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ГОДИНА XV.
СЕПТЕМВРИИ

ВЪ БУРГАСКИЯ ЗПЛИВЪ
Снимка огь Хр. Наковъ

ДЪРЖАВНИ МИНИ

Производство на каменни вжглища и брикети
Д О С Т А В К А НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
за всички видове индустрии въ и около градъ Перникъ,
както и въ Старо-загорската електрификационна область,
ПО С П Е Ц И А Л Н И И З Н О С Н И Ц Е Н И .

ВНОСКИ И ПОРЖЧКИ ЗА ВЖГЛИЩА И БРИКЕТИ
се правятъ навсЪк^де въ страната чрезъ
1. Българската народна банка — преводна служба
2. Българската земеделска и кооперативна банка — преводна служба
3. Телеграфо-пощенскитБ станции — чекова смЪтка № 50
4. Популярнигв банки
5. Банка Български кредитъ Я. Д.
6. КаситЬ на ДържавнитБ мини.
съ специални формуляри, съ изчерпателното попълване на които става излишно да се
пише отдътшо писмо-уведомление отъ страна на клиентигв.
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Н. В. Ц А Р Ь Т Ъ З А Д У Н А В С К О Т О К О Р А Б О П Л А В А Н Е
Разменени телеграми
МАНОЛОВЪ
Предоедатель на Бълг. Нар. Морски Сговор-ь
ВАРНА

Вамъ и на Морския Сговоръ благодаря сърдечно за при
ветствията като сподълямъ напълно пожеланията Ви за с к о 
рошното успъшно о с ъ щ е с т в я в а н е на положеното начало за
създаване дунавски търговски флотъ подъ българско знаме.
Дворецъ — С о ф и я , 24. VII. 1938 г.
ЦАРЬТЪ.
НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦАРЯ
София
Съкровеното желание на Ваше Величество и постоянна
та цель на Българския Народенъ Морски Сговоръ отъ осно
ваването му до сега — дунавски търговски флотъ — се о с ъ 
ществява съ прокарване закона. Първата ни мисъль е отпра
вена къмъ В асъ, Главния о с л щ е с т в и т е л ь на тази ценна нацио
нална придобивка. Позволяваме си да Ви поднесемъ сърдечни
поздрави и верноподанически чувства съ пожелания с к о р о
да видимъ българското знаме на нашить кораби по Дунава. .
В а р н а — 2 3 . VII. 1 9 3 8 г. — № 4 3 0

Председатель : М А Н О Л О В "Ь
А А . МАНОЛОВЪ — председатель на Б. Н. М. С.

Стжпихме на българския Дунавъ
Девизътъ на Б. Н. М. С. ,Къмъ морето и Ду.
Но най-после дойде и м. юлий 1938 год. и
нава за напредъкъ" за тая, които се бп>ха вживгьлина българската общественость, въ лицето на 24съ водната стихия начело съ Негово Величество то обикновено Народно събрание се предложи заЦаря морякъ Борисъ III, не бгьше само думи, конътъ за 150 милионния заемъ за дунавското кора
а държавна замисъль, продиктувана отъ съвре боплаване. Това бгьше едно голтьмо изпитание за
менната необходимость.
нашия народъ. Спечелилъ ли е той правото за
Това бгьше държавенъ въпросъ, който бгь осъзсъвремененъ животъ и по-висша техника? Едино
натъ отъ отдплни издигнати българи, но въпросъ, душието на народното представителство доказа
който не бгьше широко спечеленъ за българската три истини: че висшитгъ държавни интереси
общественость.
стоятъ по-високо отъ вжтрешнитп политически
Много български сърдца се кжсаха, когато на недоразумения; че морската и дунавската граници
българския Дунавъ не виждаха българския три- еж вече държавни въпроси, и че българскаятъ народъ
багреникъ. Но така е винаги съ голгьмитгь идеи, може достойно да владгъе културно и промишляколкото и прости да еж на видъ; както еж и вайки въ миръ морето и Дунава.
голгьмитгь открития, които иматъ своята дълбо
Мотивитгь за този законопроектъ, както
чина, и не така лесно въ нея се проглежда.
еж предложени отъ министра на желгьзницитгъ
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и пристанищата г. генералъ Михаилъ Йововъ, еж можностьта да се явимъ съ наши превозни средследните: „Съ създаването на Българското ргьчно ства на най-големия пазаръ на речно наело, ка
корабоплаване се постигатъ задачи, които уле- къвто е Рейнъ."
Б. Н. М. С, скроменъ труженикъ за българ
сняватъ нашия износъ, откриватъ му се благо
приятни и евтини условия за превоза, и държа ското море и Дунавъ, се ласкае, че и той е допривата добива възможность да направлява по-добре, несълъ нещичко. за създаването на Дунавското
корабоплаване, и като знае, че най-големия вдъхвъобще, транспортната си политика.
Дунавскиятъ пжть ни поставя въ благо новитель за това дело е нашия покровитель Не
приятно положение въ вегько отношение, особено гово Величество Царя, взема най-после свобо
при третиране въпросите за сключване търговски дата да изкаже своята благодарностъ на тия,
договори, както съ съседитгъ, тъй и съ по-далеч- що прокараха законопроекта: въ лицето на Ми
нистерския съветъ, Народното събрание, министра
нитгь отъ насъ страни.
Подържането на държавното корабопла на ж. и п. г. генералъ Иововъ, управителя на Б.
ване по Дунава ще създаде освенъ косвената сто 3. К. банка Никола Тодоровъ, началника отде
панска придобивка, но и реална полза, изразена ление корабоплаване капитанъ I р. Славяновъ и
въ спечелването на чужди девизи въ размгъръ на всички, които взеха участие въ прокарването на
това добро дело.
добитото наело отъ нашите кораби.
Дунавското корабоплаване ще се яви при
Въ тоя радостенъ моментъ ние сме длъжни
опредгьляне наелата като регулаторъ, който ще да отправимъ, обаче, нашето предупреждение къмъ
освободи превоза ни отъ експлоатация и ще по членовете на Б. Н. М. С: да си останатъ будни
влияе благоприятно върху транспортните раз на своя войнишки постъ, защото преди да се реали
носки за нашитгь продукти до консумативните зира законътъ за Дунавското корабоплаване, много
пазари.
малки камъчета беха поставени, че щеха да
Дунавскиятъ пжтъ днесъ е най-краткия и обърнатъ не само колата, но и целото ни кора
най-евтиния за сношенията на България съ стра боплаване.
ните отъ Средна Европа. А като се вяеме предъ
Нека, прочее, се ржководамъ отъ евангелската
видъ,че каналътъ Рейнъ—Майнъ—Дунавъ ще бжде истина — „Верата ти щете спаси" и съ погледъ
прокопанъ въ четири години, ще се открие въз- напредъ да продължимъ нашето благородно дело
Б. ИГНАТОБъ

Н А ДОБЪРЪ ПЖТЬ1
На 20 юлий т. г. Народното събрание разреши
въпроса за търговското ни корабоплаване по р.
Дунавъ. За насъ това заседание на Народното
събрание е историческо. Зашото народните пред
ставители се изказаха по най-големия по значение
за стопанството ни въпросъ — корабоплаването и
изнесоха становището на целокупния български
народъ. Те изразиха разбирания, показващи, че и
ние сме назрели за строителство въ големъ международенъ мащабъ въ една область до скоро оста
вена безъ внимание отъ нашето общество. За
пръвъ пжть въ историческото ни развитие бъл
гарски парламентъ дава преценка на въпроса за
търговското корабоплаване. Съ единодушния си
вотъ той показа, че този голЪмъ националенъ
въпросъ обединява цялата ни обществена мисъль
и намира опора въ широкитъ- народни маси. А
това е признакъ на зр"Ьлость отъ епохално зна
чение за нашия стопански напредъкъ.
Делото на Б. Н. М. С. беше признато и под
чертано по единъ блестящъ начинъ. Името на орга
низацията ни не можеше да не бжде свързано съ
това историческо събитие—гласуване кредита за ко
рабоплаването пе р. Дунавъ. Организацията ни като
общественъ факторъ при разрешаването на този
въпросъ беше оценена по достойнство. Това е найценната награда за всички труженици на морската
идея, наредени въ редовете на организацията ни
или минали презъ нея, но закърмени съ нейните
идеи и безшумно развиващи деиность, която ни
доведе до общопризната заслуга и резултатъ, издигащъ ни наредъ съ всички крайбрежни държави
на р. Дунавъ. Ние предприемаме една историческа
крачка въ пжтя на развитието ни.
Българскиять морякъ получи доверието на

парламента и на ц-Ьлия народъ. На него се въз
лага тежката задача да представи достойно стра
ната ни предъ своите събратя отъ другитЪ народи
и да развие съ успехъ наченатото дело. Жертвата
за морската идея отъ българския народъ се влага
въ неговите ржце съ надежда, че той ще се по
каже достоепъ за доверието и съ своята позната
жилавость ще издигне високо българския трицвътъ и ще даде на стопанството ни благата,
очаквани съ право отъ всички. Ние не се съмня
ваме, че българскиять морякъ ще оправдае оказа
ното му доверие.
На своите здрави плещи той е изнасялъ и
други тежки задачи, като често недостатъците въ
организацията или подготовката си е запълвалъ съ
своя несломимъ духъ и воля за творчество, които
го издигнаха предъ очите на цЪлъ светъ и му съз
дадоха завидно име. Искаме да в-Ьрваме, че въ но
вата си задача нашето морячество ще разкрие ши
роки хоризонти за творчески размахъ въ своята
професия и ще създаде новата държавна служба
въ онзи видъ и форма, съ които ще може до
стойно да съперничи на своите по-стари конку
ренти по реката.
Българскиять законодатель и българскиять
народъ изпълниха своя дългъ. Сега предстои твор
ческа работа, която да създаде, организира и при
веде въ действие онзи сложенъ апаратъ, който
требва да стане главенъ лостъ на нашата стопанска
деиность и сигуренъ инструментъ на националните,
ни интереси по реката.
Нека не се забравя, че новата служба по ре
ката ще срещне големи прЪчки и трудности. Тя
ще бжде изправена предъ организираната съпро
тива на всички сжществуващи параходства по ре
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картина отъ Г. Велчевъ

ката, подкрепяни отъ съответните си държавни
органи. Тази съпротива ще се изрази въ отнемане
подъ разни форми възможностьта на българските
кораби да намиратъ товаръ по чуждите приста
нища и въ намаление на навлата до предели, които .
да направятъ излишна службата. Въ редъ меро
приятия, организирани системно въ чуждите при
станища, ще се даде предимство на националния
флагъ. Чуждата съпротива ще стигне и по-далече,като
създаде и въ самата ни страна мрежа отъ органи,
които системно да тровятъ общественото мнение
и да рушать верата въ ползата отъ това ново за
стопанството ни дело. Да не говоримъ за валут
ните пречки, които ще се създаватъ съ развитието
на службата. Всичко това налага една добре обми
слена предварително служба, разполагаща съ гьвкавостьта на действителенъ търговски апаратъ,
който да може своевременно да се справя съ всички
изникнали мжчнотии, да взема бързи решения,
съобразно обстановката, и да действува съ свобода,
каквато иматъ търговските предприятия. Той има
да се справя съ търговските закони и традиции
на разните държави, които обслужва, съ сжществуващигЬ норми за фрахтове и осигуровки по рЪката,
съ всевъзможни митнически и др. закони и пр.
Всичко това налага една предварително подготвена
и създадена мрежа отъ агенти и информационна
служба.
Създаването на такава една служба налага да
се обезпечи съ законъ гьвкавость на управлението
й, за да не бжде то предварително спънато и бю
рократизирано. Да се нам-Брятъ подходящи вещи
ръководители и добри организатори, които отъ
самото начало да поставятъ службата на правилни
основи. Да се създаде и гарантира едно постоянно

отношение на държавата къмъ новата служба за
редъ години, за да може тя да сложи начало на
традиции и редъ, които ще възпитатъ и създаватъ
необходимия личенъ съставъ за въ бждеще. Под
готовката на обслугата на новите плаващи сждове
требва да се започне още отъ сега, та при при
стигането на корабите те да намерятъ както тър
говския, така и техническия апаратъ готови за
координирана работа. Новата служба требва да
бжде поставена на чисто търговски начала. Това
значи, че тя ще се ржководи отъ началата на ико
номия, експедитивность, рентабилность, като не изпуща обаче изъ видъ, че главната задача е
да обслужва народното стопанство. Това често
пжти ще налага да отстжпва отъ последния принципъ въ името на по-висши интереси, легнали въ
основата на нейното създаване.
Нахвърляйки бегло тези мисли, ние искаме
да изтъкнемъ сериозностьта на задачата, която
предстои.
Не се съмняваме, че тази задача ще бжде
правилно разрешена. Така щастливо започнатото
дело съ всеобщо одобрение и радость ще даде
очакваните плодове, макаръ и да изисква още
много напрежение и творчество отъ гЪзи, които
ще го ржководятъ.
На добъръ пжть!
Идеить. на Б. Н. М. С. с д вдъх
новени отъ. добре разбранитв. оте
чествени интереси I
Дейностьта на Б. Н. М. С. е била
винаги образецъ на най-самоотвер
ж е н о родолюбив!
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БЪАГАРСКИ КОРАБИ З А ДУНАВА
.Нау1даге песеззе ез!:, у^еге поп ез* песеззе — по величина и съставъ напълно ще отговаря на
съ тоя девизъ ханзейцитъ създадоха благополу нуждите на нашето народно стопанство.
чието и величието на германските морски градове
Къмъ Дунава ние вевкога сме проявявали
презъ средните векове. Следвайки все сжщата едно съ нищо необяснимо безразличие. Тамъ вся
мждростъ, древните народи — финикийци, гърци, кога близки и далечни, малки и голъми народи
римляни, а по-късно генуезци, венецианци и ду- еж се чувствували у д ома си, само ние сме се
бровничани, създадоха материалната и духовна държали като гости. Обслужването на стопанските
мощь на своите народи. Все сжщиятъ принципъ и културни нужди, както на крайбрежното насе
лежи въ стремежа на държавите отъ европейския ление, тъй на нашия износъ, ние бехме предо
и новите континенти къмъ завладяване моретата, ставили изключително на чуждите корабни ком
океаните и големите плавателни ръки. Насъ при пании, и това положение ние търпехме презъ по
родата ни е надарила съ съседства на Черното и вече отъ половинъ вЪкъ свободенъ политически
Бълото морета и на голъмата международна ръка животъ. И тукъ, пакъ презь последните нъколко
Дунавъ. Обаче, ние никога не сме ценили и изпол години, ние се стреснахме и заработихме за съз
зували това щастливо географическо разположение даването и развитието ни като дунавска държава.
въ пълния му размЪръ. Ние почти винаги, и въ Частичниятъ опитъ, който ние направихме за об
далечното, и въ близкото минало, сме били прости служване нашето крайбрежие съ наши кораби,
зрители на борбитъ за политическо и стопанско макаръ въ незначителни размери и съ крайно
завладяване на големите водни пжтища, които ми- скромни средства — само три малки приспособени
наватъ непосредствено край нашата земя.
корабчета, въ три и половина години даде не
Преди 45 години група родолюбци създадоха очаквано благоприятни, дори блестящи резултати.
българско параходно дружество на Черно море; Това е една отъ причините, която доведе до ини
оставено безъ достатъчно внимание и грижи отъ циативата на днешния минкстъръ на железниците
държавата, и обществото, това предприятие едва и решението на правителството да създаде бъл
сжществуваше, като по нъкога неговиятъ животъ гарско дунавско корабоплаване, което обслуж
се израждаше въ задоволяване на лични интереси ва нуждите, както на крайбрежието, тъй и нашия
за сметка на държавното съкровище. Едва презъ износъ къмъ Средна Европа и устието на Дунава.
последните 4—5 години разумно проявениятъ ин- Тая щастлива инициатива и въ Народното събрание
тересъ отъ страна на държавата, обществото и биде посрещната съ пълно одобрение отъ всички
частната инициатива възродиха Българското търгов страни, като една крайно временна и належаща
ско параходно дружество и го тласнаха въ новъ мърка. Това е и сигуренъ залогъ, че най-сетне на
и сигуренъ пжть на възходъ и напредъкъ. Яко тия Дунава ние ще създадемъ една здрава и сигурна
грижи къмъ едничкото ни параходно предприятие основа, едно хубаво начало за изграждането на
на морето се продължатъ и въ бждаще въ сжщия български флотъ върху великата международна
духъ и съ сжщия темпъ, ние можемъ да бждемъ река, а чрезъ това и за изграждането на истинска
уверени, че не следъ много години ще имаме дунавска България.
единъ здраво организиранътърговски флотъ, който
Ст. София, 16 юлий 1938 година.
А Л . МАНОЛОБЪ

51«й Ю Л И Й
На тая дата въ Солунъ м-ръ председателя на
България г. д-ръ Г. Кьосеивановъ и м-ръ предсе
дателя на Гърция г. Я. Метаксась, председатель
на постоянния съветъ на Балканското споразумение,
подписаха „Солунското споразумение", първата
часть на което е пактъ за ненападение, а въ вто
рата часть подписалите го държави заявяватъ, че
колкото се отнася до тъхъ, ТБ се отказватъ отъ
приложението на постановленията, съдържащи се
въ часть четвърта — военни, морски и въздушни
клаузи на договора въ Ньойи.
Колкото се касае до въпроса, който интере
сува насъ, това е отменението отъ страна на на
шите съседи ограничителните постановления, които
засегаха нашия воененъ флотъ и не даваха офи
циално право водната отбрана на България да се
постави на тая висота и при съвремена техника,
които еж необходими да бранятъ нашата независимость. По тоя пунктъ нашата съседка Турция
тръбва да се счита, че не взема участие, защото
презъ голъмата война тя беше наша съюзница и
не е подписвала договора въ Ньойи.
Запретителнигв клаузи не позволиха на Бъл-

гария да има воененъ флотъ, освенъ леки поли
цейски единици, а колкото се касае за подводенъ
флотъ, едно отъ малкото сигурни сръдства за от
брана, и дума не можеше да става. По тоя начинъ
България добива правото да построи воененъ флотъ,
какъвто тя намери за добре, и да го нарича флотъ,
а не полицейска служба.
Отъ желанието на нашите съседи и по-да
лечни страни да има миръ на Балканите, а следо
вателно и въ Европа, требваше да се признае
една справедливость, че слабите еж елементъ на
размирие, а не на миръ, че всеки народъ има
свещеното право да бжде готовъ и брани своята
независимость, и че обезоржжаването на победе
ните държави следъ големата война не бъше
клауза, която даваше право на победителя, а се
третираше като предпоставка за начало на обезоржжаване, или намаление на въоржжението изобщо
на всички народи — победени, победители и не
участвуващи въ войната. Това се доказва отъ последующит-Б конференции въ Женева, които дълго
работиха за ограничаване въоржженията и за съжа
ление не успеха, както и отъ мотивите на Гео-
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мания да отхвърли за себе си обезоржжителнигв
постановления на договорите, подъ предлогъ, че
те не се изпълняватъ по право на взаимность отъ
.победителите.
По този начинъ всички съмнения, които мо
жеха да спънатъ създаването на българския воененъ
флотъ, еж премахнати, й намъ не остава нищо друго,
освенъ да поздравимъ българските моряци и съ
тая придобивка и да пожелаемъ въ най-близко
време военниятъ ни флотъ да се възроди и да бжде
достоенъ заместникъ на своя събратъ отъ балкан
ската и голямата война.
Б. Н. М. С, ратникъ на мира и културата,
е убеденъ и знае, че българския воененъ флотъ е
бранитель само на българската независимость и
ще си остане елементъ за запазване на мира. Той
знае, че въ България нема вече запалени глави,
които биха мислили и дръзнали да се опълчатъ
срещу която и да било велика сила, и съ тая вера
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ний очакваме, щото несжществуването на отд-Ълъ
четвърти отъ договоръ въ Ньойи да бжде санкцио
нирано и отъ всички останали държави, които еж
подписали този договоръ.
Б. Н. М. С. очаква нашите съседи, които чрезъ
акта въ Солунъ доказаха, че Балканите не еж вече
елементъ на размирие, да поставятъ силата на
правото и справедливость по-високо отъ създаде
ните временни положения и въ мирно общуване
да корегиратъ, както водните граници на Бъл
гария, които тЪ придобиха, така и правото ни на
излазъ на Б-БЛО море, който излазъ е една ико
номическа необходимость не само за насъ, но и
за нашата северна съседка, съ която ни свързватъ
стари исторически отношения, а сжщо и за брат
ската намъ Полша..
Ние в%рваме, че всички балканци ше се въодушевяватъ отъ позива на видния англичанинъ
Лянсбъри: „Да работимъ за мира."

ПРОФ. СТАНЧО ЧОЛАКОБЪ

А в ш л у с ъ т ъ ша Австрия п р е з ъ очитЬ ша
европейското стопанство
Аншлусътъ на Австрия къмъ Германия е едно скигв" сили дадоха възможность на Германия да
крупно историческо събитие съ сериозни стопански направи аншлуса. И действително на 11 мартъ
и политически последици. СЖЩИНСКИГБ му сто 1938 год. и той стана. Съ него заедно се създа
пански причини водятъ началото си отъ преди 20 доха условия за промена на целата стопанска, а
години. Мирните договори създадоха много сто може би и политическа еждба на Европа. Отъ
пански противоречия, едно отъ които беше и раз- тукъ нататъкъ нема да имаме една Австрия, която
кжеването на бившата австро-унгарска империя. ще внася и изнася стоки по свои търговски спо
По-рано Австрия и Унгария се допълваха до едно годби съ другите държави, а ще имаме упражне
стопанско ц е л о : индустрията на Австрия пласи ние на общата германска арбитражна система за
раше произведенията си предимно въ Унгария, а контролирана търговия, която специално за странитЪ
унгарското земедЪлие се поглъщаше отъ австрий на югоизточна Европа, а и за Италия е по-неиз
ския пазаръ. Политическата самостойность на годна отъ досегашната австрийска система. Освенъ
Австрия и на Унгария, и особно възприетата следъ това Австрия и Германия ще се допълнятъ взаимно,
войните политика за държавно самозадоволяване, тъй че голяма часть отъ търговията имъ съ дру
разедини тези две стопански области и ги отправи гите страни ще отпадне. Най-после, на трето мъсто
по различни посоки. Загуби австрийската инду идва и обстоятелството, ча велика Германия е пострия, загуби и унгарското земеделие. Положе смълъ и по-тежъкъ стопански и политически факторъ
нието на австрийското стопанство се отежни още за еждбата на съседните и близките държави,
повече поради наложените военни контрибуции отколкото Германия и Австрия, взети поотделно.
отъ най-разнообразно естество.
&-**Ш
Австрия се е ргънала подъ ударите на „военнитъ
условия" сравнително скоро следъ войната, затова
още презъ 1922 год. австрийските репарации беха
отложени за 20 години. Положението, обаче, оста
ваше все тъй безизходно. Неколко години по-късно
се повдигна въпросътъ за единъ митнически съюзъ
между Австрия и Германия, на който разчитаха
стопанствата на двете страни, но хагскиятъ арбитраженъ еждъ отхвърли тази идея. Съглашенскитъ
държави останаха доволни, но Германия и Австрия
се почувствуваха спънати въ разрешението на свои
„домашни" стопански задачи. Австрия остана сь
своята стопанска безизходность, а Германия притаи
своя голъмъ блънъ за велика Германия.прокламиранъ
още преди около 100 години отъ Фридрихъ Листъ.
ВЪНШНИТ-Б условия съвсемъ не б4ха удобни за
единъ аншлусъ. Великите сили се беха ангажирали
да пазягь политическата самостойнбеть на Австрия,
която требваше да служи като буферъ срещу гер
манските аспирациии. ГОЛ-БМИТЪ политически усло
жнения презъ тази година и проявената центро СТЛРОТО ПРИСТАНИЩЕ ВЪ БУРГНСЪ
бежна сила и нерешителность между „съглашен картина отъ Г. Велчевъ
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Сигурно поради тези съображения общественото
мнение въ Югославия, Румъния, Чехия, Унгария и
пр. прояви сериозна замисленость.
* * *
На първо м%сто изпъква опекунството на
велико-германската външна, търговия надъ стра
ните отъ юго-източна Европа. Това опекунство
проличава отъ следната таблична, която изразява
процентните дълове на вноса отъ Велика Германия
и износа за сжщата, спрямо цялата външна тър
говия на изброените държави презъ 1937 год.:

Чехия
Унгария
Югославия
Румъния
България
Гърция

Общо

за
Явстрия

Общо

отъ
Нвстрия

отъ
Германия

ДЪРЖАВИ

за
Германия

И з н о с ъ

В н о с ъ

17,0% 4.6% 21,бо/0 15,3% 7,3% 22,6%
26,2% 18,0% 44,2% 24,1% 16,9% 41,0%
32,4% 10,3% 42,7% 31,7% 13,5% 45,2%
28,7% 9,3% 38,0% 20,0% 6,9% 26,9%
57,8% 3,4% 61,2% 43,1% 4,0% 47,1%
27,1% 2,5% 29,6% 30,5% 1.7% 32,2%

Въ най-голема зависимость отъ велико-гер
манската търговия остава България, която, впрочемъ,
е била силно зависима още отъ по-рано. Близо
половината отъ износа ни отива за Германия и
близо 2/з отъ вноса ни идва отъ Германия. Дру
гите изброени страни еж били по-слабо свързани
съ германската търговия, но еж били по-силно
свързани съ австрийската търговия, тъй че сега
аншлусътъ ги приближава до нашето положение.
Особено осезаема е тази промяна за Унгария,
Югославия и Румъния. Ето тази голяма зависи
мость отъ единъ единственъ пазаръ раздвижи об
щественото мнение въ тези страни, загрижено за
стопанското, а отъ тамъ и за политическото еман
ципиране отъ Германия.
^ Ц ^ С ж щ о и Италия изпадна въ деликатно поло
жение, макаръ да се престори на спокойна. Аншлу
сътъ разруши главната й политическа и стопанска
позиция. Както знаемъ, тя беше авторътъ на тъй
наречените «римски протоколи" отъ 1934 година,
които се стремиха да създадатъ една стопанска
(а оттамъ и политическа) общность между Италия,
Австрия и Унгария. По този начинъ Италия се на
даваше да играе роля въ Дунавския басейнъ и
постепенно да се спуща къмъ юго-източна Европа.
Требва да се признае, че гЬзи протоколи помог
наха на Италия да изживее стопанската блокада
презъ време на войната й съ Абисиния и следъ
нея. Аншлусътъ на само пречупи попълзновенията
на италиянската политика, но постави Италия сжщо
подъ зависимостьта на велико-германското сто
панство. Вносътъ на Италия отъ Велика Германия
става 23,8% отъ целия й внось (1937 год.), а износътъ й за Велика Германия става 22,8% (1937 г.).
* * *
И другите западно-европейски страни ше почувствуватъ ударите на аншлуса поради това, че
ако до сега гЬ, главно Франция, Англия и Швей
цария, можеха лесно да конкуриратъ австрийските
индустриални произведения, оттукъ нататъкъ по
ставената въ широката велико-германска територия
австрийска индустрия ще повиши конкурентоспо-

собностьта си. Сжщитъ страни излизаха и наЦсамия
австрийски пазаръ, като водеха, борба срещу гер
манската конкуренция. Оттукъ нататъкъ тази възможностъЦе пресечена.
По-горе казахме, че Австрия ще даде некои
продукти, особено сурови материали на Германия,
поради което досегашниятъ германски внось на
тези продукти ще намалее, или даже съвсемъ ще
спре. По този начинъ досегашните износители на
тъзи материали ще пострадатъ. Сжщо ще пострадатъ и износителите на такива материали, които
досега Австрия е внасяла, а оттукъ нататъкъ л ще
се доставятъ отъ Германия.
Австрия дава на Германия големи железни
залежи, запасите на които се изчисляватъ на 250
милиона тона желязна руда, съдържаща надъ 100
мил. тона чиста руда. Австрия притежава още за
лежи отъ медь, цинкъ, олово, графитъ и пр. Отъ
голема важность еж залежите отъ магнезитъ, до
сегашниятъ ежегоденъ добивъ отъ които се е
движилъ около 400,000 тона. Наистина, Германия
притежава още по-големи и богати залежи отъ
тъзи сурови материали, обаче тЬ не бъха доста
тъчни за нужните й, та внасяше гол%ми количества
отъ Чехия, Франция, Белгия, Англия и др. Този
вносъ ще бжде вече по-малъкъ.
Австрия притежава едно обширно и богато
горско стопанство, отъ което могатъ да се добиватъ
огромни количества строителенъ материалъ, целу
лоза и пр., които досега Австрия не можеше да
изнася напълно. Германия има голяма нужда отъ
такива материали. Досега тя си ги доставяше отъ
скандинавските държави, Канада и др.
Австрия се радва и на едно добре развито
скотовъдно стопанство, произведенията отъ. което
ще отидатъ да задоволяватъ поне часть отъ нуж
дите на Германия, които досега се задоволяваха
чрезъ вносъ отъ. Полша, Дания, Холандия и пр.
По този начинъ Австрия ще облекчи голямата
оскждица въ Германия отъ масло и сирене.
Отъ своя страна Германия ще даде на Австрия
каменни вжглища, тъй че досегашниятъ износъ на
вжглища отъ Чехия и Полша, който беше предназначенъ за Австрия, ще спре. Тези две държави
изнасяха за Австрия средно годишно по 1 милионъ
тона вжглища.
Сжщата участь ще изпита и износътъ на то
рове, обуща, кожарски издътшя, стъклария, порцеланъ, мотори, автомобили, химически материали
и пр., отъ Чехия, Полша, Швейцария, Италия,
Франция и др., защото Германия ще даде тези
произведения. Чехия се изправя и предъ една друга
загуба. Досега чешката и австрийската текстилни
индустрии си сътрудничеха взаимно: чехите изпра
щаха полузавършените си фабрикати за довърш
ване и изтънчаване отъ австрийската индустрия.
Оттукъ нататъкъ тази операция едва ли ще се
запази.
* * *
Велика Германия се отразява и въ друго на
правление спрямо дунавските държави и държа
вите на юго-източна Европа. Като установи свои
граници откъмъ Италия, Югославия и Унгария, като
удвои земната си граница съ Швейцария, като
обкржжи Чехия, като национализира средния и
горенъ Дунавъ и като се спустна на 80 клм. до
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ВСРЪДЪ ВОДНИТЕ ЛИЛИИ
НЯ Р. КАМЧИЯ
Телегр.-пощенскиятъ отборъ отъ Вар
ненския спортенъ отрядъ на Б.Н.М.С,

Адриатическо море, Велика Германия, изглежда, се
въодушевява вече отъ други стопански и полити
чески идеи, съвместими сь новото й командно по
ложение надъ дунавския басейнъ. Оповестено е
вече, че ще се бърза съ построяването на канала
Рейнъ—Майнъ—Дунавъ, и че ще се строи гол-вмъ
мостъ надъ Дунава при Виена все съ цель да се
направи отъ Виена единъ центъръ на транспортъ
и търговия между централна и юго-източна Евро
па. По всичко личи, че Велика Германия добре ще
използува германското положение и стопанската
структура на бившата малка Австрия, за да засегне
цялата търговия на Европа. Яко нещата се развиватъ по сжщата посока, както еж тръгнали, то
гава най-вероятното е, че осьта Берлинъ — Римъ
ще отстжпи предъ осьта Берлинъ — юго-източна
Европа. Този стопански, а оть тамъ и политически
стремежъ на Велика Германия къмъ юго-източна
Европа поставя държавите отъ сжщата въ зави
симо положение, поради което не е останалъ незабелязанъ оть другите западни европейски сили.
Английската политика спрямо Румъния, Турция и
пр. се оживи. Сжщо и френската. Изглежда, че
гЬзи велики сили желаягь да преевкатъ великогерманския походъ къмъ юго-изтокъ. Защото
повече оть очевидно е, че следъ национализира
нето на Дунавъ и следъ затвърдяването на стопан
ската опека надъ дунавските държави, Черно море
ще бжде лесно достигнато, а отъ тука и ДарданеЛИГБ. А това не е нищо друго, освенъ познатата
отъ миналото германска аспирация Берлинъ—Багдатъ, която не е никакъ съвместима съ политиче
ските схващания на другитЬ сили.
За оежществяването на тази голема идея
Велика Германия е насочила вниманието си къмъ
Унгария, заради нейнитЪ зърнени храни, къмъ
Югославия, заради нейните наскоро проучени, от
крити, а нЪкои експлоатирани големи залежи на
железо, медь, манганъ, алуминий, хромъ, цинкъ и
др., къмъ Румъния, заради нейното земно масло
и дериватите му и къмъ България, заради тютю
ните и овощията й. Правять се постоянни опити да
се засилятъ инвестациитЬ на германски капитали
въ т^зи страни, и по такъвъ начинъ Велика Гер

мания да си осигури командното стопанско пололожение надъ тЬхъ.
Подобна силна зависимость на страните оть
юго-източна Европа подъ волята и евентуалНОСТИТБ на една държава е опасна, защото и са
мите те се опитватъ да се еманципирать оть нея,
колкото днешните облаги да еж примамливи. Само
така можемъ да си обяснимъ бързото обръщане
на Румъния, Турция, Югославия и Чехия къмъ
Англия и Франция. Изглежда, че и Унгария не
остава назадъ, като се ежди по токущо приключе
ната министерска промена, чиято цель беше да се
намали влиянието на партиите, симпатизиращи на
Германия. Далновидностьта на тези държави ги
кара да разпределять вноса и износа си равно
мерно между всички страни, за да запазять сто
панската и политическата си свобода.

Независимо оть всичко, за насъ се сьздаватъ
известни благоприятни перспективи чрезъ дунав
ския режимъ, който Велика Германия се опитва
да наложи.
Съ национализирането на средния и горенъ
Дунавъ, съ господството надъ долния Дунавъ и Дарданелитв, Велика Германия преследва това, което
Франция и Англия преследваха чрезъ прокарва
нето и владеенето на Суецкия каналъ, а именно
да се създаде централенъ и прекъ търговски и
воененъ пжть до колониалните имъ области. Следъ
прокарването на канала Рейнъ—Майнъ—Дунавъ
ще се създаде единъ централенъ германски воденъ
пжть отъ Северно море до Черно и Средиземно
море, като се избегне заобикалянето презъ Гибралтаръ и минаването покрай френски, английски
и италиански укрепени бази.
По този германски воденъ пжть ще могатъ
да плуватъ 1,500 до 2,000-тонни параходи, чрезъ
което ще се оежществява както велико-германската
идея за излизане на Черно море, тъй и идеята за
създаване оть Виена единъ кръстовищенъ пунктъ
за транспорта и търговията между централна Ев-
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ропа, Дунавските страни, юго-източна Европа и че Румъния става господаръ на дунавското устие,
както Турция стана господаръ на Дарданелигв
Близкия изтокъ.
Пита се, кжде е най-удобното дебуше на този (съ спогодбата въ Монтрьо). Отъ политическо гле
пжть за Черно море? Дали Браила—Галацъ, дали дище за насъ това е една голЪма загуба. Дан©
Черна-вода—Кюстенджа, или Русе—Варна? Дебу- съум-вемъ да използуваме стопанската страна на
шето Браила—Галацъ минава презъ Сулинския ка- въпроса, като се опитаме да създадемъ едно ду
налъ. Той, обаче, бива засипванъ непрекжснато; навско дебуше презъ наша територия.
Дебушето Черна-вода—Кюстенджа, за което
за да с е ' подържа неговата плавателность, събиратъ се големи такси за преминаване на парахо говорятъ самите румънци, е мжчно осжществима
дите. Независимо отъ това, тъй наречениятъ меж- проблема, понеже пристанището на Кюстенджа е
дународенъ дунавски режимъ задължава съседните, почти неразширяемо технически.
Най-удобно си остава познатото още отъ антич
и други държави да участвуватъ въ подържането
на плавателностьта чрезъ редовни ежегодни вноски. ната история наше дебуше Русе—Варна. Чрезъ него
Яншлусътъ създава прецедентъ на суспендиране пжтьтъ до Цзриградъ се скжсява съ около 500 клм.
на този международенъ режимъ. Яко това стане, въ сравнение съ пжтя Браила—Галацъ, избътватъ
то значи, че Румъния ще требва да се справя съ се високите сулински такси, а и варненското при
плавателностьта на Сулина сама. Финансовите й станище може да бжде разширявано и приспосо
възможности, обаче, поставятъ разрешението на бявано за възможния най-оживенъ транспортъ.
тази задача подъ съмнение, затова транспоргьтъ Необходимо е, обаче, разрешението на една отъ
дветЪ задачи: 1) или да се улесни и технизира ж.
по този пжть ще бжде по~скжпъ.
Токущо пресата съобщава, че на конфе п. транспортъ Русе—Варна, като се допълни съ
ренцията въ Синая между Янглия, Франция и откриването на свободни пристанищни зони, или
Румъния б%ше решено, щото дунавската комисия 2) да се замислимъ за прокарването на единъ ка
да остане да сжществува единъ видъ само номи налъ Русе—Варна. Това съвсемъ не е „страшна
нално. Фактически режимътъ по плавателностьта и проблема", за да извиняваме пословичната си бавплаването по „Морския Дунавъ* (това е сулинскиятъ ность и непредприемчивость.
Тъкмо сега е времето да се предприеме раз
каналъ) ще се урежда отъ Румъния. Това значи,
решението на т^зи въпроси, защото презевропейскиятъ воденъ пжть не е още окончателно трасиранъ, защото политическото съпротивление срещу
насъ ще бжде по-слабо отъ ВСБКО друго време, и
защото и Чехия е заинтересована вече отъ дунав
ския воденъ пжть, защото за нея той остава главното
търговско дебуше. Както знаемъ, мирните договори
гарантираха на Чехия свободни зони въ Хамбургъ
и Бременъ, както и единъ международенъ режимъ
за плаване по ръкитъ Елба и Одеръ. Съ суспен
дирането на мирния си договоръ Германия сус
пендира и споменатото право на Чехия. Полити
ческата натегнатость между Германия и Чехия
сигурно не ще да бжде благоприятна за единъ
чешки транзитъ презъ Германия. Сжщо и единъ
транзитъ къмъ Триестъ не разчита на добри из
гледи, поне докато осьта Римъ—Берлинъ е здрава.
На това основание казахме, че очите на Чехия ще
бждатъ обърнати къмъ дунавския пжть.
Ако този пжть излъземъ мждри и въ тази
нова ориентировка на търговскигЬ пжтища отъ
Средна Европа и за Средна Европа успЪемъ да
наложимъ пжтя Дунавъ—Русе—Варна, то докогато
събитията се уталожатъ, този пжть ще се улегне и
ще се затвърди, тъй че н%ма да бжде заплашванъ
отъ други нови дебушета, стига да бждемъ доста
тъчно подвижни за неговото подържане и об
служване.
Единъ международенъ търговски пжть Ду
навъ—Русе—Варна—Черно море има за насъ го
лямо стопанско и политическо значение, което не
можемъ да разглеждаме въ рамките на тази статия,
но което оправдава всекакви жертви за създава
нето и затвърдяването на този пжть.

ВВТРОХОДИ
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М И Ч М А Н Ъ ОТЪ ФЛОТА

БЖДЕЩАТА МОРСКА БОЙНА
Отъ разгледаните въ миналата книжка на
„Морски сговоръ" военно-морски стратегически за
дачи на англо-френския и германо-японския бло, кове ние видехме какви огромни пространства
океани и морета ще бждатъ обхванати отъ войната
въ случай на въоржженъ конфликтъ между тЬзи
блокове. Взаимните удари ще се нанасятъ по ахи
лесовите пети на ВСБКИ отъ техъ, и преди всичко
— по техните жизнени артерии. За успешното
отблъсване на тъзи удари и за нанасяне на такива
отъ своя страна даденъ блокъ ще има нужда отъ
пълно и решително съгласуване на волята и плана
въ единъ центъръ, въ единъ щабъ, въ едно лице.
Историята достатъчно убедително ни посочи цълата
необходимость отъ предварителните взаимни спо
разумения и разработването на общия планъ на
морската война. Само защото този планъ отсжтствуваше, стратегическите действия на британския и
на французкия флотъ въ голямата война носеха
толкова разпръснатъ и почти изключително отбранителенъ характеръ. Напротивъ, активната стратегия
на централните сили въ периода на подготовката
на войната премина при нейното започване въ
настжпателна, поради което войната както на су
шата, така н на морето взе именно онзи характеръ,
който тя носеше презъ всичкото време, докато не
се намеси пресна сила, пълна съ дейность и съ
инициатива — задокеанската държава. Сключеното
преди нъколко месеца англо-френско военно-морско споразумение, като реакция на германо-италиянското такова, като да свидетелствува, че ТБЗИ греш
ки на миналото еж взети предъ видъ.
Яко това е така, и ако като следствие на със
тоялото се споразумение се яви съгласуване на
военните планове, то неминуемо ще изникне въпросътъ за единното морско командуване. И въ
всеки отъ блоковете предъ лицето на единното
командуване ще изпъкне извънредно важната проб
лема за организиране на обща и при това гран
диозна мрежа на наблюдение и свръзка, понеже
само такава предварително нагласена и изпитана
мрежа ще може да осигури боевото управление
на съединените флоти въ толкова грамаднитЬ
пространства.
Въ съвременните коалиционни морски воини
при решаване на задачите отъ общия планъ на
операциите ще взематъ участие небивали маси отъ
различни по класъ и националность боеви единици
отъ надводния, подводния и въздушния флотъ, дей
ствуващи взаимно въ разните комбинации. Яко въ
световната война главнокомандуващиятъ на флота
оежществяваше, като правило, непосредственото
ржководство на надводните сили, а по отношение
на подводните и въздушнигЬ обикновено се огра
ничаваше съ даването на самостоятелни задачи, то
въ съвременните условия на войната, когато ави
ацията и подводниците, преобразени отъ прогреса
на техниката въ летящи и гуркащи се кръстосвачи
и торпедоносци, се превърнаха отъ спомагателно
въ равноценно оржжие, главнокомандуващиятъ ще
бжде принуденъ въ процеса на изпълнението
на операцията непосредствено да ги ржководи;
иначе не ще може да осигури пълна хармония въ
взаимодействието между всичките ТБЗИ елементи
на обединения флотъ при нанасяне на комбини

рания ударъ срещу противника. Сполучливостьта
на този ударъ много ще зависи отъ точната работа
на службата за наблюдение и свръзка.
' Но освенъ организирането на наблюдението
върху морските театри и връзката между частите
на съединения флотъ, действуващи въ тъзи театри,
както и наблюдението върху операциите на не
приятелските сили, върху плещите на тайната
служба на съединените флоти ще легне и друга
сжществена задача: да облекчи взаимното разпоз
наване на частите. Разрешението на тази задача
въ условията на нощьта или мъгливото време ще
представлява единъ отъ извънредно важните фак
тори въ системата на дейностьта на коалиционните
сили, тъй като при срещите въ морето или въ
въздуха въ военно време решаването на въпроса
.свой или врагъ" често е решаване на еждбата на
единия отъ техъ. Тукъ е необходимо разработване
на съвършено особна система за опознаване, по
неже при сегашните големи скорости предишниятъ свътлиненъ способъ за взаимно опознаване
не винаги ще бжде приложимъ. Още въ светов
ната война този способъ се оказа въ значителна
степень компрометиранъ, и неговото прилагане не
веднъжъ довеждаше до катастрофа. Като характеренъ примЪръ тукъ може да се посочи случаятъ,
станалъ презъ нощьта на Скагеракския бой, когато
въ 11 часа 25 мин. вечерьта една английска флотилия отъ изтребители, движеща се подъ брейдъвимпела на капитанъ I рангъ Винтоуръ, внезапно
видела въ дъсно отъ себе си едва забележимата ко
лона на нъкакви силуети. Началникътъ на флотилията не можалъ веднага да реши кой е предъ
него, „свой или врагъ", и нъколко минути продължилъ да отива напредъ, като обърналъ за ВСБКИ
случай всичките торпедни апарати къмъ страната
на неизвестната колона. Тъй като последната не
давала никакви сигнали и се движела като заспала,
и тъй като тя вече се изравнила съ флотилията,
Винтоуръ подалъ разпознавателенъ сигналъ. Въ
сжщия мигъ като отговоръ последвали бързи и
точни залпове—въ упоръ. Следъ нъколко секунди
челниятъ изтребитель „Типерари" изчезналъ. въ
пламъци, а самиятъ началникъ на флотилията още
съ първия залпъ билъ пометенъ задъ борта наедно
съ мостика.
Я какви задачи ще легнать въ основата на
тайния апаратъ на техническото разузнаване при
съединените флоти?
Тези задачи ще бждатъ следнитв: 1) проник
ване въ намеренията на морското командуване на
неприятелската коалиция, т. е. добиване на сведения
за неговите замисли, за предполагаемите мудействия
и установяването на неговитъ вжтрешни и външни
сношения; 2) откриване на базирането, пребазирането, дислокацията и предислокацията на против
никовите сили; 3) опредъляне на аргументите на
неговото движение, т. е. установяване на момен
тите, когато неговите сили излизатъ отъ базите, и
непрекженато следене на по-нататъшното имъ
движение, и 4) наблюдаване на бойната дейность
и корсарскитъ операции на отделни единици или
съединения на противника и на неговитв въздушни
сили. Тези общи оперативни задачи требва да се
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изпълняватъ съ съгласувана работа на бреговото
техническо разузнаване съ всички останали видове
морски боеви и агентурни разузнавания. Всичките
повече или по-малко важни бръгови пунктове,
крайбрежни ивици, острови, заливи, повърхностьта
на моретата и самиятъ въздухъ тр-вбва да се намиратъ подъ постоянно бдително наблюдаване, при
което ГБЗИ наблюдавания тръбва да бждатъ бързи,
точни, жизнеспособни (т. е. способни бързо да се
възстановяватъ), неуязвими и добре маскирани.
Я какви еж техническите средства, съ които
ще може да разполага службата за наблюдаване
и свръзка?
Преди всичко безжичниятъ телеграфъ: да се
улавять радио-сношенията на противника, да се
дешифрирагь, и чрезъ радиопеленгуването да се
открива местото му. Теоретичното организиране
на радио-следенето е възможно за вевка точка на
земното кълбо: това следене е действително на ня
колко хиляди километра отъ пеленгуващата станция.
Тукъ е особено важна предварителната съгласуваность на плана на войната, тъй като районитъ за
поставянето на такива станции .требва да се опредълятъ отъ върховното единно командуване, като
се излиза отъ предпоставките на плана. Освенъ
неподвижните радио-пеленгаторни апарати, за ко
мандуването еж необходими сжщо и движещи се
такива станции (напримеръ, автомобилни), които
действуватъ съгласувано съ основните. ИталиянЦИГБ вече иматъ такива подвижни спомагателни
станции, които работятъ съ различни дължини на
вълните до 3000 метра. Въ Германия еж изнамърени още и особни подвижни постове — „издирвачи", които при първо поискване се прехвърлягь
въ най-нервнитв участъци на военния театъръ.
Друго техническо разузнавателно средство ще
бжде подводно-звуковото разузнаване, което под
слушва шумоветъ на противника. За източници на
шума служатъ работата на витлата и на механиз
мите и вибрацията на кораба. Този родъ разузна
ване има особно значение при разрешаването на
проблемата за опазване на котвенитъ бази на
флота, като ги осигури отъ внезапно нападение.
Въ 1917 г. по английското крайбрежие на Северно
море еж били поставени 20 такива шумопеленгатори, които мигновено улавяли приближаванията
на неприятелските подводници. Отъ историята на
войната добре помнимъ трагичната еждба на подводника „С1В—116", който получилъ задача да
проникне въ месторазположението на британския
флоть въ Скапа-Флоу и да торпилира неговия
флагмански корабъ „Куинъ Елизабетъ". Той се
приближилъ до местото вечерь. Движелъ се съ
бавенъ ходъ, като спазвалъ пълна предпазливость.
Обаче, слуховиятъ апаратъ на Оркада уловилъ
шума му. Когато подводникъть се, гурналъ, за да
премине подъ МИНИТБ И мрежените прегради, елек
трическите батареи на минните полета вече знаели
за неговия маневъръ. И щомъ хидрофонитв отра
зили звука на изпразваните водни резервуари на
подводника, английскиятъ офицеръ натисналъ комутатора. Всичко било свършено . . .
Като друго средство на техническото разуз
наване ще служатъ въздушно-звуковитв апарати.
Въ днешно време техниката на звукозалавянето въ
въздуха е достигнала високо развитие. Това се
обяснява съ обстоятелството, че при отблъсването
на въздушните атаки грамадно значение има еле-

ментътъ на времето. Отъ момента на откриването
на вражеския самолеть до атаката обикновено минаватъ не повече отъ 5 минути, а често пжти и
значително по-малко. Тъй като нападенията ще се
извършвагь главно нощемъ, то презъ тази кжса
междина отъ време е нуждно да се успее да се
освети цельта, да се открие зенитенъ огьнь и да
се изпратятъ изтребителите. Като се вземе подъ.
внимание, че жгълътъ на разпръсването у съвре
менните прожектори достига до 1°, и че премест
ването на прожекторния лжчъ не може да се из
вършва съ светкавична бързина, тъй като окото
не може да открие въздушната цель, ако тя не е
осветена поне въ минимална междина отъ време,
— успешното отблъсване на НОЩНИГБ въздушни
атаки ще зависи отъ разрешението на проблемата
за синхронизиране на звуколовителигв съ прожек
торите и съ зенитните батареи.
Къмъ най-новите способи на техническото
разузнаване требва да се причисли още разузна
ването съ инфрачервените лжчи. На него могатъ
да се поставятъ следнитЬ задачи: 1) откриване и
пеленгуване на надводните, ПОДВОДНИТЕ (ВЪ над
водно положение) и въздушните сили на против
ника въ условията на лоша видимость, и 2) откри
ване на надводните и подводните (въ позиционно
положение) неприятелски сили при ТЬХНИТБ опити
да се промъкнатъ въ ТЕСНИНИТЕ. ТЬЗИ задачи се
разрешаватъ чрезъ поставянето на мрежа отъ
топлинопеленгатори, т. е. апарати, които възприематъ топлинните излжчвания на корабите или
самолетите. Напримеръ, нагретите тржби на ко
рабите служатъ за топлинопеленгатора като прекрасенъ източникъ на инфрачервено излжчване.
Въ морските театри, кждето процентъть на мъгли
вите и изобщо на мрачнитъ дни е голъмъ, разу
знаването съ инфрачервени лжчи придобива важно
самостоятелно значение, понеже е известно, че
всЬко ТБЛО излжчва инфрачервени лжчи, и колкЪто
е по-ниска температурата на ТБЛОТО, толкова е
по-голЪма дължината на вълната на инфрачер
вените лжчи.
ВсичкитЬ тези и другите средства на наблю
дението и свръзката, активизиращи морското ра
зузнаване, ще позволятъ да се оежществява необ
ходимото осветяване на морските театри, разбира
се, при пълната съгласуваность на ВСИЧКИТЕ ТБЗИ
средства въ пределитЬ на воюващата коалиция.
Само при това условие цълиятъ комплексъ отъ
разузнавателни апарати ще послужи като цененъ
инструментъ за успъшното водене на операциитви за изпълнение на общия планъ на войната въ
грамадните простори. Къмъ това още требва да
се добави, че е твърде вероятно да се появи
въ международната арена на борбата ново и
и страшно оржжие — боевата химия и бактериология, и това ще принуди въ сферата на морското
разузнаване и контръ-разузнаване да се включать
спациални химически и бактериологически ОТД-БЛИ,
задачитв на които ще се заключавать въ изясня
ване на състоянието на химическото и бактериоло
гическото дело у противника, съ други думи —
съ какви сръдства за нападение и съ какво разно
образие отъ отрови разполага той въ тази область,
какви пунктове отъ намиращитв се въ негови ржце
еж вече отровени и какви еж предназначени за
отравяне (напримеръ, острови, които противни-
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кътъ самъ не може да отбранява, но които не
желае да остави за ползуване на врага).
Къмъ изброените средства за наблюдение и
свръзка остава да добавимъ още едно средство,
което сега придобива особно значение: военногължбовото. То ще се прилага за едностранна да
лечна свръзка, както между бреговите и остров
ните точки на наблюдение, тъй и за свръзка на
корабите съ своите бази. Въпреки твърде високото
техническо състезание на съвременните средства
за свръзка, сношенията съ помощьта на пощенски
гължби иматъ твърде важно значение, тъй като
често въ съвременните условия на боевата обста
новка технически съвършеннигв средства не ще
могатъ да бждатъ използувани на големи разстоя
ния. Като примЪръ на такава обстановка може да
ни послужи корабъ, който извършва далечно ра
зузнаване, но не може да изпрати радио-съобщения,
за да се не издаде. Тукъ като единствено средство
за свръзка ще се яви гължбътъ. Но при неговото
пускане требва да се спазватъ известни предпаз-
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ливости. Тъй наприм-връ, не бива да се пуска
гължбътъ въ мъгла, въ силенъ дъждъ, въ силенъ
вЪтъръ, ако той надминава 8 бала. Требва да се
пуска винаги отъ подветрения бортъ, за да не по
падне въ струята на дима и да се не удари въ
вжжетата или пъртовегЬ при излитане. Не може
сжщо тъй да се подхвърля гьлжбътъ. Той требва
да бжде пусканъ въ светлото време на денононощието съ сметка да долети до базата си още
докато е светло. Скоростьта на неговия полетъ е
50—60 км. въ часъ, а радиусьтъ на действието му
е до 600 км. Къмъ отрицателните свойства на този
видъ свръзка се отнасятъ: леката уязвимость отъ
хищни птици, зависимостьта отъ времето, невъзможностьта да се използува презъ нощьта и отсжтствието на увереность у изпращача на гьлжбограмата, че тя ще достигне до назначението си.
Обаче, въпрЪки всичките тези недостатъци, гължбовата свръзка заслужава голямо внимание, и
съвременното й развитие въ японския флотъ го
вори за нейната боева ценность.

ЬЕСЕЛИНА ГЕНОБСКА-ГЕРЧЕ5А

П Р И З Р А Ц И
Запознахъ се съ Яна Гринъ въ единъ малъкъ
градъ на Адриатическия брегь. Личеше, че на
младини тя е била хубава и жизнерадостна. Сега
свидетелствуваха за това само нейните изразителни
очи и стройната й фигура. Още при първата среща
бехъ сигурна, че тази жена крие въ душата си
спомена отъ никакво тежко преживяване, което
така жестоко и преждевременно я бе застарило.
Има хора, които запазватъ върху себе си отпеча
тъка на тежките сътресения, които разрушаватъ
живота имъ. Яна Гринъ беше отъ ГБХЪ. Дори
нещо повече — ако чов-Ькъ я наблюдаваше внима
телно, можеше да забележи у нея моменти на
пъленъ душевенъ смутъ, който граничи съ умопомрачение.
Общуването ни, което трая много малко, не
можа да ми _ даде възможность да надзърна въ
въ тайната на Яна Гринъ. Мжчехъ се, въпреки
това, да направя преподложение отъ некои външни
белези. Едно беше сигурно: трагедията на Яна
Гринъ беше свързана съ морето. У нея имаше
едно неясно и много променливо чувство къмъ
него. Тя го обичаше, тя беше привързана къмъ
него, тя се опиваше отъ неговата красота, искаше
да пжтува по него и все пакъ тя се страхуваше
отъ това сжщото обичано море. Защо така широко
се разтваряха ОЧИГБ Й, когато сед-Ьхме привечер ъ
на терасата надъ брега? Защо погледъть на гЬзи
очи блуждаеше далече, много далече и, когато се
обърнеше къмъ мене, беше толкова чуждъ и далеченъ, че не ме забелязваше?
Когато излизахме съ лодка и канехме Я н а
Гринъ, тя отговаряше като малко дете:
— Не, не. Язъ ще остана тукъ и ще ви чакамъ.
Яко дойда, ще се явятъ отново призраците и този
ужасенъ кошмаръ. Не. Не.
Невъзможно е да се узнае нещо отъ Н-БКОЙ»
КОЙТО не желае да говори — да се доверява. Без
полезно е да наранява човЪкъ такива сжщества
съ въпросигв си. Решихъ да оставя Яна Гринъ да
носи тайната си, въпреки горещото ми желание
да я узная. Но въпреки това мое решение, азъ

узнахъ тайната й. Узнахъ я безъ да искамъ, безъ
да моля, безъ да настоявамъ.
* „§
Въ деня на моето заминаване Яна Гринъ
дойде на пристанището. Това ме учуди. Неколко дни
познанство, повърхностни разговори за любовьта,
за литературата, за модата... Нима едно такова
познанство изисква изпращане?
До като стояхме на кея, Яна Гринъ ми каза»
като гледаше парахода, съ който Щ-БХЪ да замина^
— Колко обичамъ пжтуването по море, но
нЪмамъ куражъ да се кача на параходъ. Неще
мога никога вече да сторя това.
— Защо? — запитахъ я сдържано.
Тя въздъхна.
— З а щ о . . . Ето този отговоръ искахъ азъ да
ви разкажа въ последните дни, но нЪмахъ куражъ.
Има известни преживявания, спомена за които
човекъ не допуща извънъ себе си. Но на вась
искахъ да разкажа. Добре е литераторите да
знаять, че и животътъ е добъръ съчинитель.
— Сега е вече късно, мисисъ Гринъ. Язъ
требва да съжалявамъ, че не ми казахте нищо до
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сега. Признавамъ, че б^хъ любопитна. Имахъ впе
чатление, че вашето страдание е било много
голтьмо. НЪмахъ СМ-БЛОСТЬ да го докосвамъТя се усмихна тжжно.
— Много голтзмо..'. О, колко еж малки ГБЗИ
думи, за да го изразятъ.
Въ това време пареходътъ даде втория сигналъ. Подадохъ ржка на Ана Гринъ и казахъ тихо:
— Сигурна съмъ, че вашето страдание е
причинено отъ морето.
— Имате право. Не беше мжчно да се раз
бере. Въ сжщность, причиниха ми го хората. Случи
се по море.
Когато се опжтихъ къмъ параходната стълба,
Ана Гринъ извика тихо следъ мене:
— Ако искате да ви пиша.
Обърнахъ се. Тя стоеше права, неподвижна,
малко изплашена, подобно на човекъ, който е
направилъ рискована стжпка. Върнахъ се при нея.
— Може би ще направите добре. Това ще ви
облекчи. Ув-врявамъ ви, че ще споделя вашата
скръбь съ Ц-БЛОТО си сърдце.
Ана Гринъ кимна. После' хвана ржката ми,
погледна ме умолително и пошепна:
— Бихъ искала да напишете Н-БЩО. ТО ще бжде
като възпоменание, като почитане паметьта на
хилядите, на т%зи призраци, които лежатъ на
морското дъно.
Видтзхъ, че очитЪ й изгубиха своя нормаленъ
видъ. Погледътъ стана разсЬянъ и започна да
блуждае по водната повърхность.
— Обещавамъ ви, мисисъ Гринъ.
Тя се обърна. Свтзсти се. И каза съ тонъ,
който слагаше край на разговора ни:
— Когато се върнете въ родината си, ще
получите моето писмо...
* * *.
Писмото, което получихъ отъ Ана Гринъ, беше
обширно. Признавамъ, че никое литературно про
изведение не б е ми направило такова потресно
впечатление, както това искрено писмо, написано
съ нервенъ и безреденъ почеркъ, често прекжевано
и продължавано въ безпорядъкъ на мисли и събития.
Ето какво пишеше Ана Гринъ.
Моя далечна приятелко, дълго гледахъ следъ
вашия параходъ. Гледахъ дотогава, докато той
изчезна отъ моя погледъ. После се върнахъ въ кжщи
и започнахъ да пиша това писмо. Може би ще
усп^я да го довърша и да ви го изпратя въ гвзи
нтзколко седмици, които мисля да прекарамъ тукъ.
Знаете ли нещо за парахода „Лузитания"?
Онзи морски гиганть, който отне синята лента на
германския „Кронпринцъ Вилхелмъ".- Ако искате,
разгърнете нтзкоя енциклопедия и тамъ ще наме
рите данни за него. Въ немските енциклопедии ще
намерите да се твърди съ тонъ на оправдание, че
„Лузитания" е билъ превърнатъ въ мощенъ крайцеръ въ началото на войната и за това Н-БМЦИГБ
имали право да го потопятъ. Това не е втзрно. «Лузи
тания" бЪше и си остана пжтнически параходъ до
момента на потопяването. Дори е съмнително дали
е носилъ на борда си муниции въ оня фаталенъ
седми май.
Това беше едно малко отклонение. Моята
трагедия започна презъ пролетьта на 1915 година,
когато се омжжихъ за капитанъ Гринъ отъ екипажа
на „Лузитания". Компанията Кунардъ ми разреши
едно безплатно пжтуване до Америка. Кога зами-

нахъ за Америка и колко време престояхъ тамъ,
не бихъ могла да ви кажа. Помня^ само, че въ
началото на май тръгнахме отъ Ню-Иоркъ на пжть
за Европа. Съ „Лузитания" се пжтуваше весело.
Той беше единъ малъкъ плуващъ градъ, който
можеше да предложи на жителите си всички
удоволствия.
И днесъ мога ясно да си припомня, че на
седми май се появи ирландскиятъ брегъ. Вие знаете
какво възбуждение започва да цари, когато се
покаже първата ивица земя, следъ дългото океанско
пленничество. Бтьхме съ ' една група американци.
Наблюдавахме уголемяването на земната ивица и
се шегувахме. Обещавахме си, че когато пристигнемъ, ще се повеселимъ преди раздалата. Въ
единъ мигъ страшна експлозия разтърси парахода.
Ние всички изгубихме равновесие. Докато се
опвмнимъ, втора по-страшна и разрушителна екс
плозия избухна. Горе на моста се издигаха кълба
димъ. Помня, че до мене лежеше една американка,
ударена отъ нтзщо въ главата. Лицето й беше
обезобразено.
— Параходъть торпилиранъ!— крещтзха Н-БКОИ
обезумели пжтници и тичаха въ безреда по
палубите.
— Спасителните лодки! — извика н%кой и този
викъ повлече всички къмъ лодките.
Въ този моментъ параходътъ се наклони напредъ.
Тогава започна една нечовешка борба за заемане на
местата въ лодките. Немашеникакъвъ редъ. Госпо
ди! Какво говоря. Нима можеше да се мисли за
редъ въ оня адъ? Хората се биеха, за да могатъ да
се добератъ до борда, кждето откачаха лодките.
Бихте ли могли да си представите, че тези съвър
шени джентлемени, които до преди малко се кла
няха на жените, сега безмилостно ги блъскаха и
тъпчеха?
— Мжжетв назадъ! — извика некой и насочи
револверъ.— Да се настанявагъ само жените
и децата!
Видъхъ моя мжжъ заедно съ други отъ
екипажа да задържатъ обезумелите хора. Некой
ме изтласка. Противтзхъ се. Поискахъ да се приб
лижа до него, но други ржце ме подтикнаха и се
намтзрихъ въ лодката. Извикахъ, но никой не ме
чу. Спуснаха лодката. Стори ми се вид-Ьхъ лицето
на моя мжжъ смжтно и неясно, надвесено отъ
борда. Знаяхъ, че той не може да мисли за спа
сението си, докато на парахода има хиляди пжтници.
Надъ горния мостъ избухваха кълба димъ и
обвиваха палубите. Хората се хвърляха отъ найгорните етажи, безпомощно се опитваха да се
задържатъ надъ водата. Некой улавяха борда на
н%коя лодка, ала тези, които беха вжтре, ги
отблъскваха, защото били претоварени. Господи,
какъвъ адъ! Азъ немамъ перо да ви го опиша....
Нашата лодка, следвана отъ неколко други
лодки, започна да се отдалечава. Виждахъ какъ
„Лузитания" се наклонява все повече и повече.
Хората отъ предните палуби правеха усилие да
изб-Бгатъ къмъ задната часть, но огъньть имъ пре
граждаше пжтя, и те обезумЪли се хвърляха въ
водата, а ГБЗИ, които беха отъ другата страна на
огъня, тичаха къмъ последния бордъ, който се
издигаше нагоре, като че ли тамъ могатъ да
се спасятъ.
Безпомощенъ, като ранено животно, парахода
се плъзна напредъ. КуминигЬ единъ следъ другь
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потънаха, задната страна се издигна високо и следъ
малко и тя потъна. Като че ли се бе отворила
некаква страхотна бездна, бе погълнала парахода, и
надъ местото, кждето изчезна той, закипе адски
котелъ. После океанътъ отново прие спокойния
си видъ...
Привечерь стигнахме брега при Олдъ-Хедъ.
Когато огЬзохме на сушата, можахме да си дадемъ
сметка за станалото. Майки зоваха децата си, жени
полудели скубаха косите си. ЕДва сега ужасътъ ни
обхвана съ страшна сила. Докато слЪземъ, ние
всички бехме сковани, изтръпнали — може би,
загрижени за собствената си сждба.
Върнахъ се въ дома си и дълго време пре
карахъ на легло въ едно кошмарно състояние.
После заминахъ за фронта съ една болнична мисия...
„Лузитания" потъна, но това не беше краятъ.
Следъ него стотици пжтнически и военни параходи
намериха смъртьта си по морското дъно. Хиляди
хора изчезнаха за винаги...
Войната се свърши, и животътъ влезе въ нор
мални релси- Годините минаваха, и хората забра
виха ужасите. Забравиха неспокойните духове на
милионите жертви. Въ големите градове, изъ
международните курорти можеха да се видятъ въ
приятелски разговори французи и германци, сърби
и австрийци. Като че ли т^зи сжщигЬ хора не б%ха
воювали озверени единъ срещу другъ. Това отна
чало ме учудваше, но и азъ самата се промЪнихъ.
Можехъ вече безъ злоба да гледамъ невгашнитънепричтели на моята родина.
Презъ тридесеть и третата година срещнахъ
въ Остенде Ерихъ Нойманъ, богатъ немски фабрикантъ. Безъ любовь, хладнокръвно и съ мисъль
за едно спокойно и охолно бждаще се омжжихъ
за него.
Веднага следъ венчавката заминахме за
Ирландия, кждето той имаше работа, а отъ тамъ
имахме намерение да заминемъ за Америка
Една вечерь, презъ юлий, напуснахме Куинстонъ на пжть за Америка. Заедно съ една група
н%мци седехме на палубата. Бехме пжтували около
часъ и половина, когато една девойка запита:
— Каква е онази далечна светлина?
Мжжегв погледнаха натамъ, и Ерихъ отго
вори веднага:
— Това е фарътъ на Олдъ-Хедъ.
Изтръпнахъ. Тези думи ме върнаха 18 години
назадъ. Оня страшенъ часъ оживе. Чухъ, че
н%кой каза:
— Въ такъвъ случай, требва да предполагаме,
че н%кжде подъ насъ почиватъ останките на
„Лузитания".
Ерихъ погледна къмъ фара, погледна часов
ника си и отвърна:
,
*
— Сигурно...
После продължи замислено:
— Той беше хубовъ параходъ. Имаше профила
на „Титаникъ". Четири кумина, черни и червени,
наведени назадъ; много етажи; златни букви, които
блестятъ на слънцето и се четатъ отъ далече:
„Лузитания". Мисля, че по тонажъ той б%ше близо
до „Титаникъ".
— Нали той имаше синята лента, когато го
потопиха? — запита нЪкой.
Ерихъ кимна и каза усмихнатъ:
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— Ние му отмъстихме и за поражението,
което нанесе на „Кронпринцъ Вилхелмъ". Командантътъ Шзигеръ беше знаменитъ морякъ. Знаеше
си работата
МжжетЪ се усмихнаха съ гордостъ. Н%кой каза:
— Да, подъ неговата команда подводницата
„У—20" извърши много подвизи презъ време
на войната.
Ерихъ изтърси пепельта отъ пурата си и каза
съ тонъ на самохвалецъ, като очакваше ефекта
отъ думите си:
— Азъ бехъ първи помощникъ на команданта
Швигеръ, когато потопихме „Лузитания". Това
беше единъ чудесенъ ударъ.
Не вЪрвахъ на ушите си. Искахъ да направя
никакво движение, да кажа нещо, да извикамъ,
но немахъ сили. Чухъ, какъ нЪкой каза предпаз
ливо: — Господинъ Нойманъ, вие забравихте, че
жена ви е англичанка.
Ерихъ се заеме:
— Това еж стари, минали работи. История.
Но когато ме погледна, той стана отъ мЪстото ей
— Ана, какво ти е ?
Почувствувахъ ржцете му върху раменете си,
затворихъ очи и изгубихъ съзнание. Не. Не напълно.
Чувствувахъ какъ какъ се разтваря бездната, какъ
ни поглъща, какъ ни покрива водата. Ето ние се
плъзгаме все надолу и надолу. Тамъ лежи разбития
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скелетъ на „Лузитания". Златните букви еж закрити
въ тиня и водорасли, но ТБ пакъ блестятъ наредени
точно: „Л-у-з-и-т-а-н-и-я". Това чувство се повтаряше.
Лзъ се задушавахъ, искахъ въздухъ, зовъхъ отчаяно
погиналия си съпругъ...
Понякога идваше моментно просветление —
виждахъ каютата си, прозорците, оть които струеше
свътлина. Чувахъ шума на океана. Но бездната
отново се отваряше страшна и дълбока. Командантътъ Швигеръ наблюдаваше презъ перископа
гордия силуетъ на „Лузитания", после даваше заповъдь. Ерихъ самъ изпращаше торпилата и се
усмихваше самодоволно: ,Това ще бжде чудесенъ
ударъ-!". «Лузитания" се наклоняваше съ носа. Горе
на моста избухваха кълба димъ. Виждахъ лицето
на погиналия си съпругъ, чувахъ страшния вой на
хиляди хора оеждени на смърть, които тичаха
обезумели по палубите, хвърляха се отъ горнитЬ
етажи, правеха усилия да се задържатъ на повърх
ностьта съ изкривени и обезобразени лица. Нечии
ржце, страшни и окървавени, залавяха борда на
лодката. Други ржце правеха опитъ да ги откопчатъ.
Какво нечовешко усилие! Каква борба! ОкървавеНИГБ ржце пущаха борда на лодката, изкривеното
лице потъваше, показваше се още веднъжъ и из
чезваше, за да не се появи никога вече... Последниятъ куминъ на „Лузитания" изчезваше подъ
водата, потъваше и задната часть, и бездната се
затваряше жестока и неумолима. А ние се плъзгаме
все надълбоко и надълбоко, ведно съ огромния
корпусъ на „Лузитания". Тамъ, долу, бъше покой.
Покой на призраци, дошли отъ горния свътъ, сега

полузарити въ тиня и водорасли. Неузнаваеми....
Но ето че се надигать единъ следъ другь, плъзгатъ се нагоре, изплуватъ на повърхностьта, и тамъ
израства една страхотна ескадра на призраци...
Най-сетне, една вечерь отворихъ очи и вид-Ъхъ
надъ леглото си лицето на Ерихъ и лекаря.
— Кризата мина,—каза лъкаря. Следъ половинъ
часъ пристигаме въ Ню-Иоркъ. Требва да отведете
госпожата въ некоя клиника да си почине. Тази
нервна криза може да й костува живота.
Когато следъ две седмици Ерихъ дойде да ме
вземе оть клиниката, азъ го чакахъ въ приемната.
Той се зарадва, че ме вижда бодра и здрава.
— Сега ще се върнемъ въ Европа, — каза
той. — Следъ два дни „Бременъ" заминава.
— Не. Лзъ нъма да се върна съ вась. Лзъ
ще замина за Англия съ нъкой английски параходъ.
— Яна, нима сте толкова сантиментална? Лзъ
почитамъ вашето патриотично чувство, но това е
вече много.
Погледнахъ го втренчено и казахъ:
— Лзъ бЪхъ на борда на .Лузитания", когато го
торпилирахте. Моятъ мжжъ потъна. Виждате, че не
се касае до патриотичното чувство.
Ерихъ поиска нъщо да възрази, но не можа
да намери думи. Следъ това се раздълихме и
никога вече не го видъхъ. Лла идватъ часове,
когато призраците, начело съ „Лузитания", излизатъ
изъ морскитъ дълбини. Тъ еж безброй. Т Б идать
съ своитъ прогнили корпуси, съ своитъ екипажи—
скелети, и като духове — бродници молятъ за
успокоение.

Р. Б О Р А Д Ж И Е Б Ъ

ДУНАВСКИ ГРЕБЕНЪ ПОХОДЪ
Две години подъ редъ презъ лътото гребниятъ
Въ подготовката се намъси много умъстно
отрядъ отъ Б. Н. М. С. при II ра Софийска мжжка главното управ. тЪло на Б. Н. М. С. — Варна.
гимназия предприе и извърши веслуване по Ду
Споредъ изработената отъ софийския клонъ
нава отъ гр. Видинъ до гр. Русе — първия пжть програма следваше софийци да пристигнатъ въ
презъ 1936 год. съ б лодки двойки и една лодка Видинъ на 1 юлий вечерьта и на 3 с м. да се
четворка, водачъ отъ видинския гребенъ отредъ, а потегли за Русе. Предвиждаше се за провеждане
втори пжть презъ 1937 год. съ 10 лодки двойки похода 10 дни, отъ които два за почивка. За гласамостоятелно. За насъ хората на Дунава смелото венъ ржководитель бъ опредъленъ председательтъ
дело на софийци б е една дързость, защото да вес- на видинския клонъ отъ Б. Н. М. С, Р. Борадлувашъ по Дунава съ изработени отъ самитъ уче жиевъ — пишущиятъ тия редове. Като прегледа
ници лодки, пригодени за езерото въ Борисовата програмата, ржководительтъ намери, че 10 дни еж
градина, се иска не само смелость, а и дързость.
твърде много за преодоляване на единъ воденъ
Насърдчени отъ щастливо завършения на два пжть отъ 300 клм. и то по течението на Дунава,
пжти гребенъ походъ, хората отъ управителното затова, имайки предвидъ, че презъ 1931 год. виТБЛО на софийския клонъ на Б. Н. М. С. замислиха динци начело съ Кънчевски еж взели разстоянието
провеждането му въ по-широка мърка презъ 1938 за 3 дни и една нощь, че презъ 1936 г. софийци
година, за което тъ своевременно се обърнаха къмъ еж изминали пжтя безъ дневни за 6 дни, и като
клоновете на Б. Н. М. С. край Дунава и ги пока взе въ съображение, че въ Русе предстоятъ гребни
ниха да участвувать въ похода като се вливатъ напреварвания, изработи програма, споредъ която
за веслуване се определяха б дни и 2 дневки или
постепенно въ гребната колона.
всичко 8 дни, което предложи на соф. клонъ; упра
Отъ разпратените предварителни разпореж вата на последния намъри, че е късно да се про
дания личеше, че за успеха на делото еж ангажи меня програмата. Работите обаче така се разви
рани три министерства: просветното, което е дало ваха, че софийци закъсняха съ два дни, и понеже
разрешение въ похода да участвувать учениците — датата на състезанията оставаше опредълена, това
гребци; военното, което чрезъ пограничната стра налагаше да се стигне въ Русе единъ день по-рано,
жа осигуряваше безпрепятственното провеждане то на ржководителя беха развързани ржцете и той
на похода, и на железниците, което чрезъ отде проведе своята програма както следва:
лението за корабоплаване 6% оставило на услугите
3 юлий пристигане на софийци въ Видинъ.
на ПОХОДНИЦИТБ целата своя пристанищна служба
4 юлий проверка на участниците гребци и
по Дунава.
плавателните еждове.
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5 юлий — 8 часа тръгване отъ Видинъ следъ
молебенъ и водосветъ, обедъ въ с. Арчаръ, нощу
ване въ гр. Ломъ — 4872 клм.
6 юлий — б часа тръгване отъ Ломъ, об-вдъ
пристанище Козлодуй и отдаване почить на поетареволюционеръ Хр. Ботевъ, нощуване въ гр. Оре
хово — б4'6 клм.
7 юлий — дневка въ гр. Ор*хово.
8 юлий — тръгване отъ Орехово б часа,
обедъ и нощуване въ с. Борилъ — 40 клм.
9 юлий — тръгване отъ Борилъ въ б ч. и
30 м., обедъ въ с. Сомовитъ, нощуване въ гр. Никополъ — 45'/г клм.
10 юлий — тръгване отъ Никополъ б часа,
обедъ въ с. Белене, нощуване въ гр. Свищовъ
— 47 клм.
/ / юлий — дневка въ гр. Свищовъ и раз
глеждане забележителностите на града.
12 юлий — тръгване отъ гр. Свищовъ б часа
обедъ въ Стълпище, нощуване въ гр. Русе—60 клм.
13 юлий почивка въ гр. Русе.
14 юлий гребни надпреварвания.
Походътъ се извърши споредъ програмата. Въ
него взеха участие: а) софийци съ 10 лодки двойки,
1 моторна лодка, 28 гребци, 2 учители (Бръчковъ
и Тодоровъ) и 1 л*карь (Живковъ).
б) Видинци сь 5 лодки четворки, 26 гребци и
главния ржководитель (Р. Бораджиевъ).
в) Ломци — съ две лодки — едната двойка,
другата русалка и 5 гребци.
Други гребци отъ крайдунавските градове не
се присъединиха, било че не беха готови, било че
нЪмаха дори образувани клонове на Б. Н. М. С.
Какво безразличие къмъ идеигв и делото на Мор
ския сговоръ!
•
Бихъ отегчилъ читателите, ако подробно описвахъ целия походъ, па и не е нуждно. Азъ обаче
не мога да отмина срещите, пълни съ сърдечность
и топлота, които ни устроиха гражданите на Ломъ,
Орехово, Никополъ, Свищовъ и Русе, начело съ
военните и граждански власти, клоновете на Б.Н.М.С.,
дето имаме такива, и образуваните нарочно коми
тети; не мога да премълча положените грижи да
бждемъ настанени за нощуване въ изброените
градове и с Борилъ; да не отбележа дадения ни
обедъ отъ кмета на с Козлодуй, вечеря отъ н-ка
на* ореховския гарнизонъ, поднесената ни опър-

жена риба отъ кмета на Островъ, дадените ни
обедъ и вечеря отъ кмета на с. Борилъ, вечеря
отъ кмета на гр. Никополъ, обедъ и вечеря отъ
зам. н-ка на свищовския гарнизонъ, обедъ на Стъл
пище отъ русенския клонъ на Б. Н. М. САзъ требва да спомена сжщо за пълните с ь
съдържание речи, произнесени при посрещането
ни отъ н-ка на ореховския гарнизонъ г-нъ подполк. Дипчевъ, отъ зам. н-ка на свищовския гарни
зонъ г-нъ подпол. Райчевъ, отъ председ. на глав
ното управ. тЬло г-нъ о. з. капитанъ I р. Маноловъ,
зам. н-къ гарнизона кап. 1 р. Рачевъ, кмета на града
г-нъ К. Старцевъ и представителя на клона г-нъ
МаерОвъ, все отъ гр. Русе. На всички т1зхъ азъ отправямъ моята и на гребците сърдечна признателность.
Бихъ билъ несправедливъ, ако не отбележа
всички явно проявени грижи отъ граничната военна
власть, чиито граничари, застанали на върна стража,
при нашия възгласъ „да жив-вятъ българските гра
ничари", отговаряха „Да жив%е България", и техното ура се смесваше съ урата на весларигк Требва
да отбележа съ радость услугите, които ни се
оказваха отъ всички пристанищни власти. На ед
ните и на другите нашата сърдечна благодарность.
Ще бжде полезно смЪтамъ, ако направя съоб
щение за нъкои особености на похода:
а) Тръгването отъ Видинъ закъсне сь 1 чась
и 15 м. поради дъждъ.
б) Първия и втория день по неколко часа
пжтувахме съ попжтенъ ветъръ и понеже не бЪхме
приготвени, разпънахме на лопати одеяла отъ найразличенъ цвътъ; ако некой ни видеше въ тоя
видъ, сигурно щеше да рече „ето Яспаруховигв
потомци".
в) Отъ Оряхово до Борилъ имахме насрещенъ вътъръ и понеже разстоянието 40 клм. треб
ваше да се вземе до об-Ьдъ, то преходътъ б е доста
уморителенъ; нуждата отъ почивка не ни позволи
да разгледаме развалините при Гигенъ.
г) Ние се оказахме не напълно екипирани —
нито една лодка нямаше платнище, нито единъ
гребецъ не б% се сЪтилъ да вземе лъжица поне за
ядене, нито това б е дошло на умъ на главния ржководитель.
д) Нашата гребна колона, съставена отъ раз
лични въ своята подготовка гребци и постройка

—
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лодки винаги, се разтвгаше неимоверно много. Чес три години; чакъ тогава нему стана ясно въ пъленъ
то пжти растътането се причиняваше умишлено обемъ големата отговорность, съ която се б е нагъротъ няколко софийски гребци, било да изб-Ьгнатъ билъ. Пада му се! Лесно не се става отъ пехотинадзора и си поиграятъ на карти въ лодката, било нецъ адмиралъ на Дунава.
да бждатъ взети на буксиръ отъ моторната лодка.
Но всичко е хубаво, когато краятъ е добъръ.
Въ селищата за нощуване, обаче, ние пристигахме Колоната целокупно, увеличена съ гребците —
къмъ 19 — 19'/4 часа винаги събрани и въ строй русенци, които ни срещнаха на Стълпище съ 2
ни редове или върволица.
лодки шесторки и 4 лодки четворки, пристигна
е) Единъ отъ софийскит-Б гребци се почувст въ лимана на Русе къмъ 19 часа, причакана отъ
вува не добре още въ Ломъ и оттамъ б е отпра- хилядно русенско гражданство. Тукъ заедно съ при
венъ за София; поради това една отъ лодките ветствията, за които споменахме по-горе, главния
двойки б е изпратена за Русе съ парахода; двама ржководитель, знамето на Видинския клонъ и ржковидински гребци се почувствуваха доста уморени водителя на софийци (Хр. Тодоровъ) беха декори
и умишлено се успаха въ с Борилъ, та задържаха рани съ златни медали отъ управ. тело на Б.Н.М.С
нашето тръгване съ половинъ часъ.
На край ние сме доволни, че ни се даде възж) Софийските гребци често минаваха въ можность да почувствуваме подвига на прабълга
териториалните води на съседното кралство, смъ- рите, които въ 679 г. минаха на еднодръвки долния
тайки това за проявена см-влость; тая имъ смълость, Дунавъ; че ни се удаде да се приобщимъ съ духа
обаче, накара съседните граничари съ единъ при- на Ботева, който преди 62 години извърши десангь
нудителенъ изстрелъ (преди да стигнемъ Козлодуй) на българска земя съ чуждъ корабъ, когато още
да заставятъ „см-влчацит.ъ" да се залепятъ за нашия немаше свободна българска държава; че можахме,
утвърдявайки се въ своите сили, да увъримъ малобръгь.
з) На 12 юлий — последниятъ день отъ нашия веригв у насъ, че ние не сме народъ зарастналъ
походъ имаше силенъ попжтенъ вътъръ и доста здраво до майката земя, съставенъ само отъ пас
ГОЛ-БМО вълнение, което обърна две софийски лодки; тири (овчари и козари) и дървари, както бехме
гребците имъ, обаче, бЪха добри плувци и нищо заинтересувано представени въ Ньойи, за да не полошо не се случи, освенъ че вещите имъ се из лучимъ беломорски брегь, а че имаме всичките
качества на добри моряци и че рано или късно,
мокриха, и гребците направиха баня безъ време.
Сжщия день къмъ Вардимъ вълнението се утвърдени здраво на Дунава и Черно море, ще
усили, поради това едни лодки минаха по канала, потопимъ краката си въ Бълото море.
други по фарватера, колоната и безъ това разтег
Ние сме още и радостни, че дунавскиятъ грената се разкжса, та на Стълпище се събирахме за бенъ походъ съвпадна съ разрешаване въпроса за
3 часа време. Слава Богу, всички пристигнаха здра нашето далечно плуване по Дунава подъ български
ви и читави, но главниятъ ржководитель остаръ съ стягъ.
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Чершожорскиятъ походъ
На 17 юлий, т. г., когато слънцето клонеше
къмъ залъзъ, една шестгребна лодка напустна
варненското пристанище. Много наскоро тя потъна
въ привечерния сдрачъ, като пореше победно чер
номорските води съ своето стрелоподобно тело.
Остриятъ погледъ на впечатлителните люде»
които случайно бъха на пристанищния кей, можа
да забележи осемте мургави снажни гребци сь
грейнали отъ спортна радость лица и съ изопнати
въ борческо напрежение отлично развити мишци—
странна обслуга на необичайно стъкмената шесторка,
почти претоварена съ храна, пивка вода, дрехи и
всевъзможни съоржжения и прибори: моряшки
ножъ и сЬкира, вътроупоренъ светилникъ и сиг
нални знаменца, готварски сждини, походна аптечна,
фотографически апаратъ — да изброявамъ ли още?
Тогава неволно изникнаха и затрептяха по
устните имъ въпросигЬ: кои еж те, за кжде еж се
запжтили — и съ каква цель?
Наистина, двата препорци, — кърмовия на
нашата Родина, и носовия — на Българския народенъ морски сговоръ, които красъха спортната
лодка, говореха премного, и все пакъ твърде не
достатъчно.
На следния день радиовълнит-Ь и вестниците
известиха,» че е устроенъ черноморски походъ при
участие на избрани сили, излжчени отъ Морския
спортенъ отредъ въ Варна, а презъ следващитЬ

дни се заредиха сбити съобщения за движението
на похода.
Днесъ, месецъ и половина следъ паметния
день, когато потегли единствениятъ по рода си у
насъ отъ спортно и идейно гледище Черноморски
походъ, азъ взимамъ думата да говоря за него, не
само въ качеството си на водачъ, но и като тълкуватель и обяснитель на една проява въ нашия
спортно-общественъ животь, на която множество
нашенци погледнаха много повърхно,— и за която
не малко българи си съставиха съвсемъ превратна
и неправилна представа . . .
Всеизвестна е многостранната дейность на
Българския народенъ морски сговоръ, въ която се
включватъ и усилията за придобиване гребна и
плувна ержчность въ така наречените морски
спортни легиони (отреди), съ цель да се въздейст
вува за приобщаване на българигв къмъ водната
стихия: да я опознаятъ и обикнатъ, като въ сжщото време закалятъ духа си въ борбата съ нея и
заякчатъ телото си чрезъ ненадминатия великолепенъ воденъ спортъ.
Тамъ, кждето въ страната ни има условия за
поставяне и постигане задачите на морските спорт
ни отреди; повече отъ десеть години вече, откакъ
т е сжществувагь и работятъ — и стотици еж мла
дежите, преминали и излезли отъ тЬхната среда.
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Скромно, безшумно, съ силна преданость и
гореща любовь те еж вършили своето Д-БЛО — и
еж отнесли съ себе си ценните добродетели, при
които е възможно да бждатъ осъзнати двете твор
чески, начала родолюбието и морелюбието, като
неразделна сжщность и народностенъ дългъ за
всеки българинъ.
По такъвъ начинъ, морските спортни отреди
при Б Н. М. С. се явяватъ не само като училища
за воденъ спортъ, но и като огнища за единение
на българската младежь подъ знака на народополезни придобивки изобщо и като ковачници на
добродетели, необходими за апостолско подвизаване, посветено на българските морета и рЪки . . .
Въ това отношение, както би следвало да се
очаква, Варненския морски спортенъ отредъ заема
едно отъ челните м%ста посрЪдъ своите събратя
и съратници.
Западно отъ варненското пристанище, по
протежението на кейовата стена, въ междината на
рибното тържище и флота на Негово Величество,
има малко заливче, кждето повече отъ десеть го
дини е пристанътъ на отреда, а отъ три години—и
лодъчниятъ навесъ съ помещения, обслужващи отредниците. Това е стара постройка, отпусната само
за използуване отъ Отделението за корабоплаване.
Твърде далечъ бихъ отишълъ, ако се впусна'
да изнеса изчерпателни сведения относно броя на
отредниците, сжществуващигБ гребни и плувни
чети, водените делови и словесни занятия презъ
целата година, произведените състезания, устрое
ните излети по вода и пр. Ще се задоволя,
като съобща само това, че В. М. С. О. притежава
четири гребни спортни лодки — д в е осморки и
две шесторки — съ техните стъкмителни съоржжения. Използува лодъчно подслонище, събле
калня и водопръскало (душъ). Изброеното подвиж
но и неподвижно имущество е въ много лошо
състояние. Отлична придобивка за отреда е ново
построената въ пристанищната область спортна
плавалия, която израства съ удобства, привличащи
не само спортуващите плувци, но и любопитните
зрители по време на състезания.
Паричните приходи на отреда еж изключи
телно отъ членски вноски—и еж крайно недостатъчни,
въпреки че се употребяватъ само за подържане
на старото имущество...
Ето въ каква обстановка и при какви условия
и възможности работятъ ткзи млади морелюбци:
безъ никакви помощи, безъ никаква подкрепа отъ
държава и общество, на каквато се радватъ редица
спортни и родолюбеки сдружения! Но — бързамъ
да допълня: това далечъ не е пречка за вдохновените отредници: ть- не работятъ, а свещенодействуватъ. Като проявяватъ рЪдъкъ идеализъмъ, посто
янство и саможертвена привързаность къмъ своето
любимо .огнище" — ВСЕКИ твхенъ замахъ зръе
подъ двойната красота и мощь на българския и
морскиеговорския трибагреници, всЬка твхна стжпка
се осмисля отъ съзнанието за дългъ къмъ Родината
и носи отпечатъка на синовна служба на род
ното море!
Това еж младите българи отъ В. М. С. О-'
отъ чийто редици бЪха излжчени осемь души из
брани сили, изпитани гребци и спортисти, участ
ници и смели извършители на първия черноморски
походъ, записанъ като първа проява по замисъль
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Лодката и гребцитЪ, които учаегвулаха
въ черноморския походъ.

и изпълнение въ страниците на оскжднзта наша
спортна морска л-втопись...
*
Походътъ трая деветь денонощия — отъ 17
юли, 20 часа до 26 с. м„ 19 ч.— като 56 часове еж
протекли въ гребане. Изминатото растояние се
равнява на 190 мили. На часъ еж проплавани
средно 3'4 мили, което прави 6 клм. и 296 м.
На отиване еж направени отбивания и пре
стои въ Созополъ, Царево и Резово, а на връщане
— въ Ахтополъ, Маслиновъ носъ, Царева р^ка,
Созополъ, Бургасъ, Поморие, Несебъръ, носъ Емона
и хижа „Родни балкани".
Ценни постижения отъ спортно гледище представятъ следнитБ прояви:
1. Проб-Бгътъ Варна — Созополъ презъ носъ
Емона, равенъ на 50 мили, извършенъ за 15 часове
безъ прекжеване.
2. Проб-Бгътъ Резово — Яхтополъ — 8 мили,
направенъза4 часове при крайно неблагоприятните.
обстоятелства на една нощна буря.
3. Покриване за кжсо време дълго разстояние
при плаване съ голяма сръдна скорость.
4. Доказани качества.* сила, издръжливость,
смелость, отлично владение гребното изкуство,
стегнатость, сговорчивость, подчиненость, познания
на море.
Това е равносметката на похода въ „студени
числа и кжеи изводи".
За мигъ помислете за беззвезднитв нощи, ко-
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гато тежки облаци надвисватъ отъ мрачното небе,,
навремени раздирано отъ огненитъ нокти на ехидниI
светкавици, за бурния вой на ПЪНЛИВИТБ вълни,,
които играятъ своя зловещъ и подигравателенъ|
танецъ около черупкоподобната лодка,— помислете!
за бътнитъ вихри, като че въоржжени съ хиляди1
смъртоносни коси, запжтени съ стихийния устремъ'
на своята победна власть, за стозжбитв черни1
прибрЪжни канари, огласяни отъ адската пъсень'
на разяренъ вълнобой — и тогава студенигв числа1
и КЖСИТБ изводи ще ви заговорятъ съ внушително1
красноречие и изразителность, за да вникнете въ'
драмата на една достойна борба, достигаща пре
дала на подвига.
И тогава черноморскиятъ походъ ще над
хвърли представата за едно многочасово гребане,
извършено отъ купчина младежи, въодушевени отъ'
суетни пориви къмъ слава, и тогава това презморско|
плаване далечъ не ще бжде преценявано като една1,
приятна лътна разходка, за която се е вдигналъ
незаслуженъ шумъ...
Преди да бжде спортна проява, черноморскиятъ походъ е многозначещъ символъ.
Въ усърдието и смЪлостьта, съ които греб
ците походници браздятъ черноморските води,
нашата общественость и външния свътъ треба да
виждатъ похвалните усилия на народа ни да се
стреми къмъ морето, за да го завладее напълно.
Голъмата любовь къмъ приморската земя и
желанието да се обходятъ нейните прехубави кжтове за да бждатъ опознати — еж недвусмисленъ
огненъ зовъ къмъ нашитБ сънародци отъ вжтрешностьта на страната да свърнатъ погледи къмъ
Черноморието, да му дарятъ обичьта си, за да го
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почувствуватъ като неразделна часть отъ родната
земя — и да еж готови да му сьтрудничатъ и служатъ по пжтя на творчеството.
И най-подиръ, въ ударите на ЛОДЪЧНИТБ гребла прозвучава песеньта на възторженото морелюбие, съ която се изразява възхвала и признателность къмъ българския морякъ и приморски човъжъ, чийто животъ и дела все продължаватъ да
еж недостатъчно познати, за да бждатъ правилно
оценени и по достойнство възнаградени. Сжщото
преносно значение се приписва и на устроения
малко по-рано дунавски походъ, при участието на
многобройна дружина гребци.
Явно, постави се началото на два похвални
спортни почини у насъ: дунавски и черноморски
походи. Те треба, и ще станатъ прекрасенъ обичай,
който вевкигодишно ще се изпълнява отъ нашите
спортисти при повишеното внимание на българ
ското общество. Никой не може да отрече силата
на традиционните прояви, които спомагатъ за дъл
боко вкореняване на дадената идея въ съзнанието
на все ПО-ГОЛ"БМЪ кржгь люде.
Нека дългогодишниять възприетъ въ Англия
обичай да се състезаватъ по водитЪ на река
Темза. избрани гребци отъ университетите на Оксфордъ и Кембриджъ ни посочи единъ добъръ
пжть, който ние на мастна почва сполучливо
можемъ да следваме.
И тогава изразитв и Българи, обичайте мо
рето !" и „Къмъ морето и Дунава—за напредъкъ!"
ще бждатъ не само единъ зовъ, но една дейна сила,
необходима за националното, културно и стопанско
възхождане на народа ни!

Н А М О В А Т А МОРСКА ЛИГА
Презъ 1936 г. антагонизмътъ между араби и
евреи се засили въ Палестиня до такива размери,
че за евреите стана много мжчно и почти невъз
можно да се ползуватъ отъ пристанището на Хайфа.
Това доведе до създаването на пристанище въ
Телавивъ. Заедно съ него изникна и нуждата отъ
пристанищни работници, лодкари, моряци и пр. и
то подготвени изъ между самитЬ евреи, защото
арабите б%ха враждебно настроени. Презъ есеньта
на 1936 г. се създадоха мъстни дружества въ Хайфа
и Телавивъ съ цель да подготвятъ млади евреи за
работа въ връзка съ морето. Презъ юний 1937 г.
се образува „Еврейската морска лига", за да коорди
нира дейностьта на местните дружества, които се
превърнаха въ нейни клонове. Лигата си поставя
вече по-широки задачи и бързо задоволява една
навременна и почувствувана нужда.
Тя се ржководи отъ централенъ управителенъ
сьветъ отъ 12 члена, избрани отъ представителите
на мастните клонове. Въ този комитетъ влизатъ и
и по единъ представитель на Еврейското управле
ние и на Еврейския националенъ съветъ на Па
лестиня. Председателството на центр. управително
тело се състои отъ г. г. С. Толковски, д-ръ М.
Соловейчикъ и Д. Ремецъ; първиятъ е председатель
на управителното тело.
Дванадесетиятъ ционистически конгресъ е гласувалъ резолюция, съ която признава Еврейската
морска лига за единствена компетентна обществена

организация, имаща право да обежжда всички
еврейски морски въпроси въ Палестиня.
По настоящемъ лигата има 10000 члена въ
страната, съ местни клонове въ всички градове
и еврейски селища. Тя развива дейность, за да
влезе въ връзка съ евреитЬ отъ разнитЪ страни,
за да образува и тамъ сдружения, съ цель да й
съдействуватъ, както морално, така и материално.
Задачите на лигата еж:
Да пропагандира сръдъ еврейското население
въ Палестиня идеята за морето и да възбуди же
лание да се работи въ връзка съ морето.
Да създаде условия, за да може еврейската
младежь да се подготви за работа на море и въ
връзка съ него.
Да сложи началото и да развие и подкрепи
морския спортъ.
Да пропагандира и подкрепи корабоплаването
и риболовството.
Така набелязаната програма цели да създаде
отъ евреите моряци и да развие всрЪдъ широката
маса правилно отношение къмъ морскитЬ задачи.
До сега лигата е успела да сложи начало на
„еврейска морска библиотека", която излиза пе
риодически съ статии като „ЕвреитЬ и морето",
„Къмъ морето", издава добре илюстрованъ морски
вестникъ, разпращанъ на всички еврейски училища,
издава месечно списание „Морето".
Лигата развива голема пропаганда между
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младежъта, за да я поощри да постжпва на свои
и чужди параходи съ цель да се обучи практически
на море.
Заедно съ отделението за морските въпроси
при Еврейското управление лигата е натоварена
да приготви програма за създаване на морско
училище къмъ техническото училище въ Хайфа.
Презъ октомврий месецъ се очаква Еврейското
морско училище да бжде открито.
Морската лига води енергична пропаганда
между евреите въ Палестиня и въ чужбина, за да
пжтуватъ и превозватъ стоките си съ параходите
на еврейските дружества, обслужващи Палестиня.
Сжщо така развива дейность за създаване на ри
боловни кооперативни групи отъ евреи-рибари въ
Хайфа и Телавивъ.
Така най-младата организация, аналогична на
нашата, разви една похвална дейность, която се
почувствува още въ самото начало на нейния животъ.
Характерното въ случая е, че морската лига се
вдъхновява и ржководи отъ горе, кждето се е по
чувствувала липсата на подготвени хора, за да могагь
да обезпечатъ сигурното използуване на морето,
защото чуждиятъ елементъ е враждебенъ. Така
още съ зараждането си тази организация става
народна необходимость и органъ на управлението
съ специална задача—морето. Развивайки дейность,
пропагандна и практическа, тя се насочва въ областьта на печатната пропаганда, спорта и учебното
дело съ цель да привлече еврейския елементъ
къмъ морето, за да го опознае и обикне и да се
приучи къмъ физическа работа въ пристанището,
по работилниците и на корабите. Задачата е гол-Ьма, защото цели да всади въ една маса, чужда
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Участницигв въ черноморския походъ разглеждатъ
солниците въ Поморие.

до сега на морската стихия, съзнание за нуждата
отъ морето и за жертви морални и материални за
него. Идеята бързо се възприема отъ младата идеалистично настроена и интелигентна генерация, която
вложи личния, си трудъ въ основните занятия за
една държава—земеделие, търговия и мореплаване
и въ кжсо време предъ очите на света организирва новото си отечество като всички поминъци
се повериха на тази генерация отъ еврейството.
Макаръ и насаждана отъ горе, идеята за морето е
правилно насочена, и идеализмътъ на младежьта
бързо ще я одухотвори и използува въ Палестиня

Изъ 2$швзта и д е й я з з т ь т а на организацията
Въ връзка сь похода по р. Дунавъ на гребцигв отъ
софийския ни клонъ, съвмъстно съ ГБЗИ отъ клоновете по
р. Дунавъ и въ връзка съ общо българските гребни състе
зания въ Русе, между Н. В. Царя и организацията ни б-вха
разменени следните телеграми:
Маноловъ
Председатель Б. Н. М. С.
Русе.
Вамъ, на Морския Сговоръ и на участниците гребци
въ дунавското състезание благодаря сърдечно за изказаните
ми привети по случай завършването на похода, като пожелавамъ все по-гол-Ьмъ напредъкъ на делото Ви.
Царьтъ
13. VII. 1938 г.
Двореца — София
Негово Величество

Царя
София
По случай завършването на похода на гребците, пребродили Дунава отъ Видинъ до Русе, отъ името на участ
ницигЬ поднасямъ на Ваше Величество, нашия покровитель,
нашата преданность. Живъемъ съ вЪрата, че върху българския
Дунавъ ще се развъва . българското знаме, на български
кораби На четиринадесети того юношите ще се сьстезаватъ
въ гребане за наградата отъ Ваше Величество презъ 1938 г
Председатель
12. VII. 1938 г.
Маноловъ
Русе.
По случай завършването на общобългарските гребни
състезания въ Русе, между Негово Величество Царя и ръко
водителя на дунавския гребенъ походъ, председателя на
видинския ни клонъ, бъха разменени следнитъ телеграми:

Полковникъ о. з. Бораджиевъ
ржководитель на Дунавския
гребенъ походъ
Русе—следа
Благодаря Ви за съобщениетб, което ме много зарадва.
Още веднъжъ поздравявамъ Васъ, драги полковникъ, както
и весларитв юноши отъ стария Бдинъ съ спечелената наг
рада и успешното завършване дунавския гребенъ походъ.
На всички Ви изпращамъ моя поздравъ съ пожелание за
преуспяване на хубавото Ви дело.
15. VII. 1938 г.
Царьтъ
Двореца — София
Негово Величество

Царя
София
На общобългарските гребни надпреварвания верните
на Ваше Величество веслари юноши отъ стария Бдинъ спе
челиха почетната награда, подарена отъ Ваше Величество на
Българския Народенъ Морски Сговоръ.
Бораджиевъ
14. VII. 1938 г.
Председатель на Видинския клонъ
Русе.
и ржководитель на дунавския
гребенъ походъ.
На 12. VII въ Русе пристигнаха гребците отъ похода
по р. Дунавъ подъ ржководството на председателя на ви
динския ни клонъ, полковникъ о. з. Бораджиевъ. На спе
циално приготвения пристанъ при Яхтъ-клуба, съ участието
на цЪлото гражданство гребците беха посрещнати отъ пред
седателя и гл. секретарь на организацията, кмета на града,
н-ка на Дунавската часть отъ флота, представитель на н-ка
на гарнизона, н-ка пристанището, управ. гвло на русенския
клонъ, гребците състезатели отъ другите клонове и пр.
Отъ името на организацията председательтъ на Г .У .Т.
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награди съ златенъ медалъ знамето на видинския клонъ,
ржководителя на похода полковникъ о. з. Бораджиевъ, и
учителя отъ 11 Софийска мжжка гимназия Тодоровъ.
На всички поздравителни речи отговори г. Бораджиевъ
съ високо патриотична благодарствена речь. Гребцитв беха
приети много радушно и настанени на квартира въ мжжката
гимназия въ града. На следния день беше устроена разходка
по р. Дунавъ съ единъ отъ корабите на Р. К. П. служба,
следъ обедъ манифестация изъ града, а вечерьта забава въ
дунавския паркъ.
На 14 се произведоха общобългарските гребни със
тезания. На тези състезания взеха участие гребци отъ Бургасъ, Варна, Русе, Видинъ и София. Царската награда беше
спечелена отъ юношите гребци на видинския ни клонъ.
Г. У. Т. въ заседанието си отъ 28 юний реши Б. Н. М.
С. да влъзе като сборенъ членъ въ общобългарския съюзъ
„Отецъ Паисий", като се препоржча и на клоновете да членуватъ колективно въ съответните местни клонове на
сжщия съюзъ.
Въ сжщото заседание Г. У. Т. нрие новия правил"
никъ на Черноморския науч. институтъ, споредъ който ин
ститута се управлява отъ комитетъ, който се ползува съ пра
ва на отдълъ при Г. У. Т. по отношение административната
му работа, но запазва пълна научна независимость. Правилникъть е изработенъ отъ временниятъ комитетъ на института
и Г. У. Т. и следва да бжде одобренъ отъ учрежденията, които
даватъ представители въ този комитетъ съгласно решението
на първата конференция по Ч Н. И. отъ 21 и 22 февруарий
1925 г. Така приетиятъ правилникъ следва да се внесе на
одобрение отъ събора на Б. Н. М. С.
На 12 августъ се свика въ Варна конференция отъ
представители на Варн. археол. д-во, Биологичната станция
въ Варна, Висшето търговско у-ще въ Варна, търговските
камари отъ Варна, Бургасъ и Русе и Г. У. Т.
Новиятъ правилникъ на Ч.Н.И. беше разгледанъ и приетъ
въ окончателна форма отъ конференцията. На конференция
та беха представени всички поканени учреждения отъ Варна.
На 21 юлий т. г. се откри при Г. У. Т. курсъ за учи
тели по плуване. Въ курса участвуваха учители по телесно
възпитание отъ целата страна. Курсъть се откри съ съдей
ствието на Мин. на народ, просвета, което отпусна сумата
отъ 10000 лв. за сжщата цель. На курсистите се обезпечи
безплатна квартира въ едно отъ у-щата въ Варна и храна
по 25 лв. дневно. Курсъть трая единъ месецъ и премина
материалъ по предварително одобрена програма.
На 17 юлий варненскиятъ гребенъ отредъ на клона
изпрати една лодка съ осемь гребци въ. походъ по южната
ни граница и обратно. Въ 20 ч. на. сжщия день лодката за
мина, като целото пжтуване и преходите се извършиха точ
но по предварително определената програма. Черноморския
походъ възбуди големъ интересъ по целото крайбрежие.
На 21 юлий сл. об. гребцитв се завъ-рнаха въ Варна посрещ
нати отъ председателя на Г. У. Т., гл. секретарь и целия
спортенъ отредъ на варненския ни клонъ.
По случай приемането отъ Народното събрание на
закона за заемъ за дунавски търговски флотъ Г. У. Т. отп
рави следните поздравителни телеграми:
Генералъ Йововъ
Министъръ на железниците
София .
Българския Народенъ Морски Сговоръ Ви поздравява
за достойната защита по прокарване закона за Дунавското
корабоплаване.
№ 429
Председатель: Маноловъ
23. VII. 1938 г.
Варна
Стойчо Мошановъ
Председатель Камарата
София
Бъл. Нар. Морски Сговоръ изказва своята сърдечна
благодарность на Васъ и народното представителство за

единодушния вотъ по закона за дунавския търговски флотъ
и изразенитъ топли чувства къмъ морската идея и деиностьта
на организацията ни.
№ 432
Председатель: Маноловъ
23. VII. 1938 г.
Варна
Никола Тодоровъ
Управитель Земед. и Кооп. Банка
София
Бъл. Народ. Морски Сговоръ Ви поздравява за посто
янството, съ което прокарахте и реализирахте парично създа
ването дунавски флотъ. Изпълнихте дълга си като морякъ.
№ 433 •
Председатель: Маноловъ
23. VII. 1938 г.
Варна
Георги Славяновъ
Началникъ Корабоплаване
София
Бъл. Народ. Морски Сговоръ поздравява Васъ и всички
подведомствени моряци за осжществяването на общата ни
мечта — дунавски търговски флотъ. . Организацията не се
съмнява, че българските . моряци ще оправдаятъ надеждите
и доверието на Държавния Глава, парламента и българския
народъ, живо заинтересувани отъ морската идея.
Сърдечно благодаримъ за лично положения отъ
Васъ трудъ,
№ 431.
Председатель: Маноловъ
23. VII. 1938 г.
Варна
По случай Х-тия юбилеенъ конгресъ на съюза „Морски
техникъ" на 31Г VII. т. г. въ Варна, председателя на органи
зацията поднесе поздравите на цълата организация, а заедно
съ гл. секретарь взеха участие отъ името на организацията
при поднасяне венецъ отъ страна на конгресистите на па
метника за загиналите въ войната.
МорсЬи спортенъ отрядъ при варненския
Ь л о н ъ на Б. Н. М. С.
Гребниятъ сезонъ започна на 10 априлъ, плувниятъна
10 май, ветроходниятъ на 1 юний т. г.
Особено многобройна е групата на учениците отъ
двете варненски гимназии, членуващи при • отряда тази
година — 92 души.
Гребането те започнаха на 20 априлъ редовно и беха
разделени на 16 четни обслуги.
За доказъ на постиженията имъ по гребане беха про
изведени на 19 юний т. г. състезания въ басейна на вар
ненското пристанище.
Пуснати беха 4 пжти по 2 лодки осморки, заети почти
само отъ обслуги отъ отделни класове на разстояние 2,000
метра съ завой.
По време лодките се нареждатъ така:
Г. Съ старшина Николай Втичевъ VII в. кл. — 11 м., 21 с.
2.
„
Мих. Ив. Христовъ сб. кл. — 11 м., 50 с.
3.
„
Неделчо Ннгеловъ VI в. кл. — 12 м , 22 с.
4.
„
Янтонъ Палазовъ VII г. кл. — 12 м., 36 с.
5.
„
Божид. Бойчевъ VII д. кл. — 12 м., 50 с.
6.
„Илия Георгиевъ V д. кл. — 13 м., Зс.
7.
„
Веселинъ Петровъ VI г. кл. — 13 м., 18 с.
8.
„
Ст. Петровъ столар. учил.
(извънпрограмата) — 11 м., 45 с.
Първата лодка печели купата и по 1 бронзовъ медалъ
на гребцитв и лодководача.
Втората лодка — бронзови медали на гребците и
лодководача.
Отрядътъ взе участие въ общобългарските състезания въ
Русе на 14 юлий т. г. и съ една лодка гребна шесторка из
върши смелия подвигъ по черноморското ни крайбрежие
отъ Варна до Резово за 12 дни — 600 километра. За техъ
даваме сведения другаде.
Д. в.

СЪДЪРЖЯНИЕ:
1. Н. В. Царьтъ за дунавското корабоплаване, 2. Стжпихме на българския Дунавъ — Ял. Маноловъ, 3. На добъръ пжть! — В. Игнатовъ, 4. Български кораби за Дунава — Г. С, 5. 31 юлий — Ял. Маноловъ, 6. Яишлусъть
на Нвстрия презъ очитъ на европейското стопанство — проф. Станчо Чолаковъ, 7. Бждещата морска война—
Мичманъ отъ флота, — 8. Призраци — Веселина Геновска-Герчева, 9. Дунавски гребенъ походъ — Р. Бораджиевъ,
10. Черноморскиятъ походъ — Крумъ Кънчевъ, 11. Най-новата морска лига — И.
12. Изъ живота и деиностьта на организацията.
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аг ВсЬкакавъ вицъ морски спортъ. Ручъ-банъ (водна пързалка).
Максимална лЪковитость 4Ь
1Й
Категоризирани и нормирани хотели, пансиони, вили, квартири и ресторанти.

50°| 0 намаление з а п ж т у в а н е п о Б. Д . Ж. п р е з ъ о е з о н а .
Чудни околности за екскурзии и излети, красива природа.
Всекидневни концерти обЪдъ и вечерь въ морското казино. Дансингъ-баръ

™ .

Устройване морски тържества и забави.

г1 И з б о р ъ на „Царица на плажа".
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КУРОРТА „СВ. КОНСТАНТИН "Ь"
Прелестно кжтче край морския брегъ за истинска почивка и отмора.
Плажъ — морски топли и студени бани.
Първокласенъ ресторантъ.
Джазъ. Дансигь. ^
М Хотела ремонтиранъ. СтаитЪ снабдени съ течаща изобилна вода. Ангажиране стаитЬ предварително. М
л

!Й

%

РЕДОВНА АВТОБУСНА В Р Ъ З К А С Ъ ГРАДА

Ш

I

| БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО - ВАРНА
~
ЧР
И
Щ
А
щ
2к
5

8

щд
Д
ф
М
Ш
И
п
щ
М
•и
ВВ
55
Щ
А
^
ДР
И

«

Дружеството подържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
и Дунава до северните европейски страни : Франция, Англия, Белгия, Холандия,
Германия, Дания и пр.
Освенъ тая континентална линия, която се подържа съ три първокласни
линейни параходи типъ „Родина", дружеството подържа редовни и извънредни
линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Турция, Гърция, Италиянскитъ острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
като се посещавагь попжтнитЪ пристанища: Цариградъ, Родось, Бейрутъ, Хайфа,
Александрия, Портъ-Сайдъ и Пирея.
Тия последни пжтувания даватъ възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни'
най-много и съ разходи, които не надминвватъ ония, необходими за преживяване
въ страната за сжщото време, да се видятъ останките и паметниците на всички
древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр, много отъ които ^
паметници, по своята величественость и художественость, еж още недостигнати.
М
Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокъ се извършватъ сь голъми и луксозни пара- Щ
ходи, типъ — „Царь Фердинандъ", при всички удобства за приятно и неусътно пжтуване по морета, 25
които съдържатъ безбройни природни красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мраморно море, Дарданелитв м
и осеяния съ острови Архипелагъ, много отъ които се издигвтъ на хиляди метра надъ морската по- д
върхность.
М
Последното пжтуване дава възможность да се посетягь и всички свети мъста на еврейската, М
християнската и мохамеданската религия.
Ш
Никое друго пжтуване не може да даде толкова голъмо разнообразие на неизгладими впечат- {д
ления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговите най-всестранни прояви отъ нача- X
лото на човъшката история до днесъ.
ша
Дружеството поддържа редовни съобщения два пжти презъ седмицата и между всички бъл- 55
гарски черноморски пристанища съ луксозния и бързоходенъ параходъ „Евдокия".
О
Освенъ горнит-к редовни линии, дружеството презъ ЛЪТНИГБ месеци прави и извънредни пж- 3
тувания отъ Варна д о Цариградъ съ параходите „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" съ пре- Е5

стояване въ Цариградъ цъли три дни.
«а
Пжтуването между двете пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Д
Презъ сжщитъ летни месеци п/х „Евдокия" плава крайбрежно пе специално разписание, съ
» намалени тарифи и възможность да се посетягь всички пристанища отъ цълото българско крайбрежие
\Л въ течение само на 36 часа.
§Ц[
И при екскурзиит-Б д о Цариградъ и о б р а т н о , и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ д о
X Ахтополъ и о б р а т н о , пжтницитъ н о щ у в а т ъ на параходигЬ и, ако желаятъ, могатъ да получаватъ и
Уш храната си тамъ на сравнително износни цени.
5р
Разписанията, както и тарифигв на всички пжтувания, които извършватъ корабите на БълМ гарското търговско параходно д-во, редовни и извънредни, еж дадени въ отделенъ проспектъ, който
!Й се намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ при по&5 искване и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ.
Л
I. Ценит% на билетитЪ за Александрия съ редовнитъ съобщения, които се подържатъ два пжти
д : въ месеца съ параходите лБургасъ" и ,Ц. Фердинандъ", само отиване или само връщане, безъ храна еж:
V
1 класъ — 4000, II — 3000 и 111 — 2000.
«а
Презъ лътнитъ месеци, отъ 1-и юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за
М отиване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на
||8 престоя на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва:
X
\ класъ 6000 лв. II — 5000 и III — 4000 лв., включително и храната.
Д?
II. ЦенитЪ на билетите по нашето крайбрежие отъ Варна д о Ахтополъ и обратно, съ
5|р п/х „Евдокия", по лътното разписание, отъ 15-и май до 15 септемирий, съ право на нощуване въ
М Царево въ помещенията на съответната класа — еж:
Ш
I класъ лв. 300; II — 240 и III — 170 лв. безъ храна.
52
III. Ценитк» на билетитЬ д о Цариградъ и обратно, съ п/х „Ц. Фердинандъ" и „Бургасъ"
«ю презъ лътнитъ месеци, съ престой въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите, еж:
2*5
I класъ о т ъ лв. 1790 д о 1390 с п о р е д ъ положението на мъстата
М
И „
„ „ 1 3 8 0 „ 1010
„
„
Щ
III ,
- „ 665
Ь4
За храната се плаща:
Щ
По Александрийската линия: закуски — 22 лв., объдъ — 70 лв. и вечеря — 70 лв., а пъленъ
М дневенъ абонаменть по 150 лв.
Ущ
По крвйбргъжието отъ Варна до Яхтополъ и обратно, презъ пътнит-Ь месеци, пъленъ дневенъ
^ абонаменть отъ закуска, объдъ и вечеря — 80 лв.
До Цариградъ и обратно, презъ л%тния сезонъ, само съ параходите, които правятъ екскурзии,
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се плаща дневенъ абонаменть 126 лв. или обшо за целото пжтуване — 452 лв.
1н
25
При редовният пжтувания — съ п/х „Евдокия" крайбръжно се плаща за закуска 15 лв., а за И
Ям объдъ и вечеря по 50 лв., а пъленъ абонаментъ — 100 лв.
м
55
Намаления: правятъ се само отъ редовнитъ тарифи, за отиване и връщане предплатено 15в/«, М
М за групи по-големи отъ 25 души — по споразумение.
вш

