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ВАРНА

ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ,
НДЙ-КРДСИВИЯТЪ КУРОРТ* ВЪ ЮТО-ИЗТ. ЕВРОПА

I
ВАРНА I

Най-модерни бански съоржжения за студени и топли морски бани. Модерно казино I
въ морската градина, срещу банитъ\ съ първокласенъ ресторантъ и дансингь на открито
КРЯСИВИ ОКОЛНОСТИ. Разходки
и екскурзии по сухо и по море
до близките околности, както и
до Цариградъ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТЪ—раз
влечения : театри, кинематогра
фи, тенисъ клубъ, морски тър
жества.
ГОЛЪМИ МУЗИКЯЛНИ ТЪРЖЕСТВЯ въ началото на м. августъ,
съ участието на най-виднигв бъл
гарски артисти. Презъ сезона гостуватъ Народенъ драматиченъ
театръ и Народната опера.
УСЛОВИЯ ЗЯ ЖИВОТЯ
НЯЙ-ИЗНОСНИ
Първостепенни хотели отъ 40—
90 лв.на легло.
Частни квартири отъ 25—100 лв.
дневно, споредъ категорията и чи
слото на леглата.

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

Л-втовна карта за цълия сезонъ 30 лева.
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1. Студени бани

ТЯКСИ ЗЯ БЯНИТЪ:
I класа кабина
15 лв.
II
„
шкафче
8 лв.
2. Топли бани
III „ общасъблък. 5 лв

Отъ 1. ЮНИЙ до 30. септемврий лъ-

товницитъ се ползуватъ съ 5 0 % нама
ление по Б. Д. Ж., като за воъшане
билетигв важатъ до 31. октомврий
Отъ 12. юлий до 12. Явгустъ намале
нието е само ЗО%-
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класа на часъ 20 лв.
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12 лв.
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Бюрото за летовници при]] Курорт
ното стопанство въ приморската гра
дина разполага съ пъленъ списъкъ на
квартири, дава всички сведения и на
станява лътовницитЬ безплатно.
За тия, които търсятъ абсолютно
спокойствие и морелъчение — препоржчваме Св. Константинъ.

I
I
I

Летовници, запомнете, че есеньта въ Варна е сжщо тъй приятна, както и лЪтото — но
при сравнително по-низки цени.

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

ЮРСКИ СГОВОРЪ
ОРГАЦЪ ЦА БЪЛ1АРСКИД ЦАРОДЕНЪМОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а 14
Варна, октоиврий 1937 г.

Проф. Я.

УРЕЖДЯ
КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯТЪ ОТДЪЯЬ

Брой 8
Глав. ред. проф. Я. ЯРННУДОВЪ

АРНАУДОВЪ

Я М Б О Л С К И Я Т Ъ СГЬБОРЪ
До 1928 г. нашата организация изживъ, тъй да
се каже, екстензивния периодъ на своето развитие.
Морската идея, пропагандирана живо и съ ентусиазъмъ отъ първите й апостоли, като нова у насъ,
правеше впечатление и будеше интересъ въ широ
ките слоеве на народъ и общество, благода
рение на което въ кратъкъ периодъ Б.Н.М.С. се
разрастна числено до голвми за нашите условия
размери. Сравнителното благосъстояние по онова
време улесняваше този процесъ. Последвалата криза,
обаче, предизвика сжщо така бързо отпадане на
ония наши членове, които се беха увлекли отъ об
щото течение, безъ да се проникнатъ по-дълбоко
отъ грамадното значение на ДЕЛОТО на Б.Н.М.С. Това
продължи до преди две години. Така останаха чле
нове предимно ония, които беха убедени привърже
ници на морската идея и затова й останаха верни,
въпреки апатията на нашия народъ къмъ обществе
ните организации презъ последните години. Затова
пъкъ презъ този последенъ периодъ може да се
говори за едно интензивиране на морската идея у
насъ. ГолемигЬ проблеми на морска България се
изнесоха отъ ржководнитв дейци на Б.Н.М.С. и се
разясниха съ дълбочина и вешина. Те се осъзнаха и
осъзнаватъ все повече отъ меродавните държавни
и обществени фактори и ставатъ ТБХНО трайно
духовно притежание. Вече нашето общество доста
тъчно е проникнато отъ съзнанието за необходимостьта отъ едно разширение на родното корабо
плаване по морето и Дунава и отъ независимия
достжпъ на свободното Егейско море. Нашето при
станищно дело напоследъкъ бързо се развива.
Водниятъ спортъ вече се признава като единъ отъ
"най-важнигБ, а даже и като спортъ на спортовете.
Хиляди деца лъте каляватъ тълата си, ободряватъ
духа си на морския плажъ и изпитватъ могяшдото
въздействие на безкрайния воденъ ширъ. Така те
въ ранна възрасть преживяватъ величието на мо
рето и ставатъ негови приятели и ревнители на
морската идея.
Намалението на кадритъ на организацията на
кара нейнигЪ ржководни дейци да съсредоточатъ

усилията си въ ония области на дейность, които,
давайки известни материални изгоди на членовете,
биха спомогнали за повторното увеличение на броя
имъ. Така наблегна се на строежа на плувни ба
сейни, а заедно съ това и на рационалното органи
зиране на водния спортъ, а отъ друга страна обър
на се още по-голъмо внимание на морскитъ лътовища. И ето басейнитъ въ градове и села никнатъ
единъ следъ другь, а лътовищното Д-БЛО се раз
раства чрезъ увеличението на броя на детскитъ ко
лонии и се стабилизира, като клоновете се снабдяватъ вече съ собствени сгради за летуване. Тая
дейность дава вече положителни резултати и за са
мата организация и ние виждаме, какъ отъ две го
дини насамъ спре намалението на броя на члено
вете, а презъ миналата година се забелязва дори
и едно чувствително увеличение (47%).
По тая линия се движи и презъ изтеклата от
четна година дейностьта на Б.Н.М.С., по която тръбваше да се произнесе четиринадесетиятъ ни съборъ.
Той се състоя въ Ямболъ на 26 и 27 септемврий
т. г. Повечето отъ делегатите и ГОСТИТЕ за събора
пристигнаха на 25. IX. къмъ 5 ч. сл. обтздъ, едно
временно съ софийския и бургазкия влакове, тър
жествено посрещнати на гарата отъ управителното
ТБЛО на Ямболския клонъ начело съ председателя
му г. Н. Бояджиевъ. Делегати, гости и посрещани
образуваха внушително шествие, което, начело съ
прогимназиалната духова музика, се отправи къмъ
града. При входа въ последния бе издигната арка,
около която бе образуванъ шпалиръ отъ граждани
и ученици. Тукъ делегатите беха приветствувани
отъ помощникъ-кмета на Ямболъ г. Панайотовъ,
кошо благодари за честьта, направена на Ямболъ съ
устройването на събора тамъ, и изрази готовностъта на ямболци да се присъединятъ съ още по голъма енергия и усърдие къмъ усилията на Б.Н.М.С.
за постигане идеалите на морска България. Отго
вори му г. Теодоси Лтанасовъ, подпредседатель на
Г.У.Т., който отдаде заслужена похвала на ямбол
ското гражданство, винаги отзивчиво къмъ всекакви
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културни начинания и е зарегистрирано значителенъ
активъ въ делото на Б.Н.М.С.
Управата на Ямболския клонъ бе направила всич
ко за добрата разгласа на събора и за да привле
че участието на гражданството въ това тържество
на морска България. Улиците беха украсени съ на
ционалния трицв-втъ. На много места по главните
улици бЪха опнати ленти съ пропагандни афоризми,
между които имаше и некои нови, като напр. „Единъ
български параходъ на Егейско и Средиземно мо
рета носи много по-големи политически и стопански
успехи отколкото разните дипломатически средства,
които струватъ скжпо на държавата". СжщитЬ пропа
гандни изречения, напечатани на картонъ, беха по
ставени въ много витрини. Разноцветни обяви обръ
щаха вниманието на гражданството върху събора и
го канеха да посети неговите заседания и плу
вните състезания. Сжщо така и пресата бе изпол->
зувана за най-широка разгласа. Изобщо съборътъ бе
организиранъ много добре: не бе щадено време и
сила за доброто му изнасяне и съ тове ямболската
управа, а особено нейниятъ неуморимъ и енергиченъ председатель доказаха за лишенъ пжть големата си преданость къмъ делото на Б.Н.М.С. и
предизвикаха възторга на делегатите. Благодарение
на всичко това четиринадесетиятъ съборъ се обър
на въ истински общограждански праздникъ на Ямболъ. Следъ разквартируването на делегатите и го
стите станаха обичайните предконгресни съвещания.
На 26 септемврий въ 91)г ч. пр. об. на градския
площадъ се отслужи панахида за отецъ Паисий (съ
чието чествуване съвпадна откриването на събора),
и общъ молебенъ за съюза .От. Паисий" и Б.Н.М.С.
при масово присжтствие на учещата се младежь,
културните организации и гражданството.
Въ Ю ^ ч. се откри съборътъ съ подобаваща
тържественость въ обширния и красивъ салонъ на'
Ямболската популярна банка, въ присжтствието на
повече отъ 400 делегати, гости и ямболски граждан
ки и граждани. Правеше впечатление присжтствие
то на- много младежи—ученици и ученички. Най-напредъ духовата музика изпълни стройно и стегнато
националния химнъ, химна на царя и неколко народни
пъхни. Следъ това подпредседательтъ на Г.У.Т. Т. Ятанасовъ въ кратка речь изтъкна новата насока на
бълг. общественость презъ последните 15 години
къмъ морето и голЪмата подкрепа, която върховниятъ кърмчия на бълг. държавенъ корабъ Н.
В. царь Борисъ III е указалъ на делото на
Б.Н.М.С Громко ура за Негово Величество и за ве
лика морска България изпрати неговата речь. По
предложение на г. Атанасовъ съборътъ избра след
ното бюро на събора: председатель Кантарджиевъ
(Плевенъ), подпредседатели К. Петровъ (Пловдивъ)
и Н. Бояджиевъ (Ямболъ) и секретари: Райновъ
(Бургазъ), Василевъ (Перникъ) и д-ръ Стайковъ
(Пловдивъ). Г. Кантарджиевъ благодари за избора
както и за сърдечния приемъ, указанъ отъ Ямболци
на събора. Следъ това той проследи накратко стре
межа на българите къмъ морето въ миналото и
изтъкна, че неуспехите въ това направление се дължатъ главно на липсата на големъ воененъ флотъ;
изтъкна необходимостьта отъ създаването на могжщъ воененъ флотъ въ днешно време, който единственъ може да ни сдобие съ излазъ на беломорския
брегь и да ни осигури сжщия. По предложение на
председателя се реши да се поздрави телеграфи
чески върховния покровитель на организацията Н.
В. Царьтъ и ония министри, чиито служби иматъ

по-тЬсна връзка съ дейностьта на Б.Н.М.С. Избраха
се следъ това и разните комисии.,
Последваха приветствията. Отрадно впечатление
правеше големиятъ брой ямболски институти и ор
ганизации, които приветствуваха сърдечно събора—
единъ фактъ, който сжщо достатъчно красноречиво
говори, колко много е направено въ Ямболъ за
популяризиране на морската идея. Пръвъ поздрави
събора г. Панайотовъ отъ името на ямболската об
щина и гражданството; сжщиятъ поздрави и отъ
страна на рибарското дружество. Г. Капитанъ Топаловъ поднесе отъ името на началника на гарни
зона приветствията на ямболския гарнизонъ и по
жела още по вече да бжде завладяно съзнанието
на българина отъ значението на морето като факторъ
за военна и стопанска мощь. Приветствува отъ името
на флота адмиралъ Вариклечковъ и отъ бреговата
отбрана—г. лейтенатъ Пецовъ; той подчерта необходи
мостьта отъ воененъ флотъ, за да се види родината
здраво заседнала на своите морета. Отъ името на на
чалника на флота, кап. I рангъ Сава Ивановъ поздрави
лейт. Поповъ. Г. Куповъ—отъ страна на министра на
железниците и началника на корабоплаването.поздрави
дейците, които създаватъ новата, възраждаща се
морска България, които споредъ него въ бждеще
ще се чествуватъ така, както днесъ се тачи отецъ
Паиси. Г. Ганчевъ поздрави отъ името на министра
на народната просвета, учителството и учещата се
младежь. Г. Ив. Русевъ отъ Съюза за закрила на
децата, ямболски клонъ, изтъкна ГОЛ-БМИГБ заслуги
на Б.Н.М.С, особно на ямболския клонъ за здра
вното закрепване на подрастващите поколения, чрезъ
което ще се създаде мощенъ народъ и крепка дър• жава. Г-жа Бояджиева, председателка на женското
д-во „Развитие" и почетна членка на ямболския ни
клонъ, очерта подробно заслугите на БН.М.С за
приобщаване къмъ морето и създаване на здрави
бждещи граждани. Г. Петкановъ поздрави отъ името
на областния директоръ и отъ областната служба
за обществ. подпомагане. Г. Даскаловъ приветствува
отъ Съюза на морските техници. Ник. Поповъ отъ
д-во „Тракиецъ" апелира да се работи за поправяне
на неправдите на Ньойиския диктатъ, извършени
чрезъ отнемането на Беломорието. Г. Б. Стателовъ
поднесе приветствията на бълг. морячество, което про
вежда на дело идеите, проповЪдвани отъ Б.Н.М С;
той изтъкна мжчнотиите, съ които иматъ да се борятъ двете сродни организации, мжчнотии, срещани
отъ страна на организираната държавна сила, пожела
повече бойкость и устойчивость за преодоляване на
тия трудности, като обеща пълната подкрепа на бълг.
морячество, готово да отиде до край въ отстояване
на законните си права. Поднесоха се приветствия
и отъ запасните офицери, зап. подофицери, ловната
организация, д-во „Милосърдие", „Любовь къмъ
родината", „Свежа Струя", Ямболски граждански
клубъ, д-во „Юнакъ", д-во за химич, отбрана, д-во
„Инвалидъ", музикал. д-во „Гусла" и „Чеовенъ
кръстъ".
•
На всички приветствия даде общъ отговоръ председательтъ г. Кантарджиевъ, който обеща отъ името'
на организацията още по-голъмъ устремъ въ бор
бата срещу варварския афоризъмъ „на дърво безъ
коренъ не се качвамъ" и противъ консервативния,'
възгледъ, че България само по суша може даосжществи националния си идеалъ. Прочетоха се и
телеграми отъ министрите на железниците търго-.
вията, земедълението, зам. министра на нар. про
света - г л . секр. Ф.Маноловъ, ген. Лазаровъ, отъ

Олимпийския комитетъ —г. Чапрашиковъ, т. проф.
Консуловъ и др.
Последва рефератъ „Геополитическото влияние
на морето" отъ г. д-ръ Стайковъ, който подкрепи
отдавна известни на дейците на Б.Н.М.С. истини
съ нъкои данни отъ най-новото историческо разви
тие. Сжщиятъдень следъ обедъ въ 3 часа се състоя
кратко заседание, което изслуша доклада на коми
тета по пълномощията. Представени еж 15 клона съ
37 делегати и Г.У.Т. съ 8 души. Следъ това заседа
нието се преустанови, за да се даде възможность
на делегатите да приежтетвуватъ на общобългар
ските плувни състезания, които се произведоха .въ
плувния басейнъ на Ямболския клонъ.
Тоя басейнъ е сжщо красноречиво свидетество
за упоритата дейность на ямболския клонъ и непо-

б"Ьха стекли масово. Това ясно говори, какъвъ изгледъ се разкрива за единъ добре организиранъ
воденъ спортъ у насъ и какви материални облаги
би могълъ той да даде на клоновете ни. Участву
ваха плувци отъ Бургасъ, Варна, Видинъ, Сливенъ,
Созополъ, София и Ямболъ, всички ентусиазирани
младежи. Не е безинтересно да се отбележи, че видинскиятъ състезатель пристигна следъ 5 часа съ влака
(състезанията започнаха въ 4 часа) и въпреки че бе
пжтувалъ иъла нощь, веднага дойде на басейна и
участвува въ плуване на 1000 метра. Презъ време на
състезанията свири музиката на 29 ямб. полкъ. Резултатътъ отъ състезанията ще дадемъ въ идния брой.
На следния день, 27 IX, се свърши деловата часть
на събора. Заседанието се откри въ 9 '/г ч- ПР- об.
Както и по-раншните събори, така и ямболскиятъ пра-
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на XIV редоеенъ съборъ въ Ямболъ, 26—28 IX 1937 г.

колебимата воля на управа и председатель да оежществяватъ непрекъснато програмата на Б.Н.М.С.
Басейнътъ е построенъ до р. Тунджа на около 400
—500 м. отъ града, съ размери 30 на 20 м. и пред
стои да бжде удълженъ до 50 м., за да отговаря
на международните разм%ри, има отделни плажове за
възрастни и деца и около 500 седалища за зрителите.
Водата се черпи поср-вдетвомъ електрическа помпа
отъ Тунджа и се променя всеки два дни. Построенъ
е в ъ 1935 г., отъ когато ей въ експлоатация. Струва
досега 250 хиляди лева, за една часть отъ които
еж сключени заеми срещу лични гаранции на пред
седателя и други членове на управата. Това говори
за идеализъмъ и жертви, които правятъ честь на
клона.
,,
Интересътъ къмъ състезанията бъше извънредно
ГОЛ-БМЪ. За отбелязване е, че докато на откриването
на събора преобладаваше младежьта, а възрастните
граждани бъха по-слабо застжпени, тукъ и тъ се

веше впечатление съ сериозностьта на разискванията и
стремежа на повечето отъ делегатигв не да критикуватъ безогледно, а да бждатъ полезни съ бележ
ките си за делото на Б Н.М.С. Въ разискванията уча
ствуваха доста нови фигури, нЪкои отъ които се
явяваха за пръвъ пжть на нашъ съборъ. Болшин
ството отъ ГБХЪ подчертаха грамадното значение
на водния спортъ и настоятелно искаха отсега нататакъ той да заеме централно место въ дейностьта
на Г.У.Т. и клоноветъ. Така дейниятъ председатель на
Соф. клонъ, г. Кирилъ Друмевъ, на когото развитието
на водния спортъ въ Соф. клонъ дължи извънредно
много, подчерта, че водниятъ спортъ е главното
средство да се проникне въ душата на младежьта и
да се ентусиазира тя за далото на Б.Н.М.С, и на
стоя половината отъ средствата на организацията да
отидатъ за воденъ спортъ; настоя сжщо да се из
действува помощьта на държавата, която на други
спортни организации дава милиони, а на насъ нищо;
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поиска сжщо да се превозватъ безплатно по Б.Д.Ж. питание; настоява за строга дисциплина на спор
и държавнигв параходи състезатели и лодки, когато • тисти и състезатели и обвинява спортната феде
пжтуватъ за състезания;, настоя да се уреди и чле рация, че- е допринесла много за недисциплиниранонуването на Б.Н.М.С. въ Международния гребенъ стьта на спортистите съ ОТСТЖПКИГБ и липсата на
строгость — нейна политика, за да ги привлъче при
съюзъ (Фиса).
Инж. Орозовъ (Враца) иска дасе увеличатъ сред себе си.
ствата за агитация и пропаганда, за да може да се
На всички критики и бележки отговори главниять
организира водниятъ спортъ и лътовищното дело. секретарь В. Игнатовъ. Най-напредъ той благодари
Сжщиятъ препоржчва да се използува ежедневната за сериозностьта, проявена при разглеждане на дейстолична преса за широка пропаганда, за която цель ностьта на Г.У.Т. И той наблега на водния спортъ,
да се организира агитационенъ комитетъ при Г.У.Т. който споредъ него представява значение и отъ
Влад. Георгиевъ (Русе) иска да се въведе по- военно гледище и затова требва да стане общоголъма стабилность въ членския съставъ, а заедно достжпенъ спортъ. Той далечъ не е песимист ь по от
съ това и въ бюджетните средства. За подема на ношение на тоя спортъ и намира, че за 13—14 г.
водния спортъ той препоржчва да се предостави отъ нищо е направено много за него. Воднитъ ба
ржководството му на самитв спортисти подъ кон сейни се създаватъ единъ следъ другь, което е ретрола на Г.У.Т. — така ще се поощри благородната зултатъ отъ нашите усилия; обаче, сжществуватъ
амбиция на самите спортисти. За такава автоном- пакостни съревнувания между неколко института и
ность настоява й Райновъ (Бургасъ), защото само организации въ единъ и сжщи градъ за строежъ на
при такава легионерите биха могли да проявятъ ' басейни, което би довело до излагане на това тол
починъ и да вършатъ творческа работа. Я за кова полезно дело—затова настоява тоя въпросъда
да има по-голЪмъ досегь между организацията и се уреди по законодателенъ редъ. Той намира, че
легионитъ, препоржчва да се привлъкатъ повече требва да се уреждать предварително областни съ
млади хора въ нея, които по-лесно могатъ да раз- стезания, а следъ това общобългарски, въ които
биратъ душата и тежненията на. младежитъ въ ле да участвуватъ само установените на първитъ пър
гионитъ и биха могли да ги подготвятъ идеологично, венци. Не е за самоуправление на легионите, а за
което за сега липсва. Привлича вниманието и върху принципа на централното командване. Изнесе стано
ветроходния спортъ, за който досега не се е гово
вището на Г.У.Т., че докато не се организира добре
рило въ организацията, намира членския вносъ за
плувния
спортъ, би било прибързано да се увличаме
високъ и предлага да се намери начинъ, Г.У.Т. да не
въ
другь
спортъ; подчерта, обаче, че се поддържа
разчита на членския вносъ, а да покрива бюджета
връзка
съ
ФИСА (Международния гребенъ съюзъ).
си отъ екскурзии; списанието да се изпраща на
клоновете, а не направо до членоветъ—тогава би се Обяснява големото колебание въ броя на членовете
съ личностите на хората въ управителнитъ твла на
получавало по-редовно.
клоновете. Обаче, намира, че Б.Н.МС. е, можеби,
Ганевъ (Бургасъ) сжщо предлага да се засили единствената организация, която въпреки кризата
пропагандата чрезъ столичната преса.
сжществува безъ външна помощь и се издържа отъ
П Пецовъ (Г.У.Т.) направи упрЪкъ на клоновете, за членоветЬ си. Обеща, че ще се уредятъ курсове за
гдето само искатъ отъ Г.У.Т. и го критикуватъ относно ржководители по плаване, въ които ще участвуватъ
водния спортъ, а сами те, не само че не се заематъ съ учители и легионери.
неговото организиране на мъстна почва, но даже и
Следъ това г. Игнатовъ нахвърли съ неколко
не отговарятъ на окржжните, наредбигв и запитваванията на главното ржководителство на водния щрихи дейностьта на Г.У.Т. по ГОЛЪМИТБ морски въ
спортъ; настоява преди всичко да се работи въ НИ проси, благодарение на което делото на Б.Н.М.С. е
тласнато значително напредъ Така Г.У.Т. се е наме
ЗИНИТЕ.
Стариятъ ветеранъ въ Б.Н.М.С. Маринъ Милчевъ сило за изпращането на техници по морските въ
на конференцията въ Монтрьо. Благодарение
(Плъвенъ) подкрепя г. Пецовъ и намира, че доста е нпроси
а
непрекжснатите усилия на ржководнитъ дейци
направено за водния спортъ.
Р. Бораджиевъ, председатель на видинския клонъ, въ Г.У.Т днесъ Дунавъ по нашето крайбрежие е
нахвърля редица хубави мисли. Той е нова фигура напълно български — ние седимъ тамъ здраво и
въ събора Старъ воинъ (не по възрасть), затова го владъемъ напълно. Обаче, това не е достатъчно:
човъкъ на дисциплината и волева натура. Съ своя требва да се разшири нашето дунавско корабопла
хуморъ и духовитите си забележки развеселява ване и да стане далечно и международно. Като даде
често събора и поддържа бодъръ духа на кон- некои обяснения по спора между Съюза на морякресиститъ. Той е оптимистъ за бждещето на Б.М.Н.С. цитъ- и оня на риболовците, Игнатовъ настоя да се
и намира, че при желание и добра воля всички прЪчки иска координиране на закона за риболова съ оня за
и несгоди могатъ да се преодолвятъ. Препоржчва организиране на професиите.
да се организира пжтуваща морска изложба, която
Следъ тия обяснения отчетътъ н а Г У Т и Г П С се
да обхожда клоновегв, да се доставятъ еднотипни прие единодушно и на тия две управителни' А л а
лодки отъ едно мъсто и на достжпна цена, да се единодушно се гласува освобождаването отъ отгоустроятъ курсове по плаване по области, да се по- ворность.
строятъ плаващи басейни по Дунава и Марица като
Следъ това се прие едно малко изменение на
по-евтини. За да се ускори строежътъ на летовища,
чл.
24 отъ устава, за да се даде възможность флот
настоява ТБ да се строятъ съпритежателски . отъ
да участвуватъ въ Г.У.Т. не по изклоноветъ. Сжщо така застжпи се да се направятъ ските офицери
Й ™ ° е Т ° И 6 И Л ° В Ъ р а з Р * з ъ с ъ заповъдьта на
пропагандни филми.
ИНИПЪРЪ
а по
отъ н-ка на
Борисъ Василевъ (Перникъ) иска подрастващото 1п П Т Я в С В р Ъ З К а ' С Ъ т о в а"значение
се да е
2ГкГ™«,
Д
тълкуване
на
поколение да се възпитава въ общественъ духъ и
КЪМЪ
5 5 На
става в ъ
п о ^ 3на1 3членоветЬ
Т - въ
У
смисълъ,
^
обществена пожертвувателность и препоржчва да се бброятъ
управ. тела на клоноветЬ
привлекатъ учителитв, особно ония по телесно въз може да се увеличава, та по тоя
начинъ да може
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да се иска назначението на офицери отъ н-ка на
гарнизона въ тия твла.
Съ акламации биде приета поканата на Лждженския клонъ, да се състои въ Лжджене идниятъ
съборъ. Реши се сжщиятъ да стане презъ втората
половина на августъ; Прочетоха се нЪколко по
здравителни телеграми, между които и тая на председ. на Управ. съветъ на параход, д-во.
Сжщиять день следъ объдъ се състоя последното
заседание, което биде посветено на бюджета и на изборъ на управ. тела. По бюджета се развиха оживени
дебати, които стигнаха до значителенъ драматизъмъ
и нежелателни пререкания, които не доведоха до
крайность само благодарение на енергичната и так
тична намеса на председателя на конгреса и нъкои
членове на Г.У.Т. и делегати. Предложения отъ Г.УЛГ.
бюджетопроектъ биде приетъ съ едно увеличение
отъ 60 хил. лева, въ приходо-разхода, за да може
да се отдели една сума отъ 50 хил. лева за орга
низиране на водния спортъ. Общата сума за приходо-разхода на така приетия бюджетъ е 314,600 лева
Освенъ това по настояване на соф. делегати въ
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бюджета на фонда „Воденъ спортъ" се предвидеха
2 мил. лева субсидии отъ държавата, които да се
изразходватъ изцъло за постройка и обзавеждане
на плувни басейни на клоновегв, както и за наба
вяне на ладъченъ инвентаръ.
Следъ това се произведе изборътъ, резултатите
отъ койю, както и точниятъ съставъ на НОВИТЕ Г.У.Т.
и Г.П.С. ще се обяви въ следния брой. Определиха
се да участвуватъ въ Г.У.Т. клоновете София съ 2,
а Пловдивъ, Видинъ, ПлЪвенъ и Ямболъ съ по единъ
представители, следъ което се приеха директивите
за Г.У.Т. за идната година.
Най-сетне председательтъ, който води заседа"
нията съ голема енергия, както и вещина, благода
рение на което почти само въ единъ день биде изчерпанъ Ц-БЛИЯТЬ дневенъ редъ, съ неколко топли
думи закри събора.
Вечерьта делегатитъ имаха другарска трапеза
въ локала „Нова Америка", на която цареше заду
шевна атмосфера. Следъ вечерята и презъ нощьта
болшинството отъ делегатите си заминаха.

Д-ръ Г. ПЕЦОВЪ

Средиземно море и морската конференция в ъ Нионъ
Вь древностьта Средиземно море бъше огнище
на живъ търговски обмънъ и богата култура. Съ
създаването, обаче, на северо-европейските култури
и ТЕСНИТЕ търговски връзки съ Новия свътъ, центрътъ на тежестьта на европейския животъ
като че се премести извънъ неговите граници. Въ
преки това последните събития, които се развиха
въ неговите води, показаха, че то още не е загу
било своето значение.

еж доста категорични и отиватъ въ разръзъ съ ан
глийските интереси. Отъ десеть години насамъ италианцитъ заявяватъ открито, че еж имъ нуждни ко
лонии. Въ стремежа си да добие такива Италия по
веде една морска политика, която съвсемъ не допада
ше на английските интереси. За да подкрепи тази
си политика, тя създаде голвмъ морски и въздушенъ флотъ. Малта, сърдцето на английското сре
диземноморско влияние, се почувствува силно за
страшена. Сигурностьта на пжтя къмъ Индия беше
До СвЪтовната война Средиземно море се нами чувствително намалена. Успъхътъ на италианския
раше изцело подъ влияние на английските инте походъ въ Абисиния подложи тази сигурность на
реси. За англичаните то представяваше ключа на още по голъмо изпитание. Това застави Англия да
пжтя, който води за Индия и Австралия. Жизненото направи нова стратегическа. преоценка на Среди
значение на тоя пжть създаде крепостите при Ги- земно море и да пристжпи бързо къмъ неговото
бралтаръ и Малта и британските владения ' въ превъоржжаване. Въ изпълнение на новия си планъ
Суецъ. По този начинъ това море се превърна" въ за тя построи нафтопровода Мусулъ-Кайфа и превър
творено английско езеро. Големата война, обаче, на Палестиня на първостепенна английска стратеги
измени много неща. Тя създаде Франция като го- ческа база. Отъ тукъ, далеко отъ опаснитъ гнезда
' лема колониална държава и изтика Италия въ реда на италианската авиация, Англия смъта да пази не
на първите морски държави. Тя повлия сжщо И; само Суецъ, но и бръговетъ на Червено море, завърху физиономията на Източна и Юго-източна Ев . едно съ изхода въ Индийския океанъ презъ Бабелропа и създаде държави, които бъха принудени да "Мандебъ.
търсятъ економически изходъ на югъ. По такъвъ*
Подъ предлогъ, че засилва въздушната си полиция,
начинъ въ спокойното до сега Средиземно море се
Англия
създаде въздушни войски, които днесъ покрисрещнаха доста противоречиви интереси и неоспорваното до сега английско влияние требваше да от- вать не само въздушните пжтища на Средиземно море,
стжпи место на зародилите се нови претенции (фран но и тия до Индия и Южно-китайските води. До
цузин и италиански). Това създаде мълчалива и при миналата година по тия пжтища англичаните прите
крита война между дипломатическите канцеларии жаваха не по малко отъ осемь първостепенни въз
на Римъ, Лондонъ, Парижъ и некои други заинте душни бази и по-вече отъ 50 самолетни ескадри.
ресувани европейски столици. Днесъ положението
Укрепявайки се въ източната часть на Среди
на Англия въ Средиземно море е сериозно застра земно море, англичанитъ не еж напълно неуязвими.
шено. Ясно е, че опасностьта идва главно отъ Фран Отгатвайки техните намерения, нова Италия си
ция и Италия. Обаче, французкитв претенции не еж спомни за своитЬ бедни острови въ Додеканеза и
много сериозни. Поради застрашаващата я опасность започна да укрепява силно тия отъ тЬхъ, които
на континента, Франция е принудена да търси и имаха важно стратегическо значение. И днесъ отъ
пази ревностно приятелството на Лнглия. По тази височините на островите Косъ и Калимно, които
причина тя е наклонна да й прави големи отстжпки препръчватъ пжтя за източно Средиземно море,
въ Средиземно море и да води въ унисонъ съ нея надничатъ дапекобойни орждия, чиито снаряди еж
своята морска политика. Но не така стои въпросътъ въ състояние да достигнать корабигв, които пласъ Италия. Нейните средиземноморски претенции ватъ за Сирия, Палестина, Египеть и Суецъ. Неда-

леко отъ гюсъ се намира о. Леросъ, който съ право
може да се нарече кошарите на италианската авиация въ източната часть на Сръдиземно море.
Всичко това показва, че днесъ италианското и
английското съперничества въ Средиземно море еж
си дали среща въ неговата източна часть. И тъкмо
тукъ неотдавна станаха събития, които разтревожиха

ното съгласие на двете морски сили, требваше да
бждатъ поканени да взематъ участие въ конферен
цията още 10 държави, чиито интереси пръко или
косвено беха засегнати отъ произволитъ- на подводното оржжие. Тия държави могатъ да се сведатъ въ три групи: средиземноморски: — Италия,
Югославия,' Гърция, Турция, Египетъ и Пл&ания;
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Старата върба на Марица

твърде много морскитв държави,, понеже застра
шиха сигурностьта на търговското имъ корабопла
ване. Въпросътъ е за появилитЬ се предъ южния
изходъ на Дарданелигв и въ ВОДИГБ на БЪло
море таинственни подводници. ТЪХНИТБ действия
възкресиха една епоха, която отдавна бе забравена
и погребана въ дебелите томове на морската исто
рия. Заговори се отново за .морското пиратство".
Дни подъ редъ думата „пиратство" не слизаше отъ
колоните на ежедневния печатъ, докато най-после
6% създадена особена психоза на уплаха, която
роди известната морска конференция въ Нионъ.
Починътъ за свикване на тая конференция се
пада на английското правителство, което бе подкре
пено безрезервно отъ страна на Франция. По взаим-

"%
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Картина отъ Лтанасъ Миховъ

черноморски: — Русия, Ромъния и България, и стра
нично заинтересовани, не граничещи сь въпроснигЬ
две морета, за каквато бе сметната Германия. Уча
стието на средиземноморските държави въ проек
тираната конференция може да се смъта като по
право, понеже всички тъ, безъ изключение, еж
подписали удобрената миналата година конвенция за
подводниците. Поканата е разширена и до черно
морските държави, тъй като гвхното корабоплава
не зависи твърде много отъ режима въ Средиземно
море. Най после взета е била подъ внимание и Гер
мания като морска сила, която игра не малка роля
въ флотския надзоръ надъ испанскитъ брегове и
чиито кораои беха нъколко пжти нападани по чисто
пиратски начинъ. Извънъ поканенигв беха осгавени
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двете воюващи правителства на Испания, съ цель
да се избътнатъ нежелателни усложнения и недо
разумения. Въпреки това, обаче, такива не закъснъха да се явятъ. Въ навечерието нз конферен
цията Съв. Русия отправи груби обвинения противъ
Италия и я уличи въ активно участие въ подво
дното пиратство, противъ което &Б насочена конфе
ренцията. Въ противовесъ на тази обида, Италия се
отказа да вземе участие въ нея и да преговаря въ
присжтствието на болшевишка Русия. За да докаже,
че остьта Римъ—Берлинъ е достатъчно надеждна и
здрава, Германия подкрепи безрезервно италиан
ското становище, като отказа и тя своето участие.
Съ отправяне на поканата, инициаторите на кон
ференцията оповестиха широко и нейната задача.
Тя беше точно определена и ясно изразена. Кон
ференцията требваше да се занимае съ въпросите,
засягащи нападението на търговските кораби отъ
появилите се въ източната часть на Средиземно
море мистериозни подводници и да посочи практи
чески и ефикасни мърки за запазване свободата и
сигурностьта на корабоплаването.
Конференцията бе свикана съ неимоверна бър
зина и открита на 10 септ., като продължи само 4
дни. Нейните характерни особености еж бързина
въ работата и ясность, практичность и категорияность на решенията. Само за 4 дни бъха разгледани
и решени много парливи въпроси и изработенъ подобенъ планъ за надзора на Средиземно море.
Постигнатата спогодба обхваща въ общи черти
следните по-важни положения: 1) флотите на дър
жавите, участвуващи въ конференцията, се задължаватъ да покровителствуватъ търговските кораби
на държавите, които не принадлежатъ къмъ една
отъ враждуващите страни въ Испания; 2) да бжде
унищожавана всека подводница, която би се опи
тала да нападне търговски корабъ по начинъ, противенъ на морското международно право и ограни
ченията на подписаната презъ миналата година под
водна конвенция; 3) подлежатъ на потопяване и
подводниците, срещнати въ определените забране
ни райони и близко до места, кждето единъ параходъ, непринадлежащъ на воюващите испански
страни, е билъ току-що нападнатъ.
За практическото изпълнение на тия основни решения техническиятъ комитетъ на кенференцията из
работи специаленъ планъ. По-важнитв, които същиятъ предвижда, еж:—1) Англия и Франция получватъ
правото на обшъ полицейски надзоръ въ Средиземно
море, който ще упражняват* непосредствено въ
откритите му води и въ териториалните води на
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17
г-иотп п-Ьчно крайбрежно плаване (Р.К.П.) по нашия
-г°„,
я-ьпг. Дунавъ",
Пинавъ". тамъ
тамъ гдето
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гдето дотогава българскиятъ трибагреникъ само въ народните ни песни
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западната му часть, съ изключение на италианските
териториални води и Адриатическо море. Въ тери
ториалните води на източно Средиземно море, полицейскиятъ надзоръ се възлага на съответните дър
жави, подписали конференцията; 2) никоя подвод
ница нема да се допуща въ Средиземно море, пре
ди да е изпълнила установените отъ конференцията
формалности. Подводните кораби на участвуващите
държави ще могатъ да се движатъ въ водите на
Средиземно море само, следъ като бждатъ уведо
мени другите заинтересовани сили и при условие,
че ще бждатъ придружавани отъ надводни кораби ;
3) участвуващите държави се задължаватъ да не
търпятъ въ териториалните си води приежтетвието
на чужди подводници.
Независимо отъ тъзи категорически мърки, въ
конференцията е изказано и пожеланието, търгов
ските параходи на участващите държави да се дви
жатъ само по уговорените главни пжтища, върху
които ще се простре главно службата по охраната.
Споредъ сведенията, които черпимъ отъ еже
дневния печатъ, всички разисквания, както по ре
шенията, така и по практическия планъ на конфе' ренцията, еж вървели въ атмосферата на пълно раз
бирателство и сърдечно приятелство. И за това успъхътъ на сжщата е пъленъ и завършенъ. Послед
ното, обаче, не може да се вземе безъ известни ре
зерви, защото, както се съобщава, постигнатата спо
годба е подписана само отъ 9-тъхъ участващи дър
жави. Тя остава открита за Италия, а това значи,
че прилагането на одобрения планъ не ще върви
така гладко, както неговото създаване, понеже днесъ
Италия е вече факторъ въ Средиземно море,
чиято дума не е безъ значение. Че това е така, показватъ днешните усилени преговори между Римъ,
Парижъ и Лондонъ, които целятъ да осигурятъ ита
лианското участие въ надзора на Средиземно море.
Интересното въ случая е, че докато Италия въ
началото отказваше категорически да вземе участие
въ средиземноморския надзоръ, днесъ тя е вече
' наклонна да даде своето съгласие, само че при един
ственото условие, да бжде третирана наравно съ
главните инициаторки на конференцията — Англия
и Франция. Това иде да покаже, че и задъ тази кон
ференция се крие парлйвиятъ въпросъ за влияние
въ Средиземно море. Нема да сбъркаме, ако кажемъ, че днесъ повече отъ всякога борбата за това
влияние е въ пъленъ ходъ. Испанската война, пиратскитЬ действия на мистериозните подводници и
ГОЛ-БМИТЪ грижи за свободата и сигурностьта на
търговското корабоплаване, еж само привидни при
чини. Задъ ГБХЪ стоятъ скрити претенции и амбиции.

Н а ^ п Т т о з и международенъ пжть корабопла
ването се извършваше подъ най-разновидни чужди
знамена та нашиятъ ли новороденъ трицвътъ ще
се впуска тайъ въ неравна борба? И то съ какви
со-Бдства? Де кораби, де капитани, де моряци, де
етски съ една дума казано, де трафикъ и за наши
кораби ?

И, действително, разнигв чужди дунавски параходни служби, при нашето безразличие, присвоили
крайбрежното ни рЪчно корабоплаване, даваха на
истина удобства, дори и луксъ, безъ да
да облекчаваха латентния копнежъ на родната душа и род
ния трафикъ за родно корабоплаване.
А сега, следъ уредбата на родното р%чно край
брежно плаване, ПЖТНИЦИТБ отъ тритъ най малки ко
раби съ умиление не веднъжъ трогателно изразяватъ
подсъзнателното си задоволено народностно чувство:
„И да ни наругаятъ, нали ще е отъ българи
и по български, радостно си ни е!"
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Плтницитгъ въ очакване на кораба на Р- К. /7.

Качване на кораба

Съ своите добри обноски и усърдно държание, съ
своята похватность, съ образцово поддържаните редъ
и чистота въ нашитъ- кораби Искъръ, Осъмъ и Витъ,
макаръ безъ толкова удобства и луксъ, нашиятъ персоналъ подпалва още по вече народностния възторгъ.
За да се види практичната придобивка за дър
жавата отъ родното корабоплаване по Дунава, под-

нася се следната сравнителна таблица, отъ една
страна, за нашия крайбреженъ трафикъ, обслужванъ
отъ австрийските и унгарските пжтнически кораби
презъ времето, когато те еж го обслужвали и, отъ
друга страна, когато нашите български кораби поеха
изключително му обслужване, презъ съответно ед
накво време.

Таблица за движението на стоки и пжтници въ ломското пристанище
Разтоварено

ВМ-БСТИМОСТЬ

Подъ какъвъ
трибагреникъ

Брой

Бруто

Натоварено

Стоки въ
Стоки въ п
Общъ трафикъ
тона | * ™ ч и
тона Пжтници

Нето

Отъ 28 мартъ до 29 ноемврий 1934 година
Нвстрийски
Унгарски

38940
44880

107
110

31237
31130

233-3
506-8

1381
1347 .

241-8
178-5

1889
1293

740-1
2728
420-2
Отъ 28 мартъ р о 29 ноемврий 19;56 година
Български
(Р.К.П.)

485

103790

37345

896-4

Сравнението е явно въ полза на родното речно
крайбрежно плаване, а именно: корабите на Р.К.П.
еж пренесли само презъ ломското пристанище 7107
тона стоки и 19496 пжтника по-еече, отколкото еж
пренесли австрийските и унгарските кораби, като не

12293

977-6

3172

1160-3 тона
5900 пжтници

13053

1874-0 тона
25346 пжтници

тр-Ьбва да се изпуска изъ видъ, че много стоки и
много пжтници еж били изоставяни отъ българските
кораби по липса на место.
Съ създаването на българското р-вчно крайбрежно плаване, като че ли сдържаниятъ до сега
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като въ бентъ нашъ дунавски трафикъ преле и по
мете старите понятия на българското р4чно край
брежно плаване. И баба Вида просълзена, съ благо
словия всека сутринь изпраща нашите кораби и
вечерь ги посреща, докато при Козлодуй всеки день
съ възтрожения си пламтещъ погледъ. Хр. Ботевъ ги
насърдчава да довършатъ освободителното му дъло.

Българската общественость, върна въ своето
предназначение да е народенъ будитель и ржководитель, требва подъ натиска на разкриващите се и
пробуждащи се нужди на речния крайбръженъ тра
фикъ, настойчиво и убедително да заяви и да иска:
„Дайте на дунавския ни трафикъ още кораби, поголеми кораби".

Мичманъ отъ флота

МЕЖДУ ЖИВОТА И СМЪРТЬТА
(Изъ действията на германския подводникъ „У 62")

Тиха ясна юлска нощь въ Атлантическия океанъ.
До най-близката земя— северния бръгъ на Англия —
е 160 мили. На германския подводникъ „У 62" е
заповедано, въ ТБЗИ забравени краища, кждето понвкога при хубаво време се виждатъ даже далеч
ните отблясъци на северните сияния, да залавя
онези английски параходи, които избътватъ обик
новените пжтища и се опитатъ презъ тукъ да пре
минати подводната блокада, обявена отъ Германия
около Съединените кралства. Днесъ е четирнадесетиятъ день, откакто '„У 62* денонощно носи
своето несполучливо дежурство: презъ цълото време
бъха забелязани и потопени едва-две малки гемии.
Ръдъкъ случай на подводниците: командирътъ
вече около часъ седи, въпреки че е среднощь,
седи въ кабината си предъ писмената маса. Предъ
него еж разпрострени картите и донесенията. Той
държи въ ржцетв си таблицата за изразходвания
нефтъ и масло, която вчера му предаде инженерьмеханика и внимателно разглежда. Работата е лоша.
Значителна часть отъ горивото за мотора е израз
ходвана. А торпедитъ еж все още не изстреляни.
Яко все така се продължава, походътъ ще свърши
напраздно, единствено само съ загубата на гори
вните материали, които еж тъй много необходими за
Германия, а подводникътъ нема да изпълни своята
задача. Всеки потопенъ английски или другъ съглашенски корабъ приближава Германия къмъ тру
дното, но победоносно завършване на войната.
До завръщането требва да се намери новъ
райони на действие и да се използуватъ всички
възможности.
Такъвъ районъ може леко да бжде намъренъ
на югъ, тамъ, кждето се събиратъ морските тър
говски пжтища, водещи отъ всички краища на свъта
къмъ Англия. Но за това пъкъ не стигаше нефтътъ
за завръщане, като се заобиколи Англия. Ще требва
да се промъкнатъ презъ Ламаншъ, въпреки че той
е засипанъ съ неприятелски мини, мрежи и пото
пени параходи, и денемъ и нощемъ се охранява отъ
стотици всевъзможни кораби и хвърчила, които правятъ невъзможно преминаването на подводниците
дори нощемъ. Нема какво, требва да се прибегне
къмъ този големъ рискъ. Но не е ли по-добре, до
като не е още късно, да се върнатъ по сравнително
по-безопасния пжть около Англия, и да се откажатъ
отъ операцията, като се завърнатъ дома — о, какъвъ
позоръ! — и то съ всички свои торпеда. Има ли
право той, лейтенангь Хасхагенъ, да рискува, за
ради потапянето на десетина параходи, не само
своя животъ, но и живота иа своята отлична под
готвена команда, и повърена на неговото благора
зумие и опитность? Нима командата и подводникътъ
не ще бждатъ необходими още за въ бждеще, за
други операции, несвързани съ такъвъ рискъ и обе

щаващи сигуренъ успЪхъ? Естествена е мисъльта
за позорното завръщане съ всичките торпеда неизстреляни, загубеното време и неизпълнената за
дача. Защото „У 62", съ нейната опитна и обучена
команда, е нуждна за родината сега, когато се ре
шава нейната еждба, а не въ некакво далечно бж
деще, когато, може би, войната ще бжде свършена
съ поражение. Не, необходимо е да се действува
сега, съ какъвто и рискъ да е свързано това. И за
двадесети, а, може би, и за стотни пжть Хасхагенъ
препрочита краткото донесение на фландърския под
водникъ, който преди три седмици се бъ промъкналъ презъ това заграждане. Най-голъмъ шансъ
има да се промъкне презъ нЪкоя тъмна нощь. Раз
положението на мрежигв и мините не е точно из
вестно и постоянно се променя. Въ най-добрия слу
чай може да се премине подъ мрежигв, но само по
средата на пролива, въ най-дълбоката часть. Изобщо,
успъхътъ до голъма степень е свързанъ съ ща
стието".
Но ако това промъкване беше трудно за сравни
телно малко повратливигв подводници отъ фландърската флотилия, познаващи добре обстановката,
постоянно получаващи сведения за нея, и специално
построени за подобни операции, то за този голЪмъ
мореходенъ подводникъ ,У 62", който никога не бъидвалъ въ този край, това предприятие ставаше
още по-трудно изпълнимо.
— Три дни походъ съ економиченъ ходъ на
югъ къмъ западния входъ на канала, — прегьвайки
пръстите си, смъташе командирътъ, — четири дни
„работа" около най-богатия съ ловъ участъкъ предъ
носъ Лизардъ или предъ Стартъ Пойнтъ, и следъ
това походъ презъ канала и минното поле, мрежите>
за заграждане, гранатитъ и другите подобни раз
влечения . . .
„А-ха!" изведнъжъ си спомни командирътъ, „а
какъ е луната?"
Той бавно взе календара, разгъна съ СВОИТБ де
бели пръсти неколко листа и започна да дири.
— Преминаването ще се свърши презъ нощьта на
1. августъ. Така си е, тогава ще имаме пълно
луние 1
Той съ злоба погледна дъсния горенъ жгълъ на
календара, кждето надъ редица отъ цифри, обозна
чаващи часоветъ и минутите, като че ли му се по
диграваше нахално насмешливия ликъ на пълната
нарисувана миниатюрна луна.
— Значи, особено при ясно време и тихо море,
ще требва да се промъкна още и подъ пълна лунаНо решението.беше взето, Хасхагенъ, както ви
наги спокоенъ и решителенъ, излезе на горния подъ
и се покачи въ кулата, кждето, при разгарящата се
заря, чернееха фигурите на щурмана и кърмчията.
— Курсъ югъ! — кратко произнесе той.
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Срт. 150
Когато подводникътъ легна на новия курсъ и
следъ като известно време се полюшка върху новия
профилъ на вълните, намери тъхния новъ ритъмъ и се успокои, щурманътъ отправи единъ изпитателенъ погледъ къмъ командира. Вече отъ нЪколко дни той догаждаше съмнението въ неговата
душа, и сега отлично разбра, какво означаватъ ду
мите: „Курсъ на югъ". Изпълнението на дълга е
несъмнено, смъртьта е повече отъ сигурна.
Какъ бързо минаватъ день поциръ день. Следъ
тиха свътла нощь настжпва сжщо такъвъ тихъ, безоблаченъ, чудесенъ день — 31 юлий. Дългътъ е
изпълненъ. Потопени еж нъколко параходи и нъ-

дватъ електрическата енергия, следъ което, като
мишка, да попаднатъ въ ноктитъ на котката.
Приближаваше се вечерьта, а заедно съ това и
заграждането. Но какво ли е неговото разположе
ние подъ водата? Уви, това знаеха само англича
ните. Ясно е, разбира се, че то се простира отъ
Кале до Дувъръ и има дължина до 30 мили и безъ
съмнение мините еж разположени на всички дъл
бочини така, че еж еднакво опасни, както при при
лива, така и при низката вода за голъмитъ и мал
ките кораби, а особено за подводниците. Противоподводнитъ мрежи еж протегнати отъ единия брътъ
до другия, до самото дъно, което достига отъ 25—
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Василашкото езеро — Лиринъ

колко ветроходи. ТорпедитЬ еж използувани. Нови
удари еж нанесени иа противника. Сега остава за
връщането у дома или разплата за взето решение.
Духаше лекъ североизточенъ вътъръ, барометрътъ се покачваше. Още презъ миналата нощь, не
затъмненъ нито отъ облачета, нито отъ. мъгла, пъл-,.
ниятъ месецъ ясно сияеше надъ хилядите отблъсъци
върху чистата вода. Но да се мисли за това е късно.
Остатъкътъ отъ нефта позволява да се мине само
по този пжть, презъ Ламаншъ, презъ минното поле,
презъ. противоподводнигБ мрежи.
Презъ целия день, почти непрестанно, склянката
гръмко биеше бойна тревога. Десетки пжти под
водникътъ се потапяше. Торпедоносци, изтребители,
подводници и хвърчила се въртятъ постоянно около
него, и не даватъ на хората му възможность да си
отдъхнатъ, да си успокоятъ нервите. А да се движатъ само подъ водата значи бързо да изразхо-
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38 метра. Има наистина, пролази за преминаване
на съглашенскитъ стражеви кораби, има така сжщо
и-други случайни мЪста, кждето мрежитъ и поддър- •',
жащитъ ги бъчонки и шамандури еж отвлечени отъ
бурите, теченията и СИЛНИТБ приливи. Но какъ да '.
се намерятъ тЬзи м-Ьста, дори и въ свътла нощь, •
при наличностьта на десетките пазещи канала
кораби?
•,..'.'.
Попадането въ противоподводната .мрежа може
да предизвика замотаване на подводника.въ нея и
сжщо непремънна гибель, тъй като на това мъхто
не само веднага автоматически се запалваше бенгалскиятъ огьнь на съответната шамандура, но и въ
Дувъръ, въ щаба на охраната на канала, на спе
циална дъска, предъ която денемъ и нощемъ дежу
р^ше опитенъ офицеръ, изкачаше съответния нумеръ, безпогрешно показващъ, кжде е попаднала
„фибата" и кжде требва да се хвърлятъ 100 кило-
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грамовитъ бомби. Следъ неколко минути, така или
иначе, всичко е свършено. Ето защо, дори и презъ
нощьта, по-добре е да се промъкнатъ надъ водата,
ако тъмнината и бурното време позволяватъ това.
Л какъ ще стане това въ лунната светла нощь?...
Командирътъ все мислеше за дълбокия жлебъ,
за който бе челъ въ рапорта на фландърската под
водница. Това бе най-тесното место на пролива и
имаше 45 м. дълбочина, кждето по всъка вероятность мрежата не достига дъното. И така ако налучкатъ точно това место, може би, ще могатъ да
минатъ и подъ водата. Но какъ да го намерятъ

Крайбр-Ьжието при Созополъ

ггоезъ нощьта безъ никаква грешка, която би могла
шгблше фатална,-когато всички светещи шаман-,
п1™ и мигалки еж загасени, а наоколо като ястреби
гноватъ всевъзможни врагове! Какъ да намърягь
това
спасително благословено место, когато дори
ш и
н-вма
възможность нито да определятъ
своето соб
•~-«ствено положение? Задачата ставаше неразрешима,
безъ ГОЛ-БМЪ . дътгь отъ щастие. Хасхагенъ и цълата негова команда, както много н%мски подвод
ници, преди и следъ ттзхъ, се осланяха само на
това щастие, безъ което ги очакваше най-ужасната
смърть, която човЪкъ може да си представи, на
дъното на морето, въ огънь и задухъ, често въ
мжчителна и дълга агония, когато не знаешъ, не
виждащъ, какъ се ; приближава спокойната безжа
лостна смърть.; ,

Стр. 151
Тамъ далеко задъ хоризонта, надъ фуанцузкия
брегь, кждето се водеха кръвопролитни боеве, за
пламти тънка красива ивица. Надъ окървавенигв
ниви се показа червениятъ месецъ. Той съ целия
си ръстъ се издигаше надъ прозрачното небе и
отрасна до огромни небивали като че ли до сега
размери.
„Никога досега въ живота си, — мислеше Хасха
генъ, стоейки въ кулата и боейки се да се обърне,
за да погледне. — »азъ не съмъ виждалъ такъвъ
месецъ. Това не е луна, а целъ хипопотамъ, слонъ

Картина отъ Лтанась Миховъ

завързанъ за опашката си на небето. И какъ силно
свъти проклетаикътъIДействително въ морето беше по-свътло може
би"отколкото презъ-деня. Я минното зафаждане
наближаваше все повече.
— Двете машини пъленъ ходъ напредъ! — Неприятельтъ не се вижда. Вдясно и влЪво по тра
верса мигатъ свътлинигЬ отъ фароветъ на самия
носъ Дунгенсъ. Но още при носъ Ллбрехтъ требва
да се потопятъ, за да се скриятъ отъ неколкото
стражеви кораби, които не може иначе да се
избъгнатъ Едва следъ полунощь можеха отново
да изплаватъ. „У 62" е въ пълна бойна готовность, за да накара да-му се усмихне бойното ща
стие, ако то само би пожелало да мине близко
край него , . . • '.'•
- ;
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Стр. 152
Внимание. Въ светлото, покрито отъ блЪсъка на
луната море, въ силния нощенъ биноколъ се забелява некаква черна точка. Нъма нито минута за
мислене — изтръбитель I Той се движи съ пъленъ
ходъ право срещу подводника. Грамаденъ бълъ
носъ се вижда задъ кърмата му. Но подводникътъ
не се вижда вече. Морскитъ вълни се бъха схлюпили надъ него. Следъ минута изтръбительтъ ги забразди съ злоба, която се усили още повече отъ
разочарованието. Но още не е късно.
— Внимание, подводна бомба I — се раздаде спокоенъ гласъ отъ бойната кула.
Да, чу се силенъ тръсъкъ, и цълиятъ подводникъ се разтърси, като че ей сега ще настжпи
краятъ. Следъ нъколко минути се въдвори тишина.
Изтръбительтъ се не виждаше, но горе тревогата е
вдигната и сега остава само единъ пжть — ,дълбокиятъ жлебъ".
Отъ всички страни се чува шумъ отъ винтове
на изтребители, торпедоносци, катери се движатъ
по всички направления на пролива, за да не дадатъ
възможность на забелязания, но не хванатъ подводникъ да изплава, и да го сграбчатъ въ смъртоно
сните си обятия, когато той се заплете въ мрежата
или се взрива на мина.
Тревогата е вдигната не само на водата, но и на
небето, за въздушните сили.
Какво ли ще стане съ прогонения подъ водата
подводникъ?
Командирътъ е събралъ всички офицери въ
централния постъ на кратъкъ воененъ съветъ. Следъ
това всички мълчаливо си разотиватъ по мъстата
си. Командата е съ напрегнато внимание, както
всеки день, когато предстои „работа". Каква е „ра
ботата*, това малко ги интересува. Р Б върватъ
въ командира си. Той вече не веднъжъ ги беше
извеждалъ отъ много тежки положения. Но за
смъртьта всички еж готови, макаръ сега да не мислятъ за нея, както и не мислъха и за Германия, и
за оставенитъ тамъ семейства. Цълото внимание,
напрегнато по привичка, е обърнато къмъ една
точка, върху възложената на всъкиго малка „ра
бота", отъ успешното изпълнение на която въ кри
тическата минута ще зависи успъхътъ на голъмата,
общата за всички „работа". — „У 62"? Само тамъ,
задъ тази „работа", е Германия и семейството, и л и . . .
Тежкото едро тъло на подводника бавно пълзи
по дъното. Понякога се раздаватъ леки удари и посилни тласъци. Манометрътъ показва 28 метра
дълбочина. Стрелката трепери, но не пада повече.
Все още е 28 метра. Въ дълбокия жлебъ требва
да има повече. Може би днесъ течението да е посилно, отколкото обикновено, и да е отнесло под
водника къмъ французкия брегъ? Какъ сега да се
изясни това подъ водата?
Подводникътъ бавно се движи по-нататъкъ, пипнешкомъ, като че съ наведена глава, за да не за
качи мрежата. Изведнъжъ се почувства единъ много
по-силенъ ударъ.
— Мина ли е? — бъ първата мисъль на всички.
Дълбочината е 24 метра. Но какво е това, Господи?
Става не по-дълбоко, а по-плитко. Ето, чувствуватъ,
като че предъ самия носъ се клати тихо по волята
на вълните спустнатата проклета мрежа. Това съз
нание е така ясно, така силно, така естествено, че
вс%ки като че ли провижда презъ тъмната непро
ницаема стена на подводника. .
Вижда ли командирътъ?
— Льво на бортъ! — неочаквано се чува него
вата остра команда. Значи и той е ВИДБЛЪ.
Наклонявайки се послушно — „У 62" зави бързо
на лево отъ мрежата. Новъ тласъкъ. Дълбочината
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е все още 24 метра. Но кжде е най-после тоя спасителенъ „дълбокъ жлебъ"? Само въ него е спасе
нието и животътъ. Винтовете на нъколко пжти уда
риха силно и рЪзко на НЕЩО, отдалеко се донесе
звукъ на заглушенъ отъ водата взривъ. Нъщо
одраска пакъ кърмата, моторите заработиха като
че съ прекжеване. Дали не бъха откженати перкитъ
на винтовете? Подводникътъ веднага натежа, като
че ли бе лишенъ отъ своите сили. Но скоростьта
оставаше сжщата. Сега бе очевидно, че еж се изба
вили отъ опасностьта да се заплетатъ въ мрежите,
на които за малко не се натъкнаха и отъ които ги
спаси въ последната минута нъкакво тайнственопредчувствие на командира и на цялата команда.
„У 62" се движеше по края на мрежигв. Следъ
нъколко минути требваше да се появи дълбоката
вода и „жлебътъ", или пъкъ подводникътъ ще се
натъкне на мините, които отъ всички страни оби
каляха мрежовото заграждане.
Пакъ лекъ ударъ по дъното. Слава Богу! Ма
нометрътъ изведнъжъ падна на 30 метра, следъ
това все по-бързо на 32, 36. Ето вече и 40.
— ДБСНО на бортъ 1

Командирътъ даде и курсътъ.
Спокойно, като че ли нищо не б е станало, кърм
чията движи щурвала, и подводницата послушно,
съвсемъ успокоила се отъ обзелите я презъ по
следните минути вълнения лега на стария курсъТя се движи по дълбокия „жлебъ", подъ мрежовото
заграждане. Все тъй тихо и спокойно е наоколо.
Ето чуватъ се и винтове надъ подводника. Спи
ране. Умълчаха се, за да не получатъ бомба по
главата. Следъ това тихо пълзятъ по-нататъкъ. Вин
товете, явно повредени, чукатъ все тъй неравно
мерно, но нъкакси все по-определено и по-уверено.
Всички, както по-рано, стоятъ неподвижно по СВОИТ-Ббойни места, но на всички отъ плещите като че се
е смъкнала цъла планина. Съзнанието е ясно, безспор
но е, преминаха!
На разсъмване „У 62* изплава. Далеко назадъ
въ утринната лека мъгла едва се забелязватъ пу
шеци и бавно гаснещи светлини. Тамъ еж мреже
ните заграждания, мините, стражевигв кораби, над
водните бомби. Отпредъ е откритиятъ пжть къмъ
Германия, къмъ дома, безъ мини.
Нъколко дни по-късно, следъ като минаха Хелголандъ, радостно влъзоха въ Вилхелмсхафенъ. На
станиха се на докъ. Винтовете еж изкривени и из
почупени, кърмилата еж повредени, целата кърмова
часть е обезобразена. Но кърмовитЬ резервуарк
беха спасили лодката отъ загиване. Всичко е ясно,
Следъ острия повратъ предъ самата мрежа кърмата
при извиването си, я закачила, откженала парче отъ"
нея и го б е повлекла съ себе си. Това парче о г ь :
нъколко квадратни метра бе намърено подъ киля.
Но, Боже праведни, каква тревога се вдигна на
френския и английския бръгъ, когато въ мрежата
избухна една мина, съ силна фосфорна светлина
пламна дежурниятъ поплавокъ, а на дъската въ
Дувъръ изкочи съответниятъ нумеръ? Възможно,
почти сигурно 6%, че въ адмиралтейството сега б-в
вписана въ таблицата нова повредена жертва. Тъй
мислеха хората надъ водата, тъй като тъ не мо
жеха да знаятъ, че тамъ долу, въ дълбочината подъ
мрежата, всредъ минитъ и гранатит-Б, въ послед
ната минута на невидимата, но обречената подводна
лодка, невидимиятъ и могжщъ духъ-покровитель,. •
които предпазва всъка корабна и жива душа, този
пжть б е решилъ да я спаси отъ върна, неминуема
гиоиль.
— Предчувствие ли? Сигурно случай, —може би.
ще отежди никога не виждалиять море читатель.
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Инж. Т. ДЕЛИСТОЯНОВЪ

Съединяването на Дунавъ с ъ Рейнъ, Елба и Одеръ
(Продължение отъ брой 7)

Световната война спира за н-Ьколко години про
дължението на работата. Но следъ нея почватъ
отново усилени технически и стопански изследвания
отъ Баварското правителство, отъ рейнски и ба
варски градове, стопански организации и т. н., до
като най-после се е възприела линията, по която
ще мине каналътъ Рейнъ—Майнъ— Дунавъ и за
осъществяването му се образува въ 1921 год. дру
жество. Първоначално възприетата линия е била
Лшафенбургъ—Вернталъ—Бамбергъ—Байлнгрисъ—
Келхаймъ, като Вюрцбургъ ще бъде съединенъ съ
едно странично канализиране на Майнъ. По-късно,
обаче, тая къса, но скъпа линия е била изоставена
и е била възприета окончателно линията отъ Майнталъ презъ Вюрцбургъ до Швайфрутъ.
Първата цель на това дружество е да при
върши до 1937 год. сектора Лшафенбургъ—Вюрц
бургъ — едно разстояние отъ 165 клм. съ 13 шлюза.
Презъ същото време ще требва да завърши регу
лирането на Дунава отъ Регенсбургъ до границата,
т. е. на едно продължение отъ 175 клм. А това значи
да се привърши половината отъ Рейнъ—Майнъ—
Дунавския каналъ, който има дължина отъ 680 клм.
Вториятъ етапъ отъ тоя каналъ ще преследва
Нюрнбергъ, центра на баварската индустрия, и не
говото осъщестяване е предвидено да стане до
1943 год. Колкото за третия и последенъ секторъ,
Нюрнбергъ—Регенсбургъ, тукъ строежътъ ще почне
едва следъ завършване на всички останали части.
Споредъ пресмятанията дружеството, което е
поело постройката на тоя каналъ, при довършването
му до Нюрнбергъ, ще може да даде съ 4 марки на
тонъ въглища и желязо по-ефтинъ превозъ, от
колкото сега съ железниците. Освенъ това отъ
падовете ще получи общо 168,000 Р. Н. съ годишно
около 1.5 милиарда К. М. Н.
„
Следъ прокарването на канала Рейнъ—Майнъ—
Дунавъ може да се получи и едно друго съединение
чрезъ реката Верра съ Везеръ и да се излезе на
свободното пристанище Бременъ или чрезъ Ханзаканалъ да се стигне въ Хамбургъ. Осъществяването
обаче, на такъвъ каналъ нЪма засега особени изгледи.
Освенъ Германия особено внимание обръща
къмъ канализацията Чехия. Тя се стреми, отъ една
страна, да изд-взе на световното тържище Хамбургъ,
а отъ друга-гледа да създаде ефтини пътища за
СВОИГБ произведения къмъ Ориента. За постигане
на тия свои стремежи тя проектира и строи пътища
за своето младо речно корабоплаване, което се съз
дава, за да бъде въ услуга на нейното стопанство.
Най-добриятъ пжть, съ който Чехия може да разпо
лага сега, е Дунавъ и Елба. Одеръ и Висла еж други
водни пжтища, намиращи се близу покрай нея, обаче,
не й даватъ възможность рационално да ги изпол
зува За постигане на по-добри резултати, тя насърдчава приспособяването на тия ръки за по-удобно
плаване, а същевременно проектира и работи за
съединението имъ чрезъ една обща канализационна
система, която ще преминава презъ нейните камено
въглени басейни и индустриални сръдища. За отбе
лязване е особеното й внимание къмъ съединението
на Елба и Одеръ съ Дунава.
Елба събира първоначалните си води въ Чехия
и придобила тамъ видъ на голъма ръка, тя минава
въ Германия, за да се влее 140 клм. отъ Хамбургъ

въ Северно море. Това е единствениятъ естественъ
пъть. който може да свърже чехекия стопански
животъ съ голямото световно тържище—Хамбургъ.
Чехите еж съзнали това твърде отдавна и още въ
1857 година поставятъ и основите на ТБХНОТО пара
ходно дружество по тая река, като еж използували
и нейния притокъ Влтава, за да свържатъ Прага съ
Хамбургъ. Обаче, непостоянното ниво на водата,
особено отъ Лусигъ до Мелникъ и оттамъ по Вл
тава до Прага, наложило да се взематъ необходи
мите мерки, за да може и при най низки води да
се запази дълбочината отъ 2.1 м. и да могатъ да
плаватъ кораби и шлепове до 800 тона товароспособность. Затова още въ 1896 год. се решава да се
подобрятъ коритата на тия р%ки и се пригодятъ за
плаване отъ Аусикъ до Прага. За цельта е требвало
да се приспособятъ 12 шлюза. Работитв по подо
бренията еж почнали въ 1897 год. и еж завършени
въ главните си точки въ 1913 год., когато Прага
става последенъ пристанищенъ градъ на тоя 778 клм.
дълъгь ръченъ пжть отъ Хамбургъ.
Обаче, постройката на шлюзове и пристанища
още продължава въ тоя секторъ. Същевременно
чехите извършватъ и подготвителната работа за
използуване на водите на Елба отъ Мелникъ до
Пардубицъ и на Влтава отъ Прага до Будвайсъ. Отъ
построените вече електрически централи по течението
на първата се добиватъ около 30 милиона К. V/. Н.,
а отъ Влтава 700 милиона К. V/. Н. Споредъ строи
телната програма на Чехия до 1960 г. тия сектори
требва да се обърнатъ въ плавателни, като съще
временно бъдатъ довършени и каналите Елба —
Одеръ — Дунавъ.
Одеръ—Морава—Дунавъ. Одеръ е друга немска
рЪка, която свързва чехеката граница съ Балтийско
море при Щетинъ. Неудобството при нея е това, че
въ горното течение надъ Бреслава водата е малко
и въ много сухи години тя спада подъ 1 м. За да
се поддържа достатъчно вода, построени съ много
прегради и шлюзове и продължаватъ да се строятъ
нови, за да може единъ день реката да се изпол
зува за кораби и шлепове надъ 600 тона товароспособность. Това ще е особено необходимо при
осъществяването на съединителния каналъ Одеръ—
Дунавъ. Засега плавателностьта на Одеръ до Козелъ
позволява идването на съдове съ газене до 1.2 м.,
а отъ Козелъ до Ратиборъ при средни води имаме
дълбочини къмъ 0.5 м. Използуването на Одеръ,
споредъ разработения проекть за единъ съединителенъ каналъ Дунавъ — Одеръ, ще бъде до Рати
боръ, а оттамъ до Одербергъ водите му ще спомогнатъ само отчасти за прокарването на тоя каналъ.
Прокарването на тоя воденъ пъть интересува наймного Чехия и осъществяването му най-много ще
зависи отъ нея. Германия също е дала своето съ
гласие и е изказала готовность да направи всичко
необходимо по Одеръ до чехеката граница. Споредъ
последната корекция на тоя каналъ, Чехия е успала
да се наложи и да прокара свързването му да бъде
Одербергъ — Девинъ (11 клм. надъ Братислава), а
не Виена, както е билъ първоначалниятъ проекть.
Върхътъ на тоя каналъ ще бъде 275 м. надъ мор
ското равнище и ще има 16 шлюза отъ къмъ стра
ната на Дунава и 13 откъмъ тая на Одеръ. Дължи
ната му е около 268 клм. и по-гол-вмата часть отъ
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него Прерау— Девинъ ще мине по рЪката Морава,
която е притокъ на Дунава и се влива при Девинъ
въ него. Тя преминава презъ плодородни ниви и
ливади, къмъ които е стояла равнодушна, както
презъ днитъ на пълноводие, така и презъ сухите
л^тни дни. Днесъ, обаче, на Морава е опредълена
съвсемъ друга сждба. Сега се работи усилено, за да
могатъ неинитъ води да взематъ участие при напоя
ването на 8200 хектара ниви и ливади, като за
цельта се прекопаватъ 20.75 клм. странични канали.
Но при това не е забравено и корабоплаването. За
едно съ подготвяне водитв на Морава за напояване
се работи и за осъществяване отъ Чехия на едно
голъмо дъло — прокарването на канала Одеръ —
Морава—Дунавъ. Стремейки се къмъ тая своя цель,
Чехия работи по 90 клм. отъ коритото на Морава—
(Девинъ—Ходонинъ) съ желание да го направи първо
начално плавателно за сждове до 300 тона, а после
чрезъ нови подобрения и преустройство на прегра
дите да може да достигне единъ по-голЪмъ максимумъ въ плавателните сждове. Засега коритото на
тая ръка се изкопава широко б—10 м. на дъното и
10.5—16.5 м. на повърхностьта и средно 1 5 м. дъл
боко. За напоителната часть отъ тоя проектъ дър
жавата е поела 60—65%. областьта Морава 25%, а
1 0 — 1 5 % о т ъ т о я разходъ ще се покрие чрезъ заемъ.
Колкото за плавателния каналъ, 5О°/о отъ разхода
се поема отъ държавата, а останалата часть отъ
фирмата „Бата".
Работите по канализирането на ръката за ппаване
отъ дълго време еж въ ходъ и до края на 1936 год.
е било извършено: секторътъ Спитихневъ — Старо
Место (8.1 клм.) е напълно готовъ, сжщо така и
частьта Внорови — Рохатецъ (12.5 клм.). Секторътъ
Весели — Внораза (4 9) клм. е готовъ наполовинъ, а
отъ останалата работа е привършена надъ 80%Предполага се, че ако не се случатъ некои тех
нически или финансови пречки, да може до края
на настоящия строителенъ сезонъ да се довърши и
секторътъ Отроковица —Ходонимь, а евентуално при
благоприятно развитие на работата<да почне него
вото използуване още презъ това лъто.
Общо казано ръката Морава, която ще заеме
около 180 клм. отъ тоя каналъ ще помогне значи
телно на работата по неговото прокарване.
Къмъ тоя каналъ ще се съедини и проектира
ната връзка между Елба и Дунавъ. Това съединение
ще излиза при Пардубицъ на Елба и ще свършва
подъ Прерау на канала Одеръ—Дунзвъ. Неговата
дължина ще бжде около 196 клм. Въ изходния
пунктъ на канала Одеръ—Дунавъ се проектира и
съединението на ръката Висла. По тоя начинъ Одербергъ ще стане не само вжзелъ на трите граници,
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на желъзопжтни мрежи, но и на канализационна си
стема, която ще свързва Германия, Чехия и Полша.
Разгледаните дотукъ канали, работите по чието
прокарване вече значително еж напреднали, ще дадатъ възможность следъ твхното оежществяване да
се свържатъ две отделни групи отъ речни пжтища,
а сжщевременно ще се създаде една нова водна
свръзка между Черно Море, отъ една страна, и Се
верното и Балтийското, отъ друга. Тия свръзки еж
занимавали много умове още преди десетилетия и
векове. Но големите технически пречки, които еж
съпровождали тия проекти, еж спъвали твхното реа
лизиране. Съвременната техника дава- възможность
на хората по-лесно да постигнатъ онова, къмъ което
се стремятъ. Тя е напълно използувана и тукъ при
строежа на тия големи начинания, чието оежществя
ване ще създаде нови улеснения за индустрията и
търговията на северо-западна Европа съ Балканите
и Ориента, а сжщо така и много привилегии на
всички стопански отрасли отъ областитъ.презъ кждето
преминаватъ.
Благотворното влияние, което оказватъ канали
зациите и водните пжтища върху живота на наро
дите и нестихващата борба помежду имъ за надмо
щие въ всеко едно отношение, предизвиквагъ проя
вата и на нови проекти. Такъвъ проектъ е зами
сленото съединение на Дунава, Рейнъ и Рона съ
Баденското езеро, което ще направи последното
голъмъ вжзелъ за рЪчнитъ пжтища и ще го пре
върне въ трижгжлна звезда, чиито лжчи ще завършатъ на Черно море, Северното и Средиземното.
Швейцария живо се интересува отъ тоя проектъ и
тя е готова да поеме 40 % отъ разхода, необходимъ
за реализиране на това дело. Споредъ направените
предварителни пресметания, за да могатъ дунавски
те и рейнскитъ кораби да се срещнатъ въ водите
на това езеро, ще еж необходими около 24 милиар- да лева.
Една друга идея, която предвижда създаването
на единъ новъ душникъ за Дунава и средна Европа
. се оформява напоследъкъ. Младата въ областьта на
корабоплаването югославска държава, нареждаща
се бързо въ редицата на морскитв държави, е по
ставила на проучване единъ проектъ за съедине
нието на Дунавъ съ Адриатическо море. Прокарва
нето на единъ каналъ за горната цель не ще бжде
безъ значение за сегашните пжтища на трафика
между Средна Европа и Язия. Осжществяването му,
обаче, колкото и бързо да се строи, ще отиде ре
дица десетилетия. Я съ реализирането единъ день на
всички споменати съединения ще могатъ да се съкратятъ пжтищата на много стоки и да се манифистира
мощьта и значението на ВОДНИТЕ и специално на
речните пжтища въ стопанския животъ на народитъ

Д-РЪ Г. ПЕЦОВЪ

Морските, с ъ с т е з а н и я между българскит-Ь и английските
моряци в ъ Варна
Въ морския бой военнитъ флоти премерватъ
материалните и нравствените си сили и умението
да използуватъ бойното си оржжие. Тоя родъ съ
стезания еж ръдки и еждбоносни Но има и други,
които се произвеждатъ при мирновременна обста
новка и които пакъ служатъ да се премърятъ моряш
ките качества, издръжливостьта, духътъ и мирно
временната морска подготовка на личния съставъ.

Това еж морските спортни състезания. Следъ Голъмата война за пръвъ пжть на нашите моряци се
удаде случаятъ да се явятъ на такова междуна
родно състезание на 16. септемврий н. г.
Отъ 8 до 18. септемврий н. г. гостуваше въ Варна
лекиятъ кръстосвачъ отъ третата британска ескадра
„Делхи". Верни на своята спортна традиция англий
ските гости поканиха нашитъ моряци на морски съ-
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стезания по плаване, гребане и скачане. Младите
български моряци посрещнаха тая покана съ радость,
но не и безъ известенъ страхъ. Тъ- требваше да
застанатъ и да се борятъ рамо до рамо съ първите
отъ моряцитъ и първите отъ спортистите, защото
не е тайна, че и днесъ английскиятъ морякъ минава
за най добриятъ спортистъ.

4. Скачане отъ височина 3 и 5 метра.
5. Гребане на разстояние 2,000 метра съ лодки
десеторни (български типъ).
6. Гребане на разстояние 2,000 метра съ лодки
петорни (английски типъ).
Новината за морскитъ състезания между нашите
английските моряци беше заляла града още на

Различни моменти отъ състезанията

г-^т^янията бъха насрочени за 16. септемврий
-гЛЬпъ въ плувния басейнъ на Б.Н.М.С и вопной пространство предъ него. По желание на годното ПР»С'Р „.ь б в а ш е д а се произведатъ по следСТИГБ сжщию у
""Ч Е а Т с в о б о д е н ъ стилъ на разстояние 100
1. 1 шааапъ у.
«
МеТ а
-> *ПпЯВЯне съ лоехи на разстояние 100 метра.
о' ППЯПЯНР своболенъ стилъ на разстояние 500
•*• " л а в а н с ч , °" м
метра.
•

- 12. септемврий. Всички очакваха съ нетърпение и
големо любопитство деня на състезанията - 16.
септемврий. Найпосле тоя день дойде. Сутриньта
бъше ясна и слънчева и придаваше още по-празднич е н ъ в и д ъ н а м н о г о д 0 бре украсения съ зеленина и
флагове плувенъ басейнъ.
Състезанията тръбваше да започнатъ въ 9 часа
и 30 минути, обаче, още отъ 8 часа вълноломътъ предъ
плувния басейнъ започна да се пълни съ любопитни
граждани. Въ 9 ч. и 20 минути всички състезатели
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и оценителните комисии стоеха готови по местата първите 50 метра българските плувци излизатъ зна
си. Въ 9 ч. и 25 минути пристигнаха и официалните чително предъ английските. Народътъ започва да се
лица:командирътъ на английския кръстосвачъ „Делхи" вълнува. Чуватъ се викове и ржкоплескания. Обръ
съ своите офицери, началникътъ на варненския гар- щането е направено. Българските моряци изхвръкнизонъ г-нъ генералъ Поповъ, началникътъ на морска ватъ още по-напредъ. Задъ тьхъ следватъ англи
та и рЪчна отбрана контра-адмиралъ Вариклечковъ, чаните. Личи, че техните сили започватъ да ги наначалникъ флота капитанъ I р. Ивановъ, началникъ пущатъ. Свирката на стартера изсвирва. Цельта е
Морската полицейска служба капитанъ 1 р. Тошевъ достигната. Победата е наша. Зрителите ликуватъ.
и др. Точно въ 9 часа и 30 минути слабиятъ утри- Околностьта се изпълва съ радостни викове. Веднага
ненъ бризъ разнесе мелодичните звуци на англий отново всичко стихва. Дава се сигналъ за пущането
ския националенъ химнъ. Въ това време бавно и на втората група. Тя е вече по местата си. На старта
тържествено се заиздига върху специална мачта ан- се редятъ червени и зелени плувни шапки. Ве
глийскиятъ националенъ флагъ. Всичко става на крака. селата слънчева светлина залива петтехъ здрави
Настжпва тишина. Само звуците на химна й плюще- тела на състезателите. Те еж напрегнати въ очак
нето на флага изпълватъ тържествения моментъ. ване. Това напрегнато състояние се предава и на
Музиката стихва. Но никой не съда. На втората мачта зрителите. Вниманието на всички е насочено къмъ
започва още по-тържествено да се издига българ- старта. И ето, чува се отново познатото вече кжсо
скиятъ народенъ трицвътъ. Веднага екватъ живите изсвирване. Петтехъ облечени тела политатъ стрем
звуци на скжпата „Шуми Марица". Вътърътъ като главо въ водата и борбата започва отново. И въ
че нарочно започва да се усилва. Голъмиятъ бъл тая група проличава наново издръжливостьта на
гарски трицвътъ започва силно да плющи. Това българския морякъ. Българските плувци излиза гъ
предава на картината още по-голъма тържественость. напредъ и запазватъ първенството си до край. НаНационалните флагове еж дигнати—състезанията родътъе въвъзторгъ.Чуватъ се насърдчителни викове
открити. Напрежението средъ зрителите расте. Отъ и шумни изрази на радость. Но внезапно всичко
раздадените програми се вижда, че първиятъ нумеръ. замира. Отсечено и живо започва българскиятъ на
е плаване свободень стилъ на разстояние 100 метра. ционаленъ химнъ. На мачтата за победителя започва
Първата група плувци е вече на мЪстото си, да се издига бавно и тържествено българскиятъ триБългарските моряци еж съ червени плувни шапки багреникъ. Чествува се победителката България.
а англичаните съ зелени. Чува се кжсото изсвирване Гърдите се изпълватъ съ гордость. Очите светятъ
на стартера и четири млади тела. политатъ къмъ радостно. И има защо. Българскиятъ морякъ мери
водата. Борбата почва. Въ първия моментъ първен силите си съ представителите на най-големата и
ството държи български морякъ. Следъ него след- и най-силната морска нация. Той е победитель. Ан
ватъ англичанинъ, българинъ и англичанинъ. При гличаните го чествуватъ.
обръщането, обаче, следващиятъ английски морякъ
Но всичко още не е свършено. Предстои нова
взема преднина. До последния моментъ, остана- борба. Следва скачането отъ 3 и 5 метра височина.
лиятъ задъ него български морякъ се бори храбро. Състезателите еж отново по местата си. Сигналътъ
за да възвърне наново първенството си, но не успева. е даденъ. Първото тело полита красиво къмъ вод
Янгличанинътъ достига пръвъ цельта. По такъвъ ната повърхнина. Чуватъ се ржкоплескания. Следъ
начинъ съ големо усилие английските моряци из него следватъ второ, трето и т. н. Отъ време на
тръгнаха първата победа.
време ржкоплесканията и радостните викове еж
Не стихнали още ржкошгБСканията на ентусиа доста силни. Това показва, че скокътъ е отлично
зираните зрители, зараздадоха се звуците на ан направенъ. Чий е тоя скокъ? НЪкой се обажда —
глийския националенъ химнъ, а между веещите се български. Надеждата расте. Шансовете и тукъ еж
български и английски национални флагове се за наши. Най после скоковете еж привършени. Всички
издига бавно и гордо английското народно знаме. очакватъ съ нетърпение окончателния резултатъ. Но
Отдаваше се честь на нацията победителка. Всичко той не идва тъй бързо. Неговата преценка е позамре. Понесе се шепотътъ „Янглия печели". Но трудна. Нетърпението на зрителите нараства. Найнашите млади моряци еж бодри. Те видеха, че по после горе на сигналната платформа -настжпва раз
бедата беше спечелена отъ англичаните съ извън движване. Всички устремяватъ погледъ къмъ мачтата
редно големи усилия. Още малко и тя щеше да на победителя. Изведнъжъ се разнасятъ звуците на
бжде изпустната. Това ги ободрява и имъ вдъхва родната .Шуми Марица" и българскиятъ национа
доверие въ собствените сили.
ленъ флагъ е за втори пжть горе. Радостьта е гоЗапочва вториятъ нумеръ—плаване 100 метра съ лема, зарегистрирана е и втората победа.
дрехи. Състезателите еж десеть души—петь българи
Следъ състезанието по скачане започва подго
и петь англичани. Те еж разделени на две групи. товката на това по гребане. На пръвъ планъ еж
Въ първата група има трима български и двама ан лодките десеторни—българския типъ. Въ техъ се
глийски плувци, а въ втората—двама български и виждатъ здравите и мускулестите тела на гребците,
трима английски. Първата група заема местото си отъ които лъха здраве и сила. Интересътъ нараства
на старта и всичко стихва въ очакване. Раздава се още повече. И много естествено. Гребането е приотново острото изсвирване на стартера и въ сжщиятъ спортъ на военните моряци. При това на
мигъ водата закипява подъ здравите мишци на шите съперници еж опасни. Те еж носители на ку
състезателите. Картината е донекжде комична. Си пата, спечелена на общите състезания по гребане
ните моряшки блузи, съ които еж облечени плув между обслугит-Б на корабите на третата британска
ците, се постепенно надуватъ. Това затруднява пла ескадра въ Малта. Те еж, следователно, едни отъ
ването. Ржцете махатъ отчаено, но телата се дви- първите между познатите въ целъ светъ английски
жатъ не така бързо. Борбата, обаче, е въ разгарата гребци.
си. Водата закипява още по-силно подъ енергичните
Подготовката е свършена. Лодките еж по местата
удари на петтвхъ чифта здрави моряшки ржце. Но си и заематъ изходното очаквателно положение.
издръжливостьта на българина проличава. Още на Средъ зрителите настава отново тишина. Сигналътъ
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за тръгване е даденъ. Вижда се, какъ греблата се
огъватъ и двете лодки изхвръкватъ бързо предъ
створната линия. Борбата започва отново. За голема
наша радость, българската издържливость и тукъ
проличава. Нашата лодка взема бързо преднина.
Разстоянието между двегв лодки се постоянно уве
личава. Успехътъ е сигуренъ. Нашите правятъ първи
обръщането на границата на 1,000 метра и се устремяватъ бързо къмъ цельта. Народътъ изпада наново
въ възторгъ. Чува се мощно „ура". Победата и тоя
пжть е наша. Тя е дебело подчертана. Англичаните
еж останали задъ нашата лодка на разстояние около
300 метра. Това е неочаквано. Отново екватъ жиритв звуци на .Шуми Марица". Отново българскиятъ
трибагреникъ се издига тържествено и гордо и морскиятъ просторъ се изпълва съ мощното българско
„ура*.
Но предстои още борба. Следва състезанието по
гребане съ английски лодки—петорни. Въ лодката
на англичаните се виждатъ едри гребци съ здрави
мускулести ржце. Това еж истинските победители
отъ Малта. Надеждата на англичаните е въ техъ.
Лодките- заематъ изходното си положение. Чува
се отново изсвирването на стартера. Въ първия
моментъ английската лодка изхвърква чувствително
напредъ. Вижда се, какъ греблата й се огъватъ силно
подъ напора на здравигв гребци. Нашите следватъ
задъ силните си противници. Но българскиятъ упоритъ духъ и желъзна издръжливость надделяватъ.
Разстоянието между лодките бързо започва да на
малява. Не следъ дълго англичаните еж настигнати.
Мощно „ура" разцепва морския просторъ. Нашите
взематъ бързо преднина. Тъ правятъ първи и завоя
на границата 1,000 метра. Английската лодка започва
да изостава чувствително назадъ. Окуражени, бъл
гарските гребци напрътатъ още повече сили и достигатъ цельта съ една преднина отъ около 200—
300 метра. И тоя пжть победата е блъскава. Съ соб
ствената си лодка и съ най-добрите си гребци ан
гличаните бвха чувствително изпреварени.
За четвърти пжть екватъ звуците на скжпия народенъ химнъ и българското знаме се издига гордо,
за да се чествува малката България наредъ съ найвеликата отъ морските държави.
Най-после идва редътъ за плаване на разстоя
ние 500 метра. То е подробниятъ камъкъ за сила
и издръжливость и затова се очаква съ живъ интересъ. Плувците еж готови и се оглеждатъ изпи
тателно. Англичаните еж на видъ спокойни, но чув
ствува се, че преживяватъ неизвестностьта. За тЪхъ
българскиятъ морякъ е вече опасенъ съперникъ.
Това, може би, не бе очаквано.
Най-после моторната лодка съ натоварените плувци
се отдалечава, за да ги заведе на местото за пущане,
което се намира на 500 метра западно отъ кулата
за скачане на плувния басейнъ. Всички я следятъ съ
устременъ погледъ. И ето я, тя е на местото си и
заема бързо изходно положение за пускане на съ
стезателите. Сигналътъ за пущане е даденъ. Водата
предъ лодката закипява, но плувците се не виждатъ.
Разстоянието е доста големо, за да позволи това.
Не следъ дълго започватъ да се различаватъ две
ясно очертани групи. Едната отъ ТБХЪ е значително

напредъ. Любопитството на зрителите е достигнало
своя върхъ. Всеки да знае, кои еж въ първата група:
англичани или българи. Разстоянието, обаче, не по
зволява още да се разпознаятъ цвътовет-в на плу
вните шапки. Но изведнъжъ отъ стоещитв близу до
плувния коридоръ гребни лодки се разнася радостно
.ура*. Това подсказва, че предната група е отъ бъл
гарски моряци. Радостна вълна обхваща стоещитв
на сухо зрители, които подематъ съ мощни гърла
идващото отъ лодките .ура". Най после и дветв
групи наближаватъ цельта. Борбата се усилва. Бод
рите и енергичните движения на нашите плувци се
хвърлятъ силно въ очи. Народътъ започва наново
лудо да ликува. И тая победа е наша. И действи
телно, скоро се разнася ръзкото изсвирване на стар
тера. Презъ створа на цельта преминаватъ близо
една задъ друга две червени плувни шапки. Това
значи, че първенцит-Б еж българи. Всички еж горди
и радостни. Настава оживление. Навсекжде се чува:
— „Нашите пакъ победиха". Но изведнъжъ всичко
отново замира. Звуците на народния химнъ изпълватъ пакъ морския ширъ. Погледътъ на всеки е насоченъ къмъ мачтата на победителя. И ето, развъванъ отъ свежия морски вътъръ, българскиятъ трицветъ заплющава силно, за да оповести и тоя пжть
достойната победа на младия български морякъ.
Състезанията еж свършени. Идва редътъ за раз
даване на наградите. Първенците еж строени въ
стройна редица. Съ изключение само на единъ, те
всички еж българи. Началникътъ на гарнизона, г-нъ
генералъ Поповъ, ги поздравява съ топли бащински
думи. Той е гордъ съ младите български моряци,
които издигнаха името на малката България наредъ
съ това на една отъ най-мощнитъ морски държави
Победителите еж сжщо горди. Техните очи свътятъ
и сияять. Гърдите имъ еж изпълнени съ чувство на
собствено достоиство и народна гордость. И те иматъ
право да се гордъятъ, защото излезоха достойни
съперници на първитъ въ свъта моряци и спортисти.
Но не само победителите бъха изпълнени съ радость
и гордость; и ние зрителите бехме горди и съ по
вишено народностно самочувствие.
Блескавата победа показа още веднъжъ, че на
Балканския полуостровъ живъе народъ, който,
възкръсналъ не отдавна отъ едно тъмно 500-годишно
робство, притежава вече качества, които му позволяватъ да се мъри съ велики и вековни народи. Тия
състезания показаха сжщо, че българскиятъ морякъ,
макаръ и лишенъ отъ модерни плавателни средства,
е успълъ да придобие и вкорени въ себе си осно
вните моряшки качества. Това бе признато и отъ
самите английски офицери. Единъ отъ ТБХЪ, изказ
вайки своето възхищение, каза: „Вие имате отлично
подготвенъ и трениранъ моряшки личенъ съставъ;
той неотстжпва по нищо на нашите моряци".
На тоя отличенъ български морякъ българскиятъ
народъ требва да даде модерни плавателни еждове,
за да може, когато настжпи решителниятъ моментъ,
да се яви напълно подготвенъ и за истинското бойно
състезание. А по всичко личи, че тоя моментъ се
приближава. Той вече е надвисналъ надъ забърка
ната Европа. И тежко томува, който го посрещне
непрдготвенъ.
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Полученит-Ь постижение еж указани въ долната таблица:
№ по
редъ

Чинъ

Морякъ

К.-под.
Морякъ
Подоф.
Морякъ
Подоф.
К.-под!
Морякъ
Морякъ
Карабн.

Еф Р .
К.-под.
Морякъ

Постижения

Народность

Име, презиме и фамилия
100 м- своб. стилъ безъ дрехи
Тейлеръ
Дончо Илиевъ Недевъ
Георги Петровъ Митевъ
Кирилъ Станч. Стефановъ
Ховартъ
Кингстонъ
100 м- своб. стилъ съ дрехи
Кръстю Мих. Кръстевъ
Дончо Илиевъ Недевъ
Радославъ Ннг. Колицовъ
Тълкъ
Ховартъ
Проданъ Продановъ
Кингстонъ
Тейлеръ

Янгличанинъ
Българинъ

Янгличанинъ

Българинъ
п

Янгличанинъ
Българинъ
Янгличанинъ

500 м. своб. стилъ безъ дрехи
Георги Петровъ Митевъ
Кръстю Мих. Кръстевъ
Бартлетъ
Дийнъ
Скачане отъ височина 3*и 5 м.
Ллександъръ Петровъ флоровъ
Ллександъръ Димитровъ Касабовъ
Рейнолдъ
Пърди

Българинъ
Янгличанинъ

Българинъ
Янгличанинъ

Гребане на 2,000 метра съ де
сеторни (български типъ).
Българскиятъ екипъ съ старшина
корабника Ясенъ Върбановъ
Българска
Янглийскиятъ екипъ съ старшина
Подоф. Пингъ
Янглийска
Гребане на 2,000 метра съ пе
торни (английски типъ).
Българскиятъ екипъ съ старшина
подоф. Василъ -Т. Стоевъ
Българска
Янглийскиятъ екипъ съ старшина
подофицеръ Редмондъ
Янглийска

1
1
1
1
1
2

м. и 19
м. и 22
м. и 22
м. и 27
м. 36-5
м. и 02

с.
с.
с.
с.
с.
с.

1 м. и 42 с.
1 м. и 44 с.
1 м. и 46 с.
1 м. и 49 с.
1 м. и 52 с.
1 м. и 57 с.
Недоплавалъ
Недоплавалъ

7
7
10
10

м. и
м. и
м. и
м. и

45 с.
52 с.
48 с.
48 с.

548 точки
534 точки
496 точки
455 точки

1,1 м. и 20 с.
14 м. и — с.

12 м. и 50 с.
14 м. и 05 с.

Голъмитъ морски състезания в ъ Варна
Ежегодно следъ завършването на занятията презъ •
лътния периодъ бойните флоти на морскигв държави
устройватъ морски състезания, въ които моряцигв и ко
рабите се подлагатъ на благородни съревнования.
Морско-спортнигв състезания иматъ за задача да покажатъ нагледно предъ гражданството напредъка, придо
битите постижения и готовностьта на морскигв сили за
изпълнение на възложената имъ задача.
Морскит-в състезания въ чуждите държави представяватъ истинско, желано и очаквано съ повишенъ интересъ
празденство за гражданството, което масово се стича и има
пълната възможность да оцени стойностьта на морската
национална отбрана и морската политика на държавата.
Отъ нвколко години и нашите морски части, наслед
ници на бившия български воененъ флотъ, създадоха тра
дицията за устройване, макаръ и въ по-малъкъ маещабъ,
на морски състезания,, въ които се показватъ нагледно
постиженията на българския морякъ, обучаванъ и възпи-

таванъ въ морското дъло при така оскжднитъ и нищожни
наши морски сръдства.
Тая година морските състезания се състояха отъ 3 5
септемврий въ езерото предъ водолетището .Чайка".
Деньтъ 3 септемврий бъ използуванъ за преминаване
на корабитъ отъ Морската полицейска служба презъ ка
нала въ езерото, заемане на опредьленитъ имъ мъста и
окончателната подготовка за благородното съревнование
между младите български моряци.
На 4 септемврий, при особена тържественость, започнаха
спортно-морскигв състезания, началото на които се ознаменува съ вдигане на корабните знамена.
Преди 8 часа всички състезатели въ стройни редици
се построиха на брега съ лице къмъ корабитъ, застанали
на котва предъ водолетището.
Минута преди вдигане на знамената, флотската музика,
която бъше заела место на кораба „Ясенъ" изсвири съ
ответния маршъ на знамето.
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Точно въ 8 часа, подъ звуците на „Коль славенъ" бавно
и тържествено се издигнаха корабните знамена, следъ
което народниятъ химнъ и мощното ура на младите моряци
прогърмяха надъ спокойните води на езерото.
Състезанията започнаха въ 8 ч. 30 м. съ скачане отъ
височина и трамппинъ. Първи се класираха: за скачане
отъ височина, ефрейторътъ отъ Морска пол. служба Ялександъръ Флоровъ, а отъ трамплинъ — канд. подоф. йлександъръ Касабовъ отъ Морското училище.
Отъ 9 ч. 20 м. се състояха състезанията по свободно
плуване на разстояние 1000 метра.
При крайно неблагоприятно време — силенъ насрещенъ
вътъръ, който оказваше голъмо съпротивление на състе
зателите, първи на крайния пунктъ пристигнаха: отъ офи
церите ; мичманъ II рангъ Любомиръ Давидовъ отъ Морската
пол. служба; отъ подофицерите — подофицерътъ Станчо
Т. Василевъ, а отъ моряците — ефрейторътъ Кръстю Михаиловъ Кръстевъ, и двамата отъ Морското училище.
Следъ объдъ се произведе състезанието по ветроход
ство съ лодки—двойки на разстояние 1500 метра. Първа
пристигна лодката на Морската пол. служба при кърмчия
подофицера Борисъ Лазаровъ и обслуга: ефрейтора Владай
Димчевъ и моряка Павелъ Юрдановъ.
На 5 септемврий, още отъ ранни зори множество вар
ненски граждани се отзоваха на водолетището и присжтствуваха на тържественото вдигане на корабните знамена.
„Евдокия" пренесе гости и сжщо спустна котва въ езе
рото на една линия съ останалите кораби.
Тоя день преди обедъ се състояха следните състезания:
Гребане съ лодки десеторни на разстояние 3000 метра.
Състезанието бе спечелено отъ лодката на Морското учи
лище съ кърмчия мичманъ I р. Длександъръ Райновъ.
Свободно плуване на разстояние 100 м. за офицери,
подофицери и моряци.
Отъ офицерите първенството взе мичманъ II рангъ
Любомиръ Давидовъ отъ М. П. Сл.; отъ подофицерите —
подоф. Радославъ Колицовъ отъ Морското училище, а
първа награда отъ моряците получи морякътъ Георги Петровъ Митевъ отъ Морска пол. служба.
На плаване съ дрехи на разстояние 200 метра пръвъ
пристигна ефрейторътъ Кръстю Михаиловъ Кръстевъ отъ
Морското училище.

Следъ обйдъ времето се влоши и заваля силенъ, проливенъ дъждъ.
Въпреки дъждовното време, състоя се състезанието по
гребане на разстояние 2,000 метра, следено съ интересъ отъ
гражданството, което, необръщайки внимание на дъжда,
зае место на открито около пристана, отъ гдето гледаше
съ възторгъ състезанието между снажните гребци.

-4-

Полагане на основния камъкъ на лгьтовището
на Ломския клонъ
Въ 17 часа се раздадоха лично отъ началника на Вар
ненския гарнизонъ г. генералъ Поповъ наградите на пър
венците.
Следва да споменемъ за Височайшето благоволение на
Негово Величество Царя, който и сега показа интересъ
къмъ морското дело, като изпрати съ бързия влакъ неколко награди, получени, както следва; На първенеца за
свободно плуване на разстояние 1000 метра, мичманъ И рангъ
Любомиръ Давидовъ—сребърна табакера съ златенъ вензелъ;
на получилия награда по ветроходство съ лодка-двойка—
подофицера Борисъ Лазаровъ—сребъренъ часовникъ.
Съ сжщите царски часовници беха наградени: първенецътъ отъ състезанието на плуване съ дрехи, ефрей
торътъ Кръстю Михаиловъ Кръстевъ и тоя за нощна сиг
нализация съ едноцветни светлини, мо~^Р •'"••''.
ряка отъ Морското училище—Панчо Ивановъ Стоиловъ.
Следъ раздаване на наградите, всич
ки гости, натоварени на полицейските
кораби, „Евдокия" и моторните лодки,
застанали въ дълга върволица, потеглиха
и беха пренесени на търговския кей въ
Варненското пристанище.
На тия спортно-морски състезания
•ГГ&
младите български моряци показаха отличенъ духъ, стегнатость, дисциплина и
подготовка, като предизвикаха възторгъ
въ наблюдаващото ги множество.
Въ състоялите се благородни съре
внования българскиятъ морякъ показа до
статъчна подготовка, сржчносгь, умение
и пълна готовность за смели действия
съ морските средства за борба, съ как
вито требва въ най-скоро време да се
снабди.
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Тържеството при полагане на основния камъкь на лгьтоващето
на Ломския клонъ при Варна
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Необходимо е тридневните
състезания да взематъ видъ на
народно морско тържество, което
влече множество посетители отъ
краища на родната земя.

морски
големо
да при
всички

Куюджуклиевъ
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Атанасъ М и х о в ъ
(По поводъ на изложбата му въ Варна
презъ изтеклото л-вто)
Миховъ е, безспорно, единъ отъ нашитъ най-голъми
майстори на пейзажната живопись. Крайно скроменъ
по природа, той твори безшумно своето художествено дъло.
отъ 25—30 години насамъ, и то при много неблагоприятни
материални условия и обстановка. Въпръки дългогодишната
си педагогическа дейность като учитель въ гимназии и
прогимназии, която по своето сжщество не позволява сво-

боденъ размахъ на таланта, той си остана все оня свежъ
майсторъ на ландшафта, какъвто се прояви още въ 1908 г.,
когато направи впечатление съ две табла на междунаро
дната изложба въ мюнхенския Гласпаласъ.
Той е такъвъ майсторъ преди всичко благодарение на
своето интимно чувство къмъ природата. Той е постоянно
всръдъ последната, живъе съ нейния животъ, вживява се
въ нея. Затова нейнигв образи почти винаги се явяватъ
като символи на копнежитъ, блъноветъ, идеалигв му.
Миховъ има чиста, кристална душа, която копнъе по
нъщо висше, далечно, идеално, божествено. Най-присжщиятъ изразъ на тая негова душа се явява планинската
природа, особно зимната съ нейната свежесть, девственостъ
и чистота. Затова именно на по-голъмата часть отъ неговитъ платна се издига високъ връхъ, често пжти забуленъ съ облакъ или мъгли, или пъкъ покритъ съ снъгъ,
обикновено озаренъ отъ. захождащото или изгряващото
слънце. И понеже за него природата е преди всичко из
разъ на собствената му душа, той я предава безъ излишни
подробности, не ни я дава като фотографическа снимка, а
доколкото може да символизира преживяванията му. Я
понеже толкова добре познава живота й и най-малкитъ
промъни, ставащи въ нея, всъки неговъ ландшафтъ има
своя собствена индивидуалность, свой отсвнъкъ. По сжщата
причина и на неговитъ табла има толкова много въздухъ,
небе и багрилность.
Макаръ че морето е за Михова нъщо по-далечно, все
пакъ напоследъкъ той възсъздава съ успъхъ и морската
природа. И съответно на мечтателния му и тихъ духъ удава
му се най-добре спокойното море съ отразените въ него
слънчеви лжчи и крайбрвжие. Особно добре рисува той
Созополскитв крайбрежни скали. Съ още по-голъмъ успъхъ
предава той поезията на ръката и планинското езеро, съ
тъхната романтика, загадъчность и богагь колоритъ.
Отъ всички табла на на Михова лъха и здраво родно
чувство. Ето защо тв ни каратъ да обичаме още повече
красивата българска земя.
Проф. Я. Арнаудовъ

И з ъ ж и в о т а и дейностьта на организацията
Между В. Н. Царя и Х1У-ия редовенъ съборъ на ор благопожелания, презъ Вашето царуване морската идея,
ганизацията бъха размънени следнитв - телеграми :
тъй близко до сърдцето на нашия любимъ Царь, да об
хване всички български сърдца, а флотътъ на Ваше Ве
Председателя на събора на
Българския Народенъ Морски Сговоръ личество да разнася по всички морета българския трицвътъ, плодоветв на българския трудъ и името на бъл
Кантардзкиевъ
гарския народъ.
Благодаря отъ все сърдце вамъ и на всички отъ На
Председатель Кантарджиевъ
родния Морски Сговоръ за поздравленията и родолюби
На поздравителната телеграма, отъ страна на ор
вите чувства, които ми изказвате, като Ви изпрашамъ найдобри пожелания за преуспъването на морската идея, на ганизацията, по случай възшествието на престола. Негово
Величество отговори съ следната телеграма:'
която служите съ преданость
Царьтъ
Петъръ Стояновъ
Н. В. Царя
Председатель на Българския Народенъ
Шабанца
Морски Сговоръ
Поповско
Варна
Благодаря сърдечно вамъ и на членоветъ на Морския
Съборътъ на Българския Народенъ Морски Сговоръ,
веднага следъ откриването си, възторжено реши да под , Сговоръ за преданитъ чувства и хубави пожелания, които
несе първия си поздравъ на своя върховенъ покровитель. ми изказвате по случай деня на възшествието.
Отъ името на всички почтително поднасяме вседушевни
Царьтъ

Морски
Морето и нашето
Отъ

Калиакра

книгописъ

крайбрежие
до

Розово

Огь Ал. попъ Мариновъ
Издание на Варненсия клонъ на Б.Н.М.С., Варна, 1937 г.
Една нова книжка отъ 51 страници при 8° фориатъ и
съ 21 картини и 1 карта на южното българско крайбре
жие иде да запълни голъмата празднота въ нашата лите
ратура относно сведения и познания върху нашето Черноморе и нашето черноморско крайбръжие, дадени въ най, достлшна и популярна форма.
Книжката е географски набъгъ, подсочненъ съ откж.слеци отъ художествени описания на красиви мъста отъ
^черноморския бръгъ, отъ наши писатели, които еж писали
м*за него, и отъ стихове, посветени на морето отъ наши
поети. •
Би могло да се цитиратъ стихове и отъ повече наши
морски поети, като Стефанъ Ив. Стояновъ и др.
Описанието на брвга следва отъ северъ къмъ югъ,
като засъга най-напредъ далечния силуетъ на? Калиакра
на стр. 13 и стр. 15. Последното на стр. 15 би трвбвало
да бжде прибрано при описанието на стр. 13, за запазване
на единството при описанието.
Дадени еж значителни земеописни сведения и данни
за всички черноморски български заселища, за всички
носове, заливи, висоти, устия на рЪки и др., а така сжщо
и исторически бележки за н-Ькои отъ тЪхъ, което пъкъ
ясно сочи за българския видъ на Черноморието и далечъ
въ миналото.
Въроятно на погр-вшенъ изразъ или на техническо

разреждане се дължи непоредното описание на Черния и
Б-БЛИЯ носове на стр. 28. Тъ би требвало да бждатъ спо
менати следъ устието на ръка Камчия, защото географски
еж южно отъ него. Сжщото би тр-вбвало да бжде и съ
описанието на града Царево на стр. 47, то тръбва да се
отнесе следъ онова на Масленния носъ и на селището
Поморско (Кюприя). Освенъ това би тр-Ьбвалода се посо
чи книжката и страницата на сп. Морски сговоръ, както
и годишнината, къмъ които читательтъ се препраща.
Много умъстно авторътъ нарича Спасиградъ, сегашния
Созополъ, — име, което звучи чуждо на българското ухо.
Много други чужди названия на носове, острови и заливи
тръбва да се замЪнятъ съ чисто български.
За Спасиградъ, обаче, е тръбвало да се приведатъ поизчерпателни сведения и то • по-скорошни, отъ една-две
години насамъ, тъй като отъ толкова време насамъ градътъ е значително промъненъ.
Сполучливи еж и СНИМКИГБ отъ морето и крайбръжието.
ТБ даватъ нагледна представа за описваните мъста и
селища
Книжката „Морето и нашето крайбръжие" ще стане
необходима за ония, които искатъ да имагь повече сведе
ния за нашето крайбръжие, отколкото ония, които се намиратъ въ учебницитъ по география. Ние желаемъ тя да
претърпи и второ издание, което да съдържа повече кар
тини, а така сжщо като се поправятъ известни данни, като
се приведатъ съ точно обозначение на цигатитв отъ авторитъ, да бжде попълнена съ още повече описания, статистични данни и исторически бележки.
Добринъ Василевъ

Редакционенъ комитетъ на сп. „Морски сговоръ": д-ръ Я. Лрнаудовъ, д-ръ П. Скорчевъ,
Д-ръ Г. Паспалевъ, д-ръ Ст. Стояновъ и леитенантъ Г. Панчевъ.
СЪДЪРЖАНИЕ
1 Ямболскиятъ съборъ — Проф. Я. Лрнаудовъ. 2. Средиземно море и морската конференция въ Нионъ —
Д-ръМГ Пецовъ. 3. „Тихъ бълъ Дунавъ се вълнува весело шуми" - Н. Д. Мишевъ. 4. Между живота и
ъ ь
_ Мичманъ отъ флота. 5. Съединението на Дунавъ съ Рейнъ, Елба и Одеръ - инж. Т. Делистояновъ.
6. МОРСКИТЪ състезания между българскитъ и английскитв моряци въ Варна - Д-ръ Г. Пецовъ 7. Голъмит*
„опеки състезания въ Варна - Куюджуклиевъ. 8. Нтанасъ Миховъ Проф. Я. Лрнаудовъ. Изъ живота и
у
дейностьта на организацията.
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БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО — В Д Р Н Д
Дружеството поддържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
и Дунава до северните европейски страни: Франция, Янглия, 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 ПОПЖТНИГБ пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Александрия, Портъ Саидъ и Пирея.
Тия последни пжтувания даватъ възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни
най-много и съ разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване
въ страната за сжщото време, да се видятъ останките и паметниците на всички
древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ
които паметници, по своята величественость и художественрсть, еж още недостигнати.
Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокъ, се извършватъ съ големи и луксозни пара
ходи, типъ — „Царь Фердинандъ" при всички удобства за приятно и неусетно пжтуване по морета,
които съдържатъ безподобни природни красоти: Брсфора, Златния Рогь, Мряморно море, ДарданелитЬ
и осеяния съ острови Лрхипелагь, много отъ които се изцигатъ на хиляди метри надъ морската повърхность.
ч
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 големо разнообразие на неизгладими впеча
тления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговите най-всестр анни прояви отъ нача
лото на човешката история до днесъ.
Дружеството поддържа редовни съобщения, два пжти презъ седмицата, и между всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния и бързоходенъ параходъ .Евдокия".
Освенъ горнит^ редовни линии, дружеството презъ летните месеци прави и извънредни пжтувания отъ Варна д о Цариградъ с ъ параходите „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" с ъ пре
стояване в ъ Цариградъ три Ц-БЛИ дни.
Пжтуването между двете пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Презъ СЖЩИТБ л^тни месеци п/х „Евдокия' плава крайбрежно по специално разписание, съ
намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ целото българско крайбрежие
въ течение само на 36 часа.
.
,
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И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до
Лхтополъ и обратно, пжтниците нощуватъ на параходите и, ако желаятъ, могатъ да получаватъ и
храната си тамъ на сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабите на Бъл
гарското търговско параходно д-во, редовни и извънредни, еж дадени въ отделенъ проспектъ който
се намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ при
поискване и направо отъ Дирекцията на дружеството: намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ
I. Ц е н и т е на б и л е т и т е за Александрия съ редовните съобщения, които се поддържатъ два'
пжти въ месеца съ параходите .Бургасъ" и М. Фердинандъ", само отиване или само връщане безъ
храна, еж:
I класъ — 3915; II — 2915 и III — 1915.
Презъ летните месеци, отъ 1-и юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за
отиване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на
престоя на кораба въ некое пристанище по разписание, както следва:
I класъ — 6015 лв. II — 5015 и III — 40}5 лв., включително и храната.
II. Цените на билетите по нашето крайбрежие отъ Варна д о Дхтополъ и обиатно
съ п/х „Евдокия*. по летното разписание, отъ 15-и май до 15-и септемврий, съ право на нощуване
у
въ Царево въ помещенията на съответната класа — еж:
I класъ лв. 300; II — 240 и 111 — 170 лв. безъ храна.
III. Цените на билетите д о Цариградъ и обратно, съ п/х „Царь Фердинандъ" и Бургасъ",
презъ летните месеци, съ престои въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите ежI класъ отъ лв. 2100 до 1600 споредъ полджението на местата
'
II .
.
- 1550 , 1150
.
.
III .
.
.
700
За храната с е плаща:
по Александрийската линия: закуска — 22 лв., обедъ — 70 лв и вечеря
— 7П лв а п ъ л е н ъ
н
дневенъ абонаментъ по 150 лв.
'
*
По крайбргьжието отъ Варна до Лхтополъ и обратно, презъ летните месеци пъленъ „„рр-щ,
абонаментъ отъ закуска, обедъ и вечеря — 80 лв.
месеци, пъленъ 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
спл-курл™
При редовнитгь пжтувания - съ п/х .Евдокия" крайбрежно се плаща
за
закуска
1<5
„«
Щ
обедъ и вечеря по 50 лв., пъленъ абонаментъ - 100 лв.
закуска 15 лв., а за
Намаления: правятъ се само отъ редовните тарифи, за отиване и връщане
предплатено 1 5 ^
за групи по-големи отъ 25 души — по споразумение.
\ щ
предплатено \о%,

