МОРЕТО ПРИ созополъ

13 ш 9

ВАРНА

ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ, —
НДН-КРДСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГ0-ИЗТ.ЕВР0ПД

ВАРНА

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

УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТА
НАЙ-ИЗНОСНИ

I

Първостепенни хотели отъ 40—
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 объдъ, безъ питиета, отъ 25 лв. нагоре.
Лътовна карта за цълия сезонъ 30 лева.
ТАКСИ ЗА БЛНИГБ:
I класа кабина
15 лв.
1. Студени бани < II
шкафче
8 лв.
III
общасъблек. 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 5 0 % нама
ление по Б. Д. Ж., като за връщане
билетитъ важатъ до 31. октомврий
Отъ 12. юлий до 12. Августъ намале
нието е само ЗО°/оБюрото за лътовници при Курорт
ното стопанство въ приморската гра
дина разполага съ пъленъ списъкъ на
квартири, дава всички сведения и на
станява лътовницитъ безплатно.
За тия, които търсятъ абсолютно
спокойствие и морелъчение — препоржчваме Св. Константинъ.
Летовници, запомнете, че есеньта в ъ Варна е с ж щ о тъй приятна, както и лътото, — но
при сравнително по-низки цени.

Отнасяйте се за всичко до Вар. град. общ. курортна дирекция
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С Ъ „ОСЪМЪ" П О Д У Н А В А
Благодарение на голямата любезность на глав
ния директоръ на жел-БзницигБ и пристанищата,
г. Колчевъ, и оная на началника на корабоплаването
г. Славяновъ, ми се даде възможность, чрезъ едно
пжтуване по Дунава, на 14 септемврий т. г., да се
запозная въ значителна степень съ нашето родно
корабоплаване по голямата р-Ька. Онова, което чухъ
и видЪхъ тогава, бе толкова интересно, разно
образно и богато съ съдържание, постиженията за
година и половина еж толкова забележителни, че
смътамъ ще бжде отъ значителенъ интересъ за на
шата общественость и читателитв на „Морски Сговоръ", ако споделя тукъ моите наблюдения и впе
чатления.
Изходниятъ пунктъ на това пжтуване беше Ви^
динъ. Тамъ пристигнахъ съ влака на 13. септемврий
сутриньта, посрещнатъ отъ началника на пристани
щето, г. Кожухаровъ, който съ готовность ме раз
веде изъ града и околностите и ми даде ценни
осветления по неговата служба и данни за трафика
на нашитЬ параходи. Отъ бележитоститв на града
ще се спра повече само върху крепостните стени и
кулитЬ на баба Вида, които еж наистина една р-Ьдка
фортификационна постройка на миналото, една отъ
най-интересните стари крепости на Балканския полуостровъ и единствената така добре запазена въ
България. Началото си тая крепость води вероятно
отъ средата на I в. следъ Христа, впоследствие
бива на нЪколко пжти поправяна, преустройвана и за
силвана — разширена, за да достигне до най-пжБмо
разширение и мощь къмъ края на 17. и презъ 18.
въ-къ. Тукъ еж се кръстосали културнит-Б влияния на
различни народи и епохи, че дори и готическо. Из
градена отъ масивни материали и съ големи раз
мери на стена, кули и други съображения, по
строена на важенъ стратегически пунктъ, облагоприятствувана отъ топографските особености на
м-БСтностьта, тя, въ течение на в-вковетБ, е била
стражъ на ц-влата видинска область и е устоявала
на повечето пристжпи за завладяването й. Кога е
минала за първъ пжть въ български ржце, не се
знае.

Знае се, обаче, че Видинъ става важно твърдина
на българщината срещу чуждитв посегателства. Тя
става опората на видинското княжество на деспота
Шишманъ презъ втората половина на 13 в. — ро
доначалника на последната българска династия на
второто българско царство. Тукъ намери опора и
владичеството на Георги Страцимиръ, следъ разда
лата на българското царство отъ баща му Иванъ
Ялександъръ; тукъ бе най-дългата и отчаяна съ
протива на българите срещу турското нашествие.
По-късно непристжпностьта на крепостьта даде въз
можность на Османъ Пазвантоглу да образува почти
самостоятелна държава, гдето неговиятъ незавимъ и
революционенъ духъ е наложилъ отпечатъка си и
е оставилъ следите си и до днесъ. Напримеръ, въ
построената отъ него джамия, вековниятъ символъ
ча мохамеданството е заменено съ сърдце. Въ найново време тая крепость даде два пжти (въ 1885 и
1913 г.) възможность на слаби български опълченски
части да се противопоставятъ на сръбските нападе
ния и да не допуснатъ завладяването на града.
Видинъ е билъ освенъ това и твърдина на бъл
гарския духъ срещу асимилаторскитЬ домогвания на
съседитЬ. Напоследъкъ той е средище на бор
бата срещу ромънската пропаганда въ тоя край,
поощрявана въ близкото минало и отъ българските.
партийни водители, които, за да си увеличать броя
на изборнитЬ бюлетини, еж издавали позиви и дър
жали агитационни речи на ромънски езикъ, заради
малобройното влашко население въ Н-БКОИ околни
села. Поощрявана е тая пропаганда и отъ доста
видински граждани, които, за удобство или отъ тър
говски или професионаленъ интересъ въ пазарни
дни и другъ случай, си кълчать езика и преговарятъ съ власитв, дошли отъ селата, на поваленъ
ромънски езикъ.
За да може, обаче, Видинъ съ успълъ да изи
грае своята културно-национална роля, той требва
да бжде издигнатъ до първостепененъ политическоадминистративенъ, просвътенъ и воененъ ср-вдецъ.
Нека вземемъ примъръ отъ нашитв съседи и отъ
другитЬ народи, които на много м%ста по грани-
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цата въздигатъ такива градове, които еж стражи
на народностната имъ самобитность, а често пжти и
фаръ за народно съзнание на сънародниците отвждъ границата.
Иначе градътъ прави впечатление съ грижата на
видинчани да го благоустроятъ и разхубавятъ. Нъколко църкви и красиви здания будятъ интересъ
още отдалечъ, а паметникътъ за загиналите презъ
войната поразя за съ замисъла и художествената
направа. Истински перлъ е прекрасната градина на
самия бр-Бгь на Дунава, съ която Видинъ прави из
ключение отъ другите наши дунавски градове, гдето
движението и разходките се съсръдоточаватъ въ
вжтрешностьта, далечъ Отъ реката. Пъстра, весела
градина, съ много просторъ и слънце, непосред
ствено до романтичните силуети на Баба Видините
кули, съ незабравимъ изгледъ къмъ широката, спо
койна ръка, тя се явява естественото мъсто за отдихъ и прохлада на възрастни и млади.
Г. Кожухаровъ ме заведе и до Чифтелерския ржкавъ, на десетина километра отъ Видинъ, догдето
се стига по лжкатушно шосе, оградено отъ двете
страни съ върби. Тоя ржкавъ се явява като есте
ствено зимно пристанище, което приютява понекога до 50 шлепа. Ржкавътъ е запазенъ отъ ледо
вете, които зиме се движатъ по ръката и представяватъ голъма опасность за всички срещнати
или заварени въ открито пристанище параходи и
шлепове. Когато студътъ внезапно екове Дунава и
изненада чуждутъ шлепове наблизу, т в се оттеглятъ
въ това естествено пристанище и прекарватъ де
лата зима тамъ, като се поддържатъ съ хранителни
припаси отъ околните села. Обаче, малко средства
биха могли да създадатъ за обитателите на тия
шлепове н&й-елементарнитв удобства за излизане
на бръга — необходимо е само една тесна ивица
каменна настилка непосредствено на самия брегь
на едно протежение отъ 400—500 метра, и пер
пендикулярно на нея неколко пакъ така тътни
ивици, за да се стигне до шосето. Това е наложи
телно поради големата и дълбока каль, която се
образува тука. Може да стане съ много малко
сръдства, тъй каю, както разбрахъ отъ г. Кожухарова, селяните, предъ видъ на големите материални
облаги, които ще иматъ отъ това, еж готови да дадатъ работна ржка и сжщевременно да превозатъ
необходимите камъни. Необходимо е само да се
организира работата.
Следъ като прегледахме този естественъ зименъ
подслонъ за кораби, прибрахме се на мръкване въ
Видинъ. Къмъ 10 ч. отидохме на пристанището.
Тамъ вече е „Осъмъ", единиятъ отъ трите кораби,
които обслужватъ нашето дунавско корабоплаване.
Съ него ще пжтувамъ. Тъй като той тръгва сутриньта вь 4 часа, заемамъ кабината още вечерьта.
Преди това разглеждамъ параходчето. Всичко на
него поразява съ образцовата си чистота. Поради
миниатюрните му размери и най-малкото пространство
е използувано. При това, всичко така е подредено,
че предлага истински удобства и прави пжтуването
действително много приятно. Особно впечатление
прави прислугата, която е приветлива, изпълнителна
и влага особно старание да задоволи пжтницитъ.
Въ кабината прекарахъ спокоенъ и подкрепителенъ
сънь. Когато са събудихъ, приближавахме се къмъ
Ломъ. Съ менъ пжтува до Оръхово и г. Кожуха
ровъ, който ми дава постоянно исканитъ осветле
ния. Къмъ 8 ч. предъ насъ израстна силуетътъ на
града и пристанището. На последното ме чакаха
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началникътъ на хидрографната служба по Дунава
г. Панайотовъ и председательтъ на ломския клонъ
на Б. Н. М. С. г. д-ръ Недковъ. Използувамъ поло
винчасовия престой, за да видя плувния басейнъ на
клона, привършенъ презъ тая година, благодарение
на неуморимостьта, енергията и настойчивостьта на
д-ръ Недковъ. Басейнътъ се намира на около 300 м.
на западъ отъ пристанището, почти на самия бръгъ.
При неговата постройка еж имали за моделъ пър
вокласни басейни въ странство. Затова той е гордость не само за Ломъ, но и за плувния спортъ на
цъла България. Създадени еж всички удобства за
събличане и обличане на големъ брой посетители,
за която цель има отделни кабини и гардеробъ.
Има отделни душове за мжже и жени, големъ ба
сейнъ за възрастни и по-малъкъ за деца, об
ширна тераса за зрителитв на състезанията, нами
раща се на площадка, издигната на около 4 метра
надъ басейните. Цълата постройка е оградена съ
здрава стена. Поставена е и модерна електрическа
помпа за пълнене на басейните съ вода отъ Ду
нава. Всичко това струва около 400 хиляди лева,
за чието набавяне д ръ Недковъ е привлъкълъ съ
трудничеството и подкрепата на неколко институти.
Но неговата предприемчивость не спира тукъ: клонътъ е въ
преговори за закупуването на го
лямо место въ непосредствено съседство съ по
стройката; това место ще послужи за значително
разширение на последната. Колко навременно е дълото на плувните басейни, се вижда отъ обстоя
телството, че презъ изтеклия сезонъ тоя новооткритъ басейнъ е билъ любимото мъсто за почивка,
спортъ и разхлада на ЛОМСКИТЕ граждани — въз
растни и младежи—и въпръки че е пуснатъ въ ек
сплоатация едва въ началото на юлий, той е донесълъ значителни приходи на клона.
Тоя басейнъ е крупно дъло на ломския
клонъ, което, пакъ ще повторя, се дължи преди
всичко на незаменимия му председатель д-ръ Нед
ковъ; той прави честь и на цълата организация и
требва да служи за примъръ на останалите клонове,
които още нъматъ басейнъ, и имъ даде потикъ да
използуватъ енергиите си въ това направление. ОбщинитБ, подобно на ломската, еж длъжни да имъ
укажатъ всичката материална и морална подкрепа,
ако милъятъ за здравето и телесната устойчивость
на своите граждани. Яко 15 20 клона на Б. И. М. С.
се снабдятъ съ собствени басейни, една отъ найважните точки въ програмата на организацията ще
бжде оежществена. Едновременно съ подобрението
на здравнитъ условия за жителитъ на съответните
градове ще бжде затвърдено окончателно и дълото
и положението на организацията.
На ломското пристанище кипи трескава дейность; нали тукъ е стоварището за западна и юго
западна България? Усилено се строи зимното при
станище, което ще дава подслонъ на параходи и
шлепове зиме, когато Дунавътъ влачи ледове или
пъкъ снагата му е скована въ ледена броня.
Огъ Ломъ до Орехово ме придружи г. Панайо
товъ, за да ми даде сведения по завежданата отъ
него водоизмЪрвателна служба по Дунава. Тя е въ
ведена отъ миналата година по починъ на
началника на пристанищата и корабоплаването
г. Славяновъ. До тогава, а отчасти и сега още, на
шето крайбрежие е било обслужвано цели 57 го
дини отъ съответната ромжнека служба (5еплсш1
пизгауНс). Службата се състои въ измерването на
дъното на реката, на бреговете, наблюдения на
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течението й, и постоянните му изменения, (защото,
както обяснява г. Панайотовъ, нъма нищо по-непос
тоянно отъ течението на една река), наносите и пр..
Я всички тия измервания и наблюдения еж извън
редно много важни за точното установяване на тал
вега и фарватера на ръката. Установенъ ли е поеледниятъ, или по-скоро неговите амплитуди, (тъй
като, особено лътно време, той постоянно се мести),
осигурява се спокойно и безопасно плаване, особено
презъ Л"БТОТО, когато обикновено водата намалява.
Северната граница на фарватера ромънитъ засега
отбелязватъ съ червени шамандури, а отъ наша
страна съ черни. Тия шамандури иматъ приспособ
ления за светене презъ нощьта. Яко липсваха тия
знаци, много често цгвха да заевдатъ параходите,
особено при спаднали води на реката. Напримеръ,
при описваното тукъ пжтуване, недалечь отъ Свищовъ—при островите Голема и Малка Брезина—
се плава на широчина отъ 30—40 метра, което
налага извънредно внимателно маневриране на пара
хода, тъй като тамъ фарватерътъ лжкатуши и се
мести извънредно много. Затова и тамъ постоянно
снове ромжнекото параходче на Зеппсш! ШгауНс,
работи драгата на сжщата служба и шамандурите
постоянно се местятъ.
Като се вземе предъ видъ пъкъ обстоятел
ството, че талвегътъ, съгласно международните спо
разумения, образува естествената граница между две
държави, разделени една отъ друга чрезъ река,
става, очебийно грамадното значение за насъ отъ
точно и правилно определения талвегь на Ду
нава, при чието установяване да е взела участие
и българска служба. Естествено, всички острови на
югъ отъ талвега требва да бждатъ български. Но
още по-ясно изпъква огромното значение на една
добре уредена хидравлическа служба, като се вземе
предъ видъ, че на известни места положението на
талвега може да бжде повлияно чрезъ изкуствени
мерки, щомъ отъ другата страна се проявява незаинтересованость.
Споредъ обясненията на г. Панайотовъ, въпреки
ограничените, средства, съ които разполага той за
сега, измерванията на новата служба вървятъ ре
довно, планомерно и достатъчно бързо. Така, напр.,
съ измерването на дъното, тъй като е започналъ
отъ югославската граница, въ кратко време е стигналъ до с. Ново Село (клм. 833 огь Сулина); а сни
мането на нашия брЪгь е стигнало до с. Козлудуй
(клм. 693 отъ Сулина). Поради споменатото постоян
но измърение на коритото и бръга, такива снимки
ще се правятъ периодически. Нека се над-Ьемъ, че
следъ като началото вече е турено, тая служба ще
се разрастне до размери, достатъчни, за да се га
рантира безопасностьта на корабоплаването, а съще
временно да се осигурятъ и интересите на българ
ската държава, като се въведе по-гол^ма справедливость въ владението на дунавските острови, по
вечето и по-богатигв отъ които се намиратъ въ
ржцетв на нашата северна съседка. За тая цель
необходимо е въ най-скоро време да се достигне
нуждния брой плавателни еждове, драги и други
съоржжения, каквито сега въ изобилие притежава
ромънскиятъ Зеплсш! ЬИгауНс. Яко не се побърза,
не е чудно единъ день да загубимъ още нъкой и
другъ отъ малкото наши острови на Дунава.
Въ Орехово се разд-влямъ съ г-да Кожухаровъ
и Панайотовъ, на които и тукъ благодаря за дадеНИТБ ценни осветления. Отъ парахода се открива
красива гледка къмъ града, живописно разположенъ
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на високия брегъ. Есенниятъ день е студенъ и облаченъ, а вътърътъ пронизва. Приютявамъ се на мостика при любезния капитанъ г. Петруновъ и оттамъ
наблюдавамъ постоянно меняващата се гледка. Дунавътъ бавно разгъва своята светла лента и погледътъ снове между низкия и гористъ ромънски брегъ
и високия съ интересни очертания български. Последниятъ, макаръ и живописенъ, е пустъ и печаленъ, липсва му зелениятъ декоръ, който би стоплилъ погледа и разнообразилъ гледката, нуждата за
това не е още съзната. И не само заради окото, а
за да се заздрави и самиятъ брегъ, който непрекженато се руши и вдълбава отъ Дунава, тръбва
да се залеси.
Погледътъ снове
Навсвкжде българските
постове отдаватъ честь на българския трицвътъ,
който се развева на кораба, а последниятъ ги по
здравява съ двукратно изсвирване. Въ горното си
течение Дунавъ пази спомени на много повече.
исторически събития, открива на всека стжпка ро
мантичните останки на по-богато минало и отра
зява въ водите си легендарни скали и върхове.
Яла и нашиятъ Дунавъ е свързанъ съ велики съби
тия, и, преди всичко, съ най-славната героична епо
пея на нашето предосвободително минало, и всеки,
който мине край Козлодуй, не може да не се раз
търси отъ спомена за великото дъло И себежертвата на пЪвеца-революционеръ. Две грамадни букви
отъ зеленина — неговите инициали — и поставениятъ
напоследъкъ камененъ кръстъ. привличатъ отдалечъ
погледа и показватъ местата, гдето започна смълиятъ подвигъ.
Редуватъ се нашитв малки пристанища, за вевко
отъ които въ последнитЬ години еж положени уси
лия и старания да се пригодятъ за модерно ко
рабоплаване. Навсвкжде се строи, започнатитв
кейове се привършвать, правятъ се нови модерни
съоржжения. Въ Рахово, Орехово, Козлодуй, Сомовитъ, Никополъ, Борилъ, Вадинъ, Свищовъ —
навсекжде мъничкиять свътълъ корабъ е посрещнатъ отъ многобройни пжтници, посрещани и изпра
щачи, и скоро става твсенъ за големия притокъ отъ
пжтници. Гол-вмото оживление, което цари, стоката
която се товари и разтоварва, постоянниятъ при
токъ на пжтници — всичко това доказва, до каква
степень е била назрела нуждата отъ родно, наше
корабоплаване.
Както се вижда отъ данните, които давамъ подолу, населението все повече и повече свиква съ
превоза на нашитв параходчета. За това много до
принася и големото намаление на ценитв на пжтническитв билети и на навлата, които достигатъ до
половината отъ ония на чуждитв параходи. Освенъ
това и редица други мерки се вземать отъ отд-влението за корабоплаването за разработване на пжтническия и стоковия превозъ. Всичко това дава за
единъ периодъ отъ 18 месеци неочаквани и пора
зителни резултати. Така, напримеръ, отъ 1930 до
1934 г. съ австрийски, унгарски и български (частни)
кораби еж превозвани сръдно годишно въ край
брежно плаване по 24,891 пжтници, а отъ 17. марть
1935 г. (датата на откриването на държавното ду
навско корабоплаване) до края на декемврий с. г.,
броятъ на превозените пжтници е 37,464, и отъ 1. януарий 1936 г. до края на августь т. г. 83,023. Значи
телно увеличение има и въ стоковия превозъ. Приходътъ отъ пжтници и стоки за казания периодъ
миналата година е 3,295,361—3,295,361 лв., а за тая
година (1. I. до 31. VIII) — 3,415,799 лв. Повече отъ

Стр. 156

една трета отъ тоя приходъ е чиста печалоа за дър
жавата. А тъй като ценитв на пжтническитъ билети
и навлата еж съ 3 5 - 4 0 % по-низки отъ тия на
чуждитъ параходи, които по-рано обслужваха на
шето крайбрежие, явна е гол-вмата економия за на
шето народно стопанство'). Къмъ това се прибавя
и печабата отъ употребяването на пернишки вжглища — само за 7'/ 2 месеци еж употребени 3,000
тона. И всичко това е постигнато съ трите малки
параходчега „Искъръ", „Витъ" и „Осъмъ", строени
за други цели и лишени отъ удобствата на спе
циално прадназначенигв за пжтнишка и товарна
служба дунавски параходи. Съ такъвъ грамаденъ
уатвхъ замъстятъ те луксозните параходи на ав
стрийското и унгарското дружества.
Корабите еж се движили напълно редовно, както
констатира това една заповъдь на Главния директоръ на железниците и пристанищата; те не еж
пропустнали ни единъ редовенъ рейсъ на разписа
нието, нито едно закъснение не е станало по вина
на персонала, търговските операции еж извършвани
напълно задоволително; товаренето на стоките е
ставало винаги редовно и при много добра орга
низация. Всичко това говори за особенъ ентусиазъмъ и голъма добросъвъстность, честность и
, издържливосгь у служигелигБ по родното корабо
плаване на Дунава. Тия качества еж проявени и
презъ тежкия периодъ на най-низките води на Ду
нава : когато всички дунавски параходни предприя
тия еж били принудени да намалятъ пжтуванията
си и дори да ги прекженатъ, българските параходчета издържали до край, като поддържади редовно
обслужването на крайбрежието.
Всичко това показва, че опитътъ на 18—20 ме
сеци е напълно сполучливъ, което требва да
поощри държавата да разшири започнатото дело.
Требва да се доставятъ по-голъми удобства на бъл
гарския пжтникъ и да се положатъ повече грижи
') Презъ 1934 г. еж пренесени по дунавското ни край
брежие около 17,030 пжтника и надъ 3,000 тона стока
отъ австрийските и унгарските параходи, което струва на
народното ни стопанство надъ 4,000|000 лева, изнесени въ
по-голЪмата си часть въ чужбина.
.
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за запазване на стоката на нашия търговецъ, като
се набавятъ на първо-време 3—4 по-големи и поудобни параходи.
Наредъ съ това, разбира се, налага се да се раз
шири нашето корабоплаване по Дунава и извънъ
границата. Изчисленията на евгдущи лица показватъ, че само спестените : средства отъ навлата
за неколко години ще покриятъ' разходитъ за дос
тавка на необходимите ; плавателни еждове, които
отъ начало
нвма нужда дабжйатъ повече отъ 4—5
моторни: шлепа. А каква грамадна придобивка би
донесло това за народното''ни'стопанство, което на
сочва продуктите на интензивното си земеделско
производство предимно "къмъ .'Средна Европа, за
кждето най-естествениятъ пжть се явява Дунавъ.
Освенъ, че едно съответно * международно кора
боплаване би създало ^независими прЪкн съобще
ния между насъ и страните, къмъ които главно на
сочваме нашия износъ, то ще намали най-малко съ
50% разноските по превоза.
На такива мисли се натъква човекъ, като наблю
дава многобройните кораби подъ всевъзможни чужди
знамена, теглейки по НЪКОЛКО шлепа, които сръщатъ
нашето миниатюрно корабче по пжтяси. Дано пове
деното миналата година дЪло се разшири и чрезъ
завладяване на водния пжть за Средна Европа
въздигне родното ни корабоплаване на подобаваща
висота.
Отъ Свищовъ нататъкъ пжтуваме тю тъмно и
почти нищо не се разпознава. Толкова- по-приятНо е пъкъ въ уютния и приветливъ салонъ. Тукъ
се подкрепяме отъ отличната кухня на парахода,
гдето човекъ може да се нахрани много добре и
то по цени, не по-високи отъ ония на единъ сръденъ ресторантъ въ по-големите наши градове.
Въ Русе стигаме къмъ 9 часа. Разделяме се не
охотно съ любезния капитанъ и приветливата при
слуга; На ГБХЪ и сега благодаря за хубавото госто
приемство и имъ пожелавамъ все така ревностно и
достойно да обслужватъ пжтници и търговци. Дано
въ близко бждеще иматъ възможность да развъватъ
българския трицвътъ върху по-големи и още поудобни плавателни еждове по родното крайбрежие
и вънъ бть него.

Т. АИГЕЛОВЪ

УСЛОВИЯ И ПРИЧИНИ З А НАРАСТВАНЕ НА Г Р Ъ Ц К И Я ТЪРГ. Ф Л О Т Ъ
(Бележки)
Гърция, макаръ и малка страна, както е известно, ограничи само въ своята малка страна. По-големит-Ь
е силно развита като мореплавателна и по тонажъ гръцки корабостопани и параходни дружества, които
на търговскит-Б си кораби — повече отъ 1000000 пребиваваха въ Турция, Египетъ, Русия—Цариградъ,
тона — превишава броя и тонажа На корабите на Смирна, Александрия и пр., поддържаха дълги години
много по-големи отъ нея по територия и народо- не само крайбрежната служба на Н-БКОИ отъ тъзи
население европейски държави.
стрзни. Голяма часть отъ задграничния трафикъ на
Гръцкигв търговски мореплаватели, преди още Турция, напримеръ, се извърплваше съ гръцки ко
Гърция да добие политическа свобода, съ големъ раби подъ турски флагъ, а по-късно и съ гръцки.
брой големи и малки платноходи, подъ турско знаме, Гръцкото търг. мореплаване не се задоволи само
еж бродили всичките брегове на Средиземно и съ това. То стигна до Дунава, първоначално съ СВОИ
околнигв на него морета. Една гол-вма часть отъ ТЕ шлепове и влекачи, премина Атлантическия
този флотъ взема активно участие въ гръцките океанъ и зарегистрира свои гол-вми параходи подъ
възстания и допринесе много за извоюване на свобо английско знаме въ лондонското пристанище Години
дата на своята страна презъ първигв години на преди Световната война още, гръцки товарни ко
деветнадесетия въкъ. Следъ гръцката независимость, раби, подъ гръцко знаме, поддържаха часть
когато парната машина замести платната, гръцкитЬ отъ съобщенията на големите световни европейски
мореплаватели постепенно започнаха да заменятъ пристанища — Марсилия, Анверсъ, Лондонъ и др.
дървенигв си платноходи съ железни парни кораби. съ африканските и азиатски колонии на европей
Гръцкото мореплаване, обаче, не се задоволи да се ските държави, които по цели години не се завръ-
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щаха въ отечеството си. По този начинъ, гръцкитъ
корабостопани, повечето отъ които същевременно
беха и капитани или механици на корабите, сполу
чиха постепенно да зам-Бнятъ старите си кораби съ
по-нови и да удвоягь числото . имъ съ по-голЪмъ
тонажъ. Презъ световната война, голъмъ брой отъ
товарните гръцки кораби беше афретиранъ отъ съглашенското общо командване за транспортъ на
всички материали. Една часть отъ тези кораби
биде торпилирана и потопена отъ германските под
водници. Тъй като почти всички тези стари ко
раби беха осигурени срещу високи премии и навла,
гръцките арматьори получиха срещу потопените
имъ параходи значителни суми, които веднага пла
сираха въ нови и солидни покупки. Следъ войната
параходите, до преди настжпилата голема криза въ
търговското мореплаване презъ 1933 година, ренти
ращи се доста задоволително, увеличиха чувстви
телно своя тонажъ. Презъ годината на голямата
стагнация на търг. мореплаване, обаче, въпреки че
значителенъ брой кораби отъ гръцкия търг. флотъ
беше завързанъ и дезармиранъ въ Пирей,. Сира,
Хиосъ и др., гръцките корабостопани най-добре отъ
всички използуваха съвършено низките продажни
цени на параходите и закупиха доста параходи отъ
големъ тонажъ и съ млада възрасть. Днесъ, една
голема часть отъ световния трафикъ по море се
извършва отъ големите гръцки кораби надъ 10000
тона. Гръцкото знаме се развева по всички морета
и океани. Корабостопанитъ днесъ целятъ да извадятъ
отъ употреба, останалите имъ малко стари кораби,
като ги зам-внятъ съ машини и гориво, както изисква
.новата техника и да закупуватъ кораби-цистерни
за превозъ на течно гориво, единъ отъ най-добрите
и износни товари днесъ. И, действително, напосле
дъкъ гръцката преса и морските списания и хро
ники зачестиха съ оповестяването на покупки на
параходи-цистерни на стойность надъ 40000 стер
линги за' параходъ.
Навлирането и сключването на морските сделки
на гръцките търговски кораби, въ по-големата си
часть, се извършва въ чужбина—предимно Лондонъ,
Янверсъ, Ливерпулъ, Яржентина и Канада, кждето
големите гръцки корабостопани иматъ и главните
си кантори и представителства. Всичките голъми
дружества и арматьори, чиито параходи еж заре
гистрирани главно въ четиригЬ гръцки пристанища
—Пирей, Сира, Хиосъ и Андросъ—посрещатъ СВОИГБ
кораби въ тъхните пристанища твърде ръдко: при
сюрвей или при обща криза въ търговското море
плаване. Честите промени на екипажа на технигв
кораби става въ странство, обикновено въ приста
нищата на континента,. вждето корабигв се завръщатъ отъ далечни плавания за разтоварване или
товарене. * Големите гръцки кораби, предназна
чени за далечно плаване, се обслужватъ съ сра
внително малъкъ екипажъ, обстоятелство, което
чувствително намалява разходите по издръжката
на кораба и го прави, конкурентноспособенъ.
Гръцкиятъ морякъ, въпреки че се оплаква отъ хра
ната, която въ по-големата си часть се предлага въ
замразено и консервирано състояние, както е на
всички товарни кораби при далечно плаване, не е
тъй много лретенциозенъ.Той и въ отечеството си
се храни почти съ сжщата храна: консервирани мас
лини, суха риба. (бакалао) и други подобни и той
е по-издръжливъ и пригоденъ къмъ такоЕа хранене,
отъ кой и. да е, може би, другь морякъ.
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Гръцкиятъ арматьоръ, като човекъ пестеливъ и
съ по-ограничени разходи, се явява винаги по-задоволителенъ и пригоденъ на фрахтовигв борси.
Една отъ важните причини за силното развитие
на гръцкия търговски флотъ е сжщо и географското
положение на самата страна. Значителна часть отъ
съобщенията на крайбрежните селища и многоброй
ните острови помежду имъ и съ континентална Гър
ция се извършва по море — отъ Лдриатика до Матапанъ и отъ Критъ до Дарданелитъ всички пжтища
еж по море^ Пжтнишката служба, напоследъкъ, се
извършва отъ удобни и бързи параходи на неколко
дружества и отдълни корабостопани съ точно под
държани разписания. Известни линии по гръцкото
крайбрежие, като напримеръ, Солунската, Цикладските острови, Критската, Хиосъ, Митилинъ, Ддриа.тическата и други, макаръ и да еж обектъ на големо съревнование и конкуренция между големото
гръцко дружество „Яктоплоия тисъ Еладосъ" и
частното арматьорство, се поддържатъ съ постоян
ство и отъ двете страни, въпреки, че понЪкога, презъ известни дни на седмицата, превозването
на пжтниците става почти безплатно. Броятъ на
пжтниците и тонажътъ на превозваните стоки, осо
бено за и отъ столицата (презъ пирейското приста
нище) е доста значителенъ и компенсирва конкурирането.
Гръцките корабостопани, съ изключение на но
восъздадената линия за съобщение на гръцкигЬ
пристанища съ онези на островъ Кипъръ и^гръцката пжтнишка слуя<ба между Пирей и Ню-Йоркъ,
стопанисватъ своите кораби безъ държавна помощь
—субвенции.
Цълата машина на гръцкото търговско корабо
плаване съ параходи се движи съ добре организи
рания човешки кадъръ на гръцката морска профе
сия. Голямата часть отъ гръцкото морячество е та
кава по семейна наследственость. Сдружението на
капитаните, онова на механиците, моряшкиятъ съюзъ,
сдружението на машинните служители, дружеството
на палубните офицери и чиновници представя ватъ
големъ общъ и мощенъ съюзъ съ пенсионни
каси и фондове. Този съюзъ днесъ е единъ отъ
мощнитъ и големи фактори въ Гърция, както за
отстояване на права, тъй и за държавна защита и,
прехрана на хиляди морски семейства. Гръцкото търгмореплаване и пристанищната служба еж подъ ве
домството на министерството на мореплаването, при
което отделението за търговско мореплаване ржководи и направява целото гръцко търговско кора
боплаване. Тъй координираната дейность на гръц
кия корабостопанинъ съ ржководителитв на дър
жавната морско-стопанска политика въ страната за
силя отъ година на година все повече развитието
и напредването на гръцките търговски кораби, както
по брой и тонажъ, тъй и по възрасть и модерна
техника.
Гърция, като бедна и непроизводителна държава,
дължи голема часть отъ своята издръжка на постжпленията въ чужда валута отъ своя търговски флотъ
и на емиграцията си.
За духовна подкрепа и пропаганда на развитието
на гръцкия търговски флотъ, гръцкитв морски
интелектуалци поддържатъ неколко отлично списвани
морски списания, между които по-важни еж .Морски
хроники* и „Морска Гърция". Последното се списва
почти както нашето морско списание „Морски сго-
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воръ" и е богато съ цветни илюстрации, а първото
дава разнообразна хроника за движението и живота
на търг. кораби въ чужбина, морската политика на
Гърция и останалите, страни въ връзка съ морепла
ването, съ много разнообразни и сериозни, ориги
нални и преводни статии. Тиражътъ и на дветъ тези

МОРСКИ СГОВОРЪ
големи списания е значителенъ. Р Б еж необходимо
четиво за гръцкия морякъ. Младежите на почти
всички скаутски организации и некои други родо
любиви сдружения, при национални манифестации,
еж облечени въ моряшки носии. И тукъ тенденцията
е любовь и стремежъ къмъ морето.

Д-ръ Г. П.

СКгтлПИЯТЪ.ЕСЕНЕНЪ Г О С Т Ъ НА ВАРНА
Презъ последнигБ няколко години, Варна беше големи военни действия, той дочаква края на вой
посетена отъ редица военни кораби на некои отъ ната, за да попадне като заложникъ въ английски
ГОЛЪМИТБ морски дъжави и всички наши съседи. ржце и да преживее всички унижения на тежкото
Отъ ГБХЪ пръсни еж още спомените за английския заложничество, които завършиха съ историческата
кръстосвачъ „Лондонъ", френския учебенъ кръсто- саможертва на големия немски флотъ при Скапа
свачъ „Жана д' Лркъ", гръцкия учебенъ корабъ Флоу, на 22. юний 1919 год.
„г\ресъ", италианския кръстосвачъ „Кварто", юго
Помнейки достойната смърть на първия „Емденъ"
славския учебенъ корабъ .Ядранъ" и пр.
и себеотрицанието на втория, създателите на нова
На 28. октомврий т. г., за пръвъ пжть следъ морска Германия нарекоха съ това славно име първия
световната война, пристигна въ български води и корабъ, който германската република построи следъ
войната. Така се създаде „Емденъ" трети.
нъмекиятъ учебенъ кръстосвачъ „Емденъ".
„Емденъ" е
Днешниятъ
първиятъ вое- —
—
—. — — -—
«Емденъ"е пър
ненъ к о р а б ъ ,
виятъ опитъ да
който Германия
се използувать
построи следъ
ценните поуки
войната. Следо
на войната. Той
вателно, той е
и м а следнит^
началото и осно
данни: водоизвата на сега съз
местване 6700
даващия се нем
тона, дължина
ски флотъ. По
1505 м., широ
своята големичина 143 м. и га
на.въоржжениезене 5 3 м. Въото и назначе
ржженъ е съ
нието, „Емденъ"
8—[5 см. морски
принадлежи
и 3-88см. прокъмъ типа на
тивосамолетни,
така нареченигв
орждия, 2-50 см.
леки, кръстосваторпедни тржби
чи". Това еж
и 4 противовъз
сравнително не
душни картеч
много големи
ници (автомати).
военни кораби
Главниятъ му
„ЕМДЕНЪ"
които притежадвигатель е една
вать голъма скорость и служатъ главно за целите на парна турбина, съ обща мощность 45,900 к. с, която
морското разузнаване и охраняването на големите може да развие най-гол-Ьма скорость до 29 мили въ
кораби. Той е построенъ въ корабостроителницата часъ. Водната пара, необходима за подхранване на
на немския флотъ въ гр. Вилхелмсхафенъ. Заложенъ турбината се получава въ особени котли, които
е въ строежъ презъ м. декемврий 1921 год., а използувать само течно гориво.
окончателно е привършенъ и влиза въ строя едва
Кръстосвачътъ „Емденъ" е напустналъ базата си
презъ м. ноемврий 1925 год. Презъ 1934 год. е билъ —пристанището Вилхелмсхафенъ -на 10. X. н. п, съ
основно ремонтиранъ и модернизиранъ, като пещите намерение да направи традиционното пжтуване* до
на котлитЬ му еж били приспособени за течно гориво. източна Дзия. Това пжтуване има за цель военно
Кръстосвачътъ .Емденъ" е третиятъ корабъ въ морската и навигационната подготовка на намира
немския воененъ флотъ, който носи това широко щите се на борта му 160 морски кадети. Специално,
известно въ най-новата военно морска история име. за да посети България, „Емденъ" направи отклоне
Създательтъ на това изторическо име е първиятъ ние отъ главния си рейсъ и на 28. октомврий суткръстосвачъ „Емденъ", който загина при индийския риньта, ние го посрещнахме като скжпъ гостъ въ
островъ Килингь на 9. XI. 1914 година, като прояви българските води.
чудновата храбрость и благородно рицарство въ
Още въ 8 часа сутриньта назначениятъ за връзка
неравната борба съ много по-силния отъ него въ морски
се отправи съ моторната лодка
всЪко: отношение английски кръстосвачъ „Сидней". „Вера офицеръ
въ открито море, за да го поздрави съ
Още презъ време на войната името на заги .добре дошълъ". Корабътъ бъше причаканъ на
налия храбрецъ беше наново възкресено, съ по 3 мили югоизточно отъ гр. Варна, откждето лод
строяването на новъ еднотипенъ кръстосвачъ. Сжд- ката го придружи до Евксиноградъ. Тукъ „Емденъ"
бата на , Емденъ* втори, обаче, е била не много за поздрави щандарта на Негово Величество, който
видна. Безъ да може да вземе участие въ есобени беше вдигнать надъ Двореца, съ 21 топовни гьр-

-межи, а веднага следъ това и българската нация
—съ сжщото число изстрели. На този му поздравъ
отговори една отъ нашите брегови батареи, разпо
ложена при м-БСтностьта .Траката".
Въ 10 часа кръстосвачътъ навлезе бавно въ
пристанищния басейнъ, причаканъ отъ множество
посрещани, които б"Ьха покрили вълнолома и при
станищната стена. Съгласно установения за случая
протоколъ, тукъ той беше посрещнатъ отъ немския
консулъ въ Варна, баронъ фонъ Унгелтеръ, предста
вителя на германската легация въ София — главния
секретаръ фонъ Бюловъ и представители на нем
ските колонии въ Варна и София.
Въ изпълнение на предварително изработената
програма, веднага следъ акустирането на кораба,
командирътъ му, придруженъ отъ адютанта си и на
значения за връзка морски офицеръ, се отправи да
направи предвидените официални визити. Бъха по
сетени началникътъ на гарнизона г-нъ генералъ
Г. Поповъ, Негово Високопреосвещенство митрополитъ Симеонъ, областниятъ директоръ г-нъ Казанлиевъ,*кметътъ на града г. Пеневъ, немскиятъ кон
сулъ г. баронъ фонъ Унгелтеръ и Началникътъ на
морската полиц. служба капитанъ 1 р. С. Ивановъ.
Къмъ 13 часа официалните визити б"вха привършени. Веднага следъ това, къмъ 14 часа, тъ- бЪха
върнати отъ съответните официални лица.
Първиятъ день отъ гостуването на кръстосвана
.Емденъ" завърши съ традиционния 0_анкетъ, даденъ
отъ началника на гарнизона, въ честь на корабните
офицери.
Останалите дни, които „Емденъ" прекара въ
Варна, беха изпълнени съ особено внимание къмъ
склшигЬ гости. Заслужава, обаче, да бждатъ отбе
лязани НБКОЛКО интересни моменти, които прида
доха на посещението нъщо по-вече отъ обикновена гостоприемность. Тия моменти беха: полагането на венци
върху паметника на падналите граничари и брат*
ската могила на загиналите съ подводника № 45
немски моряци, посещението на кораба отъ Негово
Величество Царя и вземането участие на немските
офицери и часть отъ корабната обслуга въ молебена
по случай тезоимения день на Нейно Величество
Царицата и праздника на Народните будители.
Полагането на венци върху паметника на загина
лите граничари и братската могила на германските
моряци, се извърши на 29. октомврий сутриньта. Въ
тихото октомврийско утро, на брега на родното
Черно море, се разнесоха отново немскиятъ и българскиятъ национални химни, подъ чиито звуци се от
дадоха заслужени почести и се отправиха горещи
молитви за геройски загиналите български и немски
воини, изпълнили безупречно своя дългъ къмъ народъ и. Родина.

На 30. октомврий (петъкъ) предъ обедъ, .Емденъ"
беше удостоенъ съ височайшето посещение на Не
гово Величество Царя. Точно въ 10 ч. и 30 минути,
21 топовни гърмежи поздравиха появяването на бъл
гарския владътель на борта на немския кръстосвачъ.
Корабниятъ екипажъ, нареденъ върху палубите въ
стройни и красиви редици, очакваше съ напрежение
българския Царь. Картината беше величествена и
красива.
Следъ като Негово Величество обходи и поздрави
корабните обслуги, той разгледа най-подробно и
самия корабъ. Въ тая си обиколка той беше при
друженъ отъ командира на кораба, старшия офи
церъ и офицерите старши специалисти.
Следъ прегледа, на Негово Величество беше сер
вирана, въ салона на коменданта, скромна закуска.
Къмъ 12 часа Негово Величество напустна кораба,
изпратенъ съ нови 21 топовни гърмежи.
На молебена по случай тезоимения день на
Нейно Величество Царицата, ГОСТИТЕ взеха участие
съ една рота моряци и всички свободни отъ нарядъ
офицери. Последните, облечени въ гала униформа,
пристигнаха въ кортежъ отъ 15 файтони, водени отъ
коменданта на кораба. Въпреки проливния дъждъ,
молебена беше отслуженъ на открито. На него присжтствуваха, освенъ официалните лица, още цялата
учеща се младежь и множество граждани.
Следъ молебена, предъ началника на гарнизона
и гостите преминаха церемониаленъ маршъ воен
ните части и учещата се младежь. Съ СВОИТБ стройни
редици, редъ и дисциплина, последната направи дъл
боко впечатление на Н-БМСКИГБ офицери. Всички &вха
възхитени отъ държанието и духа, който лъхаше
отъ веселитъ и бодритв лица на млада България.
Изказвайки своето възхищение, комендантъть на
.Емденъ" направи следното признание: .Тоя праздникъ ми позволи да проникна въ душата на бъл
гарина и да опозная българското сърдце. Съ тия
качества, които днесъ открихъ въ българската мла
дежь, България може само да се гордее".
Последниятъ день отъ посещението на нашия гостъ
.Емденъ* завърши съ дадения върху борба му приемъ,
на който взеха участие по-вече отъ 500 граждани и
членове на немските колонии отъ Варна, София,
Бургасъ и Русе.
На 1. ноемврий въ 21 часа, следъ петь дневно
пребиваване въ български води, .Емденъ" напустна
пристанището Варна, за да продължи определения
маршрутъ: Цариградъ, Суданъ, Гилле (Цейлонъ),
Сингапурдъ, Бонкокъ, Виктория (Лаболкъ), Нанкингъ,
Шанхай. Падангъ, Бомбай, Александрия, Сиракуза и
Фалмутъ (Англия). Въ базата си — Вилхелмсхафенъ—
той ще се завърне едва къмъ 20. априлъ 1937 год.

Кап. САВА ИВАНОВЪ

С Ъ Б Ъ Л Г А Р С К И Л О Д К И С Р Е Щ У Т У Р С К И БРОНЕНОСЕЦ-Ъ
(По точни исторически данни).

Това беше презъ време на Балканската война.
Турскиятъ десантъ при Шаркьой беше отбитъ. Булаирскит-Б боеве бъха притихнали. Турските войски
беха отблъснати съ големи загуби, напълно сломе
ни духомъ и почти безъ всЪкаква надежда, че ще
могатъ да настжпятъ пакъ срещу храбрите българ
ски войски отъ 7-ма Рилска дивизия и МакедоноОдринското опълчение. Целиятъ беломорски бр%гъ
на Мраморно море, отъ устието Кавакъ-Дере доСи-

ливрия и малко по на изтокъ, беше въ български
ржце. (фиг. 1)
ЗаетитЪ пристанища се охраняваха, използуваха и
управяваха отъ български моряци — дошли отъ
Дунава и отчасти отъ Черно море.
Българските войски по брътоветв на Сароския
заливъ и Мраморно море бодърствуваха и беха го
тови да отбиятъ пакъ юнашки единъ новъ десантъ.
Я такъвъ требваше да се очаква всЬки моментъ,
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Фиг. 1 .

защото турските транспортни кораби, пълни съ вой
ски и бойни припаси, често се виждаха да кръстосватъ СПОКОЙНИТЕ води на Мраморно море, а броненосецъть „Тургутъ-Рейсъ", охраняванъ отъ два тор
педоносеца, беше застаналъ на позиция предъ мраморноморския бръгъ между устията на рекичкигв
Соукъ-Дере и Кавакъ-Дере, на около 7 километра
отъ бръта. Той наблюдаваше нашитв позиции по
височините и ги обстрелваше отъ време на време.
Нашата артилерия, разположена по хребетите, не
можеше да го прогони, защото той беше избралъ
котвеното си мъсто извънъ сферата на огъня й.
Славнигв наши моряци отъ Дунавската флотилия, които, поради липса на обектъ за воюване на
Дунава, бъха изпратени да действуватъ по прибрЪжНИГБ води на беломорския и мраморноморския
брегь, не можеха да наблюдаватъ спокойно присжтствието на турския броненосецъ предъ заетите
отъ нашитв войски брегове и обезпокоителния му
огънь. Следъ като те, съ примитивни средства, ми
нираха заетите мраморноморски пристанища, следъ
като ползуваха морскитв пжтища, за да продоволствуватъ нашите войски по брега съ храни и бой
ни припаси, и следъ като имъ указваха своето ценно
съдействие, за да подсигурятъ победата имъ, поис
каха и сега да помогнатъ на своите братя армейци,
като ги избавятъ отъ безпокойствата, които имъ
създаваше „Тургутъ-Рейсъ".
Въ командира на Дунавската флотилия капитанълейтенантъ Евстати Винаровъ (фиг. 2) се зароди идеята
да торпедира турския броненосецъ. Но изпълнението
на тази смъла идея, при липса на подходящи сред
ства, не беше лесна работа.
Но кой беше „Тургутъ-Рейсъ"?
Въ 1891 г. германцитв построиха и спустнаха на
вода броненосеца „Вайсенбургъ". Т Е ГО използуваха
19 години и следъ това, въ 1910 г., го продадоха
на Турция. Следъ съответното подновяване, той вле
зе въ строя на турския флотъ подъ името „ТургутъРейсъ". Този броненосецъ, презъ време на Балкан
ската война, беше най-мощната морска единица на
Турция. Неговото водоизместване беше 10,060 тона.
Въоржжението му се състоеше отъ шесть 28 см.,
осемь 10.5 см. и осемь 8.8 см. орждия — всичко 22
орждия, четири картечници и два 45 см. подвод
ни торпедни апарата. При това, той беше много до
бре защитенъ съ дебела броня. Имаше две парни

Фиг. 2.
Капитанъ- лейтенантъ Евстати Винаровъ, командиръ на
Дунавската флотилия презъ време на Балканската война
машини, съ мощность 10,200 конски сили, които му
позволяваха да развие скорость отъ около 30
километра въ часъ. Оослугата му се състоеше отъ
580 души.
Да се торпилира този колосъ, безъ наличностьта
на съответни средства, се изискваше упорита работа
и големо геройство. Планътъ за торпилирането бъ>
ше следниятъ:
Да се докаратъ две самодвижещи се торпеда
отъ Варна. Да се намери една подходяща моторна
лодка, която да се приспособи като торпедоносецъ,
за да може да изстреля торпедитъ срещу .ТургутъРейсъ". При това, моторната лодка требваше да се
прехвърли по сухъ пжть отъ Бело въ Мраморно
море, защото Дарданелския протокъ б-Ьше все още
въ турски ржце, и тукъ — въ една подходяща тъм
на нощь — да атакува броненосеца.
* ~ *
*
На 11. мартъ 1913 г. — привечерь,*) една ко
манда отъ Дунавската флотилия въ съставъ: коман
дира на флотилията капитанъ-лейтенантъ Винаровъ,
лейтенантъ Стателовъ, кондуктора Докузановъ, корабницитъ Бугоровъ и Биковъ и още двадесетъ и
двама подофицери и моряци, скитайки по нареждане
на Главната квартира, ту по вода, ту по сухъ пжть,
отъ пристанище на пристанище, идвайки отъ Родосто, пристигнаха въ гр. Кешанъ. Командата се при
дружаваше отъ обозъ, състоещъ се отъ П конски
коли. Въ обознитв коли, между другитъ бойни при
паси, се намираха и изпратените отъ Варна две торг
г
педа.
12 Мар Ь
щ е П ИЗ
»я ! ! ~ '
1 1 °
Р °РИ. моряцитъ тръгнаха
ка югъ къмъ бреговете на Бело море - за разпо*) Всички дати еж по стария стилъ.
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ложението въ източната часть на Сароския заливъ . понесе като лекокрила птица по тихитъ води на Са
— пристанище Карамели. Къмъ 12>/2 часа те при роския заливъ, съ курсъ югоизтокъ — къмъ устие
стигнаха. Пристанището беше много оживено. Де то на река Кавакъ. Къмъ II 1 /! ч- т я Достигна ус
нонощно разтоварваха хранителни и бойни припаси тието. Малка почивка. Извадиха я на сухо. Въ 14ч.
за войските отъ 7-ма Рилска дивизия. Тъ се пре попробваха да я влачатъ по шосето къмъ с. Ексе
насяха отъ Деде-Агачъ съ параходите отъ българ милъ съ две роти войници, обаче, това се оказа не
ското Параходно дружество „Борисъ" и .Варна". възможно — лодката можеше да се повреди. Зато
Тукъ чакаше предназначената за атаката моторна ва решиха да я натоварятъ на една подходяща ко
лодка, дошла предниятъ день по море отъ Иридже ла отъ мостовата дружина. Колата се теглеше на
по нареждане отъ командира на пристанището Ка- ржце отъ моряци и войници. Това необикновено
рачели — лейтенантъ Цани Тодоровъ. Отъ тукъ — шествие се задвижи бавно по шосето къмъ с. Ексе
отъ северните брегове на Сароския заливъ при Ка милъ. Пжтьтъ, по нагорнище, бъше стръменъ и трурамели — започна изпълнението на трудната задача денъ, а после, по надолнище вървеше почти перпен
(фиг. 3).
дикулярно къмъ бр%га на Мраморно море. Обаче,
въпреки всичко, къмъ полуношь моторната лодка
достигна благополучно бръга на морето. Безшумно
я спустнаха въ водата и я насочиха покрай брега, на
североизтокъ, къмъ Шаркьой. И тукъ морето спо
собствуваше — то бе тихо и гостоприемно. Мотор
ната лодка полетъ по мраморно гладките му води
и още сжщата нощь се промъкна незабелязано въ
шаркьойското пристанище. Веднага я извадиха на
бръга, за да се ремонтира и приспособи за торпедоносецъ (фиг. 4).

Фиг. 3. Пристанището Карачели презъ време на
Балканската война 1912—1913 г.

Двете торпеда беха натоварени на конски коли,
отделиха една група моряци да ги придружава, и
по сухо го изпратиха за Шаркьой. Пжтьтъ —• Ка
рачели, Коджачешме, Кавакъ, Еникьой, Мусуджедъ,
Шаркьой — не беше много дълъгъ, всичко около
45 километра, но затова пъкъ беше много неудобенъ. На другия день призори двете торпеда бла
гополучно пристигнаха въ разположеното на брЪга
на Мраморно море пристанище Шаркьой.
Сжщиятъ день се опитаха да натоварятъ и мотор
ната лодка на една каруца, за да я пренесатъ по
сухо отъ Карачели въ Шаркьой.
Но, това не беше лесна работа. Моторната лод
ка, открита конструкция, съ моторъ около 25 кон
ски сили и ходъ 12 километра въ часъ, имаше водоизмъстване около 5 тона. Колата се движеше мно
го тежко. Ребрата на лодката започнаха да пращятъ.
Не изминали дори и единъ киломегьръ пжть, треб
ваше да се завърнатъ обратно въ- Карачели, да я
разтоварятъ и да обмислятъ новъ планъ за прехвър
лянето й отъ Бъло въ Мраморно море.
Решиха да я изпратятъ по вода отъ Карачели
до устието на р-Ька Кавакъ, отъ тамъ по сухо да я
пренесатъ по кратъкъ пжть покрай с. Ексемилъ и
да я спустнатъ въ Мраморно море по оврага на ре
кичката Кавакъ-Дере—едно разстояние по вода отъ 12
километра пжть. Отъ тукъ, отъ устието на влива
щата се въ Мраморно море рекичка Кавакъ-Дереоставаше до шаркьойското пристанище още 20 ки
лометра воденъ пжть.
На 13. мартъ въ 1О'/2 ч., въ деня, когато одрин
ската крепость падна въ наши ржце, моторната лод
ка отблъсна отъ пристанището на Карачели и се

Фиг. 4. Моторната лодка- предназначена за торпедирането
на турския броненосецъ „Тургутъ-Рейсъ".

Първата часть отъ задачата беше привършена
съ усп-вхъ. Сега предстоеше втората —най-важната
часть отъ смелия замисълъ.
На 15. мартъ всички бъха отново на работа. Се
га беше редъ на машинистите да се проявятъ. Пре
гледаха, почистиха и стегнаха мотора; приспособиха
торпедитъ да могатъ да се закачатъ къмъ външ
ните стени на лодката. До вечерьта, когато беше
опред-влено да стане атаката, всичко бъше готово
•— липсваше само бензинъ, който требваше да се
изпрати отъ интендантството на 7-ма Рилска ДИЕИзия. Затова се наложи да се отложи атаката, дока
то се получи необходимото гориво.
Времечакането се използува за разузнаване. Из
пратиха да реквизиратъ 3 леки гребни лодки отъ
Хераклица. Съ ТБХЪ разузнаваха, и денемъ — подъ
видъ на рибарски лодки — и нощемъ — прикрити
въ тъмнината — къмъ устието на Кавакъ-Дере и
по на западъ, кждето все още спокойно стоеше на
котва „Тургутъ-Рейсъ".
На 16. мартъ бензинътъ пристигна, обаче, силниятъ североизточенъ ветьръ този день развълнува
морето и не беше възможно да се предприеме ата-

МОРСКИ СГОВОРЪ

Стр.162
ката съ прикачените къмъ външните стени на мо
торната лодка торпеди. Командирътъ заповяда да
откачатъ торпедитв и замина съ моторната лодка,
въпръки голъмото вълнение, за да разузнае лично
за положението на неприятеля. Турскиятъ броненосецъ, клатейки се ритмично върху развълнуваната
водна повръхность, обстрелваше нашитв позиции.
Охраняващите го торпедоносци, застанали отъ двеТ Б му страни на котва, сжщо клатеха закономерно
СВОИТ-Б тънки и дълги силуети и наблюдаваха за
резултатите отъ стрелбата.
И въ следващите дни вътърътъ и вълнението
не утихнаха. Атаката требваше да се отложи за поблагоприятно време. Дотогава, обаче, турскиятъ броненосецъ не се изпущаше отъ очитъ на нашит-в мо
ряци. На височинитъ предъ с. Ексемилъ организи
раха особенъ моряшки наблюдателенъ постъ, отъ
кждето да може денонощно да се следи за турски
тъ кораби. Старшина на поста бьше опитниятъ корабникъ Биковъ. Отъ време на време тукъ идваше
да наблюдава и лейтенатъ Стателовъ.
Презъ това време капитанъ-лейтенантъ Винаровъ
разработи подробенъ, добре обмисленъ планъ за
атаката, тъй като положението беше много услож
нено, поради присжтствието на двата торпедоносеца,
които охраняваха броненосеца, и поради разузнаванието, което останалите турски военни кораби вър
шеха въ крайбръжнитъ мраморноморски води.
. Планътъ беше смълъ. Средствата — примитивни.
Но затова пъкъ изпълнителите бъха наежени къмъ
въковния ни врагъ и напълно сржчни и безстрашни,
за да го изпълнятъ съ успехъ. Голъмото геройство
при атаката на турския кръстосвачъ .Хамидие" въ
Черно море на 8. XI. 1912 г. щеше да се повтори
още по-неочаквано и още по-геройски тукъ на Мра• морно море.
Въ това време Дургутъ-Рейсъ" до такава степень се държеше дръзко и предизвикателно, пора
ди липса на нашъ флотъ въ Мраморно море, че
предъ очитъ на нашит-в позиции по бръга, средъ
бълъ день, товареше вжглища и бойни припаси на
право отъ идващите и долепящите се до него тур
ски търговски кораби. Този предизвикателенъ фактъ
още по-вече запалваше сърдцата на нашите моряци
и увеличаваше устрема имъ за атака.
*
Мраморно море като че беше се съюзило съ
Дургутъ-Рейсъ" и затова продължаваше да бжде

неблагоприятно. Моряците отъ поста предъ с. Ексе
милъ сжщо продължаваха непрекжснато да наблюдаватъ турските кораби. Една нощь, една наша пла
нинска батарея беше изнесена напредъ и прикрита
въ гънките на местностьта при самия морски брегъ.
Сутриньта рано тя откри огънь и изненада товарящия вжглища неприятель. Следъ този неочакванъ
огненъ дъждъ броненосецътъ стана по-предпазливъ
и по-вече не товареше вжглища и припаси предъ
лицето на нашите позиции
На 30. мартъ морето започна да се успокоява и
даде надежда на вече нетърпеливите моряци, че ще
могатъ скоро да осжшествятъ замисления дръзъкъ
планъ. Моментът-Й за атаката, бавно, но сигурно, се
приближаваше. Въ това време, обаче, съвсемъ нео
чаквано и като че ли подушилъ нещо, ДургутъРейсъ" се сне отъ котва и заедно съ охраняващитъ
го торпедоносци се изгуби по посока къмъ Дарда
нелския протокъ. Моряшкиятъ постъ предъ с. Ексе
милъ, твърде разочарованъ отъ този маневъръ на
противника, донесе незабавно по телефона на ко
мандира на флотската команда въ Шаркьой за из
чезването на врага. Готвящите се за атака моряци
беха много неприятно изненадани и дори зли, че
близката имъ голъма победа се е осуетила.
• Наблюдателниятъ постъ, обаче, не бъше снетъ.
Моряците продължаваха за всеки случай да наблю
давате успокояващите се води на Мраморно мо
ре и^гвлия хоризонтъ отъ югозападъ до югоизтокъ.
И, действително, на следния день сутриньта, при об
лачно време и почти спокойно море, моряшкиятъ
пость предъ с. Ексемилъ забеляза черъ кълбестъ
пушекъ къмъ Дарданелския протокъ. Малко по-къс
но се показаха силуетите на броненосеца ДургутъРейсъ" и придружаващите го два торпедоносеца.
Въ 9 часа корабите отдадоха котва на предишното
си место. Изглежда, че т е бъха се прибрали въ ба
зата си Чанакъ-Кале за едно денонощие, за да ремонтиратъ нещо при пълно спокойствие и. вероятно
— едновременно съ това — да попълнятъ запасите
си (фиг. 5).
Наблюдателниятъ постъ веднага донесе въ Шар
кьой за завръщането на турскитъ кораби. Радост
ната весть наежи отново моряцитъ. Командирътъ
реши тази нощь непременно да атакува. Времето
благоприятствуваше: беше облачно, а морето —на
пълно спокойно. Капитанъ-лейтенантъ Винаровъ да
де необходимите нареждания и веднага замина за

ТУРСЙИТ& /(ОРДбИ ВЪ МРЯМОРНО МОРЕ,
ИЛ/ГОТвЯ /?Р1ЛЬ НЯШИТ& ПОЗИЦИИ.
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Зъ срЬяйТИ е снпуетв

мя вРоненосеив„Тургхтъ-Ре^съ
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Фиг. 5.
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наблюдателния постъ. Следъ като обстойно огле
да всичко необходимо, той взе окончателно реше
ние за атаката и къмъ 15 ч. на 31. III. 1913 г. издаде
следната оперативна заповЪдь:
„Противникътъ — турскиятъ броненосецъ »Тургутъ-Рейсъ", охраняванъ отъ два торпедоносеца типъ
„Ядикяръ-и-Милетъ", отъ котвеното си место сре
щу Чифликъ Куру, на 7 километра отъ брега, на
блюдава нашите позиции и ги обстрелва отъ време
на време.
Нашитгь секретни постове еж разположени и
прикрити въ гънките на самата брегова ивица. Не
посредствено преди атаката те ще бждатъ преду
предени за движението на нашите лодки покрай
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Свръзка само идейна. Презъ време на изпълне
ние на задачата да не се подаватъ никакви све
тлинни или звукови сигнали. До полунощь на 31.
мартъ, азъ, заедно съ корабника Биковъ, ще се намирамъ на наблюдателния постъ предъ с. Ексемилъ.
Следъ полунощь ще напустна поста и заедно съ ко
рабника ще се отправя за устието на Кавакъ-Дере,
кждето въ 2 часа на 1. априлъ съ една отъ греб
ните лодки ще се прехвърля на моторната лодка,
за да поема общото ржководство на атаката. Корабникътъ Биковъ ще остане въ една отъ греб
ните лодки за старшина.
За изненада на неприятеля да се пази всичко
въ пълна тайна, да се работи безшумно и при пъл
ТБХЪ.
но бойно затъмнение.
Заповгьдано е на подчинената ми команда да
Всички участници въ атаката да бждатъ обле
прогони турския броненосецъ и охраняващите го чени въ спасителни ризи. Въ случай на потапяне на
нъкоя отъ лодките, моряците, следъ като се хвърторпедоносци въ базите имъ.
Решавамъ на 1. априлъ въ 3 часа да атакувамъ лятъ въ водата, да се стараятъ да изплаватъ до
смело неприятеля съ две торпеди съ цель да го по най-близкия бръгъ и прикрити въ нощьта да се протопя или най-малко прогоня въ базите му. Тежесть мъкнатъ незабелязано къмъ устието на Кавакъ-Дере.
на усилията — броненосецътъ „Тургутъ-Рейсъ".
Пожелавамъ на всички да изпълнятъ геройски
Моторната лодка — командиръ лейтенатъ Ста- моряшкия си дългъ къмъ нашето мило отечество
теловъ, а торпедистъ кондуктора Докузановъ —, България и освобождаваща се Македония. Връщане
въоржжена съ две торпеди, при пълно бойно за назадъ — само следъ славна победа!"
тъмнение, да напустне въ полунощь незабелязано
пристанището Шаркьой, като въ 2 часа на 1. ап
рилъ бжде при устието на Кавакъ-Дере. Тукъ да
Заповедтьта бързо се разпрати. До момента на
вземе на влекало трите гребни лодки и да се на
сочи на югозападъ къмъ котвеното место на тур-: атаката оставаше малко време. Моряците въ шар
ския броненосецъ. Наближавайки къмъ неприятеля кьойското пристанище се раздвижиха. Скоро всичко
къмъ 3 часа следъ полунощь, да отдаде влЪкалата беше готово. Чакаха съ нетърпение само тръгването.
Привечерь, когато се стъмни добре, гребните
на лодките и стремително да торпедира турския
броненосецъ „Тургутъ-Рейсъ", споредъ случая, съ лодки напустнаха като едва видими СБНКИ шаркьой
една или две торпеди. Следъ взриването на броне- ското пристанище и се насочиха къмъ устието на
носеца, ако е останала още една торпеда, да се Кавакъ-Дере. Къмъ 23 часа на 31. мартъ те го до
торпедира най-близкия турски торпедоносецъ. Следъ стигнаха, безъ да бждатъ забелязани отъ никого и
изстрелването на дветЬ торпеди, моторната лодка се прикриха на брега въ очакване на моторната
съ пъленъ ходъ да се насочи по най-кжсъ пжть по лодка.
Въ това време командирътъ на Дунавската флокрай брега за пристанището Шаркьой, кждето да
тилия
капитанъ-лейтенантъ Винаровъ беше още на
се прикрие задъ минното заграждане. Да се торпе
дира отъ близко разстояние, по сигурна цель, на наблюдателния постъ предъ с. Ексемилъ. Той се гот
стойчиво, спокойно и смело, безъ огледъ на жертви. веше къмъ полунощь да напустне поста и да се от
прави за устието на Кавакъ Дере, за да се прехвър
Трите гребни лодки — общъ командиръ кораб- ли на моторната лодка и поеме общото ржковод
никъ Бугоровъ — съ по трима моряци гребци и по ство на атаката.
единъ старшина подофицеръ-кърмчия, при смръкваВнезапно, обаче, въ 23 часа на 31. мартъ, тъкмо
не на 31. мартъ, при пълно бойно затъмнение, да
напустнатъ незабелязано шаркьойското пристанище, когато гребнитъ лодки бЪха вече при устието на
да се насочатъ на югозападъ покрай брЪга и се при- Кавакъ-Дере, го извикаха въ щаба на 22 Тракийски
криятъ въ устието на Кавакъ-Дере, кждето да ча- полкъ при село Ексемилъ. Тукъ съвсемъ неочаква
катъ къмъ 2 часа следъ полунощь на 1. априлъ но, по нареждане отъ Щаба на 7-ма Рилска диви
идването на приспособената за торпедоносецъ мо зия, му съобщиха, че начиная отъ 1. априлъ воен
торна лодка, която ще ги вземе на влекало и от ните действия се прекратяватъ.
Капитанъ-лейтенантъ Винаровъ отначало преблеведе по посока на котвената стоянка на турските
кораби. Приближавайки се къмъ неприятеля, за да дне, следъ това, безъ да ще, изпустна единъ неценго атакува, моторната лодка ще отдаде влекалата зуренъ изразъ по адресъ на врага, но като си спом
на гребните лодки. Въ този моменгь гребните лод ни, че е настжпилъ отдавна очакваниятъ миръ, поч
ки да се разпръснатъ въ разни посоки, но въ видъ ти весело, съ малъкъ оттенъкъ на недоволство отъ
на броненосеца, като веднага следъ изстрелването несбжднатата мечта, каза: „Требваше да почакатъ
на двете торпеди отъ моторната лодка и отдалеча още 4 часа, тъкмо тази нощь въ 3 часа игвхъ да
ването й, се насочатъ по способности и прикриятъ атакувамъ „Тургутъ-Рейсъ". Следъ това бързо на
въ ГЪНКИТЕ на бр%га около устието на Кавакъ-Дере, пустна щаба на полка и се затича къмъ наблюда
кждето да чакатъ втора заповъдь. Да се действува телния постъ. Тамъ той даде бързи нараждания на
смело и смислено, като се цели заблуждаването на недоумяващите въ първия моменгь моряци да спрать
неприятеля за количеството на силите НИ И разсей изпълнението на атаката и да прекратятъ въобще
военните действия.
ването на огъня му.
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ГТЪСЕНЬТА НА К О Р А Л О В И Т Ь

РИФОВЕ

Едва тогава смутениятъ критянинъ се възправя
и пита:
— Кои сте вие?
Отговарятъ сурово и бързо:
— Офицери и моряци отъ нъмекия кръствевачъ
„Емденъ". Свалете знамето и следвайте нашия ко
рабъ!
И нито дума повече.
Така започва тази чудна пъсень!
*
Яла едновременно съ пленяването на „Понто
поросъ", въ Калкута и Бомбай избухва тревога.
Шестнадесеть британски кръстосвани напущатъ спа
сителния заливъ при Рангунъ съ тежка задача: да
унищожатъ този корсаръ на смъртьта, който прекжева пжтищата на търговските кораби и изпраща
твхния скжпоцененъ товаръ къмъ морското дъно.
Напраздно!
Неуловимиятъ призракъ се явява ту тукъ, ту
тамъ, предупреждава, спира и потопява, следъ като
прибира екипажите върху палубата на пленения
гръцки корабъ. День следъ день расте ужасътъ въ
Индийския океанъ, докато, най-после, англичанигв
еж принудени да спратъ корабоплаването въ цЯлия
Бенгалски заливъ.
И друга мисъль хрумва въ изплашенигв британци.
За да запазятъ честьта на своето знаме, ТЕ съобщаватъ официално, че „Емденъ" е потопенъ и че тази
победа ще бжде празднувана тържествено въ край
брежния градъ Мадрасъ.
Но сжщата вечерь, безъ да подозира това праздненство, капитанъ фонъ Мюлеръ насочва „Емденъ"
къмъ големото пристанище. Скоро следъ това той
забелязва, въ светлината на корабнигЬ прожектори,
ВИСОКИТЕ нефтени цистерни.
Безстрашниятъ нъмецъ решава или да умре, или
да изпепели въ огроменъ пожаръ невърното бри
танско съобщение. Той заповъдва на артилериститЬ
да огкриятъ стрелба. Мигъ следъ това, страхотни
кървавоалени пламъци се издигатъ къмъ звездното
тропическо небе и зловещи експлозии кжсатъ тиши
ната на заспалия градъ.
Свършено е!
Я сега?
На кжде?
Янглийски, руски, французки и японски кораби
преследватъ малкия кръстосвачъ, чийто екипажъ от
Затова, срЪдъ тихата южна нощь, отъ говорител- давна знае еждбата си. Умора притваря клепкитБ,
ната тржба на .Емденъ" ечи кратка и отсечена за- подводната часть на кораба е обраснала съ водорасли,
повъдь:
а и вжглищата еж вече на привършване. Нуждна е
— Спрете веднага или ще ви потопимъ!
почивка и за хората, и за кораба.
Яла гръцкиятъ корабъ „Понтопоросъ", натоваренъ
Затова капитанътъ на „Емденъ" решава да пустне
съ вжглиша, предназначени за английски приста котва въ залива Диего Гарсия, мъничъкъ английски
нища, не иска да изпълни нареждането на този островъ въ Индийския океанъ. По-добре е смърть
чуждъ гласъ. Пъкъ и може ли да се предполага предъ могжщия противникъ, отколкото бъгство къмъ
приежтетвието на враждебенъ корабъ тукъ, въ спокойно крайбрежие.
сърдцето на Индийския океанъ!
И въ ранните часове на една утринь, „Емденъ*
Затуй капитанътъ крачи връзъ своя мостикъ и възраства неочаквано край враждебния бръгъ. Но
недоумъва; нъколко орждейни изстрели проръзватъ отсреща е спокойно и тихо: нито една батарея не
нощната тишина.
отправя поздрава си къмъ този таинственъ призракъ..
Сега всичко е ясно!
Следъ н-вколко минути, обаче, на острова се издига
Единъ снопъ лжчи, проточени отъ окото на ма- британско знаме и една лодка се насочва къмъ
лъкъ прожекторъ, осветява германското знаме и немския крайцеръ.
вражи кракъ отеква по палубата на гръцкия корабъ:
Отъ нея слиза старъ англичанинъ. Той носи по
ч.— Кжде е капитанътъ?
даръци, усмихва се дружелюбно и шепне:
Сега, когато н-вмскиятъ кръстосвачъ люл^е сто
манена снага всръдъ СИНИТЕ води на варненския
пристанъ, малцина ще си спомнятъ страхотните под
визи на някогашния кръстосвачъ, върху чиято броня
бе издълбано сжщото кратко и звучно име:
„Емденъ"!
Надъ далечни морета е кънтвла тази героична
пъсень и е достигала звездитв на тропическото небе,
докато заглъхна въ дълбоката бездна на кораловите
рифове край враждебния Килингь.
И макаръ въ паметьта ти да тл^ве жаравата на
огнени възпоменания отъ срещитъ при Дойранъ и
Завоя на Черна, стори дань и на ония смъли люде,
които, като насъ, издигнаха знамето на родината си
и станаха спжтници на смъртьта.
Слушай!
*
*. * .
Капитанъ фонъ Мюлеръ, командиръ на „Емденъ".
възлиза бледенъ върху кърмата на кораба. ПоглеДИТБ на шестотинъ души офицери и матрози еж
устремени къмъ стария морски вълкъ, въ чиято ржка
белъе кжсъ хартия съ радиодонесение.
ОЧИТЕ на капитана еж влажни. Той изнемогва
отъ вълнение, прехапва устни и най-сетне, отсича:
— Империята е въ война съ Русия и Франция.
Надъвамъ се, че ВСЕКИ отъ васъ. . .
Неговитв думи потъватъ въ шепота на ВЪЛНИТЕ,
които кръстосватъ необятното Жълто море. И звучатъ сурово и ясно:
— Приготви кораба за бой!
Така на втори августъ, хиляда деветстотинъ и
четиринадесета година, връзъ стожерния връхъ на
.Емденъ" плющи кървавоалено бойно знаме, което
скоро следъ това руменее сръдъ мачтитъ на немСКИТБ военни кораби, събрани въ морската база
Цингтао.
Оттамъ, следъ като отправя последенъ поздравъ
къмъ адмиралския флагъ, „Емденъ" се насочва по
своя безнадежденъ пжть къмъ таинственитъ води
на Бенгалския заливъ.
Като зловещъ призракъ се промъква малкиятъ
боенъ корабъ презъ ТЕСНИТЕ водни пжтища, безъ
да бжде забелязанъ отъ рибарскигв лодки, чиито
смуглй-ловци не подозиратъ, че това мрачно виде
ние по-късно ще стане най-свЪтлия примЪръ на
саможертва и безстрашие.
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- — ПоздравЛявамъ ви, скжпи германски братя!
Капитанъ фонъ Мюлеръ е изненаданъ отъ това
сърдечно посрещане. По-късно, обаче, той разбира,
че Диего Гарсия пол} чава поща само два пжти въ
годината, и че старецътъ не знае нищо за обявява
нето на Световната война и за кървавите ручеи,
които заливатъ четирите краища на земята.
Немците скриватъ истината, за да не наскърбятъ този белобрадъ и щастливъ самотникъ. Те
почистватъ кораба си, вдигатъ котва и се отправятъ
къмъ Пенангъ.
Деньтъ е двадесеть и осми октомврий на хиляда
деветстотинъ и четиринадесета година.
*
%

*

*

Съ угаснали светлини, съ готови торпедни апа
рати и орждия, „Емденъ" приближава пристанище
Пенангъ.
Смелиятъ комендантъ знае, че тукъ ще се реши
сждбата на тия шестотинъ души, които разнесоха
германската слава отвждъ Екватора.
За това той обхожда екипажа, спира се при орждията и докосва ржката на всъки матрозъ:
— Благодаря ти за храбростьта, благодаря отъ
името на родината. Това е може би, и нейното
сбогомъ!
Я високо надъ техъ зазорява. Виждатъ се осве
тените търговски кораби, чернее се между тъхъ И
големия руски кръстосвачъ „Жемчугъ". Ала върху
него нема дежуренъ часовой. Затова „Емденъ" при
ближава и отправя първото торпедо.
После второ, трето.
Задната часть на руския корабъ подскача високо
надъ водната повръхность и започва да потъва.
Върху палубата тичатъ току-що пробудени хора,
падатъ сръдъ взривовете на снарядите или се
хвърлятъ въ водата.
Свършено е!
Гжсти облаци димъ, вода и б*ла пара се издигатъ високо къмъ небето, кждето хвърчатъ раздро
бените части на руския корабъ.
Но въ този мигъ поставениятъ наблюдатель върху
стожерната площадка на .Емденъ" съобщава, че е
забелязалъ въ морето неприятелски изтребитель.
Германскиятъ крайцеръ напуща пристанището за
да дочака противника въ открито море.
Започва бой!
Отсреща, на мачтата на изтребителя .Муске", е
издигнато французко бойно знаме. Къмъ него е отправенъ и първиятъ залпъ на „Емденъ". Но неприятелскиягь корабъ резко извива въ лъво и съ пъленъ ходъ се мжчи да избяга.
Яла сега е вече твърде късно.
Върху палубата на „Муске" трещятъ взривоветв
на немските гранати, които безпощадно рушатъ сто
жера, комините, предната кула и другите корабни
надстройки. Неколко минути следъ това френскиятъ
изтребитель потъва въ бездните на океана.
Тогава „Емденъ" приближава мъстото на тази
кратка, но страхотна драма. Въ изпратените лодки
еж спасени само тридесеть и трима френски моряци,
между които и единъ раненъ офицеръ.
Когато този синьоокъ лейтенанть, роденъ и израстналъ край бреговете на Бретанъ, се възправя
предъ капитанъ фонъ Мюлеръ, отъ челото му се
стичатъ алени капки кръвь. Въпреки това, съ свръхчовешки усилия той вдига ржка, приближава я къмъ
свойта зинала рана и едва чуто шепне:

— Господинъ комендантъ, представя ви се Рене
Марандъ, лейтенанть отъ френския воененъ флоть!
И пада мъртавъ въ нозете на просълзения нъмецъ.
Питатъ:
— А капитанътъ на потопения корабъ не е ли
между васъ?
— Не, — продължава другь отъ спасенитъ —
една отъ вашите гранати откжена краката му, но
той здраво се завърза за командния мостъ и потъна
заедно съ своя корабъ.
Капитанъ фонъ Мюлеръ слуша разказа за тази
доблестна смърть, кима съ глава и заповъдва да
отдадатъ военни почести на ония, които еж загинали
въ току що завършената борба.
* **
После?
Следъ победата при Пенангъ и потопяването на
.Муске", .Емденъ" кръстосва известно време около
протока Зундъ. Но и тукъ корабоплаването е на
пълно спръно: по пжтя на немския кръстосвачъ не
се м%рка никакъвъ корабъ. Пусти еж важнитъ морски
търговски пжтища, а ужасътъ отъ «Емденъ* виене
надъ целия Индийски океанъ. Само оживените радиоразговори между противниковите кораби под
сказват,, че обржчътъ на смъртьта се стеснява и
че краятъ наближава.
Чувствува това и доблестниятъ командиръ. За
това решава да извърши още единъ главоломенъ
подвигь и, следъ това, да поведе своя малъкъ и
безстрашенъ корабъ къмъ бронираната преграда,
образувана отъ МОГЖЩИТБ тела на неприятелските
изтръбители. И тукъ, некжде подъ това враждебно
небе, да даде последно сражение и да загине така,
както свършватъ всички, които умирать за роди
ната си.
Затова .Емденъ" се насочва къмъ островъ Килингъ, важно свързочно гнездо на кабелното съоб
щение. Подъ ударите на немската смелость требва
да бждатъ разрушени радиостанциите на острова и
унищоженъ английския отредъ, който ги охранява.
За тази цель, на девети ноемврий, преди да се
покаже слънцето, .Емденъ" тайно се промъква въ
портъ Рефуджъ — пристанище на острова. Веднага
следъ спускане на котвата, единъ десантенъ отредъ
отъ петдесеть души, въоржжени съ пушки, писто
лети и картечници, се отправя къмъ брега, кждето
десантътъ се извършва безъ съпротива отъ сушата.
Тамъ, следъ два часа упорить трудъ, възложената
задача е изпълнена.
Но тъкмо тогава, когато отредътъ се подготвя
да се върне на кораба си, отъ .Емденъ" подаватъ
сигналъ:
— Ускорете работата!
Непосредствено следъ това предупреждение,
немскиятъ кръстосвачъ бързо вдига котва, напуска
пристанището и открива стрелба.
Противникъ сега е австралийскиять кръстосвачъ
.Сидней"—два пжти по-големъ отъ „Емденъ". Съвсемъ неочаквано той обсипва съ желъзна градушка
отдавна търсения врагъ, но залповете отъ немския ко
рабъ му нанасять значителни повреди още въ нача
лото на боя.
Яла и „Сидней" не е лошъ стрелецъ: големи
пламъци се издигатъ отъ „Емденъ* и черни облаци
димъ забулватъ раненото му тЬло.
Раненъ е и капитанъ фонъ Мюлеръ, но какво
значи неговата рана въ този часъ на смърть и безизходность! Той впива ржце въ студените перила
на командия мостикъ и отдава заповъ\ць:
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— Отправи кораба право срещу противника!
Съ последни усилия ,Емденъ" се насочва смело
къмъ австралийския изтръбитель, който не издържа
тази безумна и невиждана храбрость: .Сицней" бързо
се отдалечава, като предпочита да използува своите
далекобойни орждия, отколкото близката среща съ
гордия корабъ, чиито последни часове еж настжпили.
Затова, негли „Емденъ" раздвоява ВЪЛНИГБ успо
редно съ противника и отмъщава за своята гибель
съ последните залпове на орждия га, които едно
подиръ друго завинаги замлъкватъ.
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Цъли десеть часа продължава "тази неравна
борба, докато най-сетне германскиятъ кръстосвачъ за
става безпомощно и неподвижно сръдъ безпредел
ната самотность на океана. Едва тогава и „Сидней"
прекратява стрелбата си.
Угасва и слънцето.
А отъ синевината на небето се спуща безмълв
ната тропическа нощь. Спуща се и покрива съ тежка
дрезгавина дълбоката гробница на „Емденъ", заклю
чена съ в^чно мълчание подъ кораловите рифове
на килингското крайбрежие, кждето б е изпъта найхубавата пъсень за една далечна родина.

БОРБА З А СИНЯТА ЛЕНТА
„Кралица Мери" направи своя пръвъ рейсъ за
4 дни, 14 часа и 12 минути, докато „Нормандия" за
първия си рейсъ употреби 4 дена 11 часа и 13 ми
нути, а презъ юний миналата година, подобри ре
корда и премина океана за 4 дена, 3 часа и 14 ми
нути. По такъвъ начинъ, французкиятъ „лойнеръ"*)
си остава засега най-бързия параходъ въ света.
Подчертавамъ думата „засега", защото преди самото
тръгване на „Кралица Мери", компанията „Кунардъ
Лайнъ", на която принадлежи английската „Океанска
хрътка"**), заяви, че не се готви въ първото си
пжтуване да установява какъвъ и да е рекордъ.
Къмъ това требва да се добави и едно още посжществено съображение. По пжтя си „Кралица
Мери" срещнала такава гжета мъгла — едно твърде
обикновено явление въ тъзи части на океана — че
скоростьта требвало да се намали на 15 мили, и
това забавяне било решаващо.
По своитъ размери двата гиганта еж почти ед
накви: водоизмъстването на „Кралица Мери" е 80773
тона, а дължината — 310 метра, водоизместването на
.Нормандия" — 82779 тона, дължината — 250 метра,
но машинигЬ на английския „лойнеръ" иматъ мощность 200,000 конски сили, когато .Нормандия"
развива само 160,000. Все пакъ, и това преимущество
не се явява решаващо, тъй като на скоростьта дей
ствуаать и други технически причини, като напримъръ, линитв на корпуса, които у „Нормандия" еж
несъмненно по-добри. Но въ още по-голъма степень,
както е и въ дадения случай, на скоростьта влияятъ
случайнитъ причини, зависещи отъ самата при
рода — състоянието на морето, мъглата, скоростьта
и направлението на вътъра и т. н.
Въ всеки случай, разликата въ средните ско
рости на „Кралица Мери" и „Нормандия" е макси
мумъ 1—1.5 мили, а времето за преминаване презъ
океана се колебае съ неколко часа; всички тъзи
различия нъматъ никакво практическо значение.
Сжщностьта на работата се заключава не въ това,
кой параходъ ще вземе за година — две синята
лента, а изобщо необикновено стремителниятъ прогресъ на трансатлантическото мореплаване. Презъ
последнитъ 40 години тонажитъ на трансатланти
ческите „лойнери" се увеличиха отъ 12,000 тона до
80,000, а мощностьта на машинитъ отъ 36,000 конски
сили до'200,000.
Още по-нагледно можемъ да си представимъ
успъхитъ въ морската техника, ако направимъ една
кратка историческа справка.
Знаменитиятъ Франклинъ, заминавайки въ 1757
ь

) Първенецъ на океана.
**) Най-бързоходенъ корабъ на океана.

година отъ Ямерика за Франция, въ своитъ мемоари
дава картинно описание на изморителното и опасното
пжтешествие, което продължило повече отъ месецъ.
Корабътъ, отличаващъ се съ „необикновена скорость", правелъ при попжтенъ вътъръ 13 мили. Отъ
време на време цълиятъ екипажъ, състоещъ се отъ
20 души, се събиралъ на кърмата, за да облекчи
носа и да увеличи скоростьта. „Днесъ — пише Фран
клинъ — на объдъ ни сложиха три делфини, които
бъхз уловени снощи . . . Капитанътъ заповъда да
се накаже съ камшикъ готвачътъ за разточителното
изразходване на брашно за „пудингитъ". . .
На тринадесетия день капитанътъ предполо
жилъ, че корабътъ се намира близу до Янглия и
поставилъ на носа единъ морякъ да следи за поя
вяването на светлините на фаровете. „Слизайки на
брега, пише Франклинъ, ние веднага се отправихме
къмъ храма, за да благодаримъ на Бога, който ни
даде сили да понесемъ това ужасно пжтешествие".
Къмъ края на 18 въкъ вече, въпръки непрекжсната война по моретата, французкитъ мореплаватели
организирали повече или по-малко редовно съобще
ние между двата брега на „голъмата солена локва*.
Бързите — по тогавашните понятия — „пакеботи",
съ водоизмъстване 750 тона и дължина 40 метра,
пренасяли пощата и ПЖТНИЦИГБ. Революцията и Наполеоновитъ войни прекженали редовното съобще
ние и то се възстановило едва при Реставрацията,
съ кораби съ още по-малки размери. Тогавашнитъ
реклами описвали въ ясни краски .корабитъ обко
вани въ медь", имащи голъма скорость, пасажерски
каюти, заключващи се съ ключъ, „прекрасенъ готвачъ"
и .всички мислими удобства".
Появила се е и конкуренция. Въ 1818 год. аме
риканците организирали съобщение между Ню-Йоркъ
и Хавъръ на кораби съ 4ЬО тона. Тъзи „пакеботи"
излизали отъ Хавъръ единъ пжть въ два месеца и
преминавали отъ Европа въ Нмерика за 45 дена,—
обратниятъ пжть се намалявалъ на 35 дена. Съ за
къснение, въ състезанията се намЪсили и англича
ните: тъхнитъ „пакеботи" плавали между Бристолъ
и Ню-Иоркъ, и преминали пжтя за 50 дена.
Публиката не безъ основание наричала твзи
кораби „плаващи погребални ковчези". МИСЛИМИТЕ
удобства се състояли въ следното: всъка каюта
била разделена на две, но въ нея могло да се
окачи само една койка, и когато единиятъ пасажеръ
спепъ, другиятъ се разхождалъ по палубата или
седълъ въ общата лъсна зловонна каюта. За за
куска давали сухи плодове, твърди сухари, дървено
масло и горчица. Месо се давало само въ неделя
и всъкога не пресно. Въ водата прибавяли съра за
дезинфекция. Споредъ показанията на съвременни-
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11ИГБ капитаните не знаели да се ползуватъ съ ко
рабните инструменти, които бивали при това въ
неизправность.
Положението се изменило съ появяването на
първите параходи. Въ 1818 год. въ Бордо
билъ построенъ първиятъ французки морски параходъ „Гарона", пълиятъ направенъ отъ дърво и
достигащъ 24 метра дължина. Къмъ това изобрете
ние съвременниците се отнесли скептически и въ
20-гЬ години на миналия векъ, известниятъ ученъ Ларгиеръ нарекълъ „мечтатели" онези, които мислили,
че може да се премине океана, безъ помощьта на
корабнитЬ платна.
Въпреки това въ 1837 год. английската компа
ния „Кунардъ Лайнъ", основана отъ търговската
кжща Джонъ Браунъ и С-ие, която приготовявала
по-рано ножове, спустнала на вода параходъ съ стра
нични перки въ видъ на колела, 1340 тоненъ, 750
конски сили, който стигналъ въ Америка на 15-я
день. Следъ две години „Британия" отъ сжщата
компания, преминалъ сжщия пжть за 14 дена.
Въ 1863 год. француската „Трансатлантическа
Компания, могла да се гордее съ истински паса
жерски параходъ — „Вашингтонъ", 38ОО тона, 106
метра дълъгъ, съ мощность 800 конски сили. Ко
рабите отъ следващите серии, отъ типа на „Градъ
Парижъ" имали вече винтове, вместо колелета и
развивали скорость до 13 мили въ часъ.
Въ 1865 год. се появява „Америка", отъ сжщата
компания, 6730 тона и 3350 конски сили, имащъ
каюти отъ 1-а класа за 200 пжтника. Първата „Нор
мандия', която почнала своите плавания въ 1895 г.,
имала 7300 тона и 145 метра дължина. Това е билъ
първиятъ въ света параходъ, който се осветявалъ
съ електричество.
Тонажътъ, дължината, мощностьта на машините
и скоростьта, се уголемяватъ всека година. „Провансъ", спустнатъ на вода въ 1905 год. и взриванъ
отъ немците въ време на Световната война, ималъ
19000. тона, а мощность 30000 конски сили. На него
за пръвъ пжть въ услуга на пасажерите имало та
кива удобства, като: библиотека, гимнастическа зала,
кафене, цветарски мзгазинъ и дори асансйоръ, тех
ническа сензация за онова време. Сжщо така, за
пръвъ пжть на .Провансъ" се издавалъ ежедневенъ
вестникъ.
Следъ това настжпва епохата на големите па
раходи — повече отъ 200 метра дължина — пред
ставена отъ „Франция," съ мощность 42,000 конски
сили и .Илъ дьо Франсъ", най-хубавиятъ параходъ на
французкия флотъ до появяването на сегашния „Нормандия", съ мощность 64,000 конски сили. Той давалъ средна скорость 24 мили.
Сега ние живеемъ въ новата епоха на развитието
на пасажерското мореплаване, характеризирана съ
„параходите гиганти'. Германцитеспустнаха въ 1928г.
„Бременъ*, а на следващата година .Европа"; следъ
тъхъ идватъ италианците: въ 1932 г.започватъ пла
ване „Рексъ" и .Конте ди Савоя*. Водоизместването
се увеличава на 50,000" тона, а преминаването отъ
Европа до Америка се намалява на б до 5 дена.
Последните и най-мощните представители на тая се
рия се явяватъ: французкиятъ .Нормандия" и английскиятъ „Кралица Мери". Размерите на послед
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ния можемъ да си представимъ съ това, че въ негоната главна трапезария може свободно да се по
мести първиятъ пасажерски параходъ на компанията
„Кунардъ Лайнъ", дълъгъ 52 метра. Въ услуга на
пасажерите има и басейнъ за плаване, тенисни пло
щадки, кино, театъръ, църква и синагога.
Преди 40 год. големите трансатлантически компа
нии, съ цель да привличатъ вечно бързащите и ла
коми за сензации пжтници, обявиха състезанията за
скорость. Условието за състезанието се състояло
въ това, че параходътъ, претендиращъ за знамени
тата синя лента, е длъженъ да измине въ най-кратъкъ срокъ разстоянието между носъ Епископъ при
юго-западния край на Англия и плаващия ^фаръ
.Амброзъ", намиращъ се на 30 мили отъ Ню-Иоркъ
въ устието на река Худзонъ. По права линия това
разстояние се равнява на 2906 морски мили, но
обикновено „хрътките на океана" се отклоняватъ
малко въ страни, поради което изминавгтъ 2970
мили по пжтя за Америка и 3015 мили при връщане.
Въ 1893 г. синята лента принадлежала на англи
чаните.— .Компания", съ водоизместване 12950 тона
и мощность 26,000 конски сили, показалъ средна
скорость 21-06 мили. Въ 1900 г. лентата преминала
у германците и остава въ техъ до 1907 г. „Кайзеръ
Вилхемъ Велики" (14,350 тона и 26,000 конски сили),
достига 22-35 мили. .Дойчландъ" (16,000 тона и
33,000 конски сили) — 23 мили, „Крснпринцъ Вил
хемъ' (14,900 тона и 30,000 конски сили) — 23'47
мили, а .Кайзеръ Вилхелмъ 11" (20.000 тона и 45,000
конски сили) — 2358 мили.
Въ 1907 г. англичаните грабватъ синята лента.
.Мавритания" (32.С00 тона и 68000 конски сили),
достигнала скорость 2369 мили и английските инже
нери считали, че тази скорость е пределна. Сжщиятъ
този „Мавритания", следъ подобрение на механизмите,
достигналъ въ 1911 г. скорость 27 мили.
Големата война прекжсва тези състезания и
разкошните пасажерски параходи се превръщатъ
въ спомагателни кръстосвани или плаващи тран
спорти Но въ 1933 г. се възстановяватъ и първо
место заематъ отново пакъ германците: .Бременъ"
(52,000 тоненъ и 90,000 конски сили) пресича океана
съ средна скорость 28'51 мили.
Почти веднага този рекордъ бива счупенъ отъ
италианския ,.Рексъ", който увеличи скоростьта още
на 40 стотни отъ милята, но тъй като „Рексъ" пре
сича океана не по общо установеното направление,
а между Гибралтаръ и Ню Йоркъ, то този рекордъ
официално не е признатъ.
Следъ две години лентата преминава у францу
зите,—„Нормандия", по пжтя отъ Европа за Америка,
миналъ съ скорость 2994 мили, а на връщане увеличилъ скоростьта на 30*31 мили. Мощностьта на
съвременните състезаващи се въ океана параходи
еж се почти изравнили и състезанията се свеждатъ
къмъ това да увеличатъ скоростьта на десети и
стотни части отъ милята, т. е. величини, незабеле
жими за пжтниците. Важното е това, че преминава
нето отъ Европа за Америка, отнемащо само преди
100 години цели 50 дена, се съкратява сега на
4 дена и неколко часа.
Превела: Р. Паспалеева
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СПОРТЪТ"Ь И ОБЩЕСТВЕНОТО

Отдавна у насъ се практикува спортъ. Некога
той се упражняваше чрезъ единствената организа
ция „Юнакъ", следъ войните, чрезъ новородилитъ
се футболни клубове, а напоследъкъ се разпро
страни извънредно много чрезъ получените по пжтя
на диференциацията различни спортни организации.
Спортътъ, по разбирането на неговите вдъхнови
тели и водачи, преследва само една задача —
гЬлесното развитие на младежьта и индивидуалните
постижения. Сравнитепно късно у насъ се яви нача
лото «чрезъ спорта за родината". Така, както е да
дено, обаче, това начало, то не представява
определено понятие, лесно разбрано и приложимо.
Не значи нищо, че той е девизъ на всички спортни
организации. Много неясното съдържание на това на
чало довежда до неговото шаблонизиране, което
днесъ е и действителности.
Това начало сега за сега е понятие безъ съдър
жание.
Новиятъ общественъ животъ изисква и нови
разбирания за спорта, защото той е сжществена
проява на този общественъ животъ.
Днесъ повече се практикува груповиятъ спортъ.
Тъкмо въ тази своя форма, той може и тръбва да
изиграе своята роля.
Начинътъ пъкъ за комплектуване на дадена група,
отношенията между членовете й и задачата, която
си поставя всъки отдъленъ членъ, както къмъ гру
пата или членовете й, така и къмъ изхода отъ състеза
нието, опредълятъ този изходъ въ голъмъ процентъ.
Отношение между членовете на състезателната
група, съзнанието на отделния членъ за своята роля
и ролята на другите членове, опредълятъ нейния
видъ и състезателна способность. *)
*) Имахъ възможность да наблюдавамъ състезанието
на гребане между варненския и бургаския морски спортни
легиони—девици и младежи. Направи впечатление на всички,
които наблюдаваха състезанията и подготовката имъ, голямо
то взаимно уважение и внимание, проявявани отъ варненскитъ
легионери единъ къмъ другъ. Впечатлението на зрителитв
бъ, като че ли това еж членове на едно семейство, съ
подчертано съзнание за запазване на имота (лодки,
гребла и пр.) на легиона, полаганите грижи единъ , къмъ
другъ и пр. Дисциплината между твхъ бв на завидна ви
сота, която е нуждна на много наши национални футбол
ни и др. тимове, които излизатъ на международни състе-
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Когато между членовете на дадена състазателна
групировка има единство, взаимно уважение и съзна
ние за отговорность спрямо задачата, която всеки
поотделно тръбва да изпълни, победата въ състе
занието е сигурна.
Отделната състезателна група е малко общество.
Тя е и училището, кждето нейните членове получаватъ обществено възпитание. Ще зависи какъ ще
се отнесемъ къмъ това обществено възпитание и
ролята, която има спортната група, въ годинитъ на
оформяването на спортуващите младежи, за да опредълимъ и по-нататъшното тъхно участие и начинъ на
действие въ по-голъми обществени групи.
Да се превъзпита младежьта въ взаимно уваже
ние, зачитане на компетентностьта и ролята на всеки
единъ членъ, както и въ общо уважение къмъ ръ
ководителя на дадена спортуваща група, да се всади
естественъ стремежъ къмъ напредъка на тази група,
ето отговорната, трудната, но съ голъмо обществено
значение задача на всеки видъ спортъ днесъ.
Така разбранъ спорта, той ще пренесе и друга
голъма полза съ сжщо голъмо значение — грижи
за запазване на груповия имотъ.
Общественото възпитание на бждещитъ български
гражданя, така нуждно за насъ, като народъ съ из
вестни расови черти, ще зависи въ голема степень
отъ това, какво разбиране ще зложимъ въ практи
кувания спортъ въ годините на оформяването на
младежьта.
Да отречемъ спорта днесъ съ неговото значение
за подготовката на младежьта за бждещия обще
ственъ животъ, това значи да не виждаме действителностьта, това, което ВСЕКИ моментъ се върши
предъ насъ.
Нашъ дългъ е само да вложимъ съдържание,
смисълъ и цель въ този спортъ, а това ще постигнемъ като вложимъ съдържание въ началото .чрезъ
спорта за Родината".
Родината ще има действителна полза отъ спорта,
ако чрезъ него се работи за общественото възпи
тание на младежьта — началото, „чрезъ спорта,
за Родината" тръбва да се промени на „чрезъ
спорта за общественото възпитание.".
зания- Благодарение на това обществено съзнание, дис
циплина и редъ въ тъзи младежи, тъ спечелиха състе
занието и имаха предимство предъ по-добре сложенитв
физически свои съперници.

В Ъ Н Ш Е Н Ъ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДЪ
Макаръ сведенията за кървавото изтребление
въ Испания презъ последнитъ дни да еж най-про
тиворечиви, нъма съмнение, че войските на генералъ
Франко ще влъзнатъ въ испанската столица. Когато
и това бжде постигнато, не ще значи още, че тази
братоубийствена война е свършена и че опасностьта
за европейския миръ е отстранена. Успехите и на
дветъ воюващи страни е, поне досега, въ зависимость
отъ външната помощь, която имъ се дава, особено
съпротивата на мадридското правителство — заси
лена отъ щедростьта на Москва, която изпраща
най-модерни бойни съоржжения на правителствения
фронтъ.
Това обстоятелство предизвика, както е известно,
буря отъ негодувание въ Берлинъ и Римъ, кждето

много сериозно се обмисля начина, чрезъ който да
се подпомогнатъ националистите.
Може би скоро ще пресъхнатъ ПОТОЦИТЕ отъ
кръвь, които плискатъ въ испанската земя! Но ед
новременно съ това ще се създадатъ нови и по-се
риозни грижи въ европейските политически каби
нети, защото тепърва ще требва да бждатъ взети
решения за признаване на едно отъ правителствата
—това на Франко въ Мадридъ или онова въ Валенция.
Ясно е, че въ такъвъ случай нъма да има еди
нодушие. И тукъ именно е стаена опасностьта, която
може да доведе до нови изненади.
Сръдъ тази загриженость се извърши пжтуването въ Европа на италианския министъръ на външн.
работи графъ Чиано, който посети Виена, Лондонъ,
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Буда Пеща и Берлинъ. Най-важни, обаче, еж били
преговорите, водени въ германската столица, кждето е постигнато споразумение за привличане и на
Югославия къмъ общия дипломатически стремежъ
на Италия и Германия. Резултатите отъ това спора
зумение еж вече на яве: не само че се забелязва
приятелство въ отношенията между Римъ и Бълградъ, но настжпи благогфиятенъ обратъ въ връз
ките между Югославия и Унгария.
При това положение въ Европа сметатъ, че
Малкото съглашение се е вече разпаднало, обстоя
телство, което предполага съвсеМъ нова групировка
на европейските сили.
Но не еж само тия събития, които много или
малко смущаватъ европейския миръ. Неотдавна Гер
мания денонсира и режима за корабоплаването по
германските ръки, който й б^ше наложенъ отъ
Ворсайилския миръ. Съ това свое см%ло действие,
тя ликвидира окончателно съ всички договори, които
я б-вха обвързали следъ свършването на Светов
ната война. Това нейно нарушение, разбира се, на
прави силно впечатление на държавите победителки,
съ изключение на Италия, безъ, обаче ,да ги изненада.
Германия побърза да заяви, че правителството
на Райха нема ни най-малко намерение да се пол
зува отъ възвърната си свобода въ вреда на други
нации, нито да извлича полза отъ новото положе
ние. Това важи не само за Чехославия, но и за
всички останали държави. Особено въ Парижъ нЪ-

матъ основание за безпокойство, защото свободното
пристанище Хамбургъ ще продължава да бжде на
разположение на всички, безъ, обаче, въ него да се
намъсватъ френските интереси.
Така успокоява Германия, следъ като е смъкнала
отъ плещите си още'една — последната отъ те
жестите на мирния договоръ.
Но въ Парижъ мислятъ, че е необходимо да
бжде направенъ енергиченъ протестъ отъ всички
страни, чиито интереси еж засегнати отъ германската
постжпка.
Какъ?

«Въ Парижъ сметатъ, че особено следъ като еж
премълчани много незаконни действия на Германия,
прошката този пжть би била смешна и недостатъч
на, а че е необходима да се развие обща дойность
съ Белгия.
Но докато въ Франция се мжчатъ да привлекатъ
и Белгия, отъ последната идатъ съобщения, че бел
гийските официални кржгове смътатъ, че денонси
рането на речната клауза на Версайилския договоръ
е постжпка, която не засега интересите на Белгия.
• По всичко личи, че въпреки избухливата нервность,
която много често надвисва въ дипломатическите
кабинети, зловещиятъ призракъ на войната още не
е изчезналъ, а служи като невидима преграда въ
такива тревожни моменти, когато между мира и
неизбежнитъ въоржжени стълкновения нъма ни
каква пропасть.

НАШИТЪ БАСЕЙНИ
За да дадемъ ясна.представа за значението на
плувните басейни и преценката, която се дава за
дейностьта на организацията въ това отношение, подолу цитираме статията на ямболския градски лЪкарь д-ръ Ж. Ковачевъ, по поводъ разпростра
нените отъ заитересувани лица слухове, че плувниятъ басейнъ не билъ хигиениченъ. Статията е на
печатана въ ямболския вестникъ.
БЯСЕЙНЪТЪ НЯ МОРСКИЯ СГОВОРЪ ВЪ ЯМБОЛЪ
КРУПНЯ

ЗДРЯВНЯ ПРИДОБИВКИ

Басейнътъ на ямболския клонъ на Б.Н.М.С. е
безспорно важна здравна и сжщо така културна
придобивка за града ни. Затова най-добри чув
ства на благодарность требва да питаемъ къмъ
всички труженици, които съ геройски усилия можаха
да изградятъ съ нищожни парични сръдства едно
грандиозно за града ни дело.
Всички обществени начинания, които целятъ
здравното издигане на народа, следва да бждатъ
безрезервно подкрепени, а начинателитъ —морално
насърдчени. За да се стигне до крайния уотЬхъ на
едно големо общественно предприятие, би требвало
всички граждани да приобщятъ своигв усилия къмъ
тези на ржководните деятели. Великолепниятъ ба
сейнъ на Б.Н.М.С., който е гордость за града ни,
требва да крепне и се развива за доброто и здра
вето на всички ни. Истински стадионъ за телесна
култура и укрепване на нервите, този басейнъ за

служава по-други отношения отъ страна на нашит-Ь
съграждани.
Създаденъ, както казахме, съ благородните усилия
на неколцина скромни общественици, напоследъкъ
неговата хигиена и добро име еж подложени на безпощадна и съвсемъ неоснователна критика отъ нъкои
граждани.
Бързаме отсега да подчертаемъ, че не почива на
истината пуснатиятъ слухъ, какво водата въ ба
сейна е нечиста, нехигиенична, заразителна и пр. На
подобни слухове, които, обикалятъ града, всички
съзнателни граждани требва да се противопоставятъ
енергично, за да се не излага повече доброто име,
голвмата здравна идея и високо благородната цель,
за която този басейнъ е построенъ. Ние требва да
бждемъ радостни и доволни, че именно ямболскиять клонъ отъ Б.Н.М.С е създалъ тази хубава
плавалия. Нейните задачи ще надхвърлятъ скоро
чертата на града ни, за да достигнать бръга на на
шето Черноморие: — надЪваме се, че всички ще
бждемъ доволни, когато въ близко бждеще отъ
приходитъ на басейна се изгради въ Созополъ по
чивна станция, която ежегодно ще кали здравето на
стотици деца отъ първоначалните училища и про
гимназията на града ни.
•• Затова нека бждемъ благодарни за това, което
имаме, да се стремимъ къмъ подобрение на създа
деното и нека пазимъ като зеницата на окото си
онова, което ни даде ямболския клонъ на Б.Н.М.С.

Поправка. Въ разказа Уае У1сИ5, печатанъ въ миналия брой, на стр. 143 въ втората колона, р. 26
сричката източ- да се замени съ запад-; на сжщата колона редъ 31 следъ думата „мичманъть" да се
прибавягъ думите .съ хората си се изкачи*.
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ОФИЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ
И з ъ ж и в о т а и дейностьта на
По случай праздника 3. октомврий между Н. В.
Царя отъ Евксиноградъ и председателя на органи
зацията се размениха следнигв телеграми:
Стояновъ
Председатель Б. Н. М. С.
Варна
Искрено благодаря Вамъ и на Българския народенъ морски сговоръ за сърдечните чувства и
хубави пожелания, които ми изпращате по случай
праздника на възшествието и на независимостьта.
Царьтъ
Негово Величество Царя
Двореца Евксиноградъ
По случай възшествието на Ваше Величество на
престола и Независимостьта на България, отъ името
на Българския народенъ морски сговоръ поднасямъ
на Ваше Величество, любимия върховенъ покрови
тель на организацията, уверения въ най-сърдечни
верноподанически чувства и благопожелания дълги
години да водите страната съ свойствения Ви тактъ
къмъ възходъ и достигане на националните идеали.
Председатель /7. Стояновъ

организацията

приходъ—§ 96 на приходния бюджетъ на държава
та за 1936 бюдж. година, и употребяването на билети,
издадени не отъ Министерството, е укриване на дър
жавни приходи.
Наредете до всички Ваши дружества да не се повтарятъ подобни случаи. Финансовите власти предупреждаватъ, че въ противенъ случай ще бждатъ подвеждани подъ отговорность управителните
имъ т^ла.
Началникъ на отдБлението:(п) Иерусалимъ Василевъ

По покана на клона Б. Н. М. С. въ гр. Петричъ
зап. полковникъ отъ генералния щабъ г. П. Дървинговъ посети града, идвайки отъ Неврокопъ и на
8. X. т. г., въ салона на читалището, изнесе сказка
на тема: „Солунъ и Цариградъ въ военната исто
рия на България".
Петричкитъ граждани, които преди 4 години
беха слушали сказки отъ г. полковникъ Дървинговъ, посетиха масово сказката му. Сказката се из
несе блескаво, придружаваше се отъ скици и карти,
които даваха възможность на слушателите да следятъ съ интересъ предмета й: устройството, орга
низацията, отбраната на поменатите градове и ВОЙ
— Главното управително ТБЛО на организа. НИТЕ на нашите прадеди въ стремежа си да се прицията, въ заседанито си на 28. септемврии, се кон. ближатъ до морския брегъ и осигурятъ по-сносно
ституира въ новоизбрания съставъ, както следва' сжществуване за своя народъ.
председатель: П. Стояновъ; подпредседатели: Д-ръ
Сказката завърши съ видимо задоволство отъ
Паспалевъ и кап. II р. Н. Тодоровъ; гл. секретарь: слушателите, които аплодираха живо и сърдечно
В. Игнатовъ; секретари: Я. Сираковъ и лейт. Пан- сказчика, почерпиха поуки отъ гр-Бшкитъ на мина
чевъ; гл. касиеръ: лейт. Ст. Цаневъ; касиеръ: лото, за да не се повтарятъ и днесъ.
лейт. В. Тонковъ; завед. летовищата:- кап.-лейт. Пр.
Пампуловъ; книжовно просв. отдълъ : проф. Я. Лр— Въ заседанието си отъ 2. ноемврий т. г.,
наудовъ, д-ръ Паспалевъ, д ръ Скорчевъ, д-ръ Ст. Главното управително гЬло утвърди управителното
Стояновъ и лейт. Панчевъ; морски музей: К. Шкор- ТБЛО на Пазарджийския ни клонъ, както следва:
пилъ, лейт. Рогевъ и мич. 1 р. Райновъ; воденъ председатель Иванъ Кючуковъ, генералъ о. з.; подспортъ: гл. ржководитель: лейт. Пецевъ, ржководи- председатель Христо Червенковъ, пом. кметъ; се
тель: лейт. П. Вангеловъ и П. Широковъ; съветници: кретарь Георги Л. Поповъ, учитель; касиеръ П. Обукап. I р. Л. Тошевъ, Т. Тодоровъ, Ст. Чолаковъ, щаровъ, търговецъ, и съветникъ Ле. Филиповъ,
Теод. Лтанасовъ, Ник. Пеневъ, Лл. Маноловъ и пред журналистъ; контролна комисия: председатель д-ръ
ставители отъ Софийския клонъ 2, отъ Плевенъ, Ив. Иотовъ, лекарь, и членове: П. Димитровъ, апЯмболъ, Пловдивъ и Перникъ по 1.
текарь и г. Коевъ, адвокатъ.
— Съобщава се за сведение и ръководство
— Главното управително тЪло влезе въ
на всички клонове, че Отд%л. за ГБЛ. И национ. въз
питание на извънучилищната младежь е изпратило връзка съ Варненската радиоразпразпръсквателна
станция за изнасяне на редъ сказки въ връзка съ
до Г. У. Т. на Б. Н. М. С. следното окржжно:
целите и задачигв на организацията и изъ областьта
на морето.
Министерство на Народното
просвещение, отдвление за
Преписъ:
Ржководителигв на станцията дадоха пълното
си съдействие на Б. Н. М. сговоръ. До сега се из
•ГБЛ. и национално възпитание
на извънучилищната младежь
д0 всичка Върховни несоха следнигв сказки:
На 27. октомврий т. г. Петъръ Стояновъ говори на
№ 440
организации за тгьлесно
тема: Бомбардировката на Варна на 27. октомврий
21. IX. 1936 г.
възпитание
ст. София
1925 год.
На 8. ноемврий т. г. лейтенантъ Ст. Цаневъ —
БОЙНИГБ
действия на подводника (1. В. 45, загиналъ
ФинансовигЬ власти еж установили известни на
рушения при употребата на входни билети за игри предъ Варна на б. ноемврий 1916 год.
На 9. ноемврий т. г. — Добринъ Василевъ, уреди състезания.
Началникътъ на бюджето-контролното отделение никъ на Варненската градска библиотека — Морето
при Министерството на народното просвещение съ въ българската книжнина.
писмо № 13034 пише, че таксата върху входните
Предстоятъ да се изнесатъ още сказки по пред
билети на подобни игри и състезания е държавенъ варително установена програма.
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Морски
Заплатите на морските лица въ Белгия. Запла
тите на моряците, останали безь изменение, огъ като се
предвиди колективния договоръ отъ 1932 год., еж увели
чени по поводъ на едно арбитражно решение на министра
на транспортите съ 1 5 % за едно тримесечие до 31. май
1936 год.
Съобщавайки решението си на 29. февруарий на заин
тересуваните, министрътъ е подчерталъ, че то има времененъ характеръ, като е изразилъ надежда, че въ скоро
време ще се заведатъ преговори, за да се установятъ
окончателните заплати. За тази цель той е намерилъ за
необходимо да се изучатъ по основно некои въпроси, за
които не е получилъ достатъчно осветление отъ органи
зациите въ професионалния съюзъ на търговския флотъ
като е формулиралъ въпросите така:
1. При изменение на заплатите на белгийските мо
ряци, требва ли да се вземе за основа индекса на цените
въ Белгия или разликата въ заплатите съ английските
моряци.
2- При първото предположение, отъ кой моментъ
трьбва да се изхожда, за да се приеме, че офицерите и
моряците еж получавали заплати, съответствуващи дей
ствително на трудностьта и опасностьта на ТЕХНИЯ занаятъ, на състоянието на предприятията и на скжпотията
на живота.
3. При второто предположение не е ли нуждно да се
намали разликата между това, което се плаща на мор
ските лица въ Ннглия, и това на сжщите въ Белгия, като
се държи сметка повече за реалната заплата отколкото

новини
за номиналната такава, а сжщо така и за разликите,
сжществуващи въ експлоатацията въ Янглия и Белгия,
както отъ гледна точка на удобства въ редовностьта на
трафика, така и въ количеството на обслугите на кораба.
4. Какви еж действителните резултати отъ девалоризацията върху състоянието на белгийските стъкмители.
На платноходки презъ океана
Още преди 70 години нито единъ човвкъ на света не
е искалъ да верва, че Ятлантическиятъ океанъ може да
се пресече съ платноходка. Когато презъ 1866 г. Томасъ
Яплътонъ и капитанъ Клеркъ предприели пъраия такъвъ
опитъ съ лодката „Ялиса", всички ги сметали за безумци.
Отъ тогава океана еж пресичали много пжти съ плат
ноходки. Но тия дни се почва състезание, подобно на
което нито по числото на участниците, нито по размера
му, некога еж ставали такива.
Повече отъ 30 платноходки, принадлежащи на разни
нации, ще се отправятъ отъ НюЙоркъ за Саутънтънъ —
Янглия. Ямериканци и немци еж построили за цельта
особени лодки.
Въпреки постигнатите за 70 години успехи въ тоя
спортъ, все пакъ, това плаване презъ океана представява извънредна опасность. Дължината на лодките,
които взематъ участие, еж 17—18 метра. За океана такава
лодка е като орехова черупка, която може да бжде
обърната дори отъ най-малкия ввтъръ. Старта (тръгва
нето) на лодките е опредвленъ на 1. юлий. Въ спортните
кржгове на света естествено съ голвмъ интересъ се отнасятъ къмъ предстоещитв състезания.

+ Кирилъ Качамаковъ.
На 27. IX. 1936 г. въ Лнверсъ почина главниятъ ме
ханикъ на парахода „Балканъ", Кирилъ Качамаковъ. Заболелъ по пжтя отъ бързо развиваща се болесть, той не
можа да види отново родните брегове. Оше единъ кръстъ
бележи пжтя на нашити морски труженици, далечъ на
северъ на континента, за да сочи усилията на народа
ни за стопанското ни възмогване, носители на които еж
нашите скромни моряци.
Кирилъ Качамаковъ е роденъ въ Г. Орвховица. Постжпилъ и завършилъ съ успехъ машинното училище
при флота, Голвмата война го свари като подофицеръ.
Когато нашата войска стигна до брега на Охридското
езеро и почувствува нужда отъ съобщения и охрана на
езерото, той беше изпратень съ моторна лодка и екипажъ
въ подчинение на войската ни. Тамъ Кирилъ Качамаковъ,
далечъ отъ непосредствените си началници, показа своите
качества на отличенъ механикъ, опитенъ началникъ и
храбъръ родолюбецъ.
Не веднъжъ е рискувалъ той живота си, за да може
нощемъ подъ очите на неприятеля да пренася части,
съобщения и материали за нуждите на войската, или пъкъ
да патрулира по езерото, за да наблюдава движението
на противника.
Когато получи заповедь да отстжпи, той унищожи
своя корабъ, като взема съ себе си най ценните части
на мотора.
Следъ като достойно завърши тежката си служба на
Охридското езеро, той се завърна съ целия си екипажъ
въ флота.
Съ свито сърдде, той пристжпи къмъ началника си
да докладва за извършеното, защото чувствуваше, че моралътъ на моряка не допуща той да напустне кораба си.
Следъ дългия докладъ за чудни подвизи, които въ него

вите очи бвха обикновено изпълнение на службата, той
просълзенъ изважда знамето на своята лодка и магнетото на мотора и докладва: „Не можахъ, г-нъ лейтенантъ,
да докарамъ лодката. Требваше бързо да отстжпимъ. Из
горихме хубавата лодка. Лзъ искахъ да остана съ
нея, но не ми позволиха. Казахъ си, какъ ще се явя
предъ командира, безъ лодката ? Затова ли ми я дове
риха и ме изпратиха? . . . Донесохъ само знамето и некои части отъ мотора. Ето и писмена заповедь да отстжпя и да се завърна. Язъ моля да ми дадете друга лодка".
Каква велика скромность, какво дълбоко разбиране на
дълга и службата и каква преданость къмъ делото!
Кирилъ Качамаковъ заслужено получи войнишкия
кръстъ за храбрость и други ордени. Той беше произведенъ въ последствие и въ офицерски чинъ.
Демобилизацията го изпрати вънъ отъ флота. Следъ
като служи известно време въ индустриални предприятия
въ родния си градъ, той се завърна на брега на морето,
за да дири тамъ приложение на своите знания. Найпосле
постжпи въ Бълг. Търг. Парах. Д во. Корабъть се указа
най добрата среда за него. Прегърналъ съ жарь новата
си служба, той съ месеци не излизаше на брега, който
не го привличаше. И тукъ той бързо бе оцененъ и за
почна да напредва, за да го видимъ главенъ маханикъ на
„Фердинандъ*, а следъ това на .Балканъ", на който на
мери смъртьта си.
Кирилъ Качамаковъ почина въ разцвета на своята
възрасть — 42 годишенъ. Започналъ службата си въ
война, той я завърши все въ сжщата обстановка на на
прежение и вечна борба съ водната стихия. Затова земниятъ му пжгь беше нратъкъ, но пъленъ съ преданость
къмъ делото и върховна любовь къмъ родината.
Миръ на праха му!
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Р е з о л ю ц и и н а ХШ-ия р е д о в е н ъ с ъ б О р ъ на Б. Н. М. С , з а с е д а в а л ъ на
5, 6 и 7 с е п т е м в р и й 1936 г. в ъ гр. Б у р г а с ъ
I; Тринадесетиятъ редовенъ съборъ, следъ като взема
подъ внимание измененото положение въ режима на Дарданелит-Ь, следъ конференцията въ Монтрьо, намира :
1. Съ-ревизията на Лозанския договоръ се създава
основание за мирна ревизия и на Ньойиския диктатъ.
2. Гаранцията за нашата независимость въ морския
трафикъ, безъ огледъ на режимите на Проливите, се на
мира въ единствената клауза въ нашата полза, предви
дена въ Ньойиския диктатъ, който ние изпълнихме найлоялно, а остава неизпълнена само точката въ наша
полза—излиза ни на Егея.
3. Мълчаливо признатото ни право въ Монтрьо да
минаватъ презъ Проливите наши военни кораби, предна
значени за отбрана на крайбрежията ни, е второ основа
ние да издигнемъ гласъ противъ военно-морскигЬ клаузи
въ Ньойиския диктатъ, който единственъ е останалъ въ
сила.
4. Конференцията на Монтрьо разкри картината на
усилените въоржжения, както на великите сили, състеза
ващи се за надмощие, така и на нашите съседи въ ба
сейна на Черно море и изобщо на Балкана, като само
ние единствени сме останали напълно разоржжени и без
защитни по море.
5. Укрепяването на Проливите е явно доказателство,
че договоръть въ Монтрьо ще бжде дотолкова въ сила,
доколкото този, който владее Проливите, не е поставилъ
въ действие бойната си мощь, съ което договорите ще
престанатъ да действуватъ.
Съборътъ намира, че при създадената обстановка въ
Черно море и съоевнуванието, което се развива въ басей
на на Средиземно море за надмощие и влияние, се готвятъ политически събития, които ще засегнагь непосред
ствено и нашата страна.
Настжпилъ е крайниятъ моменть, когато и ние требва
да се погрижемъ за обезпечаване на нашата сигурность
и спокойно развитие съ собствени средства.
ХШ-иятъ редовенъ съборъ настоява предъ правител
ството :
1. Да се пристжпи часъ по-скоро къмъ организиране
на отбраната на нашето крайбрежие на Черно море и р.
Дунавъ, като се има предъ видъ новата обстановка. Съ
здаването на тази отбрана е крайно належаща нужда и
то въ най-кжсъ срокъ, защото всеки моментъ събитията
могатъ да прекжснатъ тази възможность. Съборътъ намира,
че економиите въ това отношение ще бждатъ сждбоносни за интересите • на нацията. Водните граници могатъ
да се отбраняватъ само съ флотъ, комбиниранъ съ модер
ните отбранителни средства. Флотътъ може да се получи
само по воаенъ пжть, който е подъ чуждъ контролъ.
2. Да издигне гласъ за ревизия на Ньойиския диктатъ
и изпълнение на единственото наше право, признато въ
него — излиза на Егея, който излазъ отчасти ще ком
пенсира неблагоприятното ни положение по отношение на
нашия търговски трафикъ по море.
И. ХШ-иятъ редовенъ съборъ отбелязва съ задовол
ство новата придобивка на Б. Т. Парах. д-во съ купува
нето на парахода .Родина" и новопоржчания параходъ и
поздравява инциаторитЬ за този успехъ на родното кора
боплаване, като апелира къмъ всички фактори да съдействувать за развитието на българското параходство, за
да може то да отговори напълно на нуждите на нашето
стопанство.
III. Подчертавайки още веднъжъ успеха и развитието
на новосъздаденото крайбрежно корабоплаване по р. Ду
навъ, съборътъ намира, че е необходимо да се пристжпи
къмъ развитие на новата служба, като тя бжде снабдена

съ подходящи плаващи сждове, които да отговарятъ на
нуждите на развиващия се трафикъ, а така сжщо за об
служване на нашия износъ, та българското знаме да зае
ме припадащата му се часть отъ трафика по реката.
IV. Съборътъ още веднъжъ настоява да се създадатъ
постоянни и трайни условия за развитие на българското
корабоплаване.
Крайно време е да се постави, най-после, на разгле
ждане сжществуващиятъ проектъ за Законъ за поощре
ние на бълг. корабоплаване, който ще създаде не само
условия за нови инциагиви, а ще обезпечи развитието и
на сега сжществуващите.
V. ХШ-иятъ редовенъ съборъ отбелязва съ задовоство
и поздравява развиващата се дейность по нашите при
станища по море и на р. Дунавъ, за техното подобрение и
снабдяване съ необходимите имъ съоржжения и сждове
и по постройката на пристани по летовищните красиви
крайбрежни места, съ което те станаха лесно достжпни и
се оживиха.
Съборътъ настоятелно препоржчва още:
1. Да се продължи постройката на зимните приета
нища въ Ломь и Русе.
2. Да се построятъ необходимите пристани въ с. При
морско, с. Бела и се довърши пристанището въ Созополъ,
за да се създадатъ удобства за товарене и разтоварване
на стоки и пжтници.
3. Да се създаде спасителна служба въ нашите пър
востепенни пристанища до размеръ, годенъ да отговори
на изискванията на времето, като за цельта пристанищата
ни се снабдяватъ съ подходящи средства.
4. Да се измени правилникътъ за таксите, събирани
въ бълг. морски и дунавски пристанища, съ целъ да се
направятъ още по-лесно достжпни за използуване за ту
ристически цели пристанищните влекачи съ огледъ да се
развие туризмътъ по море, за да стане обектъ и на
частния починъ.
5. Да се измени таксовия правилникъ въ смисълъ: че
се освобождавать напълно отъ плащане на всякакви такси
и др. въ пристанищата, всички спортни лодки, принадле
жащи на лица членове въ Б. Н. М. Сговоръ (по подобие
колелата на съюзените колояздачи относно акциза). —
VI. Съборътъ привлича вниманието още веднъжъ върху
засилващата дейность на чуждите пропаганди и всредъ
малцинствата. Борбата съ тази дейность изисква органи
зирана и системна работата, целяща да обедини условията
на държавни органи, обществени организации и обще
ство, поради което съборътъ реши:
Да настои да се създаде нарочна служба, при коя
то да се систематизиратъ всички данни и прояви на чу
ждата пропаганда, както и органите и методите имъ за
работа, да се обежждатъ мерките, които е необходимо да
се предприематъ, като се привличатъ за съдействие не
само държавните органи, но и обществените организации
и отделните граждани.
VII. ХШ-иятъ редовенъ съборъ счита, че ще бжде
актъ на висша справедливость, ако се намали срока
за добиване право на пенсия отъ страна на моряците.
Една отъ най-тежките служби, съпроводена съ рискове
и непрекжената работа презъ дононощието, е тази на
корабите, кждето служащите еж изложени на нервно на
прежение, промени на времето и условията за животъ, на
влага и стуцъ и нехигиенични условия, каквито въ ни
коя друга служба не сжществуватъ. При такава обста
новка достигането на предела за пенсия, предвиденъ за
нормални условия на служба по канцелариите, е невъз
можно за корабите. Ето защо съборътъ реши:

Да настои при предстоещото изменение на закона за
•пенсиите да се вземать предъ видъ горните условия и
да се намали срока на службата за пенсия отъ страна на
всички служащи на корабите и се внесе потол-Ьма справедливость по таблицата за пенсиониране.
VIII. Съборътъ установява съ съжаление, че предупре*
жденията, направени въ резолюцията отъ миналия съборъ,
по въпроса за нашето рибарство, се напълно сбжднаха:
Новиятъ законъ за рибарството не даде разрешение на
големите въпроси, интересуващи развитието на рибар
ството. Той премахна и единствения институтъ, предвиденъ
въ стария законъ, да внесе общественъ елементь и се
произнася по големите линии на следваната политика по
рибарството — Висшия съветъ по рибарството, който не,
се свика нито веднъжъ. Рибарството се постави подъ
пълна зависимость отъ инспектората, а цензовете за ржководителигв на рибарската ни политика закрепиха сега
шните ржководители, които се гарантираха съ законъ.
Рибарскиятъ съюзъ се издигна до факторъ въ разда
ване на облаги, но се постави сжщо въ пълната зависи
мость отъ инспектората, който има право да разтуря от
делни дружества. По този начинъ, обществениятъ елементъ, прнвлБченъ чрезъ рибарския съюзъ, е привърнатъ
въ послушно орждие.
Рибарската просвета е напълно изоставена. Облагите,
които дава новиятъ законъ съ безмитния вносъ на необ
ходимите материали, се унищожаватъ отъ закона за
индустрията, споредъ» който се забранява вноса на ар
тикули, произвеждани въ страната, макаръ ТБ ВЪ каче
ствено отношение да еж негодни за целите на риболова.
Макаръ че сжществува законъ за организиране на про
фесиите, рабарскиятъ съюзъ не се явява профисионална
организация, а на риболовците по професия се предоставя •
да се организиратъ къмъ работническия съюзъ.
Професионалните риболовци, най-бедната категория
професионалисти, не еж освободени отъ таксата за би*
летъ за риболовъ, макаръ, че- еж най-зле отъ всички
професии.
Съборътъ наново е принуденъ да повтори смисъла на
решенията си отъ миналото и да настои:
а) Рибарската ни политика да се постави подъ кон
трола не само на ТБСНИТБ специалисти, а и на общественъ
елементь, като се възстанови Висшия рибарски съюзъ.
б) Да се вземать мерки за възстановяване на рибар
ското училище въ духа на съвременните нужди на рибо
лова и неговото модернизиране.
в) Да се отдели проферсионалниятъ риболовъ отъ
спортния такъвъ.
г) Да се освободятъ отъ такса за риболовенъ билетъ
професионалните рибари на р. Дунавъ и морето.
д) Ихтиологичната станция въ Созополъ да се пре
мести въ Лквариума — Варна.
IX. Съборътъ установява, че съ въвеждането на но
вия законъ за паспорти, погр. билети и пр., се направи
голъмо облекчение за стопанския туризъмъ съ въвежда
нето на отделните евтини паспорти. Едновременно сь
това, обаче, чл. 13 отъ сжщия законъ, който е повторение
на § 27 п. 3 отъ стария правилникъ за ;Закона за зад
гранични паспорти и билети" се прилага по такъвъ начинъ,
че груповите паспорти се разрешаватъ на търговски пред
приятия, а не само на организации съ идеална цель. По
този начинъ отделните евтини паспорти ставатъ почти

излишни, а организациите съ идеална цель се лишаватъ
отъ едно мощно средство за пропаганда.
Съборътъ апелира да се даде правилно тълкуване на
чл. 13 отъ новия законъ „паспорти, погр. билети и пр."
и се възстанови правото за групови паспорти само за
организациите съ идеална цель, съ което косвено ще се
подкрепягъ тези организации, имащи голямо значение за
нашия общественъ животъ.
X. Съборътъ установява, че летуването на море става
една необходимость и масово движение отъ вжтрешностьта къмъ крайбрежните градове и села, като се отразява
на поминъка на крайбрежното население. За съжаление
цената на превоза по Б. Д. Железници до летовищните
места още не е пригодена къмъ тази нарастнала обще
ствена нужда. Тъй като морето е най-отдалеченото летовище
отъ средищата на вжтрешностьта на страната, стойностьта
на превоза играе най-големо значение за използуването му.
Презъ настоящата година превозната сума на децата
отъ летните детски колонии се увеличи, въ сравнение съ
миналите години, и въ резултатъ помощьта, която лет
ните детски колонии получаватъ отъ фонда за общественно подпомагане, се взема обратно отъ Б. Д. Ж., чрезъ
повишения превозъ. Въ колониите на Б. Н. М. С летуватъ предимно бедни, нуждаещи се отъ морелечение деца.
Изменението въ тарифата се обяви късно и летовищата
не можаха да го вземать въ внимание.
Съборътъ намира, че е необходимо и настоява:
1. Да се установи за летните месеци една минимална
тарифа за превозъ на летовници къмъ морските средища,
както това е въ други страни.
2. Да се допустне съ още по-големо намаление пжтуването на нуждаещи се деца летовници, когато пжтуватъ
на групи за летовищата си, като се отмени за въ бжде ще увеличението, направено презъ тази година.
3. Да се опростятъ формалностите по издаване на летовищни билети за пжтуване.
4. За членовете на Б. Н. М. Сговоръ да се дадатъ из
ключителни намаления при пжтуването имъ по морето и
р. Дунавъ съ държавните и тези на Б. Т. П. д-во кораби.
XI. Водниятъ спортъ, който се различава отъ всички
останали видове спортъ, поради средата, въ която се
упражнява — да се запази подъ върховното и непосредственно ржководство на Б. Н. М. С, която го е създала,
пропагандирала и развила.
Държавата има дълга да подкрепи и ржководи спорта,
като го направи държавенъ въпросъ, чрезъ ржководство,
което да поощрява начинанията на спортните организации,
създадени отъ живота и бълг. условия.
Постройката на плувни басейни е главната необходи
мость за развитието на водния спортъ, здравното и мо
рално възпитание на бълг. младежь и цель на клоновете
на Б. Н. М. С. Подкрепата на този починъ е нацио
нална необходимость.
Законътъ за физическото възпитание да отговори на
назрелите нужди на водния спортъ, като поощри разви
тието му подъ ржководството на Б. Н. М. С. и отстрани
вреднитЬ разединяваш» стремежи на отделни лица и клу
бове.
Службата по -Ф. В. при М. Н. Пр. да вмени въ длъжность на учителите по физическо възпитание да засилятъ
своята дейность по водния спортъ, като съдействуватъ
на клоновете на Б. Н- М. С. и подкрепятъ всичките имъ
начинания.
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БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО - ВАРНА
Дружеството поддържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
и Дунава до севернитъ европейски страни: Франция, Англия, Белгия, Холандия,
Германия, Дания и пр.
Освенъ тая континентална линия, която се поддържа съ три първокласни
линейни параходи типъ .Родина*, дружеството поддържа редовни и извънредни
линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Тур
ция, Гърция, Италианските острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
•като се посещаватъ попжтнитъ пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Александрия, Портъ Саидъ и Пирея.
Тия последни пжтувания даватъ възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни
най-много и съ разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване
въ страната за сжщото време, да се видятъ останкитв и паметниците на всички
древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много ртъ
КОИТО паметници, по своята величественость и худон*ественость, еж още недостигнати.
Пжтуванията за Леванта — Близкия и з т о к ъ , се и -ршватъ съ големи и луксозни пара
ходи, т и п ъ — „Царь Ф е р д и н а н д ъ " при всички удобства за приятно и.неусътно пжтуване по морета,
които съдържатъ безподобни природни красоти: Босфора, Златния Рогь, Мряморно море, Дарданелитъ
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 голъмо разнообразие на неизгладими впеча
тления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговите най-всестранни прояви отъ нача
лото на човешката история до днесъ.
•:

Дружеството поддържа редовни съобщения, два, пжти презъ седмицата, и между всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния и бързоходенъ параходъ шЕвдокия".
Освенъ горните редовни линии, дружеството презъ лътнитъ месеци прави и извънредни пжтувания отъ Варна до Цариградъ съ параходигЪ „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" съ пре
стояване въ Цариградъ Три цъли дни.
.
Пжтуването между дветв пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Презъ СЖЩИТБ лътни месеци п/х „Евдокия' плава крайбрежно по специално разписание, съ
намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ. цълото българско крайбрежие
въ течение само на 36 часа.
\
И при екскурзиитъ до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до
Ахтополъ и обратно, пжтницитъ нощуватъ на параходитъ и, ако желаять, могатъ да* получаватъ и...
храната си тамъ на сравнително износни цени.
;
Разписанията, както и тарифитъ на всички пжтувания, които извършватъ корабите на Бъл
гарското търговско параходно Д-во, редовни й извънредни, Сж дадени въ отдъленъ проспектъ, който
се намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ при
поискване и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ.
Ь ЦенитЪ на билетитв за Александрия' съ редовните съобщения, който се поддържатъ два
пжти въ месеца съ параходитв .Бургасъ' и „Ц. Фердинандъ", само отиване или само връщане, безъ
храна, сж:
I класъ — 3915; II — 2915 и III — 1915.
' ;
Презъ Л-БТНИТБ месеци, отъ 1-и» юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за
отиване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ 'време на
престоя на кораба въ некое пристанище по разписание, както следва:
I класъ — 6015 лв. II —- 5015 и III — 4015 лв'., включително и храната.

II. Ц е н и т в н а билетитв по нашето крайбрвжие отъ Варна д о Яхтополъ и обратно,
съ п/х „Евдокия*, по пътното разписание, отъ 15-и май до 15-и септемврий, съ право на нощуване
въ Царево въ помъщенията на съответната класа — сж:
I класъ лв. 300; II '-—' 240 и 111 — 170 лв. безъ храна.
'
'
III. Ценитв на билетитЪ до Цариградъ и обратно, съп/х „Царь Фердинандъ" и ^Бургасъ",
презъ летните месеци, съ престой въ Цариградъ три дена и нощуване на параходитв, сж*
I класъ отъ лв. 2100 до 1600 споредъ положението на мъстата
II .
.
. 1550 . 1150
.
.'
.
.
III
.
.
700

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 крайбргьжието отъ Варна до Ахтополъ и обратно, презъ летнитъ месеци, пъленъ дневенъ
абонаментъ отъ закуска, объдъ и вечеря — 80 ла
До Цариградъ и обратно, презъ лътния сезонъ,само съ параходитъ, които правять екскурзии!
— се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за цълото пжтуване — 452 лв.
. ,г
При редовнитгь пжтувания — съ п/х .Евдокия" крайбрежно се плаща за закуска 15 лв., а за
объдъ и вечеря по 50 лв., пъленъ абонаментъ — 100 лв. .
.
Намаления: правять се само отъ редовнитъ тарифи, за отиване и връщане предплатено 15#,
за групи по-големи отъ 25 души — по споразумение.
Горното важи за 1936 година.
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