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Българска Земедк и Кооперативна Банка
НАРОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ
за

ОБСЛУЖВАНЕ СЪ КРЕДИТЪ Ш П К П Т О ' СТОПДНСТВО И КООПЕРАЦИИ
Основано въ 1864 година.
Преустроено въ 1879,1904 и 1934 год.

Основенъ кппнтппъ н запасни фондове на 31 декемврий 1937 година.

1,150,000,000 лева
КАПИТАЛЪТЪ Е НЕОГРАНИЧЕНЪ
Въ края на всвка операционна година къмъ собствените банкови
средства се прибавя и цялата чиста печалба.
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ОБСЛУЖЕН СЪ КРЕДИТЪ:
ЗемедЬлскитЬ стопанства,ЦземедЬлскитЬ кредитни и кооперативни потр-Ьбителни
сдружения, тЬхнитЬ съюзи и воднит^ синдикати; занаятчиитЬ и занаятчийскитЬ
кооперации; популярнитЬ банки и тЬхнитЬ съюзи.
Д О С Т А В Я ! Земеделски орждия и машини, подбрани семена за посЬвъ на зърнени храни и
——
— фуражъ, меденъ сулфатъ (синь камъкъ) за пръскане и предпазване лозята и
овощнигЬ градини огь болести и за защита отъ паразити; занаятчийски материали и пр.
П Р И Т Е Ж А В А ! ^ антрепозитни складове за пашкули"сь пашкулосушилнивъ главнитЬ бубоотгледни и производителни села и градове, 8 модерни винарски^изби.
Н А Д З И Р А В А : Кооперативното розоварене и п о с р е д н и ч и за п р о д а ж б а т а и износа на
;
розовото масло.
П О С Р В Д Н И Ч И : Зга продажба и износъ за чужбина на земед-Блски произведения, събирани
• — — — — — — — отъ кооперативните сдружения: тютюнъ, пашкули, розово масло, пресни 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 : ЗемедЬлскитЬ' култури срещу градушка и други природни стихии; добитъка
срещу смърть и злополука; държавнитЬ и обществени имоти срещу пожаръ
и вършачкопритежателитБ 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, земеделски градове и села.
250 попул. банки въ цълата 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 занаятчийска изложба въ всички по-голъми центрове въ'Царството.
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ОРГАЦЪ РА БЪЛГАРСКИЯ ЦАРОДЕЦЪМОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а 16.
Варна, априлъ 1939 год.

Урежда

Б р о й 4.

Книжовно-просв-Ьтниятъ отд-Ьлъ

Гл. редакторъ В. Паспалеевъ

Ал. М а н о л о в ъ
капитанъ II р. о. з.

СЪОБЩЕНИЯТА ЧРЕЗЪ ДУНАВЪ
Нашата страна, макаръ и да е разположена верситетски факултети, заради големите му за
на Черно море, е сшцо и напълно дунавска, защото слуги къмъ науката:
не само че владгье 350 . километра отъ брп>га на
„Щастливъ съмъ, като виждамъ, че ведно.съ
Дунавъ, но попада въ орбитата на дунавската културните отношения се развива по особно
политика и на дунавското стопанство; презъ на щастливъ начинъ стопанското сътрудничество
шата земя минаватъ продълженията на голе- между двете държави, и че бавно, чрезъ подобре
митгь вътрешни сухоземни и водни средноевро ние на съобщителните средства, разстоянието
пейски пжтища, макаръ че преди нтьколко години между техъ се намалява и ще продължава да се
френскиятъ държавникъ Тардьо ни бгь забравилъ намалява. Надевамъ се, че хубавиятъ планъ за
въ своя списъкъ на дунавските държави, та Римъ географско сближение на Полша съ България,
требваше да му преподава урокъ по география... както и на съседните страни, изработенъ неот
Такива умишлени или не забравяния, или не- давна въ Букурещъ отъ експерти въ областьта на
познавания на световната география еж често съобщенията, ще бжде оежщественъ въ близко бжявление у големите държавници, които впослед деще, и че Балтийско море по този начинъ ще се
ствие се чудятъ, че по такъвъ незначителенъ на гледъ приближи значително до Черно, Бело и Ариатиповодъ ставатъ на континента работа отъ го- ческо морета'.
лемъ мащабъ.
Ясно е, че границите на нашия Дунавъ ста
Самото Черно море служи за продължение ватъ обектъ на пжть не само по течението му,
на дунавския пжть къмъ Азовско море, Батумъ, но и презъ него; началото се тури вече съ фери
Трапезундъ и Цариградъ, и безъ него Дунавъ не би бота между Русе и Гюргево, а вероятно е г. Мош
ималъ онова значение, което даваше право на ста чицки да е ималъ предъ видъ и бждещия мостъ
рата австро-унгарска монархия да се нарича нткжде при Свищовъ.
И така стопанските интереси се пренасятъ
„дунавската"; затова и днесъ сме свидетели на
движението на големия Райхъ, който бърза да отъ Централна Европа и въ Източна, и то отъ
замести монархията на Францъ Иосифа като единъ не само приятелски, но и братски по кръвь
възстановява системно нейните дунавски граници. славянски мощенъ народъ.
Ще улеснятъ ли нашите северни съседи
Въ противовесъ на . това малките дунавски
тези
добри намерения и чрезъ отстжпчивость и
държави вместо здравъ блокъ, споенъ отъ общите
интереси, представляватъ разкъртена нехармо- сговоръ по всички направления ще заякчатъ ли
нична мозайка; те се ограбваха една друга въ ми източния Дунавъ? Бждещето ще покаже!
Българскиятъ народенъ морски сговоръ при
налото и дори днесъ, когато по Дунавъ отекватъ
знаменателни удари, те се задълбочаватъ въ помня тези въпроси отъ дунавската политика
своята забрава, ставатъ още по-неотстжпчиви, изобщо, за да обърне вниманието на онези, които
още по-несговорчиви. Какво имъ готви идващиятъ редятъ политическа и стопанска България, че
день ? Требва ли да се ограничимъ съ пожеланието всички тези нови съображения на транспорта не
.Господъ да ги пази", когато знаемъ, че Господь само не требва да попрпчатъ на естествените
пжтища презъ черноморските ни пристанища, но
пази само онези, които сами се пазятъ?...
Ето защо и за техъ, и за насъ еж много ще требва да ги засилятъ; въ увлеченията сине
ценни думите, които председательтъ на брат требва да отидемъ до тамъ, че да служимъ на
ската намъ полска република г. Мошчицки каза чужди интереси, а да забравяме своите. Именно
на 21 февруарий т. г. на делегацията, която отъ въ тези рамки требва да ни интересува и пространа на Софийския университетъ му вржчи ди блемата за скжсяването на разстоянието между
пломата „докторъ онорисъ кауза" на всички уни Балтийско и Черно море.
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В. Игнатовть

Държавата и Българсното търговсно пара
ходно дружество

Българското търговско параходно дружество
е единствениятъ нашъ представитель въ морското
корабоплаване. Още отъ основаването си то се
ползува отъ съдействието и подкрепата на държа
вата. Тя участвува въ него съ Чз отъ капитала му,
а съ Специаленъ договоръ му е обезпечила редъ
привилегии и парична подкрепа, за да може то
успешно да извършва своята задача. Участието на
държавата въ неговото управление е единъ принципъ, прокаранъ много преди да се стигне до днеш
ното разбиране за намесата на държавата въ
частнитв стопански отношения и за направлява
ното стопанството. Още тогазъ на дружеството е
дадено определено предназначение да служи на
народното стопанство подъ контрола на държа
вата, която въ замъна на това му гарантира било
определена рента, било.определена сума за по
криване на вероятни загуби (субсидия). Така то
става проводникъ на държавна стопанска политика,
която има нужда отъ транспортни средства, за да
пренася българското производство до определени
пазари.
Неговото появяване се отрази благоприятно
на нашата търговия, защото то стана регулаторъ
на навлата, и българското" производство се осво
боди отъ експлоатацията и зависимостьта на чуж
дите параходи, а стопанството ни запази на стра
ната ни сумите, плащани на чуждия флагъ.
Въ своето развитие дружеството е преживъло
доста реформи и промени, за да може да се при
годи къмъ преобладаващите въ дадено време
условия и схващания за неговата дейность и на
соки. Тези промени се дължагь на разбиранията
отъ една страна на държавата, а отъ друга страна
на частните акционери. Естествено е, че при сжществуващето сътрудничество на частенъ и държавенъ капиталъ търкания въ разбиранията за
управление на дружеството ще сжществуватъ. До
като държавата съ своето участие се ржководи отъ
схващането, че дружеството е инструментъ на сто
панска политика, и преследва чрезъ него цели, над
хвърлящи обикновената рента на вложения капи
талъ, частнитЬ акционери се ржководятъ .отъ раз
бирането за по-голъма рента върху вложения ка
питалъ. Това различие въ разбиранията се е за
силвало съ отдалечаването ни отъ епохата на осно
ваването на дружеството и съ групирането на частнитЬ му акции въ по-малко ржце.
Основателите на дружеството, ржководени
отъ възвишенъ патриотизъмъ и добре разбрани
стопански интереси, за да се избавятъ отъ произ
вола на чуждото корабоплаване, сами слагатъ на
чало за образуване на бълг. търгов. параходство,
като откриватъ подписка въ целата страна. Дър
жавата гарантира рентата на вложения капиталъ.
Съ подкрепата на българското параходство тя цели
още да се освободи отъ плащаната субсидия на
чужди дружества и отъ политически трудности,
създавани отъ съревнуванието на чуждигв знаме
на, претендиращи да получатъ сжщо субсидията,
давана на конкурентите имъ.
ЯКЦИИГБ на дружеството еж били пръснати

изъ целата страна на малки групи и то предимно
у напредничавата класа на народа за онова време:
офицери, учители, еждии,.чиновници.и..пр. Подпис-.
ката не е дала очаквания резултатъ, та държавата,.
схващайки голъмото значение на подетата инициа
тива, дава подкрепата си, като сама покрива една
трета отъ основния капиталъ и откупува 1250 акции,.
съ които и днесъ участвува. Така тя става не само
субвенционеръ, но и непосредственъ акционеръ.
За да не спъне частната инициатива въ управле
нието на дружеството, но и да запази правото си
да участвува въ неговите насоки, държавата за
пазва за себе си 100 гласа, макаръ че акциитъ й
съответствуватъ на 250 гласа. Т Б З И гласове еж били
напълно достатъчни, за да има държавата преобладание предъ пръснатитъ частни акции за онова
време. По този начинъ тя е имала възможность
да см^ня управителните съвети на дружеството въ
кржга на неговитъ акционери. Неудобството на
това положение се е почувствувало по-късно, ко
гато партизанските страсти се пренасятъ и въ борбитв около управата на дружеството, та съ всека
промъна на кабинетите стотв гласа на държавата
еж променяли управата на дружеството. Естествено
е, че такова състояние на нъщата е спъвало това
търговско предприятие и е пръчило да се установи
въ него една постоянна търговска линия. Това е
предизвикало и необходимостьта и частниятъ ка
питалъ да се групира, за да може да се противо
постави на гласоветъ на държавата. Изходъ отъ
това неудобство се е намерилъ въ прокараното
ново положение, споредъ което държавата посочва
двама свои представители въ управителния съветъ,
а останалите четири се избиратъ само отъ част
ния капиталъ. По този начинъ гласоветЬ на дър
жавата не могатъ да повлияятъ на смяната на цълия управителенъ съветъ, затова пъкъ предста
вителите й се сменяваха съ всъка смъна на каби
нета. По този начинъ при една установена вече
насока, възприета отъ частния капиталъ, държа
вата се явява съ разни свои представители, про
карващи въ повечето случаи свои лични разби
рания, отколкото една установена държавна поли
тика. Затова ролята на представителите- на дър
жавата въ дружеството се е свеждала до създа
ване на довърие къмъ управителния съветъ отъ
страна на смъняващитБ се кабинети и до ходатай
ства предъ държавата по отношение на нейните до
говорни- задължения или нейните, права, като общественоправна институция.
Въ досегашния животъ на дружеството се на
блюдава, като червена нишка, че докато частниятъ
капиталъ е съумълъ да създаде своето разбиране
за следвания отъ него пжть въ дружеството, из
ползувайки облагитЬ, давани отъ държавата, послед
ната не е установила своята политика по отноше
ние на това дружество. Тя всЬкога е била задъл
жената страна безъ да има сериозно участие, лакто
въ управлението му, така и въ контролата на не
говата дейность. Това обстоятелство пъкъ влияе за
създаване на недоверие, изразяваще се често въ
действия отъ страна на държавата, спжващи жи-
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Бурно море
„оть П. Бояджиевъ
вота и развитието на дружествот9 за известни пе влява повече отъ 10 свои гласа и 10 по пълномощия,
т. е. 100 акции. Съ това се е целило, види се, да
риоди.
Отношенията между държавата и дружеството не се групира частниятъ -капиталъ, обаче то не
еж формулирани въ устава на последното и въ даде очаквания резултатъ, защото винаги можеха
да се подставятъ акционери за акциитъ въ повече
специалния договоръ.
Споредъ ТБХЪ държавата се задължава да оть определената норма.
плаща редовно годишна субсидия, достигаща наОграничението на дивидента даде въ резул
последъкъ до 20,500,000 лв., а дружеството да по татъ групиране на акциите, защото тЬ могатъ да
държа редовно установени рейси — крайбрЪженъ, се рентиратъ само чрезъ непосредственото участие
египетски, средиземноморски, континенталенъ • и въ управителния съветъ на дружеството, та чрезъ
пр. Държавата одобрява типовете на новодоставе- тантиеми и «други приходи" да се получи по-гонитв кораби и тарифите за навлата и контролира лъма рента, и защото вжтрешната имъ стойность,
редовното изпълнение на рейситъ. Дружеството не изчислена споредъ актива на дружеството, запазва
може да даде по-голЪмъ дивидентъ отъ 250 лева златната стойность на вложения капиталъ. И дей
на акция. По този начинъ ИЗЛИШНИТЕ печалби ствително, акциитЬ на дружеството не претърпъха
отиватъ за увеличение на активите на друже обезценението, което други акции още изпитвать
ството. Акционери могатъ да бждатъ само българи поради девалоризацията на лева. Яко пазарната
български поданици. За разтуряне на дружеството имъ стойность е подъ златната стойность на но
е необходимо решение съ участието на капиталъ, миналната сума 400 лева зл. акция, то е поради
предвиденъ въ Търговския законъ, т. е. 3А. Безъ ограничената имъ рентабилность.
съгласието на държавата е невъзможно разтурва
Борбата между частния капиталъ за надмо
нето при каквото и да е групиране на частния ка щие въ управлението на дружеството повишава
питалъ, защото държавата притежава 1/з отъ ка стойностьта на акциитъ безъ видими причини за
питала. Това обстоятелство поставя частния капи това, защото рентата имъ остава постоянна. Дей
талъ въ малко по-особено положение. Ограниче ствително, стойностьта на акциитъ отъ 4—5000 лв.
ната рентабилность на акциитъ- отъ една страна стигна до 9000 лв. и повече, докато се установи
цели да увеличи активитЬ на дружеството, като се • едно болшинство, което дава вече абсолютно вла
увеличавать корабите му, но съ това увеличава и дение на управлението на дружеството, макаръ че
вжтрешната стойность на акциитъ, безъ, обаче, па държавата участвува въ общитв събрания съ пъл
зарната имъ стойность да се измъни чувствително, ното си число гласове — 250, а не както въ ми
защото рентата имъ е ограничена. За да се изпол налото съ 100. Днесъ ако държавата участвува въ
зува вжтрешната имъ стойность, тръбва да се при- избора на ЦБЛИЯ у пра вителенъ. съветъ, не може да
стжпи къмъ ликвидация, която е невъзможна безъ състави съ останалите негрупирани акции болшин
съгласието на държавата.
ство, за да наложи новъ управителенъ съветъ,
Въ миналото сжществуваше ограничението, нито е въ състояние да гласува напримъръ недо
никой частенъ акционеръ да не може да предста верие и бламъ.
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Борбата между частнитв акционери, обаче,
има и друга страна. Тя изнесе на обществена кри
тика много недостатъци и слаби страни на упра
вленията и предизвика по-голЪмъ интересъ и отъ
страна на държавата. Защото Бълг. търгов. пара
ходно дружество е едно,обществено предприятие.
Нему е поверено почти монополното право за
морско - корабоплаване подъ българско знаме и,
следователно, то държи едно отъ най-голъмитБ
транспортни средства на нашето стопанство, което
интересува и държава, и общество. Това средство
не може да бжде използувано по начинъ, че да на
вреди или да спъне цялото стопанство.
Участието на държавата въ него като акционеръ му дава малко по-особна физиономия отъ
обикновено акционерно дружество, а отпущането
на субсидията сочи на една държавна политика,
която не може да бжде поверена безконтролно на
частния капитапъ. Най-после държавата като фискаленъ и стопански институть се явява подъ разни
форми въ това предприятие и цели да координира
действията му по-начинъ най-подходящъ за дадена
епоха и положение.
Това особно положение на дружеството, раз
бира се, спъва частния капиталъ, който естествено
дири най-добрата си рента. Но ако се противопо
стави ограничениятъ дивидентъ — 250 лв. на акция
отъ номинални 400 лв. зл. на стойностьта на ак
циитв презъ последно време, напримЪръ 9000 лв.,
какъ може да се обясни тя отъ гледище на частния
интересъ? Ясно е, че тази цена на акциите е съ
огледъ на тяхната вжтрешна стоиность и на га
ранцията, която тв представляватъ за вложения въ
твхъ капиталъ. Но тя не изключва и желанието на
частния акционеръ чрезъ вземане на управлението
на дружеството да си докара рентата, съответству
ващата на вложения капиталъ или чрезъ ликвида
ция на дружеството да получи действителната
цена на акциите. Това не ще ли е въ ущърбъ на
обществения интересъ? Тукъ е вече въпросътъ за
определяне на отношенията между държавата и
частния капиталъ.
Частниятъ капиталъ ще се стреми или да се
освободи отъ опекунството на държавата, като
използува облагитв й, или да създаде условия, за
да се съгласи тя на ликвидация, та да може да реали
зира действителната цена на акциитв. По този на
чинъ акция, купена по пазарната и стоиность, съ
ответствуваща на изкуствено ограничената рента,
ще се продаде по стоиность съответствуваща на
активитв на дружеството, т. е. не само валоризираната въ злато номинална стоиность, но и принадената такава отъ капитализирани печалби, които
еж се създали отъ подкрепата на държавата и отъ
съзнателната жертва отъ основаването на д-вото
насамъ на акционерите, които еж вложили капи
талите си съ ограничение, за да сьздадатъ бъл
гарското корабоплаване.
Държавата е длъжна да установи своитЬ от
ношения къмъ дружеството, защото тя требва да
отговори на нуждите на нашата търговия, да от
страни недоволствата, създавани отъ известни
грешки, да гарантира развитието и увеличението
на българския корабенъ паркъ споредъ нуждите
на нашия износъ и да обезпечи стопанството отъ
риска да бжде изложено на произвола на чуждитЬ
знамена, ако бълга"рското знаме не може да се бори

достатъчно ефикасно. Новите разбирания за на
сочваното стопанство налагатъ на държавата да
обърне особно внимание и на морския транспортъ.
Съвокупностьта на всички твзи въпроси наложи
напоследъкъ въпроса за етатизацията на Българ
ското търговско параходно дружество. Създаде се
цъла полемика по този въпросъ. Изказаха се и
наши капацитети икономисти въ Народното съ
брание. Държавата пристжпи къмъ основно про
учване на въпроса, за да установи своето станови
ще по него. Това се налага на държавата поради .
критикитЬ, отправени отъ обществото, което чув
ствува, че въ тази часть отъ нашия стопански животъ има известни. неджзи.
Така сложенъ въпросътъ оставя впечатле
нието, че държавата сама пристжпва къмъ ликви
дация на дружеството, а това значи, че ще се на
прави оценка на активитв на дружеството, за да
се опредъли стойностьта на акциитв, но изплаща
нето на частнитЬ акции тръбва да стане по-твхната
реална стоиность, защото въ противенъ случай ще
имаме експроприация. Всички спорове около стой
ностьта на акциитв еж безпредметни, защото акти^•витЬ на дружеството еж известни и винаги ще
намерятъ реалната си стоиность, щомъ двата
контрагента—държавата и частниятъ капиталъ —
еж заинтересовани да пазятъ интереситв си. Една
прекомерно низка оценка, базираща се на теоритични предпоставки, ще докара положението, щото
ощетениять да поиска да откупи по сжщата цена"
акциитв на сжщия контрагентъ. Привилегиитв, да
дени на родната ни индустрия, даватъ основание,
щото държавата да отчужди едно предприятие,
като го заплати по цена, изчислена по реалната
му стоиность минусъ използуваните привилегии до
деня на отчуждяването. Въ случая обаче важностьта на въпроса не е тукъ. Държавата не дей
ствува като капиталистъ, който цели да измъсти нежеланъ съдружникъ, а търси да отстрани сжществуващи неджзи, за да пригоди дружеството къмъ
задоволяване на обществени нужди, като направ
лява този п ж в м ъ стопански лостъ—параходството.
За съжаление обаче начинътъ," по който се
постави този въпросъ, и всички разисквания по
него не изтъкнаха ясно, кое налага да се пристж
пи къмъ етатизацията. Какви дефекти щвла да
отстрани държавата? И дали това е възможно са
мо чрезъ етатизацията?
Докато уставътъ на дружеството отъ самото му
основаване дава възможность на държавата да кон
тролира и направлява това предприятие, тя има вси
чката възможность, безъ да иждивява нови сред
ства, да отстрани сжществуващитЬ неджзи. Но това
може да стане, като се ржководимъ отъ строго
установени разбирания. Необходимо е преди вси
чко да се знае какво иска да достигне държавата
Подъ етатизация не се разбира само непо
средствено превръщане на дружеството въ дър
жавно учреждение. Етатизация на корабоплаването
въ абсолютенъ смисълъ на думата има въ Русия.
Но такава сжществува и въ Германия, и въ Ита
лия, па и нашата съседка Турция сжщо е етатизирала корабоплаването. Формитв на етатизацията
еж различни. Постояненъ остава принципъть дър
жавата да ржководи и да използува корабоплава
нето съ огледъ на стопанските нужди на страната.
Нуждно ли е да се изразходватъ напримъръ нови
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120 милиона лева, за да се откупягъ частнитЬ ак
ции, когато съ тази сума би могло да се създаде
съвсемъ ново предприятие отъ сжщия родъ? Защо
е необходимо обаче това, ако държавата има вси
чки възможности да отстрани сжществуващитЬ
дефекти, като влезе въ ПЪЛНИТЕ си права и, ако е
нуждно, да ги засили още?
Сътрудничество между частния и държавенъ
капиталъ налага строго разграничение на правата
и задълженията. Честите промвни на управител
ните съвети на дружеството сега еж изключени,
защото акциитъ- еж вече достатъчно съсредоточени,
за да не допущатъ промени чрезъ непочтените
комбинации на миналото.
Възможностьта да се състави единъ управителенъ съветъ съ добре подбранъ постояненъ съставъ, отъ. изпитани хора съ установени^.разбира
ния, като се отстранятъ неудобните по една или
друга причина, сега е най-лесна, защото частниятъ
капиталъ е съсръдоточенъ въ едни ржце. Днеш
ното състояние на въпроса е резултатъ отъ грешки,
за които ВИНОВНИЦИТЕ гръбва да се отстранятъ.
Нещастието е тамъ, че докато частниятъ ка
питалъ успъ да създаде една стабилность въ упра
вителните съвети, държавата продължава да смъня
своитв представители и още не е изпратила хора
изпитани въ това-•• дела, стабилизирани"въ своята
длъжность.
Тя не е определила и своята политика по от
ношение на Бълг. търг. парах. дружество, затова
виждаме съ промъната на кабинетитъ да се смънягь и отношенията на държавата къмъ друже
ството.
Макаръ и съ по-малко гласове като акционеръ, държавата е субвенционеръ и съ специал
ния договоръ има права, които по значение я поставятъ надъ акционера. Тя има всичката възможность да контролира и да насочва дейностьта на •
дружеството, като използува сътрудничеството на
частния капиталъ и по този начинъ да го впрегне
въ полезна
обществена работа, безъ да накър
нява неговата рента, но и безъ да допуща произ
волите, които създавагь положения, като това,
което се цели да се отстрани.
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Сътрудничеството на стопанска база при съ
знанието, че частниятъ капиталъ отстжпва предъ
обществения интересъ, е установено още при осно
ваването на дружеството. Това е толкова по-лесно
да се достигне днесъ, когато и двата фактора иматъ
по-ясна представа за тази необходимость, и когато
покровителството и подкрепата на държавата еж
желани. Нуждно е само държавата да формулира
СВОИГБ разбирания, и ТБ да бждатъ предвидени въ
устава и договора, за да се внесе хармония въ рабо
тата. Това ще стане щомъ държавата засили своя
контролъ въ ржководството на дружеството. Днесъ
повече отъ всъкога се налага двата фактора, дър
жава й акционеръ, да бждатъ еднакво застжпени
въ управата на дружеството. Делегатътъ на дър
жавата заедно съ този на частния капиталъ требва
да ржководятъ дружеството, а контролътъ на упра
вителния съветъ и общото събрание, въ които дър
жавата ще участвува чрезъ другъ свой представитель, ще гарантира и общество, и частни акцио
нери, че интересигЬ имъ еж запазени. Частниятъ
капиталъ не може да иска да изключи държавата
отъ ржководството чрезъ свой постояненъ представитель, а да апелира къмъ нея за облаги и
субсидии. Държавниятъ делегатъ тръбва да има
право на вето въ известни случаи, като спороветв
между него и частния капиталъ се разрешаватъ
отъ министерския съветъ. Само така ще се уста
нови онова доверие, което е необходимо за раз
витието на това дъло. Л щомъ държавата влезе
въ функциитЬ си, не е ли достигната етатизацията
въ нейната главна линия? Защо е нуждно да се
пристжпва къмъ откупуване на акциитЬ и изключ
ване сътрудничеството на частната инициатива?
Не ще ли се създадатъ безконечни спорове за це
ната на акциит-Ь, безъ да се знаятъ резултатите
за стопанството отъ държавното параходство ?
Ние считаме, че въпросъть е# лесно разрешимъ. Миналото на дружеството е дало достатъчно
опитность, която може да се използува. Иска се
само познаване на въпросите и добра воля, но
безъ лицеприятие и съ обективность, изключваща
каквито и да е лични съображения, а ржководена
само отъ обществения интересъ.
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ТечнитЬ горива и Средиземно море
НуждитЬ на човека еж го подтикнали още Другиять видъ източникъ на енергия — течните
въ далечното минало да използува за двигателна горива, използувани отъ моторитв, инсталирани
сила ветровете и ръчнитв водопади. Едва откри въ много кораби, електрически централи, фабрики,
тието на парната машина предизвиква употребле земеделски машини и почти въ всички автомобили,
нието на каменните вжглища, а появата на мото- аероплани, подводници, танкове и разни други
ритъ въ последните десетилетия наложи изпол моторизирани военни съоржжения, въ последните
зуването на течнитв горива (нафтъ, бензинъ, пет- години еж придобили едно извънредно голвмо
ролъ). Въ миналото силата на ввтроветв е имала значение и то не само за стопанския животъ, но
извънредно голъмо приложение въ корабоплава особено много за отбраната на всека страна. И
нето, а тая отъ водопадитв е движила механизмите докато въ мирно време течнитв горива се намина много мелници и фабрики. Въ настоящия ввкъ ратъ навевкжде, не така би било въ време на
водната енергия продължава да се използува тамъ, война, когато пжтищата за твхния превозъ ще
кждето я има, като двигателната сила при много бждатъ застрашени. Това обстоятелство създава на
електрически централи, а каменнитъ вжглища въ военачалниците грижи, които автоматически се
връзка съ парнитв двигатели иматъ своето прило отразяватъ върху ржководството и политиката на
жение главно при термичните електрически цен всъка страна и особено върху тия на ГОЛВМИТБ
трали, локомотивите, параходите и индустрията. държави.
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Днесъ въ стопанския живота особено на
големитЬ и напреднали народи, течните горива
играятъ голяма роля. Употреблението имъ въ по
следните години се е толкова увеличило, че скоро
не ще може да се опредъли изразходваното ко
личество. Споредъ най-добритЪ статистически све
дения, това количество може да се определи
вече само приблизително. Като употръбенъ нафтъ
презъ миналата година се дава числото 215 мили
она тона.
Не всички държави, обаче, които употръбяватъ най-много това гориво, еж щастливи да го
иматъ въ СВОИТБ страни (освенъ Съединенитъ Ща
ти). Това предизвиква бразденето на моретата и
океанитъ отъ много специални кораби, които пренасятъ това съвременно гориво до различни при
станища на свъта.
Съединените Щати, Европа, Далечния Изтокъ
се смътатъ, като центрове, кждето нафътъ се упо
требява най-много, и чийто деривати, или въ су
рово състояние се внасять чрезъ Марсилия и Хавъръ въ Франция, презъ Хамбургъ въ Германия,
презъ Анверсъ въ Белгия, презъ Ротердамъ въ
Холандия и презъ Триестъ и Генуа въ Италия.
Ако потърсимъ, отъ друга страна, пристани
щата, отъ кждето се отправя това земно богатство,
ще ги намъримъ за Съединенитъ Щати: Ню-Иоркъ,
Филаделфия, Бостонъ, Санъ-Франциско; за Мексико:
Тампико и Туапанъ; за Венецуела: Санъ Лоренцо
и Кирачао; за Холандска Индия: Батавия и Сурабая; за Персия: Абаданъ; за Русия: Батумъ и Баку;
за Румжния: Кюстенджа и по крайбрежието на
Сирия: Хайфа и Триполи.
За снабдяванесъ нафтъ на Европа, която сама
употребява 50°/о отъ световното му производство,
се използуватъ три главни морски пжтя. Единъ отъ
Америка до Европа презъ Атлантически океанъ,
другия отъ Източна къмъ Западна Европа презъ
Средиземно 'море и третия, насоченъ отъ ЮЖНИТЕ
страни къмъ Европа презъ Средиземно море (по
последните два минава по-гол4мата часть отъ теч
ното гориво).
Накратко казано, половината отъ морската
търговия съ нафтъ завършва въ европейските
държави по средиземноморския бръгъ.
Русия, която има 10% отъ световното про
изводство, има главни купувачи на нейния нафтъ
Италия, Франция, Германия, Англия, Белгия, Шве
ция и Дания. Пжтищата за това еж Балтийско и
Средиземно морета.
Англия доставя голема часть отъ нафтъ за
своитъ нужди отъ Холандска Индия, а главно такъвъ тя си доставя отъ земитЬ въ източната часть

на Средиземно море. Пжтьть за тия доставки е пакъ
Средиземно море.
• И т а л и я , която нъма източници за нафтъ и
залежи отъ вжглища (има много малко антрацитови вжглища), внася необходимия си нафтъ и ма
сло отъ чужбина; 20% отъ Съединените Щати и
Венецуела презъ Гиблартаръ, 12% отъ Пирея презъ
Суецкия каналъ, а остатъка отъ Румъния и Русия.
И всичко требва да мине презъ Сръциземно море.
Р у м ъ н и я , която изнася 80% отъ своето про
изводство, има само едно пристанище — Кюстен
джа на Черно море, отъ което се излиза презъ
Дарданелитв на свътовния пжть за нафта — Сре
диземно море.
Франция, която заема второ мъсто въ упо
требата на нафтъ, внася годишно около б милиона
тона .отъ това гориво. Снабдяването става отъ
Съединените Щати, Венецуела, Румъния, Персия,
Перу, Холандска Индия, Колумбия и Иранъ, чрезъ
два пжтя: едина чрезъ Атлантически океанъ до
французкитв пристанища на сжщия и втория отъ
източнитЬ страни и тия на Черно море до сръдиземноморскитв французки пристанища Марсилия
и Тулонъ.
Отъ казаното се вижда, че Средиземно море
представлява кръстовището, презъ което минаватъ
всички морски пжтища, по които се извършва
търговията съ нафта.
А имайки предвидъ моторизацията, която е
настжпила не само въ стопанския животъ на нароДИТБ, но особено много и отъ извънредно голъмо
значение е нейния прогресъ въ военната техника
и бждещето, което тя ще има въ строежа на ко
раби, аероплани, индустрия, всичко това увеличава
значението на нафта, което отъ' своя страна пре
дизвиква владението на моретата и специално
СрЪдиземно море.
Отъ нафтовата политика зависи морската по
литика, която е напълно въ служба на първата.
Отъ всички европейски велики сили само ед
на е, която се намира въ по-специално положение.
Това е Германия. Чрезъ СВОИТЕ рафинерии въ областьта около Хановеръ и Рейнъ тя очаква въ
скоро време да задоволи СВОИТЕ нужди напълно,
като засили добиването на течни горива отъ каменнитБ вжглища (понастоящемъ се добива около
1 милионъ тона годишно).
Отъ това кратко изложение се вижда, че
свободата на плаване презъ Средиземно море е
жизненъ въпросъ за много европейски народи.
Това създава наредъ съ другигв причини усло
вията за днешния конфликтъ и борби за Среди
земно море.
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Гибралтаръ подъ защитата на английския флотъ
С а в а Н. И в а н о в ъ
капитанъ 1 рангь

НАРАНЕЛИ
На 9 февруарий 1913 г. сутриньта командиръть на VII Рилска дивизия генералъ-майоръ Ге
орги Тодоровъ, намиращъ се въ щаба на диви
зията при с. Кавакъ, протелефонира на командира
на пристанището Карачели, лейтенантъ отъ флота
на Негово Величество Цани Тодоровъ, следната
запокЪдь:
„За обезпечаване на пристанището отъ въз
можни нападения на неприятелски партии, качени
на лодки, занапредъ да се турять на пристани
щето две орждия отъ 9 нескоростреленъ артиле
рийски полкъ, като заедно съ ротитв, изпратени за
разтоварване на параходите, ще съставляватъ особенъ родъ застава подъ ваша' команда. Вземете
м-врки за охрана на пристанището, особено нощно
време, когато в-вроятностьта за нападение е погол-Ьма. Изпращамъ ви 8 конника, които да останатъ на ваше разпореждане".
И действително, требваше да се взематъ поособени и по-сигурни м^рки за охраната на при
станището Карачели, защото презъ този периодъ
на Балканската война то имаше ГОЛ-БМО значение
за разположената на булаирскитЬ позиции VII Рил
ска дивизия и въобще за цълата IV армия, коман
дувана отъ генералъ-майоръ Стилянъ Ковачевъ.

Независимо отъ това, тъкмо по това време зава
деха продължителни снегове, които затрупаха съ
големи снажни преспи пжтищата въ тила на IV
армия, вследствие на което сухопжтниятъ подвозъ
на хранителни, бойни и отоплителни материали за
мре съвършено. Единственото спасение на тази
армия отъ студъ и гладъ бЪше възможно само
чрезъ воденъ превозъ. Я единственото възможно
стоварище, това беше пристанището Карачели. Въ
случая то беше единствената отворена врата къмъ
IV армия, чрезъ която все още имаше възможность да се продоволствуватъ тия обречени на
гладна смърть наши войски. Ето защо това малко
пристанище требваше да се пази свободно и от
крито за нашия военно-морски превозъ.
Пристанището Карачели (или Кара-чалж) се
намира почти въ средата на северния бръть оть
Сароския заливъ, недалечъ отъ едноименното село
Карачели. То отстоеше на 100 километра морски
пжть отъ Деде-Лгачъ и на 16 километра сухъ пжть
до щаба на VII Рилска дивизия въ с. Кавакъ. При
станището беше съвършено открито, обаче на 2"5
километра югоизточно то се прикриваше отъ три
малки островчета — о. Саросъ, о. Саросъ микро
и о. Саросъ скопело.
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Като се има предъ видъ, че по това време
Галиполскиятъ полуостровъ бъше въ рждетъ на
турците, че нашитв позиции бъха разположени на
шийката на полуострова при Булаиръ и че достжпа на нашитъ кораби въ Мраморно море бъше
невъзможенъ, поради владението му отъ турския
флотъ, пристанището Карачели придобиваше осо
бено важно значение, както по отношение на осво
бодените отъ насъ земи въ източна Тракия, така
и по-специално по отношение на действующитъ на
булаирския фронтъ наши войски. Безъ него тъ
биха се оказали въ твърде тежко положение, осо
бено въ моментите, когато сухоземните пжтища
къмъ този фронтъ биха се оказали неизползуеми.
Пристанището Карачели беше завладъно отъ
нашитъ победоносни войски къмъ сръдата на м.
ноемврий 1912 г., следъ като отрядътъ на славния
генералъ-майоръ Геневъ плени по-голъмата часть
отъ Кърджалийския корпусъ на Мехмедъ Яверъ
паша, а остатъка му натъпка въ Галиполийския
полуостровъ. То, обаче, не беше веднага основно
използувано, защото не бъше благоустроено, и
защото на първо време деде-агачското пристанище
задоволяваше снабдителнитъ нужди на нашитъ
войски. До началото на 1913 г. то беше използу
вано въ много малъкъ мащабъ — само за нужДИТБ на воюващитЬ непосредствено при прибръжието му наши войскови части, като то, така да
се каже, се управляваше отъ разстояние отъ ко
мандири на деде-агачското пристанище. Едвамъ
когато въ края на месецъ януарий 1913 г. то про
лича като една необходимость за изхранването на
нашите булаирски войски, нашето главно команду
ване се замисли за неговото благоустройство и
пълното му използуване, като на 29.1. 1913 год.
назначи за командиръ на пристанището лейтенанта
Цани Тодоровъ.
Когато лейтенантъ Ц. Тодоровъ пристигна въ
Карачели и пое командуването на пристанището,
завари селото изоставено и изгорено отъ турцитъ,
а примитивното му пристанище напълно разру
шено. Той веднага пристжпи енергично къмъ въз
становяване и подобрението му, доколкото това
беше възможно съобразно оскжднитъ средства,
съ които разполагаше, за да стане едно сигурно и
сравнително удобно стоварище на храни, материа
ли и бойни запаси за нуждигЬ на действуващата
при Булаииръ наша IV армия. Съ помощьта и съ
действието на една рота отъ 7 пионерна дружина
и подчиненитЬ му моряци той съоръжи набързо
единъ пристанищенъ мостъ, необходимъ за поудобно разтоварване на товаритъ. Събра необхо
димите плаващи средства за разтоварване, като
малки вътроходки, мауни и лодки, защото корабигЬ не можеха да се приближатъ близко до бре
га, а заставаха на котва на около 1 километъръ
отъ него. Организира охраната и отбраната на
стоварището и средствата за разтоварване и следъ
това, пакъ съ съдействието на 7 пионерна дружи
на, съоржжи втори разтоварителенъ мостъ за побързото разтоварване на параходитъ и построи на
брега на селото нъколко фурни и една работил
ница. Едновременно съ това той снабди пристани
щето съ една моторна лодка, която сжщо обслуж
ваше пристанището и често пжти пренасяше бързи
и леки товари отъ Карачели до устието на рЪка
Кавакъ за по-скорошното имъ отнасяне въ щаба

на VII Рилска дивизия при едноименното село Ка
вакъ. По този начинъ пристанището Карачели бъ
ше бързо съживено и нагодено да може да изпъл
нява удобно и безпрепятствено необходимата слу
жба за нуждите на IV армия.
Възкръсналото подъ вещата ржка на лейте
нантъ Цани Тодоровъ пристанище Карачели заживъ единъ -усилен-Ъу-кипящъ-животът-тъй—необхо*димъ и полезенъ въ това време за снабдяването
и превознитъ нужди на булаирскитъ ни войски.
Комендантътъ на пристанището получаваше еже
дневно множество заповеди, нареждания и молби,
които изпълняваше съ ръдка енергия и голъмо
съзнание за служебния си дългъ. Въ своята все
странна военно-временна пристанищна дейность
той имаше пълната подкрепа, съдействието и на
пътствията на командира на VII Рилска дивизия
генералъ-майоръ Г. Тодоровъ,- който обхващаше
съ войскигЬ си този прибръженъ районъ и който
най-много беше заинтересованъ отъ услугитъ на
това стоварище.
На 12.11.1913 г. той телефонира на командира
на карачелийското пристанище:
„Идете въ с. Ибридже*) съ двама офицери.
Съставете описъ на катера и лодката и въ присжтствието на кмета подпишете описа. Докарайте ка
тера въ Карачели и започнете да изпращате съ
него рогозки и черги. Вие знаете какво е положе
нието на позицията. Заповъдайте на ротата въ Ка
рачели да очисти пътя до шосето презъ Дорханъ".
На 15.11.1913 г. командирътъ на деде-агачското
пристанище лейтенантъ Н. Фурнаджиевъ му из
прати следната тайна телефонограма:
„Тази нощь параходътъ «Борисъ" пристигна
въ Деде-Лгачъ и отъ тукъ ще тръгне веднага за
Карачели. Разпоредете се веднага съ пристигането
на парахода да започне разтоварването му. За при
стигането и тръгването на „Борисъ" телеграфирайте
веднага".
На 20.11.1913 г. сжщиятъ съ тайна записка му
даде следното нареждане:
„Предлагамъ, ви г. лейтенантъ, съвмъстно съ
командира на парахода „Варна" да организирате
охраната на парахода и намиращитъ се въ него
моряци и войници".
На 21. И. 1913 г. началникъ щаба на VII рил
ска дивизия полковникъ Овчаровъ му телефонира:
.Разпоредете катера да започне превозването
на хранителни припаси отъ Карачели въ с. Кавакъ.
Вървамъ, че той е пригоденъ и стъкменъ за тази
служба. По-скорошниятъ превозъ на тъзи припаси
е належащъ".
На 25.11.1913 г. командирътъ на VII Рилска
дивизия му телеграфира:
„Разпоредете да се направи още единъ пристанъ (скеле) за бързото разтоварване на парахо
дите. Донесете още колко мауни или лодки ви
тръбватъ за разтоварването. Изпратете моряци за
да се докаратъ въ Карачели всички лодки и мауни,
които се намиратъ при бръга на залива при носъ
Ибридже".
На 4.1Н 1913 г. командирътъ на беломорската
минна отбрана капитанъ-лейтенантъ Евстати Винаровъ му предписа:
*) Село Ибридже се намира на северния брЪгь на
Сароския заливъ и отстои на 10 клм. западно отъ с. Кара
чели.

Морски сговор-ь
„Изпратените ви отъ Деде-Ягачъ две-торпеда.
Уайтхедъ съ парахода „Варна" разтоварете въ Ка
рамели и ги запазете до получаването на втора заповЪ\ць. Бойните имъ глави еж заредени съ взривно
вещество, а резервуаритв имъ еж пълни съ сгжстенъ въздухъ. Вземете м-врки за безопасното съ
хранение на торпедигБ".
На 1О.Ш. 1913 г. той получава отъ адютанта
на 3 бригада отъ II дивизия (щабъ въ с. Ени-кьой)
следната записка:
„Моля командира на карачелийското приста
нище да разреши на военния фотографъ отъ бри
гадата, ефрейторътъ Константинъ Тачевъ, да на
прави снимки отъ новото наше военно пристани
ще, заедно съ българските параходи, въ моменть
на разтоварване на съестнитъ продукти за ВОЙСКИТЕ"
ни. Подобни фотографически снимки съ съответнигв надписи подъ гвхъ ще иматъ и историческо
значение, защото ще илюстриратъ дейностьта на
българския морякъ, който се отличи, както съ
бързото устройство на това пристанище, така и съ
обслужването на водния транспортъ по снабдява
нето на IV армия".
На 12. III. 1913 г. началникъ щаба на VII Рил
ска дивизия му телефонира: „Заедно съ катера
елате и вие въ Кавакъ". Я на следния день офицеръть за поржчки отъ щаба на сжщата дивизия
капитанъ Маринковъ спре неговото заминаване за •
щаба на дивизията.въ Кавакъ съ следното нареж
дане: „Командирътъ на дивизията заповъда да
останете до второ разпореждане въ Карамели, за
да уредите съ армейския интендантъ въпросигв по
разтоварването на параходитъ съ хранителните
припаси".
На 14 III. 1913 г. лейтенантъ Цани Тодоровъ
донесе на командиря на VII Рилска дивизия:
„Донасямъ ви, г. генералъ, че вчера предадохъ
на капитанъ-лейтенантъ Евстати Винаровъ мотор
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ния катеръ съ ВСИЧКИТЕ му принадлежности и една
лодка, взети отъ островъ Саросъ. Той ще ги пре
несе съ своя обслуга по сухо презъ шийката на
Галиполския полуостровъ въ Мраморно море". | |
На 16. III. 1913 г. интендантъгь на VII Рилска
дивизия подполковникъ Христовъ телеграфира отъ
гр. Кешанъ на командира на карачелийското при
станище лейтенантъ Ц. Тодоровъ:
„По заповБдь на командира на дивизията
съставете протоколъ за приемането на катера и
мауната съ принадлежностите имъ и заедно съ
необходимия описъ го изпратете тукъ, защото г в
ще се купятъ отъ държавата".
На 3. IV. 1913 г. командирътъ на деде-агачското пристанище лейтенантъ Фурнаджиевъ му из
прати следното бързо съобщение:
„По заповвдь на Негово Величество Царя
днесъ ви се изпращатъ съ парахода „Борисъ" по
дарените отъ него 50,000 портокала и 14 сан
дъка разни предмети и 5 чувала захарь, подарени
отъ Нейно Величество Царицата — всичко за офи
церите, подофицерите и ВОЙНИЦИТЕ ОТЪ IV армия.
Предлагамъ ви, щомъ пристигне параходътъ, веднага
да разтоварите височайшите подаръци и да ги из
пратите по принадлежность, съгласно заповъдьта
за разпределението имъ, която ще получите отъ
командующия IV армия".
На 19. IV. 1913 г. интендантьтъ на VII Рилска
дивизия му изпрати следното нареждане;
„По заповъдь. Довечера катерътъ ще бжде
при устието на Кавакъ-дере въ Мраморно море*)
*) РЪката Кавакъ, която тече презъ едноименното
село Кавакъ, се влива въ източната часть на Сароския заливъ. Рекичката Кавакъ-дере, която тече покрай селото
Ексемилъ, се влива въ Мраморно море, североизточно отъ
Булаиръ.

•?

Торпедоносецъ
въ буря
отъ
Хр. Каварналиевъ,
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Въ ваше разпореждане ви се дава една. рота отъ
13 Рилски полкъ, съ която да извадите катера на
сухо и по сухъ пжть да го принесете въ Сароския
заливъ. Ротата ще ви се даде отъ командира на
полка при поискване. Полкътъ се намира на бивакъ около гр. Урша".
На 29. IV. 1913 г. командирътъ на деде-агачското пристанище лейтенантъ Фурнаджиевъ му те
леграфира :
„Днесъ тръгва параходъ „Варна" отъ Кара
чели. Следъ като го разтоварите, отделете две отъ
по-здравите мауни, които да останатъ въ Карачели,
а останалитъ дайте на командира на парахода да
ги върне на влЪкало, заедно съ обслугата имъ, въ
Деде-Лгачъ".
На 5. V. 1913 г. командирътъ на VII Рилска
дивизия му заповяда:
„Дайте катера въ разпореждане на санитар
ния майоръ Стояновъ, който заедно съ механика
Величковъ се командирова по служба въ Еносъ.
Т Б ще тръгнатъ на разсъмване, докато морето е
още тихо. Дайте имъ въ помощь няколко моряка
отъ вашите".
На 17. V. 1913 п, когато започна пренасянето
на IV армия въ Кавала, командирътъ на деде-агачското пристанище съ тайна и бърза телеграма му
заповъда:
„Разпоредете докато трае превозването да
не се допущатъ никакви лодки и ветроходи да се
приближаватъ и закотвятъ въ пристанището. Сжщо
така вземете най-строги мърки спрямо пристанищ
ните каикчии, съ огледъ да не влизатъ въ съоб
щение съ когото и да било. Яко ви еж нуждни
още средства, телеграфирайте. Донесенията ви да
бждатъ тайни".
Въ този духъ бъха и още множество други
подобни заповеди, нареждания и молби. Но и ТБзи, които дадохме по-горе, еж достатъчни за да
характеризиратъ дейностьта на пристанището Ка
рачели презъ време на Балканската война и зна
чението му за нашитъ войски.
Отначало пристанището бъше използувано
главно за разтоварване на хранителни' запаси за откженатата отъ вжтрешностьта на страната IV армия,
поради падналитЬ голъми енъжни пръспи. Тъзи хра
нителни запаси се пренасяха отъ Деде-Лгачъ въ Кара
чели съ нашитЬ военни транспорти „Борисъ* и „Вар
на" и оттукъ се разнасяха по воденъ и сухопжтенъ
пжть къмъ позициитЬ на IV армия. На 7. Н. 1913 г.
вечерьта нашиять воененъ транспортъ „Борисъ"
за пръвъ пжть разтовари хранителни припаси въ
Карачели и съ това създаде една сигурна съживителна връзка за откженатата въ момента IV армия.
Следъ това военнитв транспорти „Борисъ" и „Вар
на" редовно разтоварваха въ Карачели хранител
ни запаси за сжщата армия. Естествено е, че тази нова
и см^ла комуникационна линия за снабдяването на IV
армия не остана скрита за очите на разположените
въ Галиполския полуостровъ турски войски. Те се
помжчиха да я прекженатъ съ своитъ орждия,
обаче не успеха, защото снарядите имъ не мо
жеха да достйгнатъ до карачелийското пристанище,
а флотътъ имъ не се осмеляваше да навлезе въ
Сароския заливъ, защото по делото Бъло море
господствуваше съюзниятъ намъ гръцки флотъ.

Само за едно кратко време отъ около единъ
месецъ нашите военни транспорти „Борисъ" И
„Варна" пренесоха отъ Деде-Лгачъ въ Карачели и
разтовариха около 12 милиона килограма храни
телни и фуражни запаси за изхранването- на- IV
армия. При това тръбва да се отбележи, че разто
варването се извършваше при много тежки -и не
благоприятни условия. Преди всичко то ставаше
зимно време, подъ дулата на турскитъ орждия отъ
Галиполийския полуостровъ и при страха за едно
внезапно нападение отъ страна на турския флотъ.
Нашитъ транспорти пристигаха обикновено привечерь, заставаха на котва и презъ нощьта, при
пълно бойно затъмнение, разтоварваха товаритъси на мауни и лодки, които ги откарваха до на
бързо устроените при бръга два дървени пристана.
Нито дълбочините близко до брега, нито импро
визираните пристанищни съоржжения бЪха въ
състояние да позволятъ на нашите транспорти да
разтоварватъ направо на сушата.
Въпръки всички тъзи трудности и неудобства,
обаче, благодарение на разпоредителностьта и
енергичностьта на командиря на пристанището
Карачели и голъмото старание на подчинената му
моряшка команда разтоварването се извършваше
напълно успешно и резултатно.
По-сетне пристанището Карачели се оформи
като главно стоварище на IV армия и като такова
то й служи докато армията бъше пренесена за
действие на западния междусъюзнически фронтъ.
Къмъ средата на м. май 1913 г., когато IV
армия започна да се съсредоточава на западъ,
една часть отъ войскитъ Й бъха натоварени въ
Карачели и оттукъ съ нашитъ параходи „Бо
рисъ" и „Варна" се пренасяха направо въ Кавала.
Когато въ края на м. юний 1913 г. по заповъдь на Главната квартира нашитъ- войски се от
теглиха отъ задземието на Карачели, пристанището
беше напуснато отъ нашитъ моряци. Преди това,
обаче, лейтенантъ Цани Тодоровъ се погрижи да
пренесе по сухо или по вода всички намиращи се
въ пристанището храни и материали на сигурно и
безопасно мъсто и да разруши това, което не мо
жеше да се пренася, а можеше да попадне въ
ржцетъ на неприятеля и да бжде използувано
отъ него.
Следъ като се оттегли съ командата си отъ
Карачели, лейтенантъ Цани Тодоровъ получи друго
отговорно назначение — началникъ на бръговия
участъкъ отъ Марония до с. Макри. По този слу
чай намиращия се въ Деде-Лгачъ началникъ на
отбраната Марица—Кавала попковникъ Кърджиевъ
съ № 4341 отъ 29. VI. 1913 г. му предписва:
„Като ви съобщавамъ, г. лейтенантъ, че вие се
назначавате за началникъ на гарнизона, който
заема участъка отъ Марония до с. Макри, предлагамъ ви още сега да се отправите за местоназна
чението си и встжпите въ изпълнение на длъжностьта си. Вземете всички необходими м-Ьрки за
отбраната на поверения ви участъкъ срещу евен
туални нападения отъ страна на неприятеля. До
насяйте ни своевременно, както за взетите отъ
васъ мърки за отбраната на бръга, така и за
неприятелскитъ кораби, които. биха се появили
предъ него".
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Тукъ, обаче, той не се задържа дълго време, телно участие въ неговите сухопжтни отстжпателни
защото скоро нашитБ войски получиха заповъдь действия.
.да напустнатъ временно беломорския бръгъ. ЛейТака и при Карамели, Марония, Макри и изъ
тенатъ Цани Тодоровъ съ подчинените му части Родопите нашити славни моряци, презъ време на
се оттегли отъ брЪга на морето и влъзе въ съ Балканската освободителна война, изпълниха своя
става на Гюмюрджинския отрядъ, за да вземе дея дългъ къмъ България и родната войска.

-каСтефанг. Ив. Стояновъ

С Ъ „ВАРНА" Н А ЮГЪ>
Нощьта е тъмна, безлунна. Изглежда, че пла
Най-близкиятъ бвше легналъ и преживяше.
ването въ такава нощь презъ архипелага не е Погалвамъ го по челото, той ме гледа кротко и
•съвсемъ безопасна работа, защото комендантътъ безразлично. Светлината на близката лампа пада
остана буденъ до сутриньта. Че това е така, се въ очите му. Те сж широки и влажни и е т о . . .
-убедихъ на връщане, когато минахме сжщия пжть азъ виждамъ въ тъхъ зелени ливади, въ които ми
.денемъ. Ц Б Л Ъ лабиринти отъ острови и скали, рише на мащерика. Слънцето догаря задъ балкана.
които подаватъ остритъ си гърбици заплашително Малко, босоного момченце, съ торбичка презъ ра
надъ повърхнината. И ръдко, много ръдко фаръ, мо, подкарва къмъ село две крави и две волчета.
•чиято свътлина, като премигващо око, да посочи Когато стига у дома си, то е уморено, но найна корабитв ТЕХНИТЕ нетрасирани пжтища.
напредъ прибира ЖИВОТНИТЕ ВЪ обора, насипва
Не ми се спи. Струва ми се, че НОЩИТЕ еж имъ плвва, измива си прашнитв нозе и чакъ то
заключени светове, които ВСЕКИ мигъ могатъ да гава съда на софрата, сложена на двора. Баща му
ми разкриятъ тайнитЬ си. Облегнать на борда, азъ яде мълчаливо и отъ време на време го поглежда.
•съмъ вперилъ погледъ въ тъмната бездна, която Иска да му каже нъщо, но не се решава. Чакъ
•отстжпва сърдито подъ напора на желвзното тЪло. когато свършватъ вечерята, подхваща дума, ужъ
Морето, природата въ вечното си равнодушие ни- така, случайно:
•кога не ще могатъ да разберать човешките мис
— Ха, Стоенчо, върви се легни, пъкъ утре ще
ли — тЬ еж тъй безучастни спрямо насъ. Но дали изкарашъ само кравите!
•и ние нвкога ще можемъ да разберемъ това, кое
— Защо бе, т а т е ? . . . Какво ще ядатъ тука
то тв ни разкриватъ и разказватъ? —
даначетата?
Бащата не го чака да свърши и тежко, не
Азъ съмъ все още въ Елада, все още въ пленъ
•на поезията на отдавна изчезналия свътъ. Не е ли търпеливо издумва:
— Па върви да спишъ де, когато станешъ
това поезия на младостьта на човечеството, сбжднати мечти, неугасимъ пламъкъ, който освети най- ше видимъ!
Стоянчо си лъга, но сънь го не хваща. Той
• ВИСОКИТЕ върхове на мисъльта и творческите коп
се
мвта
неспокойно подъ вълнената черга и мисли
нежи? . . . Кжде останахте вие, богове на Олимпъ,
живи въплотители на пълно изживяване на живота за думитЬ на баща си. Какво ли искаше да каже?...
и пазители на красотата? Вие престанахте да я Най-после умората надвива, и малкиятъ воловарь
'пазите и ние, людетв на двадесети въкъ, носите заспива. При изгрввъ слънце майка му го буди.
лите на най-голъмата култура, минаваме равноду Той търка очи, не му се става. Изведнъжъ нвщо
шни покрай нея, бедното, прокудено сираче, което забравено го клъцва, и той бързо се измъква отъ
чергата. Навлича ризката и бозавитъ панталонки,
мръзне въ дрипитв си край нашитъ домове, изгра
плисва лицето си, нарамва торбичката и хуква
дени отъ бетонъ и егоизъмъ. Лртемида нъма вече къмъ обора. Баща му е вече тамъ.
•сила да опъне своя лжкъ, тризжбецъть на Посей—- Нъма ли да ги изкарамъ?
;донъ е пречупенъ, и той се е прибралъ при Про, Баща му клати глава.
зерпина, Яполонъ не препуска вихрено колесни
— Защо, бе тате?
цата си. БеднитЬ богове, ТБ СЖ тъй уморени, щомъ
не могатъ да раздаватъ щастие и да учатъ, какъ
-се гребе отъ живота въ пълни шепи! Тв сж тъй
•печални, защото тжгуватъ за изгубеното си царство!
Му-у-у... странно прозвучава този викъ всръдъ
'плъсъка на водата и ритмичното буботене на машинитв. Чакъ сега усъщамъ миризмата на торъ и
<:и спомнямъ за нашитБ четириноги съпжтници.
Обажда се втори. После трети. Клетите „консули",
изложени презъ цълия день на ЛЖЧИТБ на неми
лостивото средиземноморско слънце, сякашъ измукватъ мжката си. Приближавамъ се къмъ твхъ
и си говоря:
— Потърпете още малко! Следъ день-два за
'васъ н-вма да има вече нито слънце, нито месецъ;
дори и тризначната цифра, отбелязана въ приход
ната графа на счетоводните книги на търговеца нв- И^Я'4т»^4'^;„ :•; :-7*
*-гкйе«ЙйЙййа8^
чча да спомня за вашето пжтешествие изъ Среди
Лерось
земно море!
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— Требватъ ми нещо. . . Пъкъ побързай, че
стана късно!
Стоенчо недоумява, но тжжно поглежда своя
любимецъ, волчето съ черното петно на челото.
После отива при него и дълго то гали по врата.
Сжщия день Стоенчо едва дочаква вечернята. Слън
цето е още на единъ-два копраля отъ балкана,
когато той натирва кравигв къмъ село. Въ кжщи
тича право въ обора. Той е празенъ. Но Стоенчо
го обхожда няколко пжти, преглежда задъ всички
жгли и тогава се развиква:
— НЪма ги, бе тате!. . . Кжде еж? . . . Нвма
ли да се върнатъ?. . .
— Нъма, продумва бащата; който се прибли
жава съ бавни крачки. — Продадохъ ги, момчето
ми . . . такова. . . требватъ пари!
Стоенчо е още много малъкъ да разбере
това, Н-БЩО засЬда въ гърлото му, очитЬ му бързо
се напълватъ съ сълзи, които образуватъ две вадички по страните. Минавагъ нъколко мига, докато
му става напълно ясно, че никога вече не ще
види своя любимъ Сивчо, и тогава той започва
гласно да р и д а е . . .
Какво ли не вижда човъкъ дори и въ Сре
диземно море, когато корабната обстановка го
пренесе назадъ, въ българското село, кждето пър
вичната сила на чернозема подхранва душитЬ на
малкитъ воловарчета!
Следъ кратъкъ сънь минава и тази нощь. Ко
гато на следната сутринь излЪзохъ на облятата
отъ слънце палуба, видЪхъ, че приближаваме къмъ
едно малко градче, разположено по високия брътъ
на неголъмъ, съ неправилния очертания островъ.
—Леросъ! казва капитанътъ съ спокоенъ гласъ.
За него ЦБЛОТО пжтуване не е нищо повече отъ
една разходка по главната улица на нашия градъ.
Котвената верига затрещява. Спираме предъ
острова. Тамъ, нъкжде, скрита отъ погледа на не
посветените, е въздухоплавателната база на италиянцитъ, затова той е недостжпенъ за чужденците.
Но и местнигЬ жители н-вматъ право да го напускатъ, а живъятъ като пленници на своя малъкъ
островъ. Идватъ голъми лодки, теглени отъ мотор
ници, и започва прехвърлянето на първата поло
вина отъ „консулитЬ". Лзъ си вземамъ сбогомъ
отъ волчето съ черното петно на челото, преди
винчътъ да го люшне за втори и последенъ пжть
въ живота му въ въздуха. Следъ това се прилепямъ
къмъ борда и съзерцавамъ първото средиземно
морско градче, което се разкрива, макаръ и пер
спективно, предъ мене. ВсЪка една отъ неговитъ
кафяви и бели кжщи съ еднообразни фасади и
плоски покриви е готово петно за една хубава
картина. . .
Гледамъ този живописенъ затворъ и си мисля:
отсреща, на малоазийския брътъ, англичаните не
закъснъха да устроятъ своитъ летища. Въ противовесъ на Малта се създаде Пантелария, срещу
Гибралтаръ—Цеута, Родосъ срещу Кипъръ и т. н.
и т. н. И въ съзнанието ми изплаваха непринудено
думитй на Елизе Реклю: „Западната цивилизация
никога не би се родила, ако Средиземно море не
миеше бреговете на Египетъ, Финикия, Мала-Лзия,
Елада, Италия, Испания, Картагенъ. Безъ това мо
ре, което мие брътоветъ- на три континента Евро
па, Лзия и Лфрика и е служило за свръзка между
арийци, семити и бербери, безъ този великъ по-

средникъ, който прави по-умЪрени климатите на»
всички крайбрежни страни и облекчава достжпа
до ГБХЪ, който носи кораби, разпред-вля богатстваи поставя народитЬ въ взаимни отношения — Ц-Блиятъ нашъ Западъ би останалъ въ първобитно.
варварство". . .
Превратности на историческата еждба! На>
този „великъ посрътшикъ", на това море, коетонъкога е сближавало народите, сега се пада неза
видната участь да ги разделя. Много отъ неговитЬ
хубави острови еж превърнати въ барутни погреби,.
които само чакатъ най-малката искра да избухнать.
и да обагрятъ бистрите му сини води съ цв-Ьта,.
който най-малко ще имъ подхожда. . .
Скоро се прощаваме съ Леросъ. Отсега нататъкъ предъ ОЧИТБ НИ се нижатъ, островитв на
Додеканеза, иЛи италиянската Изола Игее. Високи
и голи, тъ мълчаливо носятъ на плещитЬ си ми
налото, което не може да стане настояще, и на
стоящето си, което, безъ да си спомня за миналото,.
безучастно гледа къмъ неопределеното бждещеЕто, това е Косъ, кждето се роди Хипокритъ, неза
служено обявенъ за баща на медицината, макаръ
че беше само единъ отъ първородните синове на
тази наука. Тукъ е и Патмосъ. На връщане, ко
гато минахме западно отъ Додеканеза, ние ясновидехме градчето му, залепено като агЬжна лави
на на самия връхъ. Това не е просто сравне
ние. Действително едно селище, което спокойноможе да бжде взето за енътъ, ако човъкъ самоза моментъ забрави, че това явление въобще
е непознато въ Егея, което, подобно на дете се е
вкопчило въ скута на майка си и сякашъ го е
страхъ да тръгне надолу къмъ морето. Дали тамъгоре заточеникътъ Иоанъ, библейскиятъ поетъ философъ е написалъ своя Лпокалипсисъ? Твърде
е възможно, защото откровенията спохождатъ хо
рата или въ висините или въ дълбинитЬ, но ни
кога по средата. Тукъ еж сега за сега и МОИТБмисли, които, се плъзгатъ леко надъ водата и догонватъ познати и непознати брегове. И това, до
като предъ насъ изплава сиво-синкавиятъ силуетъна Родосъ.
Родосъ\ Главниятъ островъ отъ Додеканеза,
средището на античния Хексаполисъ, островътъ,
който си избраха въ средновековието рицаритвмонаси отъ ордена на ИоанититЬ... Родосъ, остро
вътъ на розитЬ! Лзъ вече предвкусвамъ очарова
нието на онова, което ни чака. Дано само престоятъ е по-дълъгъ! . .
„Варна" спира предъ пристанището. Докатосе освободи отъ товара си, ние ще бждемъ на
острова. Къмъ шесточленната ни група се присъединяватъ Н-БКОЛКО души отъ командния персоналъ г
и една моторница ни отнася къмъ бръта. Още
малкото, кокетно пристанище, строено въ античенъ
стилъ, грабва погледа. Напразно само ще се о з ъ р 
тате за Родоския колосъ, гол-Ьмата 32-метрова ста
туя на слънчевия богъ, която въ античния свътъ
се е възправяла предъ входа му и се е смъталаза едно отъ седемтв световни чудеса. Той е изчезналъ, както еж изчезнали и другигв петь, по
бедени отъ времето. Останало е само едно отъ
чудесата на стария св^тъ, което все още продъл
жава да бжде чудо на чудесата — Хеопсовата пи
рамида. Не напраздно за нея и нейнитЬ по-малки^
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•сестри се казва, че всичко се бои отъ времето,
•само времето, се бои отъ пирамидите.
Градчето Родосъ ни посреща съ своята пъ
строта. По липса на друго, по-подходящо сравне
ние, азъ ще я нарека средиземноморска пъстрота
•и мисля, че съ това ще изразя твърде много отъ
това, което искамъ да кажа. Пъстъръ е и паважътъ,
-и~населението, и- КЖЩИТБ, СЪ една дума всичко,
защото не малко раси и култури еж сложили тукъ
•своя отпечатъкъ. Представата за тази пъстрота,
обаче, въ МОЙГБ спомени винаги се изразява, преди
всичко, съ уличната настилка, която може би нЪма
подобна на себе си. Представете си ръчни камъ
чета, заоблени, само черни и бели, набити съ
•остригв си краища едно дъ друго, но така че чер« И Г Б да образуватъ правилни орнаменти на бълъ
•фонъ. И представете си по-нататъкъ, че тази на
стилка продължава въ двороветъ, антретата на
•скромните кжщици и оттамъ въ стаитв. Врати
•и прозорци еж широко отворени, за да пропуснатъ малкото хладина, която морето може да прати,
и родосчани не скривагь отъ погледа на минува
чите това, което впрочемъ всеки би могълъ да
имъ покаже: какъ се пие следобедно кафе, какъ
се играе на карти, или какъ се бъбри за житей
ските радости и несгоди. . .
Азъ винаги съмъ показвалъ склонность, ко
гато съмъ се намиралъ на нъкое мътто, СЪ славно
•и блестящо минало, да оживявамъ това минало
•чрезъ ВСБКО случайно лице, или предметъ. Така
напр., първата срещната хубава жена на Родосъ
ми напомня за Венера Родоска, приютена въ бо
гатия музей на острова. И азъ се запигвамъ, дали
«•вкоя нейна далечна прабаба не е служила за моделъ на известния Филискосъ Родоски, сжщо тъй,
както едно случайно подритнато кжече мраморъ
ми наложи, въпроса, дали то не е отъ оня блокъ,
отъ който подъ творческия чукъ и длето се е о•формила групата Лаокоонъ.
Минаваме презъ много улички, площади и
•чаршии, въ които има Н-БЩО ориенталско и нъщо
•европейско, което не е напълно нито едното, нито
другото, което по-скоро може да ви се стори екзотично-романтично, минаваме, за да стигнемъ до
•една улица, която има свои събратя по време тукъ,
въ стария градъ, но която все пакъ си остава
единствена не само въ Родосъ: У1а с!е1 саУаИеп,
улицата на рицаритъ. Не познавамъ друга улица
отъ нъкой европейски градъ, който се слави съ
запазени срЪдно.въковни части, която би могла да
Ви създаде по-силна илюзиЯ за средновековното,
да ви пренесе въ него, отъ тази не много дълга,
тържествено пуста улица отъ Родосъ.
Отъ двегЬ й страни се издигатъ приоритъ на
различнитЬ народностни секции огь ордена на родоскитв рицари. Струва си човЪкъ да понадникне
въ нЪкое отъ ТБХЪ, си казвамъ самъ на себе си,
тъй като групата ми беше изчезнала въ н^коя отъ
страничните улици, и тъкмо си мисля, дали ткзи
каменни сгради еж обитаеми, когато чувамъ задъ
една полуоткрехната дворна врата женски гласове.
Пррвирамъ любопитно глава и виждамъ три по
четни матрони, седнали на низки столове, увлече
ни въ разговоръ. Едната огь ГБХЪ, щомъ ме зърна,
скача отъ местото си и ме кани любезно да влЪза
съ единъ невъзможенъ френски, съ още по-невъз
можно произношение. Не искамъ да кажа, че мо-
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ятъ „френски" е безупръченъ. Все пакъ ние се
разбрахме великолепно, защото съмъ забелязалъ,
че когато двама души отъ два различни нации се
разговарятъ на единъ трети езикъ, се разбиратъ
най-добре. ГрешкитЬ, които изправя недостигътъ
отъ граматика и лексикално богатство, се отстраняватъ съ ржце и крака, и разговорътъ се движи
напредъ, сякашъ подскача по неравенъ калдъръмъ.
Извинявамъ се и пожелавамъ на тритв „Ьоп
501г", безъ да прибавямъ, че „днесъ времето е много
хубаво" — тази размънна монета за подхващане на
разговоръ, който тръбва да спре още въ началото
си. Съобразявамъ въ последния моментъ, че да кажешъ това на родосчани е все едно да кажешъ
НБКому въ Лондонъ: „Днесъ има пакъ мъгла!" Из
качваме се въ горния етажъ. Единъ неспиращъ
потокъ отъ думи се излива върху мене. Моягь
„чичероне" смъта вероятно за нуждно да ми раз
каже историята на ордена отъ идването му на
острова до преместването му на Малта, следъ
покоряването на Родосъ отъ турцигв. Но азъ немамъ време дори да изслушамъ предназначението
на различните покои, презъ които преминавамъ
съ рекордна бързина. Спирамъ се само по-продъл
жително въ голтзмата зала, чиито стени еж укра
сени съ грамадни, работени съ маслени бои, пор
трети на различни, отдавна изчезнали първенци
отъ ордена. Хвърлямъ следъ това бЪгълъ погледъ
върху голъмата „Шзкиге
" съ страници отъ пергаментъ и бързамъ да догоня групата, защото тръбва
да посетимъ и обходи мъ и Порто да Мандрачио,
новиятъ италиански градъ, изникналъ въ непосрЪдно съседство съ стария.
Вили въ новъ, модеренъ стилъ всрЪдъ свежа
средиземноморска растителность, асфалтирани ули
ци, обществени здания и хотели, при които творческиятъ замисълъ и художественото изпълнение
еж вървели ржка за ржка — ето, накратко, това е
Порто ди Мандрачио. Винаги съмъ смъталъ ита
лианците за добри архитекти — по традиция и
наследство. Затова въ губернаторството е възкресенъ ренесанса съ неговото антично полихромие
(многобагреность). Плъзгайки се по разноцветната
му мраморна облицовка, погледътъ неволно от
правя мисъльта къмъ палата на дождигЬ въ Ве
неция. Кжде се намираме ние? Нима на прага на
близкия изтокъ? Когато вечерьта крайбрежното
корсо плувне въ електрическа светлина и много-
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людна тълпа се засуети по него и изпълни локали
и ресторанти, човъкъ само съ големи усилия би
могълъ да си представи, че не се намира н-вкжде
на Лазурния б р ъ т ъ —
Къмъ 10 часа се прибираме неохотно на па

рахода. Казваме „сбогомъ" на Родосъ, а бихме
желали да бждесамо „довиждане", защото краткикиятъ престой на този островъ остави у насъ непо-'
колебимо желание да го посетимъ и втори пжть.
Дали това ще стане никога?

-кзн
Н а д я х. Й о в к о в а

Б У Р Я
Въ задимената задушна кръчма, която като
малъкъ фаръ примамва моряците отъ сушата къмъ
себе си, е пълно. Тя е на края на пристанището и
посреща всички параходи, които идватъ. Моряцигв
я приветствуватъ отдалечъ като * старъ, в-вренъ
другаръ, който не се уморява да ги чака. Дълго,
търпеливо, спокойно, докато ГБ кръстосватъ море
тата, слизатъна чужди брегове, борятъ се съ опас
ностите. Тя стои и чака, като стара сбръчкана
майка,своитъ немирни чада. Отъ нейнитъ прозорци,
прилични на старчески очи, струи мека, червена
светлина. Вратата е попуотворена дори и презъ
зимата. Силниятъ в-втьръ я блъска съ ярость, но
сакатиятъ Стоянъ, съ невъзмутимо спокойствие я
отваря пакъ, за да излизать димътъ и алкохолните
пари, които пълнятъ тъсното помещение. Това той
прави може би двайсеть—трийсеть пжти, безъ да
се умори, безъ да му дотегне. .
—. Пущината . . . ще ни издуши тукъ . . .
Стоянъ е билъ морякъ. Работилъ като огнярь
въ търговските параходи. Една нощь, ЗЛИТБ езици
казвагъ, че билъ пиянъ, пещьта обгаря ржката му
и я превръща въ нъкакъвъ безформенъ вжгленъ.
Обезщетението си изпилъ съ другари още пър
вия месецъ:
— Да удавя мжката по морето.
Казвать, че нЪкжде навжтре ималъ жена. Но
той остана при своя ГОЛ-БМЪ другарь, постжпи като
прислужникъ въ моряшката кръчма на бай Слави
и така имаше чувството, че животътъ му почти не
се е променилъ. Спокоенъ и ленивъ, той б в въ
веселъ контрастъ съ вечно възбуденитв, шумни
моряци.
Въ тоя моментъ Стоянъ стои предъ една маса
съ нъкаква забравена поржчка въ ржце и слуша
съ явна наслада спора между двамата млади
рибари:
— . . . Ти ще я оставишъ на мира, защото не
обичамъ да се шегувамъ . . .
Стоянъ гледа съ симпатия хубавото, мургаво
лице на младия левенть.
— Бря, бря, бря . . . Ти, Калояне, за една
жена ли си останалъ? — смее се Стоянъ.
— И тя не го иска, — добавя насмешливо
другиятъ рибарь. — Не съмъ му я отнелъ. Тя сама
дойде при менъ.
— Я го гледай ти Илията . . . Още млеко има
около устата, а почналъ на бача си вода да подлива, — пази неутралитетъ Стоянъ.
— Ти я си гледай работата . . . — кипна Калоянъ.
Но сакатиятъ не се обижда отъ любезностьта му.
— Да не е за Сийчето?—пита насмешливо той.
При това име двамата рибари си размънять
погледъ, пъленъ съ заплаха и едва сдържана ярость.
— Добре го знай . . . Ножътъ ще стърчи
Между плешкитЬ ти, — казва глухо Калоянъ.

Става, блъсва стола и излиза.
Стоянъ гледа младото русо лице на Илията,.
цело пламнало, съ искрящи очи и презрително
свити устни.
— ВлЪкачъ, — плюе той къмъ вратата — от
коле му е казала вече, че не иска да го види, но
не разбира дебелата, стара глава . . . Ний сме си
прилика и по възрасть, и по нравъ . . . Той е цЪла
мечка. Тя е малка весела птичка. Какъ биха ж и 
вели заедно? . . .
— Но тя му бЬ годеница преди да дойдешъ.
ти, — възразява Стоянъ.
— Било що било. Гледай какво е днесъ . . .
Насила любовь не се в з е м а . . . А той я иска.Предънея се заканвалъ, че ще ме убие, че ще я о т в л е ч е . . .
Трепери отъ името му само. Не см^е никжде да
излЪзе, да не го срещне.
— Ти се пази отъ него, — съветва сериозно
Стоянъ. — Не познавашъ ти, момче, Калояна . . .
Не мечка, а орелъ е той . . . Гордъ, смЪлъ, благороденъ . . . Глупачка е тя, че го е сменила съ тебе.
Какво си т и ? . . . Дете, бозайниче о щ е . . . Но пази
се да не разсърдишъ Калояна . . . мало и голЪмому иматъ страха. А ми се вижда, че не на шега
ти се е заканилъ.
Илията, унизенъ и ядосанъ, гледа съ плам
тящи очи сакатия Стоянъ и вика силно:
— Нека има само късметъ да ми,падне твоятъ орелъ . . . И той ще е толкова юнакъ, колкотосакатата ти ржка работа ще върши. Щ е ви покажа
азъ тогава отъ кого тръбва да се страхувате . . .
И оставяйки недопитото вино, той излиза, катотръшва силно вратата.
Стоянъ отива спокойно и я отваря.
Тиха, тъмна ноемврийска нощь.
Понедълникъ е день, благословенъ отъ Бога
за работа. Той е едно начало, изпълнено съ малки,
неясни надежди и охота за трудъ следъ кратката
неделна почивка.
На бръта кипи работа. Рибарите преглеждатьи приготвять мрежитв, стътатъ лодките . . . Н^кои
еж излезли вече отдавна въ морето.
Калоянъ се излежава ц-вла сутринь въ своята
стаичка. Исполинътъ чувствуваше непозната тягость, която сковава целото му сжщество. Сърдцето му вие, като гладенъ вълкъ. Той обича . . .
Той мрази . . . Прилича на грамаденъ джбъ, поваленъ отъ буря.
Когато слабото есенно слънце сви своя пжть
надолу. Калоянъ се протегна тежко и стана. Тръбва
да излезе. Свикналата на широкия просторъ душа
се чувствува затворена въ клетка тукъ. Щ е отиде
при своя добъръ другаръ, и той ще погълне м ъ 
ката му.
Съ унила, провлечена стжпка Калоянъ се п р и 
ближава къмъ рибарския пристанъ.
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Калиакра
-отъ Хр. Каварналиевъ
Кръвьта му забуча страшно, главата му се по«мжти и огромните юмруци се свиха съ страшна сила.
На десеть крачки отъ него русиятъ Илия се
сбогува съ Сийчето.
Какъ не ги забеляза-по-рано ? Тогава, не би
.дошълъ. Отъ сърдцето му капе кръвь. Всека капка
дълбае въ мозъка му . . .
, Проклетници . . . Убий ги . . . Убий ги . . .
Изглежда, че и ТБ не го бъха видели. Когато
високото стройно момиче обърна черните си ис
крящи очи къмъ него, отъ устата й се изтръгна
сподавенъ викъ. Илията повдига очудено глава и
•среща пламналитЬ, мрачни очи на Калояна.
— Не ти ли казахъ азъ тебе, хлапе такова,
Да не си пъхашъ носа, гдето не ти е работа?
Гласътъ на Калояна е ужасенъ.
— Ями ти ? . . .
Мълния поразява момичето.
— Носа си още не знае да обърши, а поч
нала вече на любовь да играе . . .
Момичето хлипва високо и поб-вгва къмъ
•брега.
" Двамата мъже, изправени съ целия си ръстъ,
<е гледатъ втренчено. Илията чувствува студени
тръпки по гърба си.
— Тоя пжть вече нъма да ми избъгнешъ...
Довечера ще си поприказваме за последенъ пжть,
« ако не разберешъ, тогава . . .
Калоянъ хваща съ косматата си лапа мръсния
ножъ, който стърчи отъ ботуша му. Безъ да го
погледне повече, той бутва силно лодката въ во
дата, скача вжтре и поема греблата.
Илията стои като вцепенъ. Но . . . любовьта
свети въ душата му и стопява тежкото чувство,
което се вмъква тамъ съ погледа на Калоянъ. Той
•се обръща къмъ бръта и вижда скрита между
Дърветата светлата фигура на момичето. Иска му
се Да изтича при нея, да я притисне още веднъжъ
* ъ м ъ гърдит-е си. Но . . 1 Калоянъ може да види.

Младежътъ се срамува отъ това. Когато единъ
мжжъ върши работа, требва да я върши сериозно...
Скача леко въ лодката си и отъ устата му се
изтръгва неволно възторжена пъсень, която литва
като птичка"къмъ небето.
Калоянъ не го чува. Той гледа намръщено
небето. На хоризонта се трупа гжста, тежка маса
отъ облаци. Бръгътъ б е още близо, когато Кало
янъ започна да сръща ЛОДКИТЕ на другитъ рибари.
— Кжде, Калояне ? . . . Не виждашъ ли каква
буря иде?
— Нищо, нищо . . . Нима да влизамъ много
навжтре. Празенъ понедълникъ не бива...
Всички бвгатъ, гонени отъ чернитв облаци,
които лазятъ по водата.
Калоянъ чувствува приближаването на опасностьта и съ цълото си сжщество се стреми къмъ
нея. Д а . . . Той ще премери своитъ сили съ бурята,
която наближава. Само така би могълъ да намери
отдушникъ на много по-зловещата буря, която
кърши душата му. Кжде другаде би могълъ да
изл"Ье тая накиггБла, страшна сила, която напира
въ гърдитв му? Той ще се задуши така. Да убие
Илията ? . . . Но какво е Илията ? Едно дете, което
ще смаже още съ първия си юмрукъ.
Бурята . . . Той я търси . . . Той я вика . . .
Само тя ще се бори съ равни на неговите сили.
Н о . . . какво е това?. Въ дрезгавината, която
се спусна изведнъжъ върху земята, той вижда още
една лодка, която идва отъ бръга. И до него до
стига смесената съ глухия тънтежъ на морето волна
пъсень на Илията! ,
Водата се раздвижва на големи, тежки вълни.
Вътърътъ налетъ наведнъжъ, .като спуснать отъ не
бето огроменъ мечъ, обхвана ленивата вода, чер^
НИГБ облаци, малката лодка на Калояна, и всичко
се развихри, като буенъ огънь. Мракътъ стана тол
кова гжстъ, че не се виждаше вече нито водата,
нито небето, нито дори добре лодката, която се
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премъташе като перушинка, носена отъ ветъра.
Нвмаше вълни: цялата вода клокочеше и ту от
криваше ТЪМНИТЕ, зловещи бездни на СВОИГБ дъл
бочини, ту съ бЪсна сила се устремяваше нагоре
къмъ небето.
Калоянъ забрави себе си. Вихърътъ помете
всичко отъ душата му. И въ тая пустота той чу
тихия шепотъ на тъпото:

Калоянъ тргпва силно. Г л а с ъ т ъ на смъртьта ....
Той се разнесе почти подъ самата л о д к а . К а л о я н ъ
се навежда и вижда една р ж к а , която с е . губЪшевече в ъ водата. Д р ъ п в а силно л о п а т и т в и успъва
да хване ржката на давящия се. Едва н е се о б ъ р н а
с а м ъ въ водата.

— Не ще мога да го изтегля, — мисли Ка
лоянъ.
Но . . . отгде се взе тая сила ? 1 -БЛОТО на
—( Искамъ да живъя . . . Искамъ! . . .
Илията
се преметна въ лодката. Калоянъ хващаТихъ и все пакъ така мощенъ, че надвиша
ваше страшния грохотъ на морето. ВСБКИ нервъ здраво лопатитъ и почва пакъ да гребе. Той не
трепти. Струва му се, че е раздробенъ на милиони погледна дори къмъ мократа купчина месо, коятомвлки кжсчета и всЪко отъ тъхъ се бори храбро се валяше, наполовина потънала въ вода.
Една грамадна вълна подхвърли високо-мал
и устоява на урагана.
ката
дървена играчка. Когато падна, Калоянъ усъти,.
Дали е блъснатъ навжтре въ морето? . . .
Силенъ ударъ го,повали в> ; лодката. Челото че заседна. Бръгътъ . . .
Той избърсва очите - си отъ-солената т о д а и
му се чуква въ седалището. Но инстинктътъ, по-сикръвьта,
която все още струеше отъ челото, и селенъ отъ страшната болка, го изправя веднага на
крака. • Отъ челото му тече кръвь и лепне по очитъ. оглежда. Пъсъкътъ се извиваше на малки стълбчета къмъ черното небе.
Лодката е почти пълна съ вода.
Калоянъ хваща силно Илията за раменетЬ и
Какъвъ вой! . . .
Калоянъ настръхва. Настжпва зловеща ти го изправя. Тоя съ мжка отваря очи.
— Е . . . Слизай вече . . . И да знаешъ, че ношина. Много по-зловеща отъ страшния тънтежъ
жъть
ще стърчи между плешкитъ ти! . . .
на бурята . . . И въ тоя мигъ до Калоянъ достига
Калоянъ скача отъ лодката и, олюлявайки се,слабъ стонъ, който идва каточе отъ ада:
се изгуби въ мрака.
— Помощь! . . .
На другия день сакатиятъ Стоянъ съ явноСжщиятъ гласъ, който приветствуваше бурята
удоволствие
разправяше въ кръчмата:
съ пъсень преди > малко. Илията . . .
— Знаешъ . . . Тая сутринь идвамъ на ра
Бученето изригва изъ дълбочините на мо
рето още по-силно, и поглъща гласа. Нова маса бота. Пжтьтъ ми е покрай гарата. Гледамъ и невода се стоварва върху плещитЬ на Калояна. Той вървамъ на очитъ си . . . Илията, нарамилъ своето
се залюлява силно, но не пада. Предъ помжтения вързопче, бърза нататъкъ. „Кжде бе Илия?" —
му погледъ изплава едно име, написано съ кръвьта питамъ азъ. „Заминавамъ..." „Е, домжчнъ ти за
майката", — смъя му се азъ. „Нъма да се върна
на сърдцето му.
повече тукъ . . ." Стжписахъ се отъ почуда. Пи
Илията . • .
тамъ го туй, онуй . . . той махва само съ ржка и
Проклятие!
изтича въ гарата. ,Тичамъ и азъ по него, но го
Съ бъсна сила Калоянъ се насочва къмъ ме видъхъ вече на влака, който тръгваше . . .
стото, откждето чу гласътъ. Може би се е удавилъ
— Уплаши се отъ Калояна, хлапакътъ,—смъвече? Въ тъмнината не се вижда нищо, освенъ ятъ се моряцитЬ и рибаритв.
бвлата пъна на водата. Лодката едва не се обръща,
Но Калоянъ, който пушеше лулата си край
ударена въ страни отъ една голъма вълна.
печката, знаеше добре, че Илията не бъ избегалъ
— Помощь! . . .
отъ страхъ.
.ЛРИВД,

Изнуство и ннижнина

Морски пейзажи отъ Георги Велчевъ

и
Подъ покровителството на Българския народенъ морск 9
сговоръ въ Варна на 26 мартъ т. г. въ.фоайето.на Варненски8
народенъ театъръ се откри, съ уводно слово отъ подпредседатела
на Г.У. Т. г. ийж. Т. Атанасовъ, художествената изложба н
Георги Велчевъ.
Грамадната часть отъ картинитЬ еж съ морски сюжегь
и представляватъ ц-Ьлъ тремъ отъ изгледи отъ нашето черно
морско крайбрежие, особено въ южната му часть, около Созополъ, градътъ нареченъ .Ерусалимъ на българските худож
ници — моряни", и най-вече около носовете .Доброгледъ", ,Св.
Стефанъ", „Христосъ", ,Св. Галина" и др.
Тия места, съ безбройните скалисти носове и малките
бухти и заливчета, имащи характера на малки фиордчета, еж
привлекли художническото търсене, на Георги Велчевъ.
Той излага вече за четвърти'пжть картини съ морето и
се очерта ясно като единъ отъ най-добрите български худож
ници — моряни.
Роденъ при морето, впечатлилъ въ ранната детска,възрасть неивгяадимитЬ мигове на величие и страхотнйсть на мо
рето; Вей^йвъ.',изучи нашето черноморско побр-Бжйе и остана
завинаги очарованъ отъ него. Това очарование и това благого
вение той поднася и намъ и съ това сближава нашето обще-,

*
ство и младото българско изобразително изкуство съ морето,.
като върши по този начинъ здраво, умело и възторжено де
лото на Българския народенъ морски сговоръ.
Морето у Георги Велчевъ е предимно тихо и спокойно,
То е мирътъ, който -е желанъ за моряка, за да се-отмори отъ
бурните скитания по морския ширъ, чаровниятъ св-Ьть за оня г
който идва при брега, за да бжде тамъ въ непосредственъ досегъ и наблюдение на великата космическа сила —морската
стихия.
Тамъ вълните еж умаломощени и се разбивагь о скалите,
о .Сфинкса" при Созополъ, о ,Св. Галина", за да умратъ въ
последенъ напънъ, отгласяващи ехото на единъ далеченъ светъ.
Това ехо се чува и звучи въ картините на Георги Вел
чевъ, това е шепотътъ, който долита отъ великолепните пей
зажи и платна до омагьосания погледъ на зрителя, който стои.
захласнатъ предъ .Прибоя" и ,Св. Галина*, до неговите уши.
Целиятъ морски художественъ миръ на Георги Велчевъ
носи отмората и успокоението. Заедно съ художника и зрительтъ става проникновенъ съзерцатель на чудни есени багри, чер
тани и изнасяни отъ майсторската, редко майсторската четка
•на живописеца. И тия багри особено пленятъ очите, про
никвай въ душата и оталожватъ чувствата, когато еж дадени
въ теменужния отенъкъ, когато се разстилатъ въ вечернсвиолетовото сияние на заливите. Теменужната окраска е люби-
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-бимиятъ цвътъ на художника, то е багренната пъсень, която се
носи въ душата на живописеца. Сенките, които се пораждатъ
отъ нея,, отраженията на небето въ тихите води на заливчетата, това е основата, върху.която се разцъфватъ миражите,
които влад-вятъ душата на художника, и очите, презъ които той
вижда света, презъ които той поглъща предимно морето.
Като най-чудно изпълнена и съ най-гол-Ьмо вдъхновение
сътворена работа е „Прибой", внушаваща настроение, отразено
,въ всички линии и багри, въ водата, въ скалите.
Големи платна съ несъмнено художествени ценности еж:
.Бухта" (големата), „Процепъ", „Плажъ". Въ тая редица изпък
вате „Фйордъ", „Носъ Христосъ", .Устието на Ропотамо", „ПЕН
ЛИВО море" и отъ по-малките картини най-напредъ „Бухта" —
(малката), .Галата" „Скали" и др.
Целиятъ тремъ отъ морски пейзажи на Георги Велчевъ
е единъ блестящъ доказъ за овладяването на морето и за пъл
ното му разбиране. Той ще остане като паметникъ най убедителенъ за похода къмъ българското море, чрезъ четката и
боите, походъ, който иде да потвърди големите истини, които
Българскиятъ народенъ морски сговоръ отъ двадесеть години
вече проповедва и устроява.
Добринъ Василевъ

остава да се върне въ пристанището Варна само единъ и то
най-стария и най-неиздържливия.
Плаването презъ време на тая буря, борбата ла кора
бите съ стихията, борбата на корабоначалниците и обслугата съ
ветъра и течението, съ поривите и вълнението, техните пре
живявания, надежди, мисли и боравяния съ корабните съоржжения, насокигв на в*търа — това е ; най-ценната часть
на романа.
Авторътъ самъ добре познаващъ Черно море и неговите
метеорологически отличителни свойства, самъ плавалъ дълго
време като търговецъ покрай крайбрежието умело, истинно,
описателно и нагледно е предалъ на цели 84 страници това
еждбоносно плаване, което унищожава корабния паркъ на едно
чисто българско корабопритежателско семейство и фирма и от
нема живота, въ дълбините на морето между Цариградъ, Кримъ,
Зунгулдакъ и Варна на четирима отъ синовете на семейството
и на двадесетина души груби, но смели моряци.
Тая покъртителна история е разгъната съ всичките на
прежения, което увлича четеца и е пропъстрена съ върни
снимки изъ живота на моряците, въ които има много умраза,
жестокость, неприязънь къмъ света, поради опасностите, които
всеки мигъ правятъ живота имъ мжчителенъ и ги наежватъ
Кирилъ Гривекъ: Моряци. Романъ.София 1938 г. изд. дори и противъ ония, които имъ симпатизиратъ.
Авторътъ добре е изучилъ времепознанието на море,
^.Вазова задруга" а. д. 400 страници.
Този романъ е най-едрото до сега художествено произ ветровете на Черно море и корабното устройство и техника.
ведение въ българската литература съ сюжетъ и м-Ъстодействие Езикътъ е лекъ и чистъ, има страници, написани блестяще,
великолепно. Българската морска книжнина и морска идея поморето.
срещатъ съ възторгъ появата на романа „Моряци" отъ Ки
Той е въ истинския смисълъ на думата романъ, така рилъ
Гривекъ.
както го разбиратъ' френцитъ - нанизъ отъ събития, въ които
Добринъ Василевъ
•е преплетена еждбата на нЪколко души, нтжолко човешки сжщества, при бърза променя на обстановки и изненадващъ раз
вой, съ чудновати, неочаквани обоати и случайности.
Тъкмо за това като морски романъ отъ най-чисто проба
той има своята гол-Ъма цена и е пръвъ, въ тая си форма и
сжщность, въ българската литература, която ще отбележи де
Плувни състезания на студентската чета при Б.
бело неговата поява, а българската морска художествена лите Н. М. С. — софийски клонъ.
ратура своето вече безостатъчно, неоспоримо вече, признато
Днесъ 2.1У" въ спортния басеинъ на софийските мине
сжществуване и по-нататъшенъ развой.
рални бани се състояха студентските състезания на плуване и
Романътъ е история на една любовь между Красимира водна топка.
Състезанията се откриха съ неколко напжтетвени думи
Житарова и Андрей Бръговски, въ трепетите на една младость,
която сжществува откжената отъ всички други въпроси на жи отъ председателя на софийския клонъ на Б. Н. М. С. г-нъ Ки
вота и часть отъ историята на моряшкото семейство — баща рилъ" Друмевъ.
Преди почване на състезанията се положи олимпийската
и няколко сина — Бръговски.
клетва.
Въ случая насъ ни интересува отъ гледището, което
Разултатите отъ състезанията еж следните:
ний заемаме, историята на тия моряци и доколко морето и
100 м. кроулъ: 1. М. Кутинчевъ — 1.13.06; 2. Дим. Па
тЬхното занятие и еждба, свързана съ начина и мъстодействието ница — 1.42.08.
на сжщото занятие, еж отразени убедително и природоподобно
100 м. гръбъ: 1. Ас. Мариновъ—1.22.01; 2. Ив. Башевъ
въ 400-т-Ь страници на романа.
— 1.39.09; 3, Сп. Разбойниковъ 1.41.05.
По-релефно тая история и това занятие на Бреговци еж
100 м. брустъ: 1. Л. Шумковъ — 1.29; 2. Л. Бурмовъ
ни показани въ втората часть на романа, тамъ гдето виждаме
всички братя, съ своите собствени петь платнохода, борейки — 1.34.—; 3. Игн. Начаевъ.
Щафета 3X50: 1. Тимътъ на юристите — 1.57.04.
•се за своето препитание, се наематъ презъ бурни дни на м-цъ
Неофициалниятъ тимъ на Давидовъ, Мицевъ и Богдафевруарий да отидатъ отъ Варна до Зунгулдакъ (турско мало
азиатско черноморско пристанище, отстояще отъ Варна на новъ дадоха доброто време 1.45 м.
Водна топка: Юристите биятъ медиците съ 7:0.
близо 400 километра) да взематъ каменни вжглища, да ги наСкокове: Отличиха се Мариновъ, Мицевъ и Богдановъ.
товарятъ и да ги довозятъ за една голема варненска мелница.
Тоя търговски елементъ добре е вграденъ въ развитието Накрай подъ аплодисментите на многобройната публика, предна романа, макаръ че неговото появяване е една изненада и седательтъ на Б. Н. М. С—софийски клонъ г. Кирилъ Друмевъ
поднесе купата подарена отъ Министерството на просветата на
'Неочаквана брънка въ естественото разгъване на събитията.
студентите юристи победители на състезанието водна топка.
Връщането се извършва при силенъ северенъ ветъръ,
Йор. Гандевъ.
•обърналъ се въ буря, която унищожава четирите кораби и

Воденъ спортъ

Изъ живота и дейностьта на организацията
На 26 мартъ се откри въ Варна подъ покровителството
на организацията съ речь отъ председателя на Гл. упр. ГБЛО
инж. Теод. Атанасовъ изложба отъ художника маринистъ 1.
Велчевъ. Изложбата е уредена въ фоайето на Варн. народенъ
театъръ.
,
На тържеството приежтетвуваха кметътъ на града, офицери
•отъ флота, членовете на Гл. управ. тело и много граждани.
Изложбата се посещава много добре, въпреки тревожнитт> времена, които преживяваме.
По случай петнадесетгодишнината отъ основаването на
пловдивския ни клонъ, членовете основатели на сжщия се съ
брали на другарска среща на 1 априлъ т. год. По този поводъ
Гл. упр. тело получи отъ техъ следната телеграма:
„Живъли винаги съ големата идея на Морския сговоръ
и събрани тази вечерь на другарско свиждане, основателите

на клона по свой починъ чествуваме скромно, но дълбоко въ
душите си 15 годишнината отъ основаването му. По този слу
чай пращаме възторжени поздрави на Главното ржководство съ
пожелание за мждра, плодовита и резултатна дейность за преуспеване на делото и пълно оежществяване на морската идея".
Изъ живота на Врачанския клонъ на Б. Н. М. С.
Общото годишно събрание на Врачанския клонъ на Б.
Н. М. С. се състоя на 8 мартъ т. г.
Презъ отчетната година клонътъ е стжпилъ здраво на кра
ката си и брои 68 отчетени членове.
Въ мжжката гимназия подъ ржководството на учителя
при сжщата г-нъ Малчевъ е организиранъ ученически легионъ,
който е поелъ и ржководството на фонда „Кръстосвачъ Бело
море" при сжщата пшназия.
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Презъ отчетната година предъ легиона еж изнесени ня
колко реферати за изясняване идеите, целите и задачите на
Б. Н. М. С.
Отчетите на управителния и контролния съвети на клона
бъха единодушно одобрени отъ годишното събрание и сжщитгЬ
освободени отъ отговорность.
За проявената дейность по заздравяването на клона, по
организирането на морското летовище на клона въ гр. Варна
и по започване строежа на плувния басейнъ, събранието из
каза благодарность на управителния и контролния съвети.
За оказаното ценно съдействие по организирането на
Морското лътовище и за голъмата отзивчивость, която членътъ
на клона ни г-нъ Д-ръ Тома Станевъ — областенъ лъкарь,

оказва на всека инициатива на клона, общото годишно събра
ние взе решение г-нъ Д-ръ Тома Станевъ да бжде провъзгласенъ за почетенъ членъ на клона ни, и като даръ да му
се поднесе значката на Б. Н. М. С.
Взе се решение и презъ настоящата годииа клонътъ да:
организира Морско летовище въ гр. Варна и се даде мандатъ
на управителния съветъ да започне усилено строежа за плувния.
басейнъ, за да може презъ този сезонъ сжщиятъ да бжде готовъза използуване. За задоволяване на тази крещяща нужда за
града ни взе се решение да се поиска помощь отъ държавата.
Клонътъ сжщо така разчита на моралната и материална подкрепа
на врачанското гражданство и на главното управително теле
на Б. Н. М. С.

Морени новини и съобщения
Турция.
Военните. флоти на балканскигЬ държави.
1. Морската мощь на Турция. — Въ продължение наГърция.
години, Турция не използува поуките отъ световната
1. Организация. — Къмъ 1.1.1939 г. военния флотъ на дълги въ
областьта на морските въпроси и морското въздухо
Гърция се състои: 1 броненосецъ, 1 кръстосвачъ, 8 изтреби война
Тя излезе успешно отъ големото свое изпитание при
тели, 11 торпедоносци, 6 подводници, 4 малки минозаградители, плаване.
Безъ съмнение, тя сметаше, че въ случай на2 малки миночистачи, 2 торпедни катера и неколко други Дарданелите.
единъ новъ конфликтъ, само мощната армия и модерните съразни кораби.
оржжения за брегова отбрана ще й бждатъ • достатъчни, за да
2. Нови постройки: — Изтребители „Василевсъ Геор- отбие всеко нападение отъ къмъ море. Така че, до преди не
гиосъ* и „Василиса Олга* еж втората доставка отъ дванаде колко години турския флотъ не се развиваше никакъ. Новите.
сетте изтребители, предвидени по закона отъ 15 септемврий единици, които идваха да засилятъ турския флотъ, произлизаха
1934 г. Те еж въ постройка и влизатъ въ строя къмъ края на отъ Германия и Италия предимно. Началниятъ моментъ отко
настоящата година. Целата серия е предвидена да влезе въ гато започна морското превъоржжаване на Турция датира отъ
строя до 1.1.1942 г. Два отъ ТБЗИ изтребители ще бждать по тогава, откогато въ 1935 год. тя прекжена тесните си връзки
строени въ новата гръцка корабостроителница въ Скараманга. съ С. С. С. Р. и се приближи къмъ Великобритания. Въ 1936 г.
Другите, по всека вероятность, ще бждатъ изработени въ Ан тя сполучи въ конференцията въ Монтрьо и започна въоржжаглия. Проектира се сжщо постройката на 2 подводника. Те еж ването на Дарданелите. Първия големъ планъ за морски по
споредъ програмата отъ 1937 год.
стройки се очертава къмъ 1937 год. Той ще се оежществи на
3. ИЗЛ-БЗЛИ отъ строя. — Следните кораби еж зачер части. Германия достави 4 подводника—2 построени въ Килъ итани отъ списъците на флота къмъ края на миналата година: 2 въ Златния-рогъ (корабостроителницата е клонъ на Крупъ).
патрулерите ,Киса* и „Кяхле", хидрографическия корабъ „Нау- Въ Турция Крупъ построи сжщо и единъ миненъ заградительтилусъ", кораба болница „Амфитри" н корабите цистерни „ПроНо действителното превъоржжаване на Турция започва
метеусъ" и „Авра*.
като последствие отъ контракта й съ Англия презъ 1938 год.
4. Плавания.—Учебниятъ ветроходъ „Аресъ" (построенъ Тогава беха гласувани 16 милиона турски лири, отъ които 6^
въ корабостроителниците на Сена) е завършилъ едно дълго изпратени въ Лондонъ за постройки на кораби, а другите за
плаване въ Атлантическия океанъ. На борда му се намира 115 засилване бреговата отбрана. Английските корабостроителнициюнкери и кадети отъ морското училище. На връщане той е по- получиха поржчка за по-големата часть военни кораби. По този
сетилъ Алжиръ, Неаполъ и Малта и се завърналъ въ Пирея. случай, една турска морска мисия отиде въ Лондонъ презъ.
Една гръцка морска ескадра е престояла въ Малта отъ 2—6 юли 1938 г. за да уреди употребата на новите кредити предо
септември 1938 г. Тя се състояла отъ броненосеца „Аверовъ", ставени на флота. Споредъ едно официално съобщение на Тур
4 нови изтребители .Кондуриотисъ*, „Хидра*, „Псара" и „Спе- ция публикувано презъ ноември м. г. поржчани еж въ Англия
цай". Печата не пропусна да отбележи тази визита, както и ви 3 изтребители и 4 подводници. Пресата пъкъ съобщи, че къмъ.
зитата на една турска ескадра, направена въ Ла-Валета, само това число требва да се добавятъ още 2 кръстосвача, 6 изтре
10 месеца по-рано, и да подчертае сърдечностьта въ отноше бителя и 8 подводника. Кръстосвачите ще бждатъ 2 английски;
нията на Англия съ Балканската антанта. Освенъ това требва такива, коренно ремонтирани. Въ всеки случай тази информация
да се добави, че тази антанта е значително попълнена съ съюза не беше проверена.
сключенъ между България и Гърция на 31 юли м. год.
Въ резюме, следъ реализиране на тази програма, турския.
флотъ ще разполага съ 2 кръстосвача, 9 изтребителя, 12 под
Румъния.
водника, къмъ които требва да се прибавятъ 4-те подводника
1. Организация. — Състава на румънския флотъ къмъ типъ „Германия" построени 2 въ Златния-рогъ и 2 въ Германия..
началото на 1939 год. е: 4 изтребители, 3 торпеносци, 1 подЗначи всичко тя ще разполага съ:
водникъ, 4 канонерки, 7 речни монитори, 3 патрулни кораби,
1 линеенъ кръстосвачъ — (Явузъ), 1 старъ броненосецъ
7 торпедни катери.
(Тургутъ Рейсъ безъ бойна стойность), 2 кръстосвачи (попра
Неколко разни кораби, между които фигуриратъ крал вени английски), 13 изтребители, 17 подводници и известно •
ската яхта .Лучеафарулъ* (старата Нахлинъ) значително по число други кораби.
добрена и единъ корабъ-майка за подводници. Требва да се
Освенъ засилването на флота, както казахме по-горе, пред
отбележи, че изтребителите „Режеле Фердинандъ" и „Режина вижда се и едно големо развитие и на бреговата отбрана. Фор
Мариа" еж претърпели презъ м. юли 1938 г. значителни пре- товете на Дарданелите ще бждатъ модернизирани. Ще бжде
устроявания и подобрения въ Малта. Изучаватъ се подробно прокаранъ железенъ пжть, свързващъ Чанакъ-кале съ Баликеплановете за постройка на два подводника типъ „Делфинулъ".
и оттамъ съ железницата Измиръ—Пандерма. Но найРумънския флотъ разполага и съ учебния ветроходъ „Мирчеа'. ширъ
предприятие остава организацията на водохвърчилна
Той е* тримачтовъ, съ водоизместване 1630 т. и спомагателенъ големото
въ Измиръ (старата Смирна). Измиръ ще служи и за ма
моторъ М. А. N. отъ 900 к. е. Сулуетътъ на ,Мирчеа" напомня база
този на германския учебенъ корабъ „Хорстъ Веселъ'. И безъ неврена база на турския флотъ въ случай на блокиране на
това тези кораби еж построени въ една и сжща корабострои Дарданелите, първата земна крепость на Турция. Островите
въ Егейско море Имбросъ и Тенедосъ ще бждатъ укрепени
телница „Бламъ и Фосъ' въ Хамбургь.
сжщо. Тази новина стресна за моментъ Гърция, притежателна
Екипажа на румънския учебенъ корабъ се състои отъ на съседните острови Хиосъ и Митилинъ. Изглежда, че наме
223 души, отъ които 140 ученици отъ морското училище.
сата на Великобритания въ този случай възвърна добрите
Румънския флотъ разполага съ около 250 офицери и отношения и запази антантата. Турция и Гърция еж стари
противници, обаче досегашните имъ добросъседски отношения
3000 моряци.
се подчертаватъ съ големата визита, която една турска ескадра
2. Бюджетъ. — Бюджета на румънския флотъ за вре направи
въ Фалейронъ и Солунъ.
мето отъ 1 априлъ 1938 год. до 1 мартъ 1939 г. е билъ 1,109
Неколко думи по отношение на авиацията. Отъ неколко
милиона леи. Увеличенъ е отъ предшедствуващия съ 181 ми
години последната се състои отъ около 100 бомбардировачни
лиона леи.
хвърчила. Авиацията изглежда че се развива паралелно съ уве
3. Бази. — Предоставена е сумата отъ 3,5 милиона леи, личението на флота. Предприета е постройката на хвърчило•за създаване нова морска база въ Ташаулъ.
строителница въ Карабуе, близо до Анкара.

Веса Паспалеева

Прол-Ьть
Следъ зимното мъртвило,
отъ слънцето огрънъ,
бръгътъ ни хубавее
отново оживенъ.
Бадемови дървета
наоколо цъвтятъ,
и пъськътъ е свътълъ.
Атлазени блъстятъ
вълните изумрудни,
надъ огледната ширъ

танцува пролъть чудна.
Следъ птиченцага пойни,
пристигнали отъ югъ,
пакъ хиляди дечица
ще дойдатъ скоро тукъ.
Отъ пъсеньта имъ волна
морето ще трепти,
хей, слънчевата пролъть
бр^га ни позлати!

с. и. с.

М о р е н а сутринь
Слънцето тъй рано днеска
щедро светлина разлъ
и деньтъ пакъ край морето
съ нови гласове запъ.

Сякашъ че морето само
още тихо, тихо спи? —
Не, то всичко, какъ мъни се,
гледа будно и мълчи . . .

ЧУДНАТА Л О Д К А
(латвийска народна приказка)
Много отдавна живълъ единъ рибарь съ три
мата си синове; двамата били умни, а третиятъ
глупавъ. По цълъ день. чакали съ мрежигв край
морето и все вечерь се прибирали въ колибата си
•сь по една, две рибки въ торбата.
Жената на рибаря току ги гълчала и мръ
щила вежди недоволна:
— Трима отивате на ловъ, а вечерь повече
•отъ две рибки не донасяте!
Глупавиятъ синъ често й казвалъ:
— Потърпи още малко, мамо, азъ ще те на
правя отъ царя по-богата!
Започвала да се смъе майката, разсмивали
се всички и сърбали лакомо рядката рибена
чорбица . . .
Веднъжъ царьть известилъ на своите поданници, че ще даде дъщеря си на оногова, който
успъе да направи лодка, която да може да плува
по суша и по вода.
Решили да се опитатъ и тримата синове на
рибаря; най-напредъ тръгналъ да опита щастието
си голъмиятъ братъ. Напълнилъ съ хлъбъ торбата
си, па отишълъ въ гората. Чукалъ, дълкалъ, ковалъ съ всичка сила, та цЬлата гора закънтяла
отъ удари.
Както дълкалъ дебелия пънъ, изкочила отъ
гората една котка.
— Дай ми отъ твоя хлъбъ, — рекла котката.
— Много съмъ гладна. Само едно кжшейче ми
хвърли!
— Я да се махнешъ отъ ОЧИТЕ ми! — сър
дито й повикналъ голъмиятъ братъ.
Нъмамъ
излишенъ хлъбъ за даване!
Замахналъ сь длетото и я ударилъ по опаш
ката.

Котката избягала, а той пакъ започналъ да
чука. Чукалъ дни и нощи, но нищо не излизало.
Най-после се прибралъ засраменъ у дома си.
Тогава тръгналъ вториятъ братъ. Щомъ захваналъ да работи въ гората, пакъ дошла котката:
— Дай ми, братко, малко отъ твоя хлъбецъ,
—замолила му се тя.—Вече премалъхъ отъ гладъ!
Но и вториятъ братъ постжпилъ като първия.
Изгледалъ я сърдито и я цапналъ по главата съ
желЪзния чукъ.
Котката измякала отъ болка и хукнала накждето очитЬ й видятъ.
Блъскалъ, чукалъ вториятъ братъ, мжчилъ се
дано направи чудната лодка, ала и той нищо не
успълъ да направи. Тръшналъ отъ ядъ калпака си
и се върналъ у дома си.
Дошло редъ на глупавия братъ да опита ща
стието си.
— Не отивай, синко, — раздумвала го майка
му. — Братята ти нищичко не направиха, та ти ли
сь глупавия си умъ ще направишъ чудната лодка?
Не послушалъ глупавиятъ братъ нито майка
си, нито баща си. Нарамилъ торбата и право въ
тъмната гора.
Току що чукналъ съ длетото, котката заста
нала отпреде му:
— Щ е ми дадешъ ли мъничко отъ хлъба си?
Огладнъла съмъ до смърть!
Глупавиятъ веднага й отчупилъ отъ хлъба си.
Далъ й го отъ все сърдце.
Котката лакомо изяла хлъба. Облизала се на
среща му, па го запитала:
— Какво искашъ да направишъ отъ това
дърво?
Разправилъ й глупавиятъ за неволята си.
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— Много ми се иска, — рекълъ й той, — да
направя чудната лодка. Най-много заради майка
си, да я избавя отъ немотията . . .
— Добре, мой глупчо, но ти самъ не ще можешъ да направишъ лодката. По-добре полегни си
да си починешъ следъ обеда. Като се събудишъ,
всичко ще бжде готово.
Зарадвалъ се глупавиять. Изтегналъ се на
свика и заспалъ. Като се събудилъ, видълъ готова
чудната лодка. Метналъ се въ нея и хопъ изтърсилъ се предъ царския палатъ съ тримата си дру
гари, които срещналъ на пжтя си: единиятъ бъгалъ като светкавица, другиятъ изяждалъ госба и
хлъбъ колкото стигало да се нахрани цЪлъ градъ,
а третиятъ издържалъ на много силна топлина.
ВидЪлъ царьтъ чудната лодка, опиталъ я по
сушата и по вода. Харесала му се. Оставало да
даде на глупавия дъщеря си за жена. Но вещи
цата, която живеела въ двореца, пошепнала на
ухото на царя. Той се усмихналъ и махналъ съ
ржка:
— Докато не донесешъ вода отъ кладенеца,
който ей сега ще ти посоча, нъма да ти дамъ дъ
щеря си. Заедно съ тебе ще отиде и моята гот
вачка за вода. Щомъ я изпреваришъ, ще ти дамъ
дъщеря си.
— Добре, царю, ала не би ли позволилъ да
изпратя вместо мене слугата си?
— Да, може, — отвърналъ му царьтъ, — още
сега нека тръгне!
Глупавиять изпратипъ бързоходеца .за вода
отъ кладенеца. Готвачката била магесница, но
бързоногиятъ я изпреварилъ. Начерпалъ вода отъ
кладенеца и пръвъ се върналъ при царя.
Нъмало какъ, царьтъ склонилъ да даде пре
красната си дъщеря, но вещицата наново свила
дългия си носъ и подучила царя да събере всич
кия хлЪбъ и месото отъ целия градъ и да го даде

на глупавия да го изяде. Яко изпълни това, щестане царски зеть.
Глупавиять се обърналъ къмъ цяря:
— Позволи на моя слуга да стори това, царючестити!
— Добре, така нека бжде, — съгласилъ с е
царьтъ.
Глупавиять повикалъ лакомия си слуга и му
казалъ, какво е желанието на царя. Лакомникъть
това и чакалъ: ялъ, ялъ — докато излапалъ всич
кото месо и всичкия хлъбъ. Дори питалъ за още.
Навелъ очи царьтъ, мжчно му било, че вече
требва да даде дъщеря на глупавия момъкъ.
' Вещицата за трети пжть се навела надъ ухото
на царя. Подучила го да даде още едно изпита
ние на момъка:
— Накарай слугитв да натоплятъ банята~
както никога дотогава да насвътлятъ до червено
казанитЬ и да накарашъ тоя умникъ да се окжпе,.
— рекла вещицата.
Царьтъ съобщилъ желанието си на момъка.
— Съгласи се, царю, моятъ слуга да влезе въбанята вмъсто мене.
Далъ съгласието си царьтъ, но не вървалъ,.
че слугата ще устои на тази страшна горещина— Поне този пжть азъ ще спечеля баса, —
мислилъ си той.
Глупавиять изпратипъ третия чудакъ да се
окжпе въ банята. Като отворили вратата, пламъкъ.
излизало, непоносима горещина ги лъхнала, а слу
гата влезълъ спокойно въ банята, обливалъ се съ
врълата вода и си тананикалъ; ахнали всички отъ.
очудване. Старата вещица се пукала отъ ядъ.
Царьтъ нъмало какво да прави, повикалъ д ъ 
щеря си и я далъ на глупавия. После седнали
всички въ лодката и тръгнали да обикалятъ цар
ството си . . . и навърно още обикалятъ, ако нъкжде не ги,е оставила чудната лодка.
Преведе: Веса Паспалеева..

Веса Паспалеева

Добруджанче
Цъла гръешъ отъ ЛЖЧИТБ,
лодчице ле бъла,
гмуркай се между ВЪЛНИТЕ
като чайка смъла!
Всеки ударъ на веслата
съсъ тжга ми спомня,
че отвждъ еж наштв братя
скръбни и бездомни.
Ето на Балчикъ лозята —
сръдъ мъгла се реятъ,
като ивица отъ злато
кжщитъ свътлъятъ. . .
Лодчице ле, ветроходна,
колко ми е мжка,
какъ бихъ искалъ да замръкна
въ Добруджа свободна!

Съдържание:
1. Съобщенията чрезъ Дунавъ - Ял. Маноловъ; 2. Държавата и Бълг. търг. парах. д-во - В Игнатовъ- 3 Течнит* горива и Средиземно море - инж. Т. Делистояновъ; 4. Карачели-кап. I р С. Н Ивановъ; 5. Съ ,Варн.« на
югь - Ст. Ив. Стояновъ; б. Буря - Н. х. Йовкова; 7. Книжнина и изкуство; 8. Воденъ спортъ 9. Изъ жживота
»
ивота №
деиностьта на организацията; 10. Новини и съобщения; 11. Страница за малкитъ.
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Великолепенъ плажъ.
Най-модерно уредени морски студени и топли бани- зз
23
ВсЪкакъвъ видъ морски спортъ. Ручъ-банъ (водна пързалка).
Максимална лвковитость.
гз
Категоризирани и нормирани хотели, пансиони, вили, квартири и ресторанти.
гз
гз
5 0 % н а м а л е н и е з а л ж т у з а н е п о Б. Д. Ж. презъ» с е з о н а .
гз;
Чудни околности з а екскурзии и излети, красива природа.
гз
Всекидневни концерти объдъ и вечерь въ морското казино. Д А Н С И Н Г Ъ-Б А Р Ъ. гз
гз
Устройване морски тържества и забави.
гз
И з б о р ъ н а „Царица на п л а ж а ' .
Музикални т ъ р ж е с т в а .
гз
§
К У Р О Р Т Ъ .св, к о н
С Т А Н Т И Н Ъ * гз
25

Европа.

§
§
23
Щ

Прелестно кжтче край морския бръгь за истинска почивка и отмора.
Плажъ - морски топли и студени бани.
Първокласенъ ресторантъ.
Джазъ. Дансингъ.
Хотела ремонтиранъ. Стаитв снабдени съ'.течаща изобилна вода. Янгажиране стаитв предварително.

Редовна автобусна връзка с ъ града.
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Дружеството подържа редовни съобщения огь черноморските пристанища
и Дунава до севернитъ европейски • сбрани: Франция, Англия, Белгия, Холандия,
Германия, Дания и пр.
'Ф&&'' ''
Освенъ тая континентална линия, която, се подържа съ три първокласни
линейни параходи типъ .Родина', дружеството подържа редовни X извънредни
линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Турция, Гърция, Италиянскитв острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
като се посещаватъ ПОПЖТНИТБ пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Ялександрия, Порть-Сайдъ и Пирея.
Тия последни пжтувания даватъ възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни
най-много и съ разходи, които не надминавагь очия, необходими за преживяване въ страната за еж53 щото време, да се видятъ останкигв и паметницигв на всички древни култури: египетска, асировави- 5$
22 лонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ които паметници, по своята величественость 52
м и художественость, еж още недостигнати.
й
52
Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокъ се извършватъ съ голъми и луксозни параходи, К .
• » „Царь Фердинандъ", „Шипка", „Варна" и „Бургасъ", при всички удобства за приятно и неусътно И
53 пжтуване по морета, които сьдържатъ безбройни природни красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мра- ДО
й морно море, Дарданелитв и ОСЕЯНИЯ СЪ острови Ярхипелагь, много отъ които се издигатъ на хиляди 55
58 метра надъ морската повърхность.
§3
Последното
пжтуване
дава
възможность
да
се
посетятъ
и
всички
свети
мъста
на
еврейската,
м
Й
_ - християнската и мохамеданската религия.
88
53
Никое друго пжтуване не може да даде толкова ГОЛ-БМО разнообразие на неизгладими впечат- »$
ления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговитв най-всестранни прояви отъ нача
лото на човъшката история до днесъ.
Дружеството подържа редовни съобщения два пжти презъ седмицата и между всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния бързоходенъ параходъ .Евдокия'.
*щ
Освенъ горнитЬ редовни линии, дружеството презъ ЛВТНИГБ месеци прави и извънредни пж- « •
• 3 тувания отъ Варна до Цариградъ съ параходите. „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" съ пре- • »
53 стояване въ Цариградъ цЪли три дни.
»3
53
Пжтуването между двегв пристанища трае само 12 часа — една нощь.
83
25
Презъ СЖЩИГБ лътни месеци п/х „Евдокия" плава крайбрежно по специално разписание, съ 22
м намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ Ц-БЛОТО българско крайбрежие де
* * въ течение само на 36 часа.
в*
«•
И при екскурзиитъ до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ До $«
5 3 Яхтополъ и обратно, пжтницитъ нощуватъ на параходитв и, ако желаятъ, могатъ да получаватъ 53
и храната си тамъ на сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифитв на всички пжтувания, които извършватъ корабигв на Българ
ското търговско параходно д-ство, редовни и извънредни, еж дадени въ отдЪленъ 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. Ценитв на билетитЬ за Ллександрия съ редовнитъ съобщения, които се подържатъ двап жти. 53*
5 8 въ месеца съ параходитв „Бургасъ" и ,Ц. Фердинандъ', само отиване или само връщане, безъ храна еж: 22
25
I класъ — 4000, II — ЗООО и III — 20ОО.
Ц
вт
Презъ ЛЪТНИГБ месеци, отъ 1 юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за оти- • »
8 ване до Ллександрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на престоя 52
*» на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва:
53
53
I класъ 6000 лв. II — 50ОО и III — 4000 лв., включително и храната.
53
53
И» Ценитв на билетитЬ по нашето крайбрежие отъ Варна до Яхтополъ и обратно, съ 55
«д п/х .Евдокия", по ЛБТНОТО разписание, отъ 15 май до 15 септемврий, съ право на нощуване въ Царево 22
<до въ помещенията на съответната класа еж:
»•
I класъ лв. 300; II — 240 и III 170 лв. безъ храна.
III. Ценитв на билетитв до Цариградъ и обратно съ п/х „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ
презъ летните месеци, съ престои въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите, еж:
I класъ отъ лв. 1790 до 1390 споредъ положението на мъхтата
И . . . 1380 „ 1010
.
„ .
„
„ ..
::
Ш „
.
„ 665
-.
За
храната
се
плаща:
По
Александрийската
линия:
закуски
—
22
лв.,
объдъ
—
70
лв.
и
г
:
Й вечеря — 70 лв., а пъленъ дневенъ абонаментъ по 150 лв.
'
" 5 3
55
По крайбргьжието отъ Варна до Яхтополъ и обратно, презъ ЛЪТНИТБ месеци, пъленъ дневенъ 2 3
5 3 абонаментъ отъ закуска, об-вдъ и вечеря — 80 лв.
'.>'•••'..
53
22
До Цариградъ и обратно, презъ лвтния сезонъ, само съ параходитв, които правятъ екскурзии, 22
2 5 с е плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за цкпото пжтуване — 452 лв.
м
*»
При редовнитгь пжтувания — съ п/х .Евдокия" крайбрежно се плаща за закуска 15 лв., а за 22
*«& объдъ и вечеря по 50 кв., а пъленъ абонаментъ — 100 лв.
, .
53
53
Намаления: правятъ се само отъ редовнитв тарифи, за отиване и връщане предплатено 15%, 2 3
52 за групи по-голъми отъ 25 душиПечатница
— по споразумение.
22
.Войников-ь* — Варна
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