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Българска Земейп. и Кооперативна Банка
НАРОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ
за

ОБСЛУЖВАНЕ СЪ КРЕДИТЪ БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСТВО И КООПЕРАЦИИ
Основано въ 1864 година.

®

Преустроено въ 1879, 1904 и 1934 год.

§

Основеш попитат н запасни фондове на 31 декемврин 1937 година.

1,150,000,000 лева
НАПИТАЛЪТЪ Е НЕОГРАНИЧЕНЪ
§
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Въ края на всъка операционна година къмъ собствените банкови
средства се прибавя и цълата чиста печалба.
ОБСЛУЖВА СЪ КРЕДИТЪ:
ЗемедЪлскитЬ стопанства, земед-Ълскитв кредитни и кооперативни потребителни
сдружения, тЬхнитЬ съюзи и ВОДНИТЕ синдикати; занаятчиитЬ и занаятчийските
кооперации; популярните банки и ТБХНИТБ съюзи.

Д О С Т А В Я I * Земеделски орждия и машини, подбрани семена за посЬвъ на зърнени храни и
фуражъ, меденъ сулфатъ (синь камъкъ) за пръскане и предпазване лозята и
*р\ овощнигЬ градини оть болести и за защита отъ паразити; занаятчийски материали и пр.
П Р И Т Е Ж А В А ! ^б антрепозитни складове за пашкули съ пашкулосушилни въ главнитв бубоотгледни и производителни села и градове, 8 модерни винарски изби.
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Н А Д З И Р А В А : Кооперативното' розоварене и п о с р е д н и ч и з а п р о д а ж б а т а и износа на
розовото масло.
П О С Р Ъ Д Н И Ч И : За продажба и износь за чужбина на земедвлски произведения, •>събирани
отъ кооперативните сдружения: тютюнъ, пашкули, розово масло, прасни сухи
и консервирани плодове, зърнени храни и фуражъ, машини, сахтиянъ, килими и др.
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З А С Т Р А Х О В А : Земеделските култури срещу градушка и други природни стихии; добитъка
срещу смърть и злополука; държавнитв и обществени имоти срещу пожаръ
и вършачкопритежателитв срещу гражданска отговорность.
ИЗВЪРШВА:

Всички банкови операции, приема спестовни влогове, срочни и безсрочни, при
най-износни условия.

Седалище и управление въ София .
100 клона и 50 агенции въ всички производителни, земед-Ьлски градове и села.
250 попул. банки въ ц-Ьлата страна, които извършватъ влого-акредитивна служба.
Постоянна кооперативна изложба въ София — произведения на занаятчийски произво
дителни кооперации и на занаятчии, членове при популярни банки и подвижна занаят- @
чийска изложба въ всички по-гол-Ьми центрове въ Царството.
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АОРСКИ СГОЮРЬ
оргдиъ цд БЪЛГАРСКИЯ ЦДРОДЕЦЪМОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а 16.

Урежда

Б р о й 2.

Варна, февруарий 1939 год.

Книжовно-просв-Ьтниятъ отд-Ьлъ

Гл. редакторъ В. Паспалеевъ
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Игнатовъ

Диренция на водните съобщения
„Дирекцията на воднитгь съобщения тргъбва
да поеме грижата за изработването и провеж
дането въ живота на българската морска идея.
Тази идея въ насъ е останала много назадъ. Дължа
да изкажа публична благодарность на всички,
които подеха и разработиха тази идея и които
се постараха да я втълпятъ на българския гражданинъ". Така министрътъ на железниците опо
вести на народното представителство учредява
нето на Дирекцията на воднитгь съобщения —
главна точка отъ дейната програма на Българ
ския народенъ морски сговоръ още отъ основава
нето му. Бюджетътъ на държавата за 1939 год.
даде мгьсто на новата дирещия, и за пръвъ пжтъ
въ нашата история морската идея е официално
призната и става обектъ на грижитгь на държават а, като намира единодушното одобрение на
народнитгъ представители.
Ако се върнемъ седемнадесеть години назадъ
и погледнемъ изминатия пжтъ, не можемъ да не
констатираме, че този резултатъ е заслужена
награда за голгъмитгь усилия, положени отъ дей
ците на организацията ни. Издигната въ вре
мена на пълна морална и материална разруха,
безвгьрие въ бждещето и отчаяние отъ резултатитгь на изгубената война, морската идея обе
дини умоветгъ и възвърна волитгь къмъ творчество
на една малка група идеалисти, фанатични при
върженици, за да се развие въ организация, об
хващаща отначало всичко мисляще, загрижено за
нашето бждеще, за да стане всеобща творческа
общепризната сила. Седемнадесеть години бгьха
достатъчни за този процесъ на борби и кипежъ,
за да видимъ морската идея въ творчество.
Навременностьта и силата на една идея се
измгьрва съ бързината на нейното разпростране
ние. Като се взематъ подъ внимание нашиятъ
битъ и отчужденостьта ни отъ водната стихия
изобщо, загубитгь, които понесохме на р. Дунавъ,
Черно и Бело морета, психологическото ни със
тояние следъ Ньойския диктатъ и се съпоста
вяте съ днешното състояние на морската идея у
насъ и създаденото обществено разбиране за необходимостьта отъ нейното развитие, ще се схване
каква голгьма промгьна е станала не само въ на
шия общественъ животъ въ връзка съ морето, но

и какъвъ дълбокъ процесъ е претърпгьла психиката
на нашия народъ, за да може той коренно да измгьни своиттъ разбирания, та съ радость да посргъща налагащитгь се преобразования въ тази
область, Кжсиятъ периодъ отъ време, нуженъ за
тази дълбока промгьна, показва значението и си
лата на идеята, нейната навременность и огром
ната енергия и дейность, развити отъ всички дей
ци на Българския народенъ морски сговоръ. Тгьзи
дейци могатъ съ гордость да погледнатъ ' измина
тия пжть, защото, ржководени само отъ високо
родолюбив и кристаленъ патриотизъмъ, жертву
вайки материални и морални сили, успгьха да направятъ преломъ въ душата на нашия народъ и
да добиятъ реални успгьхи.
Задачитгь на новата дирекция еж определе
ни много сполучливо отъ министра на железни
ците въ речьта му предъ народните представи
тели. Дирекцията требва да поеме грижата за
изработването и провеждането на българската
морска идея въ живота. Широки рамки, въ които
Нашата морска мисъль и творчество ще намерятъ
просторъ за строителство въ една нова область
за нашия животъ. Насочвано съ умение, безъ увле
чение и съобразено съ нашите условия и нашата
действителносте, координирано въ неговите по
дробности съ основната държавна идея, това де
ло ще даде очакваните резултати. Ние навлиза
ме въ практическото приложение на доскоро апо
столски проповед ваните принципи.
Нека не се смета, че ролята па Българския
народенъ морски сговоръ е изпълнена. Напротивъ,
значението на организацията нараства заедно съ
големата отговорность, която тя поема съ при
лагането на проповед ваните идеи на дело. Тази
отговорность налага нови и по-големи задължения.
Нека пожелаемъ на Дирекцията на водните
съобщения да се развие и да обхване българската
морска идея въ нейната целость, като има опора
въ организацията, която успе да я издигне и на
ложи на общественото внимание. Дейци на орга
низацията, сгжетете редовете! Творчеството за
почва. То се нуждае отъ още по-големи усилия
въ името на Морска България. Нека бждемъ го
тови да ги дадемъ.
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Днешнит-Ь проблеми за водитъ, ноито оограждатъ България
(Дунавъ, Черно море, Средиземно море)

България е разположена на такова место, че
е тъсно свързана съ международната позиция на
Дунава, на Черно море и на Средиземно море
(главно Бело море). Значението на гЪзи води е
изобщо гол-вмо, но за насъ то е сжществено, както
за търговията ни, тъй и за военната ни стратегия.
За съжаление, у насъ тъзи въпроси еж каточели
н^що второстепенно и третостепенно, когато въ
другите държави тЪ еж най-актюелнитЪ и най-живо
обежжданигк
•
Всички знаемъ, поне въ общи черти, грамад
ното значение на водните пжтища отъ стопанско
и отъ политическо гледище. Времето бъше офор
мило и наложило една представа за значението на
Дунава, на Черно море и на Средиземно море за
нашата стопанска и политическа еждба. То беше,
обаче, онова време, което си течеше бавно и мо
нотонно. Сега, отъ септемврий 1938 год., нещата се
промениха коренно. Въ тази статиика ще се опитамъ да скицирамъ нЪкои вече очертани или сега
очертавани промени въ международното положе
ние на интересуващите ни води.

нитЬ римски протоколи отъ 1935 г., които целЬха
да създадатъ единъ дунавски блокъ между Италия,
Австрия и Унгария. Италия не можа да реагира
нито
австрийскатанито
експедиция
на Хитлеръ,
ните» срещу
срещу судетската,
пъкъ можа
да про
кара желанието си за обща граница между Попша
и Унгария и по такъвъ начинъ да спечели две
н^ща: първо, да задържи подъ влиянието си Полша
и Унгария и второ, да прегради пжтя за герман
ската експанзия къмъ изтокъ и югоизтокъ. Мусо
лини се задоволи съ телеграфическия комплиментъ
на Хитлеръ, че ще му е всЬкога благодаренъ, и съ
внушението, че Италия требва да обърне внима
нието си къмъ Средиземно море и Африка. Така
се оформи днешната средиземноморска проблема,
за която по-долу ще се опитамъ да кажа ня
колко думи.
4) Дунавското значение на Германия расте
още и поради обстоятелството, че и въ Рутения
(Подкарпатска Русия) германското влияние се за
сили, защото Германия е изпратила и тамъ свои
политически и военни комисари. А тази область
граничи съ Румъния. Това обстоятелство кара Ру
мъния да държи сметка за германските дунавски
и черноморски интереси, макаръ Каролъ да прави
опити да задържи английското и френското влия
ния. Това ще рече, че германското господство надъ
Дунава е улеснявано и отъ страна на Румъния.

1. Дунавъ
Това е единствениять воденъ пжть, който свър
зва Централна Европа съ Югоизточна Европа и
черноморския басейнъ. На това обстоятелство се
дължи и голямото му значение. Още отъ преди
близо стотина години стопанското и военно значе
ние на Дунава привличаше вниманието не само на
съседните му страни. Въ него бЪха заинтересовани
и единъ видъ участвуваха въ управлението му и
западнитъ сили. Така установеното „международно
дунавско равновесие" се подържаше до пролъчъта
на 1938 г. Когато презъ мартъ 1938 г. Германия на
прави аншлуса на Австрия, положението се измъни.
Статутътъ на Дунава претърп-Ь промяна въ фор
мално и материално отношение, понеже „равнове
сието на силитЬ" се наруши въ полза на „Велика
Германия". Везните на Германия натежаха още по
вече следъ политическото и стопанското разпокжсваненаЧехославия. Септемврийските събития презъ
1938 г. оформени въ Мюнхенъ, направиха Германия
господарка на Дунава. Дунавската позиция на Гер
мания се засили извънредно много по н-Ьколко
причини:
1) Целиятъ дунавски активъ на бивша Ав
стрия мина къмъ Германия.
2) Чехославия е елиминирана като конкурентъ
и опонентъ. Нещо повече, тя стана транплина за
по-нататъшната германска експанзия.
3) Итало-германската среща въ Виена даде
на Унгария най-оживеното чехословашко дунавско
пристанище, каквото е Комарно. То служеше и на
транзитната полска търговия. Съ други думи, и зна
мението на Унгария като дунавска страна се зар л и . А както еж сега работите, Унгария е тЬсно
ориентирана къмъ Германия, което ще рече, че
дунавските везни на Германия още повече натежаватъ. Значението на Германия за политическия
животъ на Унгария се засили и поради обстоятел
ството, че Хитлеръ успЪ да разруши тъй нарече

5) Съ шлагера за Украйна Германия се ста
рае да отклони вниманието на Полша и Русия отъ
дунавския проблемъ (който включва проблема на
юго-източна Европа), а съ шлагера за Тунисъ, Джи
бути и пр. Германия се старае да отклони внима
нието на Англия и Франция. По този начинъ .Гер
мания се надева, че ще спечели време за да доуреди дунавската си хегемония. Така, за едно кжсо време вчерашниятъ дей
ствително. международенъ Дунавъ стана почти гер
мански.
Това фактическо господствуващо положение
на Германия надъ Дунава е използувано най-ин
тензивно. Германската военна и стопанска страте
гия предвижда единъ грандиозенъ планъ за пъл
ното използуване на обстоятелствата. А то се съ
стои въ едно вжтрешно съединение на Балтийско
и Северно морета съ Черно море. По този начинъ
индустриалната и свръхнаситена западна, северна и
южна Германия ще изнася индустриалните си про
изведения на изтокъ и юго-изтокъ, а ще получава
суровите материали, зърнени храни, животински
продукти, петролъ и пр. отъ Унгария, Югославия,
България, Руъжния и Гърция. Но не само тора.
Този вжтрешенъ воденъ пжть, необезпокояванъ отъ
флотите на Англия, Франция или Италия, ще про
дължи презъ Цариградъ за Анкара, Багдатъ и Пер
сия. Така, следователно, Дунавъ става проводникъ
на традиционния германски Ътапд пасп озЬеп.
Ако нещата се развиватъ въ сжщата посока и съ
сжщото темпо, Дунавъ ще стане германско оржжие, отъ което изглежда вече некои дунавски дър
жави се сметатъ въ правото си да се боятъ и си-
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гурно ще побързать да изяснятъ поведението си.
ГолемигЬ държави еж голъми и никога не считатъ
малкитв държави за свой равноправенъ партньоръ.
Едва нъколко месеца ни дълятъ отъ събитията, ко
гато Италия изостави своя съюзникъ Лвстрия, Фран
ция изостави Чехия, а Германия изостави Полша.
Голъмитв държави познаватъ пжтя на стопанската
хегемония, а ако е необходимо и на политическата
.. васализация. Предъ такива евентуалности е изправенъ и днешниятъ политически дунавски проблемъ.
. Бждещето на дунавския проблем I се доочертава и чрезъ вече изпълняваните водно-съобщителни проекти на Райха. На 11 май 1938 год. гер
манското правителство прие • единъ законъ за ка
нала Кпт—Мет—Оопаи, КОЙТО тръбва да бжде
завършенъ презъ 1945 г. ВСИЧКИ необходими ра
боти се възлагатъ на едно дружество „Кгнп—Мет
—Оопаи". Каналътъ, както и горното течение на
Дунава (отъ Раззаи и Ке1пе1т) и ръката Майнъ,
требва да се направятъ плавателни за шлепове
отъ 1200 тона. Каналътъ, заедно съ Дунава надъ
Раззаи, е дълъгъ 683 клм. Водата ще се повдига
чрезъ 69 последователни бента на височина 295 м.
Баражите еж приспособени да пропущатъ пара
ходи 1500 тона, съ дължина 85 м. и ширина 10'25
м., заедно съ три шлепа отъ по 1200 тона. Кана
лизацията на Рейнъ , ще бжде привършена още
презъ 1939 година.
На 19 ноемврий 1938 год., значи тъкмо единъ
месецъ следъ Мюнхенската спогодба, въ Берлинъ
б е ш е подписана конвенция между Германия и Чехославия за прокарване на единъ каналъ, който'
ще свързва ръката Одеръ съ Дунавъ и ще върви
по реката Морава. На Дунавъ ще слъзе между
Виена и Братислава. Това е едно предприятие не
по-малко грандиозно отъ канала Рейнъ—Майнъ—
Дунавъ. Къмъ канала Одеръ—Дунавъ ще се вклю

чи каналътъ Елба—Одеръ. Значението на този ка
налъ (Одеръ—Дунавъ) е сжщо голъмо.Търговскиятъ
транспортъ, който идва отъ югоизтокъ по Дунава,
ще се отклонява по канала Одеръ—Дунавъ и отъ
тамъ по Одеръ, по Елба и по Шпре ще отива на
право за Берлинъ и въобще за източна Германия.
Единъ напръченъ презгермански каналъ Рейнъ
— Везеръ — Елба — Одеръ ще улеснява вътрешно
то маневриране на транспортите, тъй че всички
части на Германия и на Северното и Балтийското
морета ще бждатъ свързани съ Дунава и оттамъ
съ Черно море.
Следователно, стопанскиятъ и политическиятъ
проблеми на Дунава попадатъ въ ржцегБ на Гер
мания. Тя измъсти както международните органи
и статути На Дунава, тъй и пъстрия концертъ отъ
малките дунавски държави (Явстрия, Унгария, Юго
славия, Румъния и България). Нашата дунавска по
литика остава да се организира и развива именно
при ТЕЗИ обстоятелства. Бждещето ще покаже, да
ли ще съумъемъ да ги използуваме, но въ всеки
случай требва да направимъ опитъ за да ги изпол
зуваме.
2. Ч е р н о м о р е
Както се каза, воднйятъ пжть Рейнъ—Дунавъ
и Одеръ—Дунавъ спасява германскитъ водни транс
порти за югоизточна Европа отъ дългия пжть"презъ
Ламаншъ и Гибралтаръ и сжщевремено отъ евен
туалното влияние на английските и френскитЬ
морски сили. Въ замъна на това, обаче, изплува
черноморски проблемъ. За да се оежществи гер
манската стопанска и политическа експанзия и хеге
мония на изтокъ окончателно, Германия тр-вбва да
сл^зе и на Черно море. И действително, Германия
не е закъснъла. Преди всичко, 15 дни следъ Мюн
хенската спогодба Германия започна-строежа на
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море нещо като италианско езеро. Затова Италия
една аиюзгЬаа (бетонирано шосе за тежъкъ тран- иска Тунисъ. Разстоянието между Тунисъ и Сици
спортъ) отъ Дрезденъ презъ Прага, Бърно, Чъстъ
лия е кжсо, тъй че ако се укрепятъ двата бръта,
(презъ Подкарпатска Русия) за Румъния и оттамъ
източно Средиземно море ще бжде откженато отъ
за Черно море. Тази автострада е обявена за екс
западното.
Тогава английската и френска флоти
териториална, което ще рече, че представлява гер
манска територия. Чехскитв власти не могать да се ще бждатъ обезвредени, а и пжтьтъ имъ презъ Су
месягь за нищо. Сградата се прави съ огдедъ да езъ ще бжде прекженатъ.
Но съ това задачата-не ее свършва.- Именно
се развива скорость до 140 клм. въ часъ и то до
Суезъ
тръбва да бжде достжпенъ за Италия. Сега
ри отъ автомобилни влакове. Тръбва да бжде го
той
е
въ
ржцет-в на Франция, Англия и Египетъ.
това преди 1940 год.
Съ н-вколко думи да кажемъ историята на този
Както нещата се развиватъ до сега, даватъ
каналъ. Той е прокопанъ споредъ плановегв на
да се предполага, че 'украйнскиятъ проблемъ из
французина Рег^тало" а"е 1-е55ер8 отъ една компа
плува именно като черноморски проблемъ. Ьдна
ния, съ капиталъ 400,000 акции. Отъ тъхъ 208,000
Украйна васалъ на Германия ще заеме почти цЪеж били френски и 192,000 египетски. Компанията
лото сегашно руско черноморско крайбрежие, ка
е получила концесия за 99 години (ферман ь на
то стигне близо къмъ турската граница. Въ такъвъ
египетския вйце-краль отъ 30. V. 1854 год.) Конце
случай Русия е отстранена като черноморска сила,
сията изтича на 1968 год., следъ което каналътъ
а Турция ще бжде респектирана отъ единъ такъвъ
ще бжде напълно египетски. Презъ 1875 год. Ансиленъ съседъ какъвто е Германия (косвено чрезъ
глия е купила 176,602 акции отъ египетския вицеУкрайна). Тогава и Дарданелитъ ще станатъ „гер
краль Поради, това суезкиятъ каналъ става френмански води". Споредъ думитъ на генералъ Дениско-английско предприятие, но до изтичането на
кинъ (конферансъ, държанъ въ Парижъ на 19.ХН.
концесионния срокъ. Презъ 1924 год. акциите еж
1938 год.) този германски проектъ е увлЪкълъ мно
били удвоени, но болшинството е все още френско.
го руски офицери емигранти, особено гвзи, които
Управлението на канала е повърено на единъ
не можели да ЖИВ-БЯТЪ съ малко пари. Остава да
административенъ съветъ, съставътъ на който се е
се съмняваме, дали наново избухналата криза меж
промвнялъ на нъколко пжти. Отъ 1875 год. до 1883
ду Русия и Япония нъма за цель да отклони вни
год. този съветъ се е състоялъ отъ 21 французи и
манието на Русия къмъ изтокъ. Изглежда, обаче,
3 англичани. Презъ 1883 год. на Англия еж дадени
че черноморскиятъ проблемъ не е така лесенъ,
още 7 м%ста и на Холандия 1 мъсто (съветътъ
както дунавския. ОаПу Ехргезз (16.ХН.1938 год.) съ
става 32 души). Презъ 1899 год. четири френски
общава, че Германия е решила да увеличи флота
мъста еж отстжпени: на Германия е дадено едно
та си съ още единъ трети кръстосва чъ отъ 35,000 то
место и на Египетъ 3 мъста. Германското мъхто
на, за да отговори на руската морска програма,
е отнето презъ 1914 год. Презъ 1937 год. Фран
споредъ която наскоро ще бждатъ пуснати въ служ
ция заема две мъста — едно за смътка на Египетъ
ба къмъ балтийската флота още три кръстосвана отъ
и едно за смътка на Германия. Така че сега за
по 35,000—40,000 тона. „Върва се още, пише вестсега административниятъ съветъ на суезкия каналъ
никъть, че Русия има на строежъ 3 парахода само
се състои отъ 19 французи, 10 англичани, 2 егип
летоносачи, б кръстосвана и едно гол-Ьмо число
тяни и 1 холандецъ (всичко 32 души).
разрушители".
Въ сжществующия споръ между Франция и
Съ една дума, Дунавъ и Черно море еж гле
дани отъ Германия като проводници на нейната Италия, последната иска да й бждатъ признати
традиционна експанзия на изтокъ, чрезъ която има равни права въ управлението на канала. Францу
за цель да си осигури храни и сурови материали зите възразяватъ, че Италия не е дала капитали и,
и пласментъ на СВОИТЕ индустриални произведения следователно, не е носила никакви рискове, второ,
и сжщевременно да застраши английския морски че италианскиятъ морски трафикъ е сравнително
и свътовенъ империализъмъ, като се приближи до слабъ, и трето, че компанията не е използувала,
Индия и Индийския океанъ. И действително, пре нема и" да използува положението си нито да за
сата съобщава, че Хитлеръ е поканилъ персийския тваря канала (както не го е затворила презъ време
шахъ за продължителни разговори. И тука ще на итало-абисинската война), нито да увеличава
кажемъ, че близкото бждеще ще оформи физио навлото; напротивъ, навлото е намалено отъ 8'5О
златни франка на тонъ презъ 1919 г., на 5'75 злномията на Черно море.
франка презъ 1934 год. Въ сжщность, суезкиятъ
3 Средиземно море
трафикъ на Италия не е малъкъ, особено следъ
Значението на Средиземно море е извънредно завладяването на Абисиния, макаръ за последнигБ
голвмо, защото то се свързва съ всички води на години да се забелязва едно отслабване.
Следната таблица показва това :
земното кълбо и е въ твсенъ контактъ съ всички
европейски държави. Впрочемъ, значението му е
било всекога голвмо, защото, както знаемъ, то е
Трафикъ
X
центърътъ и люлката на човъшкада история и циви
к
«5
о
X
X
5
3*
го
презъ Суезъ
лизация: тука еж цъвтъли Египетъ, Финикия, Гър
Е:
са
-а
X
5
га
по години
X .
а.
V
а.
о
ция и Римъ. Днешното значение на Средиземно
СС
Ш
и
«
><
•е
з:
море е още по-голъмо, защото тритв му изхода еж
здраво укрепени. Това еж Гибралтаръ, Суезъ и
1932 година 55,5% 8,Я°/о 8,3% 7,2% 5,7% 14,5% 100%
Дарданелитъ.
1933 ,
54,6% 9,0% 7,8% 6,8% 5,7% 16,1% 100%
1934 .
54,3% 9,4% 8,1% 6,2% 6,6% 15,4% 100%
Както и по-горе се каза, Италия обърна вни
1935 „
48,0°/о 8,2% 7,1% 5,4% 18,5% 12,8% 100%
манието си къмъ африканските брегове. Цельта е
1936 .
46,5% 8,9°/о 7,0% 5,1°/» 20,2% 12,3% 100%
двояка: първо, да заеме по-близки земи и да ко1937 ;
47,3% 9,1% 7,7% 5,0% 16,1% 14,8% 100%
лонизира часть отъ свръхнаселението си и да си
1938 (9 мес.) 50,2% 9,1% 8,6% 5,1% 13,4% 13,6% 100%
осигури храни и второ, да направи Средиземно
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Успоредно съ всичко друго, Италия предявява
претенции и върху Джибути (френска Сомалия),
за да осигури транспорта за Лбисиния.
Направихъ тази бъгла скица, за да се разбере,
че Средиземното море попада въ кржга на италиянската експанзия. За тази цель Италия засилва
авиацията си и морското си въоржжение. Сжщото
правятъ и другитв страни, които се виждатъ за
страшени отъ италиянската експанзия.
Споредъ в. 1_'Ога!ге (6.1.1939) сегашното състоя
ние на въздушните флоти било следното:
Франция 1.400 бойни хвърчила
Англия
1.650
.
Русия
5.500
„
Всичко 8.550 бойни хвърчила
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блема, която е твърде изострена,' ще се разрешава
главно съ морскигЪ сили. Затова за 1939 г.тритЬ го
леми средиземноморски държави предвиждатъ след
ните нови морски въоржжения (споредъ бюдже
тите имъ):
бгЗЦ . гздо
1.
морски
2.
морски
3.
морски

Англия проектира да построи нови
единици с ъ т о н а ж ъ
6ОО.ООО
Франция проектира да построи нови
единици съ т о н а ж ъ
34О.ООО
Италия проектира да построи нови
единици съ т о н а ж ъ
14О.ООО

*
* * .
И тъй, следователно, дунавскиять и черноморскиятъ проблемъ изплуватъ като отражения на
германската експанзия, а средиземноморскиятъ
проблемъ изплува като отражение на италиянскага
експанзия; Какъвъ ще бжде режимътъ на ТБЗИ
„наши води" и какъ ний ще заемемъ местото си,
ще зависи както отъ насъ самигв, тъй и отъ*]изхода на съревнованието и евентуалното стълкно
вение между ПО-ГОЛ-БМИТБ държави. Важното е, че
сега за сега се намираме предъ единъ процесъ на
оформяване и пренареждане.

Германия 3.600 бойни хвърчила
Италия
2.000
Чехия
700
„
Всичко 6.300 бойни хвърчила
Полша
1.400 бойни хвърчила
Италия проектира да има на 1.1.1941 година
З.ООО бойни хвърчила. Но средиземноморската про
«Ш1П11П1

К а п . - л е й т . Г. П а н ч е в ъ

Бойните флоти въ утрешнитъ войни
(Отговоръ на статията съ сжщото заглавие отъ
г-нъ Александъръ Ганчевъ, помъстена въ сп. „Мор
ски Сговоръ" кн. 10 отъ 1938 год.)
Най-напредъ ние моряците благодаримъ на.
г-нъ Ял. Ганчевъ за горната статия. За написва
нето й той е употръбилъ много време, сили и по. стоянство. Въ нея има много ценни мисли, отъ
които човъкъ може да се поучи на много нъш,а,
но, има и мисли, които не съвсемъ напълно схождатъ съ съвременитъ схващания за назначението и
използуването на бойните флоти. За ГБХЪ ние не
можемъ да виниме автора на статията, защото
може би отъ вжтрешностьта на България тия въ
проси така да изглеждатъ. Тъкмо за това се роди,
расте и развива организацията Български народенъ морски сговоръ, която има за главна задача
да запознае всички българи съ владеенето и из
ползуването на морето въ най-широкъ смисълъ на
думата.
За се даде едно пълно и задоволително по
яснение на повдигнатите въ статията въпроси, се
налага да се засегнатъ изъ основа много същес
твени области, като: значението на морето за на
родите изобщо, историята на използуването морето,
съвремените теории за владеенето на морето, сжщностьта, значението и назначението на бойнитЬ
флоти и др. Затова ние ще се задоволимъ само
да дадеме нъкои пояснения и исторически примери.
Плавателните води—океани и морета—заематъ
3
А отъ цълата земна кора. Въ всички по-културни
страни водната пжтна мрежа е доста широко раз
вита и отъ година на година се още повече раз
ширява.
Хвърлятъ се несметно много средства за прокопаване и подобрение на сжществуващитЬ пла
вателни канали. Стопанскиятъ животъ на ОТД/БЛНИТЬ
народи, страни и континенти е толкова много раз-

ширенъ, че въ миръ и воина се налага непременната връзка между страните презъ океани и мо
рета. Статистиките ни показватъ, че свътовниятъ стокообмънъ отъ година на година се увеличава, а
отъ тамъ и стойностьта на ВОДНИТЕ пжтища все
повече и повече расте. Днесъ вече не можемъ да
си представимъ една война, дори и между наймалкитв държави, въ която да не е наложително
необходимо използуването на морето, като пжть за
връзка съ невоюващи или съюзни страни. Днесъ
големитЬ европейски държави получаватъ всич
ките си сурови материали презъ морето. Тъхниять
животъ изцяло зависи отъ възможностьта сигурно
да иматъ тия сурови материали, а тЬ могатъ да
дойдатъ само презъ море. Тоя така необходимъ
пжть може да бжде осигуренъ само съ помощьта

ДииовитЬ трлби на
нашъ торпедоносецъ
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на боенъ флотъ, който ще пази,пжтищата за своето ако отъ една страна гръцкиятъ флотъ не владъешеснабдяване и ще прекжсва тия на противника си. Бвло море, а отъ друга нашИятъфлоть владъеше
Следователно, бойниять флотъ требва да завладее Черното и Мраморно морета? БългарскитЬ войскии задържи владеенето на морето, което е необхо- къмъ Цариградъ не биха имали почти никаква
димо за собственитв и противникови нужди.
съпротива, а ВОЙСКИТЕ действуващи въ Македония
. Завладълъ цвлото море или само необходи- цгвха да изнесатъ 1гвлата война. Отъ друга страна,
мата му часть отъ него, за необходимото му време, какви последствия за изхода на войната би ималъ
бойниять флотъ дава възможность на странитв да единъ голЪмъ стратегически десантъ.извършенъ
маневриратъ по морето войски и оржжия, съ които отъ турския флотъ въ Бургаския заливъ?
изненадано и решително да действуватъ, презъ
• 4. Какъвъ игвше да бжце изходътъ на рускобрътоветБ, върху ВОЙСКИТЕ на страната, която не японската война, ако рускиятъ флотъ б в използуванъ
владее морето, а отъ тамъ и върху изхода на цъ- разумно и не бъха допустнати голъмитв японски
лата война. Часть отъ бойния флотъ на една десанти?
страна, въ нъкои случаи, когато обстановката на5. Какъвъ изходъ игвше да има Общоевролага, може да употръби артилерията си м за бом- пейската война, ако по-силниятъ флотъ б е на Гербардировка на брвга. Такава задача обикновено мания?
се дава на стари бойни кораби.
~.
6. На какво разчита сега Италия, за да, преГосподинъ Ал. Ганчевь, въ статията си твърди, дявява толкова смъло исканията си за Корейка,
че «бойниять флотъ може да въздействува непо- Тунисъ и Джибути?
ервдетвено само върху всичко неприятелско, което
Да се снабдишъ своевременно съ достатъченъ
се намира въ моретата и ТБХНИТБ крайбръжия, но и способенъ боенъ флотъ, значи да си осигуришъ
не и вжтре въ сушата". Дали действителностьта 3 Д отъ победата на една война, а не както се
потвърждава това мнение, ще ни покажать след- твърди въ статията, че бойниять флотъ нвма осоНИТБ исторически примири:
бено значение за изхода на войната.
1. Какви биха били резултатите отъ КримВъ въпросната статия г-нъ Ял. Ганчевъ
ската война 1854—56 год. безъ СЪЮЗНИТЕ бойни дава много правилно назначението на италианския
флоти, и обратно, какви биха били резултатитв, флотъ: „Да стане господарь на Сргьдиземно море,
ако рускиятъ флотъ владъеше морето ?
да осигури своитгь пжтища къмъ колонштгъ и да
2. Какъ биха преминали Дунава нашитв осво- прекжене пжтищата на Англия и Франция презъ
бодителни войски и какъ биха продължили осво- това море". Това въ най-общи черти е назначебодителната война, ако не бвше малкиятъ, но дееспо- нието на всички бойни флоти, които за изхода на
собенъ руски флотъ на Дунава?
една бждеща война, както и въ миналигв такива,
3. Какъ биха се развили военнитъ действия и ще имать еднакво значение, както и земнитт>
какви биха били резултатитв отъ Балканската война, войски.
Мария Матеева

ВЪЛНА
Подема се, издига се нагоре,
Расте надъ морския безкрай,
Съ подута гръдь, съсъ устремъ къмъ простора
Безъ спиръ все лудо бъта и играе.
Но изведнъжъ
Съ отчаенъ викъ
Се сепва
И като дъждъ
На малки капки Се разбива
И себе си сама унищожава.
Кипи и съска енвжна пъна,
Високо се издига,
И сребърна мъгла просветва разпилвна.
Л ненаситниять и жаденъ пвсъкъ
Просмуква и последните останки.
Отъ пвната — искряща въ светлина —
И стихва въ мигъ
Кипящата и бликаща вълна.
, Една следъ друга
- ' ',
Съ огънь, въ устрема крилать
Вълнитв втурнати летятъ.
Защо се раждать тв, кжде отиватъ,
Дали въвъ своя пжть не гонятъ
Непостижима свобода,
Че винаги съ задавенъ стонъ загивать
Една следъ друга — б е з ъ следа?
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Бомбардирането на Дарданелитъ на 18.111.1915 г. Френскиятъ кръстосвачъ „Сюфренъ" подъ флага
на адмиралъ Гепрадъ. Задъ него е английскиятъ кръстосвачъ „Нгамемнонъ".
Ариелъ

ДАРДАНЕЛСКАТА ТРАГЕДИЯ
„Въ ужасната трагедия на Дарданелигв найдобритв войници на свъта загинаха като жертва
на „политиканитъ", — пише въ своитъ спомени
Педжъ, който въ 1915 г. беше посланникъ на Съе
динените щати въ Лондонъ.
Действително, извършената отъ съглашенцигв
дарданелска операция, кждето първокласни флоти
и армии на най-големитЬ световни държави пре
търпяха поражение отъ слабичката Турция, пред
ставлява една отъ най-скръбнигБ и сжщевременно
най-нелепитЬ страници не само въ историята на
световната война, но и въ цялата военна история
на света.
Защо претърпеха разгромъ съглашенцигв?
Отъ многобройните трудове, които се стремятъ
да дадатъ отговоръ на този въпросъ, спира върху
си вниманието написаната отъ австралийския генераленъ щабъ официална история на войната.
Дко отзивътъ на Педжъ може да се смъта за остъръ въ устата на официаленъ представитель, то
он^зи нечувани за казионния канцеларски езикъ
изрази, съ които австралийскиятъ генераленъ щабъ
резюмира дарданелската операция, требва да се
смтзтатъ за повече отъ остри:
„Трагедията на Дарданелигв се роди въ про
цеса на въображението на нъкойси Чърчилъ, кж
дето решаващи фактори бвха: невежеството на
профанъ по артилерийските въпроси и онова фа
тално могжщество, което проявява юношескиятъ
ентусиазъмъ, когато се зароди въ старческите бавни
мозъци".
Ние ще видимъ по-нататъкъ, че не само Чър
чилъ требва да се смъта отговоренъ за Дардане
лигв. ВСИЧКИТЕ „властелини на Янглия" отъ онази
епоха, цълиятъ кабинетъ, всичкитъ военни експерти,
членове на военния съветъ, требва мжжествено
да признаятъ: „Ние всички, въ една или друга степень, сме виновни. . ."

* **
Заседанията на военния съветъ на британ
ската империя на 13 и на 28 януарий 1915 г. бвха
твърде бурни. Чърчилъ докладва телеграмата, по
лучена отъ адмиралъ Карденъ въ отговоръ на за
питването, дали той смета за възможно да се форсиратъ Дарданелигв само съ флотъ. Телеграмата
гласвше:
„Не смътамъ за възможно да превзема Дар
данелигв съ внезапна атака. Но тъ могатъ да се

завладъятъ съ морски операции отъ широкъ мащабъ, като се употр-вбягь голъмо число кораби".
На заседанието присжтствуваха седемь минис
три, въ твхното число Асквитъ, Грей, военниятъ министъръ Киченеръ, лордъ Фишеръ и експертите:
началникътъ на морския щабъ адмиралъ Уйлсонъ
и началникътъ на генералния щабъ генералъ
Мърей.
Киченеръ се изказа противъ операцията, ако
за това се искатъ войски; тв му еж нуждни за
французкия фронтъ. Ако стига само флотътъ, той
не възразява и, въ случай че флотътъ има успЪхъ,
съгласенъ е да даде и войски.
ВоеннитЬ експерти мълчатъ. Тв знаятъ, че
„Дарданелигв" — това е заветната мечта на Чър
чилъ, първиятъ лордъ на адмиралтейството, и разбиратъ, че възраженията могатъ да имъ струватъ
кариерата. Военниятъ експертъ затова' не се ре
шава да напомни резолюцията на английския ге
нераленъ щабъ отъ 1906 година:
„Имайки предъ видъ сжществуващата отбрана
на проливитЬ, генералниятъ щабъ въ пълно съгла
сие съ адмиралтейството смъта, че всъка операция
на флота, безъ подръжката на армията, въ никакъвъ случай не може да бжде предприета".
Л морскиятъ експертъ отъ своя страна пред
почита да не напомня думигв на Нелсона :
„Всъки адмиралъ, който атакува съ флотъ
крепость, е явно лудъ".
Експертите мълчаха, за твхното мнение и не
питаха дори; говореха само министрите. Но ко
гато въ заседанието на 28 януарий въпросътъ се
поставя на обежждане, стариятъ Фишеръ мрачно
става отъ масата и си излиза.
Малка паника . . . Киченеръ скача отъ мес
тото си и тича подиръ Фишера. Каква е работата?
— Вие знаете моето мнение . . . Азъ не искамъ да вземамъ върху себе си стговорностьта за
работа, противъ която винаги съмъ протестиралъ.
Киченеръ започва горещо да го убеждава . . .
и най-после го склонява.
Фишеръ се връща. Операцията е решена.
Кървавата трагедия на „Дарданелигв" се заражда
на 28 януарий въ мрачната, грамадна зала на ад
миралтейството, кждето отъ стената гледа портретътъ на онзи Нелсонъ, който преди сто години б е
нарекълъ техния планъ „лудъ".

*
На 18 мартъ 1915 *година,
въ 11 часа сутринь*
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та, 14 английски линейни кораби, начело съ дреднаута „Кралица Елисавета", съ свръхсилнитъ, за
пръвъ пжть появяващи се въ флота 40-сантиметрови орждия, се приближаватъ на два километра
до дарданелските укрепления. Редомъ се движи
френската ескадра въ съставъ 4 броненосецаи
руския кръстосвачъ „Асколдъ".
Като стигатъ на такова близко разстояние (което
за флота е почти въ опоръ), съглашенскигв кора
би откриватъ жестокъ огънь. Грамадни снаряди
пронизвагь старите каменни укрепления на турЦИТБ. ТурскитЬ крепости еж обвити въ димъ, пламвать пожари . . . .
За учудване на съглашенцигв, турцитъ отго
варя . . . И какъ точно!...
Минава четвърть часъ, и една граната отъ
мортира пада отвесно върху палубата на френския
броненосецъ „Бове". Следъ нея втора, трета, и
„Бове" потъва предъ очигв на всички . . .
Редомъ се чува другъ взривъ: снарядъ е попадналъ въ единъ френски торпедоносецъ, изъ
разбитата машина излитатъ кълбета димъ, торпедоносецътъ потъва.
Следъ нъколко минути, трудно задържайки
равновесие, едва можащъ да се управлява, излиза
изъ строя броненосецътъ „Сюфренъ" . . .
Френскиятъ адмиралъ Гепрадъ стоически за
повядва да се продължава боятъ. Но неравна е
борбата на флота съ крепостьта. Подъ градъ отъ
турски снаряди напуска фронта разцепенъ третиятъ
френски броненосецъ „Голуа" . . .
Нечувани загуби!... И отъ к о г о ? . . .
У англичаните се разиграватъ не по-малко
драматични сцени.
ЦБЛЪ нарешетенъ отъ снаряди, изпраща по
следните си изстрели великанътъ „Ирезистибълъ".
Иска да му помогне линейниятъ корабъ „Океанъ",
но се натъква самъ на една мина, пустната отъ
турцитБ по течението.
И двата кораба потъвагъ.
Още по-нататъкъ излиза изъ строя
нонъ"...

„Агамем-

Но най-драматичната сцена се разиграва на
дреднаута „Инфлексибълъ". Турскитъ снаряди взри-

Една турската граната се взривава предъ носа на
„Ягамемнонъ".

вавать неговия миненъ погребъ, и той трЪбва да
потъне. Единственото сръдство за спасяване на ко
раба е да се затворятъ непроницаемите прегради,
но . . . тамъ долу има 26 души отъ обслугата, и тв
тогава ще загинатъ . . .
Командирътъ на дреднаута, командоръ Филиморъ, не се колебае нито секунда:
*.
—Затворете преградите!
ВъпрЯки желязната дисциплина въ англий
ския флотъ, моряцитв за минута се спиратъ предъ
заповъдьта да удавятъ 26 свои другари. . . Следъ
това се втурватъ и затварятъ преградигв. . .
Командоръ Филиморъ се приближава до пре
градигв, сваля шапка и произнася:
— Спаси, Господи, душитъ на хората, които
загинаха за краля и за Англия. . '.
* *
*
Тъй се завърши първото действие на дарда
нелската трагедия: 3 потънали броненосеца, Н-Б
КОЛКО потънали торпедоносеца и 4 разрушени бро
неносеца у съглашенцигв. У турците еж подбити
4 орждия и е полуразрушено старото укрепление
„Хамидие". . .
Заседанието на военния съветъ на 19 мартъ е
особено бурно. Загинаха 3 кораба, а Уилсонъ,
морскиягъ експертъ, казваше, че загубигв трвбва
да бждатъ не по-малко отъ 12 големи кораба. Значи,
има още „резерва".
На новоназначения главнокомандуващъ на дар
данелската експедиция генералъ Хамилтонъ се
предписва сега да направи десантъ на войски.
Заедно съ моряцитв се изработва планътъ, и десантътъ се определя за 25 априлъ. . .
•

*

*

*
Споредъ този планъ англичанитъ тръбваше
да атБзатъ на европейския бръгь, а французитв
на азиатския.
На 24 априлъ следъ обвдъ военнитв кораби
докарватъ ВОЙСКИГБ, ПОНТОНИГБ И буксирнигБ па
раходи до местото на десанта. За главенъ герой
на предстоящия день е набелязанъ „Ривъръ Клайдъ",
единъ старъ корабъ,. който тръбва да представлява
отъ себе си „троянския конь".
Работата е тамъ, че параходитъ не могать
да ^дойдатъ до самия бръгь, поради плитката вода.
Войските, натоварени на понтони, тр-вбва да скачатъ въ водата. Още на ПОНТОНИТБ ВОЙСКИГБ ще
бждатъ обстрелвани отъ турцитв, и подъ сжщо
такъвъ силенъ огънь ще требва да газятъ въ во
дата. Затова на единъ отъ петтБ плажа, кждето
ще се прави десантътъ, а именно на главния, отбелязанъ на картата съ буквата У, параходътъ
„Ривъръ Клайдъ", принесенъ тъй да се каже въ
жертва, требва съ сила да се връже въ бръта и
съ това да облекчи десанта.
Предъ очигЪ на турцитБ десантнитв войски
се съср-Бдоточаватъ на 32 понтона, влачени отъ
8 буксира, предъ петте плажа, отбелязани съ бук
вите V, V, №, 5, и X.
Презъ нощьта се извършватъ последнить при
готовления. Настжпва разсъмването . . .
Точно въ 5 часа сутриньта отъ адмиралския
корабъ се чува изстрелъ, и флотътъ открива оже
сточена бомбардировка на всичкитъ петь плажа.
Следъ това започва десантътъ — това второ ужа-
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Кръстосвачътъ
„Бове" се преобръща
и потъва
сно действие на дарданелската трагедия, което сжщо
като първото ясно и отчетливо показа цъчпата безнадежность на фантастичната операция, намислена
въ тишината на лондонските кабинети.
На плажа V отъ самото начало произлиза
недоразумение съ най-сждбоносни кървави послед
ствия. МоряцигЬ, които караха десантните войски,
не намериха този плажъ и откараха войските
много по-надалечъ. Шотландските стрелци и една
дружина плимутски моряци бързо слизатъ на брьта
на два пжти.
Предъ ГБХЪ еж стръмни скали . . . Войниците,
подофицерите, самиятъ началникъ на десанта полковникъ Кое съ голЪмъ трудъ се катерятъ по от
весните скали . . . Горе полковникъ Кое бързо се
ориентира и забелязва, че той е на десеть кило
метра отъ онова место, кждето требваше да бжде
споредъ плана. Минута колебание, и полковникътъ

заповядва на войските да вървятъ по бръга къмъ
набелязания плажъ V.
Преминаватъ два километра и се натъкватъ
на турцит^Б. Завързва се бой. Следъ единъ часъ
въ тилъ и флангъ се появява втора колона турци,
следъ това на другия флангъ—трета колона турци.
Заобиколени отъ всички страни, шотландците и
моряците доблестно се биятъ, но загиватъ почти
всички. Само неколцина ранени се търкулватъ отъ
скалите въ морето и биватъ прибрани на понтоните . . .
На главния пунктъ на десанта, плажътъ У, се
разиграва една отъ най-кървавите драми, каквито
военната история познава . . .
За нея и за останалите действия отъ дарда
нелската трагедия ще разкажемъ въ следната книж
ка на „Морски сговоръ".

^"111111П|в

П. А. Ш и ш к о в ъ

Единъ разрушитель на работа
(Разказъ изъ недалечното минало)
Презъ 1915 г., по гладката повърхность на
августовското Черно море, въ успоредна линия на
румелийския брегъ, на двадесеть мили разстояние
отъ паралела на носъ Емине, рускиять разрушитель
Кримъ, хвърчейки на северъ, отметаше водата
съ носа си въ видъ на пенливи крила, високи
около метъръ.
Слезълъ въ разузнаване близо около Босфора, който б е вече въ война съ северната черноморска империя, разрушительгь обикаляше и
българския брегъ, който макаръ и неутраленъ,
здраво се б е миниралъ и даваше нежелани подозрения на руснаците.
По, високата бакова палуба, която стигаше до
командирския мостъ, „Кримъ" имаше три орждия:
едно на самия носъ и две малко по-отзадъ, по бортовете. На шканцигЪ сжщо две по-големокалибрени орждия беха съ отправени дула вънъ отъ
бортовите стени. Върху моста единъ офицеръ, съ
бинокълъ на гърди, следеше хоризонта . . .
Татъкъ, малко въ лево отъ носа, се показа

една точка. Офицерътъ свирна съ пищялката си,
даде заповедь на единъ морякъ, и следъ малко
единъ по-възрастенъ офицеръ, който тежко стжпи
на моста, пое бинокъла отъ вахтения началникъ и
го насочи къмъ точката, която бързо се увеличаваше и обрисуваше отъ себе си контурите на ветроходъ.
Дошлиять офицеръ, съ тежестьта на старъ
морякъ и явно съ жестовете на командиръ, съ
достойнство свали бинокъла отъ очите си и бавно
заповеда на кърмчията да вземе ветрохода право
по корабния водорезъ.
Ветроходътъ се увеличаваше, никнеше изъ
водата . . . И следъ по-малко отъ половинъ часъ
Кримъ съ „малъкъ ходъ" наближи къмъ една двадесеть тонна фелука, съ увиснали платна.
Разрушительтъ спре хода си и, плъзгайки се
отъ инерцията си, завърте кормилото си на пево
и десно, държейки кърмата на фелуката точно по
водореза си.
Обслугата на ветроходната, състояща се отъ
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три фигури върху гакаборта, капитанъ, морякъ и
юнга, б-Б наскачала и съ любопитство бъ насочила
погледа си върху неочаквания гостъ . . .
Д Кримъ, забавяйки хода си, наближилъ ги
на стотина метра, чрезъ рупора си предаде на
фелуката да постави кранцитв си и следъ минута,
като даде „заденъ ходъ", той вещо прехвърли вър
залата си върху фалуката.
Любопитни и леко побледнели старъ 60-годишенъ капитанъ, 30-годишенъ морякъ и 16-годишенъ юнга, бързо поеха вързалата и ги завър
заха по борта си, и всичкитЬ, като виновни за
н%що неизвестно, покорно свалиха баретите с и . . .
И съ спокойствието на ориенталци и фаталисти
зачакаха да видять по-нататъшния развой на вни
манието, което имъ обръщаше този воененъ корабъ, който въ нормално и мирно време абсо
лютно за нищо не би имъ отправилъ погледа си.
Единъ офицеръ и двама моряци, съ чернооранжеви ленти на баретитв си, на които пишеше
Кримъ, съ достойнство на победители скочиха върху
палубата на фелуката и строго изгледаха хората й.
Единиятъ морякъ слвзе въ трюма и следъ малко
викна отдолу къмъ своя офицеръ:
— Празенъ, ваше високоблагородие I
— Празенъ! — пое офицерътъ като въ отгласъ, съ погледъ къмъ моста и съ ржка поста
вена върху козирката на фуражката си.—Празенъ!
А после се обърна съ въпросъ на руски езикъ
къмъ вътроходеца-капитанъ, който, отъ своя страна,
отрицателно мръдна рамене и глава:
— Не понимаю! Ну щ и й . . . Декшеро русина...
Офицерътъ тропна съ кракъ и рече на гръцки:
— Ти ли си капитанътъ?
— Лзъ . . . — отвърна побъл-влиятъ морякъ,
раболепно наведенъ, въртейки въ ржце омазаната
си барета, вероятно наследена нвкога отъ нъкой
воененъ морякъ.
— Дай ми книжата на кораба! — заповЪда
офицерътъ още по-строго.
Стариятъ в-втроходецъ отиде до кабината си
и следъ минута, разгръщайки единъ пожългвлъ
ОТЪ времето вестникъ, подаде му цълъ вързопъ
омачкани и омазнени книжа, които миришеха на
мухълъ и поть.
Офицерътъ бързо ги прелисти и, като по
стави отново ржка на козирката си, обръщайки
очи къмъ моста на разрушителя, изрече ясно и
отсечено думитв:
— Български! Подъ български флагъ!
Командирътъ на разрушителя пое въздухъ и,
като иерихонска тржба, прогърми:
— Обслугата му съ вещитв веднага да се
прехвърли на разрушителя!
Офицерътъ предаде запов-вдьта на гръцки.
Стариятъ вътроходецъ трепна като отъ зло
качествена треска и проплака жаловито на разни
тонове:
— Не съмъ лошъ човвкъ. Беднякъ съмъ. Отъ
Мангалия отивамъ за дърва въ Гьозекенъ, брате!
Оставете ме да си вървя по работата си. Контра
банда не возя. В-Ьрвайте! . . . Търсете . . . Яманъ,
братушки . . .
— Безъ възражения! Скоро! ВСИЧКИТЕ вед
нага отсамъ при насъ! — кръсна командирътъ още
по-сърдито.

— Скоро! — пое офицерътъ-преводчикъ , и
тропна пакъ.
И въ петь минути тримата вътроходци, на
блъскани вещите си въ зеблени човали, прекра
чиха презъ борта на Кримъ, гдето, пр-вкбм-врно раз
тревожени за сждбата на своя корабъ Се. Никола,
се сгушиха на шкафута.
„Отдадоха" вързалата отъ фелуката, задрънча
машинниятъ телеграфъ, и разрушительтъ, като на
прави широка пънлива джга подъ себе си съ „ср-вденъ ходъ", спръ- машинитв си на около двеста
метра отъ напустнатия корабъ Се. Никола.
— На носовото орждие! — заповяда н^кой
гласъ отъ моста.
— Иееесть, ваше високоблагородие! — отвърна
носътъ, който насочваше орждието върху напуст
натия корабъ . . .
— Капитане-е-е-е, капитане-е-е-е . . . — викна
на гръцки езикъ сърцераздирателенъ гласъ отъ
шкафута. — Капитане-е-е-е, корабчето ми, хубавия
Се. Николакий...
—плачеше и извиваше ввтроходецътъ-капитанъ, който бе вече разбралъ каква
сждба се готвеше за кораба му. — Капитане, двадесеть и петь години ме храни този корабъ. Не ми
го потопявайте! Не ми вземайте живота! Потопете
и мене съ него! — нареждаше и обезумяваше барба Сотиръ, който разбра, че отъ днесъ нанататъка
безъ кораба си той остава като риба безъ вода...
— Б у м ъ ! . . Бумъ!. .— последваха два гърмежа
отъ най-малкото орждие, което проби кораба въ
средата подъ ватерлинията.
Се. Никола се наведе малко на страната на
пробития си бортъ и почна бьрзо да потъва.
— Панахйя!—рече барба Сотиръ и почна да
се кръсти, а следъ това започна и да се блъска
като лудъ въ гърдитЬ . . .
Наобиколиха го другарите му и му отсвкоха
съ утешение:
— Тв ще ни го пла,тятъ, барба, защото не сме
още въ война. Ще ни го платятъ; новъ Се. Никола
ще купимъ и пакъ ще плаваме. Ще ни го платятъ...
— Охъ, дано само да ни го платятъ, дано! —
загледа ги той презъ сълзи.— Дано да го платятъ!
Кримъ, далъ „пъленъ преденъ ходъ", пакъ се
заноси къмъ друга фелука, която отстоеше на око
ло четири мили разстояние...
Като бвсенъ, съ бЪсенъ алюръ той „зажари"
презъ гладката площь. Наближи на около половинъ миля до фелуката, задрънча съ машинния си
телеграфъ, намали ВОДОСКОЦИТЕ около тарана си,
забуботк по-слабо съ винтоветв, спрв машинитв
си и отново съвсемъ бавно и внимателно застана
на борта на фелуката, натоварена съ дърва, върху
които капитанъ, морякъ и юнга загледаха съ по
белели устни военния корабъ, чиито запов-вди б-вха готови да изпълнятъ.
— За кжде пжтувате? — запитаха отъ моста
на Кримъ.
— За Мангалия . . . — с ъ страхъ отговори капи
танътъ на фелуката. •
— Освенъ дърва нъмате ли другъ товаръ?
— Съвсемъ нищо! Освенъ дървата н-вмаме
нищо друго. Можете да прегледате! — предложи
8-втроходецъть капитанъ, барба Яни, който помис
ли, че неговата сждба нъма да бжде така страшна,
като на барба Сотиръ, когото той зърна въ разру
шителя. — Само дърва имаме . . .
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— Дайте книжата си!—запов-вда офицерътъгпреводчикъ.
Подадоха му ги.
Следъ минута офицерътъ, който ги преглеж
даше, като обърна очи къмъ моста и като постави
ржка на козирката си, изрече сждбоносното:
— Български! Подъ български флагъ . . .
— Обслугата му да се прехвърли при насъ!
Барба Яни бъ чулъ гърмежите върху Се. Ни
кола, чийто капитанъ той виждаше предъ себе си
въ унилъ видъ, и разбра, че за неговата Елена
сжщата сждба се готви.
Той вдигна умолителни очи къмъ моста, върху
който стоеше човъкъ съ каменно сьрдце, и . . . той,
барба Яни, реши, че молбите еж излишни. Набързо
•събра вещите си и съ печалните си другари се
прехвърли въ разрушителя.
— Два снаряда въ ватерлинията на кораба!—
сухо заповяда безсърдечниятъ командиръ, въ ко
гото съ страхъ загледаха шестимата ветроходци.
Следъ петь минути Елена, изравнила се съ
морското равнище, застърча само съ мачтата си, а
Кримъ „зажари" къмъ друга точка, която б"в „защилъла" около носъ Калиакра.
Двете обслуги на злополучните фелуки си по
дадоха ржце, и понеже общата еждба по-леко се
понася, шестимата се "поуспокоиха и решиха между
•себе си, че „войната така била изисквала, и че
военните командири били потопявали ВСИЧКИТЕ
•срещнати кораби, макаръ и неутрални, за да мо
жели да преръзватъ нишката на шпионажа на не
приятеля . . ." Сжщо така те решиха, че „на неу
тралните поданици руското правителство било из
плащало сумите за потопените кораби".
Следъ т^зи две утешения, които б е родила
главата на капитанъ Яни, вахтениятъ звънецъ удари
три пжти по два звъна и единъ отдтзленъ звънъ:
сигналъ, който означаваше, че часътъ б е единадесеть и половина преди объдъ.
Единъ корабникъ се приближи до „неутрал
ните ^пленници" и ги покани на объдъ долу въ
^подофицерската трапезария.

Наши торпедоносци въ открито море

31

Объцъть б е чистъ руски объдъ: съ водка,
саламъ, боршъ, хубавъ руски хлъбъ, дебелъ цъла
педя . . . И най-накрая корабникътъ, който б1з „аташиранъ" къмъ тъхъ, утеши двамата капитани, че
преди седмица разрушительтъ
Капитанъ-лейтенантъ Барановъ въ последния си набътъ къмъ ру
мелийския бръгъ билъ потопилъ около Емине бъл
гарските вътроходи Морски лъвъ и Надежда, за
които били заплатили на капитаните имъ обезще
тения по шесть хиляди рубли,. а обслугигв имъ,
живи, здрави и читави, били изпратени въ отече
ството имъ.
Двамата корабостопани всеки ПО отделно въ
ума си направиха смътката си, че съ такава сума
отлично биха могли, да си иматъ най-малко по
единъ новъ тридесеттоненъ Се. Никола или Елена
и . . . се усмихнаха. Усмихнаха се и засукаха мус
таците си . . .
И докато се разговаряха долу въ моряшкото
помещение на темата за „обезщетенията", Кримъ
спр-в машините си, пакъ направи маневра съ „заденъ ходъ" и следъ петь минути изгърмяха още
два снаряда . . .
Минаха други десетина минути и нови трима
„неутрални пленници" отъ Морския вълкъ слъзоха
долу и увеличиха числото на ветроходците и на
малиха тжгата имъ, къмъ която се присъедини и
капитанъ Кирякъ, единъ отъ най-младите корабособственици по българското крайбръжие .. .
Отъ тука, отъ паралела на Калиакра, Кримъ
пое курсъ ОИС^АО — изтокъ-северо-изтокъ-четвърть
изтокъ и съ бесния алюръ, който познавать са
мо миноносцитъ и разрушителите, на другия день
сутриньта по време на слънцеизгрвва, следъ единъ
преходъ отъ двеста и петнадесеть мили, влезе въ
Севастополския заливъ.
Командиръть на Кримъ подаде рапортъ за на
бега си до Босфора и назадъ и предаде своите
деветь „неутрални пленници".
• Пленниците бъха пращани отъ етапъ на етапъ;
въ единъ щабъ броиха на тримата капитани по
петь хиляди рубли и ги отправиха съ параходъ за
Одеса . . .
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Отъ Одеса съ другъ параходъ заминаха за
Рени. Отъ Рени потеглиха за Галацъ.
Въ Галацъ ветроходците се заразтакаха по
корабостроителниците, гдето дадоха капаро за три
нови тридесеттонни фелуки. Обиколиха всичко ин
тересно, което можеше да се обиколи и види, и
чакъ когато България обяви война на Сърбия, ед
ва тогава те успъха да стжпятъ въ отечеството си . . .
Стжпили въ родината си, тъ заминаха по се-

мафоритв на черноморското крайбрежие въ из
пълнение на отечественния си дългъ . . .
И завърнали се следъ три години, следъ де
мобилизацията, ттз намтзриха рублите си изравнени
на нищо, формено на нищо . . .
И при липсата на кораби, които войната бт>
съвсемъ унищожила, ветроходците увеличиха чис
лото на пристанищните хамали и завинаги остана
ха сираци на морето.

СЯ

Рабено

СИНИЯТЪ) Д И А М А Н Т Ъ
(Легенда)
Подъ онова бледо небе, което понъкога се ка любовьта. Тя силно се изсмъ и рече: „Многоосветява магически отъ ледените пламъци на се късно, приятелю. Моето сърдце принадлежи вече
верното сияние въ далечната полярна нощь, се уста на юначния Фанджилъ, който плава сега отвждънови последниятъ отъ боговетв на Валхала. Негови полярния кржгъ на ловъ за китове".
Любопитниятъ Богъ се разяри и гневно запо
еж безкрайните ледени степи, обитавани отъ безспирнитв снажни бури, негови еж фантастично бтз- вяда на северния вътъръ да събуди всички поляр
литк върхове и ледени скали; негови еж стадата ни бури и да погуби ловеца Фанджилъ. На след
елени, моржове, тюлени, семейства бЪли мечки, ния день вътърътъ съобщи: „Изпълнихъ заповтздьта,.
тъмни китове и други по-малки водни животни съ господарка"! Върна се тогава полярниятъ Богъ при
синеоката девица и съ ледена усмивка й прошеп
сребристи люспи.
Ръдко нъкой двукракъ чужденецъ навлизаше на: „Сега азъ се смъя. Твоятъ Фанджилъ е мъртъвъвъ неговитв владения, и тогава Богътъ, ако иска вече, и сърцето ти е мое"! Бедната девойка тихо
ше да се посмее надъ неговата еждба, смачкваше зарида и пророни горчиви сълзи отъ тжга,' които*
го съ кристалните си зжби и вледеняваше съ хлад сълзи любопитниятъ Богъ събираше въ ржка. Той'
ния си дъхъ, или, ако препочиташе да не наруши се чудеше, какъ е възможно да се даде толкова
спокойствието си, оставяше го да извърши микро плачъ, толкова сълзи за единъ малъкъ двукракъ,.
загиналъ далечъ! СЪЛЗИТЕ падаха въ ледената му
скопичните си кражби.
магьосническа шепа и въ мигъ се преобръщаха на
Веднъжъ самотния Богъ беше много обикналъ ледени кристалчета, които се натрупаха едно до-,
две мечки, една голвма и една малка, които му друго, и образуваха кристално блокче.
влачеха шейната, когато искаше да погали съ бъгъ
Изведнъжъ девойката престана да плаче. Изснежната повърхность: а когато тъ умръха, закачи
кожитъ имъ съ по седемь ледени гвоздеи на ку ненаданиятъ Богъ вдигна прозрачното блокче и
втренчи погледа си въ отчаяната девица, която типола на своя дворецъ.
чешкомъ стигна до края на високата крайбрежна
Следъ техъ никого вече . не обикна, освенъ скала на фиорда. Въ мигъ тя се обърна къмъ Бо
мълчаливите безбройни ледове, отгледани съ тре- га съ скръбенъ и пъленъ съ умраза погледъ, отъ.
петъ въ големите ледени предели. Тамъ, презъ зи гърдитЬ й се изтръгна проклятие, и гъвкавото йг
мата, подъ алчнитъ очи на ледения Богъ, ТБ се съз ТБЛО полетв къмъ дълбоката водна пропасть. Бо
даваха, раегвха и се угблъмяваха бързо. Я после, гътъ равнодушно отпусна ржката си. Последниятъоткженати, покорно и бавно тръгваха въ безкрай лжчъ отъ погледа на синеоката девойка беше се
ните води, направлявани и подържани отъ леде отразилъ въ кристалното блокче, което, по-блестя
ния дъхъ на господаря си съ благословията, да що и по-твърдо отъ сапфира, искреше между леде
проникнатъ все по-далечъ на югъ и да траятъ ните пръсти на Бога.
дълго време.
Синиятъ диамантъ б-вше създаденъ.
Веднъжъ любопитството тласна полярния Богъ
Самотниятъ Богъ погледна скжпрценния кадалечъ отъ монотонните му владения,- за- да мъкъ и не знаеше какво да го прави. За какво
види отблизо и да отгатне есенцията на живота на можеше нъкога да му послужи? Позамисли се и
ония малки сжщества хора, които по некога, безъ реши да го постави върху скалата, откждето си
да причиняватъ гол-вма неприятность, навлизаха въ неоката девойка изчезна въ бездната. Ледениять
негостоприемното му царство.
Богъ се прибра въ земята си.
Имайки възможность да се преобрази въ всич
Измина много време.
ки материални форми, северниятъ Богъ направи
Единъ день рудокопачъ намЪри чудния скжотъ леденъ блокъ човешка фигура, влезе въ нея, поцененъ
камъкъ, и диамантътъ започна дълга оби
вдъхна й животъ и тръгна по населени и топли колка между суетнитЬ човеци.
места. Харесаха му всички познанства съ хора, отъ
Но злокобно предопределение, оставено отъ.
които той възприе говоръ, обичаи, и реши да си
плача
и проклятието на синеоката девица, при
поиграе съ ТБХНИТБ чувства, които му изглеждаха
дружаваше
синия диамантъ, създатель на неизстранни, защото не ги разбираше.
черпаемъ изворъ отъ човъшки сълзи. Носительтъ на
Единъ день хубаво селце въ фиорда го при- това проклятие, синиятъ. диамантъ, отъ векове
йл-вче; тамъ той срещна още по-хубава девица. минаваше отъ ржка на ржка и ноевше нещастие:
Приближи се до нея и съвсемъ неопитенъ й поис- на притежателите си.
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Прибой
от-ь Г. В е л ч е в ъ
Рудокопачътъ, който го намери, полуди отъ
радость за голямото богатство, придобито отъ про
дажбата на диманта. Този, който го купи отъ него,
биде за винаги разоренъ. Една царица изгуби ко
роната и живота си. Единъ императоръ видъ на
рода си погубенъ отъ войни, епидемии и гладъ. Навсвкжде, кждето достигаха фаталнитъ лжчи, деца
•измираха, надежди пропадаха, много глави загуби
ха разума си.
И все пакъ полярниягь Богъ скучаеше. Той
пожела да направи второ пжтешествие, обаче този
>пжть въ дълбочините на океана. Прекоси много
води, пропасти и единъ день се срещна съ нему
подобна самотница, потомка на старъ божественъ
родъ—печалната Атлантида, която бд^ше съ не
утешимо съжаление надъ покрититв съ водорасли
гробници на нейнигв народи, изчезнали въ морските
.дълбини. Тя му показа потопенитЬ развалини на
ония, които я обожаваха, поднасяйки й въ бле
стящи храмове човешки жертви; изруга НОВИГБ
богове, които я лишиха отъ власть и изм-вниха
образа на земята.
Полярниягь богъ се остави да остави да бжде
погьлнать отъ обаянието на Лтлантида и се влюби
до полуда. И само сега той разбра онова, което
хората знаеха и чувствуваха, когато избраницата
на сърдцето не отвръщаше съ взаимность, а съ .
насм-вшка.
Ятлантида се присмиваше и не искаше да на
пусне остатъцитЬ отъ империята си. Нито ръ\цкитъ
ледени панорами, нито леките мъгли на поляр- .
ната атмосфера, нито лжчезарнитв блътъци на
звездитв и сиянията можеха да замънятъ ВОДНИТЕ
ТЪМНИ или фосфоресциращи дълбини, кждето тол
кова нейна слава б е погребана.
Но на края тя к а з а : „О, обожателю мой, ако
искашъ да те следвамъ, намери . ми гаранция за
ТВОИТЕ чувства, но тя въ' единъ моментъ само да

ми заплати данъка на мжката, дължимъ ми отъ двукракигв смъртни."
Богътъ на студа и на севернитв бури остана
замисленъ и натжженъ.
Какъ би могълъ да намЪри въ ледената си
пустиня исканото отъ хубавата и жестока Лтлан
тида съкровище?
Въ мигъ той си спомни за скжпоценното
блокче, оставено на крайбрежните скали въ фиорда, и заповъда на ВСИЧКИТЕ свои северни ветрове
да го намърятъ и, донесатъ.
Дълго чака. Но какво значи времето за единъ
в^вченъ Богъ?
Най-после се узна, че диамантъ е продаденъ
отъ единъ индийски махараджа на американски
богаташъ, който въ момента преминаваше океана
точно надъ владенията на Ятлантида, върху грамаденъ желЪзенъ сждъ, движенъ отъ огънь — величавъ трудъ на малкитв роби-хора.
Победа! Щастливъ и като никога сигуренъ,
полярниятъ Богъ тласна всички свои ледове, които
оть дълго време бъха пренебрегнати на югь, по
водитъ* на океана.
Лондонъ, 15 априлъ 1912 г.
„Най-голБмиятъ параходъ на св^та „Титаникъ"
отъ \*/гп1е 5*аг 1_те съ вмъстимость 67,000 тона,
при първото си пжтуване отъ Саутамптонъ за НюИоркъ, вчера на 22 часа и 15 минути (американско време) се удари въ ледена планина и тази сутринь въ 2 часа и 20 минути потъна на 3,000 ме
тра дълбочина (С.Ш. 41° 46 и 3 . Д. 50° 14). Оть
2340 души, намиращи се на кораба, надъ 1500 чо
века еж намерили смъртьта си".
Ню-Йоркъ, 16 априлъ 1912 год.
„Аматьора Уелсфордъ, който е преминалъ оке
ана повече оть сто пжти, заявява, че не е вид-влъ
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никога толкова много ледове и то толкова на югъ,
както презъ последното си пжтуване съ парахода
„Кармания" и по чудо се спасилъ отъ корабокру
шение. Параходь „Ниагара" отъ Сотраша Сепега1е
ТгапзаИаппсаепристигналъсъдвеотвърстия на под
водната си часть. Други кораби сжщо еж били въ
опасность отъ ледени планини .
Лондонъ, 20 априлъ 1912 год.
«Между загиналитЬ съ „Титаникъ" е и милиардеръть Макъ Лидъ отъ Вашингтонъ, който недавна

бе купилъ фамозния синь диамантъ, известенъкато носитель на нещастия на всичките си пред
шествуващи притежатели" .
. . .
.
.
.
• •
•
•
•
•
И сега полярниятъ богь е щастливъ съ своята
ЛТЛантида, на челото на която блести синиятъ диа
мантъ, най-скжпиятъ подаръкъ, който единъ богь.
прави на своята възлюбена богиня — една бо
гата огърлица отъ човешки сълзи.
Отъ италиански: Ал. Райновъ-

^шншл»

Хр. Р у с е в ъ
н-къ на пристанище Русе

Зимното пристанище при Русе
Известно ни е, че презъ зимата, когато заду- на тая благодатна рЪка, ние нъмахме доскоро ни
хатъ силните и студени източни ветрове и по по- то едно зимно пристанище. Насъ ни смътаха катовърхностьта на Дунава се появи ледъ, корабопла хора, които изобщо не се интересуватъ отъ хуба
ването по реката става доста рисковано, а щомъ вата р^ка Дунавъ.
настжпятъ по-големи студове и леденигв маси се
Разбира се, че това не можеше да бжде така
увеличагь и почнатъ да се сковаватъ, то става не повече, защото се излагахме като нация и катовъзможно. Тогава всеки корабъ търси да се под хора, на които природата е дала въ ржцетЬ едно
слони въ некое запазено отъ ледохода место, на голямо богатство, къмъ което сме се отнасяли съ
речено по моряшки зимно пристанище.
гол"вма незаинтересованость.
Тамъ корабите прекарватъ ц-Ьлата зима, тамъ
Най-после преди нЪколко години се намери
ТБ се ремонтиратъ отчасти или напълно, за да мо- ха хора, които разбраха това и веднага се заеха
гатъ напролъть, когато времето се стопли и нави съ постройката на едно зимно пристанище при
гацията се открие, да поематъ наново своята теж Русе, кждето условията най-добре благоприятству
ка служба.
ваха. Въ продължение на няколко години се ра
Тая нужда е наложила, щото още отдавна да боти доста усилено, и тази зима ние можахме да
се създадатъ такива зимни пристанища по цялото почнемъ използуването наЗ една часть отъ това
протежение на реката и то на кжеи разстояния пристанище.
едно отъ друго, за да могатъ корабите при нужда
Доколко нуждата отъ това пристанище е би
бързо да се добератъ до тъхъ. Такива пристанища ла належаща, се видв тази зима, защото макаръ
имаме въ Германия 7, въ Чехословашко 1, въ Ун то да 6% още незавършено и необявено официал
гария 9, въ Югославия 8 и въ нашата съседка Ру но за използуване, въ него се приютиха около 110
мъния 12.
български и чужди кораби съ обслуга отъ27Очов - Ька.
Само у насъ доскоро нищо не се правеше
Общата гледка, както се вижда отъ сним
въ това направление. Наточели намъ ни беха чуж ката, представляваше единъ международенъградъ,
ди неволите на дунавското корабоплаване презъ защото имахме кораби отъ всички националности,,
зимата, и въпреки 60-годишенъ свободенъ животъ които иматъ кораби по Дунава.
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Зимното пристанище
при Русе
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К о р а б и г в п р е к а р а х а въ зимовката около 30-40
д н и , времето д о к а т о т р а е ш е ледоходътъ, следъ ко?
е т о е д и н ъ по е д и н ъ си заминаха по предназначе
нията, и о т ъ „ м е ж д у н а р о д н и я г р а д ъ " не остана сле
д а . Всички, обаче, си отидоха доволни, з а щ о т о в ъ
л и ц е т о на б ъ л г а р с к и т е власти н а м е р и х а д о б ъ р ъ
п р и е м ъ , а о т ъ друга страна и пристанището се
о к а з а л о , както Т Б се изразиха, доста удобно и под
х о д я щ о за з и м у в а н е на к о р а б и г в имъ.
О т н а ч а л о ч у ж д е н ц и г в нъмаха д о в е р и е въ сигурностьта на н а ш е т о з и м н о п р и с т а н и щ е и бъха
пратили с п е ц и а л е н ъ инспекторъ о т ъ дирекцията си
д а п р о в е р и положението на к о р а б и т е и на обслуГИТБ. И н с п е к т о р ъ т ъ следъ като б ъ р а з в е д е н ъ и з ъ
цълото зимно пристанище и се увъри, че то гаран
т и р а ш е едно у д о б н о и сигурно иззимуване не са
мо на ГБХНИГБ, но и на всички поместени въ при
с т а н и щ е т о к о р а б и , и че обслугитъ на к о р а б и т е еж
б и л и д о б р е третирани о т ъ б ъ л г а р с к и т е власти, на
з а м и н а в а н е каза: „Много с ъ м ъ доволенъ. Идущата
г о д и н а разчитайте на много повече н а ш и к о р а б и .
Вие сте гостоприеменъ н а р о д ъ " !
О с в е н ъ това хубаво име, което си спечелихме
ч р е з ъ зимното пристанище, специално н а ш и я т ъ
г р а д ъ Русе и м а ш е и друга реална полза. Всички
тия 270 човъка, които живъеха по к о р а б и т е , има
ха СВОИТЕ всекидневни нужди, като с а м о за храна
т в харчеха по 50 лева дневно на глава или в с е к и
д е н ь на пазаря въ Русе отъ тия хора оставаха об
щ о 14000 лева. К ъ м ъ т ъ х ъ като п р и б а в и м ъ и р а з -
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ходитъ за другите и м ъ нужди, а с ж щ о и за р е м о н 
тите на к о р а б и т Ь и масовите покупки, които чуж
д е н ц и т е направиха за д о м о в е т е си, понеже много
н е щ а у насъ еж по-евтини о т ъ в е в к ж д е другаде,
ясно е, че за това време въ града се хвърлиха на
пазаря не по-малко о т ъ единъ милионъ лева.
Я к о . н ъ м а х м е зимното пристанище, всичко то
ва щ ъ ш е да се даде на нашата съседка Румъния,
а ЦБЛОТО това хубаво место—зимното пристанище,
щ ^ ш е да представлява една пустинна гледка.
О т ъ гореизложеното е ясно, че обслугитв на
ч у ж д и т е кораби, които прекараха зимата у н а с ъ и
останаха доста доволни, щ е н а п р а в я г ъ една много
д о б р а р е к л а м а на н а ш е т о зимно пристанище, и си
гурно идущата година щ е б ж д е м ъ изненадани о т ъ
много гости, следователно о т ъ н а ш а страна т р е б в а
да се взематъ своевременно всички мърки, за да
б ж д е м ъ готови да ги приемемъ, като и м ъ с ъ з д а д е м ъ
с ж щ и г в условия за зимовката.
Отсрамимъ ли се ние и идущата зима п р е д ъ
н а ш и т Ь гости, м о ж е м ъ да б ж д е м ъ спокойни, че
н а ш е т о пристанище щ е си създаде една д о б р а кли
ентела, а гр. Русе п р е з ъ мъртвия з и м е н ъ с е з о н ъ щ е
има едни нови и . д о б р и консуматори.
Нека всички з а р а б о т и м ъ , щ о т о следъ годинадве н а ш е т о зимно пристанище да бжде н а п ъ л н о
з а в ъ р ш е н о , за да могатъ въ него да се п о б и р а т ъ
не по-малко отъ 500 к о р а б а , та гр. Русе да стане
любимо м^сто на корабоплавателитъ, не само п р е з ъ
лътото, но и п р е з ъ зимата.

ВОДЕНЪ СПОРТЪ
Варненскиятъ морски спортенъ отредъ
На 25. XII. 1938 г. отредъгъ има свое общо годишно
•събрание.
Изнесе се, че около 360 души, на възрасть огь 13 до
47 години, практикуватъ водния спортъ. Сезонътъ е билъ
•откритъ на 1 априлъ и поради благоприятното време е продължилъ до 15 ноемврий. Извършени еж надъ 900 излизания и
излети съ лодки. Едно ГОЛ-БМО спортно постижение за изтек
лата година е и черноморскиятъ походъ отъ Варна до РЪзово
и обратно. Друга една придобивка за разумно упражнение на
водния спортъ е и плувниятъ басеинъ въ пристанището.
Избра се ново ржководно тъло.
За да се запълни една празднота презъ мъртвия сезонъ
и за засилване на другарскитъ- връзки между отредницитт.,
уреждатъ се въ недълни дни срещи въ стана на отреда, кждето се четатъ беседи съ морско-просвЪтенъ характеръ. До
сега еж се състояли петь беседи.
Новата година бъ весело посрещната пакъ въ стана на
отреда. На втория день на Коледа отредътъ уреди въ ресторантъ „Диана" танцова забава.
Въ две настоятелствени заседания се изработиха бюд
жета и дейната програма за предстоящата година. За засилване
на пропагандата се избра специаленъ комитетъ.
Предстои изнасянето на нъколко радио-сказки.
Изработиха се и се поставиха на ул. „6 септемврий"
две пропагандни табла съ снимки изъ нашия спортенъ животъ,
които систематически ще се подновяватъ. Презъ и. февруарий
ще се изнесатъ три сказки предъ учащата се младежь.^
Отредницитт. съ удоволствие посрещнаха праздника по
освещаването на новия български параходъ .Шипка" и ознаменуването му съ специаленъ пощенски печатъ.
За провеждане на своята дейность ржководното г6ло~на
отреда има'постоянни връзки съ варненския клонъ на ор
ганизацията. На 23. I. т. г. б-в уредена среща между настоя
телството на отреда и Г. У. Т.
Една отъ ГОЛ-БМИГБ грижи за сега е да се ремонтира лодочниятъ паркъ преди сезона. Полагатъ се грижи за разхуба
вяването на стана споредъ наличнигв^възможности. На първо

време предстои ограждането му. На 1 мартъ т. г. ще бждатъ
открити специални курсове за теоретическа и практическа под
готовка на напреднали отредшщи за лодководачи, следъ което
ще се произведатъ и изпити. Обмисля се и организирането на
специални групи за плувния спортъ.

Нашиятъ писатель Крумъ Кънчевъ, отличенъ членъ на
морския спортенъ отредъ въ Варна, е подарилъ десеть екзем
пляра отъ своята книга „Нашето Черноморие", за което последниятъ сърдечно му благодари.
,Черноморецъ.
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Съобщение на Международната федерация за
воденъ спортъ
— Съгласно решението на бюрото на Ф. И. Н. А. отъ 14
августъ 1938 г. зачеркнати еж неиздълженит-Ь къмъ касата на
организацията нации. Предупреждаватъ се членовегЬ на Ф. И.
Н. А., че зачеркнатигЬ до второ съобщение се считатъ за не
членове, и плувцигЬ отъ членуващигЬ нации не могатъ да се
състезаватъ съ тЬхъ (чл. 24 отъ устава на Ф. И. Н. А.). За
черкнатигЬ еж: Боливия, Чили, Индия, Япония, Латвия, Люксембургъ, Мексико, Палестиня, Перу и Турция. •

Рекордитъ по плаване
Въ следващите две таблици еж посочени европейските и;
световните рекорди къмъ 1 януарий т. г. по всички видове
плаване, които се практикуватъ въ международните и олимпий
ските състезания, както и въ състезанията на отделните страни^
Отбелязаните съ звездичка постижения (въ графата
.време") еж направени при състезания въ солена вода.
Тези сведения еж отъ безспоренъ интересъ за нашитЬ.
любители на водния спортъ.

Европейски рекорди къмъ 1.1. 1939 год.
ИМЕ.

Разстояне

мж ж е
100 м.
200 м.
300 м.
400 м.
500 м.
800 м.
1000 м.
1500 м.
100 м.
200 м.
400 м.
500 м.
100 м.
200 м.
400 м.

X. Фишеръ
Б. Боргъ
Ж. Тарисъ
»
»
»
»
А. Боргъ

Германия
Швеция
Франция
„
„
„
„
Швеция

И. Балке

Германия

»

»
,
»

К. Шлаухъ

Германия

»
»

,
•

»

я

»

п

А. Хайна
И. Балке

100 м.
200 м.
400 м.
500 м.
100 м.
200 м.
400 м.

Време

Дата

Свободенъ
Ом. 56-8 с.
2 м. 11-9 с.
3 м. 27 6 с.
4 м. 47 с.
6 м. 01-2 с.
10 м. 15-6 с.
12 м. 57-6
е.
19 м. 07;2 е.
С а
1
2
5
7

стилъ
26.1У.1936 г.
ШУ.1938 г.
11.УИЛ931 г.
16.1У.1931 г.
23.1У.1932 Г.
21.У1.1932 г.
25.У.1932 г.
2.1Х.1932 г.

б н о (на г ъ р д и )
м. 09 5 е.
12.ХИ.1938 г.
м. 37-8 с.
29.Х.1938 г.
м. 43-8*
10.И.1938 г.
м. 23-3*
6.ХП.1938 г.

Градъ

25
25
25
З3'/з
25
50
50
50

Бременъ
Хановеръ
Копенхагенъ
Архусъ

25
25
25
25

м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.

Германия
Дания
Франция

Италия

м.
м.
м.
м.

Германия

25 м.
25 м.
25 м.

Германия
Дания
Германия

Дания

4 м. 02

14.УН.1938 г.

Буда-Пеща

33)/з м.

Унгария

3 м. 10-8 с.

23.УШ.1936 г.'

Буда-Пеща

50

Унгария

)
1
> Унгария
1

Св о б од е н ь
стилъ
1 м. 04-6 е. 27.11.1936 г.
Амстердамъ
ШХ.1935 г.
Архусъ
2 м. 21-7*
я
3 м. 46-9*
23.1.1938 г.
Копенхагенъ
»
1.УШ.1938 г.
5 м. 06-1*
*
»
1.У.1938 г.
6 м. 39-1*
11 м. 11-7*
З.УП936 г.
.„
14 м. 12-3 с.
28.VII1937 г. Стокхолмъ
21 м. 45-7*
З.УИ.1938 г. Хелзингьоръ
»
а
г
ъ
р
д
и
(ж
а б н о)
н 1 м. 202 е. 2.111.1936
X. Хьолцнеръ
Германия
г.
Плоуенъ
И. Ваалбергъ
Холандия
2.Х.1937 г
2 м. 56-9 с.
Гантъ
М. Енфелдъ-Гененгер Германия
6 м. 19-2 е.
7.111.1937 г.
Копенхагенъ
И. Сьоренсенъ
Дания
8 м. 01-9 *
1.У.1937 г.
На
г р ъ б ъ
И. фонъ Фелгеленъ
Холандия
1 м. 12-9 е.
26.Х1.1938 г.
Амстердамъ
2 м. 40-6 с.
26.Х.1938 г.
Дюселдорфъ
5 м. 41-4 е.
13.11.1938 г.
Амстердамъ

' В. Денъ Уденъ
Р. Хвегеръ

V

Въ коя дър
Дължина на жава
е устабасейна
цовенъ

Берлинъ
Архусъ
Реймсъ
Парижъ
Реймсъ
Каннъ
Парижъ
Болония

На
] р ъ б ъ
1 м. 06-8 с.
6.11.1938 г.
Дуисбургъ
2 м. 29-8*
8.111938 г.
Копенхагенъ
5 м. 21-8 с.
14..Ш.1937 г. Халле
А X Ю0 м. С 1ю б о д е н ъ
стилъ

По щ о в о
1
| . Унгария

X 2о1уоп!
51. Когбзу
Е. Ого{
Р. С81к
Е. Ого(
А. Ьеп§уе1
О. АЬау-Кетез
Р. Сз1к
жени
100 м.
200 м.
300 м.
400 м.
500 м.
800 м.
1000 м.
1500 м.

Нация

'

Холандия
Дания

П

Е. Арндгь
Г. Крафтъ
Б. Ове Петерсенъ
Р. Хвегеръ

о

щ о в о
1
! Дания

4 X 100] м.
4 м. 27-6*

С вободенъ

м.

25
125
25
25
25
50
•'0
50

м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.

25
25
25
25

м.
м.
м.
м.

25 м.
25 м.
25 м.

Холандия
Дания

»
Швеция
Дания
:

Германия,
• Белгия
• Дания
Холандия
Германия
Холандпя

стилъ

4.УШ.1938 г. Копенхагенъ

*
25 м.

Дания,.

л

Световни рекорди къмъ 1.1. 1939 год.
Разстояоие

: .-мж ж е
100 ярда
100 .м.
200 м.
220 ярда
300 ярда
300 м.
400 м.
440 ярда
500 ярда
500 м.
800 м.
880 ярда
1000 ярда
.1000 м.
1500 м.
1760 ярда
(1 миля)
100
200
200
400
500

м.
ярда
м.
м.
м.

ИМЕ

Нация

я
я

.
*
я
я

С. Макино
Р. Фланаганъ
Ж. Медика
Ф. Амано
„
И. Медика

п
А. Хайна
Ж. Хигинсъ

А. Киферъ

,

П о щ ово
В.
Т.
Е.
Р.

Томски
Хайни
Краръ
Мовсонъ

4ХЮ0

4X100
С. Щати

м.

25
25
25
25

ярда
ярда
ярда
ярда

Съед. Щати
„
„
Дания

25 ярда

Съед. Щати

Берлинъ

50 м.

Германия

Ню-Хавенъ

50 ярда

Съед. Щати.

Берлинъ

50 м.

Германия

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
50
50
50
50
50

Дания
Холандия
Дания
Англия
Дания

Ню-Хавенъ

„
„
я

„
„
я
я

„
Япония
Съед. Щати
„
Япония

.
Съед. Щати

3 м. 59-2 с.

20.УШ.1938 г.

•

П. Брюкелъ
Р. Кукъ
Н. Хойшъ
Ж. Мационисъ

1 С. Щати
} университ.
1
Йоле

М. Юса
Ш. Сугиура
Ш. Араи
М. Тагуши

|

8 м. 24-3 с.
4 X 200

5 Япония

'

жени
Р. Хвегеръ
В. Денъ Уденъ
Р. Хвегеръ

»
*
"

*
»
,

8 м. 51-5 с.

ярда
9.У1.1936 г.
м е т ра
11.УШ.1936 г.

•

Свободен ь
стилъ
0 м. 59-8 с.
4.11.1934 г.
Копенхагенъ
1 м. 4 6 с. 27.11.1936 г.
Амстердамъ
Дания
2 м. 21.7*
11.1Х.1938 г.
Архусъ
Холандия
2 м. 27-6*
5.У.1934 г.
Джнди
3 м. 25-6*
2.Х.1938 г.
Дания
Копенхагенъ
3 м. 46-9*
23.1.1938 г.
5 м. 06.1*
1.УШ.1938 г.
„
5 м. 12-8*
12.ХП.1937 г.
„
5 м. 57-9*
31.УШ.1937 г. Архусъ
6 м. 39-1*
1.У.1938 г.
„
11 м. 11-7*
З.УП.1936 г.
»
•
Стокхолмъ
28.11.1937 г.
11 м. 16.1
Хелзингьоръ
4.1Х.1938 г.
12 м. 36-0 с.
14 м. 123 с.
2811.1937 г.
Стокхолмъ
21 м. 45-7 с.
З.УН.1938 г. Хелзингьоръ
я
З.УП.1938 г.
23 м. 11-5*
я

Холандия

В. Денъ Уденъ

*

Германия
Съед. Щати
„
Дания
Съед. Щати

„

с ти л ъ

Св о бо денъ

4 X 200

,

9.1У.1937 г.

)

'

100 ярда
100 м.
200 м.
220 ярда
;
300 ярда
300 м.
400 м.
440 ярда
500 ярда
500 м.
800 м.'
880 ярда
('/з миля)
1000 ярда
1000 м.
• 1500 м.
1750 ярда
.1 (1 миля)

25 м.
25 ярда
25 ярда
25 м.
25 ярда

.
Чикаго

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
55
55
50
50
55

|

Хирозе
Жарецъ
Волфе
Фикъ

.

'Съед. Щати

(ж а б н о)
12.Х1.1938 г.
Бременъ
28.111.1936 г.
Ню Хавенъ
28.111.1936 г.~
я
10.11.1938 г.
Копенхагенъ
20.11.1937 г.
Колумбусъ
ъ б ъ
18.1.1936 г.
Детроитъ
2.1У.1936 г.
Чикаго
11.1У.1935 г.
я
10.1Х.1936 г.
Копенхагенъ
стилъ
ярда С в о б о д е н ъ

Съед. Щати !
Мичинган. : 3 м. 31-4 с.
университ.

Въ коя дър
Дължина на жава
е устабасейна
новенъ

ярда
ярда
ярда
ярда
ярда
ярда
ярда
ярда
ярда
ярда
м.
ярда
ярда
м.
м.
ярда

Ами Орборъ
Ню Хавенъ
Чикаго
„
„
„
Хонолулу
„Ню-Йоркъ
Ситлъ
Токио
Детроитъ
Портландъ
Токио

На
гърди
Германия
1 м. 09-5 с.
Съед. Щати 2 м. 22-5 с.
2 м. 37-2 с.
я
Германия
5 м. 43-8 с.
Съед. Щати 7 м. 18-8 с.
На
г р
Съед. Щати 1 м. 04-8 с.
1 м. 32-7 с.
я
2 м. 24 с.
я
5 м. 13-4 с.
»

Ж. Балке
Ж. Каслей

400 м;•

Градъ

Свободенъ
стилъ
5.1У.1927 г.
Съед. Щати 0 м. 51 с. .
0 м. 56-4 с.
11.11.1936 г.
я
2 м. 07-2 с.
12.1У.1935 г.
,
2 м. 07-9 с.
12.1У.1935 г.
ж
3 м. 04-4 с.
10.1У.1935 г.
я
3 м. 21-6 с.
11.1У.1935 г.
я
4 м. 38-7 с. 30.УШ.1934 г.
я
4 м. 40-8 с.
30.УШ.1934 г.
я
„
5 м. 16'3 с.
6.1У.1935 г.
5 м. 57-8 с.
1.У1.1933 г.
я
Япония
9 м. 55-8 с.
15.1Х.1935 г.
Съед. Щати 10 м. 07-6 с.
7.УН.1935 г.
11 м. 37-4 с.
29.УН.1933 г.
,
Япония•
12 м. 33-8 с.
10.УШ.1938 г.
„
18 м. 58-8 с.
19.УШ.1938 г.
6.УН.1934 г.
Съед. Щати 20 м. 57-8 с.

Ж. Вайсмюлеръ
Р. Фикъ
Ж. Медика

>
100 м.
150 ярда
200 м.

Дата

Време

м.
м.
м.
ярда
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.

„
я
я
я

.

Швеция
Дания
Швеция
Дания

, •

Морски с г о в о р ъ :

38
(Продължение отъ таблицата на световните рекорди)

; на

100
200
200
400
500

м.
ярда
м.
м.
м.

X. Хьолцнеръ :
Ж. Ваалбергь

Германия
Холандия

М. Енгф. Гененгеръ
Ж. Сьоренсенъ

Германия
Дания

100
150
200
400

м.
ярда
м.
м.

Ж. фонъ Фелгеленъ

Холандия

-.
Пощово
Е.
Г.
В.
Р.

Арндтъ
Крафтъ
Овенъ Петерсенъ
Хвегеръ

Дания

г ъ р д и (ж а б н о)
13.111.1936 г.
1 м. 20-2 с.
2 м. 41-4 с.
2.Х1.1937 г.
2 м. 56-9 с.
2.Х.1937 г.
7.ШД937 г.
6 м. 19-2*
8 м. 01-9*
1.У.1937 г.
Н а г ръ б ъ
26.Х1.1938 г.
1 м. 12-9*
1 м. 43-3 с. 10.Х1.1938 г.
2 м. 40-6 с. 26.Х.1938 г.
5 м. 41-4 с.
13.11.1938 г.

4X100

м.

Свободенъ

Плауенъ
Амстердамъ '
Гантъ
Копенхагенъ

.
Анверсъ
Амстердамъ
Дюселдорфъ
Амстердамъ

м.
м.
м.
м.
м.

Германия
Холандия
Белгия
Дания

25
25
25
25

м.
м.
м.
м.

Белгия
Холандия
Германия
Холандия

стилъ

7ЛШ1.1938 г. Копенхагенъ

4 м. 27-6* с.

25
25
25
25
25

25 м.

Дания

—ТншшГ"

Изъ живота и дейностьта на организацията
По случай рождения день на НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО
ЦАРЯ между него и Главното управително тъло на организа
цията бЪха разменени следните телеграми:
ТОДОРЪ ТОДОРОВЪ
подпредседатель на Морския Сговоръ
Варна
Негово Величество Царьтъ благодари искренно вамъ и
на членовете на Сговора за честиткитЬ и благопожеланията по
случа!! рождения му день.
ПАНОВЪ
Началникъ Канцеларията на Н. В.. Царя
НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦАРЯ
София
По случай рождешшя день па Ваше Величество Българскиятъ народенъ морски сговоръ поднася най-сърдечни благопожелания на своя върховенъ покровитель съ въра, че подъ
Вашето мждро ръководство ще достигнемъ заветната ни мечта,
възродена велика морска България. 69.30/1 1939 год.
Подпредседатель: Тодоръ Тодоровъ
На 20 януарий т. г. се състоя заседанието на Гл. упр*
тъло въ пълния му съставъ съгласно чл. 26 отъ устава. На '
заседанието присжтствуваха представители на клоновете София
Кирилъ Друмевъ и Б. белберовъ, ПлЪвенъ, М. Милчевъ и Русе
— Вл. Георгиевъ. На това заседание беха разгледани всички
въпроси въ връзка съ предстоящата дейность на организацията.
Гл." упр. тъло се занима особено съ въпроса за презаписване
и увеличение на членоветъ, като даде своите препоръки, за да
се иматъ предвидъ отъ клоновете въ тъхната дейность. Едно
временно съ това то се занима и съ смъткитъ на отделните
клонове въ връзка съ членския вносъ и бюджета на списа
нието. По списването на списанието Гл. упр. т-Ьло изтъкна
необходимостьта да се подържа отдяла „Воденъ спортъ", като
бжде застжпенъ по-добре. Списанието да се отпуща на уча
щите се—членове на спортнит-в отреди срещу 50 лева годишно,
като се обърне внимание това да не се отрази върху броя на
членоветъ. Одобри се програмата за дейностьта на отдела
.Воденъ спортъ" и .Детските морски летовища".
Гл. упр. гЪло отдели особно внимание на повдигнатия
въпросъ за етатизация на Б. Т. П. Д-во, като го разгледа "найвсестранно. Тъй като този-въпросъ е въ връзка съ политиката
на държавата по отношение на корабоплаването, но е особено
чувствителенъ за нашето стопанство, Гл. упр. тъло намира, че
не еж уяснени нито мотивите, нито намеренията на държавата,
за да може да даде ясно определено становище. Изтъкна се
обаче, че каквато форма на управление на дружеството и да се
възприеме, неговата свобода като търговско предприятие требва
да бжде запазена, за да може то безпрепятствено дт продъл
жава, да служи на стопанството ни. Въпросътъ се следи съ най
гол-Ьмъ интересъ отъ страна на Гл. упр. т-Ьло.
Следъ завършване на заседанието членовете на Гл. упр.
ГБЛО беха поканени да "разгледатъ пристигналия новъ параходъ
иа Б. Т. П. Д-во .Шипка", кждето имъ се сервира закуска.

На 7 януарий т. г. Пл-Ьвенскиятъ ни клонъ даде своя
традиционенъ морски балъ. На бала взеха участие офицери
отъ флота изпратени да представляватъ Флота и Гл. упр. тело.
Балъть е билъ изнесенъ съ голъмъ успъхъ.
На 18 януарий т. г. г-нъ Ем. Мутафовъ изнесе въ Шуменъ сказка „Народната ни поезия и морето". Заедно съ това
беше възобновенъ клонътъ на организацията ни въ Шуменъ.
Сказката е била посетена много добре.
Членътъ на Гл. упр. гЬло Янко Сираковъ, доцентъ въВисшето търговско училище, изнесе сказката „Правото на наро
дите да се самоопредт>лятъ и България" на 26 януарий въ гр.
Шуменъ; на 29 въ гр. Свищовъ и на 3 февруарий въ с. Левски
(Плевенско). Въ сжщата си обиколка той посетилъ още градо
вете Търговище и Плевенъ. Въ с. Левски е образуванъ новъ
клонъ.
И презъ настоящата година Гл. упр. ГБЛО организира
съвместно съ Св. Синодъ поклоническо пжтуване до Палестина.
Разрешението за това пжтуване вече е получено чрезъ англий
ската легация. Подробностите по пжтуването вече еж угово
рени съ Б. Т. П. Д-во и Св. Синодъ и екскурзията е обявена.
За предстоящит-Ъ великденски праздниии Гл. упр. ГБЛО
успе да уговори съ Б. Т. П. Д-во да се организира съ параходъ „Бургасъ" една екскурзия до Цариградъ, като парахода
остане четири дни на кея. По този начинъ екскурзиантите ще
спятъ и ще се хранятъ на парахода, като всички разходи ще
се платятъ въ български левове. Екскурзията е вече обявена и
се очаква, че ще има успехъ.
Гл. упр. тЪло утвърди управителните тела на следните
клонове:
СВИЩОВЪ. — Възобновенъ клонъ.
Председатель: Лазаръ Василевъ — адвокатъ
Подпредседатель: Д-ръ Н. Василевъ — лекарь
Касиеръ: Янко Хр. Янковъ — общински чиновникъ
Секретаръ: Иванъ В. Гуневъ — учитель
Съветници: Николай Високовъ — търговецъ
Запасни членове: Филипъ Поповъ — търговецъ и
Кръстю Ив. Петковъ — учитель
Контролна комисия:
Председатель: Слави Дюлгеровъ — пенсионеръ.
Членове: свещеникъ Хр. Минчевъ—свещеникъ и Христо
П. Гръблевъ — студенгь
Запасни членове: Тодоръ Консулски — учители и Димитъръ Данчевъ — пенсионеръ.
СОФИЯ.
Председатели: Кирилъ Друмевъ
Подпредседатели: Владимиръ Николовъ и Димитъръ
Алексиевъ
Касиеръ: Владимиръ Мицевъ
'•
Секретари: Македоний Т. Стояновъ и Миланъ П.
• _
'
Илиевъ
Протоколисть-секретаръ: Цветана Йончева
Съветници: Професоръ Д-ръ Ст. Бончевъ. Дими-
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търъ Тодоровъ, Манчо Димитровъ, Кирилъ Петровъ, Дора Ко
дова, Мария Паскалева, Георги $нковъ, Д-ръ Панайотъ Ганевъ,
Юрданъ Гандевъ, Боянъ Берберовъ, Георги- Маневъ, Иванъ
Генадиевъ, Петъръ Кръснаревъ и Иванъ Поповъ, полковникъ о. з.
Провърителенъ съветъ:
Д-ръ Димитъръ Калиновъ, Серафимъ Мънковъ, Панайотъ
Богдевъ.
Запасенъ членъ: Крумъ Никодимовъ.

Сказката трая около часъ и половина, но г. Сираковъ съ
своя ясенъ, отчетливъ и приятенъ гласъ успе още въ началото
да прикове вниманието на слушателитъ, още повече, че жите
лите на това село за пръвъ пжть слушатъ сказка съ подобно
съдържание. Всички научиха много' неща и извадиха ценната
поука, че България, за да напредва, требва да се уповава найвече на своите собствени сили, затова въ края г. Сираковъ бе
акламиранъ.
Следъ него взе думата г. М. Милчевъ, който поради кжНа 11 февруарий т. г.' Пловдивскиятъ ни клонъ даде своя сото време, говори само няколко минути. Той разгледа органи
традиционенъ балъ въ салоните на Военния клубъ. На бала зацията Български народенъ морски сговоръ, кое е дало
присжтствуваха офицери огъ Флота отъ Варна и Созополъ. Ба- поводъ за нейното създаване, какъ въ далечното минало, па
дори и до сега, малко внимание е обръщано на морето и не
лътъ е билъ много добре организнранъ.
говите богатства, какъ велики наши царе, които преди хиляда
На 18 февруарий т. г. Павликенскиятъ ни клонъ даде години еж раздавали просвета и култура на цъла Европа, сжщо
своята морска вечерь, на която свири оркестъра на Флота отъ еж пренебрегвали морето и това е може би главната причина,
Варна. Организирана е била томбола на предмети отъ морски дето днесъ нашиятъ народъ е останалъ въ такива тесни гра
ници. Спре' се на целите и средствата на организацията,
произходъ. Вечеринката е имала много голФмъ усп&хъ.
обърна особено внимание на корабоплаването, като важенъ
стопанско-икономически факторъ.
Морскиять сговоръ въ с. Левски
Най-накрая съобщи, че съ уреждането на детски морски
Пишатъ ни отъ с. Левски, Плевенско:
колонии тази организация полага големи грижи да заякчи и
На 3 февруарий т. г. пристигна въ селото ни г. Янко закали здравето на нашето дете, което поради икономични и
Сираковъ, доцентъ въ Варненската търговска академия и членъ др. причини е доста слабо, хилаво и немощно, затова апелира
отъ главната управа на Бълг. народ, морски сговоръ, при- къмъ слушателите да си образуватъ морско дружество, което
друженъ отъ председателя на плевенския клонъ г. Маринъ ще имъ организира морска колония, и че 'ако те събератъ
Милчевъ. Гостите беха посрещнати отъ кмета, общ. лъкарь, достатъчно средства, главната управа е готова да имъ даде
сръдищния директоръ, учителството и др. видни лица. Съоб безплатно место въ Варна, за да си построятъ собствено
щено бе, че вечерьта г. Я. Сираковъ ще държи сказка на тема: летовище.
Морската идея бе добре схваната отъ слушателите,
„Правото на народитЪ да се самоопредълятъ и
които въодушевени, почнаха да се обаждатъ, че желаятъ да
България".
станатъ членове на Б. Н. М. С ; въ това време и кметътъ сжщо '
Сказката бе обявена за 6 часа, обаче единъ часъ по-рано апелира да се основе дрижество, като още въ тоя моментъ се
читалищния салонъ бе препълненъ съ повече отъ 300 слушатели. посоччтъ петь души за временно настоятелство и трима за
Преди започване на сказката кметътъ г. А. Аневъ пред контролна комисия. Съ общо одобрение беха избрани за нас
остави на слушателите лектора, следъ това описа каква органи тоятели: А. Аневъ, кметъ на селото, А. Ивановъ, средищенъ
зация е Бълг. нар. морски сговоръ и апелира къмъ всички да директоръ, Ил. Юрдановъ, комисионеръ, Ст. Доневъ, търговецъ
подкрепятъ тая идейна организация, която само добрини ще и Ат. Костовъ, а за контролна комисия: д-ръ Мариновъ—об
донесе на нашия народъ, следъ това кметътъ покани лектора щински лекарь, Тодоръ Досевъ — търговецъ и Трифонъ Симеоновъ—счетоводитель въ Популярната банка.
.да заеме своето место.
_|"1"||"Ч_

Морени новини и съобщения
Франция
Министърътъ на марината потвърждава, че въ 1942 год.
французкиятъ воененъ флотъ ще надмине 700,000 тона. Всички
кораби ще бждатъ нови и модерни, съ изключение на трите
линейни кораби отъ по 20,000 тона, построени веднага следъ
войната, на които все пакъ е иззършенъ подходящъ ремонтъ,
за .да добиятъ необходимата стойность.
За канала между Нтлантическия океанъ и
Сръдиземно море
Известенъ е проектътъ за каналъ между Атлантическия
океанъ и Средиземно море, който да бжде прокаранъ между
Бордо и Ла Нувелъ.
Работата ще започне следъ единъ или два месеца. Пред
приятието ще ангажира труда на 80 — 100,000 души работ
ници,- като всичко требва да се привърши въ 1942 година. Вероятниятъ разходъ за реализирането на този проектъ, по мне
нието на компетентни лица, ще възлезе на 31 милиарда франка.
Каналътъ, освенъ за съобщение между океана и морето, ще бжде
още използуванъ за добиване на електрическа енергия. Разме
рите му ще бждатъ следните: дължина 400 клм., широчина отъ
150 до 200 метра, дълбочина 13.5 метра.
Русия
Изглежда, че първиятъ линеенъ корабъ отъ 35,000 тона
е заложенъ въ корабостроителницата Орджоникидзе на 15.
юлий 1938 год. — деньтъ на откриване втората сесия на вис
шия съв'етъ на съветите.

Хвърчилоносачътъ „Сталинъ", който предстои да бждз
привършенъ въ Николаевъ, ще бжде 9000 тоненъ и ще носи
22 хвърчила. Слсдующиятъ хпърчилоносачъ „Ворошиловъ" е
вече заложенъ. Неговите качества още не еж известни.
Румъния .
До сега Румъния не притежаваше докове. Всички ко
раби извършваха поправките си и почистването на подводните
си части въ Истанбулъ. По настоящемъ Румъния притежава
единъ плаващъ докъ построенъ въ Любекъ съ размери 135 м.
Х31.50 м.Х 11.50 м. и капацитетъ 4200 тона. Сжщиятъ струва
80 милиона лей. Довлеченъ е въ Кюстенджа.
Турция
Въ немски корабостроителници на 1. юлий 1938 година
Турция имаше заложени 14 търговски кораба на общъ тонажъ
47,000 тона. Сжщите беха за сметка на турското правителство.
Въ последно време турското правителство е сключило договоръ
съ английската корабостроителница „5\уап, Ншнег аш! \\П§пат
Шспагйзоп", за постро ката на нови 11 търговски кораба, които
ще бждатъ всеки единъ съ тонажъ отъ 930 до 1800 тона.
Освенъ това Турция е въ преговори за закупвзнето на 2 пжтнически парахода отъ СапасНап Ка1юпа1 54еатз1пр Со, а именно
параходите Ргшсе Непгу и Рппсе Вяу')й построени въ 1930 год.,
съ тонажъ по 6893 тона, два винта, съ турбини, ходъ 22 мили.
Лродажбатз не е още потвърдена, обаче се знае, че компанията е
поискала 750 хиляди долара на корабъ.

Подъ покровителството на Българския Народенъ Морски Сговоръ
художник-ь-гъ ГЕОРГИ В Е Л Ч Е В Ъ о т к р и в а

М О Р С К А

И З Л О Ж Б А

на 26 мартъ т. г. въ фоайето на Варненския Народенъ Театъръ
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Авелина

Приназна з а паяна

•Едно жълто паяче гледало отъ брЪга, какъ
свети Петъръ лови риба въ мрежата си, и си
мислило:
— Ехъ да имамъ такава мрежа, би било за
мене цЪло щастие! Щъхъ да си наловя толкова
много риба, та би ми стигнала за цъла година!
Свети Петъръ отгатналъ желанието му и се
провикналъ отъ лодката:
— Ела насамъ, паяче, да ти дамъ мрежата си.
Паячето радостно припнало, но не могло по
никакъвъ начинъ да се доближи до местото, кждето стоялъ свети Петъръ.
— Не мога да дойда при тебе,—съ нажалено
гласле отвърнало паячето.—Страхъ ме е отъ водата!
— Нема нищо, миличко! Тогава азъ ще ти
хвърля мрежата си на брега. Вземи я и си налови
риба. Хвърли я веднъжъ, дважъ, колкото поискашъ.
— Що думашъ, човече?—очудено ококорило
очи паячето и опънало тънките си крачка. — Дзъ
не мога да помръдна отъ местото твоята мрежа,
а ти ме карашъ съ нея риба да ловя!

Наблизо имало една муха, която чула разго
вора имъ. Забръмчала низко около паяка и му рекла:
— Слушай, паяче, наистина, че си било многоглупаво. За|нищо не се досвщашъ!
— Защо да съмъ глупаво? — обидило?се пая
чето. — Ти като минавашъ за голвма умница, кажи
да видимъ, какво си намислила?
- — Кажи на тоя рибарь, — рекла важно му
хата, — да те научи да си оплетешъ мрежа, която
да хвърляшъ не въ водата, а въ въздуха. Неговата
мрежа е много, много тежка за тебе. Ч у в а ш ъ | ли,.
глупчо?
Свети Петъръ чулъ, какво го учила мухата, и
рекълъ на паячето.
— Да бжде тъй, както иска мухата!

Той отишелъ при паяка и го научилъ да плете
тънка сребриста паяжина.
Опънало радостно паячето своята мрежа И'
зачакало «плячката си. Първа се уловила бъбриватаумница муха, а следъ нея и ВСИЧКИТЕ й прия
телки. .'.
'

В е с а паспалева

Малнит-Ъ н о л о н и с т и
ри засмЪни момченца
съсъ златисти косички
ритатъ съ луди краченца,
плъткатъ съ малки
ржчички,

Като рибки въ водата
падатъ, ставатъ, лудуватъ,
щомъ наближи вълната
гръбченцата издуватъ.

Цапкатъ дружно съ ржчички,
съ песнички се унасятъ —
веселигв дечица
отъ бр^га имъ пригласятъ.
*

Толкова еж честити,
тъй обичатъ морето,
догодина и трите
пакъ ще дойдать на лъ"го.

Съдържание:
1. Дирекция на воднигЬ съобщения - В. Игнатовъ, 2* ДнешнитЪ проблеми за водигЬ, които обгоажлатт,
България - лроф. Ст. Чолаковъ 3 Вълна (стих)-МариЯ Матеева, 4. Дарданелската „трагедия-Яриелъ 5 Единъ
разрушитель на р а б о т а - П; Л. Шишковъ, 6. Синиятъ диамантъ - Рабено, 7. Зимното пристанище при Русе
- Хр. Русев ь, 8. Воденъ спортъ, 9. Изъ живота и дейностьта на организацията, 10. Морски новини
и съобщения. И. Страница за малкитъ.
.

Редщшеиъ иомнтеть: лентенантъ В. Павпалвевъ, д-рь Г. В. Вашшь, д-рь П. Д. Сяорш « д-рь Ст. Ив. Ствяиввъ.
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Великолепенъ плажъ.

Най-модерно уредени морски студени и топли бани.
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ВсЪкакъвъ видъ морски спортъ. Ручъ-банъ (водна пързалка).
Максимална лековитость.
Категоризирани и нормирани хотела, пансионв, вили, квартири и ресторанти.

$3

бО% намаление з а плтуване по Б. Д. Ж . п р е з ъ сезона.
Чудни околности з а екскурзии и излети, красива природа.

й

Всекидневни концерти обЪдъ и вечерь въ морското казино. Д А Н С И Н Г Ъ-Б А Р Ъ.
Устройване морски тържества и забави.
Избор-ъ н а „Царица н а плажа".

К У Р О Р Т Ъ

,СВ.

Музикални тържества.

К О Н С Т А Н Т И Н Ъ

1

Прелестно, кжтче край морския брЪгъ за истинска почивка и отмора.
Плажъ —морски топли и студени бани.
Първокласенъ ресторантъ.
Джазъ. Дансингь.
Хотела ремонтиранъ. СтаигЬ снабдени съ течаща изобилна вода. Лнгажиране стаите предварително.

Редовна автобусна вр-ьзка съ» града.
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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, Италианските острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
като се посещавагь попжтните пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Александрия, Портъ-Сайдъ и Пирея.
Тия последни пжтуваНия даватъ възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни
най-много и съ разходи, който не надмйнаватъ ония, необходими за преживяване въ страната за сжщото време, да се видятъ останките и; паметниците ка всички древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ които паметници, по своята величественость
и художественость, еж още недостигнати.
"
"
Пжтуванията з а Леванта—Близкия изтокъ се йзвършватъ съ голъми и луксозни параходи,

8

пжтуване по морета, които съдържатъ безбройни -природни красоти: Брсфора, Златния Рогъ, Мра
морно море, ДарданелитЬ и ОСЕЯНИЯ съ острови Лрхипелагъ, много отъ които се издигатъ на хиляди
метра надъ морската повърхность.
.—
Последното пжтуване дава възможность да се посетятъ и всички свети мъста на еврейската,
християнската и мохамеданската религия.
Никое друго пжтуване не може да даде толкова голъмо разнообразие на неизгладими впечат
ления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговите най-всестранни прояви отъ нача
лото на човешката история до днесъ.
Дружеството подържа редовни съобщения два пжтй презъ седмицата и между всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния бързоходенъ параходъ .Евдокия".
Освенъ горните редовни линии, дружеството презъ лътнитъ месеци прави и извънредни пжтувания отъ Варна д о Цариградъ съ параходите „Царь Фердинандъ" и „Бургась" с ъ пре
стояване въ Цариградъ Ц-БЛИ три дни.
, ^
Пжтуването между двете пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Презъ сжщигв летни месеци п/х „Евдокия" плава крайбрежно по специално разписание, съ
намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ цълото българско крайбрежие
въ течение само на 36 часа.
*
И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, й при пжтуванията отъ Варна й Бургась до
Лхтополъ и обратно, пжтницитъ нощуватъ на параходите и, ако желаятъ, могатъ да получаватъ
и храната си.тамъ на сравнително износни цени.
•
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които йзвършватъ корабите на Българ
ското търговско параходно д-ство, редовни и извънредни, еж дадени въ отдвленъ проспектъ, който се
намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ при поискване
и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ' всички клонове на Морския Сговоръ.
I. Цените на билетите за Александрия съ редовните съобщения, които се подържатъ двап жти.
въ месеца съ параходите ^Бургась" и ,Ц. Фердинандъ', само отиване или само връщане, безъ храна еж:
I класъ — 4000, I! — 3000 и III — 2000.
Презъ лътнитЬ месеци, отъ 1 юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за оти
ване до Александрия и връщане съ ежилия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на престоя
на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва:
I класъ 6000 лв. II — 5000 и III — 4000 лв:, включително и храната.
II. Цените на билетите по нашето крайбрежие отъ Варна д о Лхтополъ и обратно, съ
п/х „Евдокия", по Л-БТНОТО разписание, отъ 15 май до 15 септемврий, съ право на нощуване въ Царево
въ помещенията на съответната класа еж:
.
'
I класъ лв. 300; II — 240 и III 170 лв. безъ храна.
«
Ш. Цените на билетите д о Цариградъ и обратно съ п/х „Царь Фердинандъ" и „Бургась"
презъ лътнигЬ месеци, съ престои въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите, еж:
I клась отъ лв. 1790 до 1390 Споредъ положението на мъстата
II
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З а храната с е плаща: По Александрийската
линия: закуски
22 лв., обедъ — 70 лв. и § 2
вечеря —- 70 лв., а пъленъ дневенъ абонаментъ по 150 лв.
По крайбргьжшто отъ Варна до Лхтополъ и обратно, презъ летнитъ месеци, пъленъ дневенъ
абонаментъ отъ закуска, объдъ и вечеря — 80 лв.
До Цариградъ -и обратно, презъ летния сезонъ, само съ параходитв, който правятъ екскурзии,
се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за целото пжтуване — 452 лв
•
Пра редовните пжтувания - съ п/х .Евдокия" крайбрежно се плаща "за закуска 15 лв., а за 8
обедъ и вечеря по 50 кв., а пъленъ абонаментъ — 100 лв.
8
Намаления: правятъ се само отъ редовните тарифи, за отиване и връщане предплатено 15°/о 8
за групи по-големи отъ 25 души — по споразумение.
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