торениСГОВОРЪ
«БУРНО МОРЕ"

К а р т и н а отъ Георги Велчевъ
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ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ,

-

НДЙ-НРДСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГО-ИЗШРОПД
Най-модерни бански съоржжения за студени' и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банигв, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
КРАСИВИ ОКОЛНОСТИ. Разходки
и екскурзии по сухо и по море
до близките околности, както и
до Цариградъ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ С П О Р Т Ъ — р а з 
влечения : театри, кинематогра
фи, тенисъ клубъ, морски т ъ р 
жества.
голъми музикални ТЪРЖЕ
СТВА въ началото на м. августъ,
съ участието на най-видните бъл
гарски артисти. Презъ сезона гостуватъ Народенъ драматиченъ
театръ ч Народната опера.

I

УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТА
НАЙ-ИЗНОСНИ

I
I

Първостепенни х о т е л и о т ъ 4 0 —
90 лв.на легло.
Частни квартири о т ъ 25—100 л в .
дневно, споредъ категорията и чи
слото на леглата.

ня
т~ ™
М е н ю в ъ първокласни ресторанти о т ъ 50—80 лв. дневно.
А л а к а р т ъ , пъленъ о б ъ д ъ , б е з ъ питиета, о т ъ 25 лв. нагоре.

ЛЪтовна карта за цълия с е з о н ъ 30 лева.

I

ТАКСИ З А БАНИТЪ:
1. Студени бани

I класа
кабина
15 лв.
I
,
шкафче
8 лв.
1 „ обща съблък. 5 лв

О т ъ 1. юний д о 30. септемврий л ъ с е ползуватъ с ъ 5 0 % нама
ление по Б . Д. Ж . , като за воъщане
билетигБ в а ж а т ь д о 3 1 / октомврий
О т ъ 12. юлий д о 12. Августъ намале
нието е само 3 0 % .

2. Топли бани

I '

класа на ч а с ъ

11

2

0 лв.
12 лв.

' V " '• \ ' МУ.

ТОВНИЦИГБ

I
I
I
I
I
I
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Бюрото з а летовници при Курорт
ното стопанство в ъ приморската гра
дина разполага с ъ пъленъ списъкъ на
квартири, дава всички сведения и на
станява ЛЪТОВНИЦИГБ безплатно.
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З а тия, които търсятъ абсолютно
спокойствие и морел-вчение — препо
р ъ ч в а м е Св. Константинъ.

Летовници, запомнете, че есеньта въ Варна е сжщо тъй приятна, както илътото
при сравнително по-низки цени.

ь—.

Отнасяйте теза всичко до Вар. град. общ. курортна дирекция.

но

ЮРСКИ СГОЮРЬ
ОРГАЦЪ 14А БЪЛ1АРСКИ.Я 1-1АРОДЕШ) МОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а 14
Варна, май 1937 г.

УРЕЖДН
КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯТЪ ОТД-БЛЪ

Брой 5
Глав. ред. проф. Я. НРННУДОВЪ

В. ИГНАТОВЪ

П Р О Ф Е С О Р Ъ А. И Ш И Р К О В Ъ
На 6. априлъ телеграфътъ ни съобщи новината,
че професоръ А Иширковъ е завършилъ своя земенъ
пжть. Единъ отъ колосигв на нашата млада наука
ни напустна, като остави дълбоки следи следъ себе
си не само у насъ, а и въ чужбина, кждето той
също така бе оцененъ и поставенъ въ реда на рат
ниците за духовния напредъкъ на човечеството.
Професоръ Иширковъ заслужено бъизпратенъ
съ всеобща скръбь, а неговото ; дъло ще има те
първа да се преценява. Защото дейностьта му беше колкото чисто на- г
учна, толкова и обществена и на
ционална. . Неговиятъ аналитиченъ
умъ и склоностьта му основно да
>*"
проучва въпросите, го довеждаха до
#
чисто практични заключения отъ на
шата политическа действителность и
той не се затвори въ своя наученъ
кабинетъ, а вземаше живо участие
въ обществения животъ, като одухотворяваше въ живо слово отно
шението си къмъ големите ни на
ционални въпроси. Пребродилъ на
длъжъ и на ширъ всички части отъ
целокупното ни отечество, уяснилъ
за чистата наука много страници отъ
нашата история, той не се стесня
ваше да поднася на обществото,
въ достжпна форма, своитъ изводи
И да дава насоки на обществената
ни мисъль съ огледъ на закрепва
нето на младата държава и нейното
правилно развитие. Той е завършенъ ученъ и общественикъ съ ярко установената физиономия по на
ционалните ни въпроси
Професоръ Иширковъ е единъ отъ малцината
българи, които иматъ правилно отношение къмъ
морскиА въпроси у насъ и съ своята дейность въ
тази областъ, той е единъ отъ първигБ ратници,
които издигнаха гласъ за повече грижи за българското море. Тази му дейность го поставя въ първитъ
редици на идеолозите на Българския Народенъ

Морски Сговоръ, на който той се явява предвестникъ
още въ 1914 година, когато излиза съ редъ сказки
за значението на придобития следъ Букурешкия миръ
беломорски брътъ. Въ онези дни на отчаяние отъ
печалния изходъ на двете войни, голЪмиятъ българинъ Иширковъ не се стъсни да се провикне. „Яко
на насъ беше отнапредъ ясно, "' какво е нуждно на
България, за да стане тя силна държава, н-Ьмаше
изходътъ на Балканската „освободителна" война да
б;кде тъй злочестъ за българското
~*
' царство и целокупния български
кародъ". И намира, че „тръбваше
' къмъ непрекъснатия стремежъ за
*~*~
] освобождение на българския народъ
'; ;*:
да се прибави и създаването на
държавенъ идеалъ, който, въ връз
ка съ преплетените политико-етнографски интереси на балканските
народи, би тръбвало да предшеству
ва идеала за обединението на бъл
гарския народъ, който идеалъ се по
стига по-мжчно". Той вижда този
държавенъ идеалъ въ едно здраво
засъдане на Черно море, Дунавъ
и Бъло море, тъй както въ сроднитъ
векове „българите, облъгнати твър
до на Черно море и Дунавъ, се ши
рили- най-лесно къмъ югозападнаБългария и Македония". Затова, раз
глеждайки всестранно бъломорския
край и значението на Бъло море за
царството той намира: „За да станемъ
господари на нашия беломорски бръгъ и разширимъ
нашата дейность и вънъ отъ него по широкото море,
требва и ние да създадемъ изъ нашия народъ морепла
ватели, тръбва и ние да притежаваме хора и кораби
за мореплаване. А това се постига съ целесъобразна
организация и упоритъ съзнателенъ трудъ." И той
не пожали труда си да стане апостолъ на тази идея,
като я разнесе изъ царството въ своите сказки, а
впоследствие издаде „България и БЪло море" —
политико-геогра.фски чъртици. Т%зи .чъртици" бЪха
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първото семе на морската идея, която следъ петь
години се излЪ въ организацията Български Народенъ Морски Сговоръ, на който найблизъкъ съратникъ остана до край професоръ Иширковъ.
Той взе живо участие въ академическата кон
ференция, уредена отъ Б.Н.М.С. презъ 1929 г. по из
лаза на България на Бъло Море, като единъ отъ
големите познавачи на този въпросъ.

СГОВОРЪ

И днесъ, когато излизагь на Егея е единъ отъ
най-жизнените за насъ въпроси, мисли ГБ, изказани
отъ професора още презъ 1914 година, добиватъ
още поголемо значение и порочески смисълъ . . .
Науката загуби единъ незаменимо работникъ,
морската идея — единъ голЪмъ вдъхновители, Бъл
гария — единъ истински родолюбецъ.
Миръ и светлина на духа му1

X.

Б Ъ Л Г А Р С К О К О Р А Б О П Л А В А Н Е НА Д У Н А В А
За нашата външна търговия ние разполагаме съ
четири главни пжтища — два отъ гвхъ еж сухи,
земни, а другите два — водни. Първите минаватъ,
единиятъ — презъ Драгоманъ—Бълградъ за Средна
и отчасти Западна Европа, вториятъ — презъ Варна
— Оборище — Черна вода — Букурещъ — сжщо
за Средна Европа и Полша. И двата тия пжтя водятъ презъ земите на близки и далечни съседи и,
естествено, еж напълно зависими, и въ мирно и въ
военно време, отъ страните, презъ които минаватъ,
както въ политическо, тъй и въ економическо от
ношение. А като се знае, че нашата стопанска струк
тура е твърде сходна съ тая на нашите съседи, и
че ние, следователно, се явяваме на чуждите па
зари до голъма степень като ГБХНИ конкуренти, ясно
е въ каква голяма зивисимость е поставена нашата
външна търговия, предимно износътъ ни, по тия
пжтища. Разбира се, тия условия се смекчаватъ, до
нъкжде, отъ интереса на чуждите железопжтни ад
министрации да привлъкатъ транзитенъ трафикъ за
СВОИГБ железници и отъ търговските и политиче
ските съглашения и спогодби, които ни свързватъ
съ съседнит-в държави. Все пакъ, обаче, рискътъ и
изненадите, на които е изложенъ нашиятъ износъ,
сжществуватъ, и те, както миналото ни показва,
всеки моментъ могатъ чувствително да смутятъ и
да поставятъ въ голъмо затруднение нашия външенъ стокообмъчгь. Сухите пжтища иматъ и друга
сжществена особеность, превозътъ по ТБХЪ, макаръ
и много по-бръзъ, е значително по-скжпъ отъ тоя
по водните пжтища.
Както отбелязахъ по горе, водните пжтища, които
ни свързватъ с ъ чуждите пазари, еж сжщо така
главно два — единиятъ върви отъ Варна—Бургасъ
презъ цариградските Проливи, и ни свързва съ пазаригБ на близкия и далечния Изтокъ, на Среди
земно море и на Западна и Северна Европа; вто
риятъ минава по Дунава, и, отъ една страна, се
свързва съ морския пжть, служейки като негово
продължение, а отъ друга — той ни туря въ лека
и удобна връзка с ъ пристанищата и пазарите на
Ромжния и Средна Европа. Въ смисълъ на независимость, и двата водни пжтя иматъ грамадно пре
димство предъ първите два — сухите. Разбира се,
че и Г Б не еж съвсемъ свободни; за това напълно
обяснимъ и вевкакъ оправданъ е нашиятъ истори
чески, естественъ стремежъ къмъ излазъ на Белото,
на свободното море.
Морскиятъ пжть презъ Проливите може да
бжде застрашенъ, както въ военно, тъй и въ мирно
време, при политически или економически усложне
ния въ Черноморския или Средиземноморския ба
сейни; с ъ тая опасность, макаръ и не толкова го
ляма, както за сухигв «пжтища, нашата външна
търговия вевкога тръбва да се справя. Дунавскиятъ
пжть, въ противовесъ на морския и на жел-взопжт-

нигв земни пжтища, относително взето, е много посвободенъ и независимъ, както въ политическо, тъй
и въ стопанско отношение; неговата независимость
е гарантирана отъ взаимните интереси и междуна
родните договори, които обвързватъ всички край
брежни на реката държави и великигв европейски
сили. Тая независимость зорко се надзирава и охра
нява отъ две международни комисии — Европейската въ Галацъ и Дунавската въ Виена, и двете
съ грамадна административна, техническа, финан
сова и дори политическа мощь; въ втората коми
сия е представена и взема живо участие и Бълга
рия. Естествено, и дунавскиятъ пжть има СВОИГБ не
достатъци: и той въ военно време ще бжде изло
женъ, застрашенъ, дори и затворенъ; освенъ това
макаръ и не всекога, но често презъ тритъ зимни
месеци (декемврий-февруарий), той става мжчно
достжпенъ и труденъ за използуване, било поради
пълно замръзване, частично заледяване или ледоходъ, било поради гжети и продължителни мъгли,
изобщо, поради лоши и тежки условия за корабо
к
плаване.
Водните пжтища, вънъ отъ техната независи
мость, иматъ и гол-вмото предимство на една огромна,
неограничена превозоспособность и твърде евтинъ,
макаръ и сравнително по-бавенъ транспортъ.
Т
На Т р Т
главни
с в т , п ^ Н И еСЪ
° чужатЬ
1 *паза
пжтища, които ни
™Н ™ 2 з а н а ш е т о
РИ - сухия, морския и
НАРОДНО стопанство, нагледно
ч ^ '
се очертава и отъ следните неколко цифри.
1 9 3 2 - Н И ? Г г о д и щ е н ъ (сРЪДно за петилътието
които 11л%$ И З Н ° С Ъ В Ъ З Л , и з а н а 462.161 тона, отъ
в т о м м и т о ! 1 0 " 3 ИЛИ 57 °/« и з л и з а ™ по море, на
Г и Р 30»^ и ня ДВа д У н а в с к и я т ъ пжть съ 140.798 тона
тона или 13°Г П ° . Л е й Н 0 м * с т о -<:ухиятъ съ 57.118
Дун1вГсж^но°-ТъеНпо Л о В Г * "
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пазари; следъ в о й н и т - ь ! ^ з а ™ ° е в р о п е й с к и т ъ
години с Г ^ р з о Г т р а к с Г п б е Н О П р е З Ъ П О С ^ Д Н И Г Б
ване на з е м л е К с т е Й Т Р а Н е И Р ^ о о б р а з я ни се насочи и въ обпЯТ п Р° и з в °Дство, износътъ
Средна Европа, ^?оРасТеНазаПп°аСОКа
~ НЗГОре' КЪМЪ
Дунавъ, който, оособено
п п и п ^ 9 И ТОЯ ПО Д О Л Н И Я
с
големъ.
°°ено при добри роколти, е твърде
големъ.
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отъ които едва само 8-8% вървятъ подъ българско
знаме, всичко останало се превозва съ чужди ко
раби (влъкачи и шлепове).
Освенъ зърнените храни, стокообмънътъ ни съ
ромънскитъ пристанища е твърде оживенъ. Той се
състои главно въ вносъ на петролни продукти и
каменна соль и въ износъ на яйца, грозде (Русе—
Гюргево), каменни материали и други. Общо, за
вносъ-износъ, стокообмънътъ между нашите и ромънскитъ- пристанища възлиза, за петилътието 1932—
1936 г., средно годишно на 157.503 тона, при пре
воза на които нашето знаме участва само съ 22%.
Износътъ ни къмъ Средна Европа — пристани
щата на Югославия, Двстрия, Унгария. Чехосло
вашко и Германия — се състои главно въ ценните
произведения на земеделското ни стопанство —
плодове, зеленчуци, яйца, тютюнъ, кожи и др., въз
лизайки средно годишно (1932—1936 год.) на 49.914
тона, а, заедно съ вноса, цълиятъ ни трафикъ по
Средния и Горенъ Дунавъ достига общо 79.930 тона,
въ чийто превозъ нашето знаме не участвува никакъ.
Като се има предъ видъ, че нашата външна тър
говия съ Централна Европа се ползува не само отъ
дунавския, но още и отъ двата главни сухи пжтища,
за които споменахъ по-горе, и че всички тия три
пжтя за сега еж изцъло въ чужди ржце, ясно е, че
ако би сжществувало българско корабоплаване по
Средния и Горния Дунавъ, една значителна часть
отъ желъзопжтния трафикъ би минала по Дунава и
ще бжде поета отъ българското знаме.
Най-сетне, изобщо, международниятъ стокообмънъ по Дунава възлиза средно годишно на 6—
8.000.000 тона, при който българското знаме не
участвува почти никакъ и отъ който, при наличностьта на български кораби, ние бихме могли да
разчитаме на единъ не малъкъ процентъ.
Значението на дунавския пжть за насъ, а заедно
съ това и на едно добро организирано българско
корабоплаване, ще нарастне още повече съ разви
тието на интензивнитъ култури отъ нашето произ
водство и особено пъкъ при довършването на го
лемия воденъ пжть Рейнъ—Майнъ—Дунавъ, който
ще свърже Северно съ Черно морета и който за
насъ ще означава пръкъ и удобенъ достжпъ по
Дунава и по-нататъкъ до пазарите на цЪла Европа.
Следъ завършване на тоя каналъ, една значи
телна часть отъ морския ни трафикъ ще се пре
хвърли на Дунава, кждето двете ни голъми при
станища Русе и Ломъ ще станатъ сериозни съпер
ници на Варна и Бургасъ.
Отъ една страна, параходните предприятия по
между си, и отъ друга — дунавското корабоплаване
и желъзопжтнитв администрации къмъ Централна
Европа, често пжти водятъ остра борба за трафикъ,
борба, която понъкога е въ полза на нашия пре
возъ, но често пжти, при отежтетвието на каквото и
да било българско корабоплаване, се отразяза
твърде пакостно върху нашата външна търговия.
Още по-лошо става, обаче, положението, когато па
раходните компании, картелирани помежду си, се
споразумъятъ и съ железопжтните администрации
за една обща тарифна политика, каквото е положе
нието днесъ. И въ единия, и въ другия случай, ежществуването на едно българско корабоплавателно
предприятие би изиграло извънредно благотворна
роля за нашата външна търговия, служейки като
регулаторъ на навлата и тарифите, търсенъ съучастникъ при картелитъ и спогодбите и факторъ, съ
който всъкога ще се справять при транспортната
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конкуренция или при тарифните и транспортни
пречки, които отъ нъкжде биха се опитали да правятъ на българския износъ.
Местото не ни позволявала се спираме по наши
роко върху грамадното значение, въ военно време,
на собственото дунавско корабоплаване, ако такова
сжществуваше. Ще спомена само, че Видинъ дължи
своето спасение презъ 1885 година, до голъма степень, на българската транспортна флотилия; презъ
междусъюзническата война въ 1913 година, сжщата
флотилия, съ своите слаби средства, съставяше, наредъ съ двете наши главни желъзопжтни маги
страли, първостепенна съобщителна линия за пре
возъ на войски, муниции и припаси отъ изтокъ
къмъ западъ; презъ Големата война ние разпола
гахме само съ пленените параходи „Варна" и „Оръхово" и около 60 пленени и наети шлепове (всички
отнети отъ насъ следъ погрома); само параходътъ
„Варна", заедно съ придадените къмъ него шле
пове, е пренесълъ, презъ трите военни години, за
нуждите на войската и населението, около 264.000
тона зърнени храни, дървени материали и разни
стоки и не по-малко отъ около 70.000 тона военни
материали. До колко остро е била почувствувана
тогава нуждата отъ кораби се вижда отъ следното
министерско постановление отъ 16. февруарий1918.
година: «Разрешава се на Министерството на вой
ната да купи, чрезъ специално назначена комисия,
петь параходи влекачи и 40 шлепа, нуждни за ду
навската транспортна служба, направо отъ притежа
телите на такива, кждето биха се намтърили и
безъ огледъ на стойностътпа имъ. Нуждната сума
да се вземе отъ кредита за военни нужди".
Въпросътъ за създаване на българско корабо
плаване по Дунава е повдиганъ въ миналото, отъ
освобождението насамъ, много пжти, създавани еж
дори специални данъци и фондове, отпускани еж
кредити, но до реаленъ резултатъ не се е дости
гало. Къмъ края на Големата война е билъ направенъ опитъ, на всека цена да се даде едно опреде
лено и окончателно разрешение на въпроса, обаче,
решението е дошло много късно, за да има нъкакъвъ реаленъ резултатъ. Следъ Големата война
въпросътъ става общественъ, неговото разрешение
се търси и отъ частната инициатива; последната е
направила нъколко решителни стжпки, напр., съ до
ставката на големитъ параходи .Генералъ Рузский",
„Киевъ" и др., обаче, поради неопитность, излишна
самонадъяность и прибързаность (параходите бъха
съвсемъ непригодни за предназначението си, въобще
бъха неспособни да плаватъ въ нашия участъкъ на
Дунава), тия опити свършиха катастрофално и,
естествено, тоя резултатъ подействува твърде зле
върху нашата общественость и тури точка на всъка
проява отъ страна на частната инициатива. Малко
по-късно въпросътъ се повдига пакъ отъ страна на
държавата, ту отъ едно, ту отъ друго министерство.
Всека година се свикватъ междуведомствени коми
сии и конференции, взематъ се винаги определени
и положителни решения, но къмъ творческа дейность никога не се е пристжпило. Едва въ 1935 г.
Главната дирекция на желъзницитв и пристанищата
направи първия, макаръ и скроменъ, опитъ, като
създаде съ налични сръдства Речното крайбръжно
плаване. Резултатите еж блестещи, тъ надминаха и
най-смълитБ предвиждания* и надежди; това даде
основание наново да се постави на разрешение
въпроса, въ неговата цълость.
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териали и др.? А културните, националните и дори по
литически и военни придобивки?
За набавянето на така набелязания ^корабенъ
паркъ, заедно съ необходимите за крайбрежната
служба три нови пжтнически параходи, ще е необ
ходимо да се изразходватъ общо около 12О.ООО.ООО
лева, или, при напълно възможна разсрочка въ пла
щанията за 5—6 години, по 20—24.000.000 лева го
дишно. Представява ли това нЪкакъвъ чувствителенъ финансовъ товаръ за нашата страна, когато
се знае, че съ тоя разходъ ние ще си осигуримъ
експлоатацията на една международна линия отъ
2.400 клм. дължина и когато, отъ друга страна, за
постройката на единъ вжтрешенъ шосеенъ или железенъ пжть само отъ 100 клм. дължина, и то безъ
подвижния материалъ, ние охотно даваме 100 до
300.000.000 лева1
Крайно време е вече и часъ по скоро требва да
създадемъ и организираме нашето корабоплаване
на Дунава.

Отъ внимателнигв проучвания на службата по
корабоплаването, за нуждите на нашия стокообмЪнъ
съ Средна Европа и Ромъния, за сега ни еж необ
ходими 4 моторни кораба съ товароподемность,
вс^ки единъ, по 600 тона, два мощни влекача, петь
обикновени шлепа съ товароподемность по 500—
1000 тона и два танка за течни стоки съ по 500—
1000 тона товароспособность. Годишните разходи
за заплати, гориво, поддържане, такси и пр., за та
кова едно корабоплавателно предприятие, ще възлизатъ общо на 12.000.000 лева, а брутните приходи
отъ превозъ на стоки—на 20.600.000 лева, т. е. държата ще реализира годишно, за амортизация и чиста
печалба, 8.600.000 лева.
А требва ли да изброявамъ другите, косвени
печалби за държавата и народното стопанство, като
економии отъ ПО-НИЗКИТБ превозни навла, спестя
ване на чужда валута и печалба на девизи, пласи
ране на български трудъ, гориво, консумативни ма
Инженерь Т. ДЕЛИСГОЯНОВЪ

СВ-ЬТОВНОТО

КОРАБОПЛАВАНЕ

Войната причини грамадни загуби не само на
военнигЪ флоти, но и на търговските кораби, които
бЪха въ помощь на воюващите държави. Намале
нието, обаче, на търговския паркъ се отразяваше на
останалите здрави кораби, които требваше да развиватъ вече една по-голЪма деятелность, за да могатъ да задоволятъ световния трафикъ или, за да
се дойде до нормалното предвоенно време, требва
ше да се строятъ нови кораби. Къмъ това именно
се впустнаха всички държави, които, следъ привър
шване на борбата на военния фронтъ, подновиха
стопанския такъвъ и се впустнаха въ нови борби и
надпреварвания, съ цель — ония, които загубиха на
първия, да спечелятъ на последния, а тия, които излезоха победители—да запазятъ превилегиитъ си ка
то такива. Въ тия борби корабоплаването играе ед
на отъ първостепенните роли, вследствие на което
търговскиятъ корабенъ тонажъ може да бжде найдобриятъ монометъръ, чиято стрелка ще ни дава найточни указания за упадъка на едни и възхода на
други държави. Но значението на търговския флотъ
изпъква още повече на преденъ планъ, като се има
предвидъ участието, което взема той при господ
ството надъ източниците за сурови материали на нЪкои държави, свръхпроизводството и борбата за та
кива—на други, а също така завладяването и запа
зването на пазарите за индустриалните произведения.
А, като се знае, че това еж главните лостове, които
направяватъ целия стопански и политически животъ на големитЬ и културните народи, тогава ста
тистиката за търговския тонажъ ще ни изрази найясно мощьта на отделните държави и ще ни даде
възможность да си обяснимъ много минали и на
стоящи събития въ житейския океанъ на народите.
Ако хвърлимъ погледъ върху положението
на различните флагове отъ 1914 год. до днесъ,
ние ще видимъ,чете еж се значително променили.
Докато въ 1914 год. търговскиятъ тонажъ е билъ
69,348,000 тона, въ 1923 год. го намираме съ ми
лиони тона намаленъ, а едва въ 1932 год. го ви
ждаме отново възстановенъ, като въ следващите го
дини той продължава да расте нагоре и на 31-и декемврий 1936 год. намираме въ строежъ изъ свЪтовнитЬ корабостроителници, споредъ лойдъ, още

592 търговски парахода съ 2,239,431 Бр. Р. Т. и 26
платнохода съ 11,790 Бр. Р. Т. Това иде особено
да подчертае, какво е значението на корабоплава
нето за народите. Обаче, тукъ не е интересно само
общото количество на световния корабенъ тонажъ,
а особено интересна е промената, която е станала
съ търговските флоти на отделните държави презъ
периода оть 1914-1923—1932 год., като намаление
то презъ тоя ггериодъ е обяснимо съ загубите презъ
време на войната, които, както видехте, вече еж
били покрити почти въ края на 1932 год.
Възобновениятъ, обаче, световенъ тонажъ далечъ
не ни дава картината отъ 1914 год. Неговото раз
пределение придобива друга форма, като за смЪтка
на едни държави се е увеличилъ търговскиятъ паркъ
на други. Отъ държавите, чийто тонажъ е намаленъ,
на първо место е Англия — съ 638,000 тона, Хо
ландия - съ 154,000 тона, а Съединените Щати,
I ермания и др. еж останали съ по-малко загуби. За
сжщото време, обаче, други държави еж показали
увеличение на своя тонажъ. Така, напримеръ, НорВеГИ
р , С л п п 1 0 1 , 0 0 0 т о н а ' Д а н и я с ь 82,000 тона, С С С Р .
СЪ
ТОНа> Г ъ р ц и я
с ъ 7 2 0 0 0 тона
к„Й2? тона
>
> Италия
съ 54,000
и т. н.
Тукъ ще дадемъ нЪкои данни, отъ които ще се
види че сегашниять търговски флотъ е значително
подобренъ и въ качествено отношение. Въ 1914 год.
тонажътъ само на платноходите е билъ 25,120,000
тона, а тия на параходите и моторнитъ кораби е
н ™ а Л Ъ Н а 4 5 ' С 0 0 - 0 0 0 ™ а - Въ 1923 год. последниять е достигналъ вече цифрата 62,000,000 тона,
пнитЬ У гоп ИЧеНИе ° Т Ъ 1 7 ' 0 С 0 -000 тона. Въ следнитъ години това число е продължавало да се
увеличава, като в-к ю,чз ™„
0Д т о «
е " ' « « " " « и да
680ППРПП т « и »
'
Достигнало до
а т е съ
т о ^ „пМ Т ' - ново увеличение отъ 6,000,000
у в е р е н и е нГ т И и а П °"С ТЖ0ДЧ0НВ0е' Д °с ъ 1 9 3 2 ГОД' « и и а Л °
когато пп! т и
22,964,000 тона,
СЖ
жътъ на п п я т и
?° Т а ° Ч И С л о е намалялъ тона^ а т а М п Г ° Д И Г Ь - А К а т о с е прибави поголъТ
^сжтргттг
еме.ТеооГодило
Т а Ттоварене
оварени
Г ^разтоварване
" П °" М а Л К °—
°
ПЯ „„,,-Г

1 ще развиятъ

^^гк^^жйг ^
1914 год.

« еес посооность, отъ колкото тия отъ
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Наредъ съ увеличение на дееспо- -лодки»
собностьта на световния тонажъ, ста
ва и една твърде интересна промена
въ процентното отношение, при раз
пределението му между отделнитъ
държави. Тукъ най-чувствително е
засегната Янглия, която преди бе
първа, въ процентно отношение, но
по настоящемъ е загубила значител
но отъ него. Тукъ може да се от
бележи още, че приръстътъ на ней
ния флотъ значително се отличава
отъ общия коефициентъ на уве
личението. Ударътъ върху английския
тонажъ, на владетелката на моретата,
е нанесенъ отъ стремежа на всички
държави да бждатъ самостоятелни и
независими въ своята търговия, които
обстоятелства ги потикнаха къмъ
създаване на свое собствено кора
боплаване.
Пррезъ първото полувреме, т. е.
отъ 1914 г. до 1923 г. се забелязва
силенъ приръстъ на търговския паркъ
на Съединените Щати отъ два на
11,336,000 тона. Въ увеличението,
обаче, те не еж били сами. Въ сжщото време Япония има едно уве
личение съ 1,896,000 тона, Франция съ 1,531,000 то
на, Италия съ 1,451,000 тона. Само Янглия остава
спокойна при това общо морско надпреварване, съ
своите 19,000,000 тона. Въ това също време един
ствена Германия е загубила своя флотъ отъ 2,625,000
тона.
Презъ второто полувреме, т. е. отъ 1923 г. до
1932 г., имаме вече увеличение за всички дър
жави, съ изключение на Съединените Щати, които
требва да нормализиратъ своя флотъ. Въ сжщото
време Германия увеличава своя тонажъ съ 1,603,000
тона, а Норвегия прави сжщото съ 1,790,000 тона.
Яко слъемъ двете полувремена, то Норвегия има
увеличение отъ 1,959,000 тона въ 1914 год. на
4,164,000 тона въ 1932 год.
Както презъ първото полувреме, така и презъ
второто ,само Янглия е запазила стабилно и
спокойно положение. Отъ общия приръстъ отъ
23,000,000 тона на нея се пада само 447,000 тона.
При сравнение на тонажа на отделните държави,
днесъ се получава едно съвсемъ друго разпределе
ние, отъ колкото отъ преди 1914 год. Между отдълнитъ флагове на океана отдавна се води нестихва
ща борба за надмощие, въ която борба едни падатъ, а други взематъ надмощие и по тоя начинъ,
въ процентното отношение на тонажа, се получава
другъ видъ съ течение на времето. Отъ всички дър
жави само Франция е запазила стабилно по
ложение въ увеличението на своя търговски флотъ.
Въ 1896 год. французкиятъ флагь е билъ застжпенъ съ 5-2°/0 въ цъ\пия свътовенъ тонажъ. До 1932
год. тоя процентъ почти никакъ не се е изменилъ
(5-1 %)• Следователно, Франция е увеличила своя то
нажъ съ сжщия процентъ, както общия свътовенъ.
Увеличението за първото полувреме е било 1,636,000
тона, а презъ второто — 55,000 тона. Презъ вре-

Картина отъ Геооги Велчевъ

мето отъ 1896 год до 1932 год. почти всички дру
ги морски държави еж имали разни проценти на
увеличение. Така, напримъръ, Съединените Щати отъ
4 % на 1 5 ^ , Япония отъ 1'9% на Ь'1%, Норвегия
отъ 3% на 6%, Холандия отъ 1'8% на 4 3 %, Ита
лия отъ 2°/„ на 4 - 9%- Тонажътъ на Германия е спадналъ отъ 8'1% на б-1°/с, а тоя на Янглия е загубилъ най-много отъ общия свътовенъ процентъ. Отъ
50% въ 1896 год. той спада на 41'6% презъ 1914 г.,
а презъ 1932 год. той е само 28 - 6%.
Тая груба статистика говори много силно за ис
тинското положение въ всички народи, за суровата
стопанска война, която сжществува помежду имъ и
въ която най'живо участие взема корабоплаването
и национализмътъ на народите. Янглия, която е оста
нала верна на своите либерални идеали, требва
ше да заплати това съ своята морска хегемония.
При това състояние на нъщата нъма защо да се
очудваме за пропадането на морските конференции,
които въ своя идеаленъ замисълъ иматъ ограниче
ния въ строежа на кораби, една трета часть отъ
който строежъ отива за кораби, приспособими за
военни цели и необходими въ военно време, така,
напримъръ: Франция съ 3'5 милиона търговски паркъ
— 1 милионъ отъ него е строенъ за използуване
въ време на война.
Съревнуванието въ строежа на кораби все още
продължава. Докато въ 1932 год. декемврий е имало
въ строежъ 716,000 тона, презъ 1933 год. тая цифра
се качва на 1,190,000, а въ 1936 год., както казахме,
тя е достигнала вече 2,251,220 тона. Това пока
зва, че все още нъмаме едно спокойно положение.
Я кога ще почне барометрътъ да се качва ? — Отговорътъ на поставения въпросъ е въ зависимость
отъ нормализирането на световния тонажъ — строе
жа и използуването на корабите.
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ОХРАНА НА НАШИТЪ БРЪГОВЕ
Д-ръ

Г.П.

Р А З В И Т И Е Н А В Ъ П Р О С А З А И З П О Л З У В А Н Е НА П О Д В О Д Н И Ц И Т " Ъ
Поради своите отлични качества подводникътъ
днесъ е едно отъ сериозните средства на
морската война. Той намали силата на големите
военни кораби и оспори владението на морето. Въ
миналото, когато подводникътъ не сжществуваше,
имаше държави, които наистина можеха да се смЪтатъ за пълни господари на световните морски пжтища. Днесъ това е изключено. И най-силниятъ надводенъ флотъ не е вече въ състояние да осигури
пълно и непрекжснато господство надъ известенъ
морски районъ, понеже неговата сила, колкото голЪма и да е, не може да отстрани напълно опа
сната подводна изненада.
Въ сравнение съ ГОЛ-БМИТБ надводни морски еди
ници, ПОДВОДНИЦИТЕ еж кораби значително по
евтини и по-лесно поддържани. Това обстоятелство
е отъ голъмо значение за економически по-слабите
държави. И, наистина, днесъ всички народи, прите
жаващи морски граници, които по економически при
чини не могатъ да иматъ голЪмъ надводенъ флотъ,
се стремятъ да осигурятъ морската си отбрана съ
увеличаване на числото на подводните си кораби. Осо
бено ясно пролича тоя стремежъ презъ Световната
война въ Германия, а следъ нея—въ Франция и Ита
лия, които и до днесъ се намиратъ постоянно предъ
заплахата на огромния надводенъ английски флотъ.
Сжщото явление се наблюдава и въ малките крайбрЪжни държави. Нема вече никакво съмнение, че
за тЬхъ подводникътъ е най-сигурното средство за
отбраната на морските имъ граници.
_Способностьта на подводниците да се борятъ съ
най-големите надводни военни кораби и сравнително много по-евтината имъ доставка и поддръжка,
създадоха въ държавите, съ силенъ надводенъ
флотъ, основателни опасения. Това стана причина да
се явятъ на международната политическа сцена редица въпроси, засегащй ограничаването, дори и пълното премахване на подводното оржжие. Тези въпроси възникнаха непосредствено следъ Големата
война. И днесъ ТБ не еж окончателно разрешени.
По тъхь ГОЛЕМИТЕ морски държави еж разделени
на два лагера. Начело на единия, който иска пълното премахване на подводниците, стои представителката на най-големия надводенъ флотъ — Лнглия.
Другиятъ се представява отъ Франция, за която
подводниятъ флотъ е най-сигурната гаранция за запазване на морските й интереси.
Противъ използуването на подводниците като
средство за водене на морската война, Лнглия се
изказа още презъ 1922 год. Въ свиканата презъ ежщата година въ Вашингтонъ морска конференция,
въ която вземаха участи най ГОЛ-БМИТБ петь морски
държави (Янглия, С. А. Щати, Франция, Япония и
Италия) тя отрече напълно подводното оржжие. Тукъ,
обаче, английското становище срещна решителната
съпротива на Франция. Последната дори не се съгласи и за едно ограничение на подводния тонажъ.
Поради
това упорито французко противопоставяне пропадна сжщо и въпросътъ за намаляване на общия тонажъ и на леките надводни сили,
който Лнглия постави въ програмата на конференцията, но не го внесе за разискване, понеже, следъ
отхвърляне на предложението за премахване на
подводното оржжие, лекитв надводни кораби оста-

ваха единственната й гаранция противъ застрашава
щата я подводна опасность.
Претърпяла пъленъ неуспехъ по отношение на
предложението за пълното премахване на подвод
ниците, Англия не се отказа отъ идеята да намали
техното значение. Още въ сжщата конференция тя
успе да прекара известни ограничения по отноше
ние на използуването имъ въ подводната търговска
война. Съ особени постановл. командирите на подвод
ните кораби беха задължени да водятъ подводната
търговска война по правилата на надводната. Тия
ограничения забраняваха на подводниковитЬ коман
дири да потапятъ съмнителните търговски кораби,
преди да еж проверили корабните имъ книжа. Освенъ това те беха задължени да спасяватъ, както
обслугата, така и ПЖТНИЦИТБ на потопения противниковъ търговски корабъ. На пръвъ погледъ това
задължение е напълно човешко и допустимо. Оба
че, за сигурностьта на действуващия подводникъ, то
е по-вече отъ опасно. Всеки, който познава поне
отчасти подводното оржжие, знае много добре, че
едно отъ най-опасните положения за подводния ко
рабъ е да се намира въ надводно състояние подъ
артилерийския огънь на своя противникъ. Засегнатъ,
макаръ и слабо, той губи качествата си на подвод
никъ и се превръща въ сравнително много слабъ
надводенъ корабъ. Като се има предъ видъ, че въ
е дна бждеща война всички търговски кораби ще
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ренция донесе възбуждение въ областьта на мор
ските въоръжения.
Бързото надпреварваме въ засилване на под
водните и леките надводни сили създаде нови гри
жи за международната политика. Въ връзка съ то
ва се повдигна наново въпроса за споразу
мение относително ограничаването на тонажа на те
зи сили. За неговото разрешаване беше свикана
презъ 1930 година Лондонската морска конферен
ция, въ която взеха участие пакъ петгвхъ велики
морски сили. И въ нея по-важните решения зася
гаха ограничаването на единичния и общия тонажъ
на подводните кораби и силата на тЪхното артиле
рийско въоржжение. Вейка една отъ преговарящи
т е държави.се задължаваше да притежава най-голЪмъ общъ подводенъ тонажъ до 52,700 тона. При
това водоизмъстване, най-голямата подводна лод
ка не требва да надминава границата 2,000 тона, а
артилерийското й въоржжение — калибра 13 см.
Тези ограничения, обаче, не бъха прокарани напъл
но. По искането на Франция бЪха направени извест
ни отстжпки. Така, напримъръ, тонажътъ на найголемата подводна лодка беше увеличенъ отъ 2,000
до 2,800 тона, а калибрътъ на артилерийското оржжие — отъ 13 на 15 см.
Въ Лондонската конференция Лнглия успе да
прокара наново изказания въ Вашингтонъ възгледъ
за водене на търговската морска война. При то
ва той беше значително разширенъ. Създадено бе
ше особено постанов., което предвиждаше санкции
противъ подводниковигЬ командири за случаите, ко
гато бждатъ нарушени договорните ограничения. Тия
санкции бЪха твърде строги. Те поставяха коман
дира, който е нарушилъ приетите задължения, въ
категорията на морските разбойници.
Въпреки достигнатите частични резултати, успЪхътъ на Лондонската конференция не бе сжщо мно
го задоволителенъ. По понятни причини Франция и
Италия не ратифицираха направените споразумения.
Последните останаха да важатъ само за останалите
три морски сили. Обаче, върна на своята политика,
Лнглия не изостави идеята за намаляване на силата
на подводното оржжие. Презъ 1932 год. б е свика
на въ Лондонъ известната конференция за общо
намаляване на въоржженията. Въ сжщата тя поста
ви наново въпроса за ограничаване на силата на
подводното оржжие. Главното й искане беше да се
намали водоизмъхтването на подводните кораби до
250 тона. И тукъ, обаче, нейното предложение се
разби въ твърдата съпротива на Франция. Следъ
тоя неуспЪхъ строежътъ на подводните кораби про

дължи съ сжщото усърдие и надпреварване. Осо
бено той беше засиленъ въ държавите, които по
финансови причини нЪмаха възможность да поддържатъ голЪмъ и скжпъ надводенъ флотъ. Всъка го
дина т е увеличаваха числото на вкараните въ строя
подводници.
Въ споменатите три конференции Германия не
взе участие, по простата причина, че, съгласно мир
ните договори, тя нямаше право на подводници.
Освенъ това С/КЩИГБ договори определяха точно
силата и състава на разрешените й надводни сили.
Сключвайки съ Лнглия на 17. юлий 1935 год. прочу
тото морско споразумение, тя възприе безрезервно
всички постановления на Вашингтонската и Лондон
ската конференции, относително ограниненията на под
водния тонажъ и воденето на морската търговска
война. И, наистина, тя предвиде въ първата си строи
телна програма подводни лодки само отъ малъкъ то
нажъ. Тази програма беше отчасти оежществена
още презъ м. октомврий 1935 год., съ вкарването
въ строя на 20 подводници, отъ които 12 по 250,
б по 500 и 2 по 750 тона водоизместване. Въ края
на изтеклата 1936 год. подводниятъ й паркъ б е уве
личенъ още съ 12 малки (250 т.) и 4 средни (500
т.). Сегашната й строителна програма предвижда нови
32 подводни единици съ общъ тонажъ 10,2244 тона.
Отъ тЪхъ 4 еж вече въ строежъ.
Приемайки споразуменията на двегЬ морски кон
ференции Германия имаше предъ видъ отбраната
на морските си граници. За цельта тя нямаше нужда
отъ подводници съ голЪмъ тонажъ. Обаче,-като имаме
предъ видъ жизнените интереси на германския народъ
върху световните морски пжтища и обстоятеството,
че неговиятъ надводенъ флотъ не ще може скоро
да стигне английския, искаме да вЯрваме, че не ще
бжде далеко времето, когато Германия, подобно на
Франция, ще се изкаже решително противъ ограни
ченията на подводното оржжие. Това ще бжде но
вата изненада, която нова Германия ще поднесе на
европейските политици.
Отъ направения кратъкъ прегледъ се вижда, че
въпросътъ за използуване на подводните кораби
още не е окончателно разрешенъ. Той е и ще бжде
предметъ на внимание въ всички предстоещи кон
ференции по обезоржжаването. Неговото окончател
но разрешение е, обаче, проблематично, защото подводникътъ е най-ефикасното средство за борба на
по-слабия съ по силния. Ето защо, по-слабите економически държави ще търсятъ всЬкога неговите
ценни услуги.

ХР. РУСЕВЪ
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Варна и Русе, прочути въ миналото като важни
търговски средища, кждето е кипяла трескава тър
говия, поради стеклигБ се следъ войната обстоя
телства отъ день на день бавно, но сигурно западатъ.
При това положение не бива да стоимъ спо
койни зрители и да чакаме времето да изправи
всичко, а ще требва да се постараемъ да намъримъ начини и да спремъ тоя упадъкъ.
Да се спре естествениятъ развой на другите бъл
гарски пристанищни градове за смЪтка на Варна и
Русе не бива да става. Тогава ще требва да се потърсятъ по-безболезнени пжтища.
Л такива, благодарение на географското поло

жение на България, има, стига само нашитъ- стопан
ски условия и инициатива да бждатъ насочени къмъ
това постижение.
Известно е, че България, Югославия и Унгария
като земеделски страни, изнасятъ голЪма часть отъ
своигЬ произведения за континента презъ Браила,
когато това би могло да стане по пжтя Русе—Варна,
който е съ 510 клм. по-кжсъ и съ едни много малкиподобрения въ пристанищата Варна и Русе, може
да стане и сравнително много по-ефтиъ.
Тукъ именно требва да бждатъ насочени нашите
усилия, като за цельта достатъчно е да се построятъ
по единъ елеваторъ въ Русе и Варна, съ които да

.
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може да се прехвърля автоматично храната отъ
шлепа на вагоните въ Русе и отъ вагоните на па
раходите въ Варна и да се направи едно намаление
въ тарифитв на Б.Д.Ж. специално за тоя превозъ.
Създадени тия условия, ние положително ще
можемъ да отнемемъ тоя транспортенъ трафикъ на
браилското и галацкото пристанища, който презъ
1933 год. възлиза на 740,000, а презъ 1934-на 500,000
тона, по следните причини:
1) Всички храни при превоза, особено съ шле
пове, кждето силно се запарватъ, иматъ нужда отъ
проветряване, и търговците ще предпочетатъ пре
поръчителния тукъ случай и начинъ на манипулиране,
защото храните на два пжти ще се проветрятъ;
единиятъ пжть въ Русе—при разтоварване на шле
пове и вториятъ—въ Варна при натоварването имъ
Д-ръ П. Д

на парахода. По този начинъ стоката ще стои помалко въ шлепа, ще се провътри два пжти и престоятъ й въ морския параходъ ще бжде сравнително
по-кжсъ.
2. Морските параходни дружества, понеже ще
иматъ възможность да взематъ отъ Варна пълни
товари, ще намалятъ чувствително навлата отъ и
до Варна въ сравнение съ Браила, защото пжтьтъ
имъ ще се намали съ около 500 клм. и ще се избавятъ отъ прекомерните такси, плащани въ Сулунския каналъ.
Както виждаме, условията за привличане на тоя
трафикъ еж на лице, остава да се вложи, отъ наша
страна, малко по вече инициатива и ние ще можемъ
действително да помогнемъ на тия два хубави наши
гранични града.

СКОРЧЕВЪ

М О Р Е Т О К А Т О И З Т О Ч Н И К Ъ НА З Д Р А В Е
Пролотьта се пукна, слънцето засия надъ нашия
чаровенъ градъ и морето потрепва въ лътовни пред
чувствия. Тази година Варна отъ рано се готви да
посрещне, весела и самодоволна, своите гости. За
щото тя сега е многоводна, изкжпана и свежа, пър
гаво подрежда своите улици, градини и градинки и
се радва, че ще може да се покаже презъ лътото
на СВОИГБ обожатели въ нова прилична и чиста
премъна.
Днесъ всичко е на кракъ и се полагатъ грижи
да се стегне и уреди нашиятъ градъ. Всичко шета
и съ любовь се суети, за да се въздигне Варна въ
чисто, светло и жизнерадостно здравно лътище —
укрепяващо ГБЛОТО, ободряващо духа.
И управителното тъло на Б.Н.М. Сговоръ има
дълъ въ тази лътовищна подготовка, та стега и
той своитъ редове, за да привлече българина къмъ
морето, да го накара да възлюби морската стихия
и да го спомогне да използува все по широко ней
ната живителна сила.
Отъ името на Б.Н.М.Ц. искамъ да кажа днесъ
нъколко думи за морето като източникъ на здраве
и бодрость
*
Колкото и да се цени днесъ морето като лъчебенъ чинитель, колкото и да е безспорно сега нв'
говото благотворно влияние върху повехналото тело
и отпадналия духъ на човека, колкото възторзи
и вълшебни преживявания то да възбужда въ душата на своите любимци, все пакъ, стремежътъ
къмъ лжчезарнитъ- брегове на нашето море, копнежътъ по неговите лазурни простори е проява на
новото, на следвоенното време.
Докато преди войните българинътъ не се интересуваше за морето, не подозираше неговите здравни
блага и едва малцина идваха да му се порадвагъ и
да се подложатъ на неговите лъчебни сили—днесъ
малко и голъмо се стреми къмъ морската стихия,
разбира я и цени, днесъ нашиятъ народъ масово
посещава морето, по чиито слънчеви брегове за
нъколко години десетина селища се издигнаха въ
пъргави и желани морски летовища.
Следвоенниятъ българинъ, изнуренъ, измжченъ,
покрусенъ въ своя духъ — по наитие потърси лечебнитъ сили на живата природа, а най-вече на
морето. Отъ петнадесетина години насамъ нашиятъ
народъ плъзна по гори и балкани, наизникнаха стотици ученически колонии, летовища и почивни стан-

ции за чиновници, учители, студенти, инвалиди, за
пасни офицери. Много отъ клоновете на Б.Н.М.С.
навреме схванаха този здравенъ стремежъ, та, по
ощрени и спомогнати отъ неговото Гл. управ. тъпо,
уредиха летни морски колони за слабигв и нуждае
щи се ученици отъ своите селища. Такива морски
колонии иматъ градовете: София, Русе, Плъвенъ,
Ломъ, Шуменъ, Ямболъ, Габрово, Търново, Пловдивъ, Павликени и други още градове, а Видинъ,
Петричъ, Перникъ изпращатъ свои ученици въ ле
товището на Б.Н.М.С. въ Варна.
Презъ последните десетина години съ хиляди
българи потеглятъ лЪте къмъ морето и се пръсватъ
по разните летовища на нашето обширно и прекрасно крайбрежие.
Съ що привлича морето днешното отпаднало, из
морено и обезрадостено челов-вчество? Съ що дей
ствува морето и влияе благотворно върху телото
на човека, върху неговия духъ, върху неговигъ
нерви?
Нека да разгледаме въ неколко думи тияаздравни чинители на морето. Когато въ нашигв вжтрешни
градове настжпи лете нетърпима жега и духота, та
не може да се диша и нощьта става мжчило, тукъ,
край морето, денемъ и нощемъ пов-вва вепъръ вЪтъръ, който ни носи желана прохлада и чистъ безпрашенъ въздухъ отъ безкрайните.морски^простори
На морския б Р егъ ние имамеГнапъш™?чистъ отъ*
прахъ и отъ болестни зародиши ВЪЗДУХЪ п о о а ^
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Нашето тЬло постепенно привиква къмъ слънцето,
къмъ повеите на морето, къмъ хладината и плисъ
ците на морскитв талази. — Кръвоносните сждове
на нашата кожа, отъ чиято добра служба зависи
правилното регулиране на температурата на нашето
тъло, се подхвърлятъ при морето на жива,
идеална гимнастика. Та слабиятъ досега и лесно
простиващъ организъмъ на спарения и навл-вченъ
съ много дрехи континенталенъ человъкъ мощно
се закалява и бодро противостои на климатичните
промени и несгоди.
Ето защо, лгьтувалиятъ край морето се за"
връща въ селището си тгълесно закаленъ и обно*
венъ, годенъ успгьшно да се бори съ зараза а болесть.
*
Дишането на морския брътъ става по-основно и
по-дълбоко, провътрянето на белия дробъ—енергично
и издъно, а морската влага пречистя лигавицата на
погорнитъ дихателни пжтища и я прави по-сочна и
гъвкава. Сърдцею работи по-пълно, става по-пъргаво,
съ голвмъ замахъ, поради което то става по-жила
во, по-работоспособно. Цълиятъ организъмъ се об
лива съ повече кръвь, чиста и окиспородена, всички
органи, ГОЛЪМИТБ наши жлези, работятъ живо и съ
пъленъ замахъ, хармонията въ техната служба става
идеална. Кръвоносните сждове пъргаво се свиватъ
и разпущатъ, Т Б ставатъ жилави и издръжливи.
Ето защо лгьтувалиятъ при морето се завръща
съ прочистена бронхи и трахея, съ закрепнали
дробове, съ сърдце яко и издържливо, съ пъргави и
жилави кръвоносни сядове.
*
Обмяната на веществата става енергично и съ
пълна сила. И въ най-задръстените кжтища на на
шето тъло, въ заболелите и възпалени негови части,
става едно засилено хранене, единъ пъргавъ приливъ и отливъ, което се последва отъ значителна
обнова на нашия организъмъ, а възпалените и болни
негови части се разпиляватъ и оздравяватъ. Хемоглобинътъ на кръвьта — носительтъ на кислорода,
недостатъченъ досега, се увеличава, броятъ на чер
вените кръвни т^лца се умножава до нормата. Вре
доносните продукти на тази обмена на веществата,
сгурата, образувала се при горението въ нашите
органи, досжщъ се изхвърлятъ навънъ отъ орга
низма. При това пъргаво и вжтрешно хранене на
тъканите, мускулит-н се опръсняватъ при ежедневното
имъ упражнение, при кжпане и плаване, те нарастватъ
и се заякчаватъ. Апетитътъ се засилва, край морето
се яде два пжти по-вече, но безъ да настжпи за
тлъстяванеЕто защо лптувалиятъ при морето се завръща
у дома си заякналъ и подмладенъ, по-гъвка въ и по
пъргавъ съ една здрава руменина на лицето, съ
силни и нарастнали мускули, якъ и силенъ.
*
Но най-ярко проличава лечебното и живително
въздействие на морето при децата. Лимфатични, отпустнати, кашкави деца; мършави, слабосилни и
недоразвити отъ всека възрасть—при морето бързо
се съвзематъ и развиватъ и до висша степень се
отьрсватъ отъ своите неджзи. Деца, страдащи отъ
всъкакъвъ видъ рахитисъ, добиватъ при морето
мощенъ тласъкъ за подобрение на своето здраве.
Сжщо тъй добре се повлиявагъ и деца съ ексудативна заложба и деца алергични, съ болестна чувствителность къмъ .известни раздразнители. Деца съ
разстройства на нъкои жлези съ вжтрешно сокоот-
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дъляне на хормоннитъ жлези, сжщо тъй намиратъ
несъмнена полза при морето.
Благотворното действие на морелъкуването при
туберкулозата на коститъ и ставите, на жлезите —
бронхиални, коремни и други — е тъй очевидно и
общопризнато, че навредъ еж издигнати скжпи морски
санаториуми, какъвто имаме добре уредень и ржководенъ и ние тукъ при св. Константинъ.
Нервозни и страдащи отъ нощна уплаха деца,
следъ едно две лътувания при морето, ставатъ спо
койни, самообладанието и нервната безупръчность
у тъхъ се възвръща. Неимоверно голъма полза
извличатъ отъ морелътуването деца, страдащи отъ
училищна преумора, отъ училишна анемия, на които
у дома имъ липсва апетитъ и бодрость, жизнерадость
и способность да учатъ—следъ едно морелътуване
отъ месецъ-два, такива преуморени и досадни уче
ници напълно се съвзематъ, Г Б ставатъ пъргави и
игриви, жизнедоволни и прилежни.
Ето защо стремежътъ у нашитгь градове и
села да изпращатъ малкитгь си ученици на по~
правка и отмора край морето ежегодно се засилва;
той трпбва вегьчески да бжде поощренъ и подкрепенъ.
Изследвано и проучено ли е целокупното лъчебно
въздействие на морето и на морския климатъ върху
човека?
Както всека наука, тъй и медицината се стреми
да проучи, да разгатне, да анализира лЪчебното
действие на морето. Ние го търсимъ въ ветъра и
въ безпрашния чистъ въздухъ, въ крайморската
влага, въ равномърностьта на денонощната темпера
тура край морето, въ по-голъмото атмосферно налъгане. Ние раздробяваме ЛЖЧИТБ на благодатното
слънце и търсимъ неговото живително и бацилоубийствено действие въ ултравиолетовите имъ съста
вки. Ние прогласяваме като важни лечебни деятели
озона, ЙОДОВИТБ, бромовитъ и други частици, пред
полагани въ приморския въздухъ. Изтъкваме закаляващото и стимулиращо нашитъ, клетки въздействие
на кжпането въ морето, на масажа, който плиска щит-Ь
вълни упражняватъ върху нашето ТБЛО.
И публиката се задоволява съ това научно раз
членение на действието на целокупния морски кли
матъ и върва, че вече напълно научно си обяснява
ползата отъ летуването край морето.
Но, все пакъ, днешната наука не е успъла да ни
разкрие всички лечебни, всички чародейни тайни на
морето и на неговия климатъ.
Защото самото море е една голъма тайна и на
шето кжсогледо око не е въ състояние да проникне
въ гълбинитв на неговитв цълебни съкровища. Нито
и човъческиятъ организъмъ е никаква проста фо
тографска плочка, та да ни лежи като на длань
ясно целокупното въздействие на морето.
Сложенъ и съ много тайни е нашиятъ органи
зъмъ, сложно и съ много тайни е сжщо и морето
—и неговото слънце, и синьото му небе, и лазурния
му ширъ, и неговите водни глжбини и грейналите
морски пъсъии, които тъй сияйно блъщукатъ, гъделичкатъ и топлятъ блаженствуващото върху ТБХЪ
голо човешко сжшество!
Та тъкмо тия неразгадани тайни на морето, които
липсватъ на бездушните диатермични апарати, на
кварцовата лампа, тъкмо онова особено на морето,
което ние не можемъ да схванемъ съ нашия ученолюбивъ носъ, не можемъ да го раздробимъ и опош*
лкмъ — тъкмо то е, което ни възторгва и очаро-
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вава, което прави морето тъй неизказано прелестно, заглъхващи презъ годината въ безрадостни канцемноголико и дълбоко, - това незнайно на велича- ларии и учителски стаи, отъ търговци, водещи корава
вата морска природа е. което обсебва нашия духъ борба съ стопанските несгоди на нашето воеме
и въ възторженъ захласъ ни понася изъ лжчезар- отъ граждани и селяни, сломени отъ превратности^
НИТБ простори на Божията вселенна!
на живота.
к"'"" 4 -'"
Духътъ се пречистя при морето и се успокоява,
И азъ отъ сьрдце пожелавамъ на всъки българтой се изпълня съсвгьтли надежди и упования за ски гражданинъ, а най-вече на ВСЕКИ умственъ ТРУвсе по-щастлива бжднини на рода человгьчески!
женикъ, на всеки наскърбен* отъ живота па може
Ето защо Варна, нашето жизнерадостно морско да дойде да пътува при нашето животворно море
летовище, се посещава не толкова отъ действително , да прозре величието и чара на морската природа и
болни, а до 90 и повече процента отъ изморени да намери, при неговитъ лазурни брегове обнов! и
люде на умствения трудъ, отъ чиновници и учители, утеха, радость и упование за по-светли бжднини!
М. ДОЙНОВЪ
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Ето ни вече въ открито море,
Далечъ къмъ хоризонта, утринната мъгла още
прикрива свенливата целувка между морето и не
бето. Безъ метероологически бюлетини и водейки се
само по безпогрешната практика на рибарите, това
ни предвещава хубавъ слънчевъ день и сигурно
спокойно море — две условия тъкмо необходими за
единъ день, прекаранъ въ екскурзиране по море.
Откритото море ни посреща съ едва повдигащи
и преливащи се кждри. Лекъ бризъ напира платно
то и кърмата оставя следъ себе си диря отъ топеща се пена.
Надъ водата е хладно. Слънцето грее, но още
не топли.
БелоагЬжна чайка, потръпвайки прелита надъ
насъ, извива задъ кърмата и съ викъ се спуща къмъ
водата.
Далечъ отъ брега, въ отмерени интервали вре- ме, сирената отъ маяка изхвърля въ мъглата проТЯЖНИГБ си сигнали, предупреждавайки заблудените
кораби, че при по-малко бдителность и водене по
картата и компаса могатъ да се натъкнатъ тукъ
нейде о плитчините.
Задъ насъ е градътъ обвитъ въ поясъ опуше
на утринна мъгла, съ тежката си душна атмосфе
ра; тукъ е просторътъ и освежаващиятъ лъхъ на
морето I

Слънчевиятъ дискъ е вече високо въ лазура. Лжчитъ- му играятъ по водната повръхность и жулятъ
обгоръчпигБ ни тела.
Движимъ се успоредно на бръта — високъ, скалистъ и на мъхта застланъ съ губери зеленина.
Бризътъ е спадналъ и отново потапяме въ во
дата греблата, напирайки ги ритмично.
Но, внимание, подводни скали, покрити съ ли
гави зелени водорасли, надничатъ изъ водата!
Навеждаме се презъ борда. Бистрата вода от
крива добре дъното на не повече отъ 4—5 метра.
Тамъ долу: надипленъ жълтъ пъчгъкъ, по който бъгатъ слънчеви отражения... тъмни скали, покрити съ
клонести кафяви водорасли и купчинки полуразтворени миди...
*
Горещината сковава всЪко движение и човъкъ
се чувствува тежъкъ и непохватенъ Я прохладата
е тъй близу! Ето ни презъ борда, въ хладката во
да, която приятно обгръща гЬлото. Отново се усе
щаме бодри, загонваме се изъ водата и свършваме
съ Н-БКОЛКО гмуркания до дъното.
Но морскиятъ светъ е тъй чуждъ на нашия!
Досегътъ съ него, допирътъ съ некоя лигава водорасла отъ дъното, те кара по-бързо да изплувашъ
нагоре, навънъ — по-близу до въздуха, до слън
цето, нашата естествена среда.
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Картина отъ Георги Веячевъ

Сттх92
И, все пакъ, не е ли морето тъй близко намъ!
Нали животътъ на нашия свътъ, прашинка ме
жду свБтоветъ на Всемира, се е зародилъ изъ по
тайната лаборатория на морските дълбочини.
*
Л колко чуденъ е свътътъ, който населява дъ
ното I
Ето ни седнали на крайбрежна скала, въ осно
вата на която по време на бури се разбиватъ и пънятъ вълнигЬ. Взираме се въ водата и само на метъръ околовръстъ окото открива обиленъ животъ! —
Пъстрообагрени раковини... морски кончета и
морски игли съ причудливи форми на дракони изъ
приказния свътъ на легендигЪ и митовете... скиталци-рачета . . . току що зърнали божия свътъ
малки рибки, тъй боязливи и движещи се винаги
вкупомъ... Но изведнъжъ спокойствието е нарушено
и ние ставаме неволни зрители на една, макаръ и
въ малка м-Ъра, страшна драма: иззадъ камъните
изкача водна змия и съ гърчъ се спуща къмъ ор
ляка рибки. Настава смутъ и всички се пръскатъ
въ страни. Но хищникътъ е успълъ — малка риб
ка отчаяно се гърчи въ устата му... Нъколко мину
ти, опасностьта е вече преминала и спокойствието
възобновено. Рибките отново сформиратъ орлякъ и
съ живи движения показватъ радостьта си отъ
живота.
*
Плавайки надъ топлите сини води не подозирах
те за това, което става подъ васъ. А тамъ долу, на
дъното, филмътъ на живота и борбата се развива
не по-бедно отъ къмъ форми — често най-причудли
ви; багри,;,които липсватъ на нашия земенъ свътъ
и движения, за чиято грациозна плавность ние ня
маме и представа.
Любопитствувате ли да надникнете поне отъ мал
ко въ живота на дъното? Пребивавайки въ Варна
посетете Дквариума. Безъ непохватното облекло на
водолаза и безъ риска на едно спущане въ дълбо
чините, ще надникнете тамъ долу и сигурно дълго
не ще откжсните очи отъ дебелото витринно стък
ло, което ви открива погледъ къмъ новъ и неизвестенъ досега свъ"гъ.
*
Пъстротата на пейзажа, обилието отъ впечатле
ния, свежиятъ въздухъ и часовете минати въ гре
бане, сладостно изморяватъ и не пропжждатъ апети
та ; тъкмо обратното 1 — Простата, но обилна храна
едва ни стига, намъ и на орляка лакоми подани
ци отъ морското царство, които усърдно поглъщатъ
остаткитЬ отъ обеда ни.
Леко поклащане и спиране. Неусетно сме стигна
ли до низъкъ, пъсъчливъ брътъ и кърмилото е за
седнало о пътъка. Вдигаме го и изкарваме лодката
на обширния плажъ, въ малко заливче, вр-взано въ
ПЪСЪЦИТБ и обградено откъмъ брега съ трептеща
морска тръстика.
Случаягь самъ ни е отвелъ въ това чудно ме
сто, събиращо въ себе си прелестите на чистъ и
просторенъ плажъ, 'слънце, въздухъ и постепенно
удълбочаващъ се брегъ съ кристални води.
Тукъ престояваме н-Ъколко часа, излагайки ткпото въ , непосредственъ досегъ съ въздуха, слън
цето и.водата. Гониме се до насита по рохкия вла-
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женъ пЪсъкъ и не представаме да поемаме съ раз
творени дробове напоения съ миризъ на море въз
духъ.
*
'
Огнениятъ дискъ започва да слиза.
Следъ обедната мараня иде следобедната прох
лада. Въздухътъ надъ морето представа да трепти
и първите прохладни вълни на вечерния бризъ почватъ да галятъ тЬлото.
Отново нагазваме въ водата. Лодката е спустната,
бризътъ изопва платното и ето ни пакъ на пжть.
Предъ насъ, на километъръ, рибарски аламани
гонятъ делфини. Викатъ ни да минемъ въ лево, за
да не прогонимъ големитв черни рибообразни, кои
то далечъ въ десно порятъ съ гръбнитъ си перки
повръхностьта.
Може би сте имали случай да наблюдавате тия
любопитни млекопитающи, приспособили се отпосле
къмъ воденъ животъ? Движещи се почти винаги
на стада, те обичатъ да се надварятъ въ открито
море съ моторните лодки и параходите.
Наближаваме фара. Все по-добре се очертава и
се пълни окото отъ белия фаръ—забилъ връхъвъ си
ньото небе и обвитъ въ орлякъ виещи се чайки.
Ето ни вече и долу подъ него.
Но тукъ, при скалистия носъ, въ основата на
който и при най-тихо време се пенятъ вълните, мо
рето е неспокойно. Разп-БненитЬ гребени се гонятъ
единъ следъ другъ, настигатъ се къмъ брега, сриватъ се съ шумъ и ни повличатъ въ бурната игра
на^кипещата пъна. И тримата сме на щрекъ, изме
няйки всеки моментъ посоката на кърмилото и пре
хвърляйки платното отъ бордъ на бордъ — въ бор
ба да избегнемъ и да не попаднемъ въ опасното за та
кова море положение „на бордъ" — както го наричатъ моряците, или, просто казано, успоредно на
вълните. Шумещитъ- гребени ни подематъ, вдигатъ
ни въ въздуха, заривайки кърмата или носа в ъ п ъ ната, за да ни отбиятъ следващия мигъ отново на
горе и въ страни. Корпусътъ тръпне и се облива
въ пЪна и пръски, а изъ дървената скара струй во
да и, насъбрала се, плиска по дъното...
Бризътъ отзадъ въ силенъ поривъ напира плат
ното и ние.вънъ отъ обсега на неспокойната зона,
всрЪдъ воденъ прахъ, повдигащъ се между пенли
вите гребени и проникващъ до порите, се понася
ме неудържимо напредъ...
Били ли сте въ такова време по море?
Н е ? - Т о г а в а вие нищо не знаете отъ прелестите
на морето.
•
*
Прекосяваме залива.
Предъ вълноломния фаръ завива, напущайки при
станището, кокетенъ параходъ. Финниятъ корпусъ
отхвъря равномерно бъли снопове пена и ни кара
да загребваме съ левъ бордъ малко веда отъ въл
ните, които ни изпраща витлото му. Сирената из
свирва издебело и ние, на свой р е д ъ , снемаме въ
Т,1ТВЪ
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П. А. ШИШКОВЪ

ЖИВАТА МУСКА
Презъ 1916 година точно по обЪдъ на 26-и септемврий неприятелски дефансови мини избухнаха
подъ минния катеръ Чайка срещу Узунъ-кумъ, въ
балчишкия заливъ. Единъ огроменъ стълбъ отъ димъ
и вода се издигна на нагоре и отъ дванадесетте
души команда на Чайка — само единъ ОЦ-БЛ-Б. Еди
надесетте останаха бездиханни трупове: убити или
издавени. Само единъ дишаше. Този — дванадесетиятъ — б е спасенъ. Прибранъ бъ отъ далече стоещиятъ катеръ Раковски и въ безсъзнание бе отнесенъ въ болницата. Щастливецътъ отъ дванадесеторката бъ старшиятъ подофицеръ Първанъ Бочевъ, бившъ възпитаникъ на кърмчийска школа.
Вечерьта Първанъ Бочевъ отвори очи въ болни
цата и почувствува, че не усъща левия си кракъ.
Кракътъ беше подутъ и синь. По цълото му про
тежение не се указа никаквъ ударъ, нито нъкаква
рана отъ избухналите мини. Нито даже драскотина
по цълото му тъло. И, въ заключение, решиха, че
височината на падането върху водата бе причина
за подутостьта на крака. А, като спадна отокътъ
— указа се, че кракътъ бе счупенъ. Последва лъ
чение срещу ВЪЗМОЖНИТЕ усложнения и, въ края на
краищата, гипсираха Първановия кракъ. Минала
първата криза на Първана отъ общото му телесно
разтройство, въ болницата го посети единъ отъ не
говите началници, запасниятъ лейтенантъ Веселинъ
Карастоевъ... Седна той на Първановото легло и
запита злополучния си подчиненъ по злополуката
съ Чайка.
— Едно знамъ, — отвърна Първанъ, — лейте
нантъ Милковъ бе запиталъ, колко е часа, и — тък
мо що бехъ погледналъ часовника си, който пока
зваше дванадесеть и петь минути, изведнъжъ се видъхъ на петдесеть метра височина. Видъхъ се като на
връхъ джамия, а отъ тамъ нататъкъ—нищо не помня.
И лейтенатъ Карастоевъ прекрати разпита си,
стана, стисна приятелски ржката му и каза:
— Ималъ си билъ щастлива орисница 1 Една отъ
най-щастливите! Всръдъ петь избухнали мини —
парченце не те е засегнало. И, като че ли ангели еж
те били дигнали на високо, за да те предпазятъ отъ
стотицитъ железни парчета!
-5
Дошли въ болницата приятели отъ Раковски, за
да навестятъ ранения си другарь — те подробно му
разказаха цЪлата злополучна случка презъ онзи день,
който се оказа щастливъ за Първана и злощастенъ
за единадесетте му другари.
И отъ тамъ нататъкъ Първанъ знаеше целата случ
ка, отъ начало до край, съ онзи край, който му бе
предаденъ отъ очевидците на Раковски...
Идваха родителите му, приятели и познати и
Първанъ по-леко прекарваше времето въ болницата,
която го отекчаваше много... Минаваха дните, а съ
ТБХЪ и Първановиятъ кракъ заздравяваше...
Следъ като престоя цъла година въ болницата,
една санитарна комисия констатира, че повредениятъ
му кракъ 6% окжсЪлъ съ 6'/ 2 сантиметра. Изписаха
го отъ болницата, отписаха го отъ служебните спи
съци на флота, отпустнаха му малка пенсия и му ка
заха, че е свободенъ да облече цивилните си дрехи
и да се счита за свободенъ гражданинъ.
И той се прибра въ бащината си кжща, у баща
си, който живееше натри километра отъ морето въ
своя кжщурка. Заживъ той отново при баща си,

отъ когото морето го б е откженало за цъло десе
тилетие досега...
И, докато пукаха победоносните орждия на Цен
тралните сили изъ всичкитЪ фронтове — изведнъжъ
се разнесе радостната новина:
—Сключенъ е миръ съ русите въ Брестъ-Литовскъ!
Я презъ това време Първанъ се приличаше на
подранилото пролетно слънце предъ пжтната врата
на бащиния си домъ. Изтегналъ повредения си кракъ
върху бастуна си, съ задоволство той поемаше слън
чевите лжчи презъ шаечния си черъ панталонъ.
И докато Първанъ свикваше съ кжеитъ си раз
ходки до бакалинъ и хлъбаринъ, разнесе се и вто
ра радостна новина:
— Сключенъ е миръ и съ ромънцитъ въ Букурещъ 1
Екнаха музики въ Варна, звъннаха камбаните на
ц%лия градъ. Ликуване. Тържество. Умиление. Все
обща радость. Варненци здраво заудряха кракъ въ
земята. Спжпваха съ вдигнати глави: ето — двамата
неприятели, граничащи на Черно море — б%ха
сразени! За винаги сразени. Беха тупнали — про
сто като узр%ли круши. Черното-море ставаше
свободно за Централните сили. Ставаше свободно,
като тъхно, собственно, парково езеро... Турскитъ
кораби литнаха изъ Босфора, като ветрило на северъ...
Въ Варна, Месемврия, Янхиало, Бургазъ и Созополъ — жителитъ махнаха чергитъ отъ прозорците
си, а коменданствата разрешиха да се палятъ лам
пите на открито и закрито. Кина, театри и бирарии
широко разтвориха вратите си. Латерни задрънчаха
по всичките кръчми на цълото румелийско край
брежие. ..
Пустнаха се трални катери и параходи въ минниТБ заграждения, за да прочистятъ проходите, да констатиратъ състоянията на загражденията и да облекчатъ морскитъ транспорти, за които настжпваше вре
ме за усилени превози...
На Първана нещо се присви въ сърдцето му
отъ болка — и той разбра, че морето го викаше,
викаше, го, като никога. Закопнъ, залинъ и, понеже
пжтьтъ до морето беше дълъгъ, а кракътъ му
беше оше несигуренъ — то отъ скромнитъ си
средства той хвана файтонъ и съ файтонъ слъзе
до морето . . . И отъ брега той видъ пръснати ри
барски лодки, катери, които шетаха изъ МИННИТЕ
заграждения, миноносци, които беха напустнали две
годишните си скривалища . . . Закопнъ той още
по-силно за ширьта, за синята примамлива ширь,
що се огъваше предъ очитъ му . . .
Взелъ Първанъ участие въ общата радость по
мира надъ руситъ и ромънцитъ — Първанъ знаеше,
че наближаваше и общиятъ миръ, че — утре, вдругидень, до месецъ-два и той ще бжде. И, затова
той реши да понасили болния си кракъ на по дълъгъ
пжть. Да го понасили на по-дълъгъ пжть, защото
общиятъ миръ щ%ше да бжде обща радость, а нему
никакъ не му си искаше тази обща радость да го
завари пакъ прикованъ на камъка предъ бащината
му пжтна врата. Той искаше — да може да шава
на „дълги курсове^, както се изразяваше самъ. Я
вънъ отъ това той съзнаваше, че така — само до
бакалина и до хлъбарина — беше опасно приви
кване. Можеше да остане съ този прйвикъ и ето—
че можеше да остане истински инвалидъ за винаги.

А той съвсемъ не искаше да остане такъвъ инвалицъ. Не искаше, защото сърдцето му копнееше за
морето . . .
И мръдна Първанъ на по-дълги разходки съ подебелъ бастунъ въ ржка. Заснова той отъ това ка
фене въ онова кафене, отъ тази кръчма въ онази
кръчма и морската носталгия още по-силно заговори
у него . . . Ето — мнозина отъ другарите му се
впущаха вече по море. Едни — бЪха ходили по ня
колко пжти до Паша-дере, до Гьозекенъ, до Бургаза; а други се готвеха — за Одеса, за Николаевъ,
за Севастополъ. Морската носталгия и морскиятъ
устремъ заговориха у него, като никога. По цели
нощи той сънуваше морето. Сънуваше, че е здравъ
и че лази по мачтите. Първанъ вече сериозно ми
слеше за морето. Той тупаше земята съ повредения
си кракъ и уверяваше другарите си, че е способенъ да носи морската служба:
— Та малко ли куци моряци има отъ ревматиз ъ м ъ ? — опонираше той. — Нека да ме сметатъ,
че куцамъ отъ ревматизъмъ, а не отъ счупена кость!
Па нали е за едно кърмило, за едно боядисване и
- за гребане въ лодка ? За гЬхъ кракъ не требва, а
ржка . . .
ШесттБ български търговски параходи, изчи
стени и боядисани следъ тригодишното си зеленясване отъ водораслите—бЪха вече отправени къмъ
пристанищата на победените, които бЪха включили
въ договорите си да обещетятъ победителите си
съ храни. Не б-вха стигнали само шестте пара
ходи за подвоза на храните, затова черноморскиятъ
флотски щабъ почна да стъта и два руски пара
ходи, които биха взети, като военна плячка. И
двата — единиятъ подъ новото си име Тракия, а
другиятъ, подъ името Добричъ — днесъ стоеха на
варненския кей и дотъкмяваха последните стъкмя
вания за похода си.
Сед-влъ Първанъ само изъ кафенетата и кръч
мите—днешниятъ хубавъденьго накара да направи
усилие надъ крака си и го подгони къмъ пристани
щето . . .
Отъ година и половина, т. е. отъ онзи злополученъ день, когато го изнесоха, като трупъ отъ тука.
Първанъ не бъ слизалъ на пристанището . . .
Пресече той пристанищната ограда. Замириса му
на смола, на катранъ, на изгорели кълчища и очите
му се разатвориха отъ оживление... Съ наслаждение
вдъхна той. пристанищната специфична миризма, букетъ отъ безброй миризми . . . Пълни каруци вър
веха бавно, праздни каруци препускаха стремглаво.
Рибари пренасяха кошове съ риба къмъ рибното
тържище, едномачтови фелуки дигаха котвите си и
дрънчеха съ веригите, матрози се псуваха и
оживено катраносваха подводните части на кора
бите си; дечурлига, възседнали камъните, бЪха
спустнали вждици и ловеха риба . . . А пролетното
слънце печеше, та печеше. А морето лъщеше, та
лъщеше . . . Нещо, като че ли се откопчи въ гър
дите на Първана, нещо като че ли го приболе силно
подъ лъжичката и той твърдо се наблегна на ба
стуна. Натисна той бастуна, удари съ бода
му по каменния паважъ на кея и, люлейки се, като
тежъкъ ветроходъ върху мъртво вълнение — нервно
затропа съ бастуна си по посока, гдето б1зха
вързани Добричъ и Тракия . . . Тамъ той имаше
другари, които днесъ-утре щ-вха да отпжтуватъ.. . .
Стигналъ и изравнилъ се съ носовата часть на
Добричъ, изведнъжъ некоцина му викнаха отъ па
рахода :

— Бре, Първане — какво си се засилилъ, като
автомобилъ? Та ти здраво си билъ проходилъ! Я,
бре — да се чудишъ на нашъ Първана . . .
И, поздравлявайки се възторжено отъ дветъстрани съ псувни, както си му е реда — двама отъ
другарите му изкочиха по стълбата срещу него, за
да му помогнатъ да се изкачи . . .
Ала Първанъ замахна угрозително съ бастуна
си и отказа отъ помощьта имъ:
— Качвалъ съмъ се по параходъ — и пакъ ще
се качвамъ!. Пжтувалъ съмъ съ параходъ и пакъ
ще пжтувамъ! — натърти той, — гдето е текло —
пакъ ще тече! За угодата на единъ счупенъ кракъ
— азъ нема да напусна морето: така да го знаете
това! — и, хваналъ се здраво съ лавата ржка за
парапетното вжже на стълбата, кое съ угъване на
целата снага, кое съ глухо пъшкане, Първанъ
безъ чужда помощь изкачи двадесеть и две стжпалца и стжпи горе на палубата на Добричъ . . .
Поведоха се напредъ. Влтззоха въ моряшкия кубрикъ. Почерпиха се съ ракийца и, понеже набли
жаваше обЬдъ, поканиха Първана да остане на
обедъ въ парахода.
Обедвайки и чукайки се съ чаши черно вино,
оживено заприказваха. Първанъ приказваше наймного. За стотния пжть, може би, той разказваше
злополуката си съ Чайка:
—. . . та рано сутриньта на 26 и септемврий, при
слабъ северо-източенъ ветъръ, бехме на скелята на
карантината. Чакахме лейтенантъ Милковъ. Чакахме
го, за да отидемъ да обезоржжаваме минитъ- отъ
неприятелската минна плитковина срещу Узунъ-кумъ.
Донесоха ни за закуска едно долнокачествено сирене,
срещу което всички викнахме на артелчика: „За
Богъ да прости ли ни носишъ това сирене? Пре
много се ядосахме и се скарахме съ артелчика. Въ
кавгата единъ изтърва целата си кутия папироси въ
водата, другъ пъкъ удари ржката си въ скелнигЬ
релси, та я разкървави. На трети дойдоха та му до
ложиха, че майка му била тежко болна и го викаха
въ кжщи. Пустнаха го този при майка му — и той
се избави. . .
— Та онзи съ болната си майка се отърва? —
зяпнаха го всички.
, — И майка му оздраве и той се отърва! До
день днешенъ майка му благодари за болестьта си.
Сждба! А другъ загина. Пратениятъ на неговото
место - той загина. . . Та, щомъ дойде лейтенантътъ — веднага тръгнахме. И — право на шамандурката гдето предната вечерь бъхме вързали една
отъ намерените мини. И, докато разоржжаваха ми
ната подъ разпоредбата на Милковъ - изведнъжъ
се вид-вхъ на височина, като на върхъ джамия. И оттамъ н а т а т ъ к ъ - н и щ о не помня... Пукнала едната
мина подъ Чайка, пукнали съ нея още четири, които
довършили всичките ми другари. . .
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пусти кракъ! — изохка той. Кой ви е командирътъ?
— сети се той да запита.
— Ями, че единъ отъ търговските капитани.
Преди седмица го демобилизираха. Капитанъ Веселинъ Карастоевъ. . .
— Карастоевъ ли? Нашиятъ запасенъ лейтенантъ
ли? Та ние сме приятели съ него1 Беше ми началникъ. Народенъ човъкъ е той! Чисто народенъ
човекъ! Да ли не си е въ „класата*, та да отида да
го видя? — и Първанъ присегна да вземе бастуна
си. — Ще отида да му се обадя. . .
— Нъма го, Първане! Отъ тази сутринь е излъзълъ на бр^га. Понеже днесъ-утре ще заминаваме
— бъта по уреждане на нъкои документи. Найкжсно вдругидень сме на пжть. . .
— Щастливци сте, майка му стара! Щастливци!
изръмжа Първанъ отъ носталгия по морето. — Да
не беше този кракъ!
И, като стана време да се пръснать матрозитъ
по работа, Първанъ взе бастуна си и заедно съ
всички излъзе на палубата. Въренъ на желанието
си — да се справя безъ чужда помощь — той пакъ
самъ слъзе по стълбата. И долу отъ кея той поржча
на другарите си:
— Поздравете отъ моя страна вашия командиръ!
Нароченъ поздравъ! Кажете му: отъ Първанъ Бочевъ—единствениятъ отъ Чайка. Той така ме знае:
единствениятъ отъ ЧайкаХ — махна широко той съ
бастуна си, за да натърти на поржката си и отмина.,.
На другия день сутриньта единъ файтонъ спре
предъ Първановата кжща, изкочи единъ морякъ отъ
Добричъ и хлътна у Първанови.
. Тъкмо-що Първанъ се готвъше да ходи въ
кафенето.
— Хайде, съ мене, — рече морякътъ на Първана — капитанъ Карастоевъ ме изпрати да те за
веда при него. . .
—Той ли прати файтона?
— Той го прати!
Следъ четвъртъ часъ Първанъ стоеше въ пър
вата класа на Добричъ предъ командира, който за
почна право къмъ въпроса:
— Иска ли ти се да те запиша въ екипажния
списъкъ?
— Охъ, св. Николаке! — скръсти Първанъ мо
литвено ржце. — Охъ, св. Никола, помагай ми!
Яхъ, господинъ лейтенантъ — назова го той по
военно-флотски—съ цялата си душа искамъ пакъ да
литна на море! Много ми се иска, но не знамъ какъ
ще я подкарамъ съ този си пусти кракъ. Яко е
само, за да стоя на кърмилото, за да боядисвамъ
или за да греба. . . надЪвамъ се, че нъма да се за
срамя. Но, ако е за качване по вантитъ. . .
— Ще вършишъ само онова, което можешъ1
— Какъ мога да не бжда съгласенъ? — изохка
пакъ той. Едно само: дали нъкакъ-си н%ма да тегна
на гърба на другарите си? Да не е този пусти кракъ!
Ходя, пресилвамъ крака си и самъ се пресилвамъ,
но за мачтите съвсемъ не съмъ, колкото и да бихъ
се пресилилъ. . .
,..,,*
— Не те искамъ за мачтитъ! Ще бждешъ само
за онова, за което си способенъ. Ето—ще вземешъ
КНИГИТЕ си отъ кърмчийската школа, азъ ще ти дамъ
и моитъ навигационни книги и ти ще заработишъ
да станешъ капитанъ! Едновременно: и практика, и
теория. Царството ни става голямо. Може би на три
морета ще стжпичъ — и затова намъ ще ни трЪбватъ капитани отъ сега нататъкъ. Следъ година-две

ще държишъ изпитъ и ето — че ще станешъ капи
танъ! Разбрано? Язъ държа на това — ти да плувнешъ съ мене! Искамъ да бждешъ у насъ, въ моя
корабъ! Ще те пазя така, както се пази писано яйце!
Затова. . .
Първанъ се усмихна блаженно.
— Само да не започна да тегна на другаритв си.»
— Никому нвма да тегнешъ! Пъкъ, ако ли започнатъ да те гледатъ на криво, азъ излизамъ на
среща. Ще те направя трюменъ морякъ, нощенъ пазачъ, въ краенъ случай и рестораторъ. Съ една ду
ма, ще се погрижа за тебе точно така, както би се
погрижилъ баща ти за тебе. Решилъ съмъ да те
искамъ да плувнешъ съ мене! Искамъ те въ моя
корабъ — и това за това! Я за сега ще те впиша
за кърмчия, защото тебе ще ти е нужденъ плавателенъ цензъ на палубата, за да можешъ да държишъ
изпитъ за капитанъ. Куцъ морякъ, може би, да не е
въ реда си, но куцъ капитанъ се приема...
— Помня, въ австроунгарския Келетъ имаше
единъ куцъ капитанъ! — окураженъ отвърна Пър
ванъ.
— Така! Видишъ ли?
— Хиляди благодарности, г-нъ лейтенантъ! Само
н^що да се не смразя съ другаритъ си...
— Стига 1 Разбрано! Утре рано ела съ багажа
си, защото по обедъ заминаваме за Новорисийскъ!
На ти и малко парици въ авансъ! — даде му той
двеста лева свои пари. — Можешъ да си накупишъ
конци, макари, копчета, защото на Кавказа за коп
че даватъ петь рубли, а за макара конци — даватъ
петдесеть рубли! — изпрати той Първана.
На другия день сутриньта изтупурка файтонъ
предъ Добричъ, изкочи Първанъ отъ него, смъкна
брезентовъ сакъ съ дрехи, плати на файтонджията
и съ лева ржка прехвърли сака върху гърба си.
Па, като стжпи на долната площадка на стълбата
— куцукъ-куцукъ той преброи подъ краката си два
десети и деветь стжпалца до горната площадка. Отъ
спардека той сурна сака си надолу на шкафута,
пустна бастуна си върху сака, а самъ се сурна по
ржце върху перилата на стълбата, по която се сли
заше на шкафута...
— Браво, Първане! — възхити се корабникътъ,
който изкочи, за да го пресрещне. — Така, както
ти я подкара отъ първия день — ти и на мачтитъ
ще вземешъ ди лазишъ1
— И на мачтите ще бжде! — отреза той, пакъ
дигна сака на гърба си и се опжти къмъ матро
ското помещение...
По обедъ започнаха да дигатъ котвата. Въ дванадесеть и двадесеть минути Добричъ пресЬче тра
верса на носъ Галата и засочи право на югъ, па
ралелно на минното заграждение, което се точеше
до носъ Иланджикъ...
На кърмилото бе Първанъ Бочевъ.
Предъ него на три крачки стоеше командирътъ,
който съ показалеца на дъсната си ржка неправяваше Първана.
Я Първанъ — съ каскетъ на глава, съ герман
ска войнишка куртка, стегнатъ въ жълтеникавъ шаеченъ панталонъ, подъ който имаше червенъ вълненъ
поясъ на кръста си и обвинтована вата върху бол
ното м%сто на левия си кракъ — стоеше правъ задъ
кърмилото съ ржце върху ржкояткитъ на кърмилното колело. Хваналъ централната спица, обкована
на върха съ лъскава медь — колелото сега замъстяше бастуна му. Вперилъ погледъ въ ржката на
командира си, изпжчилъ гърди напредъ и разтво-

рилъ ноздри въ набътната ветрова струя отъ озониранъ въздухъ, съ влажни очи отъ щастие, Пър
ванъ пъргаво извиваше по указанията на Карастоева.
Отминаха Паша-дере... Отминаха и Иланджикъ...
И, като стигнаха траверса на ръка Камчия, Карастоевъ се приближи до Първана и му рече:
— На л-вво 1 Курсъ ОГЮ!
Първанъ изви на лъво и обърна на дадената по
сока. Устието на Камчия остана право задъ кърмата.
— Господинъ комендантъ, — проеча неув-вренно
Първанъ къмъ Карастоева, титулирайки го вече по
езика на търговските моряци. — Господинъ комен
дантъ, мога ли да знамъ, защо ме взехте въ пара
хода си: защо мене — куция — ме взехте въ ко
раба си? Блъскахъ главата си цела нощь и не успъхъ да разбера, защо предпочетохте мене, ку
ция, предъ здравъ морякъ?
Комендантътъ се усмихна полу-лукавичко.
— Хмъ... щ е ти обясня: когато хвърчагь аероплани и хвърлятъ бомби — всеки се стреми да се
скрие въ КБКОЙ окопъ; когато гърмотевици се сипятъ — всъкой бъта подъ|нъкой гьрмоотводъ; ко
гато нападнатъ страшни, неприятелски сили — все
ки гледа да се докопа до нъкоя крепость. Ти за ме
не си: и окопъ, и гьрмоотводъ, и крепость предъ
неизвестното отпредъ изъ водата...
— Нищо не разбирамъ, г-нъ комендантъ...
— Хмъ... Завчера вечерьта нашиятъ корабникъ
ми съобщи, че имъ си билъ на гости и че много си
билъ искалъ да плувнешъ...
— Искахъ и ще искамъ. Обичамъ си го морето.
— Нещо ми хрумна: „Щомъ въ Чайка мина не
засегна Първана — това значи, че той е белязанъ
отъ орисницата противъ нещастия оть мини". И си
рекохъ: „Я, да викна азъ Първана тука1"
— Ха, ха, ха... нъщо, като за магия срещу мини ?
— Така го речи! Хрумнала ми тази мисъль, тя
здраво се залости презъ нощьта въ ума ми и на..
сутриньта пратихъ файтона да те доведатъ...
— Интересно...
Н. К.

— Разбирашъ ли ме сега? Ето — всръдъ ТБЗИ
мини — посочи той синята прозрачна площь на северъ, — и всредъ многобройните мини, откжснати
и неоткжснати, ширнали се изъ цълото Черно море,
азъ решихъ да те имамъ въ кораба си, тъй да
река като защита за себе си и за всичките си
хора. Орисницата ти е добра, благосклонна е къмъ
тебе и азъ рекохъ да я използувамъ за всички ни.
— Не знамъ, доколко е била добра орисницата
ми, — сви Първанъ устни недоверчиво. — Яко ори
сницата ми бе добра Щ-БХЪ ли да бжда куцъ?
Хората отъ целия параходъ еж здрави и читави, а
азъ — куциятъ — съмъ билъ ималъ добра орисница.
— Помни, че отъ дванадесетте на Чайка само
ти оцелъ! ОцЪлЪ — безъ парченце желъзце да те
засегне отъ петте мини. Не роптай I
— Не знамъ! — мръдна той рамене и дигна
вежди.
— А азъ знамъ! Парченце желЪзце не те зака
чи! Я това ми сочи, че невидима ржка бди надъ
тебе. Това ми сочи, че си подъ щастлива звезда, че
добра орисница те закриля...
Първанъ се усмихна и капитулира:
— Щомъ казвате така, нека така да бжде,
г-нъ комендантъ! Дано да е така1
— Така е! И, понеже тебе не те закачи ни пар
ченце отъ петте мини подъ Чайка, — взехъ те въ
кораба си, като защита срещу минна злополука...
Още по-весело се засмъ Първанъ:
— Значи сега азъ съмъ муската на парахода!
Муска срещу минитв?
— Муска! Точно така I Ти го налучка най-добре!
— плесна ржце възхитенъ Карастоевъ. — Ти си на
шата муска, нашиятъ талисманъ, живъ талисманъ
срещу всека злополука отъ мините...
— Яминъ 1 Да бжде по вашата дума, г-нъ комен
дантъ! Отъ вашитъ уста — въ БожиитЬ уши!
Добричъ пореше тихите води по ОГЮ, по посо
ка къмъ Новоросийскъ, подъ рящетъ на Първана,
който още по-силно бъ стисналъ ржкояткит-Б на кърмилното колело.

ШИЛЬДЕРЪ

В А Р Н А ПРЕЗЪ» В О Й Н А Т А 1828—1829 Г О Д И Н А
На 14. (26) априлъ 1828 г. императоръ Николай I се предали. Само Браила упорито се защищавала,
издалъ манифестъ за обявяване на война съ Турция. но и тя не могла да избега капитулацията, тъй че
На главнокомандващия втората армия — фелдмар- къмъ 20. юний всичкитъ крайдунавски крепости, пошалъ графъ Витгенщеинъ — било заповедано да долу отъ Силистра, се намирали въ руски ржце На
пристжпи къмъ военни действия противъ Турция, а азиатския театъръ на военните действия князъ
на графа Паскевича било заповедано да смъта вой-. Меншиковъ, при съдействието на черноморския флотъ,
ната съ Портата започната.
завладълъ Янапъ. При по-нататъшното настжпление
Като се решилъ да води война съ отоманската скоро се открило, че кампанията била започната съ
Порта, императоръ Николай пожелалъ да вземе недостатъчни сили. Гвардията могла да пристигне
лично участие въ военните действия, които щели къмъ Дунава едва въ августъ, а 11-ятъ корпусъ —
да се развиятъ на Дунава и напустналъ Петроградъ' въ септемврии. Следъ това, вместо да се обърнатъ
на 25. априлъ.
всички усилия за завладяване на Варна, слабитъ
Въ това време войските отъ втората армия
а
И
" а Р У С К а Т З а р м и я б и л и насочени къмъ
заели княжествата и се готвели да преминатъ презъ ' т Г 1 Г т
Дунава; наедно съ това било пристжпено къмъ об Шуменъ. Тукъ се почнала безплодна борба съ ТУР
садата на Браила, която била възложена на вели СКИТЕ твърдини и твхната непълна блокада отъ не
кия князъ Михаилъ Павловичъ. Императоръ Нико достатъчно число войски, които били на разпололай лично приежтетвувалъ при преминаването на., жение на императора Никола*' Скоро за имперарускитв войски презъ Дунава, което се извършило наРотбпаяННягя ° ч е в и д н о ' * поради пасивния начинъ
на 27. май (8 юний) при Сатуновъ и потеглилъ съ в ъ з м о ж н о ^ ' У С 8 ° е Н Ъ ° Т Ъ Т у р ц и т % ' и пълната неР6ШИ Ю Х Д Ъ Т Ъ н а
ТБХЪ въ Добруджа къмъ Траяновия валъ. Крепо
съ Р елзажечи^ ^Ъ 0**
°
манията
тк ито п
™
»
Р
°ле, оставало едно сръдстите Исакча, Мачинъ, Хърсово, Кюстенджа и Тулча
ство да се поправи делото: да се завладее на
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вс-Ъка цена Варна. За поститане на тая последна
цель били насочени отъ сега всички усилия на ру
ната армия.
Борбата, която се е съсредоточила около Варна,
се продължавала повече време, отъ колкото това се
е предполагало отначало за възможно. Едва на 29.
септемврий (11. октомврий н. ст.), най-после, крепостьта се покорила на императора Николая. Съ
тоя подвигъ се завършила кампанията на 1828 год.,
но за постигане на въжделения миръ предстоело да
се готви за продължаване на започнатата съ турците
борба въ следната 1828 година. БлестещигЬ победи,
които били нанесени отъ графа Паскевича въ
азиатска Турция въ 1829 година, не могли да поправятъ несполучливия изходъ на войната на Бал
канския полуостровъ. Паскевичъ, разполагайки съ
най-незначителни сили, овладълъ Карсъ, Ахалцихъ
и Баязетъ и разбилъ турците, които насгапвали
срещу него отъ Ерзерумъ.
Императоръ Николай на 2. (14) октомврий отпжтувалъ отъ Варна за Одеса, на кораба .Импера
трица Мария". Презъ време на плаването се по
АЛИСА

вдигнала страшна буря, която бушувала 36 часа непрекжснато, тъй че корабътъ съ голъма мжка се
спасилъ отъ загиване, като хвърлилъ най-после
котва на одеското пристанище презъ нощьта на 8.
(20) октомврий. Императорътъ веднага продължилъ
пжтуването за Петроградъ, гдето го очаквала голяма
семейна скърбь: на 24. октомврий (5 ноемврий) се
поминала императрица Мария Теодоровна.
Войната въ Европейска Турция не довела до
нЪкакъвъ розултатъ; тя имала за руската армия
почетенъ изходъ/ безъ да оправдае очаква
нията на императора Николая. Покоряването на
Браила и Варна, наедно съ задържането на Про
вадия и Добричъ, могли само да обезпечатъ откри
ването въ 1829 година на нова кампания, благоприятниятъ изходъ на която е могло само да приведе
русите къмъ желанния миръ, като позволи да се
свърши „сейе диегге осИеизе" итази война възму
тителна"), както я наричалъ императоръ Нико
лай въ кореспонденцията съ наследника.
Прев.: А. И.

МЮЛЛЕРЪ-НОИДОРФЪ

ХАМБУРСКОТО
Интересно е да се види живота и дейностьта въ
пристанището на Хамбургъ, което е мерило за свътовното корабоплаване. Отъ получените данни се
вижда, че положението на Хамбургъ, като световно
пристанище, се е значително подобрило и сигурно е,

ПРИСТАНИЩЕ
че това подобрение ще последва и въ другите пристанища въ Германия и останалите държави, защото
то произлиза отъ едно общо усилване на свътовното корабоплаване
Въ 1936 година, само въ 10 месеца, еж присти-

Хамбургското пристанище. Презокеански параходъ на пять за Америка.
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Хамдургъ. Изгледъ на часть отъ пристанището.
гнали въ Хамбургъ 17,697,000 регистъръ тона, отъ
които само половината еж били съ германски флагь.
Въпреки увеличението презъ последните години, още
не е достигнато положението отъ 1929 година, ко
гато на пристанището акустираха 21,965,000 реги
стъръ тона. По-голъмо е увеличението на товара.
Само за 10 месеца на 1936 година еж пристигнали
12,352,000 тона стоки, докато въ 1935 година ТБ еж
били 11,700,000 тона.
Интересно е, че излъзлитъ стоки отъ Германия
еж по малко.
За 1936 г. еж изнесени отъ Германия 5,784,000 т.,
а въ 1935 година 5,239,000 т., и въ 1929 година
8,892,000 т.
Или Ц-БЛОТО движение на стокитъ е било 18,136,000 т.
срещу 16,246,000 тона за 1935 година. И така, до
като пристигналите параходи еж увеличени съ
5 на сто, увеличението на стокитъ- е съ 12 на сто, при
едно общо увеличение на палата външна германска
търговия съ 8 на сто.
Интересно е за световното стопанство разпре
делението на пристигналитъ- стоки.
(Числата еж отъ месеците януари до октомврий)
Хранителни продукти
За 1934 година
. 358,000 тона,
. 256,000 •„
. 1935
.
. 291.000 .
. 1936
.

Сурови материали
За 1934 година . . . . 696,000 тона,
, 1935 „
. .. . . 789,000 ,
- 1936

..

. . . . 877,000 „

Готови индустриални продукти
За 1934 година . . . . 59,000 тона,
» 1935 „
. . . . 54,000 „
_
- 1936
. • • • • . 67,000 ,
Отъ това може да се извадятъ заключенията,
колко много Германия има нужда отъ сурови ма
териали.
V
Сравнението на произхода на тъзи стоки показва, че стокигв отъ европейски произходъ еж
се увеличили въ последнитъ години значително мно
го, което се дължи на сключените финансови спо
годби, улесняващи значително техната търговия.
Статистиката дава следнигв цифри за присти
гналите стоки отъ странство.
Презъ 1934 година . . . . 5,806,000 тона,
* ™
5,203,000 „
1936
'
•
•
.
.5,691.000
.
п Р И И ГНаЛИ
Т 0 К И ВЪ Ге
а
стГ
„
7
,
г
х
Р"
"ия
отъ
европейски
и
страни, (извънъ Германия),
Презъ 1934 година . . . . 5,239,000 тона,
" 1отЕ - • • • • • • 4,793,000 .
ПЙ
"
«
"
• - - • 5,116,000 .
«,-25!!™° е ' ° б а ч е ' с ъ и з н о с а - В ъ т о в а отношение,
значението на извъневропейскит-в страни значи-
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телно се е увеличило, като пазаръ на стоки. Дока
то въ 1933 година задокеанските страни еж уча
ствували съ 27 и половина на сто отъ обшия износь,
въ 1936 година ГБХНОТО участие се е покачилъ на
34 и половина °/оУвеличено е и пасажерското движение отъ 120,438
души презъ 1935 година, само за 10 месеца, на
136,310 души.
Подобно развитие показва пристанището Хамбургъ и въ вжтрешното корабоплаване. По Елба и
многото канали изъ цела Германия движението се
е увеличило значително много, отъ 14'5°/0 за 1935 го
дина на 22. 5 % за 1936 година. Това се дължи на
подобрените водни пжтища въ Германия. Интересно
е, че воднитъ съобщителни средства участвуватъ съ
4 5 % в ъ общите съобщителни сръдства на Германия.
Това увеличение на движението въ пристанище
то на Хамбургъ се дължи, не само на подобреното
стопанско положение, а и на мъркитъ, които Хам
бургъ е вземалъ въ техническите съоржжения за
пристанищните нужди. Въ последните години, Хамбурското пристанище се увеличи съ редица нови
пристройки, като ' мостове, желъзопжтни линии,
кейове и др. Само за увеличение на дълбочината на
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пристанището отъ 1933 година до сега еж били из
разходвани 5 милиона марки. Между другото, при
станището се снабдява и съ единъ огроменъ хангаръ, съ едно пространство отъ 32,000 кв. метра,
който е и най-голъмиятъ хангаръ въ Европа. По
строени еж и специални приспособления за автомобилнитъ влакове, които играятъ голема роля въ
Германия, и които, въ най-кратко време, могатъ да
се натоварятъ и разтоварятъ. Цълото движение на
пристанището и кейоветъ е сложено въ ржцете на
Дружеството на хамбургското пристанище. (ВегпеЬздезеНзспап: о!ег НатЬигд15Спеп Нагепапюдеп) и на
Дружеството на свободното пристанище (НатЬигдегЬадегпаиз-РгеШагеп — СезеНзспагг). Така, оставено въ
ржцете на частнитъ предприятия, пристанището е
дало най-блъскави резултати, като съ това предприемчивостьта се е увеличила значително.
Започната е вече постройката на кея за през
океанските параходи, който, съ своята форма и гениалность, ще даде новъ видъ на световното при
станище. Този кей е продължение на кейоветъ отъ
Санктъ-Паупи, ще струва 20 милиона марки и ще
бжде довършенъ следъ 3 години. Съ този кей Гер
мания става и въ това отношение равна съ първи
т е световни пристанища.

ВЪНШЕНЪ ПОЛИТИЧЕСКИ

ПРЕГЛЕДЪ

-комитета за ненамъсата като на най-голъмата ко
Испания и свЪтовниятъ миръ
Кръвьта, която се пролива въ испанската земя, медия, въ която еж вземали участие. По-нататъкъ
предизвика много голъма загриженость въ европей Лойдъ Джорджъ обвини съ силни думи Германия и
ските дипломатически кабинети, и все въ свръзка Италия въ широка и непрекжената намеса въ ис
съ тази опасность за световния миръ, последното панските работи и направи апелъ за вземане на бързи
заседание на английската камара на общинитъ бъше позиции срещу ГБЗИ две страни. Той заяви:
— Ако вземете силите, които действуватъ съ насъ,
посветена изцъло на испанската ' гражданска война
Франция,
Русия и ние, нека кажа съвсемъ открито,
и последните събития, свързани съ нея. М-ръ-пред
седательтъ, г. Чембърлейнъ, произнесе първата си брутално, ако обичате, ГБЗИ три държави заедно
речь по външната политика на страната. Очакваше иматъ такава голема сила, че никой въ Европа не
се да направи докларация за политиката, която може да устои срещу техъ. Ако ние дадемъ отпоръ
правителството ще следва следъ последната стжпка на диктаторите, ще бждемъ въ състояние да ги
биемъ. Дипломатическа слабость е за едно прави
на Италия и Германия.
телство
да заявява, че страната не би участвувала
Споредъ г. Чембърлейнъ, усилията сега еж на
въ
никаква
война.
сочени къмъ попълване на празднината въ контрола
на испанските брегове и къмъ оттеглянето на чу
г. Идънъ е ималъ съвещание и съ посланицитъ
ждите доброволци отъ Испания. М-ръ-председательтъ на Франция, Испания, Германия и Съед. щати. За
на Англия апелира за спокойствие и предпазливость първи пжть въ разговоригБ около испанската граждан
и заяви:
ска война взелъ участие гмериканскиятъ посланикъ
Ние все още можемъ да успъемъ да спасимъ — нещо, което сжщо отбелязва, че задъ временното
затишие се крие една неочаквана потенциална възмира въ Европа!
Той отбеляза съ задоволство въздържанието, можность. Идеята е да се демонстрира предъ Италия
което Германия прояви следъ инцидента съ военния и Германия, че Англия не ще толерира никаква на
параходъ „Лайпцигъ". Англия ще стои задъ коми меса въ Испания. Това се прави не само по дипло
тета за ненамеса въ испанската гражданска война матически пжть. Споредъ по-близкия до правител
до тогава, докогато тя се надъва, че ще бжде избе ството в. „Дейли телеграфъ", министрътъ на вън
шните работи г. Идънъ е приежтетвувалъ на едно
гнато разширяването на конфликта.
Опозицията въ камарата, обаче, изрази по единъ заседание на военния комитетъ за имперската от
много ръзъкъ начинъ недоволство отъ правителстве брана. При едно положение, изпълнено съ несигурность, смътано било за разумно да се обмисли, какви
ната политика.
Г-нъ майоръ Атли, водачъ на опозицията, заяви, стжпки би било желателно да се взематъ при раз
че той иска прекратяване на споразумението за не лични възможни стечения на обстоятелствата. Гер
намеса въ Испания и разрешаването^ на испанското мания и Италия ще бждатъ запитани да уяснятъ
правителство да купува оржжие. Той настоява и за точно, какво ще вършатъ тъхнитъ флоти въ Ср-Бд.
акция отъ страна на ОК Това е единъ новъ и зна- море. Ако спиратъ параходи, носещи испански или
чителенъ фактъ, като се има предвидъ, че досега други чужди флагове, това ще означава блокада.
По това време въ Франция м-рътъ на ВЪНШНИТЕ
опозицията подкрепяше политиката на правител
работи г. Ивонъ Делбосъ разговарялъ продължи
ството за участие въ комитета за ненамесата.
Атаката на г. Лойдъ Джорджъ бъше още по- телно съ съветския посланикъ г. Сурицъ и турския
Б . П.
енергичена. Фонъ Рибентропъ и Гранди гледали на пълномощенъ м-ръ.

И з ъ ж и в о т а и дейностьта на Б.Н.М.С.
По случай имения день на Н. В. Царя. между него и
Г.У.Т. на организацията се размениха следните телеграми:
Никола Тодоровъ
Председатель на Бълг. Нар. Мор. Сговоръ
Варна.
Сърдечно благодаря Вамъ и на членовете на Мор
ския Сговоръ за любезнит-в поздрави и благопожелания, които ми изпращате по случай имения ми день.
Царьтъ.
До Негово Величество Царя
Двореца
София.
За тезоимения день на Ваше-Величество всички чле
нове на Морския Сговоръ съ чувство на особна преданость изпращаме на своя върховенъ Покровитель сърдечни
поздрави и пожелаваме здраве, дългоденствие и напредъкъ
за скорошното здраво и трайно засЬдане на българина
до трите негови морета — Черното, Билото и Синьото.
Председатель на Български Народенъ
Морски Сговоръ
Никола Тодоровъ
На 19. априлъ членътъ на Г.У.Т. г. Н. Пеневъ замина въ
обиколка на клоновете огь южна България съ сказката
„Дейностьта на Б.Н.М.С. по водния спортъ и морските лътовища". Сжщиятъ посети клоновегв В. Търново, Габрово,
Казанлъкъ, Ст. Загора, Пловдивъ, Карлово, като не е
успЪлъ да изнесе сказката въ Габрово и Ст. Загора поради
пръчки отъ мЪстенъ характеръ.
Презъ настоящата година традиционната поклоническа екскурзия до Палестина се уреди съвместно отъ Св.
Синодъ и Г.У.Т. На 20. априлъ замина отъ Бургасъ, съ па
рахода „Бургасъ", групата отъ 180 екскурзианти на чело
съ бръгалничкия епископъ Панаретъ и Гл. секретарь на
организацията. Групите на частните лица влъзоха въ об
щата група на Св. Синодъ и Б.Н.М.С.
На 7. и 24. май председательтъ на организацията П.
Стояновъ посети клона Габрово, кждето, съвмъстно съ
Упр. тъло на клона, разгледа възможностите за неговото
засилване.
Председательтъ на организацията П. Стояновъ из
несе сказката „Подводната война", като посети следните
клонове: на 12. май Г. Джумая, 14. май—Петричъ, 16. май—
Русе, 21. май—Перникъ. На 22. май сжщиятъ посети Мездра,
кждето на общо събрание за образуване на новъ клонъ
той говори на тема .Цели и задачи на Б.Н.М.С."
Редовното годишно събрание на В. Търновския
клонъ на 21. февруарий т. г. е изказало особна благодарность на заслужилите наши дългогодишни членове и
деятели на организацията Ст. Тенекеджиевъ и Г. Кърджиевъ за проявената отъ тъхъ дейность въ клона. На
сжщитв имъ еж били вржчени нарочно изработени ди
пломи за провъзгласяването имъ за почетни и благодетелни членове на клона.
На 13- априлъ Г.У.Т. утвърди управителнитъ тъла на
следните клонове:
Плтзвенъ: Председатель — Маринъ Милчевъ; подпредседатель — Илия Димитровъ, стопански обл. директоръ;
секретарь — Василъ Петровъ, представитель на застр. д-во
„Балканъ"; касиеръ—Христо Маринчевъ, учитель. Членове:
Лсенъ Кантарджиевъ—адвокатъ, Симеонъ Маринчевъ—началникъ на Ж.П.Г., Стефанъ Керкенезовъ — индустриалецъ.
Контроленъ съветъ: Борисъ Поповъ — полковникъ о. з.—

председатель, Христо Бърдаровъ — чиновникъ Б.З.К.Банка,
Димитъръ Еневъ — кметъ въ с. Върбица.
Пловдивъ: Председатель — Кирилъ Петровъ; подпред
седатели — Кирилъ Шкендеровъ и Петъръ Маноловъ; се
кретарь — Огнянъ Израилевъ; касиеръ — Христо Калпакчиевъ; домакинъ — Боянъ Стефановъ; завед. легиона —
инж. Димитъръ Калпакчиевъ; членове — арх. йлександъръ
Тумангеловъ, д-ръ Георги Сопаджиевъ, Иванъ Ионовъ. Ко
мисия съ съвещателенъ гласъ: арх. Стоянъ Юруковъ,
Генчо Шулевъ, Христо Дафовъ, йтанасъ Георгиевъ и Мара
Статева. Контроленъ съветъ: Лука Тодоровъ, Борисъ Минковъ, Гаврилъ Торомановъ.
Умоляватъ се клоновегв да иматъ предъ . видъ
окржжното на Мин. на Нар. Просвета, което даваме подолу заедно съ това на М.В.Р.Н.З., и да направятъ потреб
ното предъ съответните общински власти за свикване на
мъстнитъ съвети за телесно възпитание, за да се използуватъ и ТБ за намиране на материални средства за ну
ждите на водния спортъ и неговото разпространение и
развитие.
МИНИСТЕРСТВО
ОКРЖЖНО
на
НЯРОДНО ПРОСВЪЩЕНИЕ
отделение за тълесно и държавно-гражданско възпитание
№ 638
21. IV. 1937 година
гр. София
Приложенъ изпраща Ви се преписъ отъ наре
ждането на Министерството на в. р. н. з. подъ № 6673
отъ 16. IV. 1937 г., за сведение.
Началникъ на отделението: Ер. Василевъ
Заведващъ службата: Г. Караивановъ
М. В. Р. Н. 3.
ПРЕПИСЪ
Отд. адм. и за изб. учрежд.
№ 6673
До г. г. Областните ди
16. IV. 1937 година
ректори въ Царството.
София

Съ окржжно № 89 отъ 5. I. 1937 година Мини
стерството нареди, кметовете на общините да пристжпятъ незабавно къмъ приложението на чл. 19
отъ Закона за физическото възпитание на българ
ската младежь.
Министерството на народното просвещение съоб
щава, че резултатитъ отъ прилагането на този членъ
отъ Закона, който постановява свикване на мъстнитъ
съвети за тълесно възпитание, еж блестещи.
Дейностьта на мъстнитъ съвети се изразява,
между другото, и въ намиране на материални средства
за нуждите на организациите, между които въ чл. 24
буква „г" отъ гореказания Законъ еж показани и
помощи отъ общините. Помощите отъ общините, при
липса на парични средства, могатъ да се изразяватъ
и въ отпускане на материали и работна ржка, като
при възможность се използува и временната трудова
повинность на жителите на общините.
Горното да се съобщи на кметовете на общините
за сведение и изпълнение.
Главенъ секретарь: (п.) Ил. Козкухаровъ
Началникъ на отделението: (п.) Д. Нитфоровъ

верно,
Началникъ на отделението: (п.) Не се чете
Верно, Главенъ инспекторъ за телесно и държавногражданско възпитание и извънучилищната младежь:
Г. Караивановъ

МОРСКИ
1. Каква скорость съ колко конски сили (К.С.) се
развива.

новини
ски сили, а съответно съ тъхното увеличаване, увеличава
се и необходимото за двигателите гориво. Следователно,
ВИСОКИТЕ скорости еж твърде скжпи, но необходими!
Съобщава: //. Бакаловъ

(„Лоигпа1 йе 1а тагше тагсЬапйе") Споредъ изчисле
ния, направени при едни отъ най-голъмитъ световни ко
раби, за различни скорости еж необходими следнитъ кон
Международна конференция за р-Ьчно корабоплаване
ски сили:

О К

иX

Ш

„Бре„Маври „Норман- 42,800 т.
39,600 т.
менъ"
тания"
дия"
„Хуудъ" „Саратога"
52,000 т. 65,000 т. 68,400 т. (Боенъ кор.) (хвърчнос.)

24 65000к.с. 55000к.с.
26 87000 „ 80000 „
—
28 115000 „ 110000 „
30
—
—
166000кс.
32
—
—
220000 „
33
248000 „
—
—
34
— .
—
277000 „
35
310000 „
—
—

•

48000
67000
92000
120000
151000

—
—
—

к.с.
„ „
„ „
„ „
„ „

52000
68000
86000
108000
136000

к.с.
„ „
„ „
„ „
„ „

—
—
•

Отъ горната таблица ясно се вижда, че за последнитъ
4—5 вжзли се изискватъ едва ли не двойно повече кон

Отъ 24. до 26. юний т. г. въ града Кьолнъ ще се съ
стои международната конференция за ръчно корабоплаване.
На конференцията ще се държатъ интересни реферати отъ
виенския делегатъ, отъ директора на Рейнското корабопла
ване въ Базелъ и отъ управителя на пристанището Ротердамъ. Конференцията ще се занимава и съ техническите
способности и плаването по Рейнъ и другитъ рвки.
Потъналиятъ френски параходъ „Ядроръ"
Неотдавна потъна при островъ Зжлдъ на Северно море
френскиятъ параходъ Ядроръ. Макаръ и при най-силна
буря, която бушуваше въ това време, спасителната ко
манда отъ германски моряци можа, съ опасность на живота
си, да спаси цълия екипажъ. Френското правителство е
наградило тия храбри моряци съ ордени за храбрость.
Алиса Мюллеръ-Нойдорфъ

Бележка. По досадно недоглеждане пропуснато е въ бр. 3 на „Морски Сговоръ" отъ настоящата
годишнина да се отбележи подъ поместените клишета на художествени морски картини, както въ начал
ната корица, така и въ текста името на художника. Като просимъ извинение за тоя пропускъ, молимъ да
се има предъ видъ, че в сички въпросни картини еж отъ известния нашъ маринистъ Христо Каварналиевъ.
Отъ редакцията
Редакционенъ комитетъ на сп. „Морски сговоръ": д-ръ Я. Ярнаудовъ, д-ръ П. Скорчевъ,
Д - р ъ Г. Паспалевъ, д-ръ Ст. Стояновъ и лейтенантъ Г. Панчевъ.

СЪДЪРЖЯНИИ: 1. Професоръ Н. Иширковъ — отъ В. Игнатовъ. 2. Българско корабоплаване по Дунава — отъ X.
3. Световното корабоплаване — отъ инж. Т. Делистояновъ. 4. Развитие на въпроса за използуване на ПОДВОД
НИЦИТЕ — отъ д-ръ Г. П. 5. За стопанското повдигане на Русе и Варна — отъ Хр. Русевъ. 6. Морето като източникъ на здраве — отъ д-ръ П. Д. Скорчевъ 7. Единъ день по море — отъ М. Дойновъ. 8. Живата муска —
отъ П. Я. Шишковъ. 9. Варна презъ войната 1828-29 г. — отъ Н. К. Шильдеръ. 10. Хамбургското пристанище —
Ял. Мюллеръ-Нойдорфъ. 11. Външенъ политически прегледъ — Б. П. 12. Изъ живота и дейностьта на Б Н-М-С13. Морски новини.
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Б Ш Ж К О ТЪРГОВСКО ПДРШДПО ДРУЖЕСТВО - В Л Р Н Д
Дружеството поддържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
и Дунава до северните 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 попжтнитв пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Александрия, Портъ.Саидъ и Пирея.
Тия последни пжтувания даватъ възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни
най-много и съ разходи, които не надминавагь ония, необходими за преживяване
въ страната за сжщото време, да се видятъ останките и паметниците на всички
древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ
които паметници, по своята величественость и художественость, еж още недостигнати.
Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокъ, се извършватъ съ големи и луксозни пара
ходи, т и п ъ —• „Царь Ф е р д и н а н д ъ " при всички удобства за приятно и неусетно пжтуване по морета,
които съдържатъ безподобни природни красоти: Босфора, Златния Рогь, Мряморно море, Дарданелитъ1
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 ГОЛ-БМО 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 яЕвдокияи.
Освенъ горнитЬ редовни линии, дружеството презъ летните 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 параходите „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" с ъ пре
стояване в ъ Ц а р и г р а д ъ три цт±ли д н и .
Пжтуването между двете пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Презъ СЖЩИГБ 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
Ахтополъ и обратно, пжтницитв нощуватъ на параходите и, ако желаять, могатъ да получаватъ и
храната си тамъ на сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабите на Бъл
гарското търговско параходно д-во, редовни и извънредни, еж дадени въ отдЪленъ проспекть, 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. Ц е н и т е на билетите за Александрия съ редовните съобщения, които се поддържатъ два
пжти въ месеца съ параходите „Бургасъ" и ЯЦ. 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 н-вкое пристанище по разписание, както следва:
I класъ — 6015 лв. II — 5015 и Ш — 4015 лв., включително и храната.
II. Ц е н и т е на б и л е т и т е по нашето к р а й б р е ж и е о т ъ Варна д о Ахтополъ и о б р а т н о
съ п/х „Евдокия', по лътното разписание, отъ 15-и май до 15-и септемврий, съ право на ношуване
у
въ Царево въ помещенията на съответната класа — еж:
I класъ лв. 300; II — 240 и III — 170 лв. безъ храна.
III. Ц е н и т е на билетите д о Ц а р и г р а д ъ и обратно, съ п/х „Царь Фердинандъ" и Бургасъ"
презъ летните месеци, съ престои въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите еж- " у и
I класъ отъ лв. 2100 до 1600 споредъ положението на местата
II
III

,
.

.
.

„
.

1550
700

.

1150
"

З а храната се п л а щ а :
по Александрийската линия: закуска - 22 лв., обе Д ъ - 70 лв. и вечеря
- 70 лв аа ппт,л
Рн-ь
к
ъ
дневенъ абонаментъ по 150 лв.
"*•
ленъ
По крайбргьжието отъ Варна до Ахтополъ и обратно, презъ летните месеци, пъленъ
пневенъ
абонаментъ отъ закуска, обедъ и вечеря — 80 лв.
' " ь я с м ъ дневенъ
До Цариградъ и.обратно, презъ летния сезонъ, само съ параходите, които правятъ екскурзии
— се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за целото пжтуване
452 лв
екскурзии
При редовнишь пътувания - съ п/х .Евдокия" крайбрежно се плаща за закуска 15 лв а за
обедъ и вечеря по 50 лв., пъленъ абонаментъ — 100 лв.
^вкуим 1з лв., а за
Н а м а л е н и я : правятъ се само отъ редовните тарифи, за отиване и връщане предплатено 1 5 * за групи по-големи отъ 25 души. — по споразумение.
*»."**= и^щшатено
\оуь,

