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ГОДИНА XV.
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КОРЛБОСТРОИТЕЛИ
оригиналенъ дърворЪзъ
отъ Пресл. Кършовски

Печатни издания на Б. Н. М. С.
I. Морска 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 — ЗадачигЬ на Б. Н. М. С; Янхиалско езеро; Параходното риболовство въ Янглия;
Три дни съ ,;Дръзки"; Море и морска политика; Къмъ благотворителигв. Стр. 64:
— Цена 5 лева.
№ 3 — Българското корабоплаване по Дунава; Южната ни граница; 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; Славянигв и морето; Германскиятъ търг. флотъ;
Промъкналъ се; Русалка и др. Стр. 80. — Цена 6 лева.
№ 9 — Варна като морски курортъ; Замръзяване на риби; Бетоннитв 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 климатъ, лечебно значение и използуване; Нашето черноморско
крайбрежие въ здравно и морелЪчебно отношение; Влиянието на Босфора за
теченията въ Черно море; Оздравяването на черноморското ни крайбрежие.
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 крайбр-вжие. Стр. 68.— Цена 15 лв.

II. О б щ о д о с т ъ п н и беседи
Ма 1 — Нуждата отъ Б. Н. М. Сговоръ, неговигв цели; сръ\цства 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 народигЬ. Сгр. 24. — Цена 5 лева.
№ 4 — Нашиятъ черноморски брътъ (географски прегледъ). Стр. 26. — Цена 5 лева.
№ 5 — Българска Ривиера — климатично-здравнолвчебно проучване. Стр. 38.—Цена 5 лв.
№ 6 — Военниятъ флотъ въ отбраната на брътоветъч 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 Бътю 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 лейтенантъ В. Паспалеевъ.
Стр. 212. — Цена 40 лева.
№ 5 — Скагеракъ — най-гаггБмиятъ морски бой въ историята (съ илюстрации), отъ
лейтенантъ В. Паспалеевъ. Стр. 176. — Цена 25 лева.
Яз б — Емденъ — б-Блиятъ кръстосвачъ (съ илюстрации) отъ лейтенантъ Хелмутъ фонъ
Мюке, преводъ отъ лейтенантъ Куюджуклиевъ. Стр. 160. — Цена 25 лева.
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войни това значи осветяване на обстанов
ката едва ли не въ свътовенъ мащабъ. Въ мина
лата война за такъвъ мащабъ, по отношение на
морската служба, служеха водите, които миятъ
главно Европа; сега, нав-врно, ще служи цялото
земно кълбо. Огтукъ се разбира какви грандиозни
размери требва да достигне мрежата на наблюде
нието и свръзката, за да покрие толкова грамадни
пространства, и оттукъ също е понятно, защо
двете враждебно настроени една противъ друга
коалиции бързатъ да спечелятъ въ взаимната
военно-морска солидарность, въ пределит-в на всека
дадена коалиция, тъсна връзка помежду си въ
случай.на война. Военно-морското споразумение
неотдавна сключено между Англия и Франция найдобре потвърдява това.
Въ действителность, ако вникнемъ въ морските
политико-стратегически задачи на тъй наречения
„настжпателенъ блокъ", иначе казано на „трижгълника" Берлинъ—Римъ—Токио (тукъ не говоримъ
вече за другите му задачи), то ние веднага ще
видимъ какви колосални пространства отъ океани
и морета ще бждатъ обхванати отъ войната. Дей
ствително, въ какво въ сжщность се заключава
основната морска проблема на „трижгъпника"? Тя
се заключава преди всичко въ стремежа да се разкжса най-важната за Великобритания средиземно
морска артерия на нейния голЪмъ воденъ пжть,
съединяваща Лнглия съ Индийския и Великия
океанъ, кждето, както е известно, еж съсредото
чени първокласни интереси на империята. Това е
първото. Второто е — да се разпръснать британ
ските въоржжени сили, чрезъ необходимостьта за
едновременна защита и на метрополията, и на
съобщенията, и на КОЛОНИИТЕ. И третото — да се
създадать условия, при които английските съоб
щения, както впрочемъ и френските, биха попад
нали подъ действителната заплаха на обединените
сили на германо-итало-японската коалиция. Едната
само тази задача разкрива предъ нась извънредно
широката панорама на борбата, когато службата
за наблюдение и свръзка ще требва да решава
сложната проблема за оежществяването на боевото
управление на всички части на съюзните флоти,
надводни, подводни и въздушни, опериращи въ
ТБЗИ пространства. А опитътъ на войната нагледно
ни показа, че дори отлично разработени операции
въ по-малки пространства пропадаха и често се
съпровождаха отъ големи материални загуби именно
затова, че въ процеса на, ГБХНОТО оежществяване
висшето морско командуване понякога губъше
връзката съ частитъ, а наедно съ нея — и твхното
боево управление.
ОННИТБ

Съ-цель за оежществяване на споменатите погоре главни морски задачи и трите страни на
„трижгълника" предприеха редица сратегически
мероприятия. Италия превърна сицилийската пре
града, която пресича Средиземно море, въ извън
редно сериозно препятствие, като я обкржжи съ
многобройни аеродруми и морски бази и като из
дигна мощни укрепления, като въ самата нея, тъй
и на островъ Пантелария, който лежи въ средата
на Сицилийския проливъ. Споредъ мнението на
италиянския генераленъ щабъ, ТБЗИ мероприятия
еж напълно достатъчни, щото въ който и да било
мигъ да разкжсатъ надлъжния средиземноморски
пжть (Гибралтаръ-Суецъ). Германия, съ влагането
на елементи отъ своята морска политика въ водите

на западното крайбрежие на Африка (като, напримъръ, наемането за 99 години на португалската
колония Ангола съ двете пристанища Бенгуела и
Лоанда), заплашва съ излазъ на другия крайно важенъ, като оставащъ единственъ съобщителенъ
пжть на Англия, минаващъ около носъ Добра На
дежда и съединяващъ я съ Индия, Сингапуръ, Ав
стралия, Нова Зеландия, съ една дума — съ Изтока;
а съ вземането на строителни концесии въ прина
длежащите на Испания и Португалия острови въ
Атлантическия океанъ (Канарските, Азорскитъ и
Майдера), Германия се стреми да разшири тази
заплаха къмъ посоката на англо-френскитъ съоб
щителни пжтища съ Америка. Най-сетне, Япония
съ движението си къмъ Кантонъ и съ заграбванетсна островите Пратасъ въ Южно-Китайското море,
а следъ това и на Хапао, на 32 км. отъ Хонконгь
(сега е на дневенъ редъ и островъ Хайнанъ^ съ
една дума — съ нахлуването си въ териториалните
води на Великобритания заплашва нейнитв далеко
източни съобщения. Но тя заплашва не само съоб
щенията, а и самия Хонконгъ, дори и Сингапуръ.
Неотдавна още английскиятъ генералъ Хамилтонъ
писа, че „японската армия може да обсади и зав
земе Сингапуръ, както на времето си обсади и
превзе Портъ-Артуръ". Въ всички ТБЗИ едновре
менно прокарвани стратегически мероприятия не
може да се не види една определена воля, пре
следваща единъ определенъ планъ. На тЬхъ сжщо
тъй требва да бждатъ противопоставени една опре
делена воля и единъ опредъленъ планъ.
Но въ какво се заключава главната заплаха
на този планъ? Тя се заключава въ стремежа на
„трижгълника" да лиши Англия отъ нефтъ; съ
други думи, да я постави въ случай на война въ
катастрофално положение. Тукъ се разсжждава тъй:
Франция не разполага съ свои извори на нефтъ, а
изворите, които владее Англия, еж извънредно от
далечени. Тези извори еж следните: британската
концесия въ Венецуела, концесията въ Персия,
английската часть въ Холандска Индия, нефтътъ
отъ Британска Индия и нефтътъ отъ Иракъ. Отъ
ТБЗИ петь извори последниятъ (иракскиятъ) требва
да се смЪта за изгубенъ напълно, поради възможностьта отъ прекжеване на средиземноморския
надлъженъ пжть и поради невъзможностьта за
доставяне на нефтъ презъ Суецкия каналъ и понататъкъ по пжтя около носъ Добра Надежда; при
чината за тази невъзможность е, че принадлежа
щите на Италия острови Леросъ, Калимносъ, Родосъ
и Карпатосъ еж превърнати въ подводни и въз
душни бази и наточели еж надвиснали надъ пжтя
Хайфа—Суецъ, а пъкъ и самиятъ Суецки каналъ
едва ли може да се смъта за напълно застрахованъ
отъ задръстването му чрезъ потопяване на единъдва английски транспорти отъ атаките на итапиянската въздушна армия. Освенъ това, доста голема
опасность криятъ въ себе си и принадлежащите
пакъ на Италия крайбрежни островчета въ Червено
море, близо до Еритрея, които заплашватъ пжтищата Суецъ—Индийския океанъ.
Морската стратегия на „трижгьлника" има
известни основания да предполага, че въ не подобро положение ще се окажатъ и другите извори
за снабдяване съ нефтъ, защото нефтътъ отъ Бри
танска Индия, Индонезия и Персия, изпращанъ по
дългия пжть около носъ Добра Надежда, сжщо ще
се изложи на грамадния рискъ отъ среща съ япон-
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ските, италианските и германскит-Ь подводни кръс
тосвани, като не говоримъ вече за ОН-БЗИ подводни
сили, които ще блокиратъ самата Англия. Ос
тава, следователно, венецуелскиятъ нефтъ (отъ аме
риканските брегове). Но той ще требва да пресече
целия Атлантически океанъ, т. е. да извърши преходъ отъ двайсетина хиляди километра, за който
еж потребни най-малко 30 денонощия.
Тукъ предъ Англия ще се изправи съ ц^лия
си ръстъ крайно сложната задача, какъ да се пази
нефтениятъ керванъ презъ този месеченъ преходъ,
какъ да се избътнатъ подводните и въздушните
атаки съ приближаването къмъ опасната зона на
блокадата. Да се разчита на използуването на „кон
войния способъ", прилаганъ въ миналата война,
едвали ще се окаже възможно поради грандиозния
напредъкъ на подводното и въздушното оржжие.
Въ днешните- условия „конвоятъ" ще представлява
по-скоро клопка, отколкото осигуровка, тъй като
ще представлява отъ себе си превъзходенъ обектъ
за нападения, и охраняващите го кръстосвани,
приковани къмъ тихоходнитъ- наливни транспорти
(10 — 12 вжзла), не само не ще смогнатъ да го
опазятъ, но и сами ще се окажатъ въ опасно по
ложение. При наличностьта на подводни кръстос
вани, снабдени съ водосамолети, да се открие такъвъ „конвой" не ще представя голЪмъ трудъ, като
се има при това предъ видъ работата на шпио
нажа; това въ всеки случай ще бжде по-лесно,
отколкото да се открие плаващиятъ отделно параходъ. Димътъ на отделния параходъ ще се изоб
рази на далечния хоризонтъ въ видъ на тъничка
нишка, която лесно може да остане незабелязана,
.докато димътъ на цЪлъ конвой ще покрие наймалкото площь отъ 15 кв. километра. А веднъжъ
откритъ, „конвоятъ" не ще може вече да избъта
подводните и въздушните атаки. Тукъ требва още
да имаме предъ видъ, че скоростьта на съвре
менния боенъ самолетъ представлява 7 — 8 километра въ минута, а тъй като отъ кораба е немис
лимо да се открие самолетътъ по-рано, отколкото
отъ разстояние 12 — 13 километра, то той ще

хвърли бомби почти въ упоръ, т. е. веднага следъ
откриването му. Ще може ли при такива условия
зенитната артилерия да отбие въздушната атака?
Въ такова сжщо рисковано положение може да се
окаже и всичкото останало снабдяване на Англия
съ продоволствие и сурови материали. Доколко
този въпросъ е сериозенъ и доколко той предиз
виква безспокойство въ Англия и въ Франция,
показва сключеното на 30 априлъ тази година спо
разумение между т%зи държави, по силата на което
Франция се задължи въ случай на война да раз
дали съ Англия своите запаси отъ сурови мате
риали и продоволствие и да създаде на своя тери
тория мощни нефтови резервуари за въздушните
флоти на двете страни.
Споменатите по-горе стратегически меропри
ятия на „трижгълника" предизвикаха естествена
реакция отъ страна на англо-френския блокъ.
Франция се задължи да поеме върху си защитата
на съобщителните пжтища на двете страни въ
Средиземно море, докато Англия пое върху си
сжщото задължение за другите морета. Това спо
разумение се яви като резултатъ отъ съображе
нието, че при случай на военни действия едновре
менно съ всичките три страни на „трижгълника"
Англия ще бжде принудена да защищава и метро
полията, и своите владения на Изтокъ, а тъй като
до" днесъ количественото съотношение на британ
ския флотъ къмъ японския се изразяваше въ про
порцията 5 : 3, то за да бжде силна на Изтокъ,
Англия ще требва да съсредоточи въ Сингапуръ
поне 75 процента отъ своя флотъ и, следователно,
да остави въ разположение на британското коман
дуване въ европейските води всичко 25 процента
за защита на метрополията, на африканските ко
лонии и на всички англо-френски атлантически
пжтища.
Съ сжщото споразумение Франция пое върху
си борбата противъ италиянския флотъ и сжщевременно защитата на средиземноморските англий
ски бази.
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И З Ъ К О Р А Б О П Л А В А Н Е Т О ПО Д У Н А В А
ВоднитЬ пжтища намиратъ приложение още Рейнъ, Елба, Одеръ, Висла и редица още ръки на
въ най-първобитните дни на човека и отъ тогава Европа, безъ да споменаваме тия по другитЬ кон
до днесъ т+з продължаватъ непрекжснато да му тиненти, даватъ широко гостоприемство на плава
служатъ, увеличавайки все повече и повече значе телните сждове и така се издигатъ като ГОЛ-БМО
нието си въ неговия животъ. Дали му възможность национално богатство за страните, презъ които
да си търси или пренася храната по тЬхъ, да се преминаватъ. Реката Дунавъ е не по-малко ценна.
брани или напада, използувайки ТБХНИТЪ особени Тя преминава презъ много страни и представлява.
качества, водните пжтища постепенно придобиватъ ценно богатство за много народи. Използуването
все по-голямо и голямо значение въ неговия жи на това богатство е преминавало презъ различни
вотъ, до като ставатъ една необходимость и цен- фази. То е достигнало до свой максимумъ, за да
ность отъ голяма стойность не само за отделни слЪзе после до минимумъ, различавало се е по
личности и общежития, но и за игвлото човечество. мЪсто, ограничавало се и зависило е отъ владЪте-'
Използувайки първомъ рекигв и морските край ЛИТБ на неговите брегове. Презъ историята отъ
брежия, кръстосвайки по-късно моретата, плава последните векове това използуване е било найтелните сждове излизатъ най-после и въ откритите дейно отъ австрийците.
океани, като по тоя начинъ завързватъ веригата
Създали свое параходно дружество още преди
отъ ВОДНИГБ пжтища. Плувайки по всички водни сто години, Т& постепенно разширяватъ своята дей
пжтища, корабите днесъ пренасятъ съ милиони ность по течението на Дунава въ двете направ
тона стоки и безброй пжтници, която дейность ги ления. Първомъ по горни Дунавъ, после слизатъ
прави най-мощното превозно средство въ света, до „Железните врата", докато най-после получакоето човЪкъ има на свое разположение. Безъ ватъ привилегията да плаватъ и до устието на ре
ТБХЪ свътъть би останалъ въ своята първобитность, ката. Обхванало цЪлия Дунавъ, първото Дунавско
чрезъ техъ той днесъ е достигналъ своя напре- параходно дружество увеличава бързо своя паркъ,
дъкъ и величие.
за да може да задоволи превозните нужди на
Съзнавайки горните качества на водните пж страните въ дунавския басеинъ. Водниятъ пжть па
тища, напредналите народи почватъ да търсятъ и Дунава тогава е билъ главната артерия, която е
се стремятъ да завладъятъ колкото се може по-го- свързвала Близкия Изтокъ съ средна Европа и е
л-Ьма часть отъ морски или р-Ьченъ брЪгъ, да гос- давала възможность за размъна на произведенията
подствуватъ на отделни морета и океани, да рж- на тия страни.
ководятъ корабоплаването на рЪни и канали и да
Въ ония времена, когато не е сжществувала
държатъ колкото се може по-далечъ отъ водните конкуренцията на американските храни, земедел
пжтища народитв, които още не еж оценили тия ските произведения на долнодунавскитв страни еж
природни дарове.
намирали добъръ пласментъ въ средна Европа, и
Последниятъ стремежъ е помогналъ на много това е създавало едно чувствително перо въ тра
морски държави да държатъ въ своя стопанска фика по Дунава. Развитието на индустрията въ
зависимость народите съ слабо съзнание за изпол държавите по горния Дунавъ идва да увеличи
зуване на водните пжтища. Тоя стремежъ е вино- размената на стоки между дунавските страни. Това
вникъ и за създаването въ нъкои страни на много е друга голема часть отъ трафика по Дунава.
силно корабоплаване, което е работило за сметка Рускиятъ петролъ преди и румънскиятъ сега еж ви
на други народи. Така е съ Гърция, Лнглия, Италия, новници за създаване на специаленъ паркъ за пре
Япония и др. по моретата, сжщото е било и съ воза на земно масло и неговите деривати. Дър
Австрия на Дунава.
вения материалъ отъ боровите гори въ Карпатите
Но прогресьтъ на народитЬ върви изъ своя и Явстрия сжщо така е билъ значителенъ и голЪмъ
пжть, и културните придобивки отъ едни страни клонъ въ дунавския сточенъ трафикъ. А пжтнилесно вече преминаватъ и се възприематъ отъ ческия трафикъ, който въ миналото е използувалъ
други. Войните, и специално последната, накараха твърде рационално водния дунавски пжть, е билъ
много народи да направятъ всичко, за да могатъ достатъченъ да рентира едно значително число
да заживъятъ свой самостоятеленъ, независимъ отъ специални пжтнически кораби. Наредъ съ тия
стопански животъ. Тая нова линия въ устройството големи пера е имало и други по-малки, много
на стопанството на отделните държави засегна не отъ техъ макаръ и локални, но всички еж въздей
само фабрики, земеделие, скотовъдство, но тя не ствували да се създаде по Дунава още преди много
десетилетия единъ големъ и деенъ паркъ. Центъзабрави и корабоплаването.
Нуждата отъ сурови материали, търсенето на рътъ на тоя паркъ се е състоялъ отъ плаващите
пазари и въобще лудото надпреварване въ свъта сждове на Австрийското параходно дружество. То
между малки и големи сжщо така е съпровож е било първото и си е останало най-мощното и
добре организирано дружество на Дунава и до
дано съ развитието на корабоплаването.
Да се чувствува единъ народъ самостоятеленъ сега. Неговата дейность отъ първитв години следъи стопански независимъ, за да може той свободно основаването му се е смущавала само отъ отделни
да преминава митническите прегради и да разнася собственици на гемии, и едва въ 1890 год. се явява
свободно плодовете на своя трудъ по световните единъ организиранъ съперникъ. Това е било Ун
тържища, за това е необходимо пакъ корабо гарското параходно дружество. Преди голямата
война се сьздавать и нови параходни дружества
плаването.
И тия истини се прокарватъ не само за от на Дунава, но особено интересно става разпре
критите океани, за големите и малки морета, но делянето на подвижния паркъ следъ войната. Отъ
те усърдно се преследватъ и по реките. Сена, австрийския, германския и унгарския дунавски тьр-.
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товски флотъ биватъ отнети големи части и
предадени на Сърбия, Румъния и Чехия. Въ
последните държави се създаватъ нови пара
ходни дружества и така общия брой на дунав
ските дружества нараства значително. Това, оба
че, не пречи въ първитЬ години следъ войната
корабоплаването по Дунава да проявява една тре
скава дейность. Разнебитените отъ войната и съ
недостатъчно още подвиженъ паркъ железопжтни
съобщения, излезли отъ строя и очакващи своя
редъ за ремонтъ гол^мъ брой плаващи сждове и
неорганизираните още нови параходни дружества
позволяватъ на годния дунавски паркъ да прояви
•една изключителна дейность. Това е траяло ня
колко години докато се нормализиратъ условията
на живота, следъ което настжпватъ и други дни
за корабоплаването по Дунава. Железниците взе. мать вече своята дань отъ трафика, влизать стари
и нови сждове въ строя на действующите, изживяватъ своя организационенъ животь и новите па^
раходни дружества, а заедно съ това показва се
призракътъ на настжпващи неплодородни години въ
дунавските земеделски страни съпроводени и съ
свътовната стопанска криза.
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ления, които нематъ нищо общо, или пъкъ съв
семъ слаба насока къмъ дунавския пжть.
Всичко това почва да подготвя черни дни за
дунавското корабоплаване, които се отразявали
най-чувствително върху Първото дунавско пара
ходно дружество. Съ своя голЪмъ подвиженъ паркъ,
съ който преди войната е обслужвало .трафика
почти на целия Дунавъ, сега требваше да се за
доволи само съ тоя на една анемична страна, която
мирните договори беха създали подъ името Австрия.
Мислейки за своето бждеще, това австрийско дру
жество насочва усилията си да организира дунав
ските параходни дружества по такъвъ начинъ,
щото те да не си прЪчатъ едно на друго и да се
самоунищожаватъ чрезъ конкуренцията помежду
си. Тая идея на австрийците скоро се възприема
отъ унгарските и немските параходни дружества,
и въ 1929 год. биватъ бетонирани основите на
единъ съюзъ между тия дружества, който изключва
конкуренцията помежду имъ и отъ инвентара на
всички се създава едно общо ц^вло, наречено „Превозенъ съюзъ". Стремейки се да привлече и други
параходни дружества, инициаторътъ за съвместна
дейность на всички д-ва преследва и по-далечни
цели. Той се стреми да спре развоя на дунавските
За намаляване дейностьта на дунавския пжть параходни дружества отъ една страна, а отъ друга
е спомогнало много и замирането на корабострое да си осигури привилегии въ страните, чийто па
нето. До като другаде се правятъ големи крачки раходни дружества влизать въ основания съюзъ.
въ увеличаването на скоростьта на превозните
Вънъ отъ тоя съюзъ оставать, обаче, чехското,
средства, на Дунава е запазено почти предивоенното положение. Едва въ последните години се югославянскитЬ, румънските, холандското, французотдава внимание и на тоя отъ твърде големо зна кото и други дружества, които все повече и по
чение факторъ, и параходните дружества почватъ вече се стабилизиратъ и засилватъ. За да се пред
да полагатъ грижи за подобрение качествата на пази и отъ тЬхната конкуренция, следъ като не е
могло да ги привлече въ превозния съюзъ, пър
плавателните си сждове.
вото дунавско параходно дружество предлага единъ
Наредъ сь изброените причини оказало е съюзъ, основите на който да се състоятъ отъ общи
влияние и новото следвоенно разпределение на тарифи за неговите членове. Презъ миналата го
* земите по бреговете на р. Дунавъ, което създа дина се постигатъ и въ това направление поло
вайки приятелски и неприятелски страни става жителни резултати.
причина да се унищожатъ традиционните търговски
Оставать още не напълно уредени отноше
връзки, създадени преди между държавите, разпо нията на дунавското корабоплаване съ железни
ложени въ сжщия басейнъ. Търговията на тия ците, които н-вкжде пречать, а другаде допълнятъ
страни се насочва вече въ съвсемъ други направ съобщенията по естествения воденъ пжть. Въ това

ПЯРПХОДИГБ
на нашето дунавско
корабоплаване
(зимна снимка)
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отношение има значителенъ прогресъ, но има още
доста да се постига.
Морското корабоплаване сжщо така оказва
влияние върху наелата за сточния трафикъ по Ду
нава. Тукъ бждещето предвещава благоприятни
перспективи за дунавското корабоплаване. Прокопаването на канала Рейнъ-Майнъ-Дунавъ или
Рейнъ-Некаръ-Дунавъ ще промени чувствително
пжтя на много стоки, които сега идватъ по мор
ския пжть отъ северозападните брегове на Европа
за Близкия и Далечния Изтокъ. А нова Германия
сега положително ще направи всичко за по-скорош
ното реализиране на тоя новъ воденъ европейски
пжть.
Спускането на Германия по-надолу по- Дунава
и нейния интересъ къмъ изтокъ по всека в^роятность ще окажатъ влияние на трафика и корабоп
лаването по тая р%ка и то само въ положителенъ
смисълъ. Големите усилия отъ редъ години, да се
създаде единъ стопански блокъ отъ дунавските
държави, направиха много малко до сега. Нова
Германия, обаче, съ своята реална стопанска по
литика, търговски връзки, голяма активность и ин
тересъ къмъ изтокъ неминуемо ще може да съ
живи водния дунавски пжть и да възвърне дейностьта на корабоплаването по него.

По-лоши дни отъ изживените общо за I ду
навското корабоплаване за сега не могатъ да се
очакватъ. Ония, които използуватъ тоя природенъ
даръ, може би ще имъ се наложи да подобрятъ
качествата на СВОИТЕ плаващи сръдства, което об
стоятелство се вече забелязва, или да създадатъ
нови сждове въ зависимость отъ появилия се новъ
видъ трафикъ или тоя, който може евентуално да
се привл"Бче по тоя воденъ пжть.
На България се налага да не пропустне и
тоя преходенъ моментъ при модернизирането и
създаването на специаленъ паркъ по Дунава, кой
то естествено ще има предвидъ и нуждите на
българския износъ.
Днесъ строятъ нови сждове Чехия, Германия
(включвайки и Австрия), Унгария, Югославия. Съз
дали веднъжъ нови кораби за нуждитв на дунав
ския трафикъ, постройката по-късно на такива отъ
България ще дойде да пресили нуждитв му. Сега
е единъ отъ най-удобнитъ моменти, въ които Бъл
гария требва да заеме своето подходящо мъхто
на Дунава, нареждайки се въ редицата на дунав
ските страни, и споделяйки заедно съ тЬхъ благата,
които тоя природенъ даръ непрекжснато имъ носи.

' САБА Н. ИВАНОВЪ, Ьапитанъ I рангъ

Минирането на жраморножорскитЪ и бЗзложорскитЗз
пристанища презъ в р е т е на Балканската война
На 10.1.1878 г. се сключи примирието между
рускигв и турскитЬ войски, съ което се тури край
на Освободителната война. Руско-английскигв отно
шения, обаче, толкова много се бъха влошили, че
всеки моментъ беше възможно да се откриятъ
нови военни действия — този пжть срещу Англия.
Поради това руското главно командуване беше за
мислило да прегради пжтя на английския флотъ
въ Черно море, като минира Босфора. Ето защо
главнокомандуващиятъ на руската армия повика
при себе си въ Санъ-Стефано морската команда отъ
гвардейския флотски екипажъ, която зимуваше на
Дунава. На 8. II. 1878 год. тази команда, начело съ
капитанъ-лейтенантъ Дейбнеръ, въ съставъ 34 офи
цера и 883 моряка, напусна с. Петрошанъ, мина
Дунава, насочи се по пжтя Бела, В.-Търново, Елена,
Твърдица, Нова-Загора и отъ тамъ по желЪзопжтя
презъ Одринъ пристигна на 28. II. 1878 г. на брега
на Мраморно море. При тръгването си за този
дълъгь сухоземенъ пжть руските моряци се опи
таха да вземагь и необходимите имъ заградни
мини, но поради големата трудность при прена
сянето имъ по неудобните сухоземни пжтища -гъ
се отказаха отъ това си намерение. Мините се
пренесоха по воденъ пжть по Дунава, презъ Сулина, къмъ Цариградъ.
Това, обаче, което нашите учители презъ 1878
год. не се решиха да направятъ, ТЕХНИТЕ ученици
— българските моряци — го направиха следъ 35
години въ време на Балканската война 1912—1913
год., когато нашата Дунавска флотилия пренесе
своите минни запаси по железопжтни и коларски
пжтища къмъ Мраморното и Белото морета и
можа, макаръ и съ първобитни импровизирани
средства, да минира съ успехъ съответните при
станища. Но за това ще разкажемъ по-долу. Съ

този предговоръ азъ искахъ да направя само единъ
паралелъ между велики учители и достойни ученици.
Къмъ 20. XI. 1912 г. две специални минни ко
манди отъ Дунавската флотилия, едната воденаотъ командиря на флотилията капитанъ-лейтенантъ
Евстати Винаровъ, а другата—отъ мичманъ I рангъ
Б. Стателовъ, заедно съ грамадния си специаленъ
обозъ, пжтуваха на югъ къмъ бреговете на Мра
морно море. По пжтя си тия две команди требваше
да се срещнатъ и съединятъ. Само командата на
капитанъ-лейтенантъ Винаровъ, която носеше съ
себе си по-гол-ьмата часть отъ мините за заграж
дане, се придружаваше отъ 150 коли. Тъзи две
необикновени за сушата моряшки върволици са
движеха по неудобни кални коларски пжтища и се
спираха да нощуватъ въ разположените по пжтя
имъ села. Къмъ 8 декемврий двете съединени вече
команди пристигнаха въ гр. Силиврия и веднага
започнаха да се подготвятъ за поставянето на мин
ните заграждения. Последнитв тр-Ьбваше да за*
пазятъ заетите отъ насъ мраморноморски брегове
отъ угрозата на турския воененъ флотъ и съ това
да осигурять дъсния флангъ на българските войски,
действуващи на чаталджанския фронтъ.
Следъ като се подбраха отъ пристанището на
Силиврия 15 отъ най-подходящитЬ лодки, на 14,
декемврий командата отъ Дунавската флотилия,
състояща се отъ 3 офицера и 170 подофицери и
моряци, една часть отъ тЬхъ съ минното имущество,натоварено на 150 коли — по сухо, а другата часть
натоварена на 15-тъ лодки — по море, запазвайки
тайната, се насочиха на западъ къмъ чифлика Папазли. На 15. декемврий ТБ спр-вха на морския
брътъ при чифлика и още сжщия день започнаха
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да проучаватъ условията за поставянето на пър
вото минно заграждение въ Мраморно море срещу
Чанта-дере. (
За да се постави минното заграждение скрито
отъ окото на противника, на 16. декемврий мичманъ
I рангъ Т. Тодоровъ организира охраната на опе
рацията по сухо и по вода. Презъ целия день и
настжпилата нощь минната команда подготовляваш е и зарядяваше мините. §
Сутриньта на 17. декемврий 1912 г. започнаха
да поставятъ въ морето въоржжените вече мини,
съгласно указанията и разработения планъ отъ
капитанъ-лейтенантъ Евстати Винаровъ. Въ този
извънредно бавна и трудна, поради липсата на
подходящи средства, операция взе живо участие
цЪлата команда — офицери, подофицери и моряци.
Презъ деня успеха да поставятъ само 40 „Херцови"
мини. Една отъ малките рибарски лодки, съ които
се поставяха мините, при хвърлянето на една мина
въ морето се обърна, обаче всички моряци отъ
обслугата на лодката бъха спасени отъ сржчнитъ
имъ другари отъ другите лодки. Въ нЪкои случаи
при хвърлянето на мините, поради неудобствата и
преждевременното падане на котвите имъ въ мо
рето, имаше голяма опасность да бждатъ преръзани отъ стоманените минни вжжета работящитъ
около т%хъ, но благодарение на подвижностьта и
изумителната сржчность на нашите смъли моряци
тия предстоящи нещастия бЪха щастливо отбегнати.
На 18. декемврий продължиха изпълнението
на плана по минирането на района предъ Чантадере. Поставиха още 8 „Херцови" мини и 13 мини
система „Соте и Харле". Къмъ 15 часа посоченото
НЯ СТОЖЕРИ
въ плана водно пространство беше минирано. На
(изъ
живота на. нашия флотъ)
2'5 до 3 метра подъ повърхностьта на морето, не
видимо за окото, въпреки силното течение стояха
здраво закотвени 60 мини, напълнени съ по 60 вода и подлагаха обслугигв си на голЪмъ рискъ.
килограма пироксилинъ, готови всеки моментъ при Поради неподходящите средства за хвърлянето на
ударъ да се взриватъ и да вдигнатъ въ въздуха мините, тъ често се удряха въ стените на лодките,
всичко, което би се оказало въ близость до техъ. вследствие на което моряцитъ-миньори бЪха изло
Следъ като засекоха и определиха точното жени на постоянна опасность отъ преждевремененъ
место на минното заграждение и го нанесоха на взривъ. Въпреки, обаче, всички твзи неимоверно
съответната карта, ловко и бързо прибраха всички трудни условия за работа, нашите отлично обу
плаващи знаци и флагчета, които имъ служеха чени, см^ли и пъргави моряци минираха мраморноморскитъ води напълно успешно.
за ориентировка при минопоставянето.
Въ тази първа по характера и оригиналЗаповеданата отъ командуващия I отделна
армия задача—да се минира воднйятъ районъ предъ ностьта си см^ла минна операция въ Мраморно
Чанта-дере — се извърши съ първобитни плаващи море, освенъ славните наши моряци, се отличиха
средства и при изключително трудни условия. Лип и тъхните началници и ржководители: капитанъсваше специаленъ миненъ складъ за въоржжава- лейтенантъ Евстати Винаровъ, лейтенантъ Б. Стането на мините, поради което по необходимость теловъ, мичманъ I рангъ Т. Тодоровъ, корабовоработеха на открито, често пжти нощно време, дачътъ Русанъ Колевъ, минните кондуктори Чевипри слабо осветление отъ ветроупорни лампи или шевъ и Докузановъ и корабницитъ Денко Бугаобикновенни свещи, нещо, което съвсемъ не се ровъ и Минко Марковъ.
пропоржчва отъ правилата за безопасностьта. Лип
сваха каквито и да било специални плаващи сред
ства за поставяне на едно бойно минно загражде
Следъ привършването на минното загражде
ние въ непознати води, при наличието на турския ние при Чанта-дере, на 19. декемврий минната ко
флоть въ Мраморно море и безъ каквато и да е манда се отправи за Родосто, кждето пристигна
корабна охрана. Действуваха при неблагоприятни сжщия день и започна да се подготвя за минира
условия въ морето: силно течение, а пон%кога въл- нето на Родостското пристанище. Тукъ подбраха
ление или мъгла. Изпълняваха отечествения си нови плаващи средства отъ мъстнигв рибари и се
дългъ съ една недостатъчно усъвършенствувана заловиха да импровизиратъ минни плотове за поматериална часть. По-големата часть отъ минитъ удобно поставяне на мините. Вейки миненъ плотъ
б-Бха безъ автоматически котви, което още повече се състоеше отъ по две рибарски лодки, непо
затрудняваше минопоставянето. Поради големата движно свързани съ съответна дървена платформа.
тежесть на минитъ въ сравнение съ малкитъ ри
Заграждението при Родосто се постави на
барски лодки, последните често се пълнеха съ 22. декемврий 1912 г. То имаше за цель да по-
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пръчи на противника да направи десантъ въ при
станището, а сжщо така и да го възпрепятствува
да обстрелва войските ни, разположени на пози
ция около гр. Родосто. Поставиха се 22 „Херцови"
мини, групирани въ три гнезда на около 5 кило
метра отъ пристанището, по най-вероятния пжть
за турските бойни кораби. За да се прикрие ко
личеството и местото на поставените мини, отъ
23. до 26. декемврий всички лодки и минни пло
тове излизаха призори въ морето и престояваха
тамъ до вечерьта, като даваха видъ, че поставятъ
още мини въ разни места. И това второ минно
заграждение, както и първото при Чанта-дере, се
постави при изключително трудни условия за ра
бота. Но при все това, и тази бойна задача беше
изпълнена съ успъхъ отъ нашити опитни и до
стойни за похвала моряци.
Приключвайки операцията, т е извадиха всички
лодки на сухо за огледъ и поправка, а остатъка
отъ минитЬ прибраха въ стъкмения набързо миненъ складъ въ гр. Чорлу.
#

*

Когато приключи съ отбиването на турския
десантъ при Шаркьой, българското главно команду
ване реши да минира шаркьойското пристанище,
за да го предпази отъ ново нападение. То запо
вяда на капитанъ-лейтенантъ Евстати Винаровъ да
се подготви и минира пристанището. Последниятъ
нареди да се пренесатъ МИНИТБ отъ Чорлу въ
Шаркьой и да се въоржжатъ за предстоящата опе
рация. Едновременно съ това той поиска нови
минни запаси отъ Варна, тъй като намиращите се
въ склада въ Чорлу мини бЪха на привършване.
Въ това време турскитв кораби кръстосваха около
мраморноморското крайбрежие, като обстрелваха
и безпокояха нашите войски.
Въ началото на м. февруарий 1913 г. изпра
тените отъ Варна мини. пристигнаха до желъзопжтната станция Узункюпри и отъ тамъ съ коли
се пренесоха въ Шаркьой. Къмъ 8. февруарий
всичко необходимо за минната операция се съсре
доточи въ пристанището, и се започна непосред
ствената подготовка за изпълнението й.
На другия день, късно следъ объдъ, турскиять
броненосецъ „Тургутъ-Рейсъ", идящъоть къмъ Дарданелитъ, мина покрай избраното мъсто за минното
заграждение, а следъ това обърна обратно и съ
малъкъ ходъ се отдалечи пакъ къмъ Дарданелитк

ПРЕДЪ НОСЯ БНГЛЙРЪ
(изъ живота на нашия флотъ)

Тази малка, може би съвсемъ случайна демонстра
ция показа, че планътъ за минирането е добре изработенъ, и че предвижданията на нашите моряци
еж правилни. Радостни и доволни отъ това заклю
чение, ТБ продължиха съ още по-голъмо въоду
шевление работата си.
На 11. февруарий всичко бъше готово и треб
ваше да се пристжпи къмъ поставянето на МИНИТБ,.
но поради появилото се голЪмо вълнение, коета
продължи три денонощия, минирането се извърши
едвамъ на 14. февруарий. Поставиха се две групи
по 7 „Дефансови" мини.
Шаркьойското минно заграждение бъше по
ставено сжщо при извънредно трудни условия за
работа и, главно, при пълна бойна обстановка.
При все това, то б е завършено успешно и скрито
отъ.окото на неприятеля. И въ този случай нашитЬморяци-миньори се отличиха съ своята добра под
готовка и смели действия.
* *
Следъ подписването на мирния договоръ съ
Турция на 17. V. 1913 г. и последвалите следъ него
разногласия въ Балканския съюзъ въ връзка съ
подялбата на освободените земи, се очакваше една
нова — сега междусъюзническа война. Предвидливостьта налагаше да се миниратъ всички наши
беломорски пристанища, за да се предпазятъ отъ
неприятелски обстрелъ или десантъ.
Въ връзка съ предстоящето миниране на бе
ломорските пристанища и липсата на достатъчно
мини затова, въ края на м. май щабътъ на армията
нареди да се.извадятъ поставенитв въ Мраморно
море мини, да се пренесатъ къмъ беломорските.
брътове и, заедно съ намиращите се въ Чорлу
мини, да се използуватъ за новите минни заграж
дения. Едновременно съ това се заповяда да се
извадятъ ненужднитв вече мини въ Черно море и
да се изпратятъ сжщо къмъ Бъло море.
Нареждането да се извадятъ поставените въ
Мраморно море мини, да се почистятъ и приготвятъ за ново поставяне, да се пренесатъ отъ Ро
досто и Папазли по море въ Шаркьой и отъ тамъ
по сухо да се прехвърлятъ въ пристанищата ДедеДгачъ, Порто-Лагосъ, Кавала и Лефтера, които
требваше да се миниратъ, при липсата на подхо
дящи миночистачни и превозни средства беше
една много трудна задача. На началника на мор
ската минна отбрана на южния фронтъ капитанълейтенантъ Е. Винаровъ предстоеше да ржководи
една мжчна, опасна и продължителна операция.
Къмъ 20. май той започна подготовката й,
като изиска отъ Варна още мини и миночистачни
прибори, съ каквито не разполагаше. Едновременно
съ това нареди да се подбератъ най-подходящитъ
плаващи еждове отъ мраморноморскитв приста
нища и да се направятъ отъ ТБХЪ необходимите
платформи за изваждането и поставянето на мините.
За да не се губи време, използувайки МЪТТНИТБ
плаващи средства лейтенантъ Стателовъ се под
готви набързо и къмъ 24. май започна почиства
нето на родостското минно заграждение. Съ при
митивните и набързо импровизирани миночистачни
средства миночистението, въпреки усиления трудъ
и старанието на моряцить-миньори, отиваше бавно
и трудно. СрЯдно дневно можеха да изваждать
отъ морето по 4—5 мини, които веднага се по
чистваха и се приготовляваха за ново поставяне.
Скоро следъ това, паралелно съ почистването

МОРСКИ СГОВОРЪ

111

1К^ГГ
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на родостското минно заграждение, започнаха да
почистватъ и минните заграждения при Чанта-дере
и Шаркьой. И тукъ средствата за миночистенето
бЪха първобитни и оскждни, а работата беше
трудна, опасна и уморителна, но въпреки това
отличните наши минни команди успеха, безъ никакъвъ по-значителенъ инцидентъ и, главно, безъ
каквато и да е човешка жертва, да почистятъ за
гражденията и да приготвятъ мините за ново по
ставяне. Общата работа се ржководеше отъ неу
моримия капитанъ-лейтенантъ Евстати Винаровъ,
който постоянно сновеше отъ пристанище на при
станище да дава необходимите нареждания и напжтствия.
Мраморноморските минни заграждения при
Папазли (Чанта-дере), Родосто и Шаркьой—всичко
96 мини — бЪха почистени окончателно на 10. VI.
1913 г. Веднага следъ това извадените отъ водата
мини и часть отъ плаващите средства се изпра
тиха по сухъ пжть, презъ гара Муратли, на Б"БЛО
море—въ Деде-Агачъ. Отъ тукъ, било то съ пара
хода „Варна" или отчасти по сухъ пжть, те се раз
пределиха по останалите беломорски пристанища.
Минирането на беломорските пристанища отъ
нашите моряци-миньори започна къмъ 12. юний.
Първоначално пристжпиха къмъ минирането на
пристанището Кавала, като едновременно съ това
се предприеха подготвителните работи по мини
рането на другитЬ пристанища.
Пристанището Кавала минираха на 13.VI. 1913
г., като поставиха 5 групи по 4 мини въ група —
всичко 20 мини, на разстояние около 8 километра
отъ брега.
Пристанището Деде-Ягачъ се минира на два
етапа (18. и 26. VI. 1913 г.), като се поставиха всичко
12 мини въ 4 групи по 3 мини, на разстояние 7
до 9 километра отъ брега. При изпълнението на
втория етапъ отъ това минно заграждение гръц
ките военни кораби вече кръстосваха покрай бе
ломорските брегове и. се показаха за малко предъ
Лепе-Нгачъ. което обстоятелство задържа до из

вестно време минната операция. Все пакъ, изчак
вайки отдалечаването на корабите, мините б%ха
поставени скрито отъ погледа на противника.
За да минира заливчето Лефтера, нашата
минна команда тръгна отъ Кавала съ лодките и
плотовете си, преминавайки по морето едно раз
стояние около 20 километра подъ гребла, изложена
всеки моментъ на ударите на гръцкия флотъ,
който кръстосваше въ Орфанския заливъ. Залив
чето Лефтера се минира на 20. юний. Поставиха
се всичко 9 мини въ една линия, преграждаща
входа въ заливчето. Къмъ обътгь, когато минната
операция беше привършена и командата съ пла
ващите си средства се изтегляше отъ заливчето,
предъ,него се появи една гръцка ескадра въ съставъ: бронираниятъ кръстосвачъ „Яверовъ", единъ
миненъ кръстосвачъ и два контъръ-торпедоносеца.
Последните откриха огънь по нашити минни пло
тове въ заливчето, но докато те се пристрелятъ
добре, нашите брегови батареи откриха сжщо
огънь и ги прогониха. Следъ оттеглянето на гръц
ката ескадра, къмъ 15 часа, нашата минна квманда
заедно съ плотовете си, влачени отъ една моторна
лодка, напусна заливчето и привечерь благопо
лучно се завърна въ Кавала, за да продължи понататъкъ пжтя си за Порто-Лагосъ.
Залива Порто-Лагосъ минираха на 24. юний
съ 8 мини, поставени въ две отделни групи.
По този начинъ, въ продължение на две сед
мици, се минираха нашите беломорски пристанища,
като се поставиха около 50 мини. Тия минни за
граждения не беха повече развити и допълнени,
тъй като скоро следъ тЬхното поставяне настжпи
примирие, и военните действия бЪха прекратени,
за да се подпише межцусъюзническиятъ миръ въ
Букурещъ.
Все пакъ тЪзи първоначални беломорски
минни загради, макаръ-и твърде малки, изпълниха
предназначението си. ТЬ задържаха гръцкия флотъ
далечъ отъ нашите брегове презъ време на воен
ните операции и сковаха въ голема степень него
вата свобода за действие въ прибрежнитЬ попи.
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въпреки че ние немахме никакъвъ воененъ флотъ
въ Б%ло море.

ринъ, но и на моряците отъ целия св-Ьтъ, които
ум-Бятъ да ценятъ сржчното изпълнение на труд
ните специални операции.

Така нашата морска минна команда презъ
време на Балканската и Междусъюзническата войни,
прехвърляйки се по сухо и вода отъ едно место
на друго, минира последователно мраморноморСКИГБ и беломорскит-в пристанища подъ носа на
турския, а въ последствие на гръцкия флотъ, при
извънредно трудни условия и съ първобитни пла
ващи средства, като заложи 145 мини въ дветв
морета. При тия минни операции, въпреки небла
гоприятните условия за работа, не се случи ни
какво нещастие, благодарение на отличната подго
товка на нашигЪ славни моряци. Това бЪше една
отлично изпълнена бойна деиность, заслужаваща
възторга и адмирацията не само на всеки бълга-

Следъ свършването на междусъюзническата
война минните заграждения въ Бело море б-Ьха
съответно почистени отъ българските или гръцки
моряци, съобразно съ .заетитв отъ техъ приста
нища. Нашата минна команда почисти минните за
граждения въ Деде-Агачъ и Порто-Лагосъ, а гръц
ките моряци — пристанището Кавала и заливчето
Лефтера.

* * *

Ето така компетентно, сржчно и славно дей
ствуваха, само 35 години следъ освобождението си,
достойните ученици на великите военно-морски
учители и освободители.

СТ. ИВ. СТОЯНОВЪ

К Р А Й МОРЕТО
(сЬипи с ъ моливъ)

Морето в о л е н ъ п л е н н и к ъ
на с в о й т ъ бръгове. —
Д у ш а т а му б е з б р ъ ж н а
н е с п и р н о ме зове.
И а з ъ с ъ м ъ в ь ч е н ъ пленникъ,
желанъ и прокълнатъ.
Отъ двама ни на бури
к о й ли е по-богатъ?
В ъ т ъ р ъ - у р а г а н ъ реве,
с я к а ш ъ полудява; — не душата на св"Ьта
носи, с ъ б ь г ъ спасява.
*

Единъ в ъ п р о с ъ , единъ к о п н е ж ъ , желание,
и вече
в ъ мигъ само спомена з а тъхъ стихията
отвлъче
*
.
- Отново щ о м ъ те видя, струва ми се,
че н и к о г а така не с ъ м ъ те виждалъ.
Ж и в ъ е ш ъ сто ж и в о т а ; т в о я т ъ ч а с ъ
е въчность, въчностьта ти — часъ.
Единъ ч о в ъ к ъ в ъ з п р а в е н ъ на б р ь г а
т у к ъ в и ж д а м ъ само. Бедниятъ! —
Устата му м ъ л в я т ъ : „ З а щ о с ъ м ъ а з ъ ? *
*
Г о в о р и ш ъ и като мълчишъ,
пламтишъ, б е з ъ да и з г а р я ш ъ , ти
__
м о ре!

Така да ходя по с в ъ т а
а з ъ и с к а м ъ : да пламти б е з ъ да
и з г а р я и като мълчи
п а к ъ да говори моето
сърдце...
' *
Д р у г ъ св-ьтъ тамъ л е ж и з а д ъ него,
мисля, з н а м ъ го а з ъ , к^,де е ;
Свътъ, предъ к о й т о мисъльта ми
като облака ръдъе.
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ШИПКА
На 28 май т. г. се извърши въ Рощокъ, Гер
мания, едно скромно тържество, което мина неза
белязано въ нашата преса, но е отъ голЪмо зна
чение не само за Българското търг. параходно
дружество и за морската идея изобщо, но и за
цялото ни стопанство. Защото спускането на вода
на новъ търговски параходъ, надъ който се издига
вече българскиятъ трицвътъ, а подъ него съ златни
букви стои пълната съ символика дума „Шипка",
е стопанска победа, съответствуваща по значение
на историческата Шипка, кждето се пукна зората
на нашата политическа свобода.
Българското търг. парах. дружество върви
смело въ пжтя на подновяване и увеличение на
плаващия |си паркъ, за да може да отговори на
задачите, които стопанството ни му възлага, и да
оправдае жертвите, които държавата прави съ
огледъ на ПЖБМОТО му значение за нашия животъ.
Шзлиять светъ е изправенъ предъ една трескава
стопанска мобилизация, особно въ областьта на
корабоплаването. Транспортътъ, а главно водниятъ,
днесъ е обекгь не само на стопанската политика
на държавите, но отъ него еж живо заинтересу
вани военнигЬ и политическите среди. Защото го
лямата война доказа, а следвоенниятъ периодъ
утвърди, че само собствените транспортни средства
еж въ състояние да бждатъ инструмента на насоч
ваната ствпанска политика въ услуга на нацията.
Трескавата подготовка на народите за едно
ново, може би още по-страшно по размери сблъ
скване изтъкна на преденъ планъ големия въпрось
за собствения имъ воденъ транспортъ. Това пре
дизвика вниманието на държавите върху собстве
ното имъ параходство и грижи за неговото подно
вяване, развитие и организиране по такъвъ начинъ,
че въ вс^ки моменть и безъ сътресение то да може
да се постави въ услуга не само на международния
трафикъ, а и на нацията, като й обезпечи пълна
независимость и свобода на действие. Това доведе
до борба за надмощие въ търговското корабопла
ване и международния трафикъ, безъ да й се дава
гласность, но изразена въ покровителството и гоЛ-БМИГБ жертви, понасяни отъ държавите за соб
ственото имъ корабоплаване, въ преобразуванията
на сжществуващите до тогазъ дружества, въ съз
даване на мощни организации, целящи нагодяването имъ къмъ сжществуващите условия на съревнувание и бждещитв имъ задачи и пр.
Нека не отиваме много надалечъ. Нашата се
верна съседка пристжпи къмъ преобразуване на
търговския си флотъ, като го подчини на едно ржководство и направи поржчки на нови параходи,
които могатъ да извикатъ недоумение у незапо- .
знатитЬ съ въпроса въ неговата широта. Турция
продължава поржчкигв на нови търговски пара
ходи, макаръ че и сега не чувствува липса на тър
говски тонажъ. При това поржчкитв се правять и
съ огледъ на бждещи задачи не отъ търговско
естество. Югославия отъ встжпването си на Адриа
тическо море усп-вда създаде корабоплаване, над
минаващо по размери корабоплаването на стари
въ морско отношение държави. За Гърция е из
лишно да говоримъ. Тамъ грижите на държавата
еж само покровителствени, защото корабоплаването
е националенъ поминъкъ. Съзнанието за неговата

полза е всадено въ народа. Италия създаде специ
ална държавна организация за обединение подъ
едно ржководство на параходнигЪ си дружества,
като ги ОГБ въ нЪколко групи. Германия сжщо така
подчини своето корабоплаване на едно ржковод
ство и заменя корабите си съ най-нови модели.
Новото време наложи началото на вмешател
ство на държавата въ стопанските въпроси и от
ношения. Насочваното (дирижирано) стопанство
изисква и подходящъ инструментъ за това—транс
портътъ. Корабоплаването е единственото отъ
транспортните средства, позволяващо пълна неза
висимость на международна почва. Затова то е
обектъ на най-големи грижи и внимание въ всички
държави.
Макаръ че ние сме останали най-назадъ въ
това отношение, не можемъ да не се радваме
на успеха, направенъ отъ Б. т. парах. д-во, защото
това е тържество на една здрава политика. Следъ
„Родина" и „Варна", „Шипка" е третиятъ по редъ
въ единъ периодъ отъ три години. Той носи съ
себе си не само надежди за по-усилена стопанска
дейность, но и радостьта за една действителна по
беда, защото преди още да бжде спустнатъ на вода,
той е вече изплатенъ отъ собствените средства на
дружеството. „Шипка" сочи НОВИТБ хоризонти на
нашето стопанско възмогване и като своята славна
балканска сьименица е символъ на НОВИТБ насоки
на стопанския ни животъ. Защото ние сме превъз
могнали вече трудностите и излизаме на икономиче
ското международно състезание съ модерни кораби.
Параходътъ е по размири и двигатели точно
като своя събратъ „Варна". Постройката му е за
почната на 30 декемврий 1937 г. Тръбва да бжде
готовъ презъ августъ. Има дължина 9Г5 м., ши
рина 1326 м., ще гази най-много 5*64 м., при товароподемность 3000 тона. При мощность на машинитЬ 1600 к. с. той ще развива скорость 12 мили.
На тържеството по спускането на парахода е
приежтетвувалъ подпредседательть на упр. сьветъ на
дружеството г. Ив. Дръновеки. Въ своята речь ето
какъ е изтъкналъ той значението на името на
новия параходъ за насъ българите и надеждите,
възлагани на него за нашия стопански напредъкъ:
„Шипка, това е българскиятъ Термопили. Въплъщение^на надежди толкова могжщи, колкото е
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могжщо за насъ слънцето, което съ своите живо
творни лжчи дава радосгь и светлина. На Шипка
изгр-Ь презъ 1877 г. слънцето на българската сво
бода следъ страшното, единствено въ историята
на човечеството по своята жестокость петвековно
робство. „Шипка" у насъ е символъ на нова ера
и национална гордость. Съ съзнанието за това
съдържание на славната Шипка управителниятъ
съветъ на Б. търг. парах. дружество реши да кръсти
новия параходъ съ това историческо име".
Усилията на Бълг. търг. парах. д-во требва да
бждатъ поощрени. Защото, макаръ че вече два
нови кораба обогатяватъ нашия корабенъ паркъ,
то още не е успало да поднови корабите си. Параходътъ „България" вече завърши своята служба.
„Бургасъ" е сжщо така на края на службата си.
Двата нови кораба идватъ да замЪнятъ въ среди
земноморската линия старигБ ветерани, и факти
чески нашиятъ търговски тонажъ остава въ досе
гашните си размери. Усилията на дружеството да
увеличи корабния паркъ требва да се поощрятъ
съ огледъ на голЪмитЬ нужди на нашата стопанска

и държавна политика. Защото собствените сред
ства на дружеството не еж въ състояние да я задоволятъ. Преследвайки чисто търговските начала
на рентабилитетъ при експлоатацията на корабите,
дружеството е ограничено въ своите възможности
и не може да се развива съ огледъ на бждещето,
което само държавата може да прецени, а следо
вателно и да насочва. Стопанската мобилизация
въ корабоплаването на нашите съседи и въ дру
гите страни требва да ни послужи като добро
указание.
Само така „Шипка" ще стане действителенъ
/ символъ на стопанската ни свобода и начало на
нова ера въ икономическия ни животъ.
Българскиятъ народенъ морски сговоръ не
може да не поздрави този националенъ успЪхъ и
да не пожелае на дружеството да следва начъртания си пжть. Организацията ни може да се гордее,
че нейните идеи, проповедвани съ апостолска ревность отъ създаването й, печелятъ почва и посте
пенно ставатъ действителноеть.

Н А Д З х. ИОБКОБА

МАГИЯ
Апостолътъ скочи леко въ малката синя
лодка и пое греблата. Младо момиче съ разпилени
руси букли и стройни, загорели боси нозе стои
при твсната желязна стълба на малкия пристанъ
и го гледа настойчиво.
Тъмните очи подъ надвисналите гжсти вежди
на рибаря се вдигатъ къмъ моста подъ настоятел
ния зовъ наг синъо-зеленитъ- зеници. Той гледа
очудено непознатото младо момиче и избърсва съ
напуканата като суха земя длань сивите си мус
таци. Това движение е навикъ у стария Апостолъ.
Който го познава добре, ще каже, че въ тоя моментъ той е малко смутенъ. О, много малко само,
защото никой не е видЬлъ разн^женъ закораве
лия рибарь. Той потапя тъмните си очи въ во
дата, за да измие русия, свежъ образъ на моми
чето, и поема решително греблата.
— Мога ли да ви помоля да ме вземете съ
себе си ? . . .
Големото, загорило ухо долавя нежния звукъ
на гласа, но очигЪ оставатъ упорито впити въ
водата.
— Моля ви, васъ, съ лодката „Звезда", да ме
вземете съ себе си
Едно сърдито ръмжене отговаря на настой
чивата молба. Апостолътъ пакъ бърше съ загорелата си длань дългите мустаци и се провиква не
очаквано:
— Лодката ми се казва „Звезда" а не „Звез
да" . . . А вий за какъвъ ме вземате? . . . Да не мис
лите, че съмъ лодкарь! ? — Апостолътъ поглежда
сърдито момичето. — Потърсете си друга лодка.
Ей ги нашитЬ юнаци имъ се подбиха гърбовете
отъ лежане . . .
Една дружина полуголи, изпечени мъже по
среща съ смЪхъ забележката на стария рибарь.
— Не фучи като стара вещица, Апостоле, ще
изплашишъ рибит% въ таляна си . . .
Апостолътъ ръмжи сърдито и размахва широко
греблата.

— Моля ви, вземете ме съ себе с и . . . . —
Апостолътъ поглежда въ недоумение младата на
халница. — Зная много добре, че не сте лодкарь,
а рибарь. Затова и искамъ да дойда съ васъ. Не
искамъ само да се разхождамъ съ лодка.
Апостолътъ държи греблата надъ водата и
гледа малките бисерчета, които падатъ отъ техъ.
Той като че се двууми. После изведнъжъ дава
ходъ, и носътъ на синята лодка се чуква леко
въ железната стълба.
Стройните бронзови нозе слизагь леко надолу
и скачатъ ум-вло въ лодката.
Стариятъ рибарь чувствува необяснимо удо
волствие, като вижда, че това момиче е свикнало
съ живота около водата. Той не я гледа, натисва
леко грелбата, и тоя пжть вече „Звезда" леко се
плъзва по гладката зеленикава повърхность на во
дата.
Мълчание.
Лекъ плътъкъ на греблата, които струятъ малки
блестящи бисери.
Мълчание...
Най-после Апостолътъ победенъ вдига роша
вата си грапава глава къмъ младото момиче. МесеститЪ устни правятъ презрителна гримаса, после
плювва енергично въ водата и казва високо:
— Е, госпожичке . . . Още не сте казали ни
дума. НЪма ли да се провикнете и вие както всич
к и . . . Ахъ водата . . . охъ морето, ехъ вълните . . .
луната . . . а ?
Синьозелените очи го наблюдаватъ спокойно,
но упорито.
— Не, нема да кажа това . . . Азъ не обичамъ
морето.
— Хе, — Апостолътъ я изглежда съ интересь.
Въ мрака на очите му пробегватъ малки искрици
отъ симпатия. — И азъ доживъхь да чуя това.
— Защо ви наричатъ Апостолъ? — пита мо
мичето, безъ да обръща внимание на учудването му.
— Заради б р а д а т а . . . И за това още, че не
пия, не играя карти и никжде не х о д я . . . — Гру-
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Л вий защо да ми разкажете н^що изъ вашия рибарски жи
биятъ гласъ звучи приятелски вече.
вотъ
Обичате ли много морето?
не обичате морето?
Лпостолътъ я заглежда мрачно и тръсва сър
— Жив^я край Дунава. Отрасла съмь на не
говия брътъ и мога да обичамъ само тая голяма, дито.
спокойна и тиха река, съ зелени брегове, пълна
— Да го обичамъ л и ? . . Не! Не го обичамъ
сь св-Ьтлина и краски. Тя е като добра майка — азъ тоя черъ бездъненъ гробъ
винаги тиха и свЪтла. Никога не съмъ я виждала
Отговаря му очудениятъ погледъ на мо
сърдита. Нейната душа я познавамъ и обичамъ, а мичето.
морето не познавамъ. То е студено, чуждо, да
— Да,—продължава убедително стариятъ рилечно и з л о . . . Дори и когато е спокойно, не се барь, — не го обичамъ, но то ми е направило
усмихва. Л Дунава привечерь? Светлата вода се магия и ме дърпа къмъ себе си съ милионъ черни
свлича на дълги ленти надолу . . . Колко цветове нишки . . . — Той помълчава малко. После заговаря
играятъ по нея тогава! И всичко е така красиво, по-глухо. — И азъ съмъ роденъ на бр"Ьга на Дунава.
прозрачно, кристално
— Дълбокиятъ вълнуващъ Тамъ отраснахъ въ водата на голямата рЪка. И
гласъ секва внезапно. — Но вий не познавате Ду азъ като васъ я обичахъ. Синъ на рибарь, самъ
нава и ще ми се смаете сигурно, — казва тя сухо. "станалъ рибарь, азъ познавахъ най-малката про— Кой, азъ ли? — сепва се Лпостолътъ.
м-Ьна на моята река. Венка минута на деня я пра
— Лзъ искахъ да дойда съ в а с ъ . . . , вий кжде веше друга. Винаги б е различна, но винаги хубава.
отивате? — попитва тя внезапно.
Не познавахъ лицето на майка си така, както поз
навахъ светлината, вълните и сЬнката на вър
— Да нагледамъ талянитЬ.
— Искахъ да поговоря съ васъ. Всички ри бите на реката. Въ зори, когато ставахъ да по
бари знаятъ такива хубави, странни истории отъ ставя мрежите, я виждахъ б^ла и чиста, каточе
тоя непознагь животъ на водата . . . Сигурно вий току що се е кжпала. После небето ставаше тъмно
знаете повече и отъ тЪхъ, защото вий имате очи, синьо и се оглеждаше въ водата. Малки дипли я
които не само гледатъ, но и в и ж д а т ъ . . . Искахъ правеха ту по-светла, ту по-тъмна. По об%дъ светва,
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като сребърна улица. Я когато сдрачътъ почва да
п а д а . . . Ехъ, какво да ви р а з п р а в я м ъ ? . . И вий
сте я гледали съ сжщигЬ очи. И вий сте й дъщеря...
И по сдрачъ идваха често да се разхождатъ хора
отъ града. И млади, и стари . . .
Стариятъ рибарь пакъ избърсва съ длань мус
таците си. Гласътъ му звучи глухо.
— Идваше често едно младо момиче. Ей та
кова като васъ . . . Златно, нъжно, стройно. Винаги
се спираше при менъ да побъбри, било за рибата,
било за времето, за мене самия. И така ме гледа,
гледа . . . БЪхъ младъ, юначага, никой не можеше
да ми излезе насреща. Предъ нея пъкъ се чувствувахъ като дете. Тя б е богатска щерка, хубавица...
По едно време почна да идва съ единъ младъ
момъкъ. Такъвъ единъ тъничъкъ, м е к и ч ъ к ъ . . . И
двамата се спираха да разговарятъ съ менъ. Лзъ
имъ разправяхъ за живота си, за моята река, а ТБ
слушатъ такива едни като очудени. Посвикнахъ
малко съ нея. Веднъжъ тя дойде сама.
— Искашъ ли да заминешъ съ менъ? — Го
вори задъхано, каточе б е тичала. — ТрЪбва да се
в-внчея въ нед%ля съ тоя ЧОВ-БКЪ, но азъ не го обичамъ. Обичамъ д р у г ъ . . .
Не я питахъ защо не отиде при другия, а
идва при менъ. БЪхъ като замаянъ. Щъше да ми
изкочи сърдцето. Скача като лудо.
— Кжде искашъ да отидешъ? — питамъ я азъ.
— Зная ли ? . . Кждето пакъ можешъ да бждешъ рибарь. На морето н-вкжде.
Още сжщата нощь заминахме и дойдохме
тукъ. Тогава разбрахъ кого б е обичала тя. И сега
още се чудя, какво б е намерила тя у менъ, бедниятъ неукъ рибарь.
Но тукъ морето не й хареса. Страхуваше се
отъ него. Живеехме въ една кжщичка току на
брега. Я то цЪлъ день реве и плиска предъ вра
тата ни. Все каточе се заканва . . . Страхъ я беше
отъ него, но винаги идваше съ менъ за риба.
— Само като съмъ съ тебе, не ме е страхъ
отъ нищо, — отвръщаше тя на моето мъмрене.
Идваше и въ най-силна буря, и всрЪдъ нощь,
и въ дъждъ, и гръмотевици, винаги . . .
Една вечерь излязохме късно. Беше тежко и
тъмно. Знаехъ, че ще има буря. Имаше пасажъ на
скумрии. Не можехъ да изпустна лова. Годината
бЪ лоша. Хвана ни буря. Не б е за пръвъ пжть.
Но кой з н а е ? . . Смъртьта ли бе наблизо или що,
но тая нощь се изплашихъ. Б е тъмно като въ
рогъ. ВЪЛНИТЕ една следъ друга, като разярени

бикове се хвърляха върху насъ. Бехъ капналъ отъ
умора. ЦЪлъ трепер-вхъ. Каточе въ тая нощь пъкълътъ се б е отворилъ, и всичко се тресеше и бу
чеше. Познавахъ вече доста морето. Бехъ изкарвалъ толкова бури всръдъ него, но наистина тая
нощь то бе страшно. Сжщинско чудовище, което
вие, гърми, реве и иска да ни разкжса. Не раз
брахъ какъ се обърна лодката. Почнахъ да викамъ
и самъ азъ като дяволъ и да търся моята жена.
Силите ми се върнаха. Каточе Богъ се смили
надъ менъ и поиска да ми помогне да извлека
отъ разпенената, страшна и гладна уста моята
другарка. Гуркахъ се подъ водата, плувахъ, задушавахъ се отъ вълните, които ме заливаха, душеха
и влачеха надолу въ ада. Но тя б е изчезнала.
Колко време търсихъ и викахъ, не зная. СИЛИТЕ
ме напущаха вече, но бъхъ като лудъ отъ мжка и
ярость. Къмъ полунощь една загубена рибарска
лодка съ мжка се влечеше къмъ брега. Какъ еж
ме чули, не зная още, но поискаха да, ме прибератъ при тъхъ. Пратихъ имъ проклятие и имъ казахъ, че додето съмъ живъ още, нема да излъза
и да оставя моята жена. Тогава нЪкой умникъ отъ
тьхъ ме ударилъсъ дърво по главата, и така успели
да ме извлекатъ въ лодката . . .
Лпостолътъ млъква. Гласътъ му б е станалъ
хрипкавъ отъ накипълит-Б отъ сърдцето му неизплакани сълзи. Махва съ ржка, плюва пакъ въ водата
и злобно поглежда спокойната морска ширъ.
— Ето така с т а н а . . . Тоя черъ дяволъ ми от
крадна зеницата на очите. Отъ тогава ходя като
ОГБПЪ и глухъ. Много, много години м и н а х а . . ,
Искахъ да се махна веднага отъ тукъ. Но магия
ми е направило то. Колчемъ намисля да го оставя,
ми се струва, че водата се разтваря, и виждамъ
златната глава на моята другарка. Сините й очи
еж пълни съ сълзи. Лзъ зная, че тя не иска да я
оставя сама тукъ, защото още се страхува отъ мо
рето. Не ми я даде д я в о л ъ т ъ . . . Пазихъ я като
сърдцето си, а той ми я взе, открадна ми я и я
скри въ черната си вода . . . Пази я тамъ, за да не
си отида, та и менъ да погълне нъкога . . . Лзъ все
чакамъ т о в а . . .
Замлъква за моментъ стариятъ Лпостолъ и
едва чуто добавя:
— Казваше се З в е з д а . . .
Синьо-зелените очи на момичето беха окжпани въ бистрия кристалъ, приличенъ на водите на
родната рЪка.

п. ек.

АЖЧЕЗАРНА БАРНА
( Л е т о в и щ е за н а с л а д а и обнова)
Следъ вчерашния проливенъ дъждъ днесъ
Варна сияе окжпана и свежа. Буйната шума на
младите трепетлики долу по брега весело шумоли
подъ прохладните морски повеи. Милярди сребър
ни слънчица подскачатъ въ безспирна игра по ла
зурните простори на токущо пробудилото се море.
Далече, въ тежка непрогледна зеленина се въздига
изъ ВОДНИТЕ недра Евксиноградъ самотенъ, забуленъ въ тънка синкава мъгла. Отсреща Галатенскиятъ хребетъ, проточилъ далеко въ морето своя
та дълга снага, крие въ буйногориститъ си урви и

високи поляни чаровегв на Полифемовски приоблаченъ миръ.
Природата е въ утринна омая!
Възторженость и радость лъха отвежде. Не
бесните висини сияятъ; целиятъ този крайморски
СВЕТЪ е чистъ и лжчезаренъ. Водната стихия, мощна
и страхотна, сега е стихнала и прозрачна, тя при
мамва духъ и тело къмъ своите потайни владения;
ще ти се да литнешъ по нейната ширь — светла
и безпределна.
.,* * *
Градъть е свежъ и безпрашенъ. Широките
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му булеварди еж прорязани по ц-Ьлата си длъжь
оть тревиста ивица, чиито древя, ЦВ-БТЯ и морава
трептятъ въ пъстри багри подъ КОСИТБ лжчи на
ранното слънце. Варна е градъ-градина, спретнатъ,
гиздавъ, чистъ, и лжчезаренъ. Варна е сега градъ
многоводенъ, подреденъ и обновенъ отъ пъргавите
си общинари, очакващъ да зарадва своите гостилетовници, да ги очарова и самъ да имъ се радва.
*
* *
Морската градина, чиста и прекрасна, леко
диша полъхвана оть утринна бриза. Въ росните
лехи сладкодъхави цветя блестятъ въ чудни багри
подъ Л-БТНОТО слънце и излжчватъ радость и на
слада; скрити капки искрятъ и се загарятъ горе
въ огр-БенитБ листя на още мокрите дървета. АпеИТБ еж още пусти—само подсвиркване на невидими
птици нарушава очарованата градинска самота.
Още нема музики, още не гърмятъ дрезгави
високоговорители. Само лекиятъ плъхъкъ на приливащитЪ талази радва съ своя спокоенъ ритъмъ
отмореното ухо; свежъ дъхъ на море, на трева
и цвЪтя прониква въ унесеното ни сжщество; ду
шата ни се изпълня съ възторгъ и омая, и една
блаженна омара сладко се разлива по всички
фибри на ободреното ни тело, и погледътъ благо
дарствено се разлива по сребристата ширь на иг
риво трептукащото море.
*
*
*
БЪли едрорунести облаци изплувватъ незабе
лязано по небето и величествено съпжтетвуватъ
възхождащото слънце. Далече на хоризонта се
белва ядро*) на корабъ. Големата бърза и удобна
лодка „Галата" бодро тупти съ мотора си, тя за
вива край вълнолома и носяща „на борда" си нЪколко десетици жизнеради излетници лекокрило
плува къмъ буйнозеленитЬ брегове на Евксиноградъ, манастира и Златни песъци.
Плажътъ вече почва да се оживява. Още
къмъ ранно предипладне шетнята. тукъ е твърде голема, и радостни провиквания се донасятъ изъ про
хладните недра на прибрежнитЬ води. Шаренъ,
безгриженъ св-Ьтъ прикриващъ съ разноцветни га
щички голотата си — вместо съ листо отъ смоковница — лежи въ плътско блаженство на зной
ния златистъ песъкъ и се унася въ съзерцание ту
на плаващите облаци, на прелитащите чайки, на
ритмичното шумение на пенливите талази, ту крад
ливо се взира въ лекоприкритигв прелести на слободно окололежащитв другополови особи. Тукъ
пекатъ гвлесата си свЪтлокоси нереиди и тъмнооки
наяди, и Парисовци се меркатъ тукъ и тамъ; но
моржовете преобладаватъ, и особи наподобяващи
фокитЪ на Ямфитрида и тритони се въртятъ изъ
нашитв води и се втурватъ по некоя нимфа не
мисляща да се подплашва. Презъ година
две се
вестява на нашия плажъ лжчезарна некоя Навзикая, подобна на Артемида — божествената Зевсова
щерка; тя изтървва шарена гумена топка, следъ
която вмигъ се впущатъ десетина космати чернокожи сатири, очаквайки благодарствена усмивка.
А малки пухкави деца-амурчета усърдно сьбирать
мидички и охлювчета и невинно си играятъ по пъсъка
край своите флиртуващи прелестни млади майки.
Тукъ на плажа душата се унася въ светли
видения, и ГБЛОТО се кжпи въ сияйна лжчезарность
що трепти въ въздуха, навежде и се носи изобилно
отъ небето, оть морето и оть кристалния златенъ
*) „Ядро" на старобългарски значи: платно на корабъ,
в-Ьтрило, "парусъ — желателно е тази хубава стара наша дума
да се възприеме отъ нашит* моряци.

УТРО КРНЙ ВЯРНА
снимка Фото Терзистоевъ

песъкъ. А въ морето ТБЛОТО плава и се люлее въ
плътната водна стихия, и духъть блажено се раз
лива по неговите безкрайни простори.
* *
' Шуми надвечерь морската градина и ликува
отъ жизнерадата глъчь на глумливи лътовнички и
летовници съ заголени бедра и гърбове, весели и
доволни отъ своето безгрижно битие.
Дрънва ударъ на тжпанъ и тазове. Гръмва
музиката въ казиното; дрезгаво „ноктюрно" се по
нася презъ нощьта отсамъ и оттамъ; долитатъ
гръмовитигв шлагери отъ високоговорителите на
едно лъгно кино, на друго летно кино, джазъ тре
щи и се кжса—та лее Полихимния, креслива, вилнеяща, нестихваща своите дарове обилно, и цялата
атмосфера е наситена съ музика и банда.
Вср%дъ това потпури отъ людека глъчь, радио
и банди за мигъ настжпва стжписване, всичко из
върта глава къмъ хоризонта на изтокъ: тъмна,
смжтна червенина се надига изъ подъ морето и
окжпана евкашъ въ кърваво нЪкое китайско море
изплувва изъ бездната луната огромна, оглозгана,
апокалиптична и прокарва своята мистична огнена
пжтека по тъмните води на стихналото море. Но
издигнала се високо на небето, луната става пакъ
привична и мила и сияе лжчезарно надъ въ сънь
унасящата се Варна.
Лжчезарна е Варна и денемъ и нощемъ, и
пръскатъ обилна светлина новоподреденитв големи
електрически лампи.
Нека пожелаемъ щото всЬко българско чедо,
уморено и досадено отъ трудъ и грижи презъ теж
ката година, да може да дойде въ лжчезарна Варна
да окжпи и освежи душата си и да обнови покру
сеното си т%ло въ лазурнигЬ морски простори!
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Б. ИГНАТОБЪ

Иашето корабоплаване по р. Дунавъ
Въпросътъ за създаване и развитие на на
шето корабоплаване е толкова старъ, колкото е
старо племето ни на полуострова. Въпреки това,
никога въ миналото нашите инициативи въ тази
область не еж дали осезателни резултати. Изпра
вени предъ тежки политически задачи, поради посилни въ тази область съседи ние не сме могли
да се закрепимъ въ нея.
Третото българско царство създаде огромно
строителство въ всички области на нашия общественъ животъ. То не пропустна и корабоплаването,
като създаде на Черно море параходство съ помощьта на частния и държавния капиталъ. И това
параходство крепне и се развива съ грижите на
държава и общество, като се мжчи да догонва
нашия стопански животъ,
На р. Дунавъ, обаче, ние едва преди три го
дини сложихме наченки съ създаването на Речната
корабоплавателна служба изключително съ дър
жавни средства. И тя даде неочаквани и отъ найГОЛЪМИТБ й защитници резултати, като опроверга
по най-очебиещъ начинъ противниците си, мнозина
отъ които бъха жертва на чужди интереси. Отъ
тогава и до днесъ въпросътъ за разширението на
тази служба до нужднитв на стопанството ни и
подобаващи за авторитета на държавата ни раз
мери стои откритъ. У насъ е по-лесно да се схване
нуждата отъ едно шосе, което ще задоволява без
спорни вжтрешни нужди, да се разреши кредитъ
за постройка на една ж. п. линия, часть отъ бждеща жизнена артерия за вжтрешния ни транспортъ, отколкото да се отпуснатъ 170 милиона лева
за дунавско корабоплаване, което ще създаде за
стопанството ни наша собствена външна транспорт
на линия, ограничена само отъ плавателностьта
на реката и независима отъ вжтрешнитв режими
на страните, покрай които минава, нито пъкъ ог
раничена по количеството на превозните средства.
По-лесно се схващагь стопанските облаги отъ помалки съобщителни обекти, отколкото неизмери
мите облаги, които ще ни даде националното ко
рабоплаване, макаръ те да еж очевидни отъ при
мерите, показвани ни отъ всички граничащи съ
реката страни.
Въ бр. 615 на в. .Нова Камбана" четемъ изя
вленията на секретаря на сдружението' на частните
бродарци въ Югославия, въ които изявления съ
една славянска сърдечность се казва: .Дунавъ е
гръбначниять стьлбъ на Европа, и за насъ, юго-славцитв, е скръбно и непонятно, защо вашето ду
навско национално корабоплаване е слабо. Желаемъ
да видимъ редомъ съ нашия флагъ и вашия националенъ трикольоръ да се развева по големите
европейски дунавски пристанища. Югославия има
силно развито р-Ьчно бродарство — частно и дър
жавно, по величина второ въ международния Ду
навъ". И по-нататъкъ той предлага „да се нанесе
съ общи усилия ударъ върху картела на чуждите
дунавски параходни дружества. Този картелъ трупа
нечестни печалби и спъва българския износъ чрезъ
високи навла. Той е пригоденъ най-вече за лични
интереси, а не да служи на българския износъ и
внось".
Макаръ че СЖЩИТ-Б доводи организацията е

изнасяла откато сжществува този въпросъ въ дей
ната ни програма, цитираме тези изявления, защото
те еж направени отъ лице, запознато добре съ
материята и, спекулативно погледнато, заинтересо
вано въ обратна посока. Защото появяването на
нашето параходство по реката не може да не се
отрази косвено и на югославското при борбата за
международния трафикъ. Но те еж направени съ
една трогателна сърдечность и то въ единъ моменть, когато международната обстановка на ръч
ката се видоизменя, и когато дребните корабопла
вателни инициативи на по-слабите държави еж за
плашени, ако не схванатъ общия си интересъ предъ
големата опасность, която се надига. Те СЖ единъ
зовъ за последно предупреждение за насъ, да се
опомнимъ, защото скоро ще стане късно.
Яко досегашните наши режими могатъ да
бждатъ упрекнати, че не сж предприели нищо по
реката, те иматъ заслугата, че запазиха областьта
на корабоплаването у насъ непокътната отъ чуж
дите инициативи и капитали. Ние, обаче, ще понесемъ тежка отговорность предъ бждещите поко
ления, ако пропустнемъ да създадемъ българското
национално корабоплаване, защото изживяваме
върховни моменти на подготовка на голяма борба
за стопанско надмощие по реката, следъ което
ще стане мжчно, дори невъзможно, създаването
на нови инициативи. Нашата пасивность предиз
вика удивлението и на нашите съседи!
На 14 юний въ канцеларията на софийския
ни клонъ се свика по инициативата на Б. Н. М. С.
и Съюза на българските моряци конференция, на
която бЪха представени търговско-индустриалнитв
ни камари и общините отъ крайдунавските ни гра
дове, за да обеждятъ начините за ускоряване раз
решението на този жизненъ за страната ни въп
росъ. Следъ като се изложиха всички правени до
сега постжпки отъ страна на двете организации и
състоянието на въпроса, разрешенъ вече по начало
отъ съответните служби, благодарение на готовностьта на Б. 3. и К. Банка да отпустне нуждния
заемъ за цельта, изтъкна се необходимостьта да
се настои за прокарване на приготвения вече законопроектъ още въ първата извънредна сесия на
новото народно събрание.
Министрътъ на железниците направи катего
рични изявления предъ представителите на конфе
ренцията, че въпросътъ е вече поставенъ на раз
решение. Тези свои изявления той повтори въ още
по-категорична форма въ речьта си по отговора
на тронното слово. Искаме да верваме, че найпосле българското корабоплаване по р. Дунавъ
ще стане действителность, че не ще се намерять
нъкои дребни поводи, които да изпратять въпроса
отново въ архивите, за да проиграемъ окончателно
големи национални интереси съ тежки последствия
за нашето стопанско развитие. Така ще видимъ
оежществена една отъ най-важните точки на дей
ната програма на организацията ни, предвидена
още отъ основаването й, и движена непрестанно
съ настойчивость, достойна за удивление, съ съдей
ствието на всички труженици на нашата идея и
отъ грамадно значение за нашето бждеще сто
панско развитие.
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Стрежейсътъ на българитЪ Ь ъ м ъ жорето
Какви еж били и какви еж днесъ стремежите
на българите къмъ морето?
Първоначално древните българи еж ге стре
мили на изтокъ къмъ Черно море, за да препр-вчатъ морските нападения на гърците, а после на
югь къмъ Б%ло море — грабителски набеги въ
крайбрежните богати византийски области, винаги
примамливи за полукултурнитв и бедни наши пра
деди. По-късно, обаче, презъ време на Симеона и
Ясеновци, тия стремежи приематъ единъ по-опредЬленъ стопански и държавенъ характеръ. Но найярко опредълениятъ български владетель съ своята
морска политика е билъ царь Калоянъ—оня, който
е далъ всичките си усилия да стжпи и се затвърди
на Егейския брътъ.
Презъ време на турското робство стремежътъ
на българите къмъ морето приема чисто стопански
характеръ.
Домашното и занаятчийско производство, зародено въ диплигЬ на Балкана, постепенно слиза
въ полетата, овладява големите турски градове, а
оттамъ прониква по дунавските и морски скели и
пристанища. Въ градовете Гюргево, Мачинъ, Браила,
Галацъ, Сулина, Кюстенджа, Варна, Бургасъ, Цариградъ, Кавала, Солунъ и др. възникватъ цели бъл
гарски махали и еснафски чаршии, начело на
които стои стохилядната българска колония въ
Цариградъ, съ прелестната летна резиденция на
забогателите български търговци, о-въ Халки.
Нещо повече, нашиятъ еснафинъ-производитель, превърнатъ въ предприемчивъ търговецъ, започналъ да прониква и отвждъ морето — въ Янадола, Смирна, Бейрутъ, Египетъ...
Не е пълна истина, че българинътъ се плаши
и бъта отъ морето. Отъ морето се плашатъ и 6Ъгатъ въобще всички земледЪлци и скотовъдци, безъ
разлика на народность, отрасли и живели презъ
цели поколения между домашното огнище и ни
вата. Еснафътъ и търговецътъ, обаче, затвърдили
професията си въ приморските градове, не само
свикватъ съ морето, но и въ последствие то имъ става.
предметъ на бждещи предприятия и спекулации.
Така, презъ 70-те години на миналия в-Ькъ,
ние виждаме вече поставени начала (инициативи)
за българско параходно дружество и друго такова
за корабоплаване по р. Марица, а по тракийските
беломорски скели маса български работници ставать рибари и каикчии. Най-сетне презъ 1865 —
68 г. повечето майстори-ржководители въ държа
вната султанска корабостроителница въ Цариградъ
еж били български дърводелци.

Освобождението въ 1878 г. прекжена това
стопанско развитие на българската нация и нейното
излизане и закрепване на морските брегове.
Берлинскиятъ конгресъ раздели България на
три части: северна — свободна, южна — автоном
на и западна — подъ турска власть и, следова
телно, ние, българите, продължихме развитието си
не като едно национално ц%ло, както дотогава, а
отделно, разпокжсано — всека часть при особни
условия.
Въпреки това, стремежътъ на българите къмъ
морето продължава.
Съединена България създаде две превъзходни
пристанища на Черно море, а чрезъ железните
линии на баронъ Хирша подържаше здраво сто
панските си връзки съ Цариградъ и Б%ло море.
Македонците, отъ своя страна, все повече проник
ваха въ Солунъ, успешно побългарявайки него
вата пияца.
Съ една речь, българите, въпреки политичес
ката си разпокжсаность, продължаваха да излизатъ
и се закрепватъ на морето.
Кои еж, обаче, основните мотиви на тоя
стремежъ?
Те еж едновременно географски, стопански и
национални.
Вс^ка наша стопанска область си има естест
вени изходи — орографически улеснения къмъ мо
рето: сев.-източна България къмъ Черно море,
южна България — по Марица, Тунджа и Лрда —
къмъ БЪло море; Софийското поле, сърдцето на
българските земи и на Балканския полуостровъ, по
р%ка Струма къмъ сжщото море. По тия естест
вени пжтища, както водите на Марица, Тунджа,
Вардаръ, Места и Струма текатъ и се спущатъ
къмъ Егея, както Дунавъ и Камчия къмъ Черно
море, тъй и народното ни стопанство, презъ те
чение на вековете, се е спущало къмъ тия морета.
Но тия естествени пжтища къмъ морето минупать
не презъ чужди, а презъ български земи, населени
съ наши сънародници. За това и нашиятъ морски
стремежъ е билъ винаги, и стопански и националенъ, улесняванъ отъ географското положение на
страната ни.
Затова и днесъ, заедно съ всека капка вода,
която се спуща отъ Балкана, Родопите, Рила и
Пиринъ, за да потече къмъ Егея и Черно море,
се носи и нашата стопанска и национална мисьль
за затвърдяването

ни на ТБХНИТБ брегове и за

създаването на една България, твърдо закрепена
между гЪхъ!

Изъ д и в о т а и дейностьта на организацията
По случай рождения день на Н. Ц. В. Престолона
следника Князъ Симеонъ Търновска, между Н. В. Царя и
Г. У. Т. се размениха следнитЪ телеграми:
Александъръ Маноловъ
Председатель Български Народенъ
Морски Сговоръ
Варна
Благодаря искренно Вамъ и на членовегв на Сговора
Ви за изказаните ми по случай рожденния день на Престо
лонаследника поздрави и благопожелания.
Царьтъ

№ 317
Негово Величество Царя
16 юний 1938 г.
София
Членовегв на Българския Народенъ Морски Сговоръ
и азъ честитимъ на Ваше Величество първия рожденъ- день
на любимия престолонаследникъ Симеонъ Князъ Търновски.
Богъ да го закриля, за да бждемъ щастливи да благоволите
единъ день да Го зачислите въ редоветЪ на младигв моряци.
Председатель
Александъръ Маноловъ
По инициативата

на Г.У.Т. и Съюза на моряците на
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14 юний се свика въ организацията ни конференция за обсжждане начинитъ на действие, за да се ускори разреше
нието на въпроса за Дунавското тър. корабоплаване. На кон
ференцията бъха поканени търговско-индупр камари и
общинигв отъ крайдунавските ни градове Явиха се пред
ставители на варненската и софийската търг.-инд. камари и
представители на общинигв Видинъ, Ломъ и Русе.
Конференцията посети председателя на Нар. събрание
г. Ст. Мошановъ и министра на желвзницитъ, като изтъкна
необходимостьта отъ изготвения законъ за заемъ за дунавски
търговски флотъ да се внесе на разглеждане още въ извън
редната сесия на Нар. събрание.
И двамата обещаха пълно съдействие. Министърътъ
на желвзницитв изтъкна, че въпросътъ за дунавското корабоплаьа!е е вече разрешенъ по начало.и скоро ще бжде
внесенъ въ Нар. събрание.
Конференцията изработи обстойно изложение по въп
роса, за да бжде разпратено на всички министри и народни
представители. .
На 19 юний се произведоха въ Варна гребни състе
зания между ученицитв отъ варн. сръдно-учебни заведения
и отъ спортния отредъ на клона съ осморки на 2000 м.
Състезателите се класираха както следва :
1. Лодка съ старшина Н. Втичевъ отъ VII в. кл. взема
разстоянието за 11 минути и 21 сек.
2. Лодка съ старшина Михалъ Ив. Христовъ отъ VI
сборенъ кл. за 11 мин. и 50 сек.
Съ писмо Лг 7395 отъ 31 май т. г. министра на нар.
просввта отпустна сумата 25000 лв. за подържане на греб
ния инвентаръ на отредигв отъ крайдунавските градове. Су
мата се отпустна въ връзка съ подготовката на гребния
походъ по р. Дунавъ.
Въ заседанието съ отъ 28 юний т. г. Гл. Упр. Тъло
утвърди управителното Т-БЛО на пернишкия ни клонъ както
следва: председатель : Боянъ Димитровъ, подпредседатель:
Димитъръ Павловъ, секретарь-касиеръ: Кирилъ Григоровъ
съветници: Никола Петровъ и Щерю Щеревъ
Провърителенъ съветъ: председатель: Кирилъ Михайловъ — заклетъ счетоводитель, заведующъ Бюро доставки
при мини Перникъ. Членове: Ял. Николовъ—счетоводитель
въ отдълението Електроснабдяване и централи при минитъ
И Кирилъ Михаиловъ—помощникъ контрольоръ при МИНИТБ
Одобрени управителни гЪла на клонове. Въ засе
данието си отъ 27 май т. г. Гл. упр. твло одобри управителнитъ твла на следнитв клонове:
Бургасъ. Председатель Борисъ Н. Станевъ, подпредседателъ Богданъ Ганчевъ, секретарь Иванъ Райновъ, подсекретарь Димитъръ Янакиевъ, касиеръ Любенъ Георгиевъ, домакинъ Петко Задгорски, съветници: Д-ръ Стефанъ Теневъ, Ди
митъръ Димитровъ, Стойчо Неновъ и Ст. Николовъ. Провърителенъ съветъ: председатель Ясенъ Ст. Минковъ, секре
тарь Нпостолъ Япостоловъ и членъ Борисъ Угаревъ.
с. Бгьла (Варненско). Председатель Нлександъръ Топузовъ, подпредседатель . Ялекси Янковъ, секретарь-касиеръ
Петко Владовъ, членове: Йорданъ Иосифовъ и Димитъръ Я.
Балтаджиевъ. Провърителенъ съветъ: Георги Георгиевъ, Кочо
Минчевъ и Б. Тенчевъ.
Видинъ. Председатель Р. Бораджиевъ о.з полковникъ,
подпредседатель Г. Кожухаровъ—началникъ пристанището,
секретарь П. Даскаловъ—чиновникъ общината, касиеръ Н.
Цоневъ—основенъ учитель, съветници Христо Тричковъ —
основенъ учитель, Борисъ Димитровъ—гимназиаленъучитель.
Д-ръ Илия Велковъ и 1 офицеръ заведующъ водния спортъ.
Провърителенъ съветъ Николай Николаевъ — касиеръ Вид.
попул. банка, Нлександъръ Митовъ — о. з. полковникъ, Натанъ йлшехъ — търговецъ.
Враца. Председатель Лука П. Юрдановъ, подпредсе
датель Гюлмезовъ, секретарь Д-ръ Марковичъ, касиеръ Петъръ Кръстевъ, членове инженеръ Панчевъ, Д-ръ Недковъ

и Джандарски. Провърителенъ съветъ: председатель Георги
Пенчевъ, членове Любенъ Етюговъ и Нейко Орозовъ.
В.-Търново. Председатель Маринъ Ганевъ — учительдърж. търгов. гимназия, подпредседатель Стоянъ Марчевъ—
учитель мжжката гимназия, секретарь Борисъ П. Тютюнковъ
—учитель държ. търг. гимназия, касиеръ Иванъ Нанковъ —,
прокуристъ въ банка Бъл. кредитъ. Пров-врителенъ съветъ:
Коста Ятанасовъ—учитель пенсионеръ, Иванъ Господиновъ
— финансовъ чиновникъ, Милка Дочева — учителка държ.
търг. гимназия, членове: БорисъТеневъ—чиновникъ, Стефанъ
Тенекеджиевъ — адвокатъ, Д-ръ Ст. Караивановъ — град
ски лвкарь.
Г.-Джумая.
Председатель Ясенъ Тилевъ — касиеръ
Б. Н. Б., подпредседатель Д-ръ Благой Гавриловъ Ингилизовъ
•—лвкарь, секретарь Славейко Ннгеловъ Стояновъ—секретарь
окол. сждъ, касиеръ Станчо Филиповъ Георгиевъ—чиновникъ
попул. банка, домакинъ Георги Мицовъ Вангеловъ — чинов.
Макед. нар. банка. Пров-врителенъ съветъ: председатель Ге
орги Паскалевъ Балючевъ—директоръ М. н. банка, членове:
Ннгелъ Христовъ Миловонски—зжболЬкарь и Никола Ябаджиевъ—дир. Б. н. банка.
Плтьвенъ. Председатель Маринъ Милчевъ, подпредсе
датель Яс. Кантарджиевъ—адвокатъ, секретарь—Василъ Пет
ровъ—инсп. д-во „Балканъ", касиеръ Христо Маринчевъ —
учитель, съветници: Ст. Кепкенезовъ—индустриалецъ, Илия
Димитровъ—пенсионеръ и Симеонъ Маринчевъ — началникъ
гара Плъвенъ. Пров-врителенъ съветъ: председатель Борисъ
Поповъ—о. з. полковникъ, членове Христо Бърдаровъ—чинов.
Б. з. к. банка и Илия Павловъ—книжарь.
Петричъ. Председатель Константинъ Ннгеловъ— пен
сионеръ, запас, офицеръ, подпредседатель Д-ръ Константинъ
Даскаловъ—лвкарь, секретарь Манчо Г. Манчевъ—гл. учитель,
касиеръ Нпостолъ Димитровъ—дир. Мак. нар. банка, съвет
ници : инженеръ Димитъръ Митковъ—дир. вод. синдикать.
Никола П. Георгиевъ—агентъ Б. Н. Б. и Георги Благоевъ—
дир. Б. 3 . К. банка. Провърителенъ съветъ: председатель
Христо П. Николовъ — пенсионеръ, секретарь Димитъръ Ст.
Узуновъ—чинов. Б. 3. К. банка, членъ Стоянъ В. Константиновъ—търговецъ.
Русе. Председатель Константинъ Доневъ Михаиловъ
—адвокатъ, I подпредседатель Иванъ Хр. Фетваджиевъ, пом.
кметъ, II подпредседатель Стефанъ Нт. Узуновъ—държ. адв.,
секретарь Владимиръ Георгиевъ Чавговъ—чиновникъ Б. Н.
Банка, касиеръ Стефанъ Владевъ Мавродиевъ, чинов. флота,
домакинъ Георги Михаиловъ Ценовъ—чинов. флота, зав. спор
та мичм. Тремолъ Ивановъ, флота, мед. съветникъ: Д-ръ Ни
кола Джаковъ, мед. лвкарь, технич. съветници: лейт. Петъръ
Др. Рашевъ—флота, мичм. I р. Христо Д. Кукенски — флота,
съветници: Яронъ Дж. Майеръ—адвокатъ, инж. Тодоръ Делистояновъ—инж. пристанището и Георги Обрешковъ—тър
говецъ. Провърителенъ съветъ: председатель Христо Стомоняковъ — зам. прок. апел. сждъ, секретарь арх. Стефанъ Т.
Тоневъ—арх. на свобод. практика, членъ инж. Георги Тодоровъ Екимовъ—пристанищната секци"
Ямболъ. Председатель {Никола Т. Бояджиевъ—пенси
онеръ, секретарь Иванъ Д. Ивановъ—книжаръ, касиеръ Ннтонъ Ковачевъ — банковъ чиновникъ, домакинъ Димитъръ
Нндрвевъ—учитель, съветници: Стоянъ Митевъ — кметъ на
града, В. Бончевъ — зжболъкаръ и Нл. Нурянъ — аптекарь.
Провърителенъ съветъ: Иванъ Даовъ —аптекарь, Л. Ламбри—
новъ—директоръ „Рако" и Юрданъ Таповъ—банк. чиновникъ.
Съгласно писмото № 317 отъ 19 априлъ т. г. на от,
дълението за гвлесно и държавно гражданско възпитание
Главната Дирекция на Б. Д. Ж. е разрешила на организа
циите по твлесно възпитание пжтуване съ 65°/0 намаление
по Б. Д. Ж. за опредвлено число пжтувания, когато ще ставатъ състезания за държавно първенство.
На организацията ни еж разрешени б такива пжтува
ния презъ годината, когато спортистигв ще ги използуватъ
на групи отъ 8 души най малко.

СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Детето на България — Б. Маковски, 2. Нашето д ъ л о — В. Игнатовъ, 3. Бждещата морска война — Мичманъ
отъ флота, 4. Изъ корабоплаването по Дунава — инж. Т. Делистояновъ, 5. Минирането на мраморноморскитъ и
бъломорскит-Б пристанища презъ време на Балканската война — Сава Н. Ивановъ, 6. Край морето (стих.) —
Ст. Ив. Стояновъ, 7. Шипка — В. И., 8. Магия — Надя х. Йовкова, 9. Лжчезарна Варна — П. Ск., 10. Нашето кора
б о п л а в а н е по р. Дуневъ — В. Игнатовъ, 11. Стремежътъ на българите къмъ морето — Борисъ Сакжзовъ,
12. Изъ живота и дейностьта на организацията.
Р е д а к п и о н е н ъ к о м и т е т ъ : л е й т е н а н т ъ Б. П а с п а л е е в ъ , д<ръ Г. Б. П а с п а л е в ъ и д>ръ П. Д. С к о р ч е в ъ .

№€»

"й&аИ

»

Ц Посетете Варна

I

Посетете Варна Ш

^^^^^щ^^^тт^^шщ^т^
т

ЕДИНСТВЕНИЯ

щ

ш

по сеоето
местонахождение
!! НЛЙМВТЪ

ГЛОРСНИ КУРОРТЪ
въ юго-изшна

т

ш
5С

Европа

т

Ш

Велнколепенъ плажъ.
Н а й - м о д е р н о у р з д г н и м о р с к и студени н а т о п л и бани*
ВсЬкакавъ виггь морски спортъ. Ручъ-банъ (водна пързалка).
Максимална] лЪковитость
Категоризирани и нормирани хотели, пансиони, вили, квартири и ресторанти.

50°| 0 намаление з а п ъ т у в а н е п о Б. Д . Ж. п р е з ъ с е з о н а .

I

Чудни околности за екскурзии и излети, красива природа.
Всекидневни концерти обЪдъ и вечерь въ морското казино. Дансингъ-баръ.
5Ш
Устройване морски тържества и забави.
* 1Щ5
И з б о р ъ н а„Царица н аплажа'.
Музикални ^тържества.

КУРОРТА „СВ. КОНСТАНТИНЪ" ^
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Прелестно кжтче край морския брЪгъ за истинска почивка и отмора.
Плажъ — морски топли и студени бани.
Първокласенъ ресторантъ.
Джазъ. Дансигъ.
Хотела ремонтиранъ. Стаигв снабдени съ течаща изобилна вода. Ангажиране стантв предварително. ж
РЕДОВНА АВТОБУСНА В Р Ъ З К А С Ъ ГРАДА
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| БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО - ВДРНА
~*
Дружеството подържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
Щ» и Дунава до северните европейски страни: Франция, Англия, Белгия, Холандия,"
И Германия, Дания и пр.
~~""
Освенъ тая континентална линия, която се подържа съ три първокласни
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линейни параходи типъ „Родина", дружеството подържа редовни и извънредни
линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Турция, Гърция, Италиянскитв острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,.
като се посещавать ПОЛЖТНИТБ пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейруть, Хайфа,
Александрия, Портъ-Сайдъ и Пирея.
Тия последни пжтувания даватъ възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни'
най-много и съ разходи, които не надминввать ония, необходими за преживяване
въ страната за сжщото време, да се видять останките и паметниците на всички
древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много оть които ^ .
паметници, по своята величественость и художественость, еж още недостигнати.
М

Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокъ се извършватъ съ големи и луксозни пара- 83
ВШ ходи, типъ — .Царь Фердинандъ", при всички удобства за приятно и неусътно пжтуване по морета, 25
А които съдържатъ безбройни природни красоти: Босфора, Златния Рогь, Мраморно море, Дарданелитъ X
д и осеяния съ острови /трхипеяагь, много отъ които се издигатъ на хиляди метра надъ морската по- 3?
М върхность.
М
на
Последното пжтуване дава възможность да се посетятъ и всички свети места на еврейската, И
И християнската и мохамеданската религия.
Ш
53
Никое друго пжтуване не може да даде толкова голъмо разнообразие на неизгладими впечат- И
д ления отъ природата и творенията на човешкия гйний въ неговитв най-всестранни прояви отъ нача- л
М лото на чов-Ьшката история до днесъ.
§1
•"
Дружеството поддържа редовни съобщения два пжти презъ седмицата и между всички бъл- 51
ЧР гарски черноморски пристанища съ луксозния и бързоходенъ парвходъ „Евдокия".
ад
И
Освенъ горните редовни линии, дружеството презъ ЛЪТНИТБ месеци прави и извънредни пж- И
И тувания оть Варна до Цариградъ с ь параходитв .Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" съ пре- бб
Д стояване въ Цариградъ цЪли три дни.
И
иа
Пжтуването между дветъ пристанища трае само 12 часа — една нощь.
55
ЗС
Презъ сжщитв лъгни месеци п/х .Евдокия" плава крайбръжно по специално разписание, съ ж
И тарифи
при екскурзиите
де Цариградъ
и обратно,
и при пжтуванията
отьбългарско
Варна и крайбрежие
Бургасъ до ВЯ
53
намалени
и възможность
да се посетятъ
всички пристанища
отъ цялото
0 5 Лхтополъ и обратно, пжтницитъ нощувать на параходите и, ако желаять, могать да получаватъ и
въ течение само на 36 часа. '
.
.
В
храната си тамъ на сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабите на Бъл
гарското' търговско параходно д-во, редовни и извънредни, еж дадени въ отдъленъ проспекть, който
се намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ при по-

I
и

_

М искване и направо втъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ. й
^
I. ЦенитЬ на билетить за Александрия съ редовните съобщения, които се подържатъ два пжти 3§
ж въ месеца
съ параходите
и „Ц.
Фердинандъ*, само отиване или само връщане, безъ храна еж: Ц2
I класъ
— 4000, II „Бургасъ"
— 3000 и III
— 2000.
Презъ ПЪТНИТЕ месеци, отъ 1-и юний . до 15 септемврий, се установява специална тарифа за В8
Щ отиване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на Щ
А.престоя на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва:
^
д:
I класъ 6О0О лв. II — 5000 и III — 4000 лв., включително и храната.
«а
X
II. ЦенигЬ на билетигв по нашето крайбрежие оть Варна д о Яхтополъ и обратно, съ 2ь
~ | п/х .Евдокия", по пътното разписание, оть 15-и май до 15 септемирий, съ право на нощуване въ —
•Р Царево въ помещенията на съответната класа — еж:
9
53
• класъ лв. ЗОО; II — 240 и III — 170 лв. безъ храна.
Н
И
Ш. ЦенитЬ на билетитЪ до Цариградъ и обратно, съ п/х ,Ц. Фердинандъ" и «Бургасъ" К
Л презъ лътнитЬ месеци, съ престой въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите, еж:
25
™
I класъ отъ лв. 1790 до 1390 споредъ положението на мъстата
52

52
55
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. 1380 , 1010
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III . . .
665
83
За храната се плаща:
ДД
По Александрийската линия: закуски — 22 лвч об*дъ — 70 лв. и вечеря — 70 лвч а пъленъ Щ
дневенъ абонаментъ по 150 лв.
в
По крайбрлжието оть Варна до Яхтополъ и обратно, презъ ПЪТНИТЕ месеци, пъленъ дневенъ 2ь
абонаментъ отъ закуска, об-Ьдъ и вечеря — 80 лв.
53
й
До Цариградъ и обратно, презъ пътния сезонъ, само съ параходите, които правятъ екскурзии, б
1Ш се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за цълото пжтуване — 452 лв.
щ
Щ
При редовнитгь пжтувания — съ п/х .Евдокия" крайбрежно се плаща за закуска 15 лвч а за Ш
$\ объдъ и вечеря по 50 лв., а пъленъ абонаментъ — 100 лв.
Ж
ж
Намаления: правятъ се само отъ редовните тарифи, за отиване и връщане предплатено 15%, х
X за групи по-гол*ми отъ 25 души — по споразумение.
ЧР

