изпрати
като наблюдатель ржководителя по воденъ спортъ при
Б.Н.М. Сговорь\
На 12 юлий — Петровдень, Сливенскиятъ ни клонъ
е уредилъ големи плувни състезания въ собствения си
басейнъ. Участвували еж 12 състезатели. Програмата на
състезанието е била 100 и 200 м. свободенъ стилъ, 100 м.
на гърди и 100 м. на гръбъ, а за юношигЬ 60 м. на
гърди, 40 м. на гръбъ и 40 м. „кроулъ". Имало е демон
стративно плуване на 20 м. съ свързани ржце.
Интересътъ къмъ това първо по рода си състезание
въ Сливенъ е билъ много големъ. Първа награда е получилъ
Кирилъ Блажевъ — сервизъ за конякъ и 100 лв., втора
награда Стефановъ — портрета на Н. В. Царицата и Бръснаревъ — 50 лв.. трета награда Дочу Узуновъ — картина
съ маслени бои. Сливенскиятъ басейнъ е 20 м. дълъгь.
Постиженията на това първо състезание не еж отбелязани.
Подъ ржководството на Кирилъ Блажевъ клонътъ
въ Сливенъ урежда 25 дневенъ курсъ по плуване за начинаващи. Сжщиятъ клонъ е взелъ инициатива за уреждане
на приятелско състезание съ клона въ Ямболъ.
Плувни състезания на спортния легионъ при лом
ския клонъ на Българския Народенъ Морски Сговоръ.

25 метра свободенъ стилъ за юноши подъ 18 години.
Първи: Симеонъ Пеневъ Стояновъ —- 26 с.; втори :
Кръстю Рафаиловъ Яндреевъ — 28 с.; трети; Крумъ Ки
риловъ- Тодоровъ — 29 с.
100 метра-свободенъ стилъ за плувци надъ 18 години.
1. Димитъръ Тодоровъ — 1 мин. 19 с. 2. Цветанъ Ра
фаиловъ Пндреевъ (16 год.) 1 мин. 26 с ; 3. Борисъ Петковъ Илиевъ — 1 мин. 29 с.
50 метра свободенъ стилъ за юноши подъ 18 години.
1. Димитъръ Георгиевъ Тодоровъ — 34 с.; 2. Мирчо
Кириловъ — 42 е.; 3. Жорьо Дамяновъ Кръстевъ — 44 с.
100 метра брустъ за плувци надъ 18 години.
1. Нлександъръ Петровъ Флоровъ — 1 мин. 32 е.; 2.
Янгелъ Виденовъ — 1 мин 48 с ; 3 . Тодоръ Ятанасовъ
Янгеловъ — 1 мин. 55 е.
25 метра брустъ за юноши подъ 18 години.
Едновременно пристигатъ Цветанъ Николовъ Логофетовъ и Жорьо Дамяновъ Кръстевъ — 26 с ; 2. Мирчо
Кириловъ — 27 с.
400 метра свободенъ стилъ за плувци надъ 18 години.
1. Петъръ Георгиевъ Левашки—6 мин. 30 с;2.Иванъ
Кънчевъ Цаневъ — 7 мин. 15 с.
100 метра гръбно за плувци надъ 18 години.
1. Димитъръ Тодоровъ — 1 мин. 45 с ; 2. Тодоръ Ята
насовъ Янгеловъ — 1 мин. 47 с : 3. Георги Николовъ Геор
гиевъ — 1 мин. 50 с.
25 метра гръбно за юноши подъ 18 години.
1. Ятанасъ Миковъ Димитровъ — 20 с ; 2. Димитъръ
Георгиевъ Тодоровъ — 21 с ; 3- Рамисъ Реза — 22 с.
800 метра свободенъ стилъ за плувци надъ 18 години.
1. Петъръ Георгиевъ Левашки — 13 мин. 42 с ; 2. Ди
митъръ Тодоровъ — 14 мин. 42 е.; 3. Иванъ Кънчевъ Ца
невъ — 14 мин. 45 с.

МОРСКИ

Стр.132
Въ края на състезанията се произведе само демон
стративно щафетно плувно състезание за две групи по
на 150 метра (гръбно — брустъ — свободенъ стилъ).
Видинъ. На 15. май се осветиха и кръстиха три лодки
четворки при едно мило тържество, което се превърна
въ културенъ праздникъ за, гр. Видинъ.
Едната отъ четворките се кръсти на името на заги
налия презъ ГолЪмата война видински гражданинъ и офицеръ въ. флота капит. лейт. Кирилъ Минковъ, герой отъ
атаката на турския кръстосвачъ .Хадимие", презъ Бал
канската война. Кръстникъ на лодката беше директорътъ
на гимназията въ Видинъ г. Дймитъръ Стояновъ.
Другите две четворки се кръстиха отъ председателя на
клона, полк. о. з. Р. Бораджиевъ, „Вардгръ" и „Бело море".
Тържеството завърши съ дефилиране на лодките
предъ целото гражданство, което се бъше стекло на това
културно тържество, за да подчертае своята привързаность къмъ идеите на организацията.
На 15. юлий се произведоха плувни и гребни състеза
ния оть спортния легионъ. Състезанията бвха отлично ор
ганизирани и проведени съ голъмъ, успвхъ и редъ.
На 26. юлий Варненскиятъ спортенъ легионъ про
изведе своите редовни плувни състезания въ 50 м. басейнъ въ района на пристанището. Температурата на во
дата 27°.
Главенъ сждия Добринъ Василевъ, ржководитель на
спортния легионъ. Сждии: Владимиръ Юрдакевъ, ржководитель на плувците и Добри К. Желъзковъ. Стартеръ Ст.
Новакъ, унгарецъ, треньоръ на плувцитв.
Резултатите отъ състезанията еж;
1С0 метра свободенъ стилъ
Евстати Б. Поповъ — 1 м. 12.1 е-;.

Морски

СГОВОРЪ

Коста Б. Поповъ — 1 м. 16.3 с.
Кирилъ Василевъ — 1 м. 29.2 с.
200 метра на гърди
Никола Бъчваровъ — 3 м. 37.5 с.
Божидаръ Джебаровъ — 3 м. 44.2 с.
Михаилъ Ябаджиевъ — 3 м 53.2 с.
50 м. свободенъ стилъ за юноши
П. Загорски — 35.4 е.
Вл. Ставревъ — 36.2 с.
Ст.'Великовъ — 36.4 с.
Ст. Стефановъ — 36.8 е.
Д. Рандевъ — 45. с.
100 метра на гръбъ
Ник. Бъчваровъ — 1 м. 44.9 с.
Бориславъ Христовъ — 1 м. 45.2 е.
Дим. Рандевъ — 1 м. 55 с.
800 метра свободенъ стилъ
Олесъ Пл. Обухъ — 13 м. 59 с.
Божидаръ Джебаровъ — 15 м. 13.4 с.
Плувцитъ на Вари. спортенъ легионъ предприеха
излетъ съ гребна лодка шесторка до Царската река
и обратно. Заминаха 6 гребци, единъ запасенъ и единъ
старшина. Изминато е разстояние отъ около 280 клм.
за 10 дни съ престои на р. Камчия, Козекъ, Емине, Несебъръ, Созополъ, Царска ръка, Созополъ, Бургасъ, Помо
рие,- Козекъ, Варна.

новини
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Забелязва се голвмо оживление въ корабоплаването
и корабостроенето на Германия. Затова свидетелСтвуватъ
многото поржчки и постройки на кораби въ германските
корабостроилници. Така. тая година, въ едно непродължи
телно време, за разните немски параходни дружества, еж
били поржчани общо 39,303 бр. рег. тона кораби, а д-вото
Хамбургъ—ЮжнаЯмерика проектира постройката на още
два парахода отъ типа ,Моп1е.". Отъ едно шведско нор
вежко д-во за ловъ на китове е поржчанъ корабъ отъ
30,000 тона; ще служи за матка иа по-малките кито
ловни кораби. За едно американско петролно д-во ще се
построи корабъ-цистерна оть 6,600 т. Получени еж и се
изпълнявате поржчки отъ Яржентина, Бразилия и др. Въ
- сжщото това време еж спустнати на вода или еж извър
шили пробните си плавания общо 10,640 тона кораби и
още други три, на които не се знае точниятъ тонажъ.

дни. Тази година плаването се извършило съ обикаляне
на Яфрика — покрай носъ .Добра надежда". Пръвъ
пристигналъ вРг}л»а11в — за 91 дни, четвърти „Райиа" —
100 дни.
*
Нещо ново въ корабостроенето е английскиять пжтнически корабъ „ТаНзтап". Движи се отъ дизелови мо
тори, енергията на които се превръща въ електрическа и
се предава на колела съ лопатки. Това е единъ техни
чески опитъ, който сигурно съвсемъ ще промени начина
на силопредаването въ крайбрежните кораби.
*

Въ Германия билъ устроенъ конкурсъ за написване
сентенции въ връзка съ морето. По-долу даваме три отъ
гвхъ, удостоени съ първа награда:
1. Морето — това е отворена врата,
*
глупакътъ само я затваря за света.
(Баз Меег, даз 181 ааз Тог гиг \Уе]1,
„РгМаН" и „Райиа" еж два бързи немски плат" •
Е1п №гг,с1ег$1сп'8шсп1011еп па1!. — Иохана Зауерландъ,
нохода, които често еж се отличавали въ тъй наре*
чените австралийски плавания. Последните се състоятъ въ .4 годишна, Лайпцигъ).
2- Корабите на наш'та родина
следното: европейски борсови спекуланти закупуватъ
пшеница отъ Явстралия и я натоварватъ на платноходи,
— най-добрата ни връзка еж съ чужбина.
които, разбира се, се движатъ много по-бавно отъ пара
(Оеи{зспе 5сЬШе зша! йаз Вапй, *
ходите. И докато натоварената пшеница пристигне въ
2\у1зсг1еп \УеП ипй Уа1ег1апа. — Янемари Освалдъ
Янглия, спекулантите иматъ дзетатъчно време да играя гъ . 15 год, Остмаркъ).
'
на борсата съ цената й Въ сжщото време платноходите
3. Морска мощь — световна сила, силенъ на море —
се състезаватъ по пжтя въ бързина. Въ 1933 г. за най- силенъ въ св-вта!
кжсо време пристигналъ „Раша" — 83 дчи. Най голе
(5есгаасЬ1 — \\ГеН§еНип§, 5ее§еИипд — \\ГеИ§еНип^! —
мите постижения въ тия плавания е ж : „Ргг«га11" (3,185 - Фриделъ Ялбертъ, 16 год., Кьолнъ).
бр. р. т.) — 62 дни и „Райиа" (3,064 бр. р. т.) — 6271

Съобщи: А. Ю. /7.

Литературен* и исторически коикурсъ на Б.Н.М.С.
Въ резултатъ на обявения миналата година конкурсъ на Б.Н.
М.С, за единъ повествувателенъ и единъ наученъ очеркъ
изъ действията на нашия флотъ презъ Балканската и Общо
европейската война, постжпиха шесть повествувателни очерка;
научна работа не постжпи. Назначената съгласно условията
на конкурса ценителна комисия, следъ като проучи и пре
цени представените работи, въ заседанието си на 26. юлий
т. г. реши да раздътш на две равни части премията отъ
1500 лв. и да премира съ по 750 лв. очерците „Морски
призъ" съ мото „Янтра" и „Уаеа УРСЙЗ" СЪ мото „Пилотъ".
Освенъ това комисията удобри за печатане въ списанието
срешу заплащане на съответния хонораръ очерцитв „Епизодъ
изъ войната" съ мото „Деветата вълна" и „Съ български
лодки срещу турски броненосецъ" съ мото „Дунавецъ".

1. Успъхьть на конференцията въ Монтрьо — Д-ръ Г. П. 2. Турскиять флотъ презъ Балканската война
— Лейтенантъ П. 3. Гласътъ на морето — Стефанъ Ив. Стояновъ. 4. Морски призъ — Кап. 1-р. Сава Н. Ива«(«•ь
новъ 5. Отъ корабната палуба — Крумъ Кънчевъ. 6. Влиянието на плаването върху човешкия органи,мъ — Д-ръ Г. П. 7. Изъ живота и дейностьта на организацията. 8. Морски новини — Н. Ю'. П.
зъмъ
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БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО — В А Р Н Д
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Дружеството поддържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
^^
и Дунава до севернитъ европейски страни: Франция, Англия, Белгия, Холандия,
'•, ТГ^
• .
Германия, Дания и пр.
,
'^^~"
'
Освенъ тая континентална линия, която се поддържа съ три първокласни
%^ш1Р
• линейни параходи типъ .Родина", дружеството поддържа редовни и извънредни
—И.ЧКЖ
линии между черноморските пристанища и всички;страни на Близкия изтокъ: Тур
ция, Гърция, Италианските острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
като се посещаватъ попжтнитъ пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Александрия,- Порти Саидъ и Пирея.
г
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 останките и паметниците 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 голъми 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, Дарданелигв
и осеяния съ острови Архипелагъ, много отъ които се изцигатъ на хиляди метри надъ морската повърхность.
,
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 голямо разнообразие на неизгладимй -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 горнитъ редовни линии, дружеството презъ ЛЪТНИГБ месеци прави и извънредни пж
тувания отъ Варна до Цариградъ съ параходитъ „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" съ пре
стояване въ Цариградъ три цъли дни.
- -• ••
Пжтуването, между дветъ пристанища трае.само 12 часа — една нощь. • • . - - .
Презъ сжщитв лътни месеци п/х „Евдокия* плава крайбрежно по специално разписание, с ъ
намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища огь' цълото 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, пжтницитъ 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 в ъ отдъленъ проспектъ, който
се намира в ъ всички дружествени агенции въ страната -и въ странство и се раздава дарбмъ при
; поискване и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ.
, . . I. Ц е н и т ъ на б и л е т и т ъ з а А л е к с а н д р и я с ъ редовните съобщения, които се поддържатъ два
• пжти въ месеца съ параходите „Бургасъ" и »Ц. Фердинандъ'', само отиване илй-само връщане, безъ
, храна, еж: . \ . >•
; ;
.
\\
••
••-•'•
:
••..••.•
,.„•••,.;,•.
Ькласъ?— 3915; II — 2915 и III — 1915.- ;', *'">.'
Г
Презъ лътнитъ-месеци, отъ 1-и юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за
отиване до Александрия и връщане с ъ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на
престоя на кораба в ъ нъкое пристанище по разписание, както следва: ч
.
I класъ — 6015 лв. II — 5015 и III — 4015 лв., включително и храната. ' .
II. Ценигв на билетитъ по нашето крайбрежие отъ Варна д о Яхтополъ 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 т- еж:'
, •*,: ; ; : .. *
4.
1 класъ лв. 300; II — 240 и III — 170 лв. безъ храна.
,/ .ч
.
III. Ц е н и г в н а билетитъ" д о Ц а р и г р а д ъ {И обратно, съ п/х „Царь Фердинандъ"' и „Бургасъ^
презъ ЛЪТНИГБ месеци, СЪ престой в ъ Цариградъ три дена и нощуване на параходите, еж I класъ отъ лв. 2100 до 1600 споредъ положението на мъстата
.II .
. „ 1550 „ 1150
.,
[ „ ..
•. . .
III. .
. 7 0 0 .
ж
' За храната се плаща:
по Александрийската линия: закуска — 22 лв., обЪдъ — 70 лв. и вечеря — 70 лв. а пъленъ
дневенъ абонаментъ по 150 лв.
По крайбргъжието отъ Варна до Ахтополъ и обратно, презъ летнитъ месеци, пъленъ дневенъ
абонаментъ отъ закуска, обедъ и вечеря — 80 лв.
До Цариградъ и обратно, презъ лътния сезонъ, само съ параходите, "който правятъ екскурзии
— се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за целото пжтуване — 452 лв.
При редовнитгь пжтувания — съ п/х .Евдокия" крайбрежно се плаща за,закуска 15 лв., а за
"обедъ и вечеря по 50 лв., пъленъ абонаментъ — 100 лв.
. ~.
. *';
Намаления: правятъ се само отъ редовнитъ тарифи, за отиване и връщане предплатено \Ь%,
за групи по-голъми отъ 25 души — п о споразумение. _
."""'."""'
.-....—
Горното важи за 1936 година.
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