торениСГОВОРЪ
ПРИ

КЯЛИНКРЯ

14-з

ВАРНА

ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ,

-

ШЙ-КМСИВИЯГЬ ШИРГЬВШМЗШРОМ

ВАРНА

Най-модерни бански съоръжения за студенини топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банигЬ, съ първокласенъ рееторантъ и дансингь на открито.
КРЯСИВИ ОКОЛНОСТИ. Разходки
и екскурзии по сухо и по море
до близкитЬ околности, както и
до Цариградъ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТЪ—раз
влечения : театри, кинематогра
фи, тенись клубъ, морски тър
жества.
ГОЛЪМИ МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕ
СТВА въ началото на м. августъ,съ участието на най-виднитв бъл
гарски артисти. Презъ сезона гостуватъ Народенъ драматиченъ
театръ ч Народната опера.
УСЛОВИЯ З А ЖИВОТА
НАЙ-ИЗНОСНИ

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

Първостепенни хотели отъ 40—
90 лв. на легло.
Частни квартири о т ъ 25—100 лв.
дневно, споредъ категорията и чи
слото на леглата.

Лътовна карта за ц-Ьлия сезонъ 30 лева.
ТАКСИ ЗА БАНИТБ:
I класа
1. Студени бани

I

[

II
III

кабина

15 лв.

.
шкафче
8 лв.
„ общасъблЪк. 5 лв'

2. Топли бани

I класа на часъ 20 лв.
II
12 лв.

Отъ 1. юний до 30. септемврий л е 
товниците се ползуватъ съ 5 0 % нама
ление по Б. Д. Ж.. като за воъшане
билетигв важатъ до 31. окюмнрий
Отъ 12. юлий до 12. Лвгустъ намале
нието е само 30%.
Бюрото за летовници 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 морел1зчение — препоржчваме Св. Константинъ.

I
I

Летовници, запомнете, че есеньта въ Варна е сжшо тъй п „„
щ
п и
•
,!„„,•„„,
"Риятна, както и лЪтото, — н о
при сравнително по-низки цени

Отнасяйте се за всичко до Вар. град. общ. курортна

Дирекция.

ЮРСКИ СГОВОРЬ
ОРГАЦЪ ЦД БЪЛ1АРСКИЯ НАРОАЕЦЪМОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а 14
Варна, мартъ 1937 г.

УРЕЖДЯ
КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯТЪ ОТДЪЛЪ

Брой 3
Глав. ред. проф. Я. НРННУДОВЪ

Яковъ Найденовъ, подпредседатель на Главното „Червенъ Кръстъ", като дълги години го ржководи
управително тЬло на организацията ни отъ едина- като председатель, участвува въ Ловната организа
ция, Читалищното, Археологическото дружество и пр.
десеть години насамъ, не е вече между живите!
Той има възможность да оцени значението на мо
На 23. февруарий т. г. той склопи очи за винаги.
Замина въ въчностьта единъ отъ малцината останали рето и р. Дунавъ, за развитието на страната ни, отъ
още живи съвременници на възраждането, не оста- Тулча, а впоследствие и Варна, кждето не само на
налъ назадъ отъ времето си, въпреки своята въз- блюдава, а на практика прилага СВОИГБ разбирания,
като участвува въ управлението на
расть, защото жив-Ь съ пламъка на
Българското търговско параходно
епохата, въ която 6% откърменъ.
дружество, а така сжщо и катособЯковъ Найденовъ • е роденъ въ
ственикъ на корабъ. Затова ипръвъ
1862 година въ Лсеновградъ. Той се
се отзовава на повика за правилно
е училъна българско четмо и писмо
насочване на общественото мнение
въ килийно училище, отъ кждето е
по морските въпроси чрезъ създа
усвоилъ онзи интересъ къмъ наука и
ване на организацията Български
знания, който го извежда до тежкия,
Народенъ Морски Сговоръ и се на
но почтенъ друмъ на българския учирежда между първитв й ратници.
тель. Учителствувалъ е въ родния си
Яковъ Найденовъ беше бързо оцеградъ, а следъ това сждбата го из
ненъ и още въ 1925 г. бе издигнатъ
праща въ Тулча, кждето той е остана поста подпредседатель на Главно
вилъ дълбоки следи между сънарод
то управително ТБЛО, постъ, заеманъ
ниците си, като учитель . и граждаотъ него непрекжснато до последния
нинъ. Напущайки учителското попри
съборъ, на който не взе участие, по
ще, той се установява въ свободната
ради болестьта си.
часть на отечеството си, въ Варна, и се
отдава на стопанска дейность. Единъ
Винаги точенъ, винаги примиритеотъ малцината интелигентни и на
ленъ, но неотстжпващъ отъ началата
предничави хора на времето си, той се издига бързо си, той неуклонно служеше на истината, съ любовь се
и въ това поприще и ние го виждаме директоръ на отнасяше къмъ голямото дело на организацията и да
търговско предприятие, директоръ-основатель на ваше примъръ за подражание съ своята преданость
индустриално предприятие, директоръ на банка и къмъ идеята. Съ своя улегналъ темпераментъ той игра
председатель на Търговско-индустриалната камара въ еше ролята на примиритель. Когато идеитв се изостря
Варна. На всвкжде той се проявява съ своето дъл ха до сблъскване, неговата намъта внасяше успокоение.
боко разбиране на стопанскитв условия и нуждите Той играеше ролята на диагонала въ Г.У.Т., и винаги
на времето и остава спомена на честенъ и трудо- усп-вваше да сближи крйностигЬ, безъ да спъва на
любивъ работникъ.
предъка. Задачи отъ най-деликатно естество б%ха
По природа ЧОВ-БКЪ съ силно развито обществено възлагани нему и той винаги успъваше да ги завър
чувство, засилено отъ пламъка на времето, въ което ши усггБшно и отъ полза за идеята. Така го познава
той е билъ формиранъ като характеръ, Яковъ Най не само Варна, а и много отъ клоновегЬ ни, кждето
деновъ взема участие въ културния животъ на града неговата намеса беше необходима, защото анкетигв
и стои на чело на всички начинания, които допри- и заключенията му б-вха винаги точни и справедливи.
Макаръ че му б-вше предлаганъ много пжти поста
насятъ за издигането му въ културно отношение.
Той взема участие въ образуването на дружество на председатель, той, винаги скроменъ, отклоняваше
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отъ себе си тази честь, безъ да отказва, въпреки
възрастьта си, съдействието си, ценено толкова силно,
че ХП-иятъ съборъ излжчи отъ себе си особена
делегация, за да го покани да се яви на заседанията.
Яковъ Найденовъ не намери сили да откаже и се
яви предъ събора, за да благодари съ сълзи на очи
за вниманието и да заяви, че гол-вмата идея на ор
ганизацията стои надъ дребните страсти, затова той
прощава оскърбленията, нанесени въ вихъра на
идейната борба за организацията, и се връща въ
средата си, за да даде примеръ за примиримость и

Г.

ВАТЕВЪ

сговоръ, който е залогъ за успъха. Неговиятъ жестъ
даде отражение върху изхода на ХИ-я съборъ, които
ще остане паметенъ въ историята на организацията.
Умовете се отрезвиха. Борбата се примири предъ
големата идея. Решенията дадоха насоките, безъ да
се засегнать дейците.
Яковъ Найденовъ може да спи спокойно своя вЪченъ сънъ съ съзнанието, .че достойно изпълни до
край своя човешки и граждански дългь и ни остави
незабравими спомени и примЪръ за подражание.
Нека бжде вечна неговата паметь!
В. Игнато.въ

ТЕРИТОРИАЛНИ ВОДИ

ГТодъ пбнятието териториални води, въ между
държавното морско право, се разбира ивицата
морска повръхность, която е сжщо покрай морския
брътъ на дадена държава и има особено правно
положение.
*
Поставенъ подъ исторично осветление, въпросътъ за териториалните води ни се представя така:
Най-стариятъ правенъ паметникъ, въ връзка съ
въпроса за териториалните води, ни е посоченъ отъ
норвежкия юристъ Рьощадъ. Последниятъ, като преглеждалъ декреталиитЪ на папа Бонифаци VIII (1294—
1303 год.) забелязалъ при една декреталия съ съдър
жание: ,когато папата умръ въ територията на единъ
градъ, кардиналите требва да се събератъ въ сжщия тоя градъ, за да избератъ неговъ заместникъ",
една бележка (глоса) направена отъ неизвестенъ
глосаторъ, която гласБла: „Какъ требва да се раз
реши въпросътъ, ако смъртьта на папата е станала
на море?"
На така зададената въ видъ на въпросъ глосг,
канониститъ' отговорили, че територията на единъ
морски градъ обхваща повръхность отъ морето,
чието протежение не е определено и поради това,
ако папата умре на море, то ще следва великиятъ
съветъ на кардиналите (конклава) да се събере въ
най-близкия градъ до .местото, гдето е последвала
смъртьта на папата, за да избере неговъ заместникъ.
Ето какъ въпросътъ за териториалните води за
пръвъ пжть е билъ повдигнатъ.
Италианските републики Венеция и Генуа, бидейки
по-пр-актични, определили ширината на своите тери
ториални води на 100 морски мили отъ града. Ан
глия и Норвегия пъкъ, по това време, претендирали
да упражняватъ правата на териториално върхо
венство върху морето до медианата, разделяща
морската повръхность между бреговете имъ на две
равни части. Скоро следъ това, обаче, те приели,
че ширината на териториалните имъ води се про
стира до пресечката на зрителния лжчъ отъ брега
съ морето, т. е. до видимия хоризонтъ.
По-късно, къмъ края на XVII в^къ, холандскиятъ
ученъ Хуго Гроциусъ, свързвайки идеята за пра
вото съ идеята за силата и прилагайки това си
схващане при определяне ширината на териториал
ните води, изказа мнение, че териториалните води
требва да се простиратъ до тамъ, до гдето край
брежната държава би могла да упражнява факти
чески своята власть отъ бръта, т. е. догдето достигатъ орждейните изстрели на орждията, поставени
на брега. Тая мисъль на Гроциусъ е формулирана
съ известната фраза: „Теггае ро&згаз йшшг, игл Нш-

шг агтогит У1з" („Властьта на държавата свършва
тамъ, гдето свършва силата на нейното орждие").
Така определената отъ Гроциусъ ширина на те
риториалните води се указа непрактична, понеже
далечината на орждейния изстрелъ е величина про
менлива и е въ зависимость отъ напредъка на тех
никата. Поради това, въ края на XVIII въкъ, италианецътъ Галиени предложи да се замени тази промен
лива ширина съ една постоянна такава, равна на
3 морски мили*) (5,555 метра). Североамериканските
съединени щати въ 1793 година първи приеха и
прокараха въ международното морско право пред
ложената отъ Галиени ширина на териториалните
води. Тя бе възприета отъ Англия, Япония и други
крайбрежни държави, НБКОИ отъ които и до сега
упорито поддържатъ тая ширина. Повечето край
брежни държави, обаче, не еж възприели тая ши
рина, следователно, тя етЬма общопризнатъ междудържавенъ характеръ.
Схващанията и претенциите по тоя въпросъ еж
най-различни, но, все пакъ, те биха могли да бждатъ
сведени въ три групи.
Къмъ първата група биха могли да бждатъ при
числени ония държави, които еж възприели шири
ната отъ 3 морски мили. Въ тая група влизатъ
най-силните морски държави: Англия, Япония, Се
вероамериканските съединени щати и Полша.
Къмъ втората група държави — които претендиратъ
за по-голема
отъ
3 морски мили ширина
Си в
и
пШ Р я ИТ ° рИа Т ИТ
^
°Д
-спадатъ:
Скандинавските
МИ
г ™
т~
Т' И т а л и я - Югославия. Ромъния,
Гърция. Турция и България-6 мили; Съветска Ру
сия—12 мили и др.
по ш?цП°СЛе' Т р е т а гр У па Дьржави, къмъ които
ппп!!? ДИНа Се числ *ше България, нематъ точно
с ж ш ^ Г я С Т а Н О в и ц * "о този въгфосъ. Такова
ширинаТна т Г ™ Д Ъ Р ж а в а т а съ законъ определи
Гновния ги , Я Р ^ Р ^ ™ ^ с и во Д и . тъй както въ
НЪВС КаДЪрЖава оче тава терИ
? о р ™ т Г с и °РаНИЦ
*
Р
'
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*
«еждудържавенъ дого-
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1817 г. митническите власти на Франция могатъ да
преследватъ контрабандните товари по море до 2
мириаметра (20 клм.) отъ брега; споредъ закона за
риболовния монополъ, изключително право за риболовене въ морето до 3 морски мили отъ брега, при
надлежи на организацията на французкитъ моряци;
най-после, когато Франция не воюва, претендира да
бждатъ зачитани нейните закони въ ширина на те
риториалните й води отъ б мили, а когато воюва
—3 мили
Колкото и да. еж различни схващанията на дър
жавите по този въпросъ, те се схождатъ въ едно
отношение, а именно, че всека крайбрежна държава
претендира да упражнява териториално върховенство
(суверенитетъ) въ една ивица отъ крайбрежните си
води и че никоя отъ тия държави не е съгласна,
щото тая ивица да е по-тесна отъ 3 морски мили.
Отъ тази еднаквость на схващанията се породи
идеята за свикване на първата конференция за ко
дифициране на Международното морско право презъ
• 1930 г. въ Хага. Тази конференция, заседаваща подъ
покровителството на Обществото на народите, поло
жи големи усилия да уеднакви, а следъ това да ко
дифицира правилата, които се отнасятъ до терито
риалните води. Тези правила и норми, които понастоящемъ всека държава суверенно и независимо
създава и настоява те да бждатъ зачитани отъ дру
гите държави, заевгатъ:
1. Риболуването — на чужденците е забранено
да риболуватъ въ териториалните води (ресЬе пагюпаю).
2. Каботажното корабоплаване — то се запазва
обикновено само за поданниците на крайбрежната,
държава. Думата „каботажно" произхожда отъ ис
панската дума „саЪо"—носъ, което ще рече, че кабо
тажно е онова корабоплаване, което се извършва
отъ носъ до носъ покрай брега на дадена държава,
при което .стоките, натоварени отъ едно пристанище
на държавата, се разтоварватъ въ друго пристанище
на сжщата държава. Каботажното корабоплаване се
различава отъ корабоплаването, при което корабътъ на сжщата държава или чуждъ такъвъ, идвайки
отъ чуждо пристанище и носейки чужди стоки, раз
товарва последните въ разни пристанища на една
и сжща държава.
3. Морско-полицейски правила — чуждестранните
търговски кораби еж длъжни да зачитатъ всички
установени морско-полйцейски правила въ терито
риалните води на държавите, презъ които минаватъ.
, 4. Правилата отнасящи се до семафорната, фаро
вата, спасителната и пилотажната служби и свърза
ните съ ТБХЪ такси.
5. Санитарните правила на карантината.
6. Митническите правила и др..
7. Държавата има право на надзоръ и на при
нуда въ териториалните си води.
Но крайбрежната държава има задължения и
отговорности, относно териториалните си води, които
изпъкватъ особено въ време на война, когато тя
запазва неутралитетъ. Въ такъвъ случай тя е длъжна
да упражнява фактическо, господство въ СВОИТБ
териториални води и да не позволява никакви пре
минавания на военни кораби на воюващите държави
и на действия въ т-Ьхъ отъ страна на последните,
които биха могли да бждатъ сметнати, отъ гледи
щето на международното морско право, като нару
шение на неутралитета.
Освенъ това, държавата е длъжна да осигури
свободното и безопасно плаване въ своите терито
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риални води, да урежда всички възникнали спорове
въ техъ, да преследва и наказва всички престжпни
деяния, извършени отъ чуждите търговски кораби
въ- тия води и пр.
Съвокупностьта отъ тия правила, съ който се
уреждатъ изброените по-горе въпроси, намиращи се
въ връзка съ териториалните води, съставява прав
ното положение на сжщитъ. Стремлението на всички
крайбрежни държави е било да се уеднакви прав
ното положение на териториалните води съ едно
•междудържавно правотворческо съглашение. Хаг
ската конференция отъ 1935 год. имаше тая цель.
. На пръьъ погледъ, като че тази конференция завърши
безрезултатно. И, наистина, представителите на дър
жавите много лесно постигнаха съгласие по въп
роса за правното положение на териториалните води,
но когато се повдигна въпросътъ за широчината на
сжщитЬ, се очертаха най-различни схващания, които
не можеха да бждатъ уеднаквени. Все пакъ, обаче,
отъ изобилната документация, събрана и предста
вена по този случай, и отъ устнитъ изложения на
представителите на държавите, проличава, че е въз
можно едно разрешение на тоя въпросъ по начинъ
приемливъ за всички държави. И професоръ Жилбертъ Жиделъ, който е билъ представитель на Фран
ция въ тази конференция и който безспорно е единъ
отъ най-добрите познавачи на въпроса за терито
риалните води, въ своето съчинение "Мег 1егпгопа1е
ег 1а гопе сопйцие" предлага едно ново разреше
ние на тоя въпросъ, което държи смътка за про
тиворечивите становища на отделните държави
относно широчината на териториалнитъ води.
Ние вече споменахме за очертаващите се три
групи държави. Яко, обаче, се конкретизира въпроса
и вземемъ, напр, Северо-американскитв съединени
щати, то тЬхниятъ представитель въ конференцията,
при повдигането на въпроса за широчината на тери
ториалните води, е казалъ: „Ясно е отъ току-що
възпроизведените официални постановления на догозорите и на законите, че Съединените щати приематъ една морска левга (три морски мили) като ши
рина на териториалнит-Б води, подпадаща подъ су
веренитета на държавата". Въпръки тая ясна декла
рация, професоръ Жилбертъ Жиделъ се пита: .Наисти
на ли американското правителство не претендира за
упражняването на каквото и да било право извънъ
зоната отъ териториалнитъ води съ широчина
3 морски мили?" — и си отговаря, че историята,
презъ последнитъ десеть години.свидетелствува тъкмо
обратното, особено при приложението на закона за
алкохолната забрана и при борбата съ усилената
контрабанда на спиртни напитки покрай американ
ските брегове. .
Анализирането на примера съ Съединените щати
би ни довелъ, казва проф. Жилбертъ Жиделъ, до
следните заключения: 1. въ зоната отъ 3 морски
мили водна повръхность, намираща се непосредствено
до брега, никоя държава не би оспорила на Съеди
нените щати правото да урежда по своя воля факти-'
ческото и правно положение на корабоплаването,
митническия контролъ, риболова, каботажа и пр.;
2. въ една втора зона, обаче, допираща се до пър
вата, Съединенит-Ь щати еж могли чрезъ конвенция
съ Янглия (най-придирчивата по този въпросъ дър
жава) да си запазятъ упражнението на известни права.
При това положение налага се въпросътъ: Има
ли за една и сжща прибрежна държава различни
по широчина зони отъ крайбрежните води, отъ
които една да очертава морската граница на дър-
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жавата и въ която последната да има пълно тери
ториално върховенство, друга, следваща следъ нея,
въ която е запазено само правото на риболовъ,
трета—въ която държавата си запазва правото да
прилага митнически надзоръ и преследване на кон
трабанда и пр. или пъкъ има една единствена зона
отъ териториалните води, широчината и правното
положение на която следва да бждатъ уеднаквени
за всички държави, чрезъ едно правотворческо между
народно съглашение.
За да се отговори правилно на този въпросъ,'
проф. Жиделъ смета, че требва да се вземе въ
съображение идеята за суверенитета и то тъй, как
вото определение за последния е далъ споменатия
вече юристъ Рьощадъ, който казва: „Отъ истори
ческа гледна точка, териториалното море не е про
излязло отъ окупация на морето, но отъ после
дователното завземане на известни права върху него,
които, съединени по-късно въ едно единство, прието
е да се наричатъ суверенитетъ".
Следвайки пжтя, начертанъ отъ Рьощадъ и Жи
делъ, първата конференция за кодификация на между
държавното право е приела за членъ първи на ста
тута за' териториалното море следната редакция:
„Територията на държавата включва една ивица отъ
морето, означена въ тази конвенция съ името тери
ториално море. Суверенитетьтъ върху тази ивица се

упражнява, подъ условията, определени отъ настоя
щата конвенция и отъ другите правила на междудържавното право". Яко нъкой би искалъ да даде
едно още по-точно определение отъ това, казва
проф. Жилбертъ Жиделъ, то би могло да бжде само
следното — „Териториалното море е часть отъ
територията, която е покрита съ вода" (1_а тег геггКопа!е ез* ипе рагйе о"и {еггНоне зиЬтегдее). Тази
дефиниция по настоящемъ е приета въ междудър
жавното право. Поради това, всека държава, която
граничи съ море и която не е фиксирала ясно гра
ниците на суверенитета си върху крайбрежните води,
ще бжде принудена въ едно близко бждеще да
стори това. ,
Но тогава би ли могла такава държава да из
несе произволно, колкото се може по-навжтре къмъ
морето своята морска граница и да установи върхо
венството на своята държавна власть върху една
произволно широка ивица морска вода? Освенъ това,
какъ следва да се разреши тоя въпросъ (за шири
ната на териториалните води), за да бжде това раз
решение задоволително за тъй многото, тъй разно
родните и противоречиви интереси оть държавно и
междудържавно гледище? Колко да бжде ширината
на тази морска ивица, правното положение на която
е така - кристализирано отъ идеята за суверенитета?
(Следва)

ОХРАНА НА НАШИТЪ БРЪГОВЕ
Лейтенантъ

ПАНЧЕВЪ

ПодводницитЬ и борбата с ъ тъхъ
(Продължение отъ брой 2, год. 14)

Жилищнитт удобства въ подводниците отъ година
на година се подобряватъ. Сега вече въ подводника
навсвкжде може да се стои и върви правъ, за всич
ки хора отъ обслугата има легла, общи трапезарии,
мивки, бани, общи салони за прекарване на свобод
ното време. Отделните кабини и общи спални по
мещения еж оградени съ материя, която не пропу
ска или много малко пропуска шума. Съ това се
цели да се дада възможность на свободната часть
отъ обслугата да почива и презъ време на движе
нието на подводника. Отоплението, осветлението,
проветряването и готвенето става съ електричество.
Сладка вода за пиене, миене, готвене и др. се до
бива отъ морската, като се дестилирза, охлажда и
насища съ необходимите й химикали, за да може
да добие вкуса и хранителностьта на изворната вода.
Спасителнитгь устройства сжщо отъ година
на година се увеличаватъ и усъвършенствувать. Въ
най общи черти тЪ еж следните видове: двойната
черупка — външната предпазителна и вжтрешната
твърда; ТБЛОТО на подводника е разделено съ
водонепропускаеми прегради на нЪколко отделения;
презъ тия прегради има врати, които плътно се затварятъ. Презъ време на ходъ въ бойна обстанов
ка, тия врати обикновено стоятъ затворени и въ
случай на нещастие, ако едно отъ отделенията се
напълни съ вода, тя да не може да проникне въ дру
гите отделения и така подводникътъ да не може да"
потъне. — Тия прегрзди зам-встватъ спасителните
лодки.
Лко противникътъ случайно потъне на дъното и
не може да се ОТДБЛИ отъ тамъ, той откача една

специална спасителна тежина, която стои отдолу
на телото му и може да се откачи отвжтре. При
освобождаването си отъ тая тежина, потъналиятъ подводникъ много често се отлепя отъ дъното и изли
за на повръхнината на водата.
Въ случай, че и това не помогне, използува се
спасителнаятъ цилиндъръ, съ който може да се
спаси само обслугата, а подводникътъ остава на
дъното. Устройството на спасителния цилиндъръ
е следното: здравъ стоманенъ цилиндъръ, който
може да издържа водно налъгане до 130 метра дълоочина т. е. 13 кгр. на единъ крадратенъ сантиметъръ. Тоя цилиндъръ има два отдела - единиять
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цилиндра втори човЪкъ и т. н., докато въ подводника остане само единъ човекъ, който остава
жертва или се спасява съ други средства.
Спасителниятъ цилиндъръ е ново средство за
спасяване и не е поставенъ още на голема часть
отъ подводниците.
Тамъ, дето н-Ьма спасителенъ цилиндъръ или из
ползуването му стане невъзможно, си служатъ съ
специалните .Дрегерови" спасители, които иматъ
следното устройство и употреба: на главата се по
ставя цълъ шлемъ и особна маска. Тая маска е
съединена съ помощьта на твърди каучукови тржби
съ една твърда дихателна торбичка, въ която отива
по малко кислородъ отъ специалната за това бу
тилка. Съ тоя спасителенъ уредъ човекъ може да
прекара единъ часъ безъ да има допиръ съ външ
ния въздухъ. Когато вече н-Ъма надежда да се из
плава съ целия подводникъ, започва спасяването
на обслугата съ спасителните уреди, почти по сжщия начинъ, както и съ цилиндрите. Но тукъ може
постепенно да се наводни и целия подводникъ,
обслугата да свикне съ налегането, и следъ това,
единъ по единъ или на групи, да тръгнатъ къмъ
повръхнината на водата. Излизането отъ подводника.
догоре требва да става бавно, защото иначе може
да се явятъ много тежки последствия, като силни
кървотечения, пукване на сърдцето, ушите и пр. Самиятъ спасителенъ уредъ има малка запасна плавателность и той носи нагоре къмъ повръхнината чо
века, но, за да не се засили и изкочи много бързо
на повръхнината, човекътъ, при изплаването си на
горе, се държи за вжже, вързаното за подводника.
Така може да се спаси иълата обслуга, но вода
та на дълбочина по-голяма отъ 60 метра налега
силно върху хората, човешкиятъ организъмъ не може
да издържи налегането и хората биватъ смазани
отъ самата вода. Затова по тоя начинъ може да се
спасява до 60 метра дълбочина.
Съ „Дрегеровигв" уреди може да се.излиза и
презъ торпедните тржби. Такова излизане може да
се направи не само съ цель за спасяване, но и ко
гато има некаква работа или поправка по телото
на подводника. Следъ такова излизане (и после връ
щане обратно въ подводника), не веднажъ еж били
очиствани закачилите се по подводника противоподводни мрежи. '
Телефонниятъ .спасителенъ плавецъ е стомане
на бъчва, закрепена на горната палуба на подвод
ника. Тя има на себе си сигнална лампа, телефоненъ
контактъ и въздухо-проводенъ отворъ. Въ специал-

гнездо подъ нея СТОЯТЪ навити и готови да
се развиятъ отъ нейното теглене нагоре, телефо
ненъ кабелъ и въздухопроводна тржба, дълги до
130 метра. Плавецътъ е прикаченъ къмъ палубата
така, че може отвжтре отъ подводника да се осво
боди, да тръгне нагоре и да излезе на повръхнината
на водата, като занесе съ себе си сигналната лампа,
телефонния контактъ и въздухопроводната тржба.
Когато подводникътъ остане на дъното и нема
възможность да се вдигне, тогава той пуска спаси
телния си плавецъ, последниятъ излиза надъ во
дата и отъ подводника започватъ да даватъ сигна
ли съ лампата. Яко тия сигнали бждатъ забелязани
отъ некой корабъ или специаленъ спаситель на под
водници, той отива до плавеца, поставя телефона и
влиза въ връзка съ останалите живи въ подводни
ка. По въздухопроводната тржба може да имъ се
прати въздухъ или дори вода и храна въ течно съ
стояние.
Потъналиятъ подводникъ може да се извади отъ
дъното съ помощьта на специални кораби или им
провизирани средства, но и въ два случая най-напредъ той требва да се огледа отъ водлазигв, да
се установи неговото положение и състояние, да
се види, има ли останали живи хора и тогава да се
пристжпи къмъ изваждането най-напредъ на хората,
а следъ това и на целия подводникъ.
Въоръжението на подводника се състои отъ
торпедни тржби, артилерия и заградни мини.
Главното оржжие е торпедото, то се пуска отъ
торпедните тржби, които въ големите подводници
достйгатъ до 14, поставени неподвижни повечето
на носа и по-малко на кърмата. Въ по НОВИГБ под
водници има и подвижни (въртещи се) торпедни
тржби. Подводникътъ носи съ себе си до 40 запасни
торпеда. Съ торпедата може да се стреля, когато
се вижда съ морегледа — до 20 м. подъ водата.
Заградните мини въ НОВИГБ И големи подводни
заградители (като английския „Порпоазъ") достй
гатъ до 130. Нареждатъ се отвестни или водо
равни кладенци и могатъ да се поставятъ отъ
най-голема дълбочина — до 130 метра.
Артилерията постепенно расте по калибъръ и
количество, като въ големите подводници е достиг
нала до две 20. 3 см. орждия и четири 2 см. противохвърчилни картечници. Тя може да стреля само
когато подводникътъ е надъ водата.
Срещу слабовъоржжени кораби, подводникътъ
използува само артилерията си.
НОТО

(Следва)

У. ШРАЙЕРЪ

ПървигЬ бронирани кораби
Драги читателю, направи една анкета срътгь ония
кржгове, които се интересуватъ отъ морето, и ти
ще получишъ, покрай известно число верни отго
вори, големъ брой прекомични сведения. Азъ
самъ преди години можахъ да науча отъ единъ прия"тель н^що твърде своеобразно. Той е много поосведоменъ отъ мене по отношение на модерното
военно-морско дело. Запитанъ за една кононерка на
една вжтрешна станция въ Южна Дмерика, той мо
жа да изброи всички нейни данни: измерения,
въоржжение, скорость и т. н. въ четири версии —
споредъ офикиалнигв сведечия, наржчната книжка
за военнигв флоти, ^ п е з р1дННпд Згпрз и 1_ез Р1о**ез с!е СотЬаг. Въ разговора си дойдохме до ТОЧ

ката: „История на бронирания корабъ", и, забеля
звайки неговата несигурность, запитахъ го за про
изхода на това оржжие. Отговорътъ гласеше: .Да,
азъ не знамъ сигурно, но мисля, че старите римля
ни еж изнамерили бронирания корабъ. Това не е
единиченъ случай; често пжти имахъ възможность
да констангирамъ подобни, макаръ и не тъй ужасни
гледища. . . Въ годината, 1592 беше подстроенъ отъ
'корейския адмиралъ Йизунзинъ бронирания ко
рабъ съ таранъ *) „Кви сунъ", и съ успЪхъ б*ше
*) Таранъ — издадена часть отпредъ на кораба. Служи
за пробиване на неприятелския корабъ при връхлитане от
страни върху него. (Б. П.).
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стрелбата. Въ морското сражение при Наваринъ (1827 г. презъ освободителната вой
на на гърците) беха направени първите
изпитания съ това ново оржжие, отъ което.
се разви днешната граната.
Далековидни инженери, между които самъ
Ра1хпап5, и морските власти, почнали да търсятъ и постепенно да изработватъ една противозащита. Още твърде рано се появила
мисъльта, тъпото на кораба или на неговите
части да се запазватъ чрезъ железни плочи
**; чим
противъ действието на падащите върху ко
раба снаряди, но поради финансови и техни
чески причини, бързото въвеждане на кораб
ната броня било възпрепятствувано. Все
пакъ, отъ всички морски сили, десетилетия
вил. - ч -*ч.' ч. /
наредъ били правени опити съ стрелба по
бронирани мишени. Различните проекти до
били по-действителни форми, едва когато се
_-«Й >"»'»хЙ
удало да бжде впрегната парната машина
за двигателенъ механизъмъ на военнигв ко
раби — и то чрезъ работещите подъ вода
та корабни винтове.
"43*.
Така, почти едновременно се явиха проек
тите за бронирани кораби — батерии — въ
С. Щати на К. 2. 5*еуепз 1842 г. (построй
Бурята идва
ката на кораба започна въ 1854 г., но поради липса
на пари, последниятъ не бе довършенъ), — въ Фран
използуванъ срещу японците. Като него бъше по ция на Сепкнге 1847 год. (железенъ корабъ — ба
строена по-късно цела ескадра и съ сжщия успехъ терия съ винтъ, най«апредъ проектиранъ да бжде
използувана пакъ срещу Япония въ морското сраже корабъ съ таранъ). Даже още въ 1845 г.' гениалние при Мокпо (1598 п). Доколкото сме осведомени ниятъ конструкторъ Б. а 1_оте предложи планове за
е
отъ ОСКЖДНИГБ исторически извори, тия кораби единъ океански брониранъ фрегатъ, който требваше
имали дървенъ корпусъ, железна странична броня, да има за главенъ двигатель парна машина, но щеше
таранъ, въ видъ наовнешка глава и извитъ брони- да си помага и съ платна. Обаче, страхътъ отъ го
ранъ покривъ, който билъ покритъ съ бодли и ку лемите разходи все още бЪше прЪчка за построй
ки, за да не може никой да се качва по него. Чрезъ ката на такива кораби.
две тесни пжтеки били свързани помежду си: ме
стото за стрелците въ желязната драконова глава
Франция построи бронирани кораби — батерии
на носа, едно кърмово и две странични защитени чакъ презъ Кримската война, следъ като въ морска
места, пакъ за стрелци.
та битка при Синопъ (1853 г.) бе произнесена смъртПодобни пробни кораби може да еж били строени ната присяда надъ дървения воененъ корабъ. Пъри въ други времена, на други мъста. Но твнематъ в и т ^ Т Р И 0 т ъ тия кораби, които беха построени съ
никакво значение за развитието на бронирания ко- наи-голема бързина презъ 1854 — 55 г., а именно
рабъ. Днешните бойни кораби иматъ другъ произ- -Оеуаз&поп", »Топпап1:е* и „Ьауе" играха решителна
ходъ.
Р 0 ^ при превземането на руската морска креос ть
Въ 1822 г. францускиятъ артилерийски офицеръ " , Кинбурнъ. По-нови французки или английски
полковникъ Ра1хЬап5 съобщи за своето епохално от- б о и ни единици не взеха участие въ Кримската вой
критие — тъй нареченото бомбено орждие и сна
9Та бр
вече б ше
™й?Р
Т
*
изпробвана въ
ряда за него. Разглеждайки корабната артилерия на а ™
5
™ ° Г Ь Н Ь - 3 а т о в а т и я п л а в а ЩИ батерии
онова време, ние установяваме^ че столътия наредъ, требва да се означатъ като първи бронирани кораби.
безъ да настжпи н-вкоя промена, морето се е владъло отъ чугуненото или бронзово орждие, което
поъ!^ *п™' Х ° р а т а СЖ с в и к н а л и да считатъ като
се е пълнело отпредъ и най-големиятъ калибъръ тукъ шо о Р п Г я Р а ^ К ° р а б ъ в ъ с в ^ а * н е н%кой отъ
на което достигалъ до 15 см. Тия орждия изстрел ло К и Х Г ъ бпп >а П О С Т Р° е н и я т ь следъ битката оковали изключително плътни обли топки, които дей 2иятъ о к Г г 1 Р « Н И р а Н Ъ ф р е г а т ъ С1о1ге, който е пъраН
ствували разрушително чрезъ разстрошаващата си с т р о ^ Г о т ь 1 б р ° Н И р а Н Ъ К О р а б ъ - Т о з и Ф Р ^ т ^ посила, като въ най-добрия случай, при накаляване _ „ м ч .
беТ?пуГнат\ ЪР н В а° " ° тПа Л оа тНъ ° ВИмп
^ Н 3 ° 6* Ь ° т е
до червено, можели да предизвакатъ пожаръ, и то расюстро^едаииа^в В т1 Д аЛ0Н1
ераторската ковъ ограничени размери. Съвсемъ по другъ начинъ Тътютона копа
У
>на 24. ноемврий 1859 г.
действувала бомбата — цилиндрически кухъ снарядъ, ренъ железенъ по С е п р е д „ п а з в а ш е съ единъ затвоЪ к то
напълненъ съ барутъ, съ тжпъ връхъ, въ който се подъ и най-голъ' ?
Д° ст игаше до горния
5
дебелина на
намиралъ запалителътъ. При улучване, тоя снарядъ, 120 милиметоа П^
който достигаше
„ . „ ' ? р в о т о ! ъ о Ржжение се състоеше
детонираики, разпалвалъ неизгасими пожари и пра- отъ
отъ 36
36 „орждия
вилъ големи неправилни дупки въ дървенитъ стени
т о н а ^ о и ; м е с т В а н е К Г б Ъ Р Ъ 1 6 СМ" И м а ш е 5 « 6 1 8
на старите линейни кораби и фрегати. Унищожи
телното действие на новите снаряди се увеличило
съ въвеждането на изтеглените стоманени орждейни ш и н Т т Г С ш е Г " П о°; Г °^ М 0 въоржжение. Мацеви съ голяма далекобойность и точность при
н а2 а 5 1 а Г С К \ С И Л И И Ч р С З Ъ
единъ в и н Г мТ а в шГ ее °, н
«ораба големата скорость

Кг*
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отъ 125 вжзли. Два други кораба отъ сжщия
типъ носеха имената „1Чогтаполе" и^путаЬю". ' ^-;
Докато „Оюиге" беше още въ постройка, / /
въ Лнглия прбързаха да започнатъ два двойно !| л
по-голъми бронирани фрегати — .Шагпог" и '*'••
„В1аск Рппсе", и двата завършени въ 1860 г. " '
Но корпусите на тия кораби бъха железни. «&•-Бронирана беше само батерията, за да се по
стигне по-годема економия въ теглото и оттамъ поголема скорость. Но още при следва
щите постройки този принципъ беше изоставенъ. Характерните данни за „\Магпог" еж: водоизмъсгване 9,140 тона, броня 114 милиметра,
мощность на машините 5,500 конски сили, ско
рость 14 вжзли, единъ винтъ. Въоржжението
се състоеше отъ 8—20-3 см. и 24—17-8 см.
орждия, всички съ пълнене отредъ. „Шагпог"
имаше предпочитаното въ Англия пълно вътрилно стъкмяване, а .СПопе" беше стъкмена
като барка.
Всички нации последваха даденото веднъжъ
направление въ строежа на военните кораби.
Започна се диво надпреварване въ въоржженията, та дори и малкитъ морски държави
строеха броненосци, или поржчваха такива въ
корабостроителниците на по големите дър
жави. Л последните отидоха още по-далечъ
въ стремежа си да създадатъ колкото се мо
же по скоро военни флоти отъ броненосци. "ГБ
бронирваха, както намиращите се въ постройка,
тъй и отдавна готовите дървени линейни кораби,
като разваляха горните подове и покриваха пояса
по водолинията съ плочи отъ ковано железо
Тези кораби лесно се познаваха поголемото имъ
газене и по-сравнително малката имъ височина надъ
водата. — Малките нации последваха и тоя при'мъръ. Заслужва да се спомене тукъ, като куриозъ,
холандскиятъ брониранъ корабъ .№ 1", защото той
сигурно е билъ единствениятъ въ целъ евътъ бро
ниранъ корабъ, който се предвижвалъ съ странични
колела и билъ предназначенъ да действува въ от
крито море. Но и нормалните строежи навсъкжде
бързо се привършваха, тъй че, още въ 1866 г., въ
морското сражение при Лиса, двете второстепенни
морски държави — Австрия и Италия — се изправиха
една срещу друга съ силно бронираните си флоти.
Както става и сега, така и тогава требваше да
се уравновесятъ гритъ главни фактора въ военното
корабостроене — бронята, артилерията и скоростьта.
Особено растещата дееспособность на артилерията
караше да се правятъ по-дебели и по-тежки брони,
и поради това тръбваше да се намалятъ защитените
повръхности. Така, въ сръдата на шейсеттъхъ го
дини се оформи като нормаленъ типъ бронирания
фрегатъ съ поясъ броня по водолинията и съ бро
нирана батерия, която се затваряше съ защитни
стени откъмъ носа и кърмата. Като примъръ може
да се спомене най-големия немски брониранъ фре
гатъ „Краль Вилхелмъ" (1868 г.) съ 9,760 тона водоизместване и 18—24 см., 5—21 см. орждия. Но
голъмата парична стойность и дългото време, необ
ходимо за постройката на такива фрегати, огранича
ваха възможностьта за използуване на последните
въ военнигЬ флоти. Отъ друга страна пъкъ тия

Стр. 47
-**». -» —""*"уу"^'|

л-в.

- ^ 'яг****'^"' 4

Есенно море

бойни единици бъха необходими за кръстосвачни и
станционни служби. Затова скоро бъха построени
по-малки типове, при които обхватътъ и дебелината
на бронята, както и големината на въоржжението,
бЪха намалени за сметка на мореходностьта, ско
ростьта и по малкитъ производствени разноски. Това
бъха бронираните корвети и канонерки, които, иначе,
по конструкцията си отговаряха на бойнигЬ кораби.
Настжпилата бъркотия въ тактическитъ понятия,
засилена и отъ .опита" въ битката при Лиса, пре
дизвика надценяване на таранната тактика. Съ това
се свързва и отклонението отъ линейната тактика
и новото изискване — да може да се стреля по
надлъжната посока на кораба. Практическиятъ резултатъ отъ тия съображения беше казематниятъ
корабъ; противно на дотогавашния батериенъ ко
рабъ, новиятъ типъ, чрезъ понижението на предните
и задни корабни стени, позволяваше на ВЪНШНИТЕ
орждия на батерията да стрелятъ по надлъжната
посока на кораба. Ржка за ржка съ това преобразование вървъше общото въвеждане на палубната
броня въ бойните кораби. Характеренъ представитель на тоя видъ е нъмекиятъ брониранъ фрегатъ.
„Кайзеръ* (1874 г., 8,750 тона водоизм., 8—26 см.
орждия); еднотипенъ съ тоя фрегатъ беше и „Дойчландъ II".
Тоя типъ владъ около 15 години строителните
бюра на всички военни флоти. Съ неговия последенъ представитель — немския линеенъ корабъ
„Олденбургь" (1885 г.) — се свърши и детинскиятъ
периодъ за бронирания корабъ. Вече бъше си пробилъ пжть корабътъ съ кули, едно изобретение на
шейсеттъхъ години, абсолютно зависимо отъ кораб
ната броня.
1 .
Преведе отъ немски: /• Ат. Юст. Петровъ
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И з ъ действията на английския подводникъ „Е 11"
в ъ Мраморно море
(Извадки отъ официалната английска морска история)
(Продължение отъ бр. 2).

. . . Но командирътъ на ЕЦ не се задоволипъ
съ достигнатия успъхъ, и решилъ да приведе, въ
изпълнение замисления много по-рано планъ за
разрушаване на желъзопжтната линия Цариградъ—
Измидъ—вжтрешностьта на Турция.по-раншната презъ
деня бомбардировка на която не дала задоволител
ни резултати.
Презъ нощьта на 21. августъ 1915 год. кап. II р.
Насмитъ се вмъкналъ вжтре въ Измитския заливъ,
влъзълъ въ заливчето, намиращо се на около единъ
километъръ източно отъ селото Ески-Хисаръ, и се
доближилъ до брега толкова, че подводникътъ
опрълъ 6 дъното до самия бръгъ.
Щомъ като подводникътъ спрълъ, старшиятъ
му офицеръ лейтенантъ Д' Ойли се съблЪкълъ, поставилъ си дрехитЬ и единъ подривенъ патронъ съ
30 кгр. пироксилинъ върху бързо направенъ
плотъ, спустналъ се въ водата и като плавалъ, тикалъ плота предъ себе си, докато достигне до бре
га. Следъ пристигането си, той изтеглилъ плота на
брега и едва тогава забелязалъ, че скалите надъ
него еж съвършено непроходими. Повторно влезълъ въ водата и плавалъ покрай бръга, дока
то достигне до мъсто, удобно за излизане. Макаръ
и въоржженъ съ пистолетъ, щикъ отъ пушка, свир
ка и ржчно електрично фенерче за сигнализация,
той, следъ половинъ часово катерене по скалите,
успъва да достигне платното на железопътната ли
ния. По пжтя нъмало патрули и Д' Ойли, заедно съ
тежкия си багажъ, тръгналъ къмъ местото на опре
деления за разрушаване мостъ. Но не изминалъ
500—600 метра, чулъ гласове и скоро забелязалъ
група отъ 3 — 4 човека, които стояли до рел
сите и нещо оживено разговаряли. Незабелязаното
преминаване било невъзможно. Д' Ойли се сгушилъ
малко настрана отъ пжтя и почакалъ, дано си разотидатъ хората, но напраздо — те сякашъ немали
намерение да си отиватъ. Незабелязаното достига
не до моста било невъзможно и той решилъ нано
во да се спустне въ водата, да мине покрай бр%га
и да излезе срещу моста. Когато отивалъ къмъ
бр^га, преминалъ презъ едно малко селце, дето се
разлаяли кучетата и хвъркали кокошките. Въпреки
това, никой не го забелязалъ. Той слезълъ до пло
та си, подкаралъ го напреде си и отишелъ срещу мо
ста, слезълъ на брега, доближилъ се до мо
ста, но за голъма негова изненада, на самия мо
стъ имало 5 — б души работници, които поправяли
повредите, направени отъ Ец презъ деня. Тогава
Д' Ойли решава да намери друго подходящо место,
дето да направи по чувствително разрушение. Той
отново се върналъ на старото си место, дето намерилъ подривния си патронъ и тримата хора още
да разговарятъ, като разговорътъ имъ билъ станалъ
още по-оживЪнъ. Време за губене немало и треб
вало да се бърза. Тогава той доближилъ още до
разговарящите хора, на около 150 крачки до техъ,
заровилъ въ насипа на ж. п. линия патрона, запалилъ
фитила и си тръгналъ по платното къмъ местото дето
оставилъ» плота. Но разговарящите скоро усътили
миризмата на горящия барутъ и чули шума отъ
горенето на фитила. Огледали се и забелязали от-

далечващия се отъ мЪстото на загадъчното горене.
Впустнали се подиръ него и се развикали. Той хукналъ да бега колкото му силите държатъ, но ско
ро засвистяли куршуми наоколо му и се чулъ пукота на оржжия. Той сжщо отъ време навреме стрелялъ съ своя пистолетъ. Отиването му къмъ плота
било невъзможно. Дългото бегане по линията, или.
отклоняването навжтре въ сушата било опасно и
затова Д' Ойли решава по най-късния пжть да се
спустне по брега и да се хвърли въ водата. Това го спа •
сило. Още съ спускането му по брега, стрелбата
престанала. Той слиза до водата, и като нема време
за събличане, хвърля се въ нея облъченъ. Току-що
. влезълъ въ водата, чулъ силенъ взривъ и видълъ какъ въ въздуха се дигнали много камъни,
пръсть и дървени части.
Но приключенията на Д' Ойли не се свършили
съ това. Заливчето, въ което спрелъ подводникътъ,
се намирало наоколо 1200 метра отъ мъстото, дето
той се хвърлилъ въ водата. Той плавалъ облъченъ
около 400 метра, изсвирилъ неколко пжти съ свир
ката си, но не получилъ никакъвъ отговоръ. Изне
могвайки подъ тежинатта на измокрените дрехи,
той билъ принуденъ да се върне на бръга и се
прикрилъ въ скалите, да си почине малко. Като се
поотморилъ, той наново се хвърлилъ въ водата,
плавалъ по посока на подводника около' новъ
половинъ часъ, свирилъ неколко пжти и най после
чулъ уговорения отговоръ.
Но до пълното избавяне имало още много време'
и премеждия. Едновременно съ отговора на негова
та свирка, отъ скалите се чула честа оржжейна
стрелоа и куршуми започнали да падатъ въ водата
около него. Стрелбата била насочена по подводни
ка, и той бавно започналъ да се оттегля като не
дочакалъ Д" Ойли.
Минало още доста време. Започнало да се зазорява. Лека мъгла покрила залива. Д' Ойли видълъ
подводника, но въ мъглата и отдалечъ му се сто
рило, че това еж три рибарски лодки. Пакъ се вър
налъ на скалите и се сгушилъ тамъ. Но скоро
разоралъ грешката си, изсвирилъ на подводника,
получилъ очаквания отговоръ и наново, за трети
пжть, се хвърлилъ въ водата, доплавалъ до подвод
ника, дето падналъ въ безсъзнание
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Насмитъ и едва на сутриньта му се удало случай
да ги атакува. Три пжти той заемалъ позиция, опитвалъ се да стреля, но поради умелото маневриране
и защита на торпедоносеца, той не успЪлъ да
пустне торпедо. Въ това време конвоятъ напустналъ
в-Ьтроходитъ- — влекалата били отдадени. На су
триньта подводникътъ започналъ да обстрелва тур
ските кораби, успелъ да потопи единъ отъ влекачите,
заедно съ една мауна и сериозно да повреди оста
налите влекачи. Измежду пленените отъ потопената
мауна, се намиралъ единъ р%дъкъ гостенинъ: директорътъ на немската банка, който придружавалъ
една голяма сума за пренасяне въ Чанакската банка.
Срокътъ за връщането на проводника вече
изтичалъ, но било сждено щото това кръстосване
да се завърши съ по-чувствителни резултати.
•На 23. августъ Насмитъ по радиото получилъ
съобщение отъ канонерката Ястеръ, че въ Дарданелитъ се били събрали много турски кораби. Той
си уговарва среща съ Е2 и тръгва за западната
часть на Мраморно море. На уговореното место не
се указалъ Е2 и затова командирътъ на Е п решилъ
да действува самъ, влезълъ въ Дарданелите и се
насочилъ право къмъ залива Акъ-Баши-Лиманъ.Тукъ
турците устройвали новата си база, следъ като били
принудени да напустнатъ много удобната имъ база
въ Килии-Лиманъ, тъй като последниятъ билъ вече
обстрелванъ отъ английските военни кораби, които
се доближавали до шийката.на полуострова.
Заливътъ билъ препълненъ съ търговски кораби
и като охрана имало само една канонерка. Насмитъ
заелъ позиция, премерилъ се въ канонерката и
пустналъ едно торпедо. То не могло да удари нея,
минало подъ гръбнака й, заминало я и ударило
некой отъ търговските кораби. Кой и какъвъ ко
рабъ е билъ ударенъ, останало неизвестно за под-

водника, понеже веднага съ изстрелването на тор
педото върху него се втурнали канонерката и малки
торпедоносци, и той билъ принуденъ да се скрие и
чака подъ водата.
Следъ тричасово стоене подъ водата, Е п се вдигналъ, огледалъ се, премерилъ се едновременно въ
два кораба и пустналъ едновременно две торпеда,
които ударили два големи отъ стоещитъ- на котва
кораби, а следъ това, като се доближилъ още по
вече, стрелялъ по още единъ корабъ, като потопилъ
и него. Следъ това подводникътъ се отправилъ за
Чардакъ-Лиманъ, дето турцигЬ съсредоточвали хра
нителните си запаси за Галиполската армия. Тукъ
той пустналъ четвъртото и последно торпедо и по
топилъ въ него день четвъртия голъмъ корабъ.
Като излезълъ въ Мраморно море, Е п се срещ
на лъ съ Е2, преда лъ му да отиде въ Якъ-Баши и
да се постарае да доунищожи останалигЬ тамъ ко
раби, а Е п решилъ да почива.
На 28. августъ двата подводчика наново се съ
брали, обстреляли Мудания, ходили въ Измидския
заливъ и .наново обстреляли мостовете по ж. п.
линия, потопили още много ветроходи и мауни. Е а
започналъ да се готви за връщане, а Е2 отишелъ,
въ Босфора и Цариградъ.
На 3. септемврий Е п билъ готовъ за връщането
си, като предварително снелъ орждието си.
Той, следъ 7 часово плаване презъ Дарданелите,
се завърналъ благополучно следъ 29 дневно плаване,
въ което потопилъ единъ линеенъ корабъ, една
канонерка, б транспорта, единъ въоржженъ параходъ и 23 ветроходни кораба.
Презъ време на дългото си плаване, обслугата
намирала пресна храна по потапянигв отъ нея ко
раби, и така тя не се чувствувала много зле.
НАШИЯТЪ ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРСЪ

П. А. ШИШКОВЪ

ЕПИЗОДЪ И З Ъ ВОЙНАТА
(Продължение отъ брой 2).

Фичевъ и Лазаровъ нервно дигнаха бинокли
на очи:
— Или е Корковадо или е Дженералъ, — рече
Фичевъ.
— Ако е германски, требва да е Хиосъ, защото
не виждамъ рейки за безжиченъ телеграфъ—попра
ви Лазаровъ.
— Бърно! Липсва му безжиченъ . . . Като че ли
е пъленъ съ хора, съ войници . . .Бързо на сиг
нала, Лазаровъ! Постарай се бързо да го прочетешъ . . .
. Иг преди да бЪха успали да му отговорятъ, параходътъ усп* да се изтегне косо съ левия си
мански
продрънча
машинния
му телеграфъ
бортъ, войници,
показа отдалече
пълната
си палуба
съ гери винтътъ му спре" да се върти . . .
V _ Хи-осъ! — прочете и остЪче Фичевъ презъ
бинокла. ;— Стопъ, Лазаровъ! — и винтътъ на До
бруджа спре.
;• Тукъ и оттатъка б-Ьха вече вдигнати национал
ните- знамена. Българското салютуваше германското.
И; подравнявайки се отъ инерциите си, двата пара
ходи се наближихаг на около триста метра. И изведнъжъ германскиятъ' командиръ прорева презъ
рупора къмъ Фичева:
.
— Огь Варна ли излязохте?

— Тъй вйрно! — екна Фичевъ. — Отъ Варна...
— Какви еж последните новини?
— Отлични! Последниятъ слухъ бе, че нашити
войски еж завзели Солунъ . . .
— Завзели Солунъ? Зав-зе-ли Солуна? Нима?
— Точно така! — отекна громко Фичевъ. —
Взели Солуна . . .
Следъ мигновение едно мощно „ура" отъ хиляда
гърла продра небосвода. . . Утихналъ шумъгь отъ„урата" германскиятъ командиръ додаде:
— Вчера имахме бързо нареждане да приберемт»
всичкитъ си войски отъ Новоросийскъ и съ пъленъ
ходъ да летимъ къмъ Варна . . .
Това е, вероятно, — допълни Фичевъ, — за
да се пратятъ войски за окупация на Солунъ
Второ громно, по-мощно „ура" процепи въздуха
и Хиосъ тури винта си въ действие*
До виждане 1 — гръмна радостно рупорътъ
на германеца.
— До виждане! — загърмеха възгласи оттукъ
й отатъка . . .
Пресъкълъ вече траверса на Сарича, Фичевъ сви
паралелно къмъ бръта и постави корабния носъ по
курсъ N01:0 — северо-изтокъ — къмъ-изтокъ . . .
А следъ около половина часъ, Хиосъ бе една
контура отъ димъ и туловище всрЪдъ оловено-
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— Както се.е завъртЪло колелото вече —- едвавиолетовия цвътъ на хоризонта, който продължи
ли
нЯкога ще се завърнатъ стопанитъ на тъзи
да танцува и днесъ вь крива линия . . .
Изобърналъ къмъ северъ, Добруджа пое вълните вили . . . Отсега нататъкъ въ ГБЗИ вили ще се на
право въ носа си и запори, като могжщо орало стани босякътъ. — Обменяха си те мнения и за
всрЪдъ пъна и пръски . , . А брътътъ — красивиягь ключения по поводъ политическото и стопанското
кримски . източенъ брЪгъ, съ красива планинска ве положение, което се бе ширнало изъ Русия. . . .
Носейки се по румба N010, оттукъ нататъка До
рига, която започва, като се начална точка отъ Саричъ — се заточи оловено-виолетовъ въ низините бруджа започна да се отдалечава отъ сушата, по
и тъмно-азуренъ въ височините, еднакво красивъ и неже брегътъ иззиваше на чупки, които не бъха
приказенъ долу до вълните и горе въ облаците... паралелни на корабния пжть . . . Заточиха се но
Пресекли траверса на Саричъ въ осемь часа на сове и носчета въ биноклитъ на офицеригв и предъ
двадесеть мили далече отъ бръга, по объдъ ГБ пре очитЬ на моряците. Отминаха прочутитъ носове: —
сякоха и траверса на прочутия носъ Лй-Тодоръ, Аю Дагъ. и Плака,' които влязоха съ имената си въ
който наближиха на десеть мили. А задъ Ай-Тодора, вахтения журналъ, а къмъ четири часа отминаха и
изподъ посърналата есенна премЪна на планината, носъ Алушта, върху който бе кацнала бъла, фа
като гжби започнаха да никнатъ красиви вили — рова кула . . .
Щомъ се мръкна, влязоха въ белата светлина
вилигв на руски богаташи, които бЪха въ съседство
съ руския царски дворецъ, кацналъ всръдъ най- на единъ фаръ, който проблесваше презъ всеки
поетичното м^сто на Крима. А всрЪдъ вилите, като две секунди. Командиръ и офицери, отворили ло
на длань, белееше Ялта, . плътно сгушена въ цията на Черно-море следъ три-годишното си стоене
заливчето си и страхливо покатерила се по. ВИСОЧИ въ Девненското езеро, отново пакъ заучаваха за
НИТЕ надъ себе си. Ялтенскиятъ заливъ кокетливо бравените характеристики на фароветв и светли
б е приютилъ всичко у себе си, бе го поста вилъ ните имъ. Отсрещниятъ фаръ отговаряше на харак
право срещу изтока, точно срещу всекидневния теристиката на фара, кацналъ на носъ Меганомъ.
* слънцеизгрзвъ, който непрекъснато требваше да Въ седемь пресЬкоха траверса му толкова близу до
праща първите си лжчи върху всека канара, върху брега, че — просто — на всички имъ се стори, че
фарътъ бе само на единъ досегъ до тЬхъ . . .
всека градина, дърво, лоза, домъ . . .
Моряците, наблюдавайки красотата на Ялта и
По сведенията, които Фичевъ имаше отъ флот
околностьта й, саркастически се усмихваха и съ за ския щабъ, той знаеше, че тукъ презъ цълата война
доволство пращаха проклятия и псувни къмъ сто не е имало минни заграждения, затова той бъ спопаните на чудно красивите вили.
коенъ и веселъ . . .

Морето при ман. Св. Коистантинъ
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Зимна
Оттукъ Фичевъ взе още единъ румбъ въ лъво
и постави корабния носъ точно на североизтокъ...
Вътърътъ бучеше, но не дагаше вълни. Закрити
подъ бръга на Крима откъмъ северъ, който се
явяваше като естествена, вълноломна стена — До
бруджа тръгна въ равна вода, изпъстрена сь кжси
зжбери и пъна . . .
А въ десеть часа фарътъ, който проблесна отъ
лъво — б % фарътъ на Феодосия . . Изобиколиха
издалечъ тъмния и опасенъ носъ Кииъ-Лтлама и
къмъ единадесеть — съ малко ходъ започнаха да
влизатъ на рейда на Феодосия.
По сръднощь хвърлиха котва и последва кжса
заповъдь отъ Фичевъ:
— Лъхайте да спимъ, че утре ни чака тръскава
работа !
. . . Спали добъръ и крепъкъ сънь следъ пър
вото си морско пжтуване отъ три години насамъ—
въ седемь сутриньта всичките бъха на крака.
Въ осемь дойде карантинниятъ лъкарь, младъ
руснакъ, строгъ и неразговорчивъ, който взе ВСИЧ
КИТЕ корабни книжа отъ Фичева и му посочи мъчггона кея, гдето да акустира кораба му.
Въ деветь Фичевъ дигна котва й бавно, внима
телно поведе Добруджа къмъ определеното мъсто.
Двама руснаци въ една лодка поеха вързалата отъ
парахода и ги понесоха къмъ кея, гдето други двама
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буря
ги завързаха навънъ. Параходътъ завиралъ върза
лата си, понесе се успоредно на кея. . . Отпредъ
на стотина метра около единъ турски мотсръ-вътроходъ бързо шетаха десетина германски войници, кои
то стоварваха денкове, човали, кревати, архиви, ма
сички, пишещи машини," хлъбъ, месо, зеленчуци. . .
Шетнята имъ б е бърза — просто—като че ли щъха да правятъ отстжпление. . .
Завързалъ парахода си на кея, Фичевъ нареди
на Лазаровъ да приготви трюмоветъ за стока, взе
запечатания пликъ за германския началникъ на изземвателната комисия и прекрачи презъ дъската,
която съединяваше кораба съ бръга. Стжпилъ на
сушата, той запита единъ германски войникъ за ТЕХ
НИЯ началникъ. Поведоха го къмъ едча барачена
постройка, недалечъ отъ пристанищната ограда. Фи
чевъ влезе при германския офицеръ, който бъ капитанъ по чинъ, подаде му писмото и кжсо рече:
— Отъ България ида за зърнени храни, господинъ капитанъ!
Германецътъ грубо изръмжа и дори не пожела
да погледне госта си. Нито го покани да седне. Из
гледа го косо отъ глава до крака, като да имаше
престжпникъ предъ себе си. Нервно разкжса плика,
бъгло хвърли погледъ. на писмото и кресна:
— Подлеци! — викна той враждебно въ лицето
на Фичева. — Подлеци! Вамъ нито зрънце ще дамъ!
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Нито зрънце I Отрова вамъ. . . По дяволите вър
вете! . • — И той хвърли писмото на пода.
—Такава враждебность, такава нервность, такава
грубость? . . Защо?—Фичевъ се наежи, настръхна,
почервекБ до задъ ушите си, стисна юмруци, но
благоразумно наделъ- и можа само меко да изрече:
— Мога ли да знамъ, къмъ кого се отнасятъ ва
шите думи?
— Можете да знаете! — сопна се германецътъ.
— Можете! Къмъ васъ и къмъ всички българи. . .
Подлеци, подлеци и подлеци сте! Току-що телеграфътъ ми донесе шифровано известие, че вий, бъл
гарите, сте сключили сепаративенъ миръ. . .
— Се. . . па. .'. ра. . ? —наточели сърдцето на
Фичевъ се изтърколи въ краката му. Усъти, че прибледне и че куражътъ му се изпари. Приседна на
близкия столъ, пое дъхъ и можа да промърмори:
— Та. . . нали. . . ужъ. . . нашигв бЪха влезли
въ Солунъ?
— Краставици! — кипна германецътъ още посилно и скокна. — Да, вашигв еж влЪзлй въ Со
лунъ ! — изме се той саркастически. — Да, цъ\па
ваша армия е влъзла въ Солунъ! Ц-вла ваша армия:
офицерите безъ саби, войницитЪ безъ пушки! Така
еж вл-Ьзи въ Солунъ! . . Така еж влезли . . . Сбогомъ! . . Така еж влезли . . . Между васъ и насъ
— капутъ! Азъ евакуирамъ. . . — и германецътъ,
забирайки съ себе си една мушама и едно куфарче,
напустна стаята . . .
Душевно омаломощенъ отътоку-що чутото, Фи
чевъ дълго престоя въ бараката на германеца, кой
то вече се не завърна. Писмото на флотския щабъ
лежеше на пода, стжпкано оть германеца, когато
прекрачи, за да излезе.
Потъналъ въ тжженъ размиеглъ за всичко онова,
което щ^ше да последва отсега нататъкъ — Фичевъ
се сгърби на стола, тикна шията въ плещигв си,
замижа, забрави се и остана инертенъ къмъ часовете.
И, когато стана, сгърбенъ и съ песивело лице,
той зашава къмъ кораба си, като сомнамбулъ. . .
Местото, гдето беше турскиятъ моторо-вътроходъ
беше праздно: вещите б%ха вдигнати, а корабътъ
б е отпжтувалъ. И нито единъ германецъ нямаше по
кея . . . Сомнамбулно той продължи до Добруджа,
прекрачи въ него и само две думи можа да отрони
къмъ хората си:
— Катастрофа . . . братя . . .
Още еж щата вечерь мастните вестници издадо
ха бюлетинъ за българската катастрофа. Съ едри,
тлъсти букви б е отпечатано: Добро-поле. . .
На другия день, окопитилъ се, малко Фичевъ,
подаде бърза телеграма до флотския щабъ въ Варна.
Напраздно всички чакаха отговоръ до вечерьта. Той
не дойде и на другия день. Нито и на по другия
день . . . Въ вахтения журналъ се заредиха датитв:
3, 4, 5, 6, 7 октомврий съ еднообразното съдържание:
„На кея въ Феодосия—въ очакване на заповедь.."
На 15-й октомврий Фичевъ се яви въ портовото
капитанство и поиска корабните си документи, за
да си отплува празденъ за Варна. Строго и резко
му отговориха, че неговиятъ въпросъ т. е. въпросътъ за отплуването на Добруджа, се билъ проучвалъ : . .
— Кааакъ? — изпули очи Фичевъ и усъти, че
студена поть го обле.
— Така . . . така и така . . . — обясниха на Фи
чева, че Добруджа билъ рускиятъ Малороссия, а
сега колелото на войната се било завъргЬло поиначе и заради това Добруджа пакъ' щелъ да се

МОРСКИ

СГОВОРЪ

завърне къмъ старото си име и къмъ старото си
знаме . . .
— Кааакъ? — съвсемъ прибледне Фичевъ и
стана нужда да приседне.
Следъ други два дена- морските власти кратко
предписа на Фичева да освободи парахода въ срокъ
отъ двадесеть и четири часа.
На 19 й октомврий двадесетте и петь души отъекипажа, съ моряшките си сакове, куфарчета и бохчички, се наредиха на кея. Двама стражари ги на
редиха въ колона по двама и ги поведоха. Стигна
ха на гарата. Посочиха имъ едно третокласно купе
и имъ заповедоха да влезатъ. Тренътъ тръгна и се
заноси паралелно край морето, отгдето все още се
виждаше Добруджа. А после, като се откженаха
отъ гаричката на Сарж-гьолъ, понесоха се по крим
ските равнини въ северо-западна посока. И презъ
Джанкьой и Симферополъ на другия день следъ
обедъ стигнаха въ Севастополъ. Отведени бЪха въ
една казарма. Престояха три дни тука, гдето изобил
но ги гощаваха съ боршъ и хлЪбъ. На четвъртия
день пакъ ги дигнаха и ги поведоха къмъ пристани
щето. И съ катеръ ги откараха въ единъ товаренъ параходъ, на чиято кърма се разв-вваше ромънски флагъ. Като завърнаха ромънското знаме
„добружанцш-Ь" прехапаха устни . . .
По объдь напустнаха Севастополъ и на другия
день стигнаха въ Сулина. И тукъ престояха три дни
въ една полицейска казарма, гдето на последния
день т% се срещнаха съ петима свои сънародници
отъ кръстосвача Надежда: единъ лейтенантъ, единъ
мичманъ, единъ корабникъ и двама подофицери. . .
И сега, като присъединиха „надежденцитъ" къмъ
„добруджанцигв" — всичките заедно ги чатикаха
въ трюма на една баржа и съ реморкьоръ ги отпра
тиха срещу течението на Дунава. . .
Наседали въ дъното на баржата, лейтенантътъотъ Надежда започна да разказва кратката си оди
сея и тая на- другарите си:
— Точно преди тридесеть часа бехме си въ На
дежда на кея до арсенала въ Севастополъ. Изведнъжъ гръмна бомба по среднощь до нашата кърма~
Втора бомба, трета бомба. Запукаха. И всички крес
наха, че червено армейска колона дебаркирала. Ние,
вахта и под-вахта се юрнахме по всички посоки^
Паника, суматоха и беготня. . . Язъ и четирмата ми
другари изнеднъжъ се люшнахме въ единъ мотороходъ, който се потатрузи покрай Надеждения бортъ
и. . . и. . . снощи мотороходътъ ни изхвърли тукъ.
— Я какво се е било разиграло въ Севастополъ>
,—дигна вежди Фичевъ.- Червено- армейцитъ ли еж
влъзли?
— Колкото вие знаете, толкова иазъ. Имаше бом
бардировка — това знамъ! Отъ кого и какъ? —
дигна той перкомърно извити рамене. — Отъ една
страна червено-армейците, а отъ друга страна р а з глобениятъ ни корабъ ни посочиха само единъ пжть:.
бътството,..- млъкна лейтенантътъ и като че ли с е
изчерпи желанието му да приказва повече
Каго се спряха въ Галацъ, за велика своя скръбь— тридесетте сънародници узнаха, че „Съглашен-'
скитъ- войски били стигнали до Ллепо и че Турциябила предъ капитулация. . ' . " ' •
— Стана тя — каквато стана! изпъшка Фичевъ,
като винтовия валъ, когато прави проба напредъ
и назадъ.
— Добро поле! - прихленчи лейтенантътъ. Добро поле ни изяде главата! _ скръцна той и
пустна псувня къмъ .добро-полчани"
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А следъ день, като спрЪха на скелята въ Браила,
ромънцитъ беха разукрасили целия градъ съ зна
мена, а камбаните биеха тържествено поради окон
чателната си победа надъ турците, които вече били
поискли миръ и беха подписали примирие. . .
На другия день по мръкване се показа Русе. Реморкьорътъ хързулна баржата покрай единъ понтонъ,
върху който „добруджанцитв" и „надежденцитв"
зърнаха сенегалци съ щикове- . .
— Станала е тя — каквато е станала! — изпъшкаха всички на разни гами.
Единъ френски подофицеръ стжпи на баржата и
заповяда на тридесетте българи да излезатъ. На
редиха се тридесетте сънародници двама по двама
и стжпиха на родната земя. Заобиколиха ги четирма
сенегалци съ щикове и ги поведоха. .
Лазаровъ, вървейки редомъ съ командира си,
тупна го по гърба, усмихна се и рече:
ВЕСЕЛА

— Е, г. коменданте, войната свърши и за насъ!
— И за насъ ли?—извърна глава Фичевъ, като
ужиленъ и за секунда спре да върви.—Братко, Ла
заровъ, нека да ми върнатъ парахода и свобод
ното море и знай—готовъ съмъ десеть години да се
ширя изъ мините отъ сега нататъкъ!. . .
— Свърши се тя. . . свърши се тя, — тупна го
лейтенантътъ отзадъ. Новъ листъ отъ нашата исто
рия ще се пише вече. Новъ черенъ листъ. А морето
ще ни стане далечно, далечно... Ти поне остави чуж
дия Малороссия, а ние оставихме нашата скжпа,
нашата единствена Надежда. . .
Следъ половинъ часъ коменданството' разпрати
тридесетте моряци по домовете имъ и Фичевъ разбра,
наздраво разбра, че войната бе свършена, свършена
по сухо, свършена и по море. . .

СТРАШИМИРОВА

МОТОРИСТЬТЬ АНТОНЪ
Пжтьтъ отъ планината къмъ морската равнина
беше лекъ и Антонъ вървеше бързо. На гърба
му се люлееше шарена торба. Тамъ беше всичкото
му имущество, което изнесе отъ село: една завивка,
малко дрехи и пресна пита хлъбъ. Задъ него, подъ
върха, оставаше родното село. Тамъ той бе живелъ
до днесъ. Тамъ работеше отъ дете чужда работа,
заедно съ майка си. Но тя беше покойница отъ година
и Антонъ беше съвсемъ самъ... А отъ всека кжща,
отъ нивите, отъ скалите край реката, виждаше се
морето. Бавно се спускаше хълмистата равнина до
сиво-синия воденъ кржгъ, неизмЪненъ съ бреговата
си линия на врезаните въ него полуостровчета, гдето
върху тесните ивици земя се б%ха приютили край
брежните градчета. А въ дъното на залива беше
невидимиятъ пристанищенъ градъ. Натамъ димеха
параходи, които идваха отъ Цариградъ. Често, гле
дайки надъ хоризонта прозрачно облаче,' което се
пилееше като параходенъ димъ, Янтонъ въздишаше.
А нощемъ полето се преливаше неусетно въ морето.
На Антона се струваше, че дочува плисъка на вълни.
Лампата на некой закъсн-влъ автомобилъ по шосето
не беше ли лампата на моторна лодка? Далече по
хоризонта гаснеха и просветваха фарове. . . Когато
пъкъ въ лунна нощь надъ равнината плуваше сън
ливо златиста мъглявина, Антрнъ не можеше да
отмахне очи отъ далечината, която превръщаше
полето на синкаво море. А той стоеше горе, като
на островъ, а наоколо беше водата: безднена, лунна,
притихнала.
»
„
— Какво си се умислилъ? — ще го запита нЪкои
случайно.
— Нищо. . . гледамъ.
— Че какво има да се види?
• — Така. . .
Можеше ли Антонъ да каже, че той въ тая лунна
мъгла виждаше и усещаше морето? И че нещо ста
ваше въ сърдцето му, неясно за самия него, но не
победимо? И той мълчеше въ една действителность,
съ която самъ живееше.
Зиме навалълиятъ снегь превръщаше всичко въ
изравнена белина. Но тя опираше до мрачносивото море, гдето беха сега ПЪНЛИВИТБ вълни и
бурите, а може би и разбитигв ладии.
Но и селянитъ споменаваха понекога морето:

— Мореникътъ заве—казваха за морския ветъръ,
който идъше отъ откритото съ соленината на водата.
— Мореникътъ въе—повтаряше Антонъ съ лице
въ струитв на ветъра и съ сърдце въ копнежъ по
морето.
Антонъ знаеше отблйзу морето. Два пжти той
слиза въ срещното прибрежно селище. Първиятъ
пжть, почти дете, съ майка си. Тя го заведе на бръта,
гдето идеха, разливаха се и се отдръпваха вълни.
Той се затича по морския пъхъкъ следъ вълната,
която се оттегляше, докато нова вълна шумеше на
среща.
—Бегай, ще те завлече дългата—извика майка му.
Наистина, дългата измокри краката му. Черниятъ
пъхъкъ лъщеше, отъ кафявите треви, изхвърлени
на бр^га, идеше новъ миризъ. А вълнитв така и
се разбиваха и си отиваха, като на игра.
Вториятъ пжть той беше отишелъ вече самъ.
Седъ съ часове на скелята, имената на ЛОДКИТЕ се
врезаха въ паметьта му: една хубава моторница се
казваше Мечта, широкъ потъмнълъ корабъ б-вше
Скитникъ.
По-късно Антонъ запита новия селски учитель,
какво е мечта. Момъкътъ, който за пръвъ пжть, отъ
ученическата скамейка дойде тукъ отъ града, за да
обучава четиритЬ отделения съ още единъ другарь,
му обясни.
И Антонъ разбра, че неговата мечта е морето.
Да бжде при него, да пжтува по него съ. стария
Скитникъ или съ Мечта, а не само да го гледа отвръхъ планината.
И ето, днесъ той тръгна къмъ морето, тамъ ни
кой не го очакваше. Но не го ли викаше морето
съ своята априлска синина? Все щеше да се намери
работа и за него тамъ. Последните две лета б-Ьше
работилъ при вършачкитв. Той разбираше отъ мо
тори. За две здрави ржце ще има работа. Той не
се страхуваше. И изпълненъ съ обещанията на
собственит-Ь си видения, той слизаше съ очи къмъ
морето, което ид-Ьше се по-близу.
Въ градчето той пристигна къмъ залЪзъ, когато
лозарските коля се връщатъ и въ злагенъ прахъ
шосето се дими. Антонъ отиде въ стария ханъ, кждето бе нощувалъ и по-преди. Тоя ханъ най му се
харесваше. Всички други въ градчето, което лъте
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шумеше отъ л%товници, бЪха нови хубави сгради.
Наистина, и стариятъ ханъ бъ измазанъ скоро съ
жълта боя, но почернелиятъ дървенъ таванъ въ
широкия салонъ показваше годините му. Идеше ми
ризма на печена риба и пържени дробчета. Лнтонъ
седна да похапне. Той беше здравата изгладн-влъ,
макаръ че по пжтя пръсната пита бъ разполовена.
Той сложи върху кафявата маса останалата, извади
малко заструже съ сирене на бучки отъ мъхъ, по
колеба се преди да си поржча една риба.
— Чудесни чирузи — похвали ги момчето съ бе
дата престилка. — Ти по какво така тукъ, а?
— Ще търся работа.
— Я. . . хубаво. . . е, хайде на добъръ часъ! —
И младиятъ прислужникъ подаде Лнтону омазаната
си ржка.
Лнтонъ се усмихна доверчиво.
Задъ прозорците, които заемаха целата стена съ
разтворената въ средата врата, беше улицата съ
вечерното оживление: работници се завръщаха отъ
работа, чиновници бавно се разтжпкваха, момичета,
излезли да купятъ некоя дреболия, закачливо се
смаеха. Отъ близкото магазинче идеха звуци на
радио.
— Какво чудо! — мислеше си Лнтонъ. — ПБЯТЪ
презъ гори и морета, а се чува тукъ. . . Така каз
ваше младиятъ учитель.
— Въздухътъ е пъленъ съ пътни и гласове отъ
всички страни. Но требва апарагь, за да ги чуешъ:
некаква кутия и жица. — И, ядейки, съ понаведена
глава, Лнтонъ се вслушваше въ песеньта, която
идеше Богъ знае отгде. И той забрави, че е въ край
брежното селище, на вечеря въ стария ханъ „Черно
море". Той не виждаше няколкото стари мжже, които
бавно пиеха своето вино. Пъсеньта го пренасяше въ
другъ свътъ, както въ приказките—презъ деветь
царства, въ десето. Електрическите лампи светнаха
на улицата. И Лнтонъ остана за малко така, съ
лакти върху масата, съ понаведена въ лево глава,
съ очи, които минаваха надъ улицата. Те бъха кафя
ви, тия очи, и изглеждаха почти черни отъ дългите
ресници. Лицето му беше мургаво, продълговато,
може би, малко слабо. Имаше н%що странно въ това
лице, гдето очите на мечтатель се свеждаха често
надолу, а устните, силно изрезани, издаваха затаена
упоритость въ своето мълчание.
Лнтонъ се опжти къмъ скелята. По главната
улица се разхождаха млади хора. Кръчмигв шумъха,
бръснаригв стоеха въ белите си престилки предъ
вратите. Лнтонъ си спомни, че днесъ е понедълникъ,
Познатата витрина на книжарницата беше пакъ
осветена: виждаха с е ' картинки и разни миди. Да,
всичко си беше сжщо, както последния пжть, когато
дойде преди две години. Само младите кестени,
тогава посадени край училището, сега б-вха станали
по-високи. Ето и площадътъ предъ митницата, и
лампата, която осветява праздната скеля. Водата
шуми около железните подпори. Морето е предъ
него. До винча стои влюбена двойка и си шепне.
Лнтонъ се връща назадъ и сЪда при стълбата. Наблизу се люлъятъ лодки, по-далечъ проскръцватъ
гемии. Л крайбрежните лампи очертаватъ въ свЪтълъ венецъ извивката на залива. Неподвижниятъ
фаръ на западъ сочи пристанищния градъ. Небето
надъ него светлее. Другите два фара, които се
виждаха и отъ село, просвътватъ и угасватъ въ равни
междини.
Влюбената двойка си отива. Лнтонъ е самъ съ
морето, което го прониква съ дъха и влагата си.
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И той седи неподвижно, заслушанъ въ проплискването на водата, която му шепне доверчиво. Той слу
шаше морето. . . Я прозорците на КЖЩИГБ, като
уморени очи, угаснаха. Лнтонъ стана. РжцетЪ му
се леко разтвориха, като за да обгърне самотната
морска нощь. Замаенъ отъ умората и отъ въздуха,
той съ бавни стжпки се връща по пустата улица.
Сега светятъ една две кръчми, отъ които иде не
ясна глъчь. Лнтонъ бутна големата дървена врата
и вл-взе въ хана. Когато заспа, той сънуваше ске
лята, че се е откжснала отъ брега и се носи по водата.
Открояваха се призрачни градове по суша, която
скоро потъваше и после беше само море, море,
море. . .
Когато се събуди, слънцето минаваше презъ зацапаните стъкла. Той се ВИДБ на сушата и за да
живее, требваше да си намери работа. Но откжде'
да почне да търси?. . . Вчерашната радость бе' за
менена днесъ съ смжтно безпокойствие.
Неколко дни той обикаля край скелята. Очитъ
му следъха съ възторгъ моторните лодки. Но работа,
каквато искаше, не можеше да намери. Така день
следъ день отиваше. Когато товареха на бреговия параходъ бъчви съ вино, той беше между работниците.
Другъ пжть поработи по новото шосе, което щъше
да свърже градеца съ плажа. Стана гребецъ въ една
аламана, гдето зае местото на разболелъ се рибарь.
И на третия день гребеше ловко, съ отсечените
удари на другите гребци. Но гребецътъ оздрави и
зае пакъ местото си,
— Нема ли работа на моторницата, — запита той
главния работникъ.
— Нема, — отсече другиять.
Единъ день, къмъ края на май, Лнтонъ похлопа
на вратата на хубава крайбрежна кжща.
Излезе малко русо момиченце.
— Тука ли е г-нъ Петровъ?
— Тука е, — отговори детето и извика баща си.
Лнтонъ бе работилъ веднъжъ въ полето при
вършачката на Петровъ. Знаеше, че има въ града
друга. Може би, ще има работа за него.
— Не,— казатой. —При менъ и тая година еж ми
налогодишните работници.
— Значи, нема. - Лнтонъ постоя мигъ съ каскета
въ ржка предъ вратата, която се затваряше. Вжтре
между зеленината на дърветата синееше морето.
— Какво искаше? — попита момичето баща си.
— Търси работа.
— Лми, защо не го взе?
— При насъ нема работа за повече работници.
— Търси работа, — повтори си момиченцето и изкочи изъ широката врата на брега. То ВИД-Б, че
момъкътъ върви полека все още съ каскета въ ржка.
И въ тези бавни стжпки детето усети мжката на
тоя човекъ, който не,бързаше, защото не го чакаше
работа, пъкъ и не знаеше, кжде. да отиде. „Дали ще
намери работа?" Момичето стоеше на брега, съ б е
лата рокличка на кждри, съ коса позлатена отъ
майското слънце, И тжга мина по лицето му Но
момъкътъ не ВИД-Б ТОЯ съчувственъ погледъ. Л долу
морето синееше съ чуденъ коприненъ блесъкъ. Гларуситъ хвърчеха леко и плавно, размахвайки криле
като подъ музика. Да, подъ музика. Защото вълнитъ
шумеха съ празднична песень.
. . . Втора пролеть започна, откакто Лнтонъ
слезе отъ планината. Презъ тая година той работи
всичко: и копанъ на лозята, и лодкарь въ лодкитъ.
Но имаше и дни, въ които бъ гладувалъ Но не се
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отчая. Прол-втьта му носеше нови .надежди. Очак
ваше се богатъ риболовъ.
Въ градчето дойдоха група рибари, при таляна
на- единъ варненецъ. Тъ беха събрани отъ разни
краища. Гладътъ и нуждата ги сливаха въ едно
обезличено цъло: загрубели, мрачни, окжсанй. Тукъ
имаше българи, турци, гърци, арменци, унгарци и
руси. Между тия работници попадна и Антонъ. . .
На югоизточния край на полуострова те си построи
ха подъ заслона на високия бръгъ дъсчена колиба.
Една печка въ средата и дървенъ одъръ покрай
стените. На песъка б^вха нахвърлени дългите стъл
бове за таляна, аламаните, прътнобоядисани съ бледозелена и жълта боя, се люлееха, завързани за
наскоро построената малка скеличка; тукъ морето
на два метра отъ камъните беше дълбоко единъ
бой.. По далечъ се б^леене грециозната б%ла мо
торница.
Започваше работа.
А надъ бр^га и надъ морето, все още заоблачено, виснеше мартенското небе.
Започнаха постройката на таляна. Нъколко дни
подъ редъ поставяха стълбовете: бавна тежка ра
бота. И когато прикачиха мрежата и желязното вжже
се изопна подъ водата до непоклатимите крайбрежни
скали, талянътъ беше вече готовъ и рибата може
ше да заповеда. Тогава работниците отиваха въ
кръчмата, и когато се връщаха назадъ, следъ полунощь, всЬки ругаеше и викаше на свой езикъ, като
въ единъ малъкъ Дантевъ адъ.
ЛодкитЬ отиваха три пжти до таляна: при зори,
къмъ об-вдъ, при залъзъ, а често и нощемъ. Нощите
си работниците прекарваха обикновено въ кръчмите.
Тамъ тЬ яд-вха и пиеха, докато нЪкоя хармоника и
мандолина повтаряше за стотни пжть отъ зимата
вариации отъ мотива «Налейте, да пиемъ!" И рибарит-Ь — скитници, тия, които въ никое селище немаха близка душа, изкоренени отъ родното место,
захвърлени на това крайбрежие, пиеха, смееха се
съ гърленъ смехъ, който се пресичаше отъ вжзлитъ на мжката сждба. Нъкой удряше съ юмрукъ
по масата и запеваше въ такта на хармониката, и
когато се връщаха къмъ колибата, залитаха въ кривулици отъ кжщитъ до почти отвесния брегъ. Тапъ...
тапъ се отпущаха тежко нозете върху земята, до
като пияниятъ ругаеше и викаше. Тогава събуди
лите се жители отъ крайбрежните кжщи мърмореха
съ ядъ:
— Проклети пияници!
А нъкое страхливо момиче се свиваше въ завив-.
китв си, чувайки подъ прозорците си СТЖПКИТБ и
хрипкавите вжзлести гласове.

Г. КЪНДЕВЪ

Като пияни призраци рибарите се изпокриваха
въ колибата. И ГБ заспиваха бързо единъ до другъ
върху одъра, свили се въ своите дрипи. А ветърътъ
минаваше презъ прозорците и дъхаше на водорасли
и соль. Въ полукржгъ невъзмутимо фаровегв бдехаИ всичко се смълчаваше.
Въ единия жгълъ на колибата лежеше Антонъ,
събуденъ отъ завърналите се пияни. Той не можеше
вече да заспи. Неясна мжка притискаше сърдцето
му. Морето беше тукъ, подъ него, той чуваше ди
шането му, усещаше влажния соленъ дъхъ. Но редомъ съ него бъха нищетата и отчаянието, което
овълчава и прави погпеда мраченъ, свирепъ.
—Те не се над-вватъ на нищо вече,—мислеше си
Антонъ. Но на какво се над-вваше самъ? Той беше
младъ. Но какво го чакаше следъ години? Не ще
ли се отпустне Н-БКОЙ день, пращайки по ДЯВОЛИТЕ
ВСИЧКО? Дали н^ма да прилича на единъ отъ ТБЗИ
пияници, които СЪ лице, прор-взано отъ страшни
бръчки, се влачи отъ колибата до кръчмата, гдето
заспива на пода. И тъй ще си и умре — сгърченъ
отъ старость и трудъ, въ сирашка неволя. . . Не, не!
Той н-вма да се пропие! Морето ще бжде между
.него и тая тъмна беда, която го дебне като своя
млада плячка. Антонъ ще пжтува, ще види свъта.
нататъкъ, гдето се пил%е призрачно параходниять
димъ. И като прободенъ отъ внезапенъ копнежъ,
той р-взко се поизправя надъ одъра.
— Антоне, не спишъ ли, — обажда се съседътъ
му Маринъ.
Антонъ мълчаливо се отпуска.
— Животътъ, а?—продължава шепнешкомъ Ма
ринъ.—-Азъ ти казвамъ, не.е за тьрпене тукъ. Тъй
ще си отидемъ и ние — отъ тая колиба въ кръч
мата и после. . . въ болницата, ако не ни нам-Брятъ
некоя нощь умрели на пжтя и съ боклукчийската
кола ни закаратъ на гробищата. Или тебъ ти е меракъ по християнски да те опъятъ. А?. . . Азъ не
съмъ видЪлъ още погребение на такива като насъ.
Техъ направо ги закопаватъ въ ямата. Ти чакашъ
за тоя день. . . Не бой се, нема да ти избегне, все
тукъ щомъ стоишъ да ловишъ риба за варналията.
— Стига, Марине, — молеше Антонъ.
— Стига ли? Морето обрахме — взехме му всич
ката риба, и пакъ сме безъ пукната пара. Ахъ,—да,
ти си имашъ нови дрехи отъ тъмносинъ докъ. И
бълнувашъ си, кой знае какво. Казвамъ ти — мо
рето е широко, пжтища мно-о-го по него, има и за
насъ. Русия не е далечъ. А ти стоишъ, въртишъ се
на одъра — чудо ли чакашъ да стане? докато нт*коя нощь се върнешъ самъ като кютукъ пиянъ.
Маринъ замлъкваше доволенъ, че е хвърлилъ
съмнение въ една душа.
(Следва)

ИТАЛИАНСКИЯТЪ ТЪРГОВСКИ

На 5. декемврий 1936 година италианскиятъ ми
нистерски съветъ е взелъ решение, което ще^ на
прави епоха въ развитието на морската търговия на
" ^ р е ш е н и е т о си отъ тая дата «инистерскиятъ
съветъ прегрупирва ц%лия италиански ^рговски
флотъ въ 4 нови параходни дружества като разпредъл* целия морски трафикъ помежду имъ и
оЬредъля точно линиите, които всеко д-во ще поддържа.

ФЛОТЬ

Това е постжпка, колкото смела, толкова и дал
новидна и ще очуди не само насъ. На развитието
на италианското корабоплаване се дава силенъ тласъкъ и то застрашава да заеме първо мЪсто въ
свъта.
За прокарването на това преустройство естестве
но ще се наложатъ фамадни разходи: за постройка
на нови кораби, за разместване на агенции, престроя
ване на бази и докове, за префупирване на дирек
ции и пр.
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За посрещане на всички тия разходи, държавата
създава дружеството „Сочиета Финанциария Мзритима", чието съкратено име ще бжде „Финмаре" съ
капиталъ 900 милиЬна итал. лири.
Това дружество ще играе ролята на регулаторъ
между четирите новосъздадени дружества, ще уча
ствува като акционеръ и въ четирите, ще съгласу
ва дейностьта имъ и главно ще ги финансира при
нужда.
Новите четири дружества ще носятъ следните
имена:
1. Д-во „Италия", съ седалище Генуа. Капиталътъ
му ще бжде 500 милиона итал. лири. Ще му бждатъ пре
дадени 38 парахода съ общъ тонажъ 468.449 тона.
Задължава се да обслужва линиите за северна и
южна Америка.
2. Д-во „Ллоидъ Триестино" съ седалище Триестъ.
Ще разполага съ 300 мил. итал. лири капиталъ. Предаватъ му се общо 59 параходи съ брутенъ тонажъ
443.388 тона. Ще обслужва линиите за Африка,
(вънъ отъ обсега на Средиземно море), Азия и Ав
стралия.
3. Дружество „Тирения" съ седалище Неаполъ.
Капиталътъ му е 150 милиона лири. Даватъ му се
54 парахода еъ общъ тонажъ 158.956 тона. Ще под
държа връзка между италианските пристанища и
ЛИНИИГБ за Либия, за западно Средиземно море и
за северна Европа.
4. Дружество „Адриатика" съ седалище Венеция.
Капиталътъ му ще бжде 150 мил. итал. лири. Даватъ
му се 39 парахода съ общъ тонажъ 136.261 тона.
Ще обслужва Адриатическо, Источно Средиземно и
Черно морета.
,
5. Болшинството отъ акциите на всички друже
ства ще се държи отъ държавата въ срокъ отъ б
години. Презъ тоя периодъ държавата ще упраж
нява върховенъ надзоръ надъ развитието и закреп
ването на новите дружества и ще приложи единъ
планъ за нови постройки на стойносгь единъ милиардъ итал. лири.
Предвижда се въ скоро време да се образува
едно д-во, наречено „Фиумана", което ще поеме ли
ниите на полуострова Карнаро (Фиуме, Пола и пр.)
и Зара.
Историята на развитието на търговския флотъ
на всички държави е една и сжща. Малкитъ- пара
ходни дружества, които завари настжпилата светов
на криза, започнаха непосилна борба помежду си,
борба на животъ и смърть. Чувствувайки се слаби
за изнасянето на тая борба, дружествата съ еднакви
интереси се картелираха, а нЪкои дори слЪха и об
разуваха по-големи. Картелите естественно продъл
жиха борбата помежду си, дори още по-жестоко,

защото те еж по-мощни финансови групи. Тая бор
ба, обаче, ги изтощаваше постепенно, понеже бвше
безкрайна.
Съ новата реформа на италианския флртъ, последниятъ се отърсва отъ една голема пречка. за
нормално развитие — конкуренцията. Естествено,
остава конкуренцията съ чуждит-в параходни дру
жества (компании), обаче, тя се води значително полеко, особено, когато държавата поема тая отговорность. Въ развитието на италианския търговски
флотъ настжпва нова фаза. Освободенъ отъ конку
ренцията вжтре въ държавата, съ ясно очертани за
дачи, нему остава само да се доусъвършенствува,
да си постави нови и по големи задачи за постигане.
И не е далече, може би, деньтъ, въ който щ е .
чуемъ за още по-смЪли решения, за още по големи
жертви за корабоплаването отъ други държави
които иматъ морска политика.
Една Англия, Франция или Германия разбира
много добре, какво значение има тоя актъ. Тв ще
потърсятъ начинъ да запазять господството си на
море, защото еж вкусили отъ сладостите му. Сжщо
и по-малките държави, макаръ и изнемогващи отъ
бушуващата криза, не оставатъ назадъ въ грижитБ
за флота си. Само ние ще го прочетемъ, ще се поочудимъ на действително грандиозния проектъ и. . .
ще го забравимъ следъ два дни.
Ще си кажемъ, че Италия или Франция могатъ
да го .направятъ, а ние не, защото тъ- еж големи и
богати държави, а ние малка и бедна. Дали, обаче,
така ще се утешатъ и нашите съседи, които еж
сжщо малки ? — Сигурно не! Те ще направятъ сжщото
макаръ и въ известенъ маещабъ, но ще направятъ
това, което силите имъ позволяватъ. Защото, само
въ насъ още' може да се слага въпросъть, нуждно
ли е корабоплаването или не. Въ другитъ- държави
тоя въпросъ е миналъ вече въ историята на раз
витието имъ и повдигнатъ днесъ, би предизвикалъ
сниеходителна усмивка.
Кога ли у насъ ще настжпи това блажено време?
Дали некога и българинътъ ще разбере, че морето е
благодать и че за владението на тая благодать не
се иска некакъвъ особенъ Божи даръ?
Стига само да се разбере веднъжъ, че похарче
ните за кораби, и пристанища пари не еж праздни
разходи, както за жалость мисли болшинството отъ
нашата интелигенция, а посрещане на най-наежщни
стопански нужди; че отъ кораби и пристанища имаме
сжщо тъй наложителна нужда, както отъ влакове и
гори; че владението на морето е владение на не
ограничена територия, стига това да стане ясно на
българския народъ, за нашата бедна и онеправдана
страна биха настжпили по-светли дни.

В Ъ Н Ш Е Н Ъ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДЪ
Откриването на конференцията на Малкото Съ
глашение въ БЪлградъ съсредоточи вниманието на
европейската дипломация въ този пунктъ на Бал
канския полуостровъ. По този поводъ и целата све
товна преса насочи вниманието си къмъ работигЬ
на тази конференция, като отдъли общирни колони
за статии, написани отъ специалистите, по въпроси
т е отъ външната политика.
Заслужава, обаче, да се подчертае едно харак
терно явление: докато миналата седмица френскиятъ
печатъ бъ- раздвоенъ въ своите мнения относно зна-

чението на итало-югославския пакть, днесъ мнения
та на почти всички вестници си схождатъ.
Общо, настроението днесъ е явно или прикрито
недоволство отъ новата ориентировка на югослав
ския м р ъ председатель и м ръ на външните работи
г. Стоядиновичъ. Отъ отзивитЬ на парижките ве
стници в%е песимизъмъ относно бждещето на Мал
кото съглашение.
.
• Договорътъ, подписанъ между Италия и Югосла
вия, се счита като тежъкъ ударъ не само върху
Малкото съглашение. Той разкжева солидарностьта
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на членовете отъ Малкото съглашение, обаче, решителниятъ завой ще бжде срещата Бенешъ—Стоядиновичъ. Бенешъ щтзлъ да постави на Стоядиновичъ решително въпроса за приемането на. френт
ското предложение за пакта за взаимно подпома
гане, но се страхуватъ, че югославскиятъ м-ръ председатель ще даде отрицателенъ отговоръ.
Споредъ нтзкои френски вестници, . Югославия
станала най мощната държава на Балканите, престижътъ на ОН билъ на изчезване, а най-гол-Ъмата концесия, направена отъ Италия на Югославия,
е частьта отъ договора, съ която се гарантира на
югославските
малцинства въ Италия правото да гогорятъ на! своя роденъ езикъ въ черквите и учили
щата. Още повече, че отъ 10 години насамъ Италия
практикува единъ режимъ на денационализиране на
югославските малцинства въ Истрия.
На свой редъ италианските политически кржгове
се надеватъ, че новата спогодба съ Югославия ще
отбележи залтззъ на Малкото съглашение.
Солидарностьта на Ромъния, Чехословакия и
Югославия прекарва понастоящемъ сериозно из
питание. Официалното подписване на итало-югоглавския пактъ бе посрещнато въ Прага и Букурещъ
съ задоволство, но въ сжщность, безпокойствието е
надделело. Съ българо-югославското споразумение
се отслаби Балканското споразумение".
ФранцузигЬ намиратъ, че сегашната конферен
ция на Малкото съглашение.е отъ капитално зна
чение за бждещето на централна и дунавска Европа.
Предлагайки своята помощь на Малкото съглашение,
Франция търси помощь и подкрепа за Чехословакия,
която е гарантирана отъ Бълградъ само срещу едно
унгарско нападение.
Значението на конференцията е така грамадно,
главно поради последния итало-югославски пактъ и
френскит-Ь усилия, подкрепени отъ Чехословашко,
за разширяване на сегашнигЪ задължения за взаимна
подкрепа, съ огледъ тия задължения да обхванатъ
не само Унгария, а възможностите за нападение
отъ гдето и да идва то. Идеята на този планъ била,
да се попълни една празнота и ако Чехословашко
бжде нападнато отъ друга държава — освенъ Унга
рия—Ромъния и Югославия да й се притекатъ на
помощь, както това е предвидено за сега. само по
отношение на Унгария.
Югославия за сега се противопоставяла на та
къвъ пактъ. '
Споредъ сведения отъ Парижъ, френското пред
ложение за пактъ за взаимно подпомагане между
Франция и Югославия, ако подобенъ пактъ се склю
чи сега между Югославия, Ромъния и Чехословаш
ко, ще се разисква следъ заседанията на Малкото
съглашение. Франция поставяла като условие за
сключване на такъвъ пактъ съ Югославия, пактътъ
за подпомагане на Чехословашко.
В-къ „Морнингъ постъ" сжщо посвещава дълга
статия на заседанията въ Белградъ. Между друго,
изтъква се, че презъ последните два месеци само
чувствието на Малкото съглашение се възстанови
ло. Това се дължело главно на новата решителна
стжпка отъ страна на Янглия и Франция и на ука
занието, че тъ- еж готови да се противопоставятъ
на всека авантюра отъ страна на диктаторите, ако
е необходимо дори и съ едничкото средство на си
лата, което тъ признаватъ. Преди това Югославия
и Ромъния се чувствували безсилни сами да се про
тивопоставятъ на подобна евентуалность. Сега въ
централна Европа вървали, че английските въорж-
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жения щели да бждатъ поставени на разположение
на всека държава, страдаща отъ непредизвикано
нападения. Това довеждало до перспективата за
една централна Европа, свободна отъ предоминиращото влияние на която и да е било друга държава
*
По случай конференцията на Малкото съглашение.
гръциятъ печатъ подчертава живия интересъ, проявенъ отъ държавите отъ средна Европа и другит-Ь
държави, обвързани отъ договоритЬ съ членове на
Малкото съглашение, спрямо неотдавашнитъ поли
тически кипежи. В. „Катимерини" се присъединявакъмъ френското обществено мнение като заявява, че
Югославия, която е подписала два нови договора въ
рамкитЬ на предишните си задължения, не е ни наймалко разположена да изостави старитъ си приятел
ства. „Елефтеронъ Вима" пише, че посещението на
председателя на чехословашката република г. Бе
нешъ въ Белградъ, следъ сегашната сесия на постоян
ния съветъ на Малкото съглашение, показва здра
вината на връзките, които свързватъ държавите
отъ Малкото съглашение, въпреки гЬхното разширя
ване и приспособяването имъ къмъ обстоятелствата.
*
Отъ особенъ интересъ напоследъкъ еж и слухо
вете за признаването отъ Съветска Русия на Беса
рабия като ромънска територия, които още не се
потвърждаватъ отъ съветските политически кржгове.
Съветска Русия и Ромъния подписаха преди ня
колко години пактъ, който предпазваше Бесарабия
отъ нападение, но Титулеско не можа да изтръгне
отъ съветското правителство документа, който да
признае черно на бъло Бесарабия за ромънска.
Г. Татареску е успелъ да направи това, което
Титулеску не можа да стори. Г. Татареску е можалъ
да свърши тая работа презъ време на последното
си посещение въ Прага. Франция и Чехословашко
еж играли важна роля,.за да повлияятъ да се въз
приеме този пжть, който се сметало, че е възприетъ,
въпреки че изходътъ, може би, нема да бжде точно
такъвъ, какъвто се очаква.
Ромънското правителство е получило вече отъ
съветското правителство нота, съ която Съюзътъ на съветските, социалистически републики
признава Бесарабия за румжнека територия. Този
документъ въ тукашните политически и диплома
тически кржгове се смета за събитие отъ най-гол-Ьма важность, защото съ него се туря край на дълго
годишните разисквания между Ромъния и Русия за
Бесарабия. Верва се, че признаването на Бесарабия,
за ромънската територия представява първата стжп
ка къмъ сключване на пакта за взаимна помощь
между т%зи две държави.
Конференцията въ Белградъ не затъмни посе
щението, което неотдавна направи въ сжщия градъ
графъ Чано—италианскиятъ министъръ на външнигЬ работи.
. Югославскиятъ официозъ писа по този поводъ,
че: „Това посещение на италианския държавникъ
ласкае твърде много гордостьта на столицата и на
страната ни. Сжщевременно, то ще предизвика ис
крена радость у насъ, защото сжществуватъ всички
изгледи за единъ гол-Ьмъ. завой въ политическите "
и стопански отношения на кралството ни съ съ
седна Италия.
Този завой беше отдавна желанъ отъ мнозина
истински родолюбци въ двегЬ страни, още повече,
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че между двата съседни народа не сжществува ни
какво тежко наследство отъ миналото.
Въ началото на м. януарий т. г. италианското
правителство даде наново, по косвенъ пжть, дока
зателство за интереса, който то проявява къмъ
страната ни, чрезъ подписването на джентпементското споразумение съ Великобритания, което, меж
ду другото, предвижда запазването на статуквото
въ Средиземно море. Презъ последно време прего
ворите между Бълградъ и Римъ напреднаха значи
телно и окончателно подготвиха посещението на
италианския държавникъ, което има за цель да да
де конкретна форма на постигнатото между двете
правителства споразумения.
Тази политика на споразумяване има своето дъл
боко оправдание въ съвокупностьта на събитията,
които господствуватъ въ отношенията между двете
страни.
Съ идването на власть на г. Стоядиновичъ сбли
жението съ Италия стана една отъ целите на нашата

И

външна политика. Наредъ съ почетното сътрудни
чество съ съюзниците си, нашето правителство се
стремеше да установи колкото се може по-приятел
ски отношения и съ всички съседи. Подписването на
политическото и стопанско споразумение въ Бтзлградъ между г. д-ръ Стоядиновичъ и графъ Чано,
ще ни обезпечи приятелските и сърдечни отноше
ния съ една велика сила, съ която имаме общи
граници; Това споразумение ще бжде отъ грамадно
значение за осигуряването на великия идеалъ на
мира. Столицата на Югославия, а заедно съ нея и
цълиятъ нашъ народъ, очакватъ съ истинска радость
представителя на кралство Италия, защото еж убе
дени, че това, посещение ще се запише въ историята
на двата народа, като дата, съ която се туря край
на единъ нещастенъ периодъ на несигурни отно
шения и отъ което започватъ посвътли дни на бждещето."
Б. П.

И з ъ ж и в о т а и деиностьта на организацията

Между Негово Величество Царя и Главното Управително
Твло бвха размвнени следните телеграми:

рирани въ морски стилъ. Приходътъ отъ бала бвше предназначенъ за фонда „Кръстосвачъ Бвло море",

Председатели) Народния Морски Сговоръ
Варна
Благодаря искрено Вамъ и на членоветв на Морския
Сговоръ за поздравите и хубавите пожелания, които ми
изказвате по случай праздника на Освобождението.

На 6- мартъ Софийскиятъ ни клонъ, съвмвстно съ
Съюза на възпитаницйтв на Морското училище, изнесоха
подъ покровителството- на Негово Величество Царя въ са
лонитъ на Военния клубъ голъмъ морски балъ.
На бала взеха участие представители на флота отъ
Варна, представители отъ Морското училище отъ Созополъ
и оркестрътъ на флота. Това бвше единъ отъ най-добре
уреденитв балове презъ сезона и остави дълбоко впеча
тление въ софийското общество,

Царьтъ

До Негово Величество Царя
Двореца
София
По случай деня на Освобождението, което уввнча уси
лията на възраждането, поднасямъ на Ваше Величество,
отъ името на цвлата организация и от.ъ мое име, найсърдечни поздрави. Нека Всевишниятъ Ви дарува съ здраве
и бодрость, та съ присжщата Ви мждрость да изведете
страната по пжтя на политическото възраждане къмъ до
стигане на съкровеннитв идеали на племето ни. № 113.
Председатель на Бълг. Народенъ Морски Сговоръ
Стояновъ
Между Св- Сииодъ и Г. У. Т. се постигна споразу
мение за съвмвстно уреждане на поклоническото [пжтуване до Палестина. Духовното ржководство се предоставя
на Св. Синодъ. Въ останалитв въпроси и дветв страни
участвуватъ на равни начала. Споразумението е въ сила
отъ 22. февруарий т. г., и се продължава автоматически за
следващитв години. Комитетътъ при Св. Синодъ за фонда
„Български Църковно Народенъ Домъ при Божия гробъ
въ Иерусалимъ" съ своитв подкомитети въ епархийскитв
срвдища и по-голвми градове и клоновете на Б.Н.М.С.
влизатъ въ връзка за съвмвстна работа. По този начинъ
се обединяватъ инициативите за поклоническите пжтувания, като ПОКЛОННИЦИТЕ ще бждатъ избавени отъ експлоа
тацията на отдвлни лица, ще се даде чисто религиозенъ
характеръ на пжтуванията и приходитв, които биха се
реализирали, ще бждатъ за обществено полезни цели.
На 20- февруарий Варненскиятъ ни клонъ, съв
местно съ женското д-во „Любовь къмъ родината" и д-вото
на завършилите Морското училище изнесе морски балъ
въ салоните на Военния клубъ. Балътъ бвше единъ отъ
най-добре посетенитъ презъ сезона. Салоните бвха деко-

На 13- ?Ш. Пернишкиятъ ни клонъ уреди своята
морска вечерь, подготвена и изнесена съ голвмъ успвхъ,
благодарение на съдействието на голвмия брой членове
на организацията и бивши възпитаници на флота и на
управата на мините. Приходитв отъ бала еж предназна
чени за доизкарване на плувния басейнъ въ Перникъ.
На погребението на дългогодишния подпредседатель на Г.У.Т. Яковъ Найденовъ, Г.У.Т. поднесе ввнецъ
отъ страна на цвлата организация, а членътъ Ял. Маноловъ произнесе подходяща речь въ черквата. По сжщия
поводъ се издаде жалейка.
' \Гп- секретарь на организацията на 10. ' мартъ посети
клона Габрово. Клонътъ проучва въпроса за постройка на
басейнъ и усилено работи по презаписване на членоветв.,
Делегация въ съставъ П. Стояновъ, Т. Лтанасовъ
и Гл. Секретарь на 15. мартъ бвше приета отъ пребивава
щия въ Варна министъръ на земедвлието и държавнитв
имоти, Ради Василевъ. Делегацията изложи развитието на,
въпроса ло отпущане за нуждите на Морския музей едно
здание отъ държавнитв такива въ Варна. Министрътъ се
изказа много благосклоненъ по въпроса и обеща въ найскоро време да го разреши.
Г.У.Т., въ заседанието си отъ 17. мартъ, утвърди
управителнитв твла на клоновете както следва:
Бургазъ: Председатель — Борисъ Н. Станевъ — н-къ
на пристанището; подпредседатель—Богданъ Ганчевъ — параходенъ агентъ.
Секретарь — Иванъ Райновъ — чин. Б.З.К.Б.; касиеръ —
Любомиръ Георгиевъ — чиновникъ; домакинъ
Петко
Задгорски — учитель.
Съветникъ — председатель на спортния съветь — Стефанъ Николовъ, книжарь; медицински съветникъ: д-ръ
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Стефанъ Теневъ. Подгласници: Йорданъ Ганевъ, Никола
Дамяновъ, Нтанасъ Кобареловъ.
Контроленъ съветъ: председатель — Марко Хасонъ;
секретарь — Ясенъ Минковъ; членъ — Борисъ Ганевъ.
Подгласници: Христо Ганчевъ, Борисъ Илиевъ.
Спортенъ съветъ: председатель — Стефанъ Николовъ;
секретарь — Димитъръ П. Янакиевъ; членове — Ял. Петровъ, Милю Милевъ и Саша Високова.
С. Бъла—Варненско: Председатель — Ялександъръ
Топузовъ; подпредседатель — Ялекси Янковъ; секретарькасиеръ — Петко Владовъ; членове: Стоянъ Недевъ и
йорданъ Иосифовъ. Запасни : Трендафилъ Лимовъ и Дим.
" Я. Бояджиевъ. Контролна комисия: Георги Георгиевъ, Кочо
Минчевъ и Никола Дончевъ.
Видинъ: Председатель — Р. Бораджиевъ, о. з. пол
ковникът подпредседатель — Г. Кожухаровъ—н-къ на при
станището ; секретарь — д-ръ Ял. Петровъ — лъкарь; домакинъ и зав. гребането—Б. Димитровъ — учитель; съвет
ници : д-ръ Илия Велковъ — градски лъкарь, Христо
Трйчковъ — учитель, г-ца Надя Рачева. •
Контроленъ съветъ: Николай Николаевъ — касиеръ
Поп. банка, Натанъ Ялшехъ — търговецъ, Михаилъ Пе
тровъ — инженеръ.
Горна Джумая: Председатель _ Димитъръ Стоименовъ — дир. на гимназията; секретарь — Михаилъ Дими
тровъ — адвокатъ; касиеръ — Борисъ Д. Бояджиевъ, чл.
на областния сждъ; членове: д-ръ Бл. Ингилизовъ и Борисъ
Лисичковъ. Запасни членове: Георги Вангеловъ — чиновникъ Мак. Н. Б., Иванъ Шаламановъ — търговецъ. Провърителенъ съветъ: председатель — Георги Балючевъ — директоръ на Мак. Н. Б.; членове: Никола Ябанджиевъ — директоръ на Б. 3 . К. Банка, Ст. Филиповъ Георгиевъ — чин.
Поп. банка. Запасни членове: Ял. Георгиевъ — счет. Мак.
Н. Б„ Ясенъ Ръсевски — търговски представ.
Сливенъ: Председатель — Захари Измиревъ, учитель;
подпредседатель — инженеръ Ст. Папанчевъ — пом. кметъ;
секретарь — Иванъ Димитровъ — учитель; касиеръ — Ял.
Брижицки — учитель; домакинъ — В. Димитровъ — тър
говецъ; съветници — Георги Кебеджиевъ — адвокатъ,
Дианъ Парпуловъ — чиновникъ, д-ръ М. Дончевъ. Кон
тролна комисия: Никола Коларовъ - банковъ чиновникъ,
Кирилъ Овчаровъ - чин. Б. 3. К. Б. и Г. Папазовъ,' инж.
Ст. Радушевъ, — дир. на елект. централа, П. Янгеловъ —
търговецъ.
Ямболъ: Председатель - Никола Т. Бояджиевъ; се
кретарь - Иванъ Д. Ивановъ — книжарь; касиеръ - Янтонъ Ковачевъ - касиерь на банка; домакинъ - К. Пан а й о т о в ъ - п . кметъ; членове: Стоянъ Митевъ, окол. управитель, В. Бончевъ, зжболъкарь и Я. Нурянъ, аптекарь.
Провърителенъ съветъ: председатель - Ив. Даевъ; секре
тарь — Л. Ламбриневъ и членъ'Юр. Таповъ.
Предъ микрофона на радио Варна бъха произне
сени следнитъ сказки отъ името на Б.Н.М.С.:
На 12 I отъ лейт. Панчевъ-„Флотътъ въ нашето осво
бождение".
На 25. I отъ д-ръ Ял. Недълковъ на лъчебни блага".

„Морето-изворъ

На
На
На
На

27. I отъ Н. Пеневъ — „Детскитъ лътовища и Б.Н.М.С.
2. II отъ Н. Пеневъ — „Рибата като народна храна".
9. отъ д-ръ Паспалевъ — „Морето и животътъ".
10. отъ Н. Пеневъ — „Водниятъ спортъ у насъ".

ПлЪвенъ- На 13. февуарий т. г. въ салонигЬ на Офи
церското събрание въ гр. Плъвенъ, се състоя добре орга
низирана морска вечерь. Бъ изпълнена литературно-музикална програма отъ членоветъ на младежкото дружество при
клона: Данка Георгиева — декламация, Я. Кантарджиева
— пияно, г-ца Панова — декламация и морски балетъ, подъ
ръководството на учителката при Плъвенската девическа
гимназия г-жа Ценова. Изящно изпълнения балетъ бъ съпроводенъ съ бурни аплодисменти., Следъ това се разигра
богата лотария съ хубави предмети, подарени отъ клоноветъ на цълата страна. Веселието продължи, при най-доб
ро настроение, до полунощь,
Въ понедълникъ •— на 15 с. м., се състоя малка сре
ща на младежитъ при мастния клонъ на Б.Н.М.С, на коя
то направи сбито изложение пристигналия отъ Варна лейтенантъ Паспалеевъ. Сжщиятъ, въ увлекателна форма, описа
подвизитъ на нащия скроменъ флотъ и пожела младигв
легионери да се посветятъ чрезъ морето и Дунава, въ
служба на България.
Точно въ б-30 часа се състоя грандиозно общогражданско събрание, свикано по починъ на мъстния клонъ
на дружеството, въ големия салонъ на Офицерското съ
брание. Много по-рано салона бъше препълненъ и се
оказа тъсенъ да побере хилядното множество, което из
пълваше колоаритв и остана дори предъ входа. Събрание
то бъ открито отъ председателя на мъстния клонъ г. Маринъ Милчевъ, който описа нашигв цели и задачи. Той
представи на аудиторията лейтенантъ Паспалеевъ. Въ про
дължение на повече отъ часъ, симпатичниятъ морякъ, съ
високо художественно слово, даде своята сказка върху
подводната воина. Отривисто и съ живъ и увлъкателенъ
езикъ, той запозна слушателитъ съ голъмото значение,
което игра въ току-що свършилата се война подводника,
и растещето значение въ бждещата подводна война. Сказчикътъ успъ, съ много интересни примери на героизъмъ,
проявенъ отъ моряци въ подводника, да удохотвори чисто
научно военната страна на задачата си. Прекжсванъ некол
кократно отъ аудиторията, при завършека, той направи
апелъ да напустнемъ консервативния български възгледъ—
„на дърво безъ коренъ се не качвай" и стихийно да се
отдадемъ, чрезъ Дунава и морето, въ служба на Родината".
А. К.
Конкурсъ между рибари.
Съ цель да насърдчи и подобри риболова, Рибарската
кооперация „Български черноморски риболовецъ" — Бургасъ е обявила конкурсъ между кооператоритЬ-риболовци за внасяне на подобрения въ досегашнитъ риболовни
уреди и за изнамиране на нови уреди и начини за риболовъ.
На изобретателитъ управлението на кооперацията от
пуща парични премии, а имената имъ и портретитв ще се
поставятъ въ кооперативния рибарски албумъ и ще се помъстятъ въ нъкой вестникъ или списание.

Художествената изложба на Георги Велчевъ в ъ Варна
Въ единъ кратъкъ периодъ, душата на нашия народъ
значително се приобщи къмъ водната, стихЧя и то до та
кава степень, че днесъ вече значителенъ брои надарени
негови чеда еж въ състояние да
™™*™а™^™°
съ словото или багритъ родното ни море и » Р а и б Р ^
както и живота по него. Докато по-рано морет.даваше
случайно елементи на словесна и поетическа УКР»«.™
нъкой нашъ поетъ, последнитъ две-три години излъзоха

повече отъ десетина сбирки, лъсни и разкази, посветени
изцъло нему, между които нъкои издаватъ значително
вдълбочено отношение къмъ него. Сжщо така и морската
ни живопись, която до преди 4—5 години имаше само
двама представители — Ял. Мутафовъ и Каварналиевъ,
днесъ вече е привлъкла нови таланти, като Марио Жековъ,
Миленко Сакжзовь и Георги Велчевъ, чиито творения еж
забележителна крачка напредъ къмъ овладяването на мо-
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рето. И ние виждаме вече презъ последните години да се
устройватъ въ София и провинцията, предимно Варна, по
нЪколко, почти чисто морски художествени изложби.
Презъ настоящия зименъ сезрнъ въ Варна, следъ Каварналиева, излага Велчевъ, кржгло 80. картини, отъ които
60 морски. Тоя художникъ, който работи отдавна и е излагалъ съ успвхъ въ Парижъ, Мюнхенъ и Ямерика, 'до
скоро не бъше известенъ на нашата широка общественость, въпреки изложбите си въ София и Варна презъ
1919 и 1923 г. Яла, следъ миналогодишната си изложба въ
Варна, а още повече съ сегашната, той високо израсна
предъ любителите на изкуството като художникъ на на
шето село и родното крайбрежие. Той долавя съ лекота
патриархалния духъ и поезията на нашето село и ги въз
създава на платното съ задушевность, настроение, много
въздухъ и слънце, съ мекота и хармония въ багрите. И
на сегашната изложба, почти една четвъртъ отъ картините,
еж посветени на селото. Отъ ГБХЪ особно привличатъ
вниманието редицата пълни съ заразяващо настроение,
уютность, мотиви и мигове отъ ежедневието на с. Нейково и Жеравна, нахвърляни съ свежа импресионистична
техника.
Отъ три-четири години насамъ, обаче, интересътъ на
художника е насоченъ главно къмъ морето, което той еже
годно овладява все повече. И миналата година той бе изложилъ много сполучливи морски табла, обаче, отъ тогава
насамъ той е направилъ големъ напредъкъ въ това на
правление. Като маринистъ той рисува, преди всичко, род
ното крайбрежие, което му дава възможность да съчетае
въ творчеството си патриархалното и старинното на мал
ките ни крайбрежни градчета, главно Созополъ, съ вели
чието, красотата и разноличието на морето.
Велчевъ е съзерцателна натура, сраснала дълбоко съ
природата и живееща съ нейния пулсъ и ритъмъ; затова
той долавя и най-тънките отсенки и промени въ нейния
животъ. Затова именно той е успелъ въ толкова кратко
време да овладее въ значителна степень морския ландшафтъ съ неговото разнообразие и вечно движение. До
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известна степень — защото той още не се впуща въ от
критата и далечна морска стихия и не дири нейната развихреность като Каварналиева. Вместо това, той се вживява
любвеобилно въ по-спокойните води на заливчетата, про
следява играта на слънчевите лжчи съ техъ отъ ранно
утро до заникъ слънце и техното отражение и ги предава
съ недостигнато майсторство. Той ни разхожда по целото
созополско крайбрежие и изъ бургаския заливъ съ не
говите островчета и ни разкрива навсекжде неподозирани
красоти, или пъкъ ни води въ малките пристанища > съ
техните лодки и гемии и ни обсипва съ неизчерпаемото
багрено богатство и хармонии; които създава тамъ отра
зеното слънце. Сжщото неподражаемо майсторство въ въз
произвеждането на водните отражения виждаме и въ
двете му табла, представящи ропотамо въ утринна мараня
и следобедно настроение. Толкова е живъ неговиятъ усетъ
за разнообразието на морския пейзажъ, че когато рисува
единъ и сжщъ обектъ отъ различни, малко отдалечени
едно отъ друго места, той създава съвсемъ различни
образи.
Съ особно големо майсторство рисува Велчевъ и мал
ките морски вълни, ту леко нагънати отъ ветреца, ту назжбени и слабо запенени отъ морския бризъ, ту разли
ващи се като дантели о плажа. И всичко това е предадено
съ единство въ настроението и съ мекота, които веднага
завладяватъ и успокояватъ.
Навсекжде той се проявява предимно като слънчева
натура. Защото неговото море и крайбрежие, старите му
хижи и църквици на морския брегъ, неговите чудновати
скали, които наподобяватъ истински митични чудовища,
въ повечето случаи еж буквално окжпани въ слънце, което
отражаватъ така пищно и разнообразно. Дбри и при за
булено небе некой слънчевъ лжчъ се прокрадва, за да
образува въ вълните гама отъ багри.
На Велчева предстои големо развитие като певецъ на
нашето море и крайбрежие. Затова, обаче, той требва да
имъ се отдаде още по-беззаветно.
Проф. Я. Арнаудовъ

Редакционенъ комитетъ на сп. „Морски сговоръ": Д-ръ Я. Ярнаудовъ, Д-ръ П. Скорчевъ,
Д-ръ Г. Паскалевъ, Д-ръ Стр. Стояновъ и лейтенантъ Г. Панчевъ.

1. Т.Яковъ Найденъ — В. Игнатовъ. 2. Териториални води — Г. Ватевъ. 3. Подводниците и борбата съ т*хъ
— лейтенантъ Панчевъ. 4. ПървитЬ бронирани кораби — У. Шрайеръ. 5. Изъ действията на английския подводникъ »Е П " въ Мраморно море — Панчевъ. 6. Епизодъ изъ войната — П. Я. Шишковъ. 7. Мотористътъ
Янтонъ — Весела Страшимирова. 8. Италианскиятъ търговски флзтъ — Г. Къндевъ. 9. Външенъ полнтически
прегледъ — Б. П. 10. Изъ живота и дейностьта на организацията. 11. Художествената изложба на Георги
Велчевъ въ Варна — Проф. Я. Ярнаудовъ.
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БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО - В А Р Н А
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 й съ разходи, който не надминаватъ ония, необходими за преживяване
въ страната за сжщото време, да се видятъ останките и паметниците на всички
древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ
които паметници, по своята величественость и художественость, еж още недостигнати.
Пжтуванията з а Л е в а н т а — Близкия изтокъ, се извършвать съ големи и луксозни пара
ходи, т и п ъ — „Царь Фердинандъ" при всички удобства за приятно и неусетно пжтуване по морета,
които съдържатъ безподобни природни красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мряморно море, ДарданелитБ
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 места 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 тЕвдокия".
Освенъ горнитЬ редовни линии, дружеството презъ ЛЪТНИТБ месеци прави и и з в ъ н р е д н и п ж ^ .
тувания о т ъ Варна д о Ц а р и г р а д ъ с ъ параходитъ- „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" с ъ пре-г
стояване в ъ Ц а р и г р а д ъ три цъ\пи д н и . .
Пжтуването между двете пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Презъ сжщитЬ летни 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 екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до
Лхтополъ и обратно, пжтницитв нощуватъ на параходите и, ако желаятъ, могатъ1 да получаватъ и
храната си тамъ на сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършвать корабитв на Бъл
гарското търговско параходно д-во, редовни и извънредни, еж дадени въ отдъленъ проспектъ, който
се намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ при
поискване и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ.
I. ЦенигЬ на билетигв з а Александрия съ редовните съобщения, които се поддържатъ два
пжти въ месеца съ параходите „Бургасъ" и .Ц. Фердинандъ", само отиване или' само връщане, безъ
храна, еж:
I класъ — 3915; II — 2915 и III — 1915.
Презъ ЛЪТНИТБ месеци, отъ 1-и юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за
отиване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на
престоя на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва:
I класъ — 6015 лв. II — 5015 и Ш — 4015 лв., включително и храната.
II. ЦенитЪ на билетигв по нашето к р а й б р е ж и е о т ъ Варна д о Лхтополъ и обратно,
съ п/х „Евдокия*, по лвтното разписание, отъ' 15-и май до 15-и септемврий, съ право на нощуване
въ Царево въ помещенията на съответната класа — еж:
.
I класъ лв. 300; II — 240 и III — 170 лв. безъ храна.
III. ЦенигЬ на билетигв д о Ц а р и г р а д ъ и обратно, съ п/х „Царь Фердинандъ' и .Бургасъ"
презъ ЛЪТНИТБ месеци, съ престой въ Цариградъ три дена-и нощуване на параходитъ, ежI класъ отъ лв. 2100 до 1600 споредъ-положението на местата
II .
. . 1550 . 1150
.
.
.
' .
Ш .
. . 700
З а храната с е п л а щ а :
по Александрийската линия: закуска - 22 лв., обедъ - 70 лв. и вечеря - 70 лв а пъленъ
шспь
дневенъ абонаментъ по 150 лв.
,
По крайбргьжиетоотъ Варна до Лхтополъ и обратно, презъ летните месеци, пъленъ дневенъ
абонаментъ отъ закуска, обедъ и вечеря — 80 лв.
°-»снь дневенъ
До Цариградъ и обратно, презъ пътния сезонъ, само съ параходите, които правятъ екскурзии
— се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за цълото пжтуване — 452 лв
екскурзии
При редовнишь пжтувания - съ п/х ..Евдокия" крайбрежно се плаща за закуска 15 лв а за
объдъ и вечеря по 50 л в , пъленъ абонаментъ — 100 лв.
« л у ч и I.» лв., а за
Н а м а л е н и я : правятъ се само отъ редовнитв тарифи, за отиване и връщане
предплатено 15?й
к щ
за групи по-големи отъ 25 души — по споразумение.
предплатено \о%,
Горното важи за 1936 година.
-

