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Бшоршо ЗемедЪл. и Кооперативно Банк!
НАРОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ
за

Ш У Ж В А Н Е СЪ КРЕДИТЪ БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСТВО И КООПЕРАЦИИ
Основано въ 1864 година.
Преустроено.въ 1879, 1904 и 1934 год.
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Основвнъ кппитплъ и запасни фондове но 31 декемврий 1937 година.

1450,000,000 лева
КАПИТАЛЪТЪ Е НЕОГРАНИЧЕНЪ
ф

е

Въ

края на всвка операционна година къмъ собствените банкови
средства се прибавя и цялата чиста печалба.
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ОБСЛУЖВЯ СЪ КРЕДИТЪ:
ЗемедЪлскитЪ стопанства, земедвлскитЬ кредитни и кооперативни потр-Ьбителни
сдружения, ГБХНИТЪ съюзи и воднитЪ синдикати; занаятчиит-Ь и занаятчийскитЬ
«кооперации; популярните банки и ТБХНИГБ СЪЮЗИ.
Д О € Т А В $ & ! Земедълски орждия и машини, подбрани семена за посЬвъ на зърнени храни и
:— фуражъ, меденъ сулфагь (синь камъкъ) за пръскане и предпазване лозята и
овощните градини огь болести и за защита отъ паразити; занаятчийски материали и пр.

®

; 16 антрепозитни складове за пашкули съ пашкулосушилни въ главнигв бубо— отгледни и производителни села и градове, 8 модерни винарски изби.
; Кооперативното розоварене и поср-вднич*и за п р о д а ж б а т а и износа на
- розовото масло.
П О С Р Ь Д Н ^ Ч И ! За продажба и износъ за чужбина на земеделски произведения, събирани
"
отъ кооперативнигв сдружения: тютюнъ, пашкули, розово масло, пръхни сухи
и консервирани плодове, зърнени храни и фуражъ, машини* сахтиянъ, килими и др.
З А С Т Р А Х О В А ? ЗемедЪлскитв култури срещу градушка и други природни стихии; добитъка
срещу смърть и злополука; държавнитв и обществени имоти срещу пожаръ
и вършачкопритежателитгБ срещу гражданска отговорность.
И З В Ъ Р Ш В А I 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 занаят
чийска изложба въ всички по-гол-вми центрове въ Царството.
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АОРСКИ СГОВОРЪ
ОРГАЦЬ ЦД БЪЛ1АРСКИ.Я ЦДРОДШЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а 16.

Урежда

Б р о й 8.

Варна, октомврий 1939 год.

Книжовно-просвЪтниятъ отдЪлъ

Гл. редакторъ В. Паспалеевъ

С Л Е Д Ъ ДВАДЕСЕТЬ И ЕДНА ГОДИНА
Нашата организация се създаде и разви подъ вече да се разбере, че за нея не е безразличенъ съззнака на историческитгъ събития преди двадесеть дадениятъ режимъ въ Черно море, и че вечниятъ
и една година, когато неумолимитгь победители стремежъ къмъ топлото море е жизнена необхосчетоха, че могатъ да прекроятъ картата на димость за нея, диктувана отъ географското по
света, въпреки известни установени безспорни ложение на просторната руска земя.
Германия, следъ като разреши обединението
начала, безъ да държатъ сметка за нуждитгъ на
живота. Правото на силата създаде такива по. на немското племе", повдига въпросъ за обезпечаложения, че половината отъ европейските дър • ване на свободното си развитие чрезъ гарантиране
жави се намгьраха въ невъзможность да сжществу- на жизненото й пространство и връщане на от
ватъ нормално а се поставиха въ политическа и нетите й колонии. Нейниятъ погледъ е насоченъ
стопанска зависимость отъ победителитгь, които къмъ водните простори, които й носеха живителни
мислгъха, че това е най-добриятъ начинъ, за да си сокове, отнети следъ големата война.
обезпечатъ придобивките отъ спечелената война.
Така постепенно морето става отново обек/пъ
Оттогава чрезъ страниците на нашето на вниманието на воюващите. Политическите
списание ние не престанахме да твърдимъ, че мо съображения се подчиниха на икономическата нерето, главниятъ стопански факторъ за напредъка обходимость, иднесъ борбата се развива подъ знака
на народите, не може да бжде произволно отне за обезпечение на водните пжтища, гарантиращи
мано отъ своя хйнтерландъ, защото то определя стопанското развитие на народите. Новата война
характера и стопанското устройство на стра отново започна съ военни действия на море, маните, които обслужва, и следователно неговото каръ че воюващите страни еж на континента.
отнемане ще създаде поводъ за нови международни Вниманието на воюващите е насочено пакъ къмъ
усилията за спиране на подвоза по море за против
усложнения.
Умореното отъ големата война човечество ника т. е. прекжеване на съобщенията по море.
прие временно новото политическо прекрояване Отново морето се оспорва. Отново този, който
на картата на Европа, но се виде въ такава не съумее да го овладее, ще има благоприятни усло
възможность за сжществуване, че не се изминаха вия за изхода на войната. Още веднъжъ ще се
и двадесеть години, когато положението стана потвърди установената максима, че победительтъ
на море е и победитель на сушата.
неудържимо.
Стана ясно за всички, че автаркията, про
Днесъ сме изправени предъ нови исторически
събития, които бързо унищожаватъ грешките на възгласена като принципъ следъ войната, е сред
миналото и целятъ да създадатъ по-сносни усло ство за увеличение на съпротивителната мощь
на народите, когато международниятъ обменъ е
вия за животъ за онеправданите.
Принципътъ за самоопределянето на наро нарушенъ. Тя обаче не може да създаде условия за
дите постенето отстжпва на новъ единъ прин- нормално развитие и стопански напредъкъ. Наро
ципъ—условия за нормално стопанско съществу дите не могатъ да живеятъ изолирани, и затова
борбата се сведе отново до владеене на
ване, -т. е. право за изходъ на свободно море и га днесъ
международния
обменъ, който беше нарушенъ
рантиране на този изходъ.
следъ
мирните
договори.
Полша предпочете да се самопожертвува
сме изправени предъ една нова групи
предъ возможностьта да загуби единствения си ровка,Днесъ
която
изглежда ще се опита да разреши
свободенъ изходъ на море. Русия възстановява за Средна Европа
законъ за междунасвоето политическо влияние надъ страните, които роденъ обменъ, за нарушения
да
я
направи
независима отъ
въ миналото беха нейни територии и обезпеча моретата. Германия и Съветска Русия
се свързаха
ваха владението на Финския заливъ — северния политически и икономически. Въпреки това
обаче
прозорецъ на обширната славянска земя. Тя дава
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и дветп, сили насочватъ вниманието си къмъ воднитгъ простори и изявяватъ своитгъ права съ дгледъ
на бждещето, когато ще тргьбва да получатъ своя
дгьАъ отъ международния обмпгнъ.
Изтъкваме горнитгь мисли, за да посочимъ,
че въпроситт, вълнуващи насъ следъ голгьмата
война, не еж изолирани отъ между народ нитгъ
проблеми. Макаръ и въ малъкъ мащабъ въ сравне
ние съ свп>товнитп? въпроси, ние още продължаваме
да чувствуваме тежкитгь неправди на миналото.
България бгьше откжената отъ Бгьло море и ли
шена отъ своя естественъ изходъ, като заедно съ
това бп> нарушенъ и принципътъ за самопредгъляне
на племето ни. Опититгь да се създадатъ условия
за нормално развитие на откженатитгь части не
успгъха сжщо така, както тгьхното отнемане
създаде неестествени условия за нашето стопанско
преуспяване.
Ние сме единствената страна, спрямо която
бгьха нарушени умишлено св Ньойския диктатв, и
принципвтв за салгоопредпляне на народитгь, и този
за икономическата ни независимошъ. Затова този
ввпросв продължава да се чувствува св с&щата
острота, както преди двадесетв и една година. За
това и тгьзи, които владгьятъ части отв живото
тгьло на страната ни, не намирате успокоение вв
всички ввзможни политически комбинации и съюзи,
макарв че ние по силата на създаденото положение
св нищо не заплашвалге тгьхното спокойствие. Има
нтщо по-страшно отв военната сила, която въпргьки
наличието си не може да вдвхне спокойствие. Това

е съзнанието, че логиката на живота налага своитп.
необходимости въпртки всички изкуствени построе
ния, и че неестествените условия за развитието на
единъ отъ свеедитгь вегьватв смутъ вв всички оста
нали. Нашата сила се крие вв правото, произтичаще
отв тази логика. Новата война идва да установи
единв новв редв на нтьщата. Нека изчакаме св спо
койствие развитието на свбитията и св вгьра, че
евзнанието за поправянето на изввршенитп неправди
спрямо насв ще наст&пи. Само така ще се запазятз
Балканитть отв общия пожарв.
Не тргьбва обаче да се изпуща никога изъ видв,
че причината за създаденото неестественно положение
на Балкана се крие вв проблелшта за изхода на люре.
Колкото и да е обектв на политиката на голплштть,
тя е жизнена необходимость за лгалкитп народи, насе
ляващи крайбрпжията. Затова вегько решение, което
не двржи емттка за тази необходимость, е осъ
дено да пропадне, както прословутите мирни дого
вори, евздадени около Парижв преди двадесеть и
една година. -.
Обръщайки погледа си назадъ, ние не можемв
да не констатираме, св каква пророческа предвидливость Бвлгарскиятв Народенв Морски Сговорв пред
сказа настъпването на днешнитп моменти, ко
гато неправдитгъ, извършени спрялю насв, сами по
себе си станаха анахронизвлгв вв схващанията на
авторитгь си, за да подирятв тть салгитгь начинъ
за тгьхното поправяне.
Ние впрваме, че този часв наст&пва!
В. И.

—|штг11

Лейтенантъ» В. Г1.

ПОДВОДНАТА ВОИНА
Въ преживяваната отъ насъ тревожна епоха,
когато отново пламти кървавата борба за надмо
щие, проблемитв на войната и свързанитЬ съ нея
въпроси, отнасящи се до свойствата на съвремен
ното оржжие, привличатъ властно вниманието не
само на специалния, но и на всекидневния печатъ.
Днешната война дотолкова чувствително засъта
жизненитъ интереси на всички слоеве отъ населе
нието не само въ воюващитъ, но и въ неутралнитЪ
държави, че обществото не може да остане равно
душно къмъ т^зи проблеми; ето защо изучването
на свойствата на тбва оржжие и условията, както
и обстановката на неговото прилагане, естествено
го интересуватъ.
Въ тази статия ние ще побеседваме съ чита
телите на „Морски сговоръ" за подводната война.
Едно отъ най-силните и най-страшнитъ оржжия на съвременната война е подводникътъ: ма
каръ въ миналата война той да не каза последната
си^дума, н-вма съмнение, че се готви да я каже въ
най-близко бждеще и при това въ най-решителна
форма, благодарение на цътгъ редъ най-нови изо
бретения и на колосалния технически напредъкъ
въ тази область.
За подводната война еж изписани много и много
томове, но интересътъ къмъ нея не е отслабналъ,а
напротивъ сега е най-живъ. Въ засегнатата пъкъ
въ настоящата статитя тема историческиятъ развой
на събитията, които доведоха новата война, пред
ставлява още и този интересъ, че той изтъкна на

пръвъ планъ новия способъ на воюване, който по
рази въображението на ц-влия свътъ: безпощадната подводна блокада, която винаги е предизвик
вала споръ за моралното и юридическото й право
на сжществувание.
Още преди двадесеть и петь години известниятъ английски държавенъ деятель и флотоводецъ адмиралъ лордъ Фишеръ едвали не пръвъ
въ свъта и дори по-рано отъ самигв германци бъ
предвидълъ появяването на този видъ борба. Св-втовната война не бъ избухнала, когато той писа до
първия лордъ на адмиралтейството:
„ . . . Пита се, какво може да предприеме под
водникътъ при среща съ параходъ? Той не може да
го вземе като военна плячка/ защото н%ма доста
тъчно хора за това. Не може и да го конвоира до
н-вкое свое пристанище. Съ една дума, той не може
да постжпи съ него съобразно международното
морско право, и единственото, което му остава, е
да го потопи. Тр-вбва да бждемъ готови за тази
опасность, която е най-страшната за насъ. Въ единъ
прекрасенъ день отъ неколцина спасили се ще
узнаемъ за потопяването на такъвъ търговски корабъ. Свътътъ ще викне, че е извършено варвар
ство; но пъкъ войната е преди всичко война, а сле
дователно е въпросъ на сила, и глупаво е да се
води съ полумърки. Необходимо е въпросътъ за
ролята на ПОДВОДНИЦИТЕ да бжде сериозно обмисленъ още сега. Този въпросъ е крайно важенъ и
за неутралните държави. Съ морегледа, особено въ
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Германски подводникъ прави прегледъ на единъ френски търговсни корабъ преди да го потопи

лошо време, не винаги може да разпознае флагътъ,
и командирътъ на подводника естествено ще вземе
ВСЕКИ флагъ за неприятелски..."

Тъй пишеше далновидниятъ Фишеръ въ онова
време, когато германскиятъ морски главнокомандуващъ адмиралъ Тирпицъ и не подозираше още за
онази роля на подводниците, която се готвеше отъ
него. Стариятъ морякъ късно прогледа, чакъ въ
процеса на самата война, потресенъ отъ послед
ствията на „гладната блокада", обявена отъ англи
чаните, които направо нарушиха парижката и лон
донската декларация (1856 и 1909 г.). А до този
часъ той се намираше подъ силното въздействие
на своитв промишлени и финансови кржгове и все
цяло се беше отдалъ на строежа на „голъмъ"
флотъ, виждайки само въ него единственото сред
ство за осжществяването на колониалната политика
на империята и промишлената борба „за м-всто по
моретата". Следъ като Германия изгуби войната,
сжщитв кржгове, въ стремежа си да снематъ отъ
себе си отговорностьта за катастрофата, обвиняватъ Тирпица — своя собствена креатура — че не
е обсждилъ въпроса до края и съ своя строежъ е
тласналъ Янглия къмъ създаването на противогерманска коалиция. Тъ при това забравятъ, че
Тирпицъ представляваше само продуктъ на своето
време, че бъше поставенъ на постаси отъ сжщитв

финансови и промишлени кржгове, които го бъха
употребили като нъкакво далексбойно орждие въ
борбата за пазари.
Буйното развитие на германската промишленость, увеличаването на нейнитв рудници, благо
дарение на което производството, напримвръ, на
желъзото отъ 15 милиона тона вг 1897 г. се пов
дигна на 30 милиона въ 1911 г ; достигнатите ус
пехи въ добиването на вжглищата, скочило отъ
39 милиона тона въ 1878 год. до 230 милиона в ъ
надвечерието на войната; неизменно покачващиятъ
се приръсть на населението, способствуващъ за
развитието на промишленостьта; нарастването на
свободните капитали, най-сетне техническиятъ
напредъкъ, всичко това взето наедно предизвика
настойчивия стремежъ на промишлените и фи
нансовите кржгове на империята къмъ завладя
ването на колониите, не само като пазари за пласменть, но и като пазари на сурови материали и
поместване на капиталите. Макаръ по общия оборотъ на външната търговия Янглия и да запаз
ваше още първото м%сто, шеметниятъ разцв-вть
на Германия все повече я изместваше, и преди са
мата война Янглия надминаваше въ търговията
Германия само съ 22°/0.
За Британия се б е създало заплашително
положение, а при това още между германскигв
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индустриалци, и преди всичко всръдъ металурзите,
владетелите на рудници, корабостроителите, пре
живяващи, м-всто е да се каже, жестока криза,
фабрикантите на оръжия и т. н. се започна дви
жението, което издигна Тирпица благодарение на
представения отъ него проектъ за създаването на
могжщъ флотъ, способенъ да пази търговския
флотъ на Германия и колониалната задача, която
страната си бъ поставила. Започна грандиозенъ
строежъ. Довтаса още и извънредното историческо
събитие, което изигра злокобна роля въ свътовната
катастрофа—спускането на вода въ 1906 г. на пър
вия английски дрецнаутъ; това събитие предизвика
ликуване въ морскитв и особно въ промишле
ните германски кръгове. Има си хасъ! Срутваха се
всички английски смътки за запазване, на първен
ството по море. Отсега нататъкъ силит^ на флота
ще се изм"врватъ изключително съ количеството
на дреднаутигв, понеже съ ГБХНОТО появяване Ц"Блиятъ предишенъ съставъ на броненоснитв еска
дри ще отиде въ истерията. Тирпицъ веднага взе
въ съображение това, и въ' годината, когато б е
пустнатъ първиятъ фишеровъ дрецнаутъ, герман
скиятъ морски бюджетъ скочи отъ 185 мипиона
марки (въ 1905 г.) на 310 милиона. А още следъ
една година той вече се обозначаваше съ умопо
мрачителната за онъзи времена цифра 445 милиона.
Зловещото съперничество се започна.
И въ 1912 г. виждаме лордъ Холденъ да се
.завръща отъ Берлинъ въ Лондонъ съ копие отъ
новата строителна морска програма на Тирпицъ:
29 бойни единици отъ най-гол/вмитв размери срещу
22 английски. Ефектътъ е потресаещъ. Още на след
ния день първиятъ лордъ на адмиралтейството
Чърчилъ отъ висотата на парламентарната трибуна
обяви: „Отсега нататъкъ Англия ще строи дреднаути 60% повече отъ Германия". Безумието про
дължи. СвЪтътъ неудържимо се свличаше къмъ
пропастьта.
Обаче стремежътъ на Тирпицъ къмъ ГОЛ-БМИТБ единици започна у н-вкои внимателни дално
видни наблюдатели въ самата Германия да преди
звиква съмнение въ целесъобразностьта си. Още
презъ 1908 г. въ „Дойчландъ Ревю" се бъ- появила

Лдмиралъ Тирпицъ

статия отъ запасния вице-адмиралъ фонъ Шлайницъ, който обръщаше вниманието на обществото
върху по-действителното по негово мнение и поевтино ср-вдетво за борба срещу Англия—подводводницигв. Статията не произведе впечатление.
„Утопия!" —викна Тирпицъ. Строежътъ на голЪми
кораби продължи съ все нарастваща интензивность.
Шесть години по-късно нъкойси лейтенантъ
Блюмъ, отъ подводната инспекция, представи на
същия Тирпицъ проектъ за подводна програма, въ
която се доказваше необходимостьта да се построятъ 222 подводника за заемането на 48 стратегически
позиции въ случай на блокада около английските
брътове. Приближаването на войната ставаше оче
видно. „Ересь!" — възрази Тирпицъ. По такъвъ
начинъ германскиятъ планъ за морската война
не предвидъ способите за осъществяването на ос
новната си задача. Хипнотизиранъ отъ мисъльта,
че британскиятъ флотъ внезапно ще нападне гер
манските брегове и самия флотъ, германскиятъ
морски генераленъ щабъ се готв-вше за отбрани
телна война и гледаше на СВОИГБ подводници само
като средство да отслабятъ неприятеля предъ ре
шителното сражение на предварително приготвени
позиции.
Когато най-сетне пламна войната, Тирпицъ все
още не вървеше въ ПОДВОДНИЦИТЕ и все още

не

можеше да усвои възможния мащабъ на ТЕХНИТБ
операции. Той упорито настояваше върху необхо
димостьта веднага да се пустне въ действие броненосниятъ флотъ. Обаче не се решиха на това вър
ховните фактори. Оттогава старецътъ взе мрачно
да гледа изхода на войната. Английската „гладна"
блокада преобърна съществото му. Той внезапно
прогледа и съ присъщата му енергия и решимость
бързо зави на 180 градуса. Въ ускоренъ поредъкъ,
за да се навакса изгубеното време, б-вше разрабо
тена грандиозна подводна програма. Но веднага се
показаха гръчцкитъ. Въпр-Ьки мнението на Тирпицъ,
блокадата започна съ явно недостатъчни сили; а
потопяването на тритъ английски кръстосвача отъ
подводника „(19" бъ отбелязано отъ морскитв ав
торитети не като успъхъ, а като голъма грешка,
понеже предивременно пробуди Англия и я принуди
енергично да се залови да дири способи да пара
лизира по-нататъшното прилагане на това оръжие,
което внезапно се оказа толкова страшно. Тирпицъ
разбираше това и сь все сили подтикваше строежа.
Прдзъ време на войната Германия сколаса да за
ложи въ постройка около 800 подводника и отъ
ГБХЪ да спустне на вода 403. Загубигв й възлъзоха на 199 подводника, отъ които 178 потопени
отъ неприятеля. А германските подводници пото
пиха 5,500 парахода съ общо водоизмъстване отъ
19 милиона тона.
Ако планътъ на Блюмъ би билъ своевременно
оежщественъ и кадрите на личния съставъ бъха
предварително подготвени, то войната, както ни показватърезултати-в, би се завършила иначе. Мощьта
на германската военна промишленость, обърната
всецъчпо въ подводно строителство, би създала несъкрушима сила за блокада, а нарастването на тех
ническия напредъкъ наспоредъ съ развитието на
строителството би направило тази сила неуязвима.
Къмъ края на войната вече бъха достигнати тол
кова значителни успехи, че при изпитването на НО
ВИТЕ подводници цели ескадрили отъ тралери, снаб-
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дени съ хидрофони, въ продължение на петь часа
не еж могли да откриятт. сновящия около гюл,
подводникъ. ОглушителигЬ убивали всекакъвъ
шумъ.

Казаното ни дава ясна картина за вероятния
развой на днешната подводна война, когато под
водниците иматъ да вършатъ толкова много раработа. Макаръ тази война днесъ да е още въ наНе по-малко значителенъ бе успЪхътъ на ко- чалото си, не е трудно да си представимъ силата
рабостроителството. Най-новите подводници, като на модерното подводно оржжие. Толкова по-гол-ЬнапримЪръ „11-162" и „С1-169" представляваха отъ мо учудване предизвиква фактътъ на съвремен
себе си ц-Ьли кръстосвани съ водоизместимост ното съперничество въ строежа на чудовищни
2900 тона, съ силна артилерия и съ надводна свръхъ-дреднаути. Обстойниягь анализъ на мина
скорость 20 мили. Техниятъ радиусъ на действие лото ни рисува изгледа на бждешето: скриването
б е безграниченъ, и въ морето те можеха да пре- на флотите подъ водата, както армиите вече се
каратъ непрекженато почти половинъ година. До скриха подъ земята.
Л за насъ, българите, опознаването на под
какво могжщество би достигнала тази сила въ ми
налата война, ако германското правителство свое водното оржжие и неговата сила е особно поучи
телно, защото и ние обикновено за много неща се
временно я б е оценило!. . .
СБщаме твърде късно.
Я н к о К. С и р а к о в ъ
отъ Черноморския наученъ
институтъ

Ч Е Р Н О МОРЕ И Д А Р Д А Н Е Л И Т Ъ
Въ следващите , редове искаме да изтъкнемъ императоръ Карлъ, защото събитията, които изме
основните начела на международния режимъ на ниха световната физиономия, протекоха безъ гер
манците да взематъ участие, а може би и безъ да
Черно море и ДарданелигЪ1).
схванатъ развитието на нещата.
I.
Лнглия, която отхвърли принципите на пап
До XVI в. началото за свободата на морето ската була отъ 1493 год, доколкото беха проти
не беше общо признато. Най-мощните държави вни на интересите й, се помжчи впоследствие да
винаги се стремиха да установяватъ своя сувере- ги присвои за себе си и пожела да бжде признато
на нея право на собственость върху моретата, раз
нитетъ надъ моретата2).
Още древниятъ Римъ направи отъ Среди читайки по този начинъ да смаже своите против
земно море едно вжтрешно езеро. По-сетне Вене ници. Отъ това последва фамозниятъ споръ между
ция искаше да има изключителни права надъ Ад Лнглия и Холандия, станалъ вече класически. Лн
риатическо море (което сега е запушено поради глия искаше да забрани на холандците да кораокупирането на Ллбания отъ фашистка Италия — боплуватъ изъ моретата, чиито води се порятъ отъ
английски кораби. Янглийскиятъ юристконсулъ
вълнувана отъ славата на Римската империя).
. 5е1с!еп, въ съчинението си Маге О а и з и т — затво
Следъ време Португалия и Испания схванаха рено море — (1.635 г.), се помжчи по теоретически
отъ какво огромно значение е да се владеятъ мо пжть да подкрепи английските претенции за само
ретата, та папа Ллександъръ VI подели между стойно владичество надъ морските пжтища и да
тЪхъ океаните съ була отъ 4 май 1493 г. Обаче, обори защищавания отъ холандеца Огохшз приндругите народи, на първо место тези съ проте ципъ за свобода на морето, въ съчинението му
стантско вероизповедание, отказаха да се подчи- Маге иЬегшп — свободно море (1609 г.). Всички
няватъ на римския понтивъ, като некомпетентенъ останали морски страни се повдигнаха срещу ан
въ тази материя. И католическите народи сториха глийските апетити, схвашайки, че това е борба на
сжщото. Най-напредъ Холандия, после Лнглия, животъ или смърть 3 ). Борбата, макаръ трудна, за
чието островно положение и нормандски завоева- върши съ успехъ за идеите на холандеца, които и
теленъ духъ посочваха бждещия й пжть къмъ днесъ еж въ сила.
морето, а следъ това и Франция, съумеха да
Днесъ принципътъ за свободата на морето е
придобиятъ права за свободно използуване на мо окончателно възприетъ, като основно начало, отъ
рето. Германската империя, уединена върху конти всички държави.
нента, изгуби всекакво влияние следъ смъртьта на
Подъ свобода на морето разбираме, че ни
М Статията постжпи въ редекцията преди обявяването коя държава не може да се настани въ моретата
на войната. Поместването се забави поради ваканцията на като единственъ господарь и да пречи на корабо
плаването. Моретата не еж подъ суверенитета на
списанието. Б. Р.
„,_„
2
) Суверенитетъ" е жравото на самостоятелната дър никоя определена държава и еж открити за кора
жава да действува свободно вжтре въ страната и външно. бите и педанниците на всички държави за сво
Я „независимость" е правото на всъка държава да отстра бодно използуване, но при спазване правилата на
нява вмешателството на друга държава въ неинигб вжтрешмеждународното право. Възъ основа на този принни работи, както и сношенията й съ чуждия свътъ.
ципъ, всички кораби — търговски, рибарски и
Независимостта изразява сжщата идея като сувере
нитета, само че въ другь видъ.
„,,,„«.- военни — могатъ безъ разлика на поданство да
Суверенитетьтъ бива външенъ и вжтрешенъвжгре
шенъ е когато разглеждаме деиностьта на Д ъ Р ж ^ата
въ границите на нейната територия, а външенъ - когато
разглеждаме деиностьта на държавата въ нейните сноше
ния съ другите държави.

') Дали и днесъ нЬма стремежъ Средиземно море да
стане Маге Оаизит, като се знае кой държи ключовете на
Гибралтаръ и Суецъ?
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порятъ свободно водите на моретата, както въ мир
но тъй и въ военно време. Сжщо и риболовътътамъ
е свободенъ. Казаниятъ принципъ има приложение:'
а) спрямо откритото море, т. е. извънъ териториал
ните води4); б) спрямо външните морета, сноша
ващи се съ откритото море чрезъ провлакъ и в)
спрямо проливите, които свързватъ две морета.
Но когато на вжтрешното море цялото край
брежие и проливите, които го свързатъ съ открито
море, граничатъ съ сухоземната територия само на
една държава, тогава' принципътъ за свободата на
морето не е приложимъ тамъ (освенъ ако н-вкой
международенъ актъ не постановява друго).
Такова беше положението на Черно море, ко
гато всичките му брътове принадлежаха на Тур
ция, заедно съ брътоветъ- на Дарданелигв, чиито
брегове и днесъ още еж турски.
Черно море, н-Ъкогашниятъ Ропшз Яхепиз —
негостоприемно, по - сетне Роп1из Еихтиз — го
стоприемно, е предметъ на изучване още преди
Христа. Изучвалъ го е и бащата на историците —
Херодотъ (V в. преди Христа). Наричали еж го още:
Суданско море, Римско море и Велико море. Съ
нахлуването на славяните по неговото крайбре
жие то почва да бжде наричано Черно море, което
име се усвоява напълно отъ X векъ насамъ отъ
всички народи. Славяните еж го нарекли „черно"
не само поради тъмно-зеленикавия му цветъ 5 ),
но защото то имъ е било черно поради неумение
да го използуватъ благотвтрно, като твърдо при
вързани къмъ плодородната си земя и добитъкъ.
Я старите елини еж обичали морето, използувайки.
го за търговия. Те СЖ изградили върху брътоветъна Понтуса множество богати колонии: Варна (Одесусъ), Одеса (Одесосъ), Созополъ (Яполония), Несебъръ (Месемвриасъ), Макрополисъ (до двореца
Евксиноградъ), Балчикъ (Дионисополисъ), Екрене
(Круносъ), Манкалия
(Калатисъ),
Кюстенджа
(Томи) и др. и му сж дали вече името Гостопри
емно — Еихтоз. Както древните българи, тъй и
значително число днешни българи игнориратъ де
виза на Б. Н. М. С. „Къмъ Дунавъ и морето за
напредъкъ".
Черно море е вжтрешно море, свързано съ
откритото море чрезъ Мраморно море (вжтрешно
море) и Дарданелигв. Съ огледъ на противоречи
вите интереси на Русия и западните морски сили
на първо место Франция и Янглия — то е било
предметъ на редъ международни договори. И за
*) Крайбрежната морска ивица, до известно раоояние
( 3 — 6 мили) отъ брега къмъ вжгрешностьта на морето, се
казва териториално море или териториални води. Отвждъ
териториалните води почва т. н. открито море. Териториал
ните води сж подъ властьта на крайбрежната държава,
безъ да сж съвършенно изравнени съ сухоземната терито
рия. Откритото море е свободно и не принадлежи на ни
кого; то представлява общъ международенъ пжть, който
свързва държавите. Противно на правилата за териториал
ното море, върху откритото море никой не може да има
•специални права, та всички държави могатъ да се ползуватъ отъ неговите блага; то е извънъ обсебителната човъшка власть, но отъ него всеки може да се ползува като гез
согптцпез отп!шп, то не е имущество въ правния смисълъ
на думата. Използуването му отъ едни не пречи на дру
гите да вършатъ сжщото. Откритото море е общъ сюгшпшт,
като ВСБКИ може да се ползува отъ него безъ разрешение.
5
) Още Еврипидъ (род. 480 г. пр. Хр.) е билъ писалъ
„. . . да се скриемъ въ пещеригв, които сж издълбали чер
ните води на Понтоса. Споредъ проф. Младеновъ, арабите
до X в. наричали Черното море „нейтась" т. е. сурово море.

днешна Великобритания защитата на водния пжть
по Средиземно море е отъ жизнено значение, а въ
това отношение Черното море за нея е продълже
ние на Средиземното. Безъ господството на мор
ските съобщителни средства, както вчера, тъй и
сега, животътъ на Великобритания е поставенъ
въ опастность. Докато султанска Турция б е ш е
мощна държава, владеяща всичките брегове на
Черно море и на Средния и Доленъ Дунавъ, и за
плашваше вратата на Ориента — Виена, (1689 г.)
Русия не представляваше опасность за имперализма на западните сили. Но следъ първата поделба на Полша (1772 г.) думата и силата на Ру
сия почна да ги плаши.
До кючукъ-кайнарджишкия миренъ договоръ
(1774 г.) целото Черно море беше обградено отъ
турска територия, тъй че то принадлежеше изклю
чително на султана. Корабоплаването въ него беше
забранено за всички видове кораби на целия
чуждъ светъ.
Но при една руско-турска война, две години
следъ поделбата на Полша, рускиятъ полководецъ
Романцовъ победи, като премина Дунава и отреза
турската войска отъ нейната база Варна. Тогава
мекушавиятъ Ябдулъ Хамидъ I прие наложения
на Турция миренъ договоръ въ Кючукъ-Кайнарджикъ (1ОЛ/Н.1774 г. ст. стилъ). По силата на този,
договоръ Русия получи, за пръвъ пжть въ исто
рията, право на свободно корабоплаване въ Черно
море и свободно преминаване на Дарданелите, ог
раничено за последните само за търговските ру
ски кораби. Освенъ това Русия получи правото да
покровителствува православните християни въ ото
манската империя, безразлично дали сж турски или
чужди поданици; последното обстоятелство е било
отъ особено значение за нашата
национална
кауза.
Отъ този миренъ договоръ нататъкъ Русия
почва да играе централната роля на Балканите.
Никакъвъ въпросъ, засегащъ Близкия Изтокъ, не
е можелъ вече да се реши безъ нейно съгласие.
Не е безъ интересъ да прибавя, че презъ сжщата
1774 год. Северна Ямерика, тогава английска ко
лония, се разбунтувала срещу Янглия, тъй че по
следната е била заета съ вжтрешните си работи.
Все по кючукъ-кайнарджишкия миренъ до
говоръ Русия взе отъ Турция големи териториални
придобивки, поради което Русия стана крайбрежна
черноморска страна; тя се утвърди окончателно и
на Язовско море
Съ одринския миренъ договоръ отъ 1829 год.,
сключенъ между Русия и Турция, даде се: независимость на Гърция,— автономия на Сърбия, Влашко
и Молдова6), а по морските клаузи на този дого
воръ Черно море и теснините (Босфора и Дарда
нелите) беха обявени достжпни за свободно тър
говско корабоплаване не само на Русия, а и на
всички останали държави Само преминаването на
военни кораби б е забранено.
Съ юнкяръ скеленската конвенция отъ 1839
год. Турция беше признала правото на Русия на
свободно корабоплаване презъ Босфора и Дарда
нелите и за военните руски кораби.
6
) Това бйше началото на истинското разчленяване
на Балканска Турция. Горниятъ договоръ беше предшесгвуванъ отъ единъ англо-руски протоколъ отъ 1726 год.
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Конвой, чрезъ който търговскигЪ кораби осигуряватъ пжтуването си въ ония мЪста, кждето се очаква
нападение оть подводници
Но съ прочутиятъ трактатъ за проливитп,
отъ 1841 г. казаната конвенция бъше унищожена.
Вмешателството на Русия въ спора между
Цариградъ и египетския паша, както и тайниятъ
договоръ за отбранителенъ съюзъ, сключенъ на
1833 г. въ Юнкяръ Скелеси между Русия и Турция,
създаде ц-вла криза въ източния въпросъ. Следъ
години петте велики държави установиха на
стойничество надъ Турция. Този международенъ
концертъ не трая дълго. Франция, която при спора
.между египетския паша Мехмедъ Яли и султана
взе страната на първия, беше изолирана отъ остана*лигв държави, които сключиха таенъ пактъ за
омиротворяването на Левантъ, който откри Дарданелит-Б за руската флота, за да може да тури въ
изпълнение решенията на СЪЮЗНИЦИТЕ. ТОЗИ пактъ,
обаче, не беше ратифициранъ и се сключи презъ
1841 г. гореказаниятъ Лондонски договоръ, СЪ КОЙТО
се затваряхя дарданелските теснини.
Една втора намеса на Русия даде поводъ на
другите сили да унишожатъ съглашението на
петтв сили, за да се роди англо-френски съюзъ
и впоследствие се дойде до Кримската война.
Паражкиятъ маренъ договоръ отъ 1856 г., съ
който се приключи злополучната за Русия Кримска
война, постанови неутрализирането на Черно море.
И Русия и Турция бЪха лишени отъ правото да
държагь въ това.море военни кораби, както и ар
сенали по бр-ЬговегБ му. Нанесе се страшенъ ударъ
само на Русия, защото Турция можеше да пре

хвърли арсеналите и военнигв си сждове въ Мра
морно море и при нужда да ги върне въ Черно
море срещу Русия. Франция на Наполеонъ III пред
седателствува
парижката
конференция чрезъ
графъ Валевски (отъ полски произходъ) и б-вше
единна съ Лнглия относно разбирането й славян
ска Русия да не бжде допустната на никаква цена
надолу къмъ Средиземно море.
Съ парижката конвенция отъ ежилото време
6-Б забранено и на останалите държави да минаватъ съ военни кораби въ Черно море.
Съ лондонскаятъ договоръ отъ 1871 г. потвърденъ отъ Берлинския трактатъ въ 1878 г., б-Ь
премахната неутрализацията на Черно море. Русия
и Турция придобиваха право, безъ всвкакво огра
ничение да иматъ тамъ военни кораби и арсенали.
Обаче, преминаването на Босфора и Дарданелитъ
съ военни кораби б е забранено за всички дър
жави освенъ Турция. Като компенсация за пре
махването на неутрализацията на Черно море,
Турция получи правото да дава свободенъ пропускъ презъ проливите въ мирно време на воен
ните кораби на приятелските си и съюзни страни
и то ВСБКОГЗ, когато тя ще благоразсжди, че това
е въ ингересъ за запазване на парижкия договоръ
отъ 1856 г. По този начинъ принципътъ за свобо
дата на морето досежно Черно море беше ограниченъ на полусвобода.
По сегашното правно положение, съгласно
конвещаята въ Монтрьо отъ 1936 г., крайбрЪж-
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нитЪ държави могатъ, всека една, да държатъ
въ Черно море военни кораби съ общъ тонажъ
максимумъ 30,000 т., който при известни условия
може да бжде увеличенъ до 45,000 т. За некраибрежнит-Ь държави това право се ограничава на
2
/з отъ първия тонажъ, съ право на увеличение
съ 8,000 тона, ако това се налага, поради защита
на поданици, земетресение, епидемии и пр . Влиза
нето на нетурски военни единици въ Черно море
става следъ предизвестие до турските власти и не
могатъ да стоятъ тамъ, въ никой случай, повече
отъ 21 день 7 ). Това е за мирно време (за военно
7

) Русия въ Монтрьо е проявила желание Черно море

време глед. Дарданелитв). Но Турция има право
да повиква въ черноморските води чужди военни
кораби безъ ограничение. Така сжщо, фактически
отъ Турция зависи да допустне или не военни
кораби на воюващи държави. За търговските ко
раби остава въ сила принципътъ за свободата на
моретата.
. . „ '
да бжде затворено, освенъ когато се касае за даване помощь по сипата на режионапенъ пактъ, като Балканското
споразумение и пр. Водили еж се гелъми спорове дали ру
ската флота ще добие правото да минава отъ Черно море
въ Средиземно море, когато Русия воюва, а Турция не во
юва и до ограничаване достжпа на западнитъ сили въ.
Черно море.

-Г31-

в. и.

ПЕТНОВДЕНЬ

Бързи стжпки на подковани моряшки обуща
по желязната палуба и по стълбата за офицер
ското помещение се разнасятъ въ сутринната дрез
гавина.
На кабината на младшия офицеръ на торпедоносецъ .Шумни"' се изтропва нервно, и стражевиятъ подофицеръ долага:
— Господинъ мичманъ, на хоризонта се забелязватъ неприятелска ескадра и.хидроплани.
— Добре, — отговаря машинално младшиятъ
офицеръ и веднага се унася въ съня си.
СжщитЪ думи се -повтарятъ и предъ кабината
на командиря, който нарежда командата да се съ
буди. Токущо отдадена на сладка почивка, обслугата на корабите отново е разтревожена.
Торпедоносците се бъха прибрали отъ походъ,
въ който имаха за задача да разоржжатъ и прибератъ изхвърлените по крайбрежието ни наши и
неприятелски заградни мини. Тъзи нежелани гости
на нашето крайбрежие започнаха да се явяватъ
много често. Откжснати отъ местата си следствие
на дългото стоене въ водата и честите вълнения,
се поемаха отъ морското течение и североизточ
ните. ветрове, преобладаващи презъ есеньта и зи
мата, и се носиха надлъжъ по западните брегове
на Черно море. Т е представляваха гол-вма опас
ности. за корабоплаването и увеличаваха рисковете
за корабите, защото мжчно се забелязваха и по
стоянно бъха въ движение. Тъхното приежтетвие
б е ш е известно и на крайбрежното население,
което беше поставено подъ постоянна тревога.
ВзривоветЬ на плаващи заградни мини по брего
вете ни зачестиха. При североизточенъ вътъръ че
сто се разнасяше трЪсъкътъ на страшни взривове,
известяващи за приежтетвието на плаващи мини.
Ехото имъ се разнасяше надалечъ и вевваше
страхъ. Случваше се обаче, че плаващи мини би
ваха изхвърляни на бръта безъ да се взриватъ.
Тогава г в представляваха още по-голъма опасность,
защото бъха примамка за любопитните и сигурна
смърть за тези, които отиваха далечъ въ любо
питството си. Изхвърлянето на такива мини отъ
морето по нашето крайбр-вжие беше цътга напасть.
З а разоржжаването и прибирането на такива мини
беше използуванъ отредътъ торпедоносци. За три
дни торпедоносците обиколиха крайбрежието и
успЪха да прибератъ всички изхвърлени мини. На

връщене всеки носеше по 4—5 разоржжени мини
съ себе си.
Тази опасна операция бъше привършена бла
гополучно, и следъ усиленъ нощенъ походъ отъ
Царево до Варна въ 3 часа сутриньта торпедонос
ците се отдадоха на почивка безъ' да подозиратъ,
че пушеците на руската ескадра, наблюдавани
предния день на изтокъ отъ Царево далечъ задъ
хоризонта, щ е се явятъ и предъ Варна едновре
менно съ тъхното завръщане.
Стражевиятъ подофицеръ наново изтичва и
този пжть още по-настойчиво докладва:
— Господинъ мичманъ, хидропланите се приближаватъ.
— Добре, остави ме на мира. Като дойдатъ
надъ насъ, тогава ми съобщи.
Подофицерътъ бавно се заизкачва обратно по
стълбата въ недоумение, какво да прави, когато
началството не се събужда.
Следъ малко вратата на командирската ка
бина се отваря, и команцирътъ изскача на палу
бата, за да даде своите нареждания. Ето, че страже
виятъ подофицеръ за трети пжть слиза и този
пжть още по-настойчиво докладва:
— Господинъ мичманъ, хидропланите еж надъ
града. Командирътъ е на палубата, ставайте!
— Добре де, добре. Когато започнатъ да хвърлятъ бомби, ще ми съобщишъ.
Подофицерътъ отново излиза нагоре и почти
едновременно командирътъ слиза за малко въ ка
бината си и се обажда:
— Ставай, защото работата е сериозна. Какво
ще правимъ съ тЬзи мини, които еж на палубата?
Стига си спалъ.
Мичманъть още съненъ и недОволенъ, че не
му давать покой, се обажда:
— Лесно е съ ТБХЪ, ще ги изхвърляме въ во

дата, а следъ като мине опасностьта щ е ги при
бератъ миньорите.
Не се минава много време, чуватъ се много
стжпки по палубата надъ офицерските кабини, и
командата започва изхвърлянето на разоржжените
мини въ водата. Младшиятъ офицеръ започва да се
облича и въ това време стражевиятъ подофицеръ
още веднъжъ докладва:
— Господинъ мичманъ, хидропланите пущатъ
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бомби, командата е съ оржжие на палубата. Командирътъ ви вика горе.
Двамата почти едновременно изскачатъ на па
лубата.
На около 2,000 — 3,000 метра височина се
виждатъ надъ града н-Ьколко неприятелски хидро
плана. На изтокъ ясно се очъртаватъ далечъ на
хоризонта силуетите на корабитБ отъ руската ес
кадра. Моряцигв отъ частите на флота еж излезли
въ района на казармата съ оржжието си и всички
стрелятъ по хидропланите, които плавно се движатъ надъ залива и пущатъ бомби. Стрелбата е
безредна и непрекжената. Чуватъ се залпове
отъ къмъ Карантината, кждето е портовата рота.
Тя е по-добре организирана и стрелбата е отме
рена и дисциплинирана.
Скоро се получава заповЪдь торпедоносците
да заематъ местата си по диспозиция.
ТЪ се пръскатъ изъ пристанището, като заставатъ на определените си мъхта по източния
кей, а торпедоносецътъ „Шумни" излиза въ аван
порта, кждето му е определено местото. „Храбри"
требва да стои при Карантината. Нареждането е:
въ случай че неприятелскиять флотъ направи
опитъ да влезе въ залива, торпедоносците ще се
хвърлятъ въ отчаяна дневна атака, като последно
средство за отбрана. Това е единственото средство
"за достойна отбрана и истинска саможертва, макаръ "че изгледите да се получатъ резултати еж
малки.
Докато торпедоносците да заематъ местата си,
неприятелската ескадра се очертава ясно на хори
зонта, и следъ единъ завой къмъ северъ блесвагъ
първит-Ь изстрели на челния корабъ, и веднага
следъ него последватъ червените пламъци на залповегЬ отъ останалитв кораби.
ПързигЬ попадения се очертаватъ предъ носъ
Галата и веднага следъ това последватъ попадения
на югъ отъ фара, кждето е поставена една фал

шива батарея. Пушеци забулватъ носъ Галата, и
огъньтъ се пренася въ залива. Попаденията даватъ
ц%лъ редъ водни гейзери, които постепенно настжпватъ отъ носа навжтре въ залива, като напредватъ методично презъ 150 — 200 метра. Скоро
попаденията стигатъ торпедоносците, стоещи без
силни въ залива, като нъми свидетели на това
зрелище. Торпедоносецътъ „Храбри" идва отъ Ка
рантината въ аванпорта и предава на събрата си
„Шумни": „Поради пръскания на снаряди и камъни
отъ взривовете невъзможно е да се стои на Ка
рантината". „Шумни" се движи съ малъкъ ходъ
напредъ и назадъ въ аванпорта. Командирътъ и
младшиятъ офицеръ стоятъ на мостика и наблюдавать стрелбата въ очакване на най-страшното.
Командата е боса и съ поставени спасителни пояси.
Двамата офицери пушатъ непрекженато и съ крайно
напрегнати нерви разм-внятъ откжелечни думи.
— Сега този залпъ ще ни покрие, казва ко
мандирътъ.—Сложи си спасителния поясъ.
— Каква полза отъ него, ако падне върху
насъ н-вкой снарядъ? Мислишъ ли, че ще уцЪл-вемъ?—отговаря другиятъ и слуша шума на при
ближаващите се дванадесеть дюймови снаряди,
мжчайки се да определи посоката имъ. Главите
неволно се снишаватъ. Дишането замира въ очак
ване на нещо странно. Секундите се струвагь ча
сове. Чувството на безсилие угнетява.
— Батареите ни мълчатъ. Това разбирамъ.
Разстоянието е голямо. Но какво правятъ подвод
ниците? — обажда се единиятъ.
— Кой знае дали еж успъ\пи да излЪзатъ
презъ минното заграждане и въ какво състояние
еж, отговаря другия. Но дай преденъ ходъ, защото
много приближаваме канала.
Чува се силенъ тръхъкъ, торпедоносецътъ
подскача. ГопЪма струя 8ода се издига предъ носа
му и залива предната часть. Двамата офицери
подскачагъ отъ местата си. Младшиятъ офицеръ по-
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глежда къмъ машината откждето се подава гла
вата на механика. Разбиратъ се съ мимики, че въ
машината всичко е въ редъ.
— Какъ е на носа и на кърмата?
— Н"вма повреди, — отговарятъ.
Дава се преденъ ходъ, и торпедоносецътъ
приближава къмъ вълнолома.
— Следниятъ залпъ ще ни надхвърли вече,
ако продължаватъ съ сжщата прогресия.
— Кой знае. Торпедоносците на източния кей
еж въ пълна безопасность. ВСЕКИ снарядъ над
хвърляш/ъ вълнолома, ще надхвърли и тъхъ, а
ние • . •
Главигв отново се снишаватъ отъ всъко из
свирване на снарядитъ, и следнитъ попадения избухватъ въ дъното на залива и въ казармите на
флота. Черенъ пушекъ забулва постройкитъ. Единъ
снарядъ попада въ склада съ вжглищата и по
крива въ черна мъгла района на флота. Огъньтъ
се задържа надъ флота и постепенно минава къмъ
района на пристанището. Двамата офицери се поуспокояватъ и следятъ попаденията на стрелбата.
— Въ сжщность какво стана съ насъ?
— Снарядътъ тръбва да се е взривалъ много
близко до насъ, защото ни разтърси здравата.
Добре, че не се стовари отгоре ни.
— Не. Взривътъ е останалъ подъ насъ, поскоро на дъното, защото скочихме съ цълия
корабъ.
Тжпиятъ звукъ на приближаващи снаряди се
засилва, главите неволно се снишаватъ, а очите
следятъ звука и почти точно опредълятъ вече по
соката на снаряда. Нови попадения въ района на
пристанището. Частитв на една гимия хвърчагь
въ въздуха. Всичко е пусто. Чуватъ се само тжпитъ
звуци на снаряди и взривове. Наточели е събрано
много електричество въ въздуха, та напрежението
е до върха си. Стрелбата се простира вече надъ
града около пристанището. Яко продължи въ сжщото направление, Варна ще бжде разрушена.
Зловещитъ пламъци на изстрелитъ продъл
жаватъ сякашъ цъла въчность. Изведнъжъ внима
нието на двамата офицери е привлечено отъ вне
запна честа стрелба отъ корабите.-Вижда се, че
Т Б стрелятъ съ цьлата си артилерия въ безредие.
Отмърената ръдка стрелба на тежките орждия
като че престава, и около корабитъ се образува
преграда отъ взривове и гейзери. Впечатлението е,
че единъ отъ корабитъ се е взривалъ. Снарядитъ
преставатъ да летятъ върху града.
—Ура! — викатъ офицерите, а следъ тъхъ
поема и цълата команда.—Натъкнаха се на МИНИГБ,
вика единъ.
— Не! Вероятно подводниците еж ги атаку
вали, — коментиратъ други.

Всички бинокли еж насочени къмъ ескадрата,
която продължава безредната си стрелба и се от
тегля на изтокъ. Всички коментиратъ съ оживление
станалото и се мжчатъ да отгатнатъ причината за
отстжплението на ескадрата. Едни видъли взривъ
на единъ отъ корабитв, други твърдятъ, че се навелъ на една страна, трети го видели, че потъналъ . . .
Получава се сигналъ, корабитъ да се завърнатъ по местата си. Торпедоносецътъ влиза въ
пристанището.
— Господинъ мичманъ, отъ сътресението на
торпедоносеца еж паднали спасителнитъ топки отъ
кърмата и плуватъ въ залива,—докладва старшиятъ
подофицеръ.
На военния кей оживлението е голъмо. Разглеждатъ се резултатите отъ взривовете и се ко
ментиратъ интересни случаи. Мнозина събиратъ
парчета отъ снаряди за споменъ. Всички поздравляватъ торпедоносеца съ избавлението Впечатле
нието на наблюдателите е било, че той е потопенъ.
Закрилъ се отъ стълбъ вода и окончателно изчезналъ.
Изпратената лодка отъ торпедоносеца да при
бере спасителнитъ топки се завърна пълна съ
кефалъ.
— Господинъ мичманъ, заливътъ е пъленъ
съ убита риба. Напълнихме лодката съ риба и се
върнахме да я донесемъ. Следъ това ще приберемъ
топките, те плаватъ надъ водата, докладва подо
фицера, доволенъ отъ добрата плячка. Всички мо
ряци събиратъ по бр^га риба, докладва той.
Вниманието на всички се пренася върху рибата,
която се е намирала случайно въ залива и подго
нена отъ вистрелитъ се е събрала на края на за
лива, кждето взривоветъ на снарядитъ я избиватъ
въ голъмо количество. Действително отдавна не
бъха се виждали такива едри и вкусни кефали, ка
квито въ този день ни поднесоха събитията предъ
Варна. . .
Когато торпедоносецътъ „Шумни" беше изваденъ на сухо, на дъното му се забеляза отпечатъкъ отъ чашата на дванадесетдюймовъ сна
рядъ, а по дветв му страни на подводната му часть
драскотини отъ парчета отъ снарядъ. Картината
на случилото се уясни. Когато торпедоносецътъ се
е намиралъ на заденъ ходъ снарядътъ попада по
легато предъ носа му, стига дъното, взривава се
тамъ и чашата на снаряда се отпечатва върху дъ
ното на торпедоносеца. Деветметровиятъ слой вода е
билъ достатъченъ, за да намали силата на удара
и да запази кораба отъ по-голъмо разрушение.
Така посрещнахме Петковдекъ на 1915 година
съ безплатенъ кефалъ. . .
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Българскиятъ фериботъ в ь постройка

Жел^зноплтниятъ (фериботъ) норабъ
Русе - Гюргево
При тия изисквания отъ превозните средства,
Въ много случаи при използуване на нъкой
/видъ отъ превознитв средства, за да се отиде отъ били тв морски, или рЪчни кораби, железници или
единъ населенъ пунктъ до другъ, или да се пре автомобили, следва единъ стремежъ къмъ увелича
несе една стока между ТБХЪ, ще требва да се за- ване на тяхната скорость, а сжщо така и прокарване
обикалятъ много препятствия, като реки, планини, на по-прави пжтища отъ различните видове. Така
морета, пустини и т. н. Това необходимо обхож напримтфъ, за да се съкрати пжтьтъ на корабите
дане увеличава стойностьта на превоза, както на отъ Далечния Изтокъ и Индия за Европа, се про
пжтницитв, така и на сточния трафикъ. За да се копа Суецкиятъ каналъ; за да се избегне заобика
избтзгне това обхождане въ много случаи, кждето лянето на цтзла южна Америка, създаде се Панамртзкитв и моретата пр"вчатъ на железниците, се скиятъ каналъ, а за да се съкрати пжтьтъ отъ Бал
използуватъ воднигЬ съобщения, като междинно тийското море за Северното море, прокара се
•превозно средство или обратно. При такива ком Килскиятъ каналъ. Все по СЖЩИТБ причини съз
бинации, обаче, става едно преместване на пжт дава се съединението на Рейнъ съ Дунава, на
ницитв и претоварване на СТОКИТЕ. Следователно Волга съ Донъ, на Сена съ Луара и редица още
•и въ единия и въ другия случай трафикъть срЪща подобрения и канали, които съкращаватъ ВОДНИТЕ,
препятствия, които увеличавагь времето на него морски или р^чни пжтища. При железниците има
вия превозъ. Това последствие, обаче, е нежела още повече случаи, кждето за да не се заобикателно въ настоящия въкъ, който е пропитъ съ една лятъ планинитЬ прокопаватъ се тунели, за да се
•извънредно голема динамичность, която е покачи п р е м и н а т ъ р - в к и т е строятъ се грамадни
л а чувствително стойностьта на времето, особно мостове, за да се прекосятъ степи или пустини
въ културнитЬ народи, кждето ВСБК а минута има създаватъ се редица отъ скжпи съоржжения; но съ .
•своето значение, ВСБКО движение своята цена, ВСБ- всички тия средства се преследва една и сжща
ко закъснение носи непоправими загуби, или об цель • -да се скжси и подобри пжтьтъ на трафика.
ратно избързването — благоприятни последствия. Постигне ли се това, улеснява се размината на
Днесъ всеки пжтникъ се стреми да пжтува, по СТОКИТЕ межд,у народите и се създаватъ по-благо
възможность, съ по-голъма скорость и удобства, а приятни условия за техния стопански животь.
търговцитв желаятъ СТОКИТЕ имъ да бждатъ пре
Имайки това предвидъ, лесно можемъ д а о т несени при по-благоприятни условия, да пристиг- гатнемъ причините, които еж накарали нашетонатъ по-скоро на пазара и всичко това да стане министерство на железниците, респективно дирек
«олкото се може по-евтино.
цията на воднитЬ съобщения да възприеме идеята.
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за постройката на единъ желъзопжтенъ корабъ, ритактни мотори отъ фабрика МЯ1Ч, които при 550
който да плава между Русе и Гюргево и, прена оборота въ минута ще развиватъ по 335 кс. Тая
сяйки ж. п. вагони и автомобили, да скжси пжтя на енергия тЬ предаватъ по на едно войтъ-шнайдевсички стоки, които идватъ отъ странитБ на югъ рово витло, отъ които едното е поставено ?на
отъ р. Дунавъ и еж предназначени за ония лежа едина, а другото на другия край на кораба. При
щи на северъ отъ неговото течение или обратно. тоя корабъ не може да се каже, коя е предната и
Чрезъ тоя корабъ СТОКИТЕ, натоварени въ вагони коя е задната му часть, понеже е направенъ отъ
и предназначени за казанитв области, ще могатъ две напълно симетрични части и чрезъ СВОИТЕ две
безпрепятствено да преминатъ отъ единия брътъ на ' патентовани витла той може да се движи напълно
р-вката на другия, безъ да се претоварватъ въ Русе еднакво въ двете направления, като достига скои Гюргево или да заобикалятъ презъ Черна-вода рость до 15 клм. въ часъ въ тиха вода. Благода
или Бълградъ за да минатъ по мостовете надъ рение на тия витла корабътъ има и една извън
Дунава. Сжщо така и ПЖТНИЦИТБ безъ да излизатъ редно голъма маневрена способность.
отъ вагонитв ще могатъ да преминатъ Дунава.
Корабътъ има на палубата си три ж. п. линии,
Чрезъ тоя корабъ ще се създаде една нова връзка въ които могатъ да бждатъ вкарани за пренасяне
между нашитв и румънскигв железници.
15 вагона отъ по 12 метра дължина, или по-малко
За изпълнение на своето предназначение фе- на брой, но по-дълги вагони.
риботътъ, който е единъ по-специаленъ корабъ,
Вжтрешностьта на кораба обхваща 10 баланвзема върху релситв, намиращи се на палубата сирни резервуари, моторно отделение, кабини за
му, вагонитБ за пренасяне и съ твхъ преплува персонала, трапезарии за сжщия, кухня, баня и т.
разстоянието между двата бръта.
н. Всичко добре е обзаведено и пригодено за жи
Вкарването на вагонитв отъ бръта, т. е. отъ веене на 15 души.
ж. п. линии върху релситв на кораба става по спе
Обслугата на линията Русе—Гюргево ще става
циална мостова конструкция, чийто край къмъ ре отъ два ферибота, отъ които едина ще принадлежи
ката се движи нагоре и надолу и се нагажда къмъ на България, а другия на Румъния. Строежътъ на
кораба въ зависимость отъ товара върху послед двата кораба се извършва отъ германската фирма
ния и нивото на водата на ръката. Тая подвиж- Си4епоггпипд5П1Ше—ККет\уегг1 У/а1зит, а мостовата
ность на моста позволява да се образува отъ ли конструкция отъ фирмата М/Ш — въ Густавсбургъ.
нията по моста и тая върху кораба единъ общъ
Следъ привършване на всички брътови съожелъзенъ пжть, по който спокойно може да мине ржжения върху българския и румънски брътове и
локомотивътъ, който ще извлече отъ кораба при следъ пристигането на едина корабъ, той ще може
стигналите пжтнически и товарни вагони, или ще да се постави въ действие и въ услуга на нашето
набута върху него такива, които ще заминатъ за стопанство и на международния пжтнически и стодругата страна.
ченъ трафикъ. По тоя начинъ прекженатата отъ
Мостови конструкции имаме по една на ВСЕКИ водитв на Дунава ж. л. линия София — Букурещъ
брътъ и всека има дължина отъ 200 м., а самиятъ и Цариградъ—Букурещъ ще може да се свърже
фериботъ е специаленъ корабъ съ дължина 65 м. и да се създаде*? една непрекжената връзка между
и широчина 15 м. Той ще се движи отъ два чети- тия градове.
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Боять между германскигЬ самолети и английските изтр-Ьбители

ПоуниуЬ отъ боя въ Северно море
Въ началото на днешната война, презъ вто
рата половина на септемврий, двайсеть германски
•самолета нападнаха въ Северно море една англи№
ска ескадра, състояща се отъ дреднаути, кръсто<вачи и самолетоносачи и придадените къмъ тъхъ
по-леки кораби.
Когато слуховигЪ апарати уловили приближа
ването на самолетите, адмиралътъ, командуващъ
•ескадрата, заповъдалъ веднага да се взематъ
всички мЪрки за защита на корабитв. Зенитните
орждия били приведени въ бойна готовность Изтръбителитъ се издигнали въ въздуха и полегвли
срещу германскит-Ь бомбардировачни апарати, които.
се опитвали да хвърлятъ върху ескадрата взривни
и запалителни бомби. Завързалъ се ожесточенъ
бой, в-ъ резултатъ на който германските апарати
били принудени да се върнатъ. Ецинъ отъ тЬхъ
билъ сваленъ въ боя, а другиятъ поради полученигв повреди се принудилъ да кацне въ водата, и
обслугата му отъ четирима души била пленена отъ
•англичаните.
Пропорционално на силите, които взели уча
стие в ъ боя, загубите на германците не еж го
леми. Но това не е важно. Важното отъ теоретична
гледна точка е, че нападащата страна била от
блъсната, безъ да успее да причини на ескадрата
'никаква вреда. При това не е известно, дали само
летите еж можали да атакуватъ цЬлата ескадра,
•или еж били отблъснати отъ корабите, ескорти
ращи главното ядро.
Още испанската война позволи да се уста•нови една истина: въ бой между самолетъ и воененъ корабъ винаги побеждава последниятъ. Сре
щата в ъ Северно море потвърди тази истина, а
•това не щ е ни учуди нито единъ специалистъ, запознатъ съ всички обстоятелства. Л обстоятелствата
<ж следнитъ:

Преди всичко, за въздушната ескадрила е
трудно да открие морската ескадра. Въ дадения
случай времето било изключително хубаво; такива
благоприятно атмосферни условия, естествено, не
ще се повтарятъ често. По-нататъкъ, военниятъ
корабъ представлява за самолета твърде незначи
телна по размерите си цель. Достатъчно е да се
изтъкне, че френскиятъ дреднаутъ „Дюнкеркъ", напримъръ, съ водоизмъстване 26,500 тона, има дъл
жина 214 метра, а ширина 31 метъръ. При това,
самата форма на кораба затруднява прицела.
Яко въ миналата война въздушната атака
срещу воененъ корабъ още имаше нъкакви шан
сове на успЬхъ, то сега шансоветъ фантически еж
сведени до нула. Причината за това е колосалното
развитие на защитните средства. Въ 1918 г. самолетътъ атакуваше отъ височина 500 метра, дви
жейки се съ скорость 150 клм. въ часъ. Въ 1939
г. той е принудемъ да се държи на височина три
километра, най-малко, за да избегне огъня на мощ
ните орждия отъ военния корабъ. Не требва, на
истина, да се забравя, че палубата на съвременния
дреднаутъ буквално е ос-Бяна съ противосамолетна
артилерия: тукъ еж и орждията съ калибъръ 138
мм., и страшните картечници 12'5 мм., и всички
промеждутъчни видове скорострелни орждия. Точностьта на стрелбата е изумителна. Орждията отъ
палубата на военния корабъ еж способни да покриятъ небето съ цъла огнена завеса, поради
което самолетите еж принудени да се държатъ на
гол-вма височина.
Освенъ това, съвременниятъ бомбардировачъ
прави по 500 кмл. въ часъ. При такава скорость
на летенето най-малката* гръшка при хвърлянето
на бомбата дава грамадно отклонение отъ цельта,
и да се улучи отгоре подвижна цель е почти не
възможно.
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Сжществува о щ е една причина, поради която
нападението на самолетъ върху воененъ к о р а б ъ
н-вма никакви ш а н с о в е за усп%хъ. Когато летецътъ
х в ъ р л я бомбитъ по земна цель, той д ъ р ж и сметка
з а . п о п р а в к а т а на в я т ъ р а " , т. е. взема подъ вни
мание отклонението, което бомбата щ е направи
п о д ъ влиянието на в я т ъ р а . Р а з б и р а се, направле
нието и скоростьта на в я т ъ р а предварително се
изм-Ьрватъ с ъ особни инструменти, намиращи с е
на в с ^ к и бомбардироваченъ самолетъ. При случая
на нападение върху к о р а б ъ такова пресмятане е
н е в ъ з м о ж н о д а с е направи, понеже н а д ъ повър-

хностьта на морето нъма постояненъ в ъ т ъ р ъ : в ъ з душнитъ тачения се движатъ на р а з н и страни и съ
различна скорость, в ъ зависимость о т ъ височината
на въздушния пластъ. Бомбата, х в ъ р л е н а о т ъ само
летъ, попада последователно в ъ всички т ъ з и пла
стове т. е. намалява ВСБКИ пжть с к о р о с т ь т а и по
соката си. В ъ резултатъ, л е т е ц ъ т ъ не може да
пресмътне, кжде именно щ е попадне бомбата му..
По силата на г о р е и з л о ж е н и т е с ъ о б р а ж е н и я
неуспъхътъ на германското в ъ з д у ш н о нападение
върху английската ескадра в ъ С е в е р н о море не
т р в б в а да учуди никого.

Изъ живота и дейностьта на организацията
По случай деня на възшедствието на Негово Величе
ство Царя и тезоименния день на Нейно Величеството Цари
цата бт»ха разменени следните телеграми:

да му поднесе поздравите на ц-Ьлата организация и значката на
сжщата, като благодарность за неговата преданна дейность въобластьта на водния спортъ.

Презъ изтеклия лътенъ сезонъ детските морски колонии
б-вха организирани и изнесени съ гол-Ьмъ усцвхъ. Въ Варна
летуваха летовищата на следните клонове:
Враца
43 деца
66
В. Търново
69
Габрово .
26
Левски .
30
Павликени
35
Свищовъ .
33
Ломъ
72
Сборно летовище
Видинъ
Негово Величество Царя
15
Бела-Слатина
София
6
Ботевградъ
120
ПлЪвенъ
Азъ и членовет-Ь на Българския; народенъ морски сго
. . . . Ал.„ „
воръ поздравляваме Ваше Величество съ двадесеть и една го
Въ Созополъ летуваха летовищата на клоновете Пловдишното творческо дт>ло на Вашето царуване въ полза на род дивъ, Ямболъ
и Сливенъ.
ното море и Дунавъ. ЖивЪемъ съ дълбоката вера, че но след
плажа за варненските летовища беха построени спе
вания отъ Ваше Величество пжть ще бждемъ щастливи да циалниНа
кабини за събличане, закачалки за дрехи и всички не
видимъ осъществени идеалите на морска България, вдъхновени обходими
удобства за летовниците. Въпреки избухналата епи
отъ Васъ и историята. № 565 отъ 2 октомврий 1939 год.
демия въ Варна, летовищата завършиха благополучно своето
Председатель: Александъръ Маноловъ. летуване. Взетите своевременно мерки за имунизиране на
всички летовници и т-Ьхното предпазване дадоха отлични ре
Александъръ Маноловъ
зултати. Появиха се само два случая на заболяване, завършили
Председатель на Бълг. нар. морски сговоръ благополучно. Требва да се подчертае, че отличните резултати
отъ летовищата се дължатъ на големата преданость къмъ де
Варна
лото отъ страна на ръководителите, непрекъснатия и строгъ
Благодаря искренно вамъ и на членовете на организа лекарски надзоръ отъ страна на медицинската служба на лето
цията за любезните поздрави и добри пожелания по случай вищата ни и пълното съзнание за отговорностьта, която орга
именния ми день
низацията ни носи предъ родителите и обществото. Въпреки
големия натискъ отъ страна на родителите на летовниците,.
ИОАННА.
всички летовища изпълниха пълния срокъ на летуването си
Нейно Величество Царицата
съ изключение на летовището на габровския ни клонъ, коетосъкрати летуването си съ 4 дни.
София
Александъръ Маноловъ
Председатель на Българския морски сговоръ
ул. Царь Борисъ № 6
Варна
Трогнатъ отъ любезните поздрави и благопожелания,
които ми изпращате по случай двойния праздникъ, искренно
благодаря вамъ и на членовете на Българския морски сговоръ.
ЦАРЬТЪ.

По случай тезоименния день на Ваше Величество и деня
на народните будители поднасямъ отъ името на цЪлата орга
низация и отъ мое име най-сърдечни поздрави и пожелания за
здраве и дългоденствие, та подъ нежните Ви грижи да се раз
вива и крепне българската надежда— Царската династия. № 614
отъ 1 ноемврий 1939 год.
Съгласно чл. 8 отъ наредбата-законъ за държавния
надзоръ върху дружествата и сдруженията съ запов-Ьдь на
Министерството на вътрешните работи и народното здраве
№ 2328 отъ 19 май 1939 год. уставътъ на организацията е
утвърденъ.
Бившиятъ учитель по телесно възпитание Георги Ивановъ по настоящемъ областенъ главатаръ на Бдинската юнашка
область — Видинъ, е отпразнувалъ своята 40 годишна дейность
презъ месецъ юний т. г. Видинскиятъ клонъ на организацията
ни е подчерталъ особно внимание къмъ юбиляра, изтъквайки
заслугите му по воденъ спортъ, защото той пръвъ по свой починъ е въвелъ гребния и плувенъ спортъ въ Видинъ. Главното
управително гвло на организацията натовари телеграфически
Председателя на Видинския клонъ, полковникъ о. з. Бораджиевъ,

Съгласно издаденото нареждане за забрана на конгре
сите и конференциите, насрочениятъ на 3 септемврий т.г. XVI
редовенъ съборъ на организацията въ гр. Перникъ беше отложенъ докато
се създадатъ условия за свикването му отново.
п ™ Т « Н а ТОва , Гл - У"Р- т * л 0 в ъ заседанието си отъ 10
октомврий реши: бюджетътъ на организацията приетъ отъ
„ ™ Редовенъ
съборъ да остане да се упражнява докато се
г Г ^ ™ * Р Ъ Т ЪЪ
- пТрое вд ас гРа веш
ение да се внесе за одобрение отъ
съборъ
°
' и ' г е л и те на клоновете и отъ следния
т Р В г п Я ^ б Р п 3 у В а н ъ е н о в ъ к л о н ъ н а организацията въ гр. Ботъло ™ ™ ™ * а с е д а н и е ™ си отъ 10 октомврий т. г. Гл. упркл^нъ! както следвТ СЪСТаВЪ " а У п Р а в и т е л н ° т а т * л ° н а Н0ВИЯ
Хо Пп^п^ С ^ а Т е Л Ь : К а р ,? ъ Иосифовъ, подпредседатель Никола
гГоъ Хо Ачпп КретарЬ: Г е °Р г и Н - Налбантски, касиеръ: ДимиИ в В ш п п Л , * ' сметници: Стефанъ Г. Петковъ и Нако.
Контоолня ко М ^ а С Н И : С ш е о н ъ Ц°*»ь « Христо В. Христовъ.
Ц а н Ж е т к о Г сия= "Редседатель: Иванъ Т. Божански, членовег
К к о Вълчевъ

Ъ ШеВЪ

'-
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Т А И Н И Т Ь НА МОРЕТО
Емилъ не може да заспи, макаръ че си легна
късно. Той се обръща ту на едната, ту на другата
страна, свива се на кълбо, следъ това се изтъта
-съ целия си ръстъ, като лъга на гръбъ, стиска си
ОЧИТЕ, но съньтъ не иска да го споходи и залюлее
•въ златнитЬ си люлки.
Причината е една :' Емилъ е развълнуванъ отъ
'пристигането на баща си. Баща му е морякъ и
днесъ се завърна отъ едно околосветско плаване.
Той донесе съ себе си множество неща, отъ чудни
по-чудни: червенъ и бълъ коралъ, различни риби
-въ шишенца съ спиртъ, кжсчета кехлибаръ, рако
вини, маргаритъ, препарирани морски животни и
«какво ли' не още. Емилъ прекара ЦЕЛИЯ день въ
разглеждане на донесеното, като слушаше въ еж-.
щото време любопитните разкази на баща си за
онова, което беше видълъ и научилъ презъ време
на пжтуването си. Ето защо той не може да заспи
«сега. Въ главата му непрестанно се въртятъ думите
на баща му, и той мисли за ИСПОЛИНСКИТБ китове,
за красивитв раковини отъ ЮЖНИТЕ морета и за
-страшните зверове на ТОПЛИТЕ страни.
— Кога порастна ще стана непременно мо
рякъ, като тате, — си каза най-после Емилъ самъ
•на себе си.
— А защо искашъ да станешъ морякъ? —го
запита единъ нвженъ, тьничекъ гласецъ.
Емилъ извърна смаянъ глава къмъ онази
•страна, отдето дойде гласецъть, и какво бъше не
говото учудване, когато ВИДБ, че му говори малката
коралова статуйка на масата, която донесе баща
му и която изобразяваше пушещо съ лула моряче.
— Защо не ми отговаряшъ, а ? — попита го
морячето.
Емилъ не можа да се въздържи и се заеме.
•Стори му се много забавно, че кораловата фи
гурка знаеше да говори.
— Не мога да се опомня отъ учудване, — от
говори момчето.
— Но ти ще се учудишъ още повече, когато
узнаешъ, че азъ мога да ти разкажа много любо
питни неща.
При тези думи Емилъ погледна недоверчиво
малкото моряче, но той нъма време да продума,
защото изведнъжъ, като по чудо, се намери съ
«его на бр^га на морето.
А то се ширнало, съкашъ нъма брегове. Накждето и да погледнешъ, само вода и небе и нито
•едно кжече суша. Отдалечъ пъкъ се носи една бълогривеста вълна, която колкото повече се при
ближава къмъ бр^га, толкова повече расте, докато
най-после се разбива въ него и облива всичко съ
гжета, бела пъна. Следъ нея идва друга, трета, сЬкашъ нъмать свършване. И ТБ ВСИЧКИТЕ виятъ И
•стенатъ: наточели вековна буря се е извила надъ
морето. Ала малко-по-малко шумътъ утихва, и мрач
ното зелено море става весело, синьо и привлека

телно като спокойното небе. Лежи си то непо
движно като огледало и отражава звездитъ и ме
сеца, светлината на които прилича на разтопено
злато въ водитЬ му.
И Емилъ вижда презъ прозрачната като кристалъ морска вода чакъ до дъното на морето,
настлано съ жълтъ, сребристь пъсъкъ, по който
еж разпилени разноцветни камъни, различни ра
ковини, измежду които се поклащатъ тукъ-тамъ
перести морски растения.
— Погледни! — му каза кораловиятъ морякъ.
— Ето тамъ се спуска и издига голъмата, раздълена вжтре на неколко прегради раковина, въ
която живее мекотелото, което се нарича корабче.

Раковината

„Сжщо такава раковина има и у дома, мисли
Емилъ, но азъ не знаехъ, че въ нея е живела жи
вотинка".
— Ами каква е онази раковина съ тъмнозеленъ цвъть, прошаренъ съ продълговати бъли
ивици? — попита той своя малъкъ другарь.
— Това е бисерната мида, отъ която се до
бива на най-хубавиять маргаритъ и седефъ.
Емилъ взе една бисерна мида въ ржка и за
почна да я разглежда. Вжтрешната й страна се
преливаше въ всички цветове и б е обсипана съ голъми и малки пжпчици.
— Уфъ! — извика Емилъ и хвърли ракови
ната въ морето. — Вжтре има нвщо меко, безформенно и слизесто.
— Ха-ха-ха!—засмъ се морячето.—Ти се упла
ши отъ най-безвредното сжщество. Виждамъ, мом
чето ми, че не си юнакъ!
— Азъ не съмъ никакъ плашливъ, — отвърна
Емилъ, — но ме догнусъ отъ това лигаво и глу
паво животно.
— Напраздно го укорявашъ; то не е никакъ
глупаво, щомъ може да прави отъ кожата си та
кава красива раковина и да я украсява съ марга
ритъ.
— Какъ?—извика Емилъ.—Нима гЬзи животни
сами правять СВОИТЕ раковини?
— Да, и то много просто! Мекотълото из
пуска отъ кожата си едно вещество, подобно на
варь, което се втърдява и образува раковината —
кжщичката на животното. Но освенъ това живо
тинката дава на своята кжщичка удобна форма и:
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я украсява, както виждашъ, съ различни цветове. товъ, започнахме съ направата на клонете и клон
— Ями маргаритътъ въ раковината сжщо та- четата. Работата кипъше и не мина много време,.
къвъ ли е, какъвто носи мама на врата си? Дали когато ние порастнахме и образувахме голъмо кло
и той е лежалъ въ некоя раковина на морското несто дърво, което достигна до самата повърхнинана водата. Помежду насъ имаше смълчаци, които
дъно? И какъ еж го добили?
— Почакай, азъ ще й покажа, какъ хората искаха да отидатъ още по-нагоре, но щомъ се п о ловятъ раковинитъ, а сега погледни надъсно! Е, дадъха надъ повърхностьта, ТБ тутакси умираха.
Нашити съседи сжщо тъй не дръмъха. И при тъхъ.
какво виждашъ тамъ?
Емилъ си обърна главата и ахна отъ учуд работата кипъше, та скоро наредъ съ нашето дърво
ване. Отъ дъното на морето къмъ повърхностьта изникнаха още множество други и образуваха цъла'
се издигаха красиви клонести дървета съ цветове. кржгла гора. Веднъжъ чухъ, че хората наричали— Ти мислишъ, че това еж дървета, нали?— такъвъ кржгъ отъ дървета „коралова гора".
— Ями отгде вземате материалъ?
продължи спжтникътъ му. — Не, това не еж дър
— Отъ самите насъ. Ние изпускаме храната,.
вета! Дънерътъ, клонетъ, клончетата и цвътоветъ,
всички еж живи сжщества, отделни малки живо която ядемъ, въ видъ на леплива течность. Тя се
тинки, наречени полипи. Тъ живъятъ въ солената втърдява и е единственниятъ материалъ, отъ койтовода, тъй като не обичатъ сладката, и ВСБКО дърво се изграждатъ сложнитъ коралови дървета. Я пъкъ
се състои отъ цъла колония полипи, които живъятъ да знаешъ, колко весело бъше у насъ! Какъвъживотъ само кипеше изъ цълата наша гора! По
съвместно.
— Яхъ, я вижъ онзи полипъ тамъ изпусна добно на ПТИЦИТЕ изъ гората, тъй и помежду насъотъ тъпото си тънка нишчица и обви съ нея ни си играеха весело рибки, раци и полипи. Подъ насъседъха скромнитъ морски лилии, звезди и други.
какво червейче! — извика Емилъ.
— Съ него полипътъ ще се нахрани, — отго И всичко това се движеше, ядеше, п о ч и в а ш е . . .
вори спокойно морячето. — Тъй лови той своята Колко весело бъше! — добави разказвачътъ следъ
храна: изпуска копривената си нишка и удавя мал . минутно мълчание. — Я сега, погледни какво ста
ката морска животинка, която има непредпазли- ва тамъ!
востьта да минава край него.
Емилъ устреми погледъ въ дълбочината и
— Ти живълъ ли си въ морето, билъ си часть видъ множество червеникави и розови звездици,,
отъ такива дървеса и ловилъ ли си по този на- плоското тъло на които беше набодено съ иглици.
чинъ храната си?—попита бързо Емилъ, горящъотъ и имаше петь израстъци, на края на които се на
мираха очи.
нетърпение да узнае, колкото се може повече.
— О, това бъше много, много отдавна! Ние
— Нима ТБ свътятъ? — попита Емилъ, като
бъхме една голъма колония на бръга на островъ ги гледаше внимателно.
Мадагаскаръ. Измежду всичките съседни намъ ко
— Те не се наричатъзатова звезди, а защотолонии нашата се славъше съ усърднитв си работ- по форма приличатъ на сжщински звезди. Т Б СЖ.
живи сжщества, морски животни...
— Кажи ми, моля ти се, защо на ТБЗИ дър
вета нъма листи, като на нашите, а има само цве
тове?—попита Емилъ, като посочи множество цве
тове, прикрепени на стебла за подводните камъни.
— Затова, защото това не сж растения, а сж
що морски животни. Те сж срастнали съ мъстата
си и не сж въ състояние да се помъстятъ. Малките
мекотъли заедно съ водата попадатъ въ устата имъ,
тъй че нъма нужда да се движатъ, за да си т ъ р сятъ храна... Да, — продължи човечето, — много
чудеса крие въ себе си дълбокото ту бурно и
страшно, ту кротко и красиво м о р е . . .
— Погледни, погледни по-скоро! извика Емилънеочаквано, тъй като вниманието му б е ш е привле
чено отъ ново зрелище.
Морето се бъше зачервило, съкашъ бъше
започнало да гори. По цълата му дължина бъха
се образували широки свътли джги, които се носъха ту като свътещи извити ленти, ту като огнени
вълни, ту се разпиляваха като огнени дъждовни
капки.
— Язъ зная, какво е това,—продължи Емилъ..
— Татко ми го обясни днесъ. Тази светлина изпущатъ низши морски животни при най-малкото
раздвижване на морето. Колкото повече има отъ
тъхъ по повърхнината, толкова по-силна и по-кра
сива е светлината.
КоралитЬ
Между това месецътъ и звездите побледнеха,.
ници. Но изобщо полипитъ еж работенъ народъ и и на изтокъ разцъвна зората, която скоро обхвана
не обичатъ да седятъ праздни. Най-напредъ се половината небе. Слънцето се показа чисто и огзаехме да изградимъ дънера. Когато той беше го- нено-червено, за да тръгне по дневния си пжть,

•Морски сговоръ:
•около св-Ьта. Сега въ дълбините и по повърхни
ната се започна другъ животъ. Милиони рибки
заиграха изъ водата, като плескаха съ опашните
си перки, а отдалечъ се показа и морскиятъ исполинъ, китътъ, като изпускаше изъ ноздрите си
сгълбъ вода, която изскачаше нагоре, като изъ во.доскокъ.

Китътъ

Изведнъжъ Емилъ, силно изплашенъ, отскочи
отъ бръта. Близо до него преплува стадо грамадни
•акули, а следъ тЬхъ, свкашъ ги гонеха, плуваха
други морски хищници — стадо отъ рибата пила.
.ЛкулигЬ разтваряха устата си, и Емилъ вид-Ь, че
сорнигЬ и ДОЛНИТЕ имъ челюсти бъха отрупани съ
остри зжби. Емилъ потрепера отъ отвращение.
— Сжщо и азъ не мога да гледамъ гЪзи от
вратителни чудовища — каза кораловото човече.
— Н-вма въ морето риба по-лакома и по-хищна
о т ъ акулата! А сега да вървимъ! По-добре да ти
покажа това, което ти обещахъ преди: какъ ло;вятъ бисеригв . . .
Картината се измъни, сякашъ НБКОЙ магесникъ б-вше докосналъ околната природа съ въл
шебната си пръчка. Предъ тъхъ пакъ се разсти
лаше-безкрайно море, само че сега то имаше
Друго име, и бръговегБ му съвсемъ не приличаха
•на първитЬ. Емилъ се приближи до морячето, за
щото б-вше поразенъ отъ новите зрелища, които
•се представиха предъ ОНИТБ му: надлъжъ по пя
съчния брътъ бЪха опънати множество шатри, па
латки, набързо построени дюкенчета и разхвърле
ни сандъци. Тукъ се трупаха и сновъха нагоре
•надолу много хора отъ различни народности: има
ше и негри, и турци, и индуси, и персийци, и ан
гличани, и н-Ьмци, ала най-многобройни бъха ма
лайците. Всички спореха, говоръха безредно, ка
раха се, пазар-вха се, и по цълия брътъ се носе
ше невъобразимъ шумъ и кръхъкъ.
Морячето изведнъжъ, като по чудо, стана гол-Ьмъ морякъ и хвана Емилъ за ржка.
— Сега ние двамата сме на западния брътъ
на островъ Цейлонъ, гдето всека година идватъ
повече отъ тридесетъ хиляди човъци да ловятъ би
серни миди. Презъ останалото време този брътъ е
пусть и необитаемъ, но въ време на ловитоата
виждашъ самъ, какво става тука. Обаче не всички
•се занимаватъ съ ловитба: едни продавать продукти
за ядене, други еж само търговци, а само ТЕЗИ из
пити и слаби малайци еж ИСТИНСКИТЕ ловци на ои« р и . . . Не бой се! Никой нищо нъма да ти стори.
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— каза той на Емила, когато вид-Ь, че той се уплаши отъ двамата минаващи покрай ГБХЪ индуси.
— А сега да идемъ да видимъ по-отблизо,
какво се върши въ морето 1
Слънцето токущо б-вше изгрЪло и б е осве
тило около двеста лодки, които плуваха навжтре
въ морето. Въ всека лодка сед-вха по двама гмуркачи и по двама гребци. Емилъ, безъ да разбере,
какъ стана това, се намъри съ спжтника си въ
една отъ ЛОДКИГБ И веднага започна да разглежда
всичко най-внимателно.
Щомъ навлязоха доста навжтре въ морето,
лодките се спръха. Въ вс^ка една отъ ТБХЪ се на
мираше единъ голъмъ камъкъ, привързанъ съ
здраво вжже. На този камъкъ стжпяше гмуркачъгъ,
като държеше въ лъвата си ржка кошница, а съ
лесната се държеше за вжжето. Останалите вед
нага го спускаха въ водата, и той стигаше на дъл
бочина до 25 метра, гдето на дъното лежаха
бисерни миди. Дока го гмуркачитв се намираха
подъ водата, седящитъ въ лодката кр-Бцгвха и шумеха, колкото иматъ сила, за да пропжждатъ аку
лите и другигЬ морски чудовища, които много че
сто нападатъ невъоржженитв ловци на бисери.
Следъ като заграби десетина раковини, гмур
качъгъ ги туря въ кошницата и бързо разклаща
вжжето. Другаригв му отъ лодката веднага
го изтеглятъ изъ водата. Той диша съ мжка, въ
ушитЬ му бучи, главата му се върти, понякога огь
носа му тече кръвъ, и необходими еж петь-десеть
минути, докато дойде на себе си, следъ като е
престоялъ само двадесеть секунди подъ водата.
Емилъ забеляза още, че гмуркачигв, преди да се
спуснатъ подъ водата, слагатъ на носа си една
рогова пластинка, която стиска ноздрите и не имъ
позволява да дишатъ.
Докато първиятъ гмуркачъ си почива, спу
ска се вториятъ и тъй т+; се редуватъ до четири

На морското дъно
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часа следъ объдъ. Къмъ това време ловйтбата се
привършва, и всички лодки се завръщатъ на брега.
Настрана отъ другигв постройки се издигаше
едно четирижгълно здание, главниятъ складъ, гдето
всички водолази бързатъ да предадатъ наловеното
презъ деня. Тамъ раковините се приематъ отъ
главния закупчикъ, който плаща на ЛОВЦИТЕ за ра
ботата имъ. Следъ това всички занесени раковини
се натрупвать на едно мъсто и се зариватъ.
— Защо правятъ това? — попита Емилъ морячето.
— Подиръ известно време мекотБлитъ изгниватъ, и тогава раковините се промиватъ. По този
начинъ се събиратъ бисерите. Яла отъ гниенето
по цялото крайбрежие започва да се разнася
нетърпима воня, която просто отравя въздуха, вслед
ствие на което се появяватъ болести между насе
лението. . .
На Емилъ никакъ не се понрави това трудно,
придружено съ болести и опасности занятие, за
това поиска пакъ да види море, но безъ хора, а
само съ неговото чудно население и съ неговить
приказни, неизброими съкровища.
— Олеле-е-е! — извика той и полетъ въ една
дълбока пропасть.

— Какво има? Защо викашъ тъй? — чу той
гласа на майка си и отвори очи.
Какво значи това?, Надъ него, надвесена, стое
ше майка му, а около него всичко му бъше поз
нато — той се намираше въ стаята си. . . Кжде ли
отиде морето съ неговите чудеса и чудновати явле
ния? Емилъ си въртъше главата на всички страни,
сякашъ търсеше нъщо. И когато зърна своя спжтникъ, който лежеше на масата, до мастилницата,
каточели нищо не бвше се случило, той многозна
чително си потърка очитъ.
— Какъ се намърихъ тукъ, въ леглото с и ? . .
г\хъ, мамичко, да знаешъ само въ какви далечни
страни бъхъ азъ и колко чудновати нъща видъхъР
И Емилъ разказа на майка си за пжтешествието си съ кораловото моряче и за участието
си въ ловйтбата на бисери.
— Ти, както виждамъ, — каза
майка му,:
като се усмихваше, — много внимателно си слушалъ вчера татковите си разкази, щомъ ТБ тол
кова живо еж ТБ приспали. Я сега стани по-скоро
да идемъ да закусимъ, защото татко ти отдавна
седи на масата и те чака да се завърнещъ отъдългото си .пжтешествие!
Преразказалъ: З д р а в е ц ъ -

Веса Паспалеева

Моряци
Въ СТИХИИТЕ могжщи
духътъ ви е каленъ,
обреченъ е на бури
и сетниятъ ви день!
Тукъ всъкоя вълна
за васъ е жива песень,
възторгъ на пролътьта
и стонъ на тжжна есень.
И мачти и крила
надъ бездната летятъ,
щомъ тръгнете на пжть
ОЧИТЕ ви горятъ.

Отъ смълия възторгъ
на воля бий сърдцето,
да бждешъ първенецъ —
да победишъ морето!

Съдържание
1. Следъ двадесеть и една година - В. И., 2. Подводната война - лейт. В. П., 3. Черно море и ДарданелитЬ— Янко К. Сираковъ, 4. Петковдень - В. Игнатовъ, 5. Желъзнопжтниятъ (фериботь) корабъ Русе-Гюргево инж. Т. Д., 6. Поукитъ отъ боя въ Северно море - А., 7. Изъ живота и дейнобтьта на организацията, 8.
Страница за налкигв, 9. Книжнина.
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К Н И Ж Н И Н А
Истината върху пълното изяснение и осветление
з а опознаване съ действителното корабно и имуще
ствено състояние днесъ на „Българското търговско
параходно дружество" въ гр. Варна. — Изложение до
г-да м и н и с т р и т е и н а р о д н и т е п р е д с т а в и т е л и
по с л у ч а й п р о е к т а з а е т а т и з а ц и я т а на пара
х о д н о т о д р у ж е с т в о . В а р н а , 1939. (Издание на частния
акционенъ комитетъ на акционерите отъ Българското търгов
ско параходно дружество въ Варна, 102 страници гол*мъ форматъ, съ множество снимки и таблици. Печатница Дудожникъ"
— София, 1939 г.).
Подъ горното заглавие е излезла неотдавна извънредно
лнтересната и навременна книга, която обстойно и документи
рано и въ сжщото време много нагледно и фигуративно, из.нася въпроса за съвременното корабно и имущественно съ
стояние на нашето единствено българско морско параходно
дружество.
Макаръ че въ предговора на книгата — изложение се
казва, че задачата на съчинителя не е била да пише история
на Българското търговско параходно дружество, все пакъ тази
лснига прочетена дава една кратка, но пълна и всестранна
история на зародиша, раждането и развитието на параходното
.дружество, както и една пълна представа за достигнатите отъ
него съвременни големи имуществени и стопански резултати,
които могатъ да бждатъ образецъ и идеалъ за достигане отъ
•всЬко едно наше акционерно предприятие.
Книгата е написана по починъ на 188-те поименни
акционери отъ Българското търговско параходно дружество, съ
цель да се освЪтлятъ г-да министрите, народните представи
тели и обществото за действителното съвременно състояние
на имуществото на дружеството, та при вероятното му етатизиране да бждатъ запазени материалните интереси на акцио
нерите, като акциите имъ бждатъ заплатени отъ държавата,
съобразно сжществуващите у насъ закони и съ огледъ на
истинското имотно състояние на това цветущо за сега пред

приятие. Това изложение е написано съ голяма вещина и дей
ствително дава една пълна и убедителна картина за състоя
нието на нещата, свързани съ този важенъ въиросъ въ случая
и за двете страни — държавата и акционерите.
Достигайки своите цели, съставителите на изложението
постепенно и системно ни даватъ редъ характерни данни, отъ
които се вижда пжтьтъ на нреуспеването на това едннетвенно по
рода си у насъ морско акционерно предприятие, големите
пречки, които то е преодолявало съ разумни и настойчиви
действия, неговото сегашно отлично състояние и грамадното
му значение за народното ни стопанство. Сжщо така отъ тия
данни се вижда сегашното му завидно търговско-международно
положение, което не може да не радва всеки обектнвепъ и
добъръ българинъ.
Книгата е издадена на много добра хартия, бихъ казалъ
луксозна за нашите условия, напечатана е съ едъръ и изпъкващъ шрифтъ и се чете леко и съ удоволствие. Освенъ това,
тя е изпъстрена съ множество големи и отлични снимки отъ
параходите на дружеството съ съответните подробни надписи
подъ техъ и еж приложени неколко големи и угледни таблици,
които допълватъ текста и снимките.
Заслужава да се поздравятъ сърдечно издателите на този
цененъ и навременъ писмененъ трудъ, който е единственъ по
рода си у насъ и който ще служи като една история на Българ
ското търговско параходно дружество, докато се напише об
стойна такава. Това е действително единъ цененъ приносъ
къмъ нашата още бедна морска литература.
Ние препоржчваме тази книга да бжде прочетена обеза
телно отъ интересуващите се по въпроса за съвременното съ
стояние на Българското търговско параходно дружество и не
говото евентуално етатизиране, както и на всички други, които
се интересуватъ изобщо отъ развитието и сегашното отлично
състояние на това единствено у насъ големо морско-търговскопредприятие въ пълния смисълъ на думата.
•
САВА Н. ИВАНОВЪ
Капитанъ I. рангъ
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ДЪРЖАВНИ МИНИ
Цени за тонъ вжглища и брикети франко вагонъ минигЪ
II. МИНА ПОБОВЪ-ДОЛЪ

ОБИКНОВЕНИ ЦЕНИ
I. МИНА ПЕРНИКЪ
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410
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. лв. 450
400 (370)380 (350) 360 (330)
Едри вжглища
320 (300)300 (280)280 (260)
Средни вжглища
150
170
190
Ситни сурови III
110
130
150
Ситни сурови IV
80
100
120
Ситни отъ депозитъ
260
280
300
Непресети—пречистени
240
260
280
Непресети—непречистени
360
380
400
Средни промити .
240
260
280
Ситни промити
60
70
80
Пляка
Шламъ (по спец. решение на
А. С. за всеки клиентъ)
IV. СКЛАДЪ ВЪ СОФИЯ
Брикети въ наейпано състояние—франко склада Перловецъ
отъ 0.500 до 2 тона лв. 585; отъ 2 тона лв. оо».
Бобовъ-долски вжглища едри 620 (560) лв. за тонъ.
Цените означени въ скоби еж сезонни и важатъ за^орхчки
Дадени отъ 17.1У до 15ЛШ т.г. включително доколкото могатъ
да се изпълнятъ до 15.1Х 1935 г.
Вноски и поржчки за вжглища и брикети се правятъ
навсъкжде въ страната чрезъ
1. Българската народна банка -преводна служба
2. българската земед. и коопер. банка-преводаа служба.
3. Телеграфо-пощенските станции-чекова сметка № 50,
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III. МИНА
Сурови
I. качество
II.
,
III.
.

вжглища
лв. 220
. 180
.
„ 50

о •

гаЮ

й
™о 5
- г* И
ОО .
_; |0 с
« н га
О н

_ С.О
гатоо.

: " о
о§а

Г5 г» 3
О \Л

430 (370) 410 (350) 390 (330)
330 (300) 310 (280) 290 (260)
130
130
130
130
130
130
70
МАРИЦА

70

Сушени
I. качество
III.

70
:ж гл»ща
лв. 380
, 80

Цените за мина Марица се отнасятъ за всички зони
и за целата година.
4. Популярните банки.
" 5. Банка Български кредитъ А. Д.
5. Касите на Държавните мини.

съ специални формуляри, съ изчерпателното попълване на
които става излишно да се пише отделно писмо-уведомленне
отъ страна на клиентите.

Г л а в н а д и р е к ц и я на д ъ р ж а в н и т е м и н и
въ гр. П е р н и к ъ
Агенция на минитъ въ С о ф и я
ул. Раковски № 90 — Телефонъ 2-18-49.
Складъ за брикети и Бобовъ-долски вжглища София —
гара Перловецъ — Телефонъ 2-03-90.
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едЕЙНОСТЬТА НА ОБЩИЯ СЪЮЗЪ НА I
I Б. 3. КООПЕРАЦИИ презъ 1938 гол. I
Ц Презъ изтеклата 1938 г. Общиятъ съюзъ на българскитъ1 | |
§§ земеделски кооперации е извършилъ следните по-важни | |
2|
търговско-стопански дейности:
Ц
У и.о«м »

а » »> о ш а н я

и»«» •

1434 вагона плодове и зеленчуци за Ж

ц извесъпъ но външния пазаръ: 85|964,500 лева; Л2ЛЪ5Л20 6ройки яйца ^
| | за 72,469,020 лева; събралъ за вжтрешния пазаръ и изнесълъ въ чужбина 1 |
# | 200,746,000 килограма зърнени храни за 687,164,000 лева; мл-Ьчни и живо- Ц
X тински произведения 800,084 килограма за 24,779,791 лева и др.

^

<

ЙДоппвнлъ и плвсиролъ но вжтрешния пазаръ: " ! Т ^ ™ " ! 1
§1 петролъ и петролни деривати за 51,600,000 лева; машини и резервни части §§
^

за 19,220,000 лева; книжни материали за 2,470,000 лева и др.

Ж

Д| Презъ сжщото време Общиятъ съюзъ на Б.З.Кооперации
V е обединилъ 38 районни кооперативни съюзи и синдикати,
||
1500 земеделски кооперации съ 320 хиляди членове
||
земеделски стопани.

§=
V
!|
§|

1|

Ц-Ьлокупната организация на селското кооперативно дви-

||-

||

жение е и з в ъ р ш и л а презъ изминалата 1938 година и голяма

Д.

^

културно-просвЪтна дейность. Тя обгръща всестраннитЬ културно-

%

просветни интереси на българското с е л о ; п о д ъ р ж а н е на чита
лища в ъ селото, постройка на чешми, подпомагане на учени
чески трапезарии, създаване на младежки кооперативни културно-просв-втни групи, ученически кооперации,
на

курсове, сказки, събрания, вечеринки, кино

издаване на вестникъ „Кооператоръ"

организиране
пропаганда;

в ъ 18,000 екземпляра,

<?

ъ

списания „Младъ кооператоръ" в ъ 8,000 екземпляра, „Кооперативенъ подемъ" в ъ 4,000 екземпляра, детско списание „Росица"
Щ

в ъ 14,000 екземпляра; месечни притурки к ъ м ъ вестникъ „Коопе-

||

торъ", „Здравна

Ц

нъчна просвъта" и много други книги, брошури и пр.

|1

просв-Ьта", „Кооперативна практика", „Поми-

|&у

%
Ц§
||
||

Общъ съюзъ на бълг. земеделски кооперации. | |

5»

_ _ ^_ ....

ПОСЕТЕТЕ ВЯРНА

к?

8
ПОСЕТЕТЕ ВАРНЛ 8

58

ЕДИНСТВЕНИЯ

8
:-з
8
|
8

по своето
|
мЪсшпшдше
и шнлъ 8
8
ЙОРСКИ КУРОРТЪ 8
8
8
въ юнншочня 8
8
8
Европа.
8

. •

шщ

8
8
8
§
Великолепенъ плажъ.
Най-модерно уредени морски студени и топли бани. 8
8
Ц
ВсЪкакъвъ видъ .морски споргъ. Ручь-5анъ (водна пързалка).
Максимална лековигость.
8
Категоризирани и нормнрани хотели, пансиони, вили, квартири и ресторанти.
8
8
8
50»/о намаление з а п ъ т у в а н е п о Б. Д . Ж . п р е з ъ с е з о н а .
8
8
Ч у д н и о к о л н о с т и з а е к с к у р з и и и излети, к р а с и в а п р и р о д а .
а
§
Всекидневни концерти объдъ и вечерь въ морското казино. Д А Н С И Н Г Ъ-Б А Р Ъ . 8
8
устройване морски тържества и забави.
8
И з б о р - ь н а . Ц а р и ц а на плажа".
^узикални тържества.
8
8
3?
I К У Р О Р Т Ъ „СВ. К О Н С Т А Н Т И Н Ъ" 8
8
8
.
,„„» мппсквя брЬтъ за истинска почивка и отмора.
8
«5
Прелестно кжтче край морския "и
8
е»
'
• ' „ „ , , йяни
Първокласенъ ресторантъ.
Джазъ. Дансингъ.
«3
«*
2*
8
Я»

Плажъ — морски топли и студени оани.
к
к
Р е,д „о~в „н„а. иа всъ
т отечаща
б у с н аизобилна
в р ъ з квода.
а с Ангажиране
ъ г р а д а стаите предварително. Х<?
8
Хотела ремонтиранъ. СтаитЬ снабдени съ теч щ
г

г

с^..^...-^ О П 1 . 0 1 / Я г>-^. г о я л а .

*<>

8
32

гг

«ж
м
52
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$$
82

П И Л ТЪРГОВСКО И Щ Ш

Дружеството подържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
и Дунава до севернитЬ европейски страни: Франция, Англия, Белгия, Холандия,
Германия, Дания и пр.
Освенъ тая континентална линия, която се подържа съ три първокласни
линейни параходи типъ .Родина',
дружеството подържа редовни и извънредни
линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Тур
ция, Гърция, Италиянскитв острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египеть,
като се посещаватъ попжтнитв пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Александрия, Портъ-Сайдъ и Пирея.
Тия последни пжтувания даватъ възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни
най-много и съ разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване въ страната за сж3 щото време, да се видятъ останкитв и паметниците на всички древни култури: египетска, асировави- 8^
5 2 лонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ които паметници, по своята величественость 5 2
м и художественость, еж още недостигнати.
2$
22
Пжтуванията з а Леванта —Близкия изтокъ се извършватъ съ големи и луксозни параходи, Я
* * „Царь Фердинандъ", „Шипка", „Варна" и „Бургасъ", при всички удобства за приятно и неусетно 8 8
3 3 пжтуване по морета, които съдържатъ безбройни природни , красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мра- & •
5 3 морно море, ДарданелитЬ и ОСЕЯНИЯ съ острови Ярхипелагъ, много отъ които се издигатъ на хиляди 5 $
5 5 метра надъ морската повърхность.
8$
е*
Последното пжтуване дава възможность да се посетятъ и всички свети мъста на еврейската, м
Й християнската и мохамеданската религия.
8Я
$2
Никое друго пжтуване не може да даде толкова голъмо разнообразие на неизгладими впечат- ]И
ления отъ природата и творенията на човъшкия гений въ неговитв най-всестранни прояви отъ нача
лото на човъшката история до днесъ.
Дружеството подържа редовни съобщения два пжти презъ седмицата и между всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния бързоходенъ параходъ .Евдокия".
«и»
Освенъ горните редовни линии, Дружеството презъ ЛЪТНИТБ месеци прави и извънредни пж• » тувания отъ Варна д о Цариградъ с ъ параходите „Царь Фердинандъ" и , „Бургасъ" с ъ пре$ 3 стояване въ Цариградъ цъли три дни.
,
52
$3
Пжтуването между дветв пристанища трае само 12 часа — една нощь.
§3
28
Презъ сжщитъ лътни месеци п/х „Евдокия" плаза крайбрежно по специално разписание, съ « 2
<г* намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ цълото българско крайбръжйе * *
= 5 въ течение само на 36 часа.
**
**
И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до « 8
$ 3 Ахтополъ и обратно, ПЖТНИЦИТБ нощуватъ на параходитв и, ако желаятъ, могатъ да получаватъ $ 3
и храната си тамъ на сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабитъ на Българ
ското търговско параходно д-ство, редовни и извънредни, еж дадени въ отдвленъ проспекть, 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.
до
I. Цен^итБ на билетитъ з а Александрия съ редовнитв съобщения, които се подържатъ двап жти.
5 2 въ месеца съ параходите „Бургасъ* и ,Ц: Фердинандъ", само отиване или само връщане, безъ храна еж: 88;
52
I класъ — 40ОО, II — 3000 и III — 2000.
Ц
5»
Презъ ЛБТНИТБ месеци, отъ 1 юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за рти- • * •
И ване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на престоя 2 х
*<• на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва:
33.
22
I класъ 6000 лв. II — 5000 и III — 4000 лв., включително и храната.
••
й
52
'• Н. Ценитв на билетитъ по нашето крайбрежие отъ Варна д о Ахтополъ и обратно, съ $ 2
5 2 п ^ х ..Евдокия ", по лътното разписание, отъ 15 май до 15 септемврий, съ право на нощуване въ Царево 5 2
—• въ помещенията на съответната класа еж:
5м»
$?
I класъ лв. 300; II — 240 и III 170 лв. безъ храна.
III. Ценитв на билетите д о Цариградъ и обратно съ п/х „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ"
презъ ЯБТНИТБ месеци, съ престои въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите, еж:
I класъ отъ лв. 1790 до 1390 споредъ положението на мъстата
II. • „ „ 1380 „ 1010
„
„**, • „
„
-,..-.
Й
•. Ш •„
,
» 665
' ' ' ' • • ' «Г
З а
• 5* • "
храната с е плаща: По Александрийската
линия: закуски — 22 лв., объдъ — 70 лв. и 1 2
«<* вечеря — 70 лв., а пъленъ дневенъ абонаментъ по 150 лв.
•..-.'
*
«3
53
По крайбрежието отъ Варна.до Ахтополъ и обратно, презъ лътнитв месеци, пъленъ дневенъ $ 3
5 3 абонаментъ отъ закуска, объдъ и вечеря — 80 лв.
52'
52
Д° Шрчградъ и обратно, презъ пътния сезонъ, само съ параходите, които правятъ екскурзии, 5 8 '
5 2 с е плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за цълото пжтуване — 452 лв.
м
*|
При редовнитгь пжтувания — съ п/х .Евдокия" крайбрежно се плаща за закуска 15 лв., а за 2 2 .
м °б'Ьдъ и вечеря по 50 кв., а пъленъ абонаментъ — 1ОО лв.
53
52
Намаления: правятъ се само отъ редовните тарифи, за отиване и връщане предплатено 15%, 2 3
5 5 за групи по-голъми отъ 25 души — по споразумение.
52"
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П е ч а т н и ц а «Войниковъ» — В а р н а

