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РИБОЛОВЕЦЪ
оригиналенъ линор-Ьзъ
о!ъ Пресл, Кършовски

ГОДИНА XV,
М А Й , 1938.

Печатни издания на Б. Н. М С .
I. М о р с к а библиотека
№ 1 — Нуждата отъ Б. Н. М. С; Черно море; Българския морски риболовъ; Българинътъ
и риболовството; Българската корабоплавателна техника; Ролята на морето въ
живота на хората. Стр. 52. — Цена 5 лева.
№ 2 — Задачитв на Б. Н. М. С; Анхиалско езеро; Параходното риболовство въ Янглия;
Три дни съ „Дръзки"; Море и морска политика; Къмъ благотворителитв. Стр. 64:
— Цена 5 лева.
№ 3 — Българското корабоплаване по Дунава; Южната ни грнница; Оправдава ли Черно
море името си; Морскиятъ риболовъ у насъ; На „Чайка" и др. Стр. 80. — Цена 6 лв.
№ 4 — Понятието „Б. Н. М. С"; Руската лига за флота; Изследване на Черно море; Западно-европейскиятъ риболовъ; Славянитв и морето; Германскиять търг. флотъ;
Промъкналъ се; Русалка и др. Стр. 80. — Цена 6 лева.
№ 9 — Варна като морски курортъ; Замръзяване на риби; БетоннигБ кораби; Свътовниятъ тонажъ; Полската морска лига; Четири разказа и др. Стр. 96. — Цена 15 лв.
№ 10 — Използуване на морето. Стр. 64. — Цена 10 лева.
№ 11—Морскиятъ климагь, лечебно значение и използуване; Нашето черноморско
крайбр-вжие въ здравно и морелЪчебно отношение; Влиянието на Босфора за
теченията въ Черно море; Оздравяването на черноморското ни крайбр-вжие.
Стр. 64. — Цена 10 лева.
№ 12 — Замръзяванията въ басейна на Черно море; Френско откритие за предсказване
на времето. Стр. 32. — Цена 5 лева.
№ 13 — Държавата като корабостопанинъ. Стр. 32. — Цена 10 лева.
№ 14 — Законопроектъ за търговското корабоплаване; Значението на морето и нашата
морска политика. Стр. 30. — Цена 10 лева.
№ 15 — Климатътъ на гр. Варна и черноморското ни крайбрежие. Стр. 68. — Цена 15 лв.

II. О б щ о д о с т ъ п н и беседи
№ 1 — Нуждата отъ Б. Н. М. Сговоръ, неговигв цели, средства и дейность. стр. 16. —
Цена 5 лева.
№ 2 — Морето и слънцето, лечебно значение и използуване. Стр. 16. — Ценаа 5 лева.
№ 3 — Историческо развитие на военното и търговското корабоплаване и значението
имъ за народитв. Сгр. 24. — Цена 5 лева.
' . •№ 4 — Нашиять черноморски бръгь (географски прегледъ). Стр. 26. — Цена 5 лева.
№ 5 — Българска Ривиера — климатично-здравжжвчебно проучване. Стр. 38.—Цена 5 лв.
№ 6 — Военниять флотъ въ отбраната на брътоветъ. Стр. 36. — Цена 5 лева.

III. Други морски книги
№ 1 — Влиянието на морската мощь върху историята на България (съ 33 скици), отъ
Петъръ Дървинговъ, полк. отъ ген. щабъ о. з. Стр. 136 — Цена 40 лева.
№ 2 — Излазъ на България на Бъло море. Стр. 76. — Цена 25 лева.
№ 3 — Изъ дневника на единъ морски юнкеръ„отъ С. Черноморски. Стр. 76. — Цена 20 лв.
№ 4 — Корсари — морски разкази (съ илюстрации) отъ лейтенанть В. Паспалеевъ.
Стр. 212. — Цена 40 лева.
№ 5 — Скагеракъ — най-гол-вмиятъ морски бой въ историята (съ илюстрации), отъ
лейтенанть В. Паспалеевъ. Стр. 176. — Цена 25 лева.
№ б — Емденъ — бълиять кръстосвачъ (съ илюстрации) отъ лейтенанть Хелмутъ фонъ
Мюке, преводъ отъ лейтенанть Куюджуклиевъ. Стр. 160. — Цена 25 лева.
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. ТЪснинитЬ: Босфорътъ, Мраморно море и ДарданелитЬ — Л. Маноловъ, 2. Три години ръчно крайбрежно
плаване — Хр. Русевъ, 3. Боятъ при Скагеракъ — Нриелъ, 4. Нашето търговско корабоплаване — Борисъ Сакжзовъ, 5. Зовъ — Веселина Геновоса-Герчева, б. Дунавътъ приижда — Н. Д. Мишавъ, 7. Параходни връзки съ
Югославия, 8. Чайки — Панчо Михайловъ, 9. Изъ художествената съкровищница на морето — Д-ръ Г. В. Паспалевъ, 10. Изложбага на мерски картини на Мнленъ Сакжзовъ — Добринъ Василевъ, И. Изъ живота и д е й .
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Г о д и н а 15.
Варна, май 1938 г.

Д Л . МАНОЛОЬЪ
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КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯТЪ ОТДЪЛЪ

Гл.редакторъ«В.Паспалеевъ

'

ТЪсшинитЗз: Босфорътъ, М р а т о р н о .море и
ДарданелитЪ
История не много стара, но история, която война. Положението, обаче, е било винаги отегчено
е била винаги на дневенъ редъ при всички поли? за военнитгъ кораби на крайбргъжницитгь на Черно
тически прегледи. Тя се характеризира съ стре море, макаръ че тгъснинитгь свързватъ две свободни
межа на едни да изтикатъ Русия на северъ и я морета — Черно и Егейско, и справедливиятъ
затворятъ, а отъ друга страна, съ стремежа на принципъ би билъ тоя, щото и теснините да
Русия да слгьзе. на югъ и обърне Черно море въ бждатъ свободно море (Маге ИЬегат).
свое езеро. Презъ оная епоха бреговете на Черно
Това положение на една сравнителна свобода
море ся. се владгьели само отъ Русия и Турция.
може да се каже, че се добиваше съ лозанската
Главната основа за владението на тгъсни конвенция отъ 24 юлий 1923 год., която се при
нитгь отъ турскитгь султани е била доста проста: лагаше отъ една международна комисия въ Цариспазвалъ се принципътъ за свободата на търгов градъ въ която имахме и нашъ делегатъ, но на
ските кораба на всички държави, които плаватъ която длъжность у насъ се гледаше много леко.
въ мирно и военно време; а за военнитгъ — до 19
Настжпи нова политическа ера — възродена
вгькъ това право турцитгь еж запазвали само за Турция поиска ревизия на режима отъ Лозана;
себе си, макаръ че понгькога еж пропускали и во това искане съвпада съ пнтереситгь на нтькои отъ
енни кораби; договорно право право, обаче, не е великитгь държави, а турската дипломация много
^жществувало.
вещо успгь да подготви свикването на конферен
Едва въ 1833г., съ сключването на ункиаръ-иске- цията въ Монтрьо, която приключи режима на
леския отбранителенъ съюзъ между Русия и Турция, тгъснинитгь съ една нова конвенция отъ 20 юлий
последната се задължава да закрие тгьснинитп> 1936 год., подписана отъ сжщитгь държави, които
и да не пропуска никакви военни кораби, ако подписаха лозанската, съ изключение на Италия.
Русия е въ война съ която и да било друга сила.
Така при навършването на тринадесетата
Следъ като тоя съюзъ се разпада, режимътъ годишнина на лозанската конвенция, се заличиха
на плаването се урежда съ лондонската кон въ Монтрьо всичкитгь нейни придобивки, каквито
венция въ 1841 год„ а следъ това отъ парижката дотогава историята на тгъснинитгь бп>ше отбе
конвенция въ 1856 год., по които тгъснинитгь ос- лязала, а най-характерното, е че нито една отъ
таватъ затворени въ мирно време за всички во крайбрежните държави на Черно море даже не
енни чужда кораби, като султанътъ допуска леки се опита да защити своитгь законни права, щото
тенни кораби къмъ дипломатическите предста поне само за тия крайбргьжници да се приложи
вителства на приятелскитгь държави въ Цари- принципътъ на таге ИЬегит.
градъ и за устието на Дунава, за да запазятъ
Колелото се завъртп> назадъ, като се вър
свободата на плаването по него, но не повече отъ нахме по отношение на режима на тгъснинитгь,
два. А лондонската конвенция отъ 1871 год. дава кажи речи, къмъ времето на султаните.
право на султана да пропуска въ мирно време
Ето какъ можемъ да си обяснимъ реакцията,
военни кораби, ако намгьри за нуждно, за да обез която се появи напоследъкъ въ съседна намъ Ру
печи изпълнението на парижката конвенция. Ко мъния, начело на която застанаха вице-адмигато Турция е обаче въ война, да пропуска и воен ралъ Бъланеску и известниятъ познавачъ на въп
нитгъ флоти на приятелскитгь и съюзни държави, роса за тгъснинитгь, професорътъ отъ яшкия
И така тоя режимъ стана малко по-сложенъ, университетъ Н. Дашковичъ.
'защото на брп>говетгь на Черно море се бгьха
А нашите и румжнеките интереси на Черно
явили вече две две нови държави. — Румжния и море въ връзка съ .теснините' еж абсолютно
дни ч г%ши
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Три години рЗзчно крайбр^Взкно плаване
Изминаха се три пълни години о т ъ . създава
нето на речното крайбрежно плаване — първата
рожба на българското корабоплаване на Дунава.
Създадено подъ силните атаки и заплашвания не
само на несведущитъ по въпроса, но и на тия,
които върваха въ успъха му, презъ тоя тригодишенъ периодъ, тая крехка рожба, въпреки всичко,
можа не само да уцълее, но и да закрепне.
Долните цифри, извадени отъ официалните
отчети на службата, ясно показватъ това, а именно:
Презъ първата година на своето сжществуване, отъ 17 мартъ до 31 декемврий 1935 година,
речното крайбрежно плаване, което разполагаше
само съ корабите „Витъ" и „Искъръ", обслужваше
три пжти седмично, въ едно и друго направление,
всички български пристанища отъ Русе до Видинъ
на брой 16; така че тая служба още въ началото
задоволи не само нуждитЪ на тия пристанища и
населени пуктове, които въ миналото се задоволя
ваха отъ чуждитЬ кораби „Вишеградъ" и „Минерва",
но и тия на по-малкитБ наши пунктове като Стълпище, Загражденъ и пр. По този начинъ то даде
възможность почти на ц%лото дунавско население
да се ползува отъ облагитЪна водния ни транспорть.
Презъ тази година корабите на Р. К. П. пре
несоха 47,123 пжтници и 3,934,000 кгр. товаръ, срещу
което държавното съкровище получи единъ при
ходъ отъ 4,900,000 лева. Следъ спадане на всички
разноски остана единъ чистъ приходъ отъ 1,463,000 л.
Къмъ тази чиста печалби като прибавимъ и
стойностьта на изгорените отъ параходите на Р.
К. П. 3,090 тона пернишки вжглища .по 315 лв.
тона — 973,350 лева, защото въ миналото чуждитъ
кораби си докарваха свои вжглища за ц%лия сезонъ, и разлика въ навлата, които .еж около 30°/о
по-евтини отъ тия на чуждите кораби, става ясно
какви големи изгоди е извлекло народното ни
стопанство отъ тая наша нова служба и то още
въ годината на нейното организиране. Този блъскавъ резултатъ отъ първата година на сжществуването на Р. К. П. насърдчи ржководителитъ на
тая служба, и още въ началото на плавателния
сезонъ, на втората година, къмъ службата бе придаденъ и третиятъ корабъ „Осъмъ", напълно обзаведенъ, и пжтуванията на корабите отъ три въ
седмицата станаха ежедневни, нъщо което чужденцитъ за ц%ли 55 години у насъ не можаха или, поправо, не искаха да направятъ.
Съ тия всекидневни редовни връзки, между
всички наши дунавски пристанища, Р. К. П. показа,
че е на правъ пжть и затвори устата на СВОИТБ
„доброжатели", а най-вече на заинтересованите,
които и следъ неговото създаване продължаваха
да твърдятъ, че българинътъ не билъ подготвенъ
за корабоплаватель по Дунава, още повече за
една редовна пжтническа служба. Но въпреки
всичко, персоналътъ на корабите отъ Р. К. П., тия
първи пионери на българското корабоплаване по
Дунава, които понъкога стигаха до преумора, про
дължаваха да работятъ съ големо въодушевление
и съ пълното съзнание за отговорность, като само
презъ 1936 год. съ тритъ парахода еж направили
658 пжтувания и еж изминали 175,500 клм., безъ
да еж били спирани, съ малки изключения, отъ
атмосферните влияния по реката, нито пъкъ отъ
липсата на ориентировъчни знаци въ най-лошото

време на плаванията — зимните месеци. Съ тая
своя настойчивость и умение персоналътъ на ко
рабите спаси честьта на българското морячество
и на България.
Тоя твхенъ трудъ презъ тая година бе богато
възнаграденъ, защото пренесоха 121,784 пжтници,
7,324,244 килограм*а стока т. е. два и половина пжти
повече отъ това, което б е пренесено презъ 1935
година. Приходъть за сжщата година възлиза на
5,672,718 лв. т. е. съ 772,718 лв повече.
Въ сжщия темпъ се разви тая служба и презъ
1937 год., като за цълата година 'пренесе 138,537
пжтници и 7,643,368 кгр. стока. Получениятъ презъ
тая година приходъ възлиза на завидната цифра
6,735,101 лева бруто.
За тритъ години държавата е получила отъ
Р. К. П. единъ общъ приходъ оть 17,307,819 лева,
която сума въ миналото се изнасяше задъ граница,
безъ да се дадеше отъ нея нито стотинка на бъл
гарски поданикъ* когато днесь отъ Р. К. П. се
хранятъ надъ 70 семейства.
Разглеждайки тия данни не може да не ни
направи впечатление, че презъ 1937 год. — третата
година отъ йсноваването Р. К. П., ние имаме единъ
резултатъ, който е три пжти по-големъ отъ тоя
презъ първата година, и то не само въ пренесения
товаръ, но и въ получените приходи. Това. иде
.ясно да покаже, че българското корабоплаване по
Дунава отдавна се е желаело отъ българското
общество.
Препоржчвамъ на всеки българинъ да дойде
и направи една разходка съ тия наши хубави корабчета, за да види какъ цълото крайбрежно на
селение високо цени тая наша придобивка, а ако
е пжтувалъ и по-рано\ съ чужди кораби да види
каква голъма е разликата тогава и днесь, било въ
третиране на хората, въ точностьта на разписа
нието или въ доброто отнасяне съ стоката и пр.
Независимо отъ това ще видите какъ бълга
ринътъ се чувствува гордъ на свой корабъ, пее,
свири, весели се като въ дома си, като че ли иска
да набави това, което, въ продължение на много
години следъ освобождението е пропустналъ т. е.
не е могълъ да прави на чуждъ корабъ. Вий ще
чуете, какъ всеки день, презъ време на екскур
зиите, при наближаването на легендарното мъсто
— Козлудуй, кждето Ботевъ е слъзълъ, Ц-БЛОТО
пространство ехти оть историческата българска
пъсень Дихъ бълъ Дунавъ", за да напомни на тоя
край, че българинътъ не е забравилъ борците за
своето освобождение.
Но за да не се забравя, че пжтуването по
вода изисква и известно удобство, особено сво
бодно и достатъчно мъсто за всеки пжтникъ. При
тоя напливъ на пжтници, които вече имаме по
корабитЬ на Р. К. П., те се оказватъ малки да ги
побератъ, и пжтуването въ нъкои случаи се пре
връща въ неудобно, а това може да създаде лоша
реклама и да повлияе на трафика на службата.
За да се избъгне това и за да се запази поне
онова, което съ толкова трудъ и постоянство се
спечели, наложително е часъ по-скоро да се набавятъ нови, по-големи кораби за ръчното пла
ване, като покрай ГОЛ-БМИТБ приходи, които ще
даватъ на държавата, ще бждатъ и наша нацио
нална гордость.
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ИГРН нн в ъ л н и г в
АРИЕЛЪ

БОЯТЪ ПРИ СКАГЕРАКЪ
Морскиятъ бой при Скагеракъ, или Ютландскиять бой, както го наричатъ англичаните, е един
ственото по рода си събитие въ световната история
не толкова по своите последствия, колкото по раз
мерите на средствата за морско воюване, които
взеха въ него участие, и по свръхчовешкото на
прежение на силите оть страна на корабните
състави, които и оть двете страни показаха чудеса
оть присжтствие на духа, оть самовладеене и оть
презрение къмъ смъртьта.
Въ този бой взеха участие: оть страна на
Ннглия — 28 линейни кораба, 9 линейни кръстос
вана, 8 бронирани кръстосвана, 25 леки кръстосвана
и 78 торпедоносци, а оть страна на Германия —
16 линейни кораба, 5 линейни кръстосвана, б стари
броненосци, 11 леки кръстосвана и 77 торпедо
носци.
Англичаните изгубиха 120,153 тона и 6,055
офицери и моряци, а германците изгубиха 60,134
тона и 2,545 офицери и моряци; освенъ това гер
манците взеха въ пленъ 177 англичани.
Съ назначаването презъ януарий 1916 г. на
вице-адмиралъ Шееръ за главнокомандуващъ на
германския флотъ, тактиката на пасивно очакване,
къмъ която се придържаше германското адмиралтейство, се смени съ настжпателни действия. По
следва редица см%ли плавания на германските
подводници и кръстосвачи къмъ английските бре
гове. Цепелините бомбардираха Лондонъ и англий
ските пристанища. Презъ м. априлъ германскиять
флоть бомбардира английските бази Лоустофтъ и
и Ярмуть. Тези действия на германския флоть
имаха една цель: да предизвикатъ английския
флотъ изъ неговата очаквателна позиция и да го
принудять да приеме бой въ открито море.
Подъ влиянието на английското обществено
мнение британскиять флоть, подъ командата на

адмиралъ лордъ Джелико, реши да приеме герман
ското предизвикване и трескаво се заготви за ге
нерално сражение. Въ това отношение желанията
на двамата командуващи се допираха: и Джелико,
и Шееръ набелязваха това сблъскване за презъ м.
май, при което боять требваше да стане некжде
къмъ юго-източнитЬ брегове на Северно море.
Лдмиралъ Шееръ веднага сполучи да вземе
инициативата въ предстоящата операция и по такъвъ начинъ да предвари изпълнението на против
никовите планове. Малко време преди 30 май бри
танското адмиралтейство, основавайки се на уси
лената дейность на германските радиостанции,
дойде до заключение, че се готви морска операция,
невиждана по СВОИГБ размЪри.

Тези радиотелеграми на германското адми
ралтейство беха страшенъ признакъ и принуждадаваха английския морски щабъ да действува, като
се съобразява съ по-нататъшното поведение на
германския флотъ. Ето защо още презъ нощьта
срещу 31 май, т. е. много часове преди герман
ските военни кораби да беха излЪзли изъ базата
си, почти всички ескадри на английския флотъ се
намираха въ открито море, движейки се въ три
големи групи на изтокъ. По такъвъ начинъ, ако
цельта на адмиралъ Шееръ б е да принуди англий
ския флотъ да излезе на море, то тази цель безъ
знанието на Шееръ б е достигната преди излиза
нето на германския флотъ въ открито море.
Презъ нощьта срещу 31 май въ германските
военни пристанища корабите се снематъ оть котва,
и, предвождани оть подводници и изтребители,
безшумно като призраци изчезватъ въ тъмнината.
И отново ние сме свидетели, какъ ей играе
ОТБПИЯТЬ случай. Базите на враждебните ескадри
се намиратъ на разстояние много стотици кило
метра една оть друга. Но нито англичаните, нито
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германците държатъ курсъ къмъ базитъ на против
ника. Германцитъ се движатъ съ северенъ курсъ,
англичаните — съ източенъ. Но — колкото това и
да е удивително—курсовете на трите колони отъ
английските кораби и на германския флотъ
лежатъ така- близо единъ до другъ, че ако про
тивниците не измънятъ първоначалната си посока,
сблъскването на двете грамадни армади е неиз
бежно.
Още никой отъ командуващите нъма точни
данни за местонахождението на противника. Шееръ
не знае, че англичаните еж излезли въ морето, а
Джелико се намира въ пълна неосведоменость
относно намеренията и курса на германския адмиралъ. Часовете преминаватъ, но никой още
нъма представа, кжде се намира врагътъ, ако не
се смътатъ оскжднитъ радиотелеграми, които даватъ
тъй малко за общата ориентировка. Въ 3 часа
следъ объдъ германската ескадра е преминала
вече надъ 300 морски мили. Челните кораби на
англичаните и германците се сближаватъ на раз
стояние 16 морски мили, но още не се виждатъ
едни други. Английскиятъ адмиралъ Бити, командуващъ челния отредъ отъ б линейни кръстосвана,
см^ня .курса си на северъ, тъй като той вече е
достигналъ набелязаната въ задачата си широта
по картата.
Ще може ли да се избегне сблъскването на
двата флота и този пжть? За единъ мигъ можеше
да се мисли тъй. Пакъ „негово величество случаятъ"
решава работата: едно незначително обстоятелство
кара да прехвръкне първата искра между двата
враждебни флота и развива морско сражение съ
невидена сила.
И английските, и германските леки кръстос
вани забелязаха на хоризонта датския параходъ
„Фиордъ", който се намираше тъкмо помежду имъ,
и въ желанието си да разгледатъ неутралния па
раходъ, внезапно се откриха едни Други. Въ 3 ч.
28 минути следъ обедъ въ въздуха изсвириха пър
вите гранати. Германскиятъ лекъ кръстосвачъ
„Епбингъ" направи първото попадение въ този найголемъ въ историята на човечеството морски бой.
* * *
Боятъ при Скагеракъ не може да се опише
съ малко думи. Морските авторитети го дълятъ на
три основни фази.-» сражението между линейните
кръстосвачи на адмиралъ Бити и тия на германския
адмиралъ Хиперъ, боятъ между линейните кораби,
който се продължи до настжпването на тъмнината,
и нощниятъ бой и торпеднитЬ атаки на торпедо
носците и подводниците до сутриньта на 1 юни.
Въ първата стадия на боя б е наказана непредпазливостьта на английския главнокомандуващъ,
който движеше своите сили на твърде големо
разстояние една отъ друга. Напротивъ, адмиралъ
Шееръ въ деня на излизането на германскитъ ко
раби даде заповъдь за измъняване на първона
чалния планъ въ този смисълъ, че основното ядро
отъ неговите линейни кораби да се движи въ не
посредствена близость следъ линейните кръстос
вачи. Групировката на английските сили доведе
до това, че ТБхната ескадра отъ линейни кръстос
вачи почти въ самото начало на боя изгуби два
първокласни кораба — „Куинъ Мери" и „Индефатигаблъ" — и биде принудена да отстжпи преди
да се приближи „големиять флотъ".

Втората стадия на боя — боятъ между линей
ните кораби — не беше доведена до край и се
прекжена съ настжпването на тъмнината; Герман
скиятъ флотъ не понесе въ този бой особено.
сериозни загуби, ако не се смътатъ повредите на
на адмиралъ Хиперовитъ кръстосвачи „Лютцовъ",.
„Зайдлицъ" и „Дерфлингеръ".
Въ третата стадия на боя, съ настжпването
на тъмнината, борбата се заключаваше въ опититк
на англичаните да отблъснатъ атаките на герман
скитъ подводници, много отъ които въ напраздния
си поривъ да се сближатъ съ големия британски
флотъ изстреляха ВСИЧКИТЕ си торпеда. Подиръ
това британските леки кръстосвачи полагатъ всички.
усилия, за да нанесатъ на германците чувствителни,
удари и съ това поне до известна степень да загладятъ английскитъ загуби. Английскитъ леки
кръстосвачи сполучватъ да потопятъ стария гер
мански брононосецъ „Помернъ", съ 844 души обслуга. Но изобщо британските атаки не принасятъ
значителни резултати. Англичаните възобновяватъ
своите усилия и геройски гинатъ подъ огъня на
германските кораби. На германския броненосецъ
„Олденбургъ" се пръсна една английска граната,
свали прожектора и помете всички стоещи на ко
мандния мость, въ това число кърмчиите. Корабъть изгуби по такъвъ начинъ управлението си и
едва не се сблъска съ своите съседи. Обаче неговиятъ тежко раненъ командиръ, обленъ въ кръвь,
улови кърмилното колело и вкара кораба си об
ратно въ върволичната колона. Ослъпенъ отъ лжча
на прожектора, английскиятъ лекъ кръстосвачъ
„Спиритфайеръ" се носеше право срещу носа на
германскиятъ брононосецъ „Насау". Залпъ отъ 28сантиметровитъ орждия на броносеца мина на 10
метра надъ палубата на изтребителя и съ чудо
вищната сила на въздушата си струя помете въ мо
рето бойната рубка и всички надводни постройки
на кораба. Въпреки това „Спиритфайеръ" не по
тъна и се завърна презъ сжщата нощь въ своята база.
Извънредно интересенъ и вълнуващъ е разказътъ на огняра отъ германския лекъ кръстосвачъ
„Висбаденъ" Хуго Цене, който единственъ оцълъ
отъ всичките 500 души обслуга на кораба.
Цене разказва, че бойниятъ духъ на офице
рите и моряците отъ неговия кръстосвачъ билъ
надъ всека похвала, и когато за всички станало
ясно, че сблъскването между британския и герман
ския флотъ е неизбежно, моряцитъ посрещнали
това известие съ възторжени викове, като отдавна
очакванъ праздникъ.
Времето въ морето било прекрасно. Цене
презъ течението на цълия бой требвало да наблю
дава действието на турбиннитв вентилатори, които
вкарвали въ машината въздухъ за пълното изга
ряне на вжглищата. Неговото место му позволя
вало понъкога да се измъква на палубата и да
следи за хода на боя.
Първите димове на английския флотъ били
забелязани отъ „Висбаденъ" въ три и половина
часа, а следъ това корабитъ се насочили на сбли
жение. И едва къмъ четири часа на кръстосвача
ударили бойна тревога. Сега Цене вече не можелъ
да се отдъля отъ своето место и само чувалъ»
какъ неговиятв кръстосвачъ се разтърсвалъ отъ
орждейнитъ залпове. Скоро следъ началото на боя
по кораба се предало известието за загиването на
два отъ най-добрите британски линейни кръстос-
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вачи. Това било малко подиръ четири часа следъ
об-Ьдъ. А въ това време „Висбаденъ" все по-близко
попадалъ въ сферата на английските снаряди. За
това можело да се сжди по височината на водните
стълбове, които означавали местата на взривовете.
И внезапно на „Висбаденъ" уваснало елек
тричеството. Следъ това се запалило отново, но
светело твърде бледно. Какво могло да значи това?
Очевидно нъкой тежъкъ английски снарядъ се
пръсналъ некжде въ жизнената часть на кораба.
Появили се първите ранени. Следъ нъколко време
се установило, че снарядъ е попадналъ въ предната
машина. По кораба се пръсналъ слухъ, че има опасность отъ взривъ на машината. Пакъ настанала
тъмнина, но корабътъ продължавалъ да потреперва
-отъ- честите залпове,
Отъ своя постъ Цене чувалъ, какъ тежките
английски гранати помитали всичко по палубата.
Отъ образувалите се пробоини по главата му па
дали разни предмети отъ палубата и разрушените
палубни постройки. „Висбаденъ" продължавалъ
отчаяно да отговаря съ стрелба, докато въ него не
попаднало едно английско торпедо. Сега Цене чувствувалъ какъ целиятъ кръстосвачъ се друса отъ
ситни тръпки, сжщо като смъртно' раненъ конь.
Това означавало, че подъ „Висбаденъ" избухнала
торпедо. Разнесълъ се отчаянъ викъ:
— Всички задъ б о р т а ! . . .
, Корабътъ загивалъ. Цене остжпилъ местото
си до изходния люкъ на ранените, които бътали
да излЪзать на палубата. Отъ дълбочината се чу
вали виковете на огнярите. Т1з не можели да напустнатъ постоветв си, преди да загасятъ съ вода
пещите. Най-после и Цене се измъкналъ на палу
бата. Палубата представлявала Ц/БЛО поле на раз
рушение и смърть. Било мокро и плъзгаво, и всичко
било залЪто съ жълтата пихтиеста маса отъ пъл
нежа на бризантнитъ снаряди. Изъ тржбитЬ съ
съскане и свирене излизала бъла пара и се сте
лела по палубата. Цене сложилъ противогазова
маска, за да не се задуши отъ газовете.
Той съ трудъ нам-врилъ единъ спасителенъ
поясъ, но все още не се решавалъ да скочи въ
водата, тъй като въ морето било вече тъмно, гер
манските кораби били твърде далече, и започнала
буря. Цене съ неколцина другари се скрилъ задъ
щита на носовото орждие и отъ своето место наблюдавалъ, какъ нови залпове на англичанитъ доубивали нещастния корабъ. Единъ мигъ — и лжчъ
на спасение блесналъ въ тъмнината къмъ героитЬ
отъ „Висбаденъ": на хоризонта се показали гер
манските линейни кораби, които идвали на помощь.
Но англичаните пакъ засилили стрелбата и довър
шили кръстосвана. Презъ нощьта той потъналъ.
Цене билъ единствениятъ, който се спасилъ
отъ всичките. На скованъ набързо салъ той блуждалъ няколко дни въ открито море, но най-после
билъ виденъ отъ единъ норвежки корабъ, прибранъ,
откаранъ въ Норвегия и оттамъ, освободечъ подъ
честна дума, се завърналъ въ родината си.
* * *
Когато германскиятъ флоть се промъкваше
къмъ своите бази на разсъмване на 1 юни, неговиятъ пжть беше обозначенъ отъ пламтящите
чракли на малките английски кораби, които оти
вайки на вЪрна смърть се стремеха да му преградятъ спасителния курсъ. Разбира се, въ този
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нощенъ бой, когато противниците не различаваха
нито своите, нито чуждите, не мина безъ сблъск
вания, и оловните вълни погълнаха множество
жертви. Британскиятъ кръстосвачъ „Принцесъ
Роайалъ" продължително време стреля по своите.
Ескадрата отъ старите германски броненосци имаше
кжсо, но извънредно' горещо сблъскване съ група
английски кръстосвани отъ най-близко разстояние.
Противниците се обсипваха едйнъ другъ буквално
съ градъ отъ гранати и разривни снаряди. Въ
време на този бой загина стариять германски
кръстосвачъ „Фрауенлобъ", който стреляше отъ
своите орждейни кули до мига, когато морската
бездна го погълна.
Единъ отъ най-вълнуващите случаи на нощния
бой б е преживенъ отъ германския, кръстосвачъ
„Молтке", който въ изпълнение на една особна
задача внезапно се намери въ центъра на разпо
ложението на английските кръстосвани. Но поради
тъмнината тЪ не го забелязаха. Днглийскиятъ
кръстосвачъ „Черниятъ принцъ" се" натъкна на ли
нията на германските броненосци „Тюрингенъ",
„Насау" и Остфрисландъ" и биде разстрелянъ отъ
разстояние 1000 метра.
Около 8,600 моряка-герои загинаха отъ две
те страни въ този славенъ бой, като запечатаха
съ кръвьта си и последното си дихание своята преданость къмъ родината и дълга. Те загинаха всЬки
на поста си, при орждията, торпедните апарати,
прожекторите или на кърмилното колело, край
котлите и машините, при водонепроницаемитЬ пре
гради или снаряднитЬ погреби . . .
»
На разсъмване б е забелязанъ по повърхностьта на водата единъ салъ, на който диреха спа
сение около 100 англичани и германци. Страхътъ
отъ смъртьта ги б е накаралъ да забравятъ за
вра*ждата си. Когато сутриньта на изтокъ се показа
слънцето, полесражението бе обсипано съ остатъци
отъ разбитите и загинали кораби, съ моряшки
шапки, вещи отъ офицерските каюти и съ хиляди
разнообразни предмети, които не бъха последвали
своите стопани въ бездната.
Едвали още веднъжъ не само ние, но и на
шите поколения ще бждемъ свидетели на такъвъ
страхотно грандиозенъ морски бой, какъвто 'бЪ
боятъ при Скагеракъ.

нн почивки
Изъ живота на нашит* моряци.
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БОРИСЪ С А К Ж З О Б Ъ

Иашето търговско корабоплаване
Много е писано за нашето търговско корабо това се отрази тутакси върху дотогавашните високи
плаване, за неговото състояние и развитие, за навла, които спаднаха отъ 20 зл. фр. на 2'80 фр.
неговите нужди и предназначения, които то има на тонъ, т. е. съ 700 на сто по-низко., Сжщо тъй
за народното ни стопанство. За първи пжть, обаче, и следъ балканската и голямата война, когато на
ние четемъ една м*алка, но съдържателна и хубаво шите параходи се освободиха отъ пленничество и
написана брошура подъ »горното' заглавие, въ почнаха свободно да деиствуватъ, навлата, които
която авторътъ — нашиятъ съгражданинъ г-нъ Ял. французитБ беха издигнали до 700-800 лв. на тонъ,
Маноловъ — е изложилъ всичко най-важно, което спаднаха на 150-200 лв.
може да се каже по третирания въпросъ.
Но истинската благотворна роля на нашето
Следъ дългогодишни опити и изпитания, днесъ търговско корабоплаване за стопанството и тър
можемъ да се поздравимъ, че нашето търговско говията ни се прояви по единъ постояненъ и поскорабоплаване е вече на правъ пжть и е постиг ледователенъ начинъ въ следвоенното време, ко
нало презъ последните години неоспорими успехи гато съ увеличения брой на параходите ни беха
и по двет% гранични водни области на родината установени и затвърдени ЛИНИИТЕ до близко-източни — по Дунава и по морето.
НИТБ пазари: Турция, Сирия, Палестина, Египетъ и
До края на 1934 год. нашитв дунавски при средиземноморските острови. Днесъ нашиятъ износъ
станища се обслужваха само отъ чужди параходи за тия страни се превозва почти изц%ло (95 на сто)
и едва отъ началото на 1935 година ние устано съ наши параходи и то при специални приспосо
вихме едно наше крайбрежно корабоплаване — и бления за опазване отъ развала и повреда пре
то съ 2-3 стари параходчета — останали отъ ми возваните стоки и материали.
налия векъ. И ето какви придобивки: намаление
Наредъ съ тоя успЪхъ по източните линии,
на таксите съ 30°/0, увеличение на сточния трафикъ «ашето търговско корабоплаване направи стжпки
с ь 100о/0, а на пжтническия съ 600о/0. д можемъ и къмъ западния басеинъ на Средиземно море —
да си представимъ, какъвъ успъхъ би ни дало едно къмъ Малта и итало-испанскитв брегове.
модеринизирано и засилено корабоплаване нагоре
Подтикъ къмъ.това дадоха италиянскитЬ и
по Дунавъ, което да носи въ специалнитЬ си при английски параходи, които, картелирани, повишиха
способления НОВИТБ ни експортни произведения навлото върху нашите яйца за Испания отъ 5 на
къмъ пазарите на централна Европа.
8 златни шилинга на каса, но тутакси следъ поя
Но върху този въпросъ г-нъ Маноловъ не вяването на наши параходи предъ барцелонския
спира нашето внимание. Неговата задача е мор кей навлото спадна на 4 златни шилинга. Така се
ското на корабоплаване — презморскитъ надежди зароди и затвърди идеята у ржководното ТБЛО на
и полети на народното ни стопанство и търговия. нашето морско корабоплаване да продължи сре
Това еж нашитЪ традиционни стопански стремежи диземноморския си рейсъ и понататъкъ — презъ
къмъ беломорските и близко-източни пазари, а Гибралтаръ и Биская до далечните западни пазари
следъ туй и къмъ средиземноморските и далечно- и по тоя начинъ да вземе участие въ превоза и
западни, които поглъщатъ три четвърти отъ нашия на най-тежкия ни (зърненъ и пр.) експортъ къмъ
износъ. Това е пжтьтъ на плодоветв на нашия зе- Белгия, Лнглия, Германия, Дания, Швеция и Нор
меявлеко-промишленъ трудъ къмъ
световната вегия. Тая идея е вече оежществена отъ тритЬ ни
стьгда на международното стопанско състезание, големи и нови параходи „Родина", „Балканъ" и
за да бждать тамъ превърнати въ златна ценность «Мария Луиза", които отъ две години насамъ ре
за народа и държавата ни.
довно правятъ тримесеченъ рейсъ до най-важнитв.
Но тоя морски пжть години наредъ б е из пристанища на западъ.
Безъ съмнение, илюзорно е да се мисли, че
цело въ ржцетЪ на параходните дружестви, изцело
зависимъ отъ техните съображения и интереси — съ тия три единици ние бихме могли, както по
едно пълно и тежко подчинение на експорта ни близко-източнитв рейси, да изземемъ отъ чужде
подъ волята на чужденеца. Само нашитв местни странните кораби ц%лия или по-пжБмата часть
износители знаятъ на какви несгоди, препятствия и
на какви неустановени и често произволни навла
еж били облагани, и какви огромни загуби отъ
всичко това е претърпявало народното ни стопан
ство и търговия.
Срещу тоя режимъ българската държава се
опита да въздействува, като субсидира богато
френската компания „Фрейсине" и германската
„Дойче леванте линие", но опитьть излезе безуспешенъ, и по-добре щ-Ъше да бжде, ако тия суб
сидии се дадеха за купуване на български пара
ходи. Единствено средства за въздействие б е ,
прочее, основаването на наше собствено морско
търговско корабоплаване, което не закъснъ- да стане
въ 1892 година;
И когато две години по-късно, въ 1894 год.
беха пуснати за първи пжть нашите параходи
„България" и „Борисъ" по цариградската линия,
Управителното гЬло на Ямболския клонъ на Б. Н. М. С.

СГОВОРЪ

.ШИПКИ", НОВИЯТЪ ПЯРЯХОДЪ НН Б. Т. П. Д-ВО
Спускането му на вода въ Рощокъ, Германия, на 28ЛЛ1938 г_

отъ нашия западенъ износъ. Това е невъзможно'
даже при повече увеличенъ параходенъ паркъ_*
Задачата на нашето корабоплаване по далечно
западните рейси требва да бжде преди всичко
уравновесяване на превознитгь наела и отстраняване всгька спекулация отъ страна на чуждестран
ните
компании.
Наредъ съ туй, предъ нашето далечно-западно»
корабоплаване се изправя и друга една важна
задача — да поеме изцгьло превоза, при най-необ
ходими удобства, на новитт наши експортни арти-
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кули до богатитгъ западни пазари — било де
сертни грозда, плодове, зеленчуци и пр., било
индустриализирайте производства на трансфор
мираното ни земеделие и скотовъдство: слънчогле
дово масло, пюрета, консерви", заледени птици,
беконъ, вина, брашна и пр. Ето една задача, една
нова служба въ експорта ни, съ която само наши
параходи, специално пригоденц, могагь да се справятъ съ нея.
Въпросътъ е, прочее, покрай другите задачи
(нашъ зърненъ износъ и вносъ на европейски
материали и стоки), да се приспособи нашето да
лечно корабоплаване на новите ни експортни
нужди, на новитЬ продукти на селското ни сто
панство и на свързаната съ него индустрия. Я това
е вече една политика, която прави отъ нашето
корабоплаване единъ истински органъ на народ
ното на стопанство, свързанъ съ неговото раз
витие, съ трансформираните му производства, които
еж и ще станатъ въ най-близко, бждеще, наредъ
съ зърненото ни производство, главенъ източникъ
за препитание и благоденствие на народа. Нека
винаги помнимъ, че само чрезъ наши кораби бихме
проникнали на време и конкурентноспособно съ
ценнитгь плодове на земята и
промишленостьта
ни, бихме възнаградили повече, отколкото сь се
гашния си зърненъ нзносъ, стопанския трудъ на
народа.
Но за провеждането на тая корабоплавателна
политика еж потребни много жертви, както отъ стра
на на държавата, тъй и отъ страна на частната ини
циатива. Да не мислимъ, че безъ това може да се
мине. Нека ни послужи за примЪръ поне съседна
Турция, която безпощадно троши големи средства
отъ бюджета си, за да увеличи параходния си паркъ
и го приспособи на нуждигЬ си. Големите иждивения, които бихме направили за нашето пара
ходство, особенно за онова сь далечни рейси, н-вма
да идатъ на пусто — безвъзмездно. Разум-Ьва се,
че всеки участникъ въ това гсмгЬмо дело, при
успешенъ край, ще има своя законенъ дЪлъ, но
основниятъ—лъвския дЪлъ ще остане непокътнатъ
— изцгьло вложенъ въ бждещето развитие на на
родното ни стопанство и културния напредъкъ на
България!

БЕСЕЛИНА ГЕНОБСКА-ГЕРЧЕВА

3 ОБ Ъ
Тази приказка е вечна, защото е приказка
за морето и любовьта.
А приказката за любовьта започва винаги съ
раждането на една жена.
Момичето се роди презъ една мъглива нощь
въ малката кжщица при фара. Стъклата на про
зорците трепереха отъ звука на сирената, която
зовеше заблудените параходи, а майката, смъртно
уморена, искаше да оглушее, за да не слуша по
вече този ужасенъ звукъ, който кжсаше нервит-Б
й. Детето не заплака, както обикновено става съ
новородените. То остана съ отворени очи, може
би заслушано въ чудния звукъ, който пръвъ до
косна неговия слухъ.
ДНИТБ минаваха. Зимата премина и дойде
пролЪтъта. Детето не плачеше. То седеше мирно
и все слушаше. Майката се страхуваше. Този нетьрпимъ звукъ може да*му повреди. Бащата беше

сигуренъ, че малката ще свикне и, когато стане
голяма, ще се забавлява сь този звукъ. И може би
затова той я нарече Мария.
Беше интересно да се гледа детето, което
вечерь заставаше на прозореца, хващаше се за
отвеснитъ му железа и гледаше светлината, която
блуждаеше по хоризонта, запалваше големи сре
бърни петна върху гьрбовегЬ на ВЪЛНИТБ и угас
ваше, за да се появи отново следъ няколко мига.
Малката Мария започна да забелязва парахо
дите. Пон-Ькога тЬ се появяваха въ светла утринь,
отначало сьвсемъ малки, като сини силуети, а после
се очертаваха куминитъ и мачтитЬ. ПараходигЪ
напредваха къмъ брега, ставаха все по-големи и
по-големи и, най-сетне, предъ погледа на детето
изпъкваха ярко сь своитъ големи корпуси, бояди
сани въ черно и бело, сь високи кумини, които
изригваха кълба димъ. Другь пжть гв пристигаха
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Когато се връщаше при баща' си, тя имаше
презъ нощьта. Техните светлинни блъсваха въ промежутъка на тъмнина, докато светлината на фара залутанъ погледъ и напрегнато лице.
пълзеше по хълмоветЬ. Тези светлини растеха,
— Какво ти е ? — питаше бащата. — д а не
оформяха се въ светли квадратчета и големи къл еж ти се карали на пристанището ?
ба. Когато параходите минаваха близко край бре
— Не. Не еж, — отвръщаше глухо Мария. —
га, и силната светлина на фара ги осветеше, Мария
Защо
ще се каратъ.
ги. виждаше огромни, като чудовища, изплували
А после добавяше, като гледаше далече изъ
отъ морските дълбини.
Когато Мария навърши петнадесеть години, морския ширъ:
— Тамъ имаше много параходи.
майката умре. Пренесоха трупа въ малката църкБащата свиваше рамене.
вица на селото и, следъ това, зиналиятъ гробъ по
гълна ковчега. Бащата и момичето останаха сами
— Не си виждала ти много параходи. Б е ш е
предъ купчината пръсть, която скри любимото имъ то н-вкога. Тогава наистина имаше много параходи.
сжщество. Смрачаваше се. Требваше да запалятъ А сега? Презъ день презъ два ще доплува нъкой.
светлината на фара.
Ехъ, не си виждала ти много параходи.
Веднъжъ Мария прекжена думите на баща си:
Тази вечерь Мария остана на прозореца и
— И азъ искамъ да пжтувамъ.
дълго гледа светлината, която прорязваше мрака
Той не се учуди.
надъ морето. Тя знаеше какъ се върти горе зжбчатото колело, което сменяше светлината и мрака.
— Знамъ.
Така неусетно се б е превъртЪлъ животътъ на
— Отгде? Азъ не съмъ ти казвала.
майката и беше угасналъ завинаги.
— Всички, които живъятъ по морските бре
Късно презъ нощьта, когато бащата стана да гове, искагь да пжтуватъ.
дежури вместо нея, тя отказа да легне. Не би мог
— Но а з ъ . . . — тя се запъна.—Азъ требва
ла да заспи. По-добре той да продължи съня си.
непременно да пжтувамъ.
Вс%ки два часа тя отиваше горе, навиваше
— Защо непременно?
часовниковия механизъмъ и се връщаше долу на
— Не знамъ. Иначе, струва ми се, бихъ умряла.
прозореца. Така прекара нощьта. Когато на хори
—
Хайде, момиче, изкарай отъ главата си
зонта се показа светлата ивица на утрото и раз
тези
мисли!
Майка ти цътш тридесеть години живи
пръсна мрака надъ морето въ светлосинкавъ сдрачъ,
тукъ
и
никжде
не ходи. И желание, нямаше да
светлината на фара побледне. Мария я угаси. И
докато седеше горе и се взираше въ далечината, пжтува.
— Не съмъ сигурна. Може би, тя затова тол
тя забеляза силуета на парвходни мачти. Колкото
по-изобилна ставаше светлината надъ морето, тол кова рано умре. Азъ мисля, че тя е искала да
кова по-големъ ставаше силуегьтъ на идващия па- п ж т у в а . . .
Тъзи разговори оставаха недовършени. Ба
раходъ. И когато слънцето изплува изъ водите,
параходътъ беше наближилъ брега. Първите слън щата, нъвгашенъ морякъ, беше скиталъ по свъта
чеви лжчи блесгБха върху кржглитв прозорци и и нъмаше у себе си онази паляща жажда, която
души всички онези, които не еж пжтували по мо
белината на палубите.
Мария стоеше, опрела чело о стъклото. Тя ре. Но Мария не се успокояваше. Много пжти, ко
беше забравила за смъртьта на майката. Никаква гато се разпръснеха мъглите, и тя спираше сире
смжтна болка кипеше въ гърдите й. Какво имаше ната, струваше й се, че този зовъ, който търси заб
тамъ на белите палуби? Кои бЪха ГБЗИ хора, лудени параходи и имъ показва правия пжть, все
чиито фигури се движеха тамъ? Отъ кжде идеха лще продължава да звучи. Ала не отъ сушата, а
и за кжде щЪха да продължатъ? Ще може ли единъ отъ морето. Той беше тъй властенъ, щото Мария
день и тя, Мария, да замине съ единъ такъвъ па- не можеше да го заглуши. Като че ли извираше
отъ ТЪМНИТЕ глжбини на морето, носеше се надъ
раходъ и да види света ?
Зжбчатото колело на фара продължаваше да водната повърхность, идваше заплашително и об
се върти и да отбелязва пжтя на една друга жена хващаше трепетното сърдце на Мария.
Ела . . . Ела . . . Ела . . .
— дъщерята на фаропазача.
Тогава тя хващаше въ ржце главата си и пла
*
*
чеше. Когато се успокоеше и погледнеше пакъ
Понякога Мария отиваше на пристанището къмъ морето, чувствуваше меките извивки на въл
за масло. Тамъ страхливо оглеждаше лицата на ните, като примамлива ласка. Жаждата гореше
хората, които стояха облактени върху оградите на сърдцето, а зовътъ идеше отъ къмъ морето, влас
параходните палуби. Т-БЗИ погорътш и набръчкани тенъ и неумолимъ.
Една ясна вечерь, когато светлината на фара
лица я смущаваха. Хубаво ли е тамъ, отвъдъ хо
ризонта? Има ли такива фарове въ далечните чертаеше плавни кржгове, Мария седеше предъ
страни? Има ли сирени, които зоватъ въ МЪГЛИ малката кжща и гледаше морето. Отъ тамъ идва
ше влаженъ дъхъ на водорасли. Момичето б е об
ВИТЕ дни и нощи?
Тя нямаше куражъ да задава ТБЗИ въпроси. хванало коленете си съ ржце и мислеше упорито,
Но чувствуваше дълбоко въ душата си жаждата че единъ день ще пжтува, ще иде далече. И все
да може и тя да замине некоя сутринь, изправена по тези сини белогриви вълни.
Въ тишината долете шумъ отъ стжпки. Некой
върху палубата на. некой отъ твзи големи пара
ходи. Искаше да види светлината на фара, далеч се изкачваше по пжтеката.
на, и все пакъ свидна, като спомена за покойната
Мария мислеше, че се връща бащата. И за
майка. Искаше да почувствува онази лека тжга, това не се обърна, когато стжпкигЬ се прибли
която ще я обхване, когато изчезне силуетътъ на жиха до нея.
родната земя.
— Добъръ вечеръ, — поздрави некой тихо.
Тя скокна. Предъ нея стоеше младъ момъкъ,
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Нейнигв очи, свикнали въ тъмнината, различиха
ясно чертите на лицето му.
— Не се плаши, — усмихна се той. — Седни.
И азъ ще седна.

Свободно, като че ли е познатъ и очакванъ
гостъ, момъкътъ седна на стжпалото и покани
Мария:
— Седни. Азъ не съмъ лошъ ЧОВ-БКЪ. Ще ти
разправя защо съмъ дошелъ.
Мария се покори. Седна на стжпалото де не
го и наведе глава.
— Азъ съмъ морякъ, — започна момъкътъ.
— Ида отъ далече.
Тя го погледна и повтори като ехо:
— Отъ д а л е ч е . . .
Изви погледъ къмъ морето, къмъ далечния,
«евидимъ хоризонтъ и запита глухо:
— Тамъ хубаво ли е ?
Внезапна болка б%ше сграбчила гърдите й.
Б е ш е се пробудила онази дива, първобитна жаж
да за далеченъ пжть, за безумно скитничество.
— ЧовЪшкиятъ езикъ е безсиленъ да опише
тази дива и, понекога, страшна красота, която виж
даме ние, моряците.
Той се наведе изведнъжъ, взре се въ Марии«ото лице и запита:
— На колко години си?
—' Седемнадесеть, — отвърна тя веднага.
Н-вкаква смжтна надежда, че този ЧОВ-БКЪ мо
ж е да й помогне за далечното пжтуване, се про
буди въ душата й.
Той се заеме.

— Защо се см-вешъ? — запита Мария.
— Отъ радость. Знаешъ ли? Азъ отдавна
съмъ напустналъ България. Работя въ френския
параходъ „Жана Д'Аркъ\ Преди бзхъ въ единъ
холандски параходъ — обиколихъ всички морета.
Когато наближавахме некое пристанище и виждахъ светлината на фара, азъ си казвахъ: „Връщамъ се". Струваше ми се, че този фаръ блещука
отъ родната земя, че ме мами. Но когато влизахме
въ ГОЛ-ВМИГБ пристанища, азъ разбирахъ, че не
съмъ до родната земя.
Той млъкна и тя го запита:
— Вие, моряцит-в, мислите ли за родна земя?
— Повече отъ всички онези, които я тъпчатъ.
Какъ жадуваме да я видимъ, да се върнемъ, да
стжпимъ на нея. Нощесъ бехъ дежуренъ, когато
се появи едва видимо светлината на фара. Доплака ми се. Като че ли тази далечна светлинна

беше искрица отъ майчината любовь, която ме
зовеше неуморно. До сутриньта стояхме на котва
извънъ пристанището. А тази светлина все про
блясваше въ моята каюта. Тогава поискахъ да дой
да тукъ. Не знамъ защо. Може би, за да видя
хората, които се грижатъ за тази свътлина.
Мария беше подпрЪла глава на дланигв си
и оставяше сълзите си да текатъ. Щзла нощь тя
б е стояла до прозореца и б е гледала свътлинитв
на парахода, който стоше извънъ пристанището.
Морякъть помълча малко и се обърна къмъ нея:
— Защо плачешъ?
— Защото не мога и азъ катотебеда пжтувамъ.
Той я погледна внимателно.— Искашъ ли да пжтувашъ?

— Много. Струва ми се, че бихъ умр-вла, ако
не замина.
*^ * *

На другия день морякъть пакъ дойде. Когато
виде на дневната светлина Марииното лице, той
остана неподвиженъ.
— Защо ме гледашъ?
— Чудно! Ако бихъ те видълъ нъкжде навжтре, далечъ отъ морето, ти би ми спомнила за
него. Има въ тебе н^що, какъ да ти кажа, Н-БЩО
морско. Какво е, не знамъ. Какви дълбоки очи
имашъ!
— Отъ сълзитЬ.
— Защо плачешъ?
— Земята ми се струва като клетка.
— А морето?
— Просторъ. Може би, нЪкой день ще се
хвърля въ него и нЪма да се върна.
— Почакай.

Той й се усмихна.
— Почакай само една година. Азъ ще се
върна и тогава ще заминемъ двама.
Тя не пов-Ърва. Но все пакъ т%зи негови
думи я зарадваха. И когато той запита:
— Щ е ме чакашъ ли?
Тя отвърна съ светнали очи:
— Ще те чакамъ.
Когато момъкътъ слизаше надолу по пжтеката, Мария стоеше върху каменитБ стжпала предъ
кжщичката и гледаше следъ него.
Вечерьта „Жана Д'Аркъ" отплува. Мария стоя
дълго на брега. Дори и тогава, когато свътлинитв
на парахода б%ха вече потънали въ мрака на да
лечния хоризонтъ.
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Отъ тази вечерь, Мария влагаше ц-Ьлата си
душа въ грижигЬ за фара. Когато вечерь запал
ваше светлината, 7Я имаше чувството, че въ лжчиТБ на фара гори и нейната жажда да посрещне
по-скоро .Жана Д'Аркъ". А въ мъгливите дни и
и нощи, когато пущаше сирената, ней се струваше,
че въ пронизителния звукъ е вплетенъ и нейниятъ
зовъ: Е л а . . . Е л а . . . Ела...
ДНИТЕ течаха. Минаха зимните бури, и дойде
пролътьта. После — пътото. Мария се радваше.
Още малко. Още малко.
Ала годината изтече, и младежътъ не дойде.
„Излъгалъ те е, шепнеше съмнението въ Мариината душа. МоряцитЬ се мънятъ като морето". „Не той
не ме е излъгалъ. Той ще дойде. Той каза истината".
Когато цълъ месецъ чака напраздно, тя ре
ши да отиде на пристанището. Тамъ потърси единъ
старъ приятель на баща си и го-запита:
— Идвали френския) параходъ .ЖанаД'Аркъ"?
Стариятъ морякъ я погледна очуденъ.
— Не знаешъ ли? Преди четири месеца този
параходъ потъна на пжть отъ Марсилия за Тунись.
Торпилира го единъ испански крайцеръ.
Мария не слушаше повече. Тичешкомъ напустна пристанището и се върна въ кжщи. Няма
ше сили да плаче. Б е ш е като зашеметена. Като
че ли дълго време люляна отъ ВЪЛНИТЕ.
Вечерьта запали светлината и залепи чело о
стъклото на прозореца. Все още не заплакваше.
Обръчъ б%ше стегналъ гърдите й. Бъше вкаменилъ
всичко, душата й, очите й, СЪЛЗИТЕ Й.
Презъ следващите дни тя забрави, че е ходи
ла на пристанището и че еж й казали нещо за

потъването на „Жана Д'Лркъ". Тя отново зачака.
Беше сигурна, че параходъть ще пристигне н-Ькой
день...
Светлите нощи на лътото и есеньта си оти
доха. Единъ день мъглата нахлу на едри кълба
отъ морето. Мария стоеше на бръга и я гледаше.
После, затича като луда въ мазето, запали мотора
и пустна сирената. Звукътъ разтърси кжщата, сви
едно кълбо около сърдцето на .Мария и хукна
презъ мъглата навжтре въ морето.
Ела . . . Ела . . . Ела . . .
Мъглата бързо пълзъше по брега, закриваше
селото и се впущаше къмъ горите.
Цъла зима зовеше отчаяно звукътъ на сирена
та. Ц-вла зима Мария стоеше свита и стенеше за
едно съ този сърдцераздирателенъ звукъ:
Ела... Ела ... Ела...
Рано презъ пролътьта, въ единъ мъгливъ
день, когато сирената все тъй неуморно зовеше
заблудените парахади, намериха трупа на Мария
върху морския бръгъ, изхвърленъ отъ вълните.
Малката пазачка на. фара не бъ могла да стигне
далече. Морето я връщаше на родния бръгъ.
Когато вдигнаха трупа и го занесоха горе
въ кжщицата, сирената продължаваше да зове,
като че ли беше въплотила въ своя звукъ душата
на мъртвата девойка.
И отъ тогава, презъ мъгливите дни и нощи
сирената зове съ болезнена жаль. И въ нейния
звукъ се долавя НЕЩО отъ жалбата на мъртвата
девойка, която дори следъ смърьта си продължава:
да зове:
Ела . . . Ела . . . Ела . . .

Н. Д. МИШЕБЪ

ДУНАБЪ ПРИИЖДА
Германия усилено нарежда довършването въ
възможно най-кжсъ срокъ и по възможно найбързъ способъ на канала Рейнъ-Майнъ-Дунавъ. Отъ
десетки години изработването на този каналъ е
проектъ въ изпълнение: отъ цълата дължина на
канала, 3300 клм., оставатъ да се довършвать само
още 300 клм. т. е. отъ Вюрцбургъ до Регенсбургъ.
Чехословашко, отъ своя страна; има предъ
видъ каналното съобщение Елба-Морава въ свръзка
съ главния каналенъ пжть Одеръ-Дунавъ.
Интересното е, че на Одеръ работата въ съот
ветната нейна часть ще се продължи отъ Германия,
за доизкарване сръдно-германския каналъ, та по
този начинъ да се осигури плаването по р. Одеръ
презъ целата година. Коритото на средно-германския каналъ се пригажда за еждове отъ 1000 до
2000 тона.
И Германия и Чехословашко усърдно целятъ
свързването на ВОДНИТЕ си пжтища сь главния воденъ пжть, пресичащъ Европа-Дунавъ! Какво озна
чава това?
И Германия, и Чехословашко еж индустриални
страни съ големо производство, за което и дветъ
търсятъ евтинъ пжть за пласирането му т. е. търсять воденъ пжть за своя износъ.
И дветв страни търсятъ сурови материяли и
храни т. е. търсятъ и пригаждать воденъ пжть за
своя вносъ.
•
А като воденъ пжть, Дунавъ винаги е привличалъ и занимавалъ прозорливитв умове. За Карла

Велики, за Наполеона несбждната мечта е било
свързването на Северно море съ Черно. За Гер
мания презъ Европейската война стана още поясно, че за нея, несамозадрволяваща се страна,
водниятъ пжть Рейнъ-Майнъ-Дунавъ е жизнена
необходимость.
Дунавските и балканските сурови материали,
петроли, храни и др. еж явниятъ обекть на водния
пжть Северно море — германската водна канали
зационна мрежа — Дунавъ.
Дунавските и балканските страни еж очеби-

ПО ЦЯРСКЯТЛ РЪКЯ
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ющиятъ обектъ на силно напъващото за пласиментъ голямо индустриално производство.
Часть — и то голема часть — отъ досега
шния сухопжтенъ вносъ на Германия въ България
очевидно ще се отклони по по-евтиния пжть, по
водния пжть. Северните морета и северните инду
стрии се спускатъ презъ Германия и Чехословашко
по Дунава, прииждатъ по Дунава.
Това виждаме всички, по него приказваме
почти всички. Много е отрадно, крайно- утешително
е ! Но въ случая не требватъ думи, ни съчувствия
. . . а дела!
Готови ли сме да посрещнемъ прииждащия
по Дунава чуждъ приливъ, като пустнемъ по него
поне нашъ отливъ, ако не съум-вемъ да съберемъ
и прилива и отлива подъ нашия трибагреникъ?
При сждбоносни събития, налагатъ се скжпи
решителни мерки, но бързи мерки. Усилениятъ
вносъ безмилостно приижда, съответно ще се уве
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личи и износътъ. Ще оставяме ли все другитгь да
обиратъ подъ носа ни, и отъ вноса а отъ износа,
хубавия и вкусенъ каймакъ отъ млгькото на майка
България, като съ примирение се задоволяваме да
си посръбваме по чашка суроватка . . . ?
Ние и требва, па и можеме, сами да разна
сяме нашия износъ комуто той е потр-вбенъ, като
сжщо сами си взимаме нашия вносъ. Това е въпросъ на споразумение и на договоряване. Яко Ду-'
навъ е първата отбранителна линия на Индия за
англияанитгъ, Дунавъ е последната
отбранителна
линия на България за българитгь/
Когато се мижи, ясно е, че нищо се не вижда*
Нека тогава, докато е още време, си отворимъ
очите и се огледаме съ разбиране. Инакъ не ще
усЬтимъ кога ще удари сждбоносната минута за
отчаяно разпръскване по цЪлъ СВ-БТЪ стопанско
505, а неизбежно следъ това и политическо 5 0 5 .

Параходни в р ъ з к и с ъ Югославия
На 20 май т. г. въ пристанището на Варна
пристигна югославянскиятъ параходъ „Ловченъ"
отъ дружеството „Зетска Пловидба" въ Цетина.
Параходъть има бруто 2488 тона, а нето 1481
тона; пригоденъ е за пжтническа служба, като има
75 първокласни легла и 32 третокласни. Кабините
и салонитЪ на парахода еж луксозно обзаведени.
Дружеството „Зетска Пловидба" установява редовенъ рейсъ отъ Сплитъ до Черно море и обратно.
По случай първото пристигане на парахода беше
даденъ приемъ на официалните власти и поканени
граждани отъ Варна, между които председателя и
и гл. секретарь на организацията ни, отъ дирек
тора на дружеството Р. Дусунио и коменданта на
парахода Сърдусе Дусуричъ.
Това е първиятъ редовенъ рейсъ, установенъ
между Югославия и България за прЪко съобщение
по море, целящъ да засили взаимното опознаване
на двете славянски страни, чрезъ удобно и приятно
пжтуване, особно презъ летния сезонъ.

ПЯРНХОДЪ „ЛОВЧЕНЪ"

Съ кораба пжтуваха около 50 души пжтници,
повечето длъжностни лица отъ дружеството „Зет
ска пловидба". Между пжтницитЬ б-Ьха и двама
журналисти, отъ редакциите на най-големите бел
градски вестници „Политика" и „Време", които
имаха за задача да се опознаятъ съ варненския
курортъ, тъй като параходъть ще служи и за ту
ристически рейси изъ близкоизточните пристанища,
разбира се между техъ и Варна.
На първо време параходъ „Ловченъ" ще по
сещава варненслото пристанище единъ пжть въ
месеца.
Нека пожелаемъ така щастливо започнатигЬ
връзки по море да се развиватъ и закрепнатъ за
да послужатъ за още по-сърдечното сближение на
двата братски народа.

ЦГ^.-./У!.»?^,^—————>*—|—^^^т^—

92

МОРСКИ СГОВОРЪ

„Д'ИБЕРВИЛЪвъ варненското пристанище

Гостуване на чуйсди военни кораби в ъ варненското пристанище
Отъ 7 до 11 май т. г. въ варненското прис
танище гостува френскиятъ воененъ корабъ в Д'Ибервилъ". Пристигналиятъ съ него контръ-адмиралъ
Ферне, командуващъ източната средиземноморска
френска еск.адра, презъ време на гостуването на
прави посещение на София, кждето 6% приетъ на
аудиенция отъ Н. В. Царя.
и Д'Ибервилъ" е канонерка съ водоизместване
1,969 тона, скорость 18.9 мили, районЪ на действие
10,000 мили, обслуга 135 души. Въоржжение: три
12 см. и четири 370 мм. орждия.

Отъ 17 до 20 май т. г. ни гостува турскиятъ
кръстосвачъ „Хамидие", който е добре известенъ
на всички съ сполучливото му торпилиране отъ
нашите торпедоносци презъ време на балканската
война. „Хамидие" сега е учебенъ корабъ.
Той е построенъ презъ 1903 г. Има водоиз
местване 3,850 тона, скорость 22 мили, районъ на
действие 5,500 мили, обслуга 410 души; въоржженъ
е съ две 150 мм. орждия, осемь 75 мм. противоаеропланни орждия, б картечници и 70 мини за
заграждане.

ПАНЧО М И Х А И Л О Б Ъ

Ч А Й К И
Беше къмъ края на петото.
Вече студениятъ в%гьръ нахвърля златото на
есеньта по дърветата, и. веселото безгрижие на
многото слънчеви дни се замъгли.
Ето, помислихъ си, тр%бва да се замине днесь
или утре въ града и наново — срЪдъ праха, суетливата залисия и ненависть на злите хора — непосиленъ трудъ, грижи, безпокойства. За земния
свътъ, за небесния хлъбъ.
Отидохъ за последенъ пжть въ морската гра
дина и седнахъ въ най-отдалечения й кжть.
Тамъ, отъ високо, съ любопитството на дете,
гледахъ дълго-дълго спокойната повърхность на
морето.
Грамаденъ холандски параходъ напускаше при
станището. Сирената засвири дебело, наранено, съ
скръбь, и черната маса отъ желЪзо — блеснало
на слънцето — из/гЬзе скоро-скоро на открито.
Отъ пъната се образува дълга б;вла ивица като
разтакано платно.
Параходътъ като достигна червения конусъ, нанаправи голЪмъ полукржгъ (и балата п4на по
него), каточе спрЪ за малко, подвижи се наново,
сви на десно и се изгуби задъ скалите на Галата.
Морето наново опусте.

Зелените, СИНИТЕ и ТЪМНИТЕ му петна, при
месени съ блЪскавия седефъ на небето, се поглъ
щаха едно друго, докато слънцето — кърваво,
ГОЛ-БМО, заковано на западъ — ги запали. Но появилиятъ се вътъръ разкжса полегналитъ пламъци
на повърхнината, и ВЪЛНИТЕ изведнъжъ станаха
парцаливи, студени.
Накрая, съ разперената си червена длань
слънцето изравни всичко, потрепера за мигъ-два
и — издъхна.
2
Зачу се музика. Отъ къмъ буфета. Лиричната
ария на Л е н с к и . . . И ведно съ мекигв ронливи
звуци ръмЪха, прииждаха прозаичните сенки на
нощьта; една отъ последните лътни нощи, смък
нала отъ очитЬ на студените звезди тежката ма
раня на ясния день. .
Глухо наоколо. Само една свика, подгоне
на отъ страстьта и безумието на шумната улица
(о, всека привечерь ставаше тя такава!) пробегна
леко по песъка и — задъхната, уморена — се
тръшна на срещуположната пейка.
Беше младо момиче, наметнало на голи ра
мена широкъ испански шалъ съ* копринени рес
ници, увиснали чакъ до земята. КОСИТЕ Й, тъмни и
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„ХПМИДИЕ"
въ варненското пристанище

меки, беха ниско като на момче остригани, лицето
— слабо, напудрено, устните — малки, сухи и
безкръвни.
На пръвъ погледъ тя не изглеждаше красива.
Не. Яла една-две минути и — окото свикваше сь
мекия добродушенъ погледъ, сь голите обли ржце,
сь нежната линия подъ брадичката и бкпата от
крита часть на гърдите.
Но това лице ми бт^ше познато. Наистина.
Познато? А кжде ли съмъ го ср-вщалъ? И то на-"
скоро . . . тука въ Варна.
Въ казиното?
Не!
На улицата . . . въ градината?
Не!
Тогава въ влака, на плажа или ? . . . Азъ обръщахъ една следъ друга картините, групичките
. хора.
На края си спомнихъ . . . Да-а. Преди две сед
мици — на пристанището, на палубата на единъ
параходъ.
Ето.
По пладне — на горещъ день. На пристани
щето нвмаше нито единъ параходъ. Хамалите
сггБха на сЪнка: по гръбъ въ различни пози и сь
шапки сложени върху лицето.
Само Н-БКОЛКО дами сь разтворени цв-Ътни
чадърчета се разхождаха — отъ бариерата до въл
нолома и обратно. Те разговаряха високо: за близ
ката предстояща война, за великолепно уреденигв
бани, обезценения левъ и — любовьта, чистата
романтична любовь отъ деветнайсетия В-БКЪ.
Зададе се параходъ, и малко по малко при
станището се оживи. Разтичаха се чиновници, хамали.
Великанътъ гордо приближи, поспри се малко,
изви гръбъ бавно къмъ пристанището и удари
железното си чело о камъка: тежкигв синджири
на котвигЬ задрънкаха.
Скоро спустнаха мостчето, и първа скочи една
девойка, сь кжса червена рокля и зеленъ като
вълнитъ пжтнически вуалъ.
»
Причака я младъ господинъ, безъ шапка, сь
гладко обръснато кржгло лице. Изпърво ГБ се спо
гледаха като непознати, ала това не трая дълго.
. Господинътъ се окопити, хвана й ржцегв и една
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следъ друга ги целуна. ОЧИГБ на момичето светнаха.
— Да вървиме, — изрече то съ радость, като
се облегна на ржката му.
И двамата тръгнаха къмъ желязната врата на
митницата.
— Ти получи ли писмото ми? — запита тя.
— Да . . . йхъ, каква мжчителна разд-вла . . .
— Година . . .
— Не, повече има . . . и два месеца . . . Но
слава Богу, всичко се свърши,
— А тя замина ли си? — и момичето го по
гледна право въ очите.
Вместо отговоръ, той се наведе и повторно
ц%луна ржцетъ й. Нежность или прошка се криеше
задъ ТБЗИ целувки?
— За винаги?
— Стига си разпитвала . . . Ти си уморена отъ
пжтя сега, после като пристигнемъ въ къщи . . . Да
вземемъ файтонъ . . .
И те взеха файтонъ — елегантенъ скжпъ съ
гумени колела, който бързо и безшумно се изкачи
по пристанищната улица, ц-вла зал%та отъ слънцето.
3.
Сега девойката изглеждаше убита. Нито поменъ, нито свика отъ оная свЪтла радость, която
зале лицето й тогава.
Тя разтвори чантата си — черна кожена, безъ
дръжка, — извади оть простъ синъ пликъ дълго
писмо и го зачете. На места тя прекжсваше сь
една лека въздишка, съобразяваше н-Ьщо и пакъ
поради мрачината приближаваше писмото до
очите си.
Като стигна до края, тя отпустна ржцетв си въ
полата, погледна безучастно къмъ морето и за
плака. Една по една СЪЛЗИТЕ се търкулваха по
бледото, натжжено лице.
По-късно подигна решително глава, огледа се
наоколо, изправи се, поизпъна гърдите си, вдъхна
дълбоко и тръгна по пжтеката, която извеждаше
къмъ пристанището.
Въ мрачината само белата* ивица на испан
ския шалъ се виждаше вече. Накрая и тя се
изгуби.
Арията спре. Но, като продължение, се чу
сирена, прощална плачлива сирена.
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И з ъ х у д о ж е с т в е н а т а съкровищница на д/юрето
ВИТБ раци напр., еж съ кржгла или жглеста форма,
трети приличатъ на паячета, а четвърти еж съ
тънко ГБЛО и издадени на стълбчета очи — една
форма, която напомня на всичко* друго, но не и
на ракъ.

Повечето отъ морските ракообразни живъятъ
самостоятеленъ, подвиженъ животъ, но има и та
кива, които паразитствувать върху други животни.
Паразитите оставатъ почти неподвижни и промЪнятъ ТБЛОТО си — съ цель да се закрепятъ и
хранять по-добре — до неузнаваемость. Я трета
една, макаръ и малка, група отъ морскигЬ рачета
се е отказала отъ подвижния животъ, и докато еж
млади плаватъ, а като израстнатъ—закрепватъ се
върху некой твърдъ предметъ, образуватъ си не
подвижна черупка и до края на живота си оставатъ
прикрепени, неподвижни.
Прави, криви или съ паякообразни тела, пъл
зящи, подскачащи, плаващи или закрепени—всички
морски ракообразни иматъ винаги чудно красиви
багри, обрасли и набраздени крачка и черупки.
Феерия отъ чудни краски ще намерите напр., върху
крачката и опашката на плаващите рачета. Найчудни и съ вкусъ направени орнаменти ще наме
рите върху черупките на кривигЬ раци. Д пипа
лата и крачетата на паякообразните рачета еж
окичени съ най-финни четинки, нокътчета, гребенчета и художествено извити кукички.

III. Ракообразни.
Морето е твърде богато на най-различни —
малки и големи, пълзящи и плаващи—ракообразни
организми. Едни отъ ГБХЪ, каквито еж омарите,
стигатъ 70—80 см. дължина и неколко килограма
тежесть други еж едва забележими съ просто око.
Тъмните морски бездни и дупки между скали
и камъни, тинята и пътъкътъ ПО морското дъно, сво
бодните, вечно подвижни морски води—навевкжде
морскиятъ просторъ е приютилъ и далъ възможность да се обособятъ и сжществувахь стотици найразнообразни видове ракообразни.
Те, ракообразните, иматъ твърде сжществено
значение въ общия животъ на морето. Докато
движещите се по дъното играятъ ролята на сани
тари като почиствать морето отъ гниещитЬ тру
пове, които изядать — други, главно дребни пла
ващи рачета, еж чисти вегетарианци и се хранять
съ дребнитЬ едноклетни растения на плаващите
морски ливади. Тия рачета-вегетарианци се явяватъ
като твърде важна връзка между морскит-Ь растения
"и животни (каквато връзка еж и тревопаснитЬ жи
вотни на сушата), защото отъ една страна се хра
нять съ растения т. е. иматъ способностьта да превръщатъ растителните белтъчини въ животински,
а отъ друга страна служатъ за храна на по-гол%ми
животни.
По форма и начинъ на животъ морските ра
чета и раци. еж най-разнообразни. Има такива съ
ясно ракообразна форма на телото, други — кри-

На двегв горни табла еж представени н%кои
отъ морските ракообразни съ по-характерни форми
на
тЪпото.
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БТ5ЛИ ВЪЛНИ
картина отъ М. Сакжзовъ
ДОБРИНЪ БАСИЛЕЬЪ

Изложба на т о р с к и картини на Миленъ Сакжзовъ
Въ отношението и по-близкото опознаване
на нашето море, и морето изобщо, у нашето об
щество и неговия духовенъ елитъ презъ послед
ните години се наблюдава едно особено явление.
Докато белетристиката и поезията все още се
държатъ доста далече отъ морето и произведе
нията на писатели и поети съ морски сюжети еж
извънредно гол-вма редкость, докато съ изключение
само на единъ ний нямаме морски писатели, броятъ
на нашите художници-маринисти се увеличава.
Освенъ Александъръ Мутафовъ и следъ него
Христо Каварналиевъ, ний имаме вече Георги
Велчевъ, Маринъ Жековъ, Александра Мечкуевска,
отчасти Мтанасъ Миховъ, които въ последните две
три години дадоха ценни доказиза творческо превъзсъздаване на морската стихия на платното.
Единъ между ТБХЪ е и Миленъ Сакжзовъ.
Вече за трети пжть Миленъ Сакжзовъ излага
предъ българското общество картини съ сюжети
отъ морето, плодъ на неговото особено виждане
на морската стихия и морската ширь и тоя пжть
за време отъ 15 май до 5 юний т. г. въ фоайето
на Варненския народенъ театъръ.
Въ 75-те изложени платна е включено не
само българското Черно море. Подъ ржката на
нашия български художникъ еж снети одухотворени
картини на кжтове отъ холандското море, отъ Бискайския заливъ, отъ Средиземно море при Малта,
Италия, Испания, Нлжиръ, Тунисъ, Александрия,
Архипелага, Гърция, Дания и др. места, които художникъть е посетилъ презъ време на своигЬ
странствувания. Той е плавалъ по море до Тан-

жеръ въ Мароко, до шведския брегь, ЛКЛГБЛЪ се е
на морските гърди предъ Гибралтаръ и е рисувалъ тоя знаменитъ поргь въ картината № 34 —
Гибралтаръ. ОчигЬ му еж видели Соренто (кар
тини №№ 52, 65 и 72) и еж предали чрезъ ржката
и чрезъ въображението намъ великолепните об
рази на тия райски кжтища на земята. Прозрач
ното було, спуснато отъ всемирната десница върху
Ламаншъ, художникътъ ни е предалъ внушително
и пълно съ настроение въ картината я\-а МапсЬе"
(№ 71).
Така сжщо на българска земя отъ българска
земя виждаме Фолкестонъ (№ 49) Св. Винцентъ
(№37) Португалия, о. Каскетъ (№ 31) въ протока
Ламаншъ, о. Зембра(№48) срещу туниския бр-Ьгь
Тарифа (№ 38) на испанския брегь, западно отъ
Гибралтаръ и т. н.
По-скромниятъ български брегь, чиято линия
е по-еднообразна, е олученъ
въ
н-вколкото
картини на Сакжзова тъкмо въ ония точки, гдето
окото ще намери елементите на романтиката и
въображението — прелестите на екзотиката.
Созополскиятъ брегь, съ морето, съ своите
заливи, както и при други художници възкръсва
предъ насъ очарователенъ, наново откритъ, изтъкнатъ чрезъ багри и линии въ нашето съзнание
и нашите спомени, за да го запазимъ, съ него
вите скали и бурнитЬ морски нагони, за винаги,
тамъ и да го имаме като богатство не по-малко
ценно отъ това на южно-италиянското море и
архипелага.
Морето съ вълните, съ поривитв си, съ смръ-
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щенигЪ небосклони и свити вежди на небето, съ червено и алено, багри акварелъ „Затишие" (№ 45),
затаения дъхъ предъ буря, съ избуха на деветата мощното платно съ „Бискайския заливъ" (№ 11),
вълна и б-влата беснееща пЪна, съ далечното ехо плаващата като нъкакъвъ. символъ голЪма ветрона отминали вълнения оживява, предъ насъ, ний ходка Марица (№ 14), лъхащото неотразимо въз
го чувствуваме, ний го виждаме въ картините на действие и трепетъ „Мрачно утро" (№ 46), „Есень"
Сакжзова така, както то е тамъ, въ ширенето, ний (№ 18), „Черноморски фиордъ", една отъ найго слушаме, така както то шуми и бучи, съ веч ценните картини, № 20 — „Край Созополъ" и др.
ната си пъхень, и това само благодарение на голя
Морето и българската живопись требва да
мото изкуство, на четката, на точното съчетание благодарятъ много на топлотата на художника
на багрите и на пълните съ видения очи на младия, Миленъ Сакжзовъ и на неговия замахъ да твори
но даровитъ български маринистъ.
и създава видения и мигове отъ всемира и приро
. Като средище на изложбата стои издържа- дата, въ които говори вечната красота и вечната
ниятъ въ тонъ, настроение и нежни, вечерни, въ свобода.

И з ъ йсивота и деиностьта на организацията
По случай Тезоименния день на Н. В. Царя между
него и Гл. управително тътю на организацията бЪха размвнени следните телеграми:
Алепсандъръ
Маноловъ
Председатель Български Народенъ
Морски Сговоръ
Варна
Благодаря сърдечно вамъ и на членовегв на Морския
Сговоръ за поздравитв и хубавитъ- пожелания по случай
имения ми день.
Царьтъ
Негово Величество
Царя
№ 213
*
София
14 май 1938 год.
Варна
По случай Тезоимения день на Ваше Величество азъ
и членовегв на Българския Народенъ Морски Сговоръ съ
чувство на особена преданость поднасяме на своя Върховенъ Покровитель поздрави и пожелания, щото Вашата
морска политика да получи пълното свое реализиране.
Председатель Лл. Маноловъ.
Делегация въ съставъ председателя на Гл. упр. ГБЛО,
главния секретарь и представители на клоновегв Плъвенъ
и София се яви предъ Господина Министра на Войната на
който поднесе изложение въ връзка с ъ отбраната на нашитв крайбръжия, а сжщо така и друго за развитието на
дунавското ни корабоплаване. Министърътъ е изслушалъ
делегацията по всички въпроси, засъгащи организацията, и
е обещалъ подкрепата си тамъ, кждето това е въ връзка съ
Военното Министерство.
Сжщата делегация депозира изложенията на организа
цията и в ъ канцеларията на Двореца на Н. В. Царя.
На 8 май т. г. русенскиятъ клонъ уреди разходка по
р. Дунавъ до Тутраканъ, кждето е билъ позволенъ престой
отъ единъ часъ.

При клонътъ е формиранъ вече ученически легионъ
отъ 50 души, който подържководството на мичманъ Тремолъ
Ивановъ започва редовни занятия
Русенскиятъ клонъ се сдоби и пустна на вода една
нова спортна лодка-шесторка. Поржчана е и ще бжде готова'
къмъ края на м. августъ т. г. още една такава. Съ съдей
ствието на русенската община клонътъ удълбочава блатото
въ квартала Керемидаригв, което презъ зимата бЪ използу
вано за пързалка; въ скоро време ще обърне това блато въ
красиво и хигиенично детско водно игрище. Въ тази работа
клонътъ има и съдействието на комитета за закрила на де
цата, който е отпустналъ и една сума отъ 5000 лева.
Презъ това лъто клонътъ- въ Русе ще подпомогне Ру
сенската мжжка гимназия за уреждане на лътна колония въ
Варна, като даде своя инвентаръ отъ 60 легла и разнигв
кухненски принадлежности за използуване. Въ тази колония
ще участвува!ъ и децата на членовегв отъ клона.

ПОГЛЕДЪ КЪМЪ ТУТРЯКЯНЪ

БОДЕШЪ СПОРТЪ*
На 15 май лждженскиятъ ни клонъ е произвелъ пробни
плувни състезания между учащитв се отъ с. Лжджене.
/
На състезанието еж взели участие ученици отъ ос
новното училище, прогимназията и гимназията.
Основното училище и прогимназията еж се състеза
вали на 50 метра свободенъ стилъ, а юношигв отъ гимна
зията на 50 и 100 метра свободенъ стилъ, 50 метра на гръбъ
и 200 метра пощово плуване.
Имало е демонстративно плуване подъ водата, както
и плуване 100 метра свободенъ стилъ за възрастни.
Отбелязани еж следнитв резултати :

5 0 м. с в о б о д е н ъ

стилъ.

Ученици IV отъ отдъление
Маринчо П. Дервишовъ 1 м. 00 с. награденъ съ златна
котвичка
Тодоръ Р>. Б о к о в ъ 1 м. 02 с.

Ученици I отъ нласъ
Ясенъ Георгиевъ 1 м. 08. с. награденъ съ ' сребърна
котвичка
Борисъ В. Ганчевъ 1 м. 10 с.
Кръстю Д. Халачевъ 1 м. 17 с.
Ученици Н отъ класъ
Живко Т. Гайтанджиевъ 0 м. 55 с. награденъ съ златна
котвичка
Василъ Т. Васевъ 1 м. 00 с.
Ученици отъ III класъ
Иванъ Кировъ 1 м. 12 е. награденъ съ сребърна котвичка
Илия Даскадовъ I м. 25 с.
Ученици о т ъ гимназията
*
Руси Н. Костовъ 0 м. 39 ,с. награденъ с ъ
котвичка
Хамлетъ Сл. Йовчевъ 0 м. 45 с.

златна

МОРСКИ СГОВОРЪ
ЮО м е т р а с в о б о д е н ъ с т и л ъ .
Ученици отъ гимназията
Михаилъ Г. Иандевъ 1 м. 33 с. награденъ съ златна
котвичка
Славенъ Хр. Поповъ I м. 35 с.
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* Димитъръ Савовъ 1 м. 49 с.

50 метра н а г р ъ б ъ .

Възрастни плувци
Любенъ Ял. Иончевъ 1 м. 46 с. награденъ съ сребър"
на'котвичка

Русю Н. Костовъ ученикъ отъ гимназията 1 м. 02 с.
награденъ съ сребърна котвичка.
При пощовото плуване групата Любенъ Ял. Иончевъ,
Самуилъ Табаковъ, Хамлетъ Сл. Поповъ и Русю Костовъ
еж взели растоянието отъ 200 метра за 2 м. 51 с.

КНИЖНИНА

МОРСКО НЯ Н. ВЕЛИЧЕСТВО У-ЩЕ—СОЗОПОЛЪ

Морско право отъ Янко К. Сираковъ, ч. х\ доцентъ
по правните предмети при Висш. търг. у-ще — Варна.
Членътъ на Главното управително тЬло на Б. Н. М. С.
г-нъ Сираковъ издаде книга подъ горния надсловъ отъ 169
страници, която макаръ и да нарича съкратени лекции, все
пакъ е единствениятъ наученъ трудъ на български изъ областьта на клона отъ общ. търг. право, нареченъ морско тър
говско право. Начинътъ на изложението на тоя трудъ следва
отчасти схемата на нашия законъ за морска търговия, а
сжщо и големия трудъ на френския профгсоръ Оеогдез
К|рег1 — Ото\1 тагШгле и др. френски и италиански автори,
което показва, че авторътъ си е далъ голъмъ трудъ, за да
даде на своите студенти, на българските правници и обще
ството, макаръ и кратъкъ, но сбитъ прегледъ на една сложна
материя, която се е създавала не само отъ нормите на пра
вото, но най-вече отъ обичая отъ незапомнени времена —
животътъ на море.
Книгата съдържа много добъръ уводъ съ исторически
бележки и шесть части; корабъ, морски лица, отговорность
на собственика на кораба, договори по корабоплаването,
морски рискове, морския заемъ и др. и най-после завършва
с ъ едно приложение, въ което е разгледалъ българския тър
говски флотъ — морско и речно корабоплаване, Б. Н. Мо
рски Сговоръ, световния тонажъ и закона за търговското
' корабоплаване.
Нека поздравимъ автора съ тоя трудъ. Не е лесно въ
България да се'.тури начало на нъщо ново, особно въ областьта на морската дисциплина и частно въ морското право.
Началото е турено — можемъ да го критикуваме, можемъ
много да одобряваме, друго да не ни се харесва; или иначе
казано, едно ново двло 'започва да живее. Нека живее идеите
ще се ергщнатъ.
Да пожелаемъ на автора да има щастието да издаде
второ издание, разширено и поставено въ паралелъ съ нем
ската школа на морското право, която днесъ за днесъ е
най-близка до новото корабоплаване, свързано съ техни
ката на съвремения корабъ и бързината на всички видове
съобщения.
Препоржчваме труда на Янко Сираковъ на члено
вете на Б, Н. М. С. и на всички, които иматъ допиръ съ
морското дело, които боравятъ съ наука, а особно на но
вото ни търговско поколение, което не е лишено отъ любознателность и което желае да следва развитието на вре
мето и новите разбирания.
Ял. Маноловъ

ОБЯВЛЕНИЕ
Морското на Н. В. У-ще, съобщава, че тази
година въ сжщото ще се прйематъ около 40 мла
дежи, следвали т. г. средно учебно заведение въ
Царството и завършили успешно най-малко V класъ.
Заявленията за постжпвана въ училището,
заедно съ необходимите документи се изпращатъ
направо до Н-ка на Морското на Н. В. Училище
— гр. Созополъ, които требва да постжпятъ въ
училището най-късно до 18. юлий т. г.
Приемането на учениците ще стане следъ
установяване редовностьта на документигЪ, меди
цински прегледъ и конкурсенъ изпйтъ по алгебра,
геометрия и български езикъ върху материала отъ
V класъ.
Курсътъ на училището е 6 години.
Допълнителни сведения и упжтвания за усло
вията, на които требва да отговаря кандидатътъ могатъ да се получатъ отъ Морското на Н. В. У-ще
— Созополъ, при поискване, срещу 10 лв. и по
щенски разноски.
*
Упжтвания за постжпване въ училището еж
изпратени за сведение въ I, II и 111 Софийска мжжка
гимназия и мжжките гимназии въ Пловдивъ, Варна,
Русе, Бургасъ, Плевенъ, Ст. Загора, Вратца, Тър
ново, Видинъ, Шуменъ, Ломъ и пр.

ПЪЛНИ ТЕЧЕНИЯ ОТЪ МИНАЛИ
ГОДИШНИНИ НА СПИСАНИЕТО
СЕ Н ' А М И Р А Т Ъ В Ъ КАНЦЕЛА
РИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА —
: • : : : : : , ВАРНА
: : : : : :

Отъ Управлението.
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БЕСА ПАСПАЛЕЕБА

ДВЕТЪ ВАРНЕНЧЕТА
оку що бЪхъ минала за
второ отделение, когато
отидохме да летуваме въ
Добричъ при дядови.
Те имаха голЪмъ дворъ.
Около старата къща на
мирахме чудесни места
за криеница. Съ няколко
палавчета отъ махалата и
съ моите братовчеди по
цЪлъ день играехме на
какви ли не игри.
Една неделя нашите ре_**"шиха да ни заведатъ на
панаира, дето |имало седемь бЪли мечки, едно
джудже и много смешни палячовци.
|&") с ОблЪкоха ни въ новите дрехи, баба приготви
гол-Ъма кошница съ храна и вече се канехме да
тръгнемъ, когато предъ вратата спр% файтонъ.
Гости отъ Варна!.. Трима възрастни и две мом
ченца съ моряшки дрехи.
Старите вл%зоха, а децата останаха при нась
на двора. Отначало играта вървеше бавно . . . Сте
снително ни беше да се отпустнемъ предъ тия
странни гости съ б%ли баретки и сини дълги пан
талони. Когато се броехме, за да видимъ кой отъ
нась остава да жуми, едното отъ варненчетата не
доволно сви нослето си.

— Каква отегчителна и глупава . игра!
— Защо да е глупава ? Измисли пъкъ' ти нЪкоя по умна и хубава! — обидено изпжчи гърдите
си голЪмиятъ ми братовчедъ и му обърна гръбъ.
— Да.играемъ на моряци, искате л и ?
— На моряци! На моряци!—въ единъ глась
повторихме всички и ги заобиколихме.
Тогава другиятъ ни измери съ очи, хвърли
погледъ къмъ пълните казани съ дъждовна вода,
усмихна се дяволито и запита:
— Колко корита имате всичко?
Въ пералнята имаше две големи корита и
едно малко бакърено коритце. Тутакси презъ комшулъка домъкнахме още две корита отъ лелината
пералня.
— Сега по-скоро кумните, витлата, корми
лото !
КюнцигЬ отъ готварската печка, която беше
изнесена подъ сайванта, веднага беха извадени.
На вс/Ько корито щръкна черенъ куминъ. Флагчета
кормила, мачти, всичко беше готово.
— Моряци, по местата си! — изкомандува
старшиятъ капитанъ, застаналъ правъ при корми
лото. — Въ д-Ьсно на бортъ! Въ лево на бортъ!
Внимавай за шамандурата!
Една следъ друга се нижеха командите му.
Ний повтаряме следъ него, зяпайки го прехласнати
и доволни. Всичката вода отъ казаните беше раз-

МНЛКИТЪ МОРЯЦИ
линорЪзъ отъ П. Кършовски

МОРСКИ СГОВОРЪ
лена. Въ двора бл-вшъше една внушителна локва,
по която неустрашимо плуваше нашата флотилия...
Радостьта ни н-вмаше край.
Изведнъжъ по-малкиятъ отъ варненчетата
доби-страшно изражение, ококори очи, сви юмручетата си и почти ревна надъ главите ни;
— Пирати! Неприятелски корабъ! Моряци
бждете смели!
Откжде се задаваше неприятелскиятъ корабъ,
Кжде беха пиратите? — Това никой не знаеше.
Всички наскачахме права, коритата заскърцаха,
кръстосаха се мачти и флагчета, всичко се смеси
въ едно. Съ широко рвзперени ржце и крака ние
плувахме въ локвата, представлявайки си, че се
спасяваме отъ страшния неприятель.
— Спасени сме! Неприятелскиятъ корабъ е
разбитъ — ура!
— Урааа! Урааа! — ревнахме всички, заоби
каляйки кораба на нашия капитанъ.
Отъ виковете ни излязоха нашитв й гостите.
Какъвъ ужасъ се изписа по лицата имъ като
ни видеха целите изпокжсани и опръскани съ
каль! Отъ дрехите ни се стичаха вадички. Едното
варненче имаше на челото си едра шушула, а дру
гото изплашено придържаше съдрания крачолъ
на новите си шевиотени панталони.
Всички бехме наказани въ тъмната стая съ
широките долапи въ стената. Стояхме до късно
безъ вечеря. Лзъ и едната ми братовчедка бехме
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въ средния долапъ, дето баба си слагаше чекръка
и вретената.
Мжчно ми беше, че не можахме да отидемъ
на панаира да видимъ белите сибирски мечки и джу
джето, жалъ ми беше за скжсаната ми рокля съ
сините цветенца, но моето малко сърдчице биеше
радостно Никога не съмъ билъ така доволна как
то оть тая чудна игра на моряци.
БЕСА ПАСПАЛЕЕБА

МОРЯЧЕ
СНа мойто племенни че Жени)

Юначе съмъ. — Морякъ ще стана
И свойтъ родни брвгове щ е пазя,
На лодката с ъ с ъ флагчето р а з в ъ н о
Щ е литна с р е щ у морскитъ талази.
Н а д л ъ ж ъ и ширь х м о р е т о щ е
пребродя
И в ъ свътове далечни щ е надникна,
Родината си трижди щ е обходя
И свято, силно а з ъ щ е я обикна.
Моряче с ъ м ъ неустрашимо, смъло
В ъ м о р я ш к и т ъ с и д р е ш к и ще. с е
стегна
И в ъ лодката си снъжно-бъла
Стихийнитъ вълни ще впрегна!

СТ. ИВ. СТОЯНОБЪ

АКУЛАТА
•а единъ големъ платноходъ служеха двама
млади моряци, които другарите имъ нари• чаха Дългиятъ и Червенокосиятъ. Казваха,
• че двамата били никога добри приятели;
! откакто беха, обаче, на кораба Г Б не скри
ваха омразата си единъ къмъ други. По каква при
чина приятелството се беше превърнало въ враж
да, никой не знаеше и никой не се мжчеше да
узнае, защото и двамата не беха много разговорливи. Но затова пъкъ останалите моряци б%ха свикна
ли да ги гледатъ, какъ си хвърлятъ заплашителни пог
леди, и винаги беха готови да ги разтърватъ, когато
работата помежду имъ стигнеше до бой. Все пакъ
ТБ веднъжъ не уагвха да се намесятъ на време и
ножъть на Дългия разреза напреки ухото на Чер
венокосия. Оттогава службата на кораба за Дългия
стана извънредно опасна, и той требваше да бжде
много предпазливъ, толкова поне, колкото това
беше възможно на единъ корабъ. >
Това, което искамъ да ви разкажа сега, се
случи въ ТОПЛИТЕ морета. Платноходьть попадна
,въ безветрие и не можеше да продължи пжтя си.
Той беше сякашъ приковенъ на местото си, а
платната му висвха отпуснати, като крилата на
ранена птица. Моряците, останали безъ работа, се
движеха лениво нагоре-надолу, но най-вече лежаха
подъ опънатитЬ надъ ц-влия корабъ навеси, защо
то жегата беше непоносима. Да се кжпятъ не
смаеха, морето наоколо просто гъмжеше отъ акули.
Единъ день, обаче, всички бЪха като болни. Едва
беше започналъ деньтъ, и слънцето замъта огнени
стрели върху изтощените имъ тела. Дали това
беше причината, или защото чу, че Червеноко
сиятъ се оплакваше наблизо отъ болки въ ухото,

но Дългиятъ се повцигна отъ палубата, на която
се изтвгаше заедно съ другите моряци, и заяви, че
не може повече да търпи и че е решилъ да се
окжпе. Още повече, че акулите б"Ьха изчезнали,
сякашъ недоволни отъ малкото храна, която оста
ваше за твхъ отъ корабната кухня. Некои едваедва се опитваха да го разубедятъ и скоро следъ
това последваха останалите си другари, които беха
се налепили вече по борта, за да гледатъ.
Дългиятъ се спусна по едно дълго вжже въ
водата и започна да обикаля кораба.
— Нема ги морските тигри, изглежда, че еж
отишли да пасатъ трева,—извика той весело и за
почна да се отдалечава отъ кораба.
— Ей, ти тамъ,—подхвърли му единъ възстаръ
морякъ,—не се отдалечавай много, за да не занесешъ много здраве на баба ми на оня СВ-БТЪ.
Дългиятъ не отговори. Той размахваше само
равномерно ржце и твлото му, сякашъ тласкано
отъ невидима сила, пореше гладкитв като разто
пено стъкло води.
Той беше вече на доста големо разстояние
оть кораба, когато изведнъжъ единъ черенъ гръбъ
прорЪза спалата повърхнина на океана.
— Акула! —извикаха дружно моряците.
— Акула, — повтори тишината.
Дългиятъ чу вика, обърна глава на лъво,
после на дътно и съгледа хищника, който прибли
жаваше бързо къмъ него. Той се обърна и заплава
обратно къмъ кораба. Започна луда гонитба. Моряцитъ се развикаха и започнаха да удрятъ и дрънкатъ каквото имъ ъадна подъ ржка, за да изплашагь акулата, но тя сигурно беше много гладна,
защото не се отказа отъ преследването на плувеца
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— Бързо, бързо, къмъ вжжето!—подканяха го
другарите му.
Колкото и бързо да плаваше Дългиять, той
не можеше да се сравнява съ акулата. Наистина,
той стигна вжжето, улови го, и другарите му за
почнаха да го издръпватъ нагоре. Но едва краката
му се бъха отд-влили отъ повърхностьта, и морското
чудовище беше вече подъ него. Това, което по
следва, стана въ единъ мигъ. Моряцигв отъ ко
раба не видеха какъ акулата се обърна на гръбъ,
видеха само гол-вмата й разтворена уста, усеяна
съ остри зжби, и чуха ужасния викъ, който се из
тръгна отъ младия морякъ. Той отпусна едната си
ржка.
— Дръжъ се, дръжъ се здраво!—окуражиха го
отгоре.
И няколко чифта мускулести ржце се про
тегнаха, хванаха го и го изтеглиха презъ борта.
Той се простри безчувственъ на пода. Отъ крака
му течеше силна струя кръвь. Тогава всички ви
деха, че пръстите и петата на десния му кракъ
липсваха.
Превързаха ранения, спряха кръвотечението
и го положиха на леглото му. Когато вълнението
поутихна, моряците решиха да накажать акулата.
Няколко моряка все още я следиха съ очи. Тя се
м-Ьташе изъ водата, близо до кораба, ядосана отъ
това, че жертвата й се изплъзна.
— Я, гледайте,—извика единъ морякъ,—една
рибка се върти около акулата, и тя нищо не й
прави. Я пъкъ е страшно ядосана . . . Чудна работа!
— Е, щомъ не ще да лапне рибката, това
сигурно ще налапа,—обади се задъ него другъ
морякъ, който се приближаваше, последванъ отъ
всички останали, съ голяма кука, на която беше
набученъ голъмъ кжсъ месо. Хвърлиха куката въ
водата, и лакомата акула веднага я глътна. Но въ
сжщия мигъ голямо кърваво петно изплава на
повърхнината, и тя започна да удря бъсно съ опаш
ката си. Напраздно. Куката б-вше привързана за
здраво вжже. Постепенно движенията на хищника
затихнаха. Тогава моряците го изтеглиха на кораба
и съ неколко удара го доубиха...
Пълниятъ съ произшедствия день клонеше
къмъ своя край. Морякътъ, който пръвъ б-вше забелязалъ рибката, надвесенъ надъ борта хвърляше
трохички хлЪбъ въ водата.
— Какво правишъ тамъ?—чу той задъ себе
си. —Да не хранишъ океана съ трохички?
— Я, не се смайте, ами елате насамъ да ви
дите това чудо! Онази рибка пакъ е тукъ.
— Коя рибка?
— Одевешната. Която се въртеше около аку
лата. Язъ мисля, че тя не се е махала отъ тука.
Скоро рибката привлече всички моряци. Хвър
ляха й хл%бъ, тя се гмуркаше, изчезваше за малко,
но скоро пакъ "се появяваше. Нищо не можеше
да я прогони.
— Какво йма?—обади се ненадейно капитанътъ задъ т%хъ.
— Погледни, капитане! — заговориха едновремрнно няколко моряка.—Откакто сме хванали аку
лата, тази рибка се върти около кораба и сякашъ
иска н-Ьщо отъ насъ.
Капитанътъ погледна надолу и се усмихна.
— Рибата - кормчия,— бавно продума той.
— И това не б"Ьхъ—чувалъ, осмели се да се
обади единъ младъ морякъ.

— Не си чувалъ я, защото си още много
зеленъ,—отвърна.най-старшиятъ морякъ.— Когато поскиташъ като менъ по всички морета, ще научишъ,
че я наричатъ така, защото води ятото риби, ко
гато се отправи на дълъгь пжть.
Капитанътъ пакъ се усмихна.
— Риби не води, но затова пъкъ води аку
лата,—каза той.
Моряците само погледнаха насмешливо стария
морякъ, безъ да се разсмъятъ гласно, защото нао
стриха уши да чуятъ, както ще каже по-нататъкъ
капитанътъ. А той продължи:
— Чудна дружба сжществува отъ край време
между тази рибка и страшната акула. Тя й служи
като водачъ и й помага да си намира храна. Плавать си двегЪ една следъ друга, току рибката-кормичия бързо, бързо изпреди, и акулата се спре да
я чака. Следъ малко тя се връща, тъй като плава
много бързо, и сега акулата я следва, послушна
като дете, защото знае, че я чака угощение.
Моряците цъкаха очудени съ езикъ.
— Е, и този страшенъ звъръ, вечно гладната
акула,—продължи капитанътъ,—разбира по-добре
какъ се тачи приятелство, по-добре отколкото, напримъръ . . . Дългиять и Червенокосиятъ. И затова
не посьта на малка рибка.
Всички присжтствуващи се огледаха и потър
сиха съ очи Червенокосия. Той беше, обаче, изчезналъ.
Следъ като поговориха още малко за чудно
ватата рибка и всеки каза, каквото имаше да каже,
моряците се отправиха къмъ моряшкото помеще
ние, за да споходятъ пострадалия си другарь. Но
ГБ спреха очудени на прага. И най-гол-вмитъ при
смехулници не посмяха да се пошегуватъ сега. Ранениятъ непрестанно стенеше отъ болки. На кри
вата до него седеше Червенокосиятъ и държеше
ржката му, а съ свободната си ржка го гладеше
по челото.
Моряците постояха, постояха на вратата, по
единъ по единъ на пръсти, безъ да продуматъ нито
дума, се отдалечиха.
СТЕФАНЪ ИЬ. СТОЯНОЬЪ

ПАРАХОДЪ
О т ъ п р о з о р е ц а а з ъ гледамъ,
к а к ъ л у д ъ й м о р е т о .'
и у с ъ щ а м ъ , че страхотно
ми т у п т и с ъ р д ц е т о .
Параходъ единъ се бори
бодро с ъ с ъ вълнитъ,
с я к а ш ъ ч е да г о п о г ъ л н а т ъ
г о т в я т ъ се водитъ.
Бавно в ъ бурята напредва
т о й п о Пг^тя с т р а ш е н ъ ,
ала с к о р о щ е отдъхне
о т ъ деня у ж а с е н ъ .
Че пристанището б л и з к о
с ъ неговитъ знаци
в и ж д а т ъ вече надъ вълнитъ
смълитъ моряци.
Т а м ъ тъ в с и ч к и щ е п о с р е щ н а т ъ
с ъ радость и у с м и в к а
т ъ й , п р е з ъ дълги дни и н о щ и
чакана почивка.

РедаЬгдаоненъ комитетъ: лейтенантъ Ъ. Паспалеевъ, д.ръ Г. Б. Паспалевъ и д-ръ П. Д. СЬорчевъ.
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Великолепенъ плажъ.
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Най-модерно уредена морски студени и топли бани.

ВсБкакавъ видъ морски спортъ. Ручъ-банъ (водна пързалка).
Максимална лЪковитость
Категоризирани и нормирани хотели, пансиони, вили, квартири и ресторанти.

.'-,'•

Б О ^ намаление з а пдтуванв по Б. Д. Ж. презъ оезона.

I

Чудни околности за екскурзии и излети, красива природа.
Всекидневни концерти обвдъ и вечерь въ морското казино. Дансингь-баръ.
Устройване морски тържества и забави.

8

Изборъ на .Царица на плажа".

Музикални т ъ р ж е с т в а .

КУРОРТА „СВ. КОНОТАНТИНЪ"

I

Д
Прелестно кжтче край морския брътъ за истинска почивка и отмора.
2ь
— Плажъ — морски топли и студени бани.
Пързокласенъ ресторантъ.
Джазъ. Дансигь. ^
Хотела ремонтиранъ. СтаигЬ снабдени съ течаща изобилна вода. Ангажиране стаитЪ предварително.
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1БЪЛГДРСНО ТЪРГО
™|
Дружеството подържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
ф и Дунава до северните европейски страни: Франщчя, Англия, Белгия, Холандия,
Ш Германия, Дания и пр.
ч
Ц
Освенъ тая континентална линия, която се подържа сь три първокласни
Ж линейни параходи типъ „Родина", дружеството подържа редовни и извънредни
«а линии между черноморските пристанища и-всички страни на Близкия изтокъ: Турж пия, Гърция, Италиянскитв острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
ж като се посещаватъ попжтнигЬ пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейругь, Хайфа,
Щ йлександрия, Портъ-Сайдъ и Пирея.
Вд|'
Тия последни пътувания даватъ възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни•
оя. най-много и съ разходи, които не надминавал, ония, необходими за преживяване
А въ страната за сжщото време, да се видятъ останките и паметниците на всички
•$ древни култури: египетска, осировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ които
М паметници, по своята величественост»» и художественость, еж още недостигнати.
1Ш
Пжтуванията з а Ле&анта — Близкия и з т о к ъ се извършватъ сь големи н луксозни пара§Я ходи, т и п ъ — . Ц а р ь Ф е р д н н а н д ъ " , при всички удобства за приятно и неусетно пжтуввне по морета,
' р | които съдържатъ безбройни природни красоти: Босфора, Златния Рогь, Мраморно море, ДярданелигБ
=•$5 и осеяния с ь острови йрхипелвгъ, много оть които се издигал» на хиляди метра надъ морската по•М, върхность.
Ш •
Последното пжтуване дваа възможность да се посетятъ н всички свети мЪста на еврейската,
Щ християнската и мохамедпнеката религия.
'
25
Никое друго пжтуване не може да даде толкоза голямо разнообразие на наизгладими впеча.тИ5 ления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговите най-всестранни прояви отъ начаШ лото на човешката история до днесъ.
*•
Дружеството поддържа редовни съобщения два пжти презъ седмицата и между всички бълЩ гарски черноморски пристанища съ луксозния и бързоходенъ параходъ шЕйдокая".
Ш
Освенъ горнит4 редовни линии, дружеството презъ летните месеци прави и и з в ъ н р е д н и л я Щ туяаиня о т ъ Варна д о Ц а р и г р а д ъ с ъ параходите . Ц а р ь Фердннандъ* н „Бургасъ" с ъ праЖ стояване в ъ Ц а р и г р а д ъ ц е л и т р и д н и .
™
Пжтуването между двете пристанища трае само 12 часа — една нощь.
X
Презъ ежидите летни месеци п/х .Еядокиа" плава крайбрежно по специално разписание, съ
ж намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ целото българско крайбрежна
В8 въ течение само на 36 часа.
'
щИ при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до
щ Яхтополъ и обратно, пжтниците нощуватъ на параходите и, ако желаятъ, могатъ да получаватъ и
А храната си тамъ на сравнително износни цени.
ф
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабите на БъяМ гарското търговско параходно д-во, редовни и извънредни, еж дадени въ отделенъ проспентъ, конто
М се намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даронъ при поИ искване и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ.
|%
I. Ц е н и т е на билетите з а й л е к с а н д р и я съ редовните съобщения, които са подържатъ два пжти
ж~'въ"месеца съ параходите яБургась" и .Ц. Ферданандъ', само отиване или само връщане, базъ храна еж: !
Щ_ •
I класъ — 4000, И - 3000 и 111 — 2000. _
Ш '
П^резъ летните месеци, отъ 1-и юний до'15 септемврий, се установява специална тарифа за !
Щ отиване до йлександрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на 1
престоя на коргба въ некое пристанище по разписание, както следва:
|
I класъ 6000 лв. I I — 5000 и Ш/— 4000 ла., включително и храната.
]
II. Ц е н и т е н а б и л е т и т е по нашето к р а й б р е ж и е отъ Варна д о Яхтополъ и обратно, еъ
п/х ; .Евдокия*, по летното : разписание, отъ 15-и май до 15 септемирий, съ право на нощуване въ
Царево въ помещенията на съртветната ; класа .— .еж:
Ш
I класъ-лв; 300; И — 240'и III — 170 ла. ' безъ храна.
• • • • . , - ,
Щ
Ш. Ц е н и т е на б и л е т и т е д о Ц а р и г р а д ъ и обратно, съ п/х .Ц. Фердннандъ" и .Бургасъ"
щ презъ летните месеци, съ-престой въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите, еж:
'"- ' '
| класъ отъ лв. 1750 до 1390 споредъ положението на местата
:
II , • • - . '1380 V 10Ю .-..,•.
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З а храната се плащай ..
По Александрийската
линия: закуски — 22 'лв.,- обедъ — 70 лв. и вечеря — 7 0 л в , ' а пъленъ
дневенъ абонаментъ по 150 лв.По крайбргъзи;ието отъ Варна-до Яхтополъ и обратно, презъ летните месеци, пъленъ янезенъ
абонаментъ оть закуска,'обедъ и вечеря — 8 0 , Л Е ,
, '•
'
: • .
.
Ло Цариград?, и обратно, презъ летния'сезонъ, само сь параходите, които правятъ екскурзии,
се'.плаща днезенъ абонаментъ 126 лв. или общо за ц%лото пжтуване — 452 лв.
'.
••'• .; Пра редоенит/ь пямуеания — съ п/х .Евдокия" крайбрежно се плаща за закуска 15 лв., а за
обедъ и вечеря по 50 лв., а пъленъ абонаментъ — 100 лв!
Н а м а л е н и я : правятъ се само отъ,редовните тарифи, за отиване и връщане предплатено 15%,
за групи по-големи отъ 25 души — по споразумение.
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