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Българско ЗемедЪл. и Кооперативна Бонка
НАРОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ
за

ОБСЛУЖВАНЕ СЪ КРЕДИТЪ БЪЛГАРСКОТО
СТОПАНСТВО И КООПЕРАЦИИ

®

Основано въ 1864 .година
КАПИТАЛЪТЪ Е НЕОГРАНИЧЕНЪ
ОБСЛУЖВА СЪ КРЕДИТЪ:
Земеделските стопанства, земеделските кредитни и кооперативни потребителни

9.

сдружения, ТБХНИГЬ съюзи и водните синдикати; занаятчиигЬ и занаятчийските

®

ивдиииттмшя .мтндштм—

кооперации; популярните банки и техните съюзи.

Л О С Т З В Я ! Земеделски орждия и машини, подбрани семена
^
за ПОСБВЪ на зърнени храни и фуражъ, меденъ
сулфатъ (синь камъкъ) за пръскане и предпазване лозята и овощ§ нит4 градини отъ болести и за защита отъ паразити; купува
бакъръ, дървенъ материалъ, смазочни и горивни материали;
занаятчийски материали и пр.
ПОСТЙЛНИЧИ" З а п Р 0 Д а ж б а и и з н о с ъ на земедълски произве" "
дения, събирани отъ кооперативните сдружения:
тютюнъ, пашкули, розово масло, пръхни, сухи и консервирани пло
дове, зърнени храни и фуражъ, мешини, сахтиянъ, килими и др.
И в В Ъ Е Ш В й ' в с и ч к и б а н к о в и операции, приема спестовни вло^
гове, срочни и безсрочни, при най-износни условия.

Седалище и управление въ София
112 клона и 53 агенции въ всички производителни, земеделски
градове и села. 250 популярни банки въ цЪлата страна, които
г
извършватъ влогово-акредитивна служба.

штшшп^

\<хт*&\

.иддид:

ЮЮОЛ СГОВОР!)
ОРГАЦЪ 14А БЪЛГАРСКИЯ ЦДРОДШЪ МОРСКИ СГОЮРЪ
Г о д и н а XVIII.

Урежда

Б р о й 1.

Варна, януарий 1941 год.

Книжовно-просв-Ьтниятъ отд-Ьлъ

Гл. редакторъ В. Паспалеевъ

Александър-^

Маноловъ

кап. II р. о. з.
председатель на Б. н. м. сговоръ.

ГОДИНА 1941
При все това организацията ни натрупа едно
Съ своитть две предшедственици 1939 и 1940
години, 1941 година образува тройка отъ политико- морално богатство, което ще преживгъе преход
военно съзвездие, което не само днесъ, но и много ното и съ което Морскиятъ сговоръ не само се
години после ще занимава човгьшкия родъ, понеже гордгъе и ще черпи сили за бждещата си работа,
представлява идейното прескачане на преградата, но ще послужи за примгьръ и поука за желаното,
следъ която се очаква да дойде новото време, поне отсега нататъкъ, разбирателство и сътруд
което иска да оформи човгька въ правата му на ничество на Балканитгъ, възъ основа на: всекиму
морална и материална личность, за да се чув своето и никому чуждото.
ствува равенъ съ себеподобнитгъ и да не се връща
Преговоритгь въ Крайова, които ни върнаха
къмъ времето на облагодетелствувани и не народи българскитгъ крайбргъжия на Дунава и Черно море,
и личности; напомня нгьщо като епохата следъ еж добъръ приносъ къмъ новото време, който по
Христа.
казва какво и какъ тргьбва да вършатъ балканДали и това съзвездие ще оправдае очаква скитгь народи, за да спестятъ проливане на кръвъ,
нията ни или ще донесе нови разочарования, поне но и да натрупатъ приятелство, което особено
ний, народитгъ на Балканския полуостровъ, мо- въ нужда ще имъ потргьба.
жемъ да си дадемъ опредгъленъ отговоръ, защото
Поне сега ний, българитгь, не можемъ да бж
ако се върнемъ къмъ времето на 1913 и 1918 год., демъ обвинявани въ нелоялность, защото държа
ще се убедимъ, че право и справедливость, преси нето на българското общество и пресата презъ
щане и недояждане не еж праздни думи. Поуката последните нещастни събития въ Румъния и по
е толкова голгъма, че ако умгьреностьта и добро- смъртьта на г. Метаксасъ, еж приносъ къмъ новото
съседството- лежаха въ сърдцата на балканцитгь и указатель, какви тргьбва да бждатъ отноше
и направляваха умовете, днесъ щгьхме да бждемъ нията между съседи.
спокойни зрители на голгьмитгь събития, и вре
Та за това, колчемъ погледнемъ Балканската
мето ни отдадено на оная материална и духовна карта и се спремъ на българското Беломорие, не
култура, която създава творчеството и напредъка. можемъ да проумгьемъ, защо нашата южна съ
Макаръ че това еж исторически констатации, седка така леко се съгласи да присъедини тоя
ний ги правимъ \за да изтъкнемъ, че между орга отрастъкъ, който се нарича западна Тракия; вну
низациите на Балкана, които никога не се спи шения не отъ балканско естество, втьроятно, еж
раха предъ истината и светеха, като звезди въ продиктували тоя толкова несъседски <, и% небалтъмна нощь, бгьше и Българскиятъ народенъ мор кански актъ.
ски сговоръ, съ своето списание ,Морски сговоръ*',
Нима е нужно да доказвали, че не е случаенв
което встжпва въ своята осемнадесета годишнина, впковниятъ шрелгежв на бблгарите кгмб Бело
и чрезъ което ний пророчествувахме, предупреж море? Това е толкова лесно да се види, ако се гледа
давахме и поучавахме не само българитгь, но и на картата, че не еж нуждни кой знае какви доводи.
родитгъ на полуострова.
Два народа еж се надвесили надб една слаба преграда,
Останахме нечути, защо ? Нима е трудно която ги дели отв правия пжть кблгв Егея — непо
средствено бблгаритгь и на северб румбните. И
всеки да си отговори?

/щ&км
вмтьсто севернитть ни съседи да разбератз преди
всичко своитгь интереси и да ни подкрепяте да получимв бблюрския излазб, тть се съюзиха св гбрцитп,
за да крепятъ изкуствени стени сб слаби основи и
да заприщватб собствения си пжть.
Та нима едно бблшрско пристанище на бблгарска земя- вб Порто-лаюсб не ще може да служи, и
на бблгари, и на румени? Ето една добра колтенсация
на добре разбранитгь румънски интереси, които
трпбва да достшнатб доталгв, че да послужатб за
запазване на нашата и тгьхна независимость.
Добре разбрани интереси между бвлшри и гбрци,
две зелш, които стопански се попвлватв, не под
сказвате ли на южния ни свседб, че е вече време да
последва прилгтьра на Крайова?

сиАофь
Белшрскиятб народенв морски сговора живте
сб втра, че 1941 г. ще ни донесе, ввзв основа на
добро разбирателство, нашето. Бгълолюрие,— право,
което дори бть признато и отб голгьлтя гръцки
дзржавникв Венизелосе.
Само вб разбирателството е разковничето за
щастие на балканскитть народи, и, защото то е найздравиятб елементв за малкитп народи, затова и
нашата организация се нарича псговорб".
Б. н. м. сюворб посртща новата 1941 година св
дълбокото желание да види блаюсловенв сговора на
Балканитть отъ самитть лгу народи, а чрезб него да
празднувалге и присвединението на българското Бгъломорие!

-Б5ЕДим. Добревъ

Н. К о й н а к о в - ь

Корабъ
Отмина корабътъ — откжсна се отъ родната земя.
Залута се по безбрежната морска ширь.
Пристанището опуств.
ВълнигЬ блъскатъ гръдь въ вълнолома.
ЧайкитЕ пищятъ.
Отмина корабътъ скитникъ.
Зоватъ го слънцето, вихъра и морската ширина.
Зоватъ го както младите—надеждигв на младостьта.
Пристанището опустъ.
Корабътъ отмина.
Въ следигв му искряща пъна лъщи.
Играятъ СВЕТЛИНИТЕ въвъ кржгъ широкъ.
Сръдъ ширината силуетътъ на скитника — корабъ
се загубва.
Корабътъ на пжть далеченъ е тръгналъ сръдъ ко
варните бури и зиналите морски бездни.
Дали ще се върне той?
Ще превъзмогне ли той огромната 'водна стихия и
бесния ураганъ?
Корабътъ отмина.
Залута се по безбръжната водна ширь.
ЧайкитЪ тревожно пищятъ.
ВЪЛНИТЕ се блъскатъ въ вълнолома.
Несретникъ—корабъ, скитникъ бездоменъ, на пжть
го мамятъ св-втлите лазури, буритв и~ МЪГЛИТЕ.
Корабътъ тръгва съ надежда—да победи ВЪЛНИТЕ.
Ще победи ли буритв? •
Щ е се върне ли той въ родно пристанище?
Мария Матеева

Посггь Галата Шуми. Бучи. Преливай и се връщай,
ти неспокойно като насъ море.
Скръбьта и тукъ е вчерашната — акщата,
и тукъ сме все така готови да умремъ.
Моряко младъ, въ рлще съ акордеона,
свири и пей, и заглуши ти бурята навънъ,
и бурята въ сърдцата — тъмна и огромна —
и ни върни на младостьта въ пролетния сънь.
Вий млади, приветливи, мили хора,
години тукъ живели, единъ за други братъ,
посрещали съсъ поздравъ всеки корабъ,
делете съ насъ сега: - и радости, и скръбь.
Че всека скръбь и радость споделена,
презъ ТЕЗИ дни на бедствени войни,
когато милиони гинатъ обсадени,
укрепва в-врата въвъ идващигв дни.
Свири, моряко младъ, и пей унесенъ,
нощьта мълчи, нощьта се вслушва вънъ,
а бурята разнася волната ти пвсень
и на душата става леко, леко като въ сънь.

К А П И И

Сипе слънцето въ трептящето море
съсъ стоманенъ блъсъкъ
милиони капки злато.
Като огнени искри проблвсватъ,
гаснатъ
и безъ димъ
чезнатъ въ мигь неуловимъ.

Въ разлюлЪния животъ
нвкой ни изсипва милиони
ярки капчици,
съ могжщи мисли —
свътимъ и блъстимъ,
светове далечни гонимъ,
красимъ сввта просторенъ,
въ въчностьта се губимъ безъ следа
както слънчевигв златни капки
гаснатъ въ морската вода.

Мирски еде&арф
В. Игнатовъ

АКЦИИТ-Б

на бълг. търг. параходно д-во

Въпросътъ за отношенията на държавата
къмъ Бълг. търг. парах. д-во е поставенъ наново
на разглеждане. Внесенъ е въ Народното събрание
„Законъ за откупване акции отъ Бълг. търг. парах.
д-во". Съ него държавата цели да откупи 700
акции отъ общото количество 2422 акции на ча
стния капиталъ. По този начинъ, заедно съ прите
жаваните отъ по-рано 1250, тя ще стане собстве
ница на 1950 акции, т. е. повече отъ половината
капиталъ на дружеството ще стане държавенъ.
Характерното въ този законъ е, че се откупва
часть отъ частните акции, че цената на акциите
е определена 10,000 лева, и че ако не се намЪрятъ желаещи акционери да продадатъ опре
деленото количество акции, те се изземватъ
отъ акционерите, притежаващи надъ 50 акции
пропорционално на броя на акциите имъ. Допуща
се обжалване на цената предъ комисия, която при
определяне на новата оценка е длъжна да вземе
предъ видъ средната пазарна стойность на акциите,
цената, по която ги е купилъ акционерътъ, и раз
мера на дивиденда на една акция, съгласно огра
ниченията на устава. Законътъ допуща при опре
деляне цената на една акция комисията да вземе
подъ внимание стойностьта на целия дружественъ
активъ и пасивъ, при условие, че ще вземе въ съо-,
бражение и сумите, които държавата е отпустнала
на дружеството подъ форма на субсиди и до сега.
Едновременно съ това законътъ предвижда засил
ване на участието на държавата въ управителния
съветъ на дружеството, като тя посочва трима
свои представители и назначава директора на дру
жеството, а частниятъ капиталъ избира останалите
трима члена на управителния съветъ. По този на
чинъ отъ седемьте члена на управителния съветъ
четирма се посочватъ отъ държавата. До сега дър
жавата посочваше само двама свои представители
въ управителния съветъ.
Какви еж били мотивите при определяне це
ната на акциите, ние не знаемъ, но като се вземе
предъ видъ, че миналата година е сжществувалъ
проектъ, въ който цената е била фиксирана на
5000 лв., сегашната като че ли' иде да поправи
по-раншната, макаръ и да не почива на никаква
здрава основа. Защото, ако цената е определена
по рентабилностьта на акцията, тя не е действи
телна, тъй като самиятъ законъ признава, че рен
табилностьта е ограничена отъ устава, т. е. не е
действителна и значи не може да бжде мерило за
истинската стойность на акцията.
Ограничението, което прави уставътъ на дру
жеството, като допуща да се заплаща на акция
най-много 250 лв., е явно съ цель да се капитализиратъ печалбите, за да се увеличаватъ активите
на дружеството. Но заедно съ това не може да се
отрече, че се увеличава вжтрешната стойность на
акциите, които еж носители на тези активи. Това
ограничение се отразява на пазарната стойность
на акциите, защото рентата я определя, но това
става при свободна продажба на пазаря. Въ този
случай нема насилствено откупуване. Продавачътъ
е свободенъ да приеме или не предлаганата му
цена, която е съ огледъ само на рентата, защото
ликвидация не става. Понеже рентата е ограничена

отъ устава, затова и тези акции не -еж обектъ на
спекула на свободния пазаръ. Те се закупуватъ
отъ големите акционери, желаещи да влезатъ въ
управлението на дружеството, за да намерятъ
чрезъ него по-добра рента на капитала си, или за
да запазятъ стойностьта на влога си, знаейки вж
трешната стойность на акциите, съответна на ак
тивите на дружеството. Това ограничение прогони
капитала отъ ржцете на малките акционери и го
съсредоточи само въ неколко души. Но то без
спорно наложи на капитала жертви въ полза на
активите на дружеството. ТЬзи жертви еж оче
видни отъ устава на сжщото. Споредъ него чистата
печалба се образува следъ като се спаднатъ отъ
приходите, най-малко 5 % отъ покупната стойность
на корабите и всички движими и недвижими иму
щества на Д-вото за амортизация, единъ милионъ
лева за фондъ „подновяване и постройки" и всички
разходи. Така получената печалба се разпределя:
5 % за запасенъ фондъ, 121/2% за членовете на
управителния съветъ, 11/2% за членовете на про
верителния съветъ, 20° о за служащите на пара
ходите и централното управление, а остатъкътъ отъ
чистата печалба по решение на общото събрание
се раздава за дивидендъ на акциите. Дивидендътъ
на една акция не може да надминава 250 лв. Следъ
достигането на тази максимална сума, остатъкътъ отъ
печалбата се отнася къмъ „запасенъ фондъ" или
фондъ „подновяване и постройки". Яко чистата пе
чалба е 1,500,000 лв., ще се отделятъ: 75,000 лв. за за
пасенъ фондъ, 187,500 лв. за управителния съветъ,
22,500 лв. за проверителния съветъ, 300,000 лв. за
служащите и остатъкътъ отъ 915,000 лв. за диви
дендъ. Яко печалбата е 15 милиона лева, горните
цифри се увеличаватъ десеть пжти съ изключение
на дивиденда, който остава сжщиятъ. Ще се отде
лятъ около 5,000,000 лв. за възнаграждения, а на
капитала остава все сжщата сума, около 918,000
лв. Само управителниятъ съветъ ще получи 1,875,000
лв., т. е. два пжти повече отъ^колкото целия капи
талъ. Докато въ първия случай съотношението
между възнагражденията на служащите и рентата
на капитала е 2:3, при втория то става 6:1. Оче
видно е, че капиталътъ прави жертва въ полза на
активите на дружеството и следователно нелогично
е да се отнема правото му и върху така увеличава
ните активи.
Горниятъ примеръ обяснява на какво се
длъжи и стремлението да се концентрира капита
лътъ, за да вземе участие въ управителния съветъ.
При печалба 15 милиона лева ВСЕКИ членъ на упра
вителния съветъ ще получи тантиеми по 267,857
лева, която сума съставлява дивиденда на около
1071 акции. Ето защо акциите се съсредоточиха
въ миналото въ неколко ржце, и тЪ водеха борба
по между си за да участвуватъ въ управлението.
Но това показва, че жертвата на акционерите е
толкова по-голема, колкото т е еж по-малки. За
щото малките акционери еж винаги . вънъ отъ
управлението и не могатъ да разчитатъ на друга
рента освенъ дивиденда. Това анормално положе
ние се засили още повече следъ девалоризацията
на лева, когато веднага следъ големата война пе
чалбите на Дружеството беха големи, а въ устава
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ограничението допущаше дивидендъ най-много 9% му разходи. Яко параходите се движатъ праздни,
върху номиналната стоиность на акцията, т. е. 36 лв. то ще загуби много повече отъ заплащаната му
на акция. За да се поправи тази несъобразность субсидия. Затова то се стреми да намери товари.
въ онова време, когато акциите започнаха да по- Това е възможно, ако навлата му еж по-низки отъ
качвать пазарната си стоиность отъ 800 лв. и стиг ТБЗИ на чуждите параходи. По този начинъ бъл
наха къмъ 1500—2000 лв., ограничението се сведе гарските износители намирате низки навла и
до 250 лв., на акция. Това беше висока рента за постоянни съобщения въ определени направления.
пазарната стоиность на акцията. За това тя се по Субсидията фактически преминава чрезъ износи
качи постепенно до 5000—6000 лв. Станалите про телите обратно въ българското стопанство. Съ тази
дажби надъ тази цена еж съ огледъ на рентата си дейность дружеството регулира навлата за бъл
чрезъ управителния съветъ и се отнасятъ до по-го гарските произведения и на чуждите параходи.
По този начинъ стопанството има много по-големи
леми количества акции.
Законътъ определя цената 10,000 лв., като изгоди, отколкото плащаната субсидия. Яко не сжима предъ видъ навярно тази максимална грани ществуваше субсидията, дружеството щ е ш е да
ца, на която еж станали продажби. Но това пред експлоатира параходите си свободно и те щъха
ставлява ли пазарна стоиность? Явно е, че и за да работятъ тамъ, кждето иматъ най-добра рента.
конътъ не допуща подобна вЪроятность, защото Въпреки субсидията, има редъ години, когато дру
предвижда да изземе нуждното количество акции, жеството е имало загуби. Това показва, че суб
ако не се явятъ продавачи на такива доброволно. сидията не е отивала да увеличи активите, а е
Въ отличие отъ по-рано съществуващия про- покривала действителни загуби.
Напоследъкъ се изнесоха данни за заплате
ектъ, законътъ изземва акции само отъ акционенеритв, притежаващи надъ 50 акции. Такива еж ната субсидия отъ основаването на Д-вото до сега.
само двама частни акционери. Вероятно е, че съ Приведени къмъ днешния курсъ на лева, изчислятова се е цъляло да се прокара една относителна ватъ се заплатени субсидии до сега около
справедливость, като се запазятъ малките акцио 672,231,520 лева. Самите акционери на дружеството
нери, които еж понесли най-много жертви. Но то въ издадената отъ твхъ книга презъ 1939 год.
гава въ основата на цълата тази процедура лежи изчисляватъ чистите активи на дружеството на
предположението, че определената цена не е дей 209,161,932 лв. Безъ да оспорваме, нито една,
ствителна, затова жертвите се искатъ отъ тези, нито другата цифра, ако ги съпоставимъ само,
които еж имали повече облаги. Ограничението, ясно се вижда, че субсидията не е останала въ дру
което законътъ прави за комисиите, които биха жеството. Яко приемемъ, че акциите еж получа
били" извикани да опредЪлятъ цената на акциите, вали до 1925 год. по 36 лв. златни, а следъ това
е доказателство за това. НЪщо повече: законътъ по 250 лв. на акция, за 47 години частниять и
признава," че сжществува пазарна стоиность и по държавниятъ капиталъ еж получили дивидендъ
купна стоиность. Едната се определя съ огледъ на 121,234,752 лв. Тази цифра не е действителна, за
търсенето и предлагането и има въ основата си щото не еж взети въ внимание действително пла
рентата, а другата е въ зависимость отъ много об тените дивиденди, нито ГОДИНИТЕ, когато е имало
стоятелства. Това постановление на закона каточели загуби. Изчислявани еж максималните допустими
е заплаха къмъ тези, които биха обжалвали пред отъ устава дивиденди. Дружествениятъ капиталъ,
ложената имъ цена, защото рамките на комисията превърнатъ въ днешни лева, и увеличенъ съ пред
свеждатъ предварително решението й по-долу?отъ видените 5 /о за амортизация за 47 години, треб
установената въ закона цена. Тогава защо е ?до- ваше да е 127,862,000 лв. а той е, споредъ изчис
ленията на самите акционери — 209161932 т е
пуснато това обжалване?
Най-интересното е, че законътъ допуща опре увеличилъ се е съ 81,299,132 лв. Тази' цифра съб
делянето на цената на акцията, като се взематъ рана съ изплатения дивидендъ, пакъ далечъ не
въ внимание активите на дружеството, но при достига цифрата на субсидията. Ясно е, че субси
условие, че ще се вземе въ съображение разм-в- дията е отишла за смътка на низките навла, т е.
рътъ на субсидиите, които държавата до сега е повърната е на стопанството. Но дали стопанст
отпустнала на дружеството. Съ други думи, субси вото е получило само субсидията? Поддава ли се
диите се схващатъ като помощи отъ държавата, на изчисление облагата отъ регулиране на навлата?
давани съ цель да се увеличаватъ активите на Достатъчно е да се отбележи, че износътъ съ надружеството. Яко това &еше така, нищо по-есте шитЬ параходи не обхваща 20% отъ износа ни по
ствено отъ факта, че при откупуване на акциите, тя море, за да се види какво отражение може да
не ще да заплати втори пжть ТБЗИ субсидии. Из иматъ навлата на нашитв параходи, върху изневестно е обаче, че субсидиите еж едно договорно сенитЬ съ чужди параходи 80% отъ нашия износъ.
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акция се приближава къмъ валоризираната златна
стоиность на акцията, т. е. 10,400 лв. Само че и въ
този случай не се взема предъ видъ и амортиза
ционния фондъ отъ 5 % годишно за изтеклото време.
Този амортизационенъ фондъ е въ дружеството.
Яко го изчисляваме за 47 години върху основния
капиталъ, една акция би представлявала 34,840
лева. Къмъ така определената стоиность следва
да се прибави жертвата, която акционерите еж
понасяли въ полза на активитв поради ограниче
нието на устава. Нейниятъ размъръ ще се опре
дели отъ разликата между основния капиталъ
заедно съ амортизационния фондъ отъ 5 % за из
теклото време и днешната стоиность на всички
активи на дружеството. Яко приемемъ активите
споредъ изчислението на акционерите, тази раз
лика е, както казахме, 81,290,132 лв. или на акция
по около 22,140 лв. Всвка акция се е лишавала
годишно най-малко отъ по около 471 лв. въ полза
на активигЬ. Днешната стоиность на дружестве
ните активи, обаче, може да бжде оспорвана, но
изчислението й въ днешния моментъ не е отъ
полза за държавата, защото стойностьта на корабитъ днесъ е извънредна. Яко се приеме цифрата на
самитБ акционери и се събератъ златната стои
ность на акцията съ жертвата на всека акция, стой
ностьта на акцията ще е 56,980 лв. Самите акцио
нери я изчисляватъ на 56,961 лв. Колкото и да се
спори по този въпросъ, цената на една акция е
надъ 34,840 лв.
Всички ГБЗИ съображения иматъ значение,
ако се прави ликвидация на д-вото. Законътъ, оба
че, предвижда изземване само на 700 акции, оче
видно за да не се счете, че става ликвидация. Но
фактически, той ликвидира съ основното положе
ние, легнало въ закона за основаване на друже
ството—надмощието на частния капиталъ, и съ
болшинството, което си приготовлява, ясно е, че
посъта на целия активъ на дружеството.
Законътъ обаче разкрива желанието на дър
жавата да вземе управлението на дружеството. Нищо
по-естествено отъ това, когато следъ 47 годишна
дейность, дружеството се издигна до голЪмъ стопан
ски факторъ, представляващъ нашия презморски
транспортъ. НуждигЬ, както на държавата, така и на
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търговията, се измениха. Държавата вече е съз
дала опитни хора и въ това направление и затова
съ успъхъ разчита да ржководи и морския ни
транспортъ, като го освободи отъ зависимостьта
отъ частни интереси и отъ атаките на обществото.
Най-после, когато навсъкжде се прокарва принципътъ на направляваното стопанство, българското
параходство не може да остане вънъ отъ . ръко
водството на държавата, защото е инструментъ на
стопанска политика.
Какъ могатъ да се съгласуватъ тогава инте
ресите на акционерите съ ГБЗИ на държавата?
Необходимо ли е да се навлиза въ пжтя на при
крита или явна ликвидация, за да се спори върху
стойностьта на акцията, или цельта може да се
достигне безъ ТЕЗИ излишни търкания?
Частниятъ капиталъ знае, че безъ съгласието
на държавата, ликвидация на дружеството не може
да има. При това положение еж купувани и про
давани всички акции. Борбите въ дружеството еж
били винаги съ огледъ на по-добра рента на ка
питала. Якционеритъ еж били раздълени винаги на
две категории: управляващи и такива вънъ отъ
управлението. Жертвить еж се понасяли отъ мал
цинството, което не разчита на друга рента, освенъ
на дивиденда. То обаче, е свидетель на борби между
по-големите акционери за надмощие въ управле
нието, безъ това управление да се е погрижило
да издействува рента, подходяща на вложения ка
питалъ.
Има ли възможность държавата да постави
на равни начала частния капиталъ, борбитв ще
станатъ излишни. Държавата въ състояние ли е да
достигне това? Необходимо е обаче, да се гарантира
на акционерите по-голъма рента и да се ограничатъ тантиемитъ на управителния съвегь за
да настжпи една относителна справедливость. Ко
гато акционерите започнатъ да получаватъ еднаква
рента, пропорционално на вложения имъ капиталъ,
а обществото види, че българското параходство се
насочва изключително въ полза на народното сто
панство подъ пръкото ржководство и контролъ на
държавата, акционерите ще бждатъ спокойни за
създаденото чрезъ ТБХНИТБ жертви големо нацио
нално д^ло — Бълг. Търг. Параходно Д-во.

-6*9Мичманъ отъ флота

Английсниятъ ф л о т ъ и С р е д и з е м н о море
Морскитъ- въпроси, които интересувагь Янглия
и Италия въ средиземноморския басеинъ и които
еж една отъ причинигв за воденето на днешната
кървава борба, еж вероятно известни на читателя.
Докато основната задача на британския флотъ е
да осигури своя отъ особено значение надлъженъ
пжть, Гибралтаръ — Малта — Суецъ, гарантиращъ
морската търговия на Великобритания, основната
задача На италианския е да осигури съобщенията
въ източната часть на сжщия басеинъ.
Това е, тъй да се каже, основната стратеги
ческа задача. Нейната важносгь за Италия е оче
видна, но важностьта за Янглия е много по-сложна
и обширна, и ето защо:
Още преди започването на войната статистическиятъ отделъ на търговския департаментъ на

лондонското адмиралтейство даден%кои интересни
данни за това. Отъ техъ се вижда, че при мирно
временния трафикъ презъ Средиземно море въ
течение на една година всеки день морската тър
говия на Янглия съ индийската, австралийската и
китайската зони, преминаваща по надлъжния среди
земноморски пжть, се оценява на не по-малко отъ
151 милиона лири стерлинги, включително и ценНИТБ товари, превозвани отъ корабигЬ. Освенъ
това вевка седмица шесть милиона тона съестни
продукти и двадесеть милиона тона бруто различ
ни материали се доставяха по този пжть въ при
станищата на съединенитЬ кралства.
За поддържането на тази грандиозна цирку
лация отъ товари, ЗООО транспортни кораби еже
дневно работЬха въ пълно напрежение. ТоварЪха
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се, разтоварваха се и въ безкрайна лента се дви
жеха на изтокъ и западъ презъ Средиземно море,
а при излизането въ Индийския океанъ се пръска
ха по четири направления: къмъ Индия, Китай, Лвстралия и Нова Зеландия. Поразяваща е картината,
която представлява, какво нещо е за Лнглия надлъжниятъ средиземноморски пжть. Тази картина
с ж щ о н и дава ясна представа какво потресающе
впечатление и какъвъ разривъ би произлЪзълъ въ
метрополията, ако наистина усилията на италиан
ското и германското командване да прекжсне то
зи пжть, се ув-БНчаятъ съ успЪхъ. Минаването на
корабите по дългия и опасенъ пжть около носъ
Добра Надежда може да се отрази върху благо
получието на Лнглия.
Ясно е тогава, защо съ такива големи усилия,
като рискува и най-големите си кораби, Лнглия
се мжчи да запази господството си въ това море.
Все по сжщата причина днесъ английското адмиралтейство прехвърли една голяма часть отъ тихоокеанскигв си бойни кораби тукъ, като остави ин
тересите си въ Далечния изтокъ да се пазятъ отъ
американските бойни кораби.
Но ако успешното развитие на сухопътната
армия се оценява не само по числото на пушките
и орждията, танковете и полковете, а още и по
цялата съвокупность отъ други фактори, отъ кои
то позиционното положение е свързано съ тила, и
което едвали не играе решаваща роля, подобно
на това и успехътъ за развитието на боевата мощь
на флота не се оценява само по числото на орж
дията, вместимостьта на горивнитЬ цистерни и
мощностьта на машините, но така сжщо и отъ по
зиционното положение т. е. отъ наличието на глав
ните и маневрени бази и ГБХНОТО географическо
положение за оперативното развръщане на мор
ските сили и за поддържането на техните успешни
действия. Погрешно е да се смЪта, че въ време
на война флотътъ може свободно да се движи навсъкжде. Всвко негово излизане въ морето е свър
зано съ големи рискове, и поради това той може'
и требва да излиза само при изпълнение на на
пълно определени задачи, изискващи винага пред
варителна щателна подготовка. Въ останалото вре
ме флотътъ е твхно свързанъ съ своигЪ бази.
Ето защо веднага следъ м. априлъ 1939 год„
когато Италия завзе Ллбания, Великобритания по
бърза да укрепи здраво своите позиции въ източната
часть на средиземноморския басеинъ, давайки
уверения (заедно съ Франция) на Гърция за оказ
ване на помощь въ случай, че последната бжде на
падната, следъ това (презъ м. май с. г.) постигна
споразумение за взаимна помощь съ Турция и
Франция, а на 19 октомврий 1939 г. б е подписанъ
тройниятъ англо-френско-турски пактъ за взаимопомощь.
На това съглашение ръководителите на бри
танската стратегия придаватъ извънредно гол-Ьмо
значение, отъ гледна точка на господството въ
средиземноморския басеинъ. Техните сметки еж
най-добре изразени въ статията, напечатана въ в.
„Таймсъ" презъ м. априлъ 1939 г.
„Източниягъ басеинъ въ Средиземно море се
' пресича отъ две важни търговски линии: отъ Дарданелить- и презъ Суецкия каналъ. Отъ Дарданелитк идва експортътъ отъ Русия и отъ Балкана
(руски и румънски нефтъ и пшеница) и продукти

отъ Мала Лзия, земи толкова богати, както съ ми
нерали. гака и съ продукти отъ селското стопан
ство. Презъ Суецкия каналъ минава търговията отъ
изтока и антиподите. Значителната часть отъ тър
говията безъ големи неудобства би могла да ми
не и по южния пжть около Лфрика, а не презъ
Средиземно море. Но търговията, включая персий
ския нефтъ, отъ Индия и Персия не би могла да
се оежществява по такъвъ начинъ по отдалечения
пжть и следователно ще се увеличава стойностьта
на търговските стоки. Твърде важно е за всЬка
средиземноморска държава, за която снабдяването
по море е сжществено, да бжде предотвратено
действието на врага за затваряне на средиземно
морския пжть. Борбата съ тази цель би требвало
да се води главно въ източната часть на Среди
земно море.
„Този басеинъ е сжщЪ така особено важенъ
за нашата страна. Тамъ се намира единствената
британска територия (освенъ Малта) на Средиземно
море, а именно островъ Кипъръ. Той се фланкира
отъ Египетъ, страна, съ която ние се намираме въ
съюзъ и мандатната територия, Палестина за която
ние сме отговорни.
„Морската стратегия даже въ малъкъмащабъ,
както въ източното Средиземно море, е главно
въпросъ на бази. Затова извънредно важно е да
се разгледа, въ каква степень тази область е оси
гурена съ заливи. Бедностьта на Либия въ това
отношение е известна. Източниятъ брЪгъ на Еги
петъ е сжщо така лишенъ отъ заливи чакъ до
Ллександрия. Ллександрийскиятъ заливъ е защитенъ и удобенъ. Въ време на съсредоточаването
на британския флотъ въ 1936 г., както е известно
той взе при себе си голямата часть отъ корабите
на средиземноморския флотъ. Входътъ на Суецкия
каналъ—Портъ Саидъ — дава възможность за
Стоянка на малко количество кораби. Такава сжщо
възможность дава Хайфа на палестинския бръхъ,
на 160 мили североизточно. На Кипъръ (250 мили
северно отъ Портъ Саидъ) се намира Фамагуста,
който сжщо така може да вмести известно коли
чество малки кораби.
„Северното крайбрежие отъ източната часть
на Средиземно море, отъ друга страна, предста
влява права противоположность. Срещу „тока" на
италианския ботушъ се намира гръцкиятъ островъ
Корфу. Между този островъ и континента е разположенъ великолепенъ заливъ. Политическите
условия могатъ да неутрализиратъ неговите изго
ди: заливътъ се образува отъ самия островъ. На
крайбрежието на континента срещу него е албан
ска територия. Ни единъ заливъ не може да бжде
пригоденъ за използуване въ време на война, ако
б ° ^ С п Я Т И Р а Г Д Ъ н е г , о с Р ^ в е н о наблюдение,
безъ да се смъта артилерийскиятъ обстрелъ отъ^
чужда територия. На югъ о г ь Корфу се намират?
обаче, Ионическитъ острови: два отъ г Ь х ъ й
факсъ и Кефалония - представляватъ превъзход
ни заливи, така сжщо както и континГнтадна™
територия на Гърция, намираща се ср^щу Х ъ
Тъ еж разположени приблизително на Ш ми?и
ниятъ заливъ
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количество; не само на континента, но и
на цикладитЕ, а така също и по-на-северъ. Зали
вите на островъ Лемносъ и Митилинъ еж били
използувани отъ английския флотъ и въ време на
световната война. Крайбрежието на Мала Азия
с ъ щ о така има превъзходно защитенъ отъ всички
страни заливъ Измиръ (Смирна). Този последниятъ
би билъ полезенъ въ случай на операции при
входа на Дарданелитъ, но е разположенъ и въ
окрайнината на Средиземноморския басеинъ. И
най-после Солунскиятъ заливъ, надъ който господ
ствува Атина, има голямо значение. . .
„Крайниятъ прегледъ на физическата геогра
фия на източния басеинъ на Средиземно море
отъ стратегическа гледна точка, показва значение
то на тия държави, чиято територия се допира съ
него откъмъ северъ. Т Е контролиратъ всички за
ливи и острови въ него, и макаръ достжпътъ до
тъхъ да не е задължителенъ за онази държава,
която охранява средиземноморския пжть противъ
опита последниятъ да бжде прекженатъ, все пакъ
това би могло да бжде по-лесно оежществено за
онази страна, която ги владее"*
Всичко това показва, че Англия гради ВСИЧ
КИТЕ си надежди въ тази часть на свъта изключи
телно на своя флотъ и на господството, което тя
има при създалото се положение въ източно Сре
диземно море.
ГОЛЕМО

И ето затова виждаме днесъ да се насочватъ
къмъ тази посока усилията и на двегв "воюващи
страни.
Безспорно е, че въ борбата, която предстои
да се развие за завладяването на Средиземно
море, гореописаните стратегически пунктове ще
има да изиграятъ решителна роля за запазване
господството на английския флотъ, обаче ще му
помогнатъ ли те срещу новия начинъ за борба
съ флота—авиацията и подводниците?
Първата задача на германската и италиан
ската авиация и подводници ще бжде да прекжене
съобщителниятъ морски пжть въ най-твената часть
на Средиземно море — между Сицилия и Тунисъ.
Следъ това да осигурятъ съобщителния пжть между
Италия и африканския бръгъ, който напоследъкъ
е прекженатъ отъ английския ф л о т ъ . И
най-после „да прогонятъ английския флотъ отъ
Средиземно море", както се изразява Дуче, великиятъ водачъ на фашистка Италия.
Дали това последното ще бжде въ ВЪЗМОЖ
на съвременната авиация, близкото бждеще ще ни покаже. Въ всеки случай така или
иначе отъ изхода на тази борба ще зависи до гольма степень и краятъ на величавата борба, която
се води за свободата на морските пжтища.
НОСТИТЕ

-552К а п и т а н ъ И р. Нед-Ьлчевъ

Д е й с т в и е на ленитк. сили при Нарвинъ
9—13 априлъ 1940 година.
Отъ всичките десанти, извършени отъ германЦИГБ въ скандинавската операция, особенно мъсго
заема превозването и снемането на десанта въ
Нарвикъ, най-отдачеленъ на северъ и изолиранъ
отъ останалите мъста на стоварване пунктъ, —
изпълнена въ основата си съ леки сили въ съставъ
отъ единъ дивизионъ голъми германски торпедо
носци отъ типа „Дитеръ Роедеръ". Използувайки
отделните далечъ не пълни сведения, които еж се
появили въ германския, английския и американския
печати, ще се постараемъ въ общи черти да нари
суваме картината на боевитъ действия на море,
разиграли се на 9—13 априлъ 1940 год. около
Нарвикъ.
I.
«
Пристанището Нарвикъ лежи въ дъното на
фиорда, далечъ вдаващъ се въ материка и се явява
краенъ пунктъ на електрическата железница, свър
зваща го съ намиращата се на шведска територия
богата желъзна руда. Презъ Нарвикъ е преминало
до войната около една трета отъ желъзото вна
сяно въ Англия. Подхождането къмъ Нарвикъ отъ
морето става презъ големия и широкъ западенъ
фиордъ и явяващия се като негово продължение
тъсенъ и дълъгъ Уфотъ-фиордъ. Последниятъ се
разклонява на редъ малки фиорди, на бръта на
единъ отъ които — Бейсъ-фиордъ — е разположенъ
гр. Нарвикъ и неговото пристанище. Дълбочината
въ фиордигЬ е голЕма и допуска подхождането
къмъ брега на кораби съ ГОЛЕМО газене.
Значителното отдалечение на Нарвикъ отъ
бръговетБ на Германия и отъ Датскитъ проливи

затруднява възможностьта да се оежществи пре
возването на десанта на транспорти, а така сжщо
да се осигури снемането съ подръжка на голъми
сили. Затова операцията била възложена изцЪло
на торпедоносците.
На 7 априлъ дивизионътъ торпедоносци, въ съ
ставъ 7 или 8 големи торпедоносци, вземайки де
санта, излЕзалъ въ море подъ командата на капитанъ I р. Бонте. Едва следъ излизането на отряда,
на личния съставъ станало известно, че торпедо
носците отиватъ въ Нарвикъ. Тордоносцитъ легнали
на курсъ северъ. Отъ ЛЕВО на видимость се дви
жели ГОЛЕМИ кораби (вероятно „Шарнхорстъ" и
единъ кръстосвачъ), прикриващи движението на
торпедоносците.
Въ началото било тихо, имало е голъмо въл
нение, видимостьта била лоша, обаче скоро се
появилъ вътъръ и малко се прояснило. Презъ деня
торпедоносците се подхвърлили на атака отъ 12
английски бомбардировача. Срещнати въ огънь,
самолетитъ хвърлили бомби отъ височина около
300 метра. Попадения не е имало.
Вечерьта били забелязани английски разузна
вателни самолети. Изникнала опасность за среща
съ крупни английски сили, които, както било из
вестно, сенамирали въ море. Презъ нощьта щурмътъ
се усилилъ до 10 бала.
На сутриньта, когато торпедоносците били на
100 мили западно отъ Трондхаймъ, тъ се срещнали
съ свой кръстосвачъ и съ английския торпедоносецъ
„Глоуормъ". Този последниятъ се е отклонилъ отъ
отряда английски кораби, поставящи минно загра-
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фиордитН
около него
ждлне при Норвежкото нрпйбрЬжне. Н а т ъ к н а т . се
ип противник».. той се онитлпь ия лтлкуип гер
манския крьстосиячь. мо б и л ъ н о г о и е н ь о п . артиле
рийски огьнь.
Рпдиомслимгугмнсто показало. че ни северь
се нямирлгь гопЬни английски кораби, обаче сре
щата съ гЬхъ не е ирондяг.зпп и на 8 пприль
презъ денягермянскнгЬ торпедоносци продължили
своя пжть безь пръчка. Внанмостьтп си останала
лоша. но пълната почнала да отива задъ кърмата.
На разсъмване на 9 оприль оъ гжета мъгла
торпедоносингЬ дошли къмъ входа на Весть —
Фиордь. БръгопегЬ не се виждали, фаровегв не
саЬтяли. Въ фиордп влъзлн, определяйки се съ
помошьта на ехолота. Следъ отминаването на Лофотннекня островъ, вълната се намалила. Съ по
вдигането на слънцето започнали да се внждагь
върховетЬ «а писочинитъ покрити съ енъгъ. Запо
чнали да се срКщатъ кораби. ТЬхъ ги повикали
обратно въ Нарвикъ.
Единъ огъ кряннитъ торпедоносци се ощълнлъ и снелъ деслип/зя заемане на единъ малъкъ
норвежки фортъ. За изпълнение на тази задача било
потребно окопо единъ часъ. Останалитъ торпедо
носци продължили движението сн къмъ Нарвикъ.
Въ западния фнордъ германските, торпе
доносци били срещнати огъ два норвежки стражеви кораби, конто ги запитали за цельта на вли
зането нмъ. Къмъ норвежцитв билъ отправенъ
дедегятъ съ писмо, въ което се съобщавало, че
гермвнекнг!» кораби нцвагь съ добри намерения и
имъ се предлагало да не указвагь съпротивление.
Норвежскигг. кораби се подчинили и съгласно по
лучената запоовпь отишли въ Нарвикъ. Радиорубкитъ на тЬчъ били запечатани, а стрелящнгв прис
пособления снети огъ орждията.

Въ Уфотъ-фиордъ торпедоносците открили
стария норвежски броненосецъ за брегова отбрана
.Норге". На него билъ изнратенъ адютанта на ко
мандира на дивизиона съ предложение да не указва
противодействие. Комлндирътъна броненосеца отказалъ да се подчини, придържайки се къмъ разпорежданието на своето правителство. «Норге" от
крилъ огьнь отъ своитъ старомодни 9 дюймови
орждия, обаче тозъ часъ по него билъ даденъ торпеденъ залпъ отъ малко разстояние. Последвалъ
взрнвън норвежекиягъ броненосецъ започналъ бър
зо да потъва.
Съ голвмъ ходъ торпедоносците влезли въ
пристанището на Нарвикъ. Тукъ по ТБХЪ открилъ
огьнь другъ, еднотипниягь съ «Норге" норвежски
броненосецъ — „Ейдсволтъ". Огъ пуснатитъ отъ
упоръ торпеда той сжщо билъ унищоженъ.
Торпедоносците се завързали на пристанищ
ните стени и започнали снемането на десанта.
Скоро всички важни пунктове се оказали въ гер
мански ржце. Било пристжпено къмъ организиране
на бреговата и зенитна отбрана.
Германските торпедоносци, следъ снемане на
десанта били разпределени: — три отишли въ Херянгсъ-фиордъ на северъ отъ Нарвикъ, два въ Балангенъ-фиордъ, разположенъ на звпадъ; останалнгЬ се задържали въ Бейсъ-фиордъ, флагманскнягъ торпедоносецъ стоялъ край бръга, поддържащъ връзка сь сухопътната войска.

II.
На 9 априлъ близо до входа на западния
фиордъ се намирала флотилия английски торпедо
носци огъ типа . Н " („Харди". „Хънтеръ", „Хотепуръ", „Хауокъ* и „Хостилъ"). Командирътъ на
флотилията Варбуртонъ-Ли, уведоменъ отъ адми-
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ралтеиството за заемането на Нарвикъ о г ь гер
мански торпедоносци, решилъ да нападне против
ника по-рано, преди последния да успъе да се
установи както тръбва въ Нарвикъ.
Презъ нощьта на Ю апрнлъ английскнтг. тор
педоносци влезли въ западния фиордъ и нп
разсъмване проникнали въ Уфотъ—фиордъ предъ
входа на Нарвикъ. Времето било изключително не
благоприятно: — мъгла, налълъ агЬгъ и вндимостьта се измервала на десятки метра. Промъкнплъ
се съ челния торпедоносецъ „Харди" въ приста
нището на Нарвикъ, Варбуртонъ-Лн потопилъ
съ торпеда и артилерийски огьнь стоящия на при
станищната стена германски флагмански торпедо
носецъ и часть о г ь намиращите се въ пристани
щето транспорти, а следъ това излъзълъ въ Уфотъ
фиордъ за присъединяване къмъ останалнгЬ четири
свои торпедоносци.
Макаръ, че германцнтъ очаквали нападение
о г ь противника, обаче появяването на английскигЬ
торпедоносци ги изненадало. ГермзнскнгЬ торпе
доносци започнали да излизагь отъ своигЬ мъхта.
Първи ИЗЛБЗЛИ и веднага встжпили въ бой тригтз
торпедоносци, намиращи се на северъ въ Херянгсъ—
фиордъ. Къмъ гюсъ се присъединили двата торпе
доносци, останали въ пристанището. Завързала се
оживена артилерийска престрелка на малко раз
стояние, намаляващо се временно, по думите на
очевидци до 3 кабелта (560 м.).
Английските
торпедоносци
започнали
да
отстжпватъ. „Хънтеръ" билъ скоро повреденъ и се
закрилъ съ димъ. Въ това време подъ северния
бръгь се появили още два германски торпедо
носци, нападайки на челннгЬ кораби на англнчан и г к Това били торпедоносцигЬ излизащи о п . Балангенъ — фиордъ. Димовата занеса се рплсЬялп,
откривайки остаткнгг. на потъващия „Хънтеръ".

Силно засегнатъ „Хпрли" се отпрвиилъ къмъ югъ
и се изхнърлнлъ нп брЬгл. Лнчнинтъ състаиъ го напуснплъ и се прибрплъ пя сушата.

Германски изтр-Ьбитель отъ типа „Роедоръ".
Не много далечъ на западъ потъналъ третиятъ
английски торпедоносецъ — Хогспуръ".
Само на торпедоносците — .Хостилъ" и „Хау о к ъ " се удало да излъзагь отъ фнорда, при което
последниятъ сжщо така билъ понреденъ. Влизайки
въ западния фиордъ, те срещнали германския
транспортъ „Рявенфелсъ", отнващъ въ Нарвикъ и
го потопили.
По такъвъ начинъ първото нападение на янгличянигЬ върху германскитт» торпедоносци въ
Нарвикъ било отбито. Лнглнчанит+» загубили три
потопени торпедоносци, п германцнтт» — едннъ.
Оспень топа днл германски торпедоносци » единь
английски били повредени. В ь боя загинали и два
мата командири на днвнзноннгп: — когштшгъ Варбуртонь-Лн и клиитанъ I р. Боите.
Следна.
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К о р а б и с ъ гребла и платна
Най-стари документи, въ това отношение, на
мираме о г ь Египетската епоха, които ни описвагь
египетската галера т а к а : дължина 40 м., широ
чина 5 м. и по 22 гребци отъ всъка страна. Тя
имала здравъ носъ за пробиване на неприятелските
кораби. На носа имало платформа, кждето еж
стояли к у к и и лежали войници, предназначени за
нападение.
ЕгипетскигЬ галери били снабдени и съ чет
въртити платна, обаче, платната били едно доба
въчно съоржженне и се използували само при
благоприятенъ в-Ьгьръ и то вънъ отъ боя.
ГърцигЬ еж дали по-съвършеиъ типъ гребенъ
корабъ.
Споредъ адмиралъ Серь — прочугь морски
археологъ —гръцката триредна галера имала спедн и г в размери: 40 м. дължина, 4.46 м. ширина.
Обслуга: 144 гребци, 18 войника, 20 моряка и 18
офицера.
Освенъ своигЬ гребци, като двигателна сила,
гръцката триредна галера имала мачта съ трижгълни и четвъртити платна, които използували
само при благоприятенъ вътъръ, духащъ отзадъ

или малко напречно. Една платформа закривала
напълно гребцигЬ и позволявала на моряци и
войници да се движагъ отгоре надъ гребцигЬ.
Уредътъ за направляване кораба се състоялъ о г ь
две широки гребла, съединени помежду си. Чова
първобитно кърмило е проежществувало до края
на XIII вт>къ, когато било изнамърено друго, поусъвършенствувано, каквото днесъ виждаме по ко-

рабигк
Въ гръцката триредна галера различаваме
три вида гребане. Първиягъ видъ, нареченъ транигь, при който на всЬко гребло се залавяли по
трима гребци. Това било бойно гребане, при което
се развивала най-голйма скорость и можело да се
мине отъ преденъ на заденъ ходъ, чрезъ едно
временно прекрачване на греблата отъ всички
гребци. Така гЬ можели да заемагь противопо
ложно мйсто на първоначалното си такова.
Вториятъ видъ гребане е известенъ подъ името
.зижитъ*. На вевко гребло, разбира се по-кжсо,
еж поставяли по двама гребци. Това гребане се
употребявало при бързо и продължително плава
не, като третите гребци еж почивали.
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Галери съ гребла и платна.

Третиятъ видъ гребане „таламитъ", билъ извършванъ съ най-кжси гребла съ по единъ човъкъ.
Така се гребало само при далечни плавания. Греб
ците се разделяли на три смвни: едната гребала,
а другите две почивали.
Римската флота, която завладъ Средиземно
море следъ пуническата война, не внесе нъкои
особености. Требва да отбележимъ, че те еж би
ли повече войскари, отколкото моряци и еж усъ
вършенствували начина за закачане къмъ чуждите
кораби при абордажъ.
Нахълтването на диви племена отъ северъ
доведе до обширните брегове на римската импе
рия и чужди кораби. Това беха норманитъ, чиито
нашествия продължиха до VII и X векове. ТЕХ
НИТЕ кораби, наречени дракари или дракони, снекари или змии, еж кораби съ гребла. Дълги 40 м.,
ТБ еж имали по 30—32 гребла отъ всека страна.
На носа и кърмата имало по една каюта, кждето
еж били настанявани войници. Носели само едно
четвъртито платно отъ платъ или кожа, което раз
пъвали при благоприятенъ вьтъръ.
ГребцитЬ, наредени по единъ, двама или три
ма на гребло, споредъ големината- на кораба, се
предпазвали отъ ударите на неприятеля съ СВОИТЕ
щитове, закачени на бордовитъ стени, а понекога
надъ тъхъ се намиралъ лекъ мостъ, който ги закривалъ.
Черупката на кораба имъ била съ ръдко съ
вършенство : доста издигната откъмъ носа и отзадъ, гол%ма устойчивость, леки мачти и платна,
чиято повръхность можели да намаляватъ въ зави
симости отъ вътъра. Така само могатъ да се обяснятъ думите на народнитв пъвци, които казвали:
„Вътърътъ е нашъ робъ, а бурите ни изхвърлятъ,
тамъ кждето ние желаемъ."
Тези смели пирати еж плавали до Испания,
минавали Средиземно море, а твърде вероятно и
до Северна Лмерика, спирайки въ устията на голъмитъ р%ки, които обхождали съ СВОИТБ малки

корабни лодки или холкери, извършвайки грабежи
въ центъра на странитй.
За да приключимъ съ галерата, нека да я
опишемъ въ времето на нейния най-голъмъ разцвътъ, а именно презъ XVII въкъ.
Обикновената галера бе корабъ доста дълъгъ,
тънъкъ и изященъ, съ следнитъ размери: дължина
46.77 м., широчина 5.54 м.
Въ вжтрешностьта на галерата имало по 26
седалища на всеки бордъ. На всеко седалище се
дели по 5 гребци или общо 255, а като включимъ
войниците и моряците, обслугата достигала отъ
400 до 500 човека.
Животътъ въ тия кораби билъ доста суровъ,
даже и за офицерите, които, съ изключение на ка
питана, нъмали ни стая, ни легло и се настанявали,
както сварвали въ задницата на галерата. Поради
тъснотата въ долната часть на галерата, тамъ не
можело да се слагатъ необходимите провизии, ето
защо ТБ се придружавали отъ други спомагателни
кораби.
За гребците живота билъ още по-суровъ
Оковани въ вериги къмъ ТБХННТБ седалища на
които спели единъ до другъ, лошо хранени,
постоянно шибани отъ бичоветв на гвардейцитЬ
те били заставяни да гребатъ усилено, както въ
време на бой, така сжщо и при затишие, когато
платната не можели да дадатъ ходъ на кораба.
Най-голъмата скорость, съ която се движели
галеригв, била отъ 5 до б мили бързина, която и
до днесъ не е надмината отъ кораби съ гребла.
Тази бързина въ галерите спадала въ втория часъ
на 4 мили и на 3 мили въ третия часъ.
Въвеждането на артилерията не внесе нъкакви
промени въ галерата. Тя се въоржжи с ъ н!колко
орждия и е могла да се бие само, когато е ™
носъ къмъ неприятеля.
«""«то е съ
Усъвършенствуването на платноходитв както
и въоржжаването имъ съ артилерия, ги превърна
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в ъ . страшни плаващи крепости, съ орждия стре
лящи по всички насоки.
Платноходигв нанесоха смъртенъ ударъ на
•флота съ гребла. Най-обикновениятъ примъръ за немощьта на галеритв срещу платноходигв е следниятъ:
на 1 юлий 1684 год.. френския платноходъ „Лйо
Бонъ" се намираше около островъ Елба; 36. испан
ски галери излязоха отъ Порто-Феражо, за да го
атакуватъ. Споредъ твхната обикновена тактика,
т+з се наредиха въ видъ на сърпъ и обърнаха но
совете си къмъ платнохода, за да могатъ да го
обстрелватъ съ СВОИТБ орждия. Комендантътъ на
„Лйо Бонъ" използувалъ умело засилването на
неравномерния морски вътъръ, за да пробие
сждбоносния сърпъ, образуванъ отъ галеритв, като
ги е обстрелвалъ съ своята могжща артилерия и
поразявалъ ту едната, ту другата страна на неприя
теля. Сърпътъ отъ галеритв започналъ да се зали
чава отъ страшния огънь.
Следъ петчасово сражение, морскиятъ бризъ
му позволилъ да излъзе на открито море.
Платноходътъ „Лйо Бонъ", който се е противопоставилъ победоносно на всички пристжпи,б"вше
повредилъ 12 испански галери. Петстотинъ човъка
се бориха съ успъхъ срещу 12,000 души.
Особеното въ живота на платноходството е,
че то е придобило съвършенство следъ многоввковенъ трудъ и борба.
Много отъ рано човъкъ е разбралъ могжщата сила на вътъра за движението на корабитв,
«о тази естествена сила му се е представила въ
видъ на груби и неправилни явления, които той
много мжчно впрегналъ въ работа. Презъ античностьта, а така сжщо и дълго време презъ сръднитъ въкове, платноходкитв еж плавали подъ на
пора на заденъ вътъръ, спирайки въ некой заливъ
или пристанище, когато вътърътъ е билъ противенъ
и впущайки се отново на пжть, когато е билъ
благоприятенъ.

77

Едва въ началото на XV въкъ въ Средиземно
море е могло да се види платноходъ, който да
плава срещу ветъра.
• Този въкъ е украсенъ съ смалите подвизи на
велики мореплаватели. На 3 августъ 1492 г. Христофоръ Колумбъ съ три каравели отблъсна отъ Палосъ, за да открие Лмерика. Неговите последова
тели и съперници Васко де Гама, Жакъ Картие и
Худзонъ, извършиха Своиттз морски открития и из
следвания пакъ съ каравели. Каравелата отначало
е била малко корабче за риболовъ и крайбрежно
плаване и едва въ XV въкъ тя достигна отъ 70 до
150 тона, съ три мачти, на които, споредъ желание,
е могло да се поставятъ четвъртити или трижгьлни
платна. Презъ това време е било опасно да се
плава въ непознати морета съ големи кораби,
които газятъ дълбоко вода. Съ тъхъ, като мжчно
управляеми, трудно е могло да се доближи до непознатъ бръгъ, да се избъгнатъ подводни скали и
засядане. Каравелата е имала всички споменати
качества. Тя е малъкъ корабъ съ голъма морепла
вателна стойность и носяща доста голъмо коли
чество провизии.
Днесъ въпреки големия напредъкъ на корабостроителството, все пакъ корабите съ гребла и
платна оставатъ като едно незаменимо училище за
придобиване на професионални познания и по
хвати. Не е истински морякъ този, който не знае
да гребе и не може да се справи съ СЛОЖНИТЕ
съоржжения на единъ платноходъ.
За насъ спортистите, гребането и платноход
ството еж източници на здраве, сила и хармонично
развито тъло.
Те ни правятъ см%ли и дръзки срещу изне
надите на морската стихия.
Само съ повече технически похвати и смълость може да се бориме съ морето, което е неизчерпаемъ изворъ на материални блага, стопанска
независимость и духовна мощь.
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ЖИВАТА СМЪРТЬ
Рибното тържище е обикновенно най-оживе
ната часть отъ града. Кошоветв съ наловената
риба, смъховетъ и ругатните на окжсанигв ри
бари, Ц-БЛО стадо отъ най-разновидни котки, които
следятъ
внимателно
вкуснитЬ лакомства, виковетв на търговците, всичко се смесва въ нъкакъвъ пъстъръ хаосъ, който забавлява и въз
бужда нервите. СДЪЛКИТБ се сключватъ съ помощьта на най-цветущи псувни. Обикновенно ни
една отъ странитъ не се показва доволна. Рибаритъ проклинать гръмко кожодеритЬ, които стоятъ
-на топло и безжалостно смучатъ кръвьта имъ.
— Ти знаешъ ли какво значи да излъзешъ
въ такова време въ морето? . . Хе. . . Да не мислишъ, че е лътна разходка за кефъ? КОСТИТЕ ми
изсмука това море. . . Месата ми разяде. . .
Я поглежъ вънъ!
Търговецътъ хвърля кжсъ погледъ презъ ра
мото на рибаря и отсича равнодушно:
— Занаятъ ти е това. Защо си станалъ ри•барь? . . й з ъ какво съмъ кривъ, че за нищо друго
« е те бива! . . А сега си седналъ да ми искашъ

цъло богатство, за да -изгние рибата на тезгяха.
Кой купува скжпа риба днесъ, а?
И все пакъ сдълката се сключваше. Рибарить
на пъстри, големи групи се отбиватъ въ кръчмата
да сгръятъ костигЪ си, а търговците се заемать
усърдно да сортиратъ стоката.
Но откакъ се основа рибарската кооперация,.
всичко се промени. Тържището онемя, сякашъ е
пусто. Донесената риба се предава на специаленъ
чиновникъ, който има грижата да я продаде на
търгъ. Но тия, които познаваха тържището отпреди,
не могатъ да не съжаляватъ за неговата весела
глъчка и свобода. Тъ сжщо не могатъ да не познаватъ величествената личность на бай Драгни Б о гоевъ. Това бъ най-богатиятъ рибарь по крайбре
жието. Имаше две гемии, много лодки и петдесеть души рибари. Големи бт?ха силата и богатст
вото на тоя човЪкъ. Дали бъла спечелени само
отъ рибарството, или имаше и други тъмни източ
ници? Никой не би могълъ да каже. Но мнозина
го подозираха.
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— Не е човъкъ, а цълъ дяволъ, — казваха
обикновенно за него.
Въ сжщность, нищо отъ личностьта на бай
Драгни не отговаряше на това определение. Великанъ, съ сурово, набраздено отъ бурите и слън
цето на морето лице, съ бавни, тежки, движения,
той по-скоро приличаше на нъкаква огромна, ве
личествена статуя, всрЪдъ подвижните, шумни босяци. Това впечатление се засилваше отъ тежкия,
неподвиженъ погледъ на неговитъ очи. Мълчаливъ
и затворенъ, той внушаваше неволенъ страхъ у
рибаритв. Но се бояха най-вече отъ ловкостьта и
жестоката решителность, съ които управляваше
своята работа.
Яко нъкой отъ бедните дриплювци следъ непосиленъ трудъ и дълга оскждица, успееше да се
замогне малко и да се опита да разшири работата
си, задъ него невидима и властна, се изправяше
свнката на бай Драгни. Скжтанитъ съ такива уси
лия пари просто бъгаха отъ кесията на рибаря.
Наловената му риба оставаше непродадена. Презъ
нъкоя бурна нощь ЛОДКИТЕ му се отвързваха по
необяснимъ начинъ и изчезваха въ морето, Или се
разбиваха въ скалигв. Рибаригв, които наемаше
за та ляна си, го напускаха следъ день, два безъ да
дадатъ н-Ъкакво обяснение. По-късно ги виждаха
да работятъ при бай Драгни. И когато човъкътъ
се видеше безсиленъ да продължава борбата
срещу тоя невидимъ врагъ и се върнеше къмъ
бедняшката си колиба и рибената чорба, и нара
мваше коша съ наловената риба къмъ тържището,
тогава проклятието изведнъжъ преставаше да го
преследва. Нищо лошо не му се случваше вече.
Нъмаше ни единъ, който да се противопостави
на силата и богатството на бай Драгни. Все пакъ
никой не можеше да потвърди, че той проваля
всеки, който възправяше малко по-високо глава.
Никой. . . Но и никой не го обичаше.
Такъвъ бе животътъ около тържището преди
да се основе кооперацията.
Такъвъ б е и бай Драгни Богоевъ. Като гмощенъ джбъ, между шубраци. ; .
Когато го поканиха да влезе въ коопера: цията, отговори съ равнодушенъ тонъ:
— Съединението прави силата, а? . . — Ед
рото, грапаво лице се разтъга въ широка усмивка
— Е. . . Който се чувствува слабъ, нека влезе въ
тая ваша кооперация. А за менъ не се грижете.
Все ще я изкарамъ нъкакъ.
Нещо едва доловимо въ гласа му смути дъл
боко рибарит-Ь. Какво мислеше да прави? Мигаръ
се готви да разсипе кооперацията? Той разполага
съ достатъчно сила, за да стори това. По-добре е
да не го оставятъ така. Удариха на молба.
— Че защо така бе, бай Драгни? . . Та ти
ще бждешъ стълбътъ въ нашата кооперация. Какво
сме ний? . . Голтаци. Нека си имаме единъ силенъ
човъкъ, който да ни води и съветва.
— Язъ имамъ около си цъла кооперация. И
то много преди вий да се свтите да основете ва
шата. Стигатъ ми нейнитЬ грижи.
Действително, около бай Драгни гжмжеха
цълъ роякъ отъ хора — синове, зетьове, роднин
ски момчета, сродници. Всички се лепЪха, като
пчели около царицата си, къмъ него.
Не го склониха. Успаха само да изтръгна гь
отъ него обещание, че ще продава рибата си на
тЪжното тържище. Така поне не ще можеше да
подбива ценитв.

Зимата е лошо и тежко време за рибаря.
Морето става зло и . коварно, студътъ пръчи на
ловитбата. Но най-лошото отъ всичко е, че нъма
риба. Пасажите преставатъ, а останалата риба се
приютява въ по-големите дълбочини на топло. Пре
мръзнали и обезсърдчени, рибарите се връщатъ
съ праздни ржце и бързатъ къмъ кръчмата да
сгръятъ телата и душите си.
Тържището е пусто. Но чудно! . . Единственъ
само бай Драгни продължава да изпраща тамъ
риба. Откжде я намиратъ неговите хора? Е, в"Брна
е. . . Те иматъ и гемии, съ които слизатъ надолу.
Я освенъ това, едно време бай Драгни е работилъ
при лазоветъ. Отъ тъхъ е научилъ много Н"Ьща, дето нашите рибари, които не губятъ никога
бр^га отъ погледа си, не знаятъ. Я лазоветъ вли
заха навжтре, само между водата и небето и тамъ
оставаха съ седмици. Корави, ловки и смъли бъха
лазовегв, които идваха чакъ отъ Мала Язия. Следъ
лова'те отнасяха съ себе си цъло богатство. На
шите рибари приличаха на деца предъ тъхъ. Та
при тия истински синове на морето, бай Драгни,
още като малчуганъ, учи своя занаятъ. И добре
го изучи. . . Ето—сега. . . Цената на рибата се по-качи неимоверно, а на пазаря се продава само
рибата на бай Драгни.
Тежъкъ мракъ лЪга върху душитъ на риба
ритв. Мжка и срамъ. . . Но най-вече, едва сдържа
на злоба срещу тоя суровъ господарь, който тру
па камари злато, докато те едва не умирать отъ
гладъ. И кой е виновенъ за тоь-а? . . Дали разбира
занаята си по-добре отъ твхъ? Какъ успъва той
въ това, кждето тЬ еж безсилни и моГатъ само да
чакать милостьта на Бога? Какъ ли се присмива
на твхното безсилие! Сигурно му се виждатъ, като
пеленачета. . . И злобата расте заедно съ неволята
имъ. Превръща се въ открито негодувание и найсетне заприличва на истински бунтъ.
Черно е предъ очитъ на рибарите. Черно е
морето, което вместо да ги храни, ги дебне, като
звъръ да ги погълне. Черна е бедната имъ хижа,
безъ огънь, съ премръзнали, гладни деца и вечно
мъмреща жена. Черна е и единствената имъ другарка
—кръчмата. Дебелиятъ кръчмарь отдавна е престаналъ да дава ракия на вересия. Сега ги пуща
само отъ състрадание да се постоплятъ и поговорятъ край печката. И разговорите около тая печ
ка ставатъ все по-буйни и по-гръмки.
- Да го изгонимъ отъ тържището! — пред
лага нъкой една вечерь.
- Ще си намери той пазаръ. . . Само риба
имай днесъ. . . - отвръща другь раздразнено.
- Лошото е, че никой нищо не може да му
стори. Единъ срещу всички е и пакъ е по-силенъотъ насъ.
г Я м о 7 о Е , Н И К ° д Н И Щ ° н е з н а е - • • Всесиленъ е
само Господъ. Я тоя си е човЪкъ, като насъ. Сега
Ще Д
Т1огава
п г я Г ЛдаН Ому
°Т . Р. е й Ъ И н и й И9 г ° г а з и м ъ . . .
мисли!
- Иде ми да го пречукамъ нъкоя вечерь,—
озжби се Михо Голтакътъ.
вечерь,
- Парите му ли да вземешъ? - подбива гонъкой.
Не^ парите, а душманската душица . . . ОЧИТБ на Михо искрятъ страшно.
— Я, бе. . . я си кажи правото! . . . За каквоти е душата? Паритв, паритв да даде че па видишъ. . . Михо Голтакъ ли е, или щоТ.

/Морски смЬщгь
Грубъ смъхъ разтърсва тънките, опушени
•стегна кръчмата.
Михо поглежда навжсено малкия, сухъ чов-Ьчер. който го подиграва, и неочаквано му стоваза силенъ юмрукъ по носа. Другиятъ полита.
Крвь руква отъ носа и устата. Кръчмарътъ, разо д е н ъ дотичва при ТБХЪ.

— Хайде, вънъ! . . За това ли ви пущамъ да
в<ште тукъ? . . . Да не сте стжпили вече! Гладътъ
•в взе ума отъ главите.
Мрачни и мълчаливи, рибарите напускатъ
-ръчмата. Неволята превива раменете имъ. Коралтъ, силни ржце се люлъятъ безжизнено, като неогръбна вещь.
Студена, светла нощь е легнала върху земята.
Въпръки предупреждението на кръчмаря, на
цругата вечерь рибарите пакъ отиватъ въ малката
кръчма. Те влизатъ единъ по единъ, и тяхната
виновна усмивка проси снисхождение отъ дебелия
Оздържатель. Но той се прави, че не ги забелязва.
Нали требва да запази тежестьта на думата си ?
Първитв двама, трима се повъртяватъ въ неловко
колебание нъколко мига и страхливо доближаватъ
•бумтящата печка. Разговорътъ не върви тая ве
черь. Тукъ еж близо вече петнадесеть души, а нъма кой да подхване приказка. Изведнажъ вратата
се блъсва силно и Михо Голтакътъ влиза, довличайки остра студена струя отвънъ.
— Знаете ли? . . . — виква възбудено той.
Всички го поглеждатъ стреснати.
Не чухте ли? . . . — продължава да осуква
Михо, за да подсили още повече любопитството.
— Е, стига грачи само! . . Кажи, ако знаешъ
нъщо за предъ хора.
— Д бе, таквозъ. . . За оня хайдукъ. . . За бай
Драгни, де. . . Не чухте ли?
*•
Ще ти стоваря една лопата по тпъъата, та
да дано се научишъ по-бързо да мислишъ,—казва
мрачно нъкой.
Но любопитството свъти вече въ всички очи.
Михо се обижда и тръгва къмъ вратата.
— Ч а к а й ! . . . дръпва го единъ едъръ, косматъ
.рибарь.—Така не м о ж е . . . Казвай, та тогава върви.
Михо се усмихва подъ мустакъ.
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нищо! . . — добавя той, като вижда гневната искра,
която се запалва въ ОЧИГБ на бащата. — Ний има
ме достатъчно вече. Защо тогава да водимъ по
стоянна борба съ тъхъ?
Съ върховно усилие бащата се надига и отъ
устата му излиза страшно съскане. Стори имъ се,
че скованиятъ езикъ успъ да изрече „баби"!. . .
Старецътъ пада на възглавницата и имъ сочи съ
очи вратата. Тримата излизатъ мълчаливо.
Останалъ самъ, бай Драгни притваря очи.
Тежка, горчива мжка трови душата му.
„Каква неволя!" . . . мисли той. Такъвъ ку
чешки край! . . „Да бЪхъ умрълъ, като човъкъ И
рибарь. . . всръдъ морето. . . да се бъхъ удавилъ
дори. . . Но да ме прикове тая проклета болесгь
тукъ и да виждамъ живъ, какъ гарваните ръфатъ
месата ми. . . Проклятие! . . . Т Б не се страхуватъ
вече отъ менъ, защото знаятъ, че нищо не мога
да имъ сторя вече. Не се страхуватъ и отъ сино
вете ми, защото разбиратъ, че не еж мжже, а мекушави баби. Моите' синове!" . . Глуха злоба се
надига въ гърдите му. „Наистина ли еж мои си
нове? . . . Наистина ли еж рибари? . . . Тъхъ не ги
е откърмило морето, както откърми менъ съ со
лената си отрова и смъртната си милувка. . . Не
носятъ ТБ душата на морето. . . Затова се уплаши
ха още щойъ лавнаха малките палета срещу твхъ.
Отъ „тъхъ" се уплашиха, та камоли съ морето ще
могатъ да се борятъ? . . . И всичко, което съмъ
създалъ съ толкова трудъ и усилия, ще рухне. . .
ще се срине. . . За да се издигнешъ надъ другите,
требва да си самъ. А за да се боришъ самъ,
требва да си лъвъ". . .
И студенитЬ, сиви очи, които отъ какъ гледатъ света, не бЪха усещали горчивия вкусъ на
сълзите, сега отрониха две големи, тежки сълзи.
Да стои закованъ отъ тая проклета болесть и
да вижда какъ умира всичко, за което се е борилъ,
което бе неговъ животъ. . . умира, кжсано отъ
мръсните псета. . . И това, защото той не можа
да остави единъ истински борецъ, който да заеме
неговото место. . .
„Ти ме наказа много жестоко, Боже! . . . За
що остави да преживея това? Да ме тъпчатъ тия,
върху които цълъ животъ съмъ стоялъ?! . . .
Старецътъ открива съ мжка очи. Отдалечъ
долиташе глухиять тънтежъ на разяреното море.
Въ болното, почти мъртво ТБЛО пламва изведнъжъ.
огъньтъ на една страсть...— Да види морето, което
е било неговъ домъ, неговъ животъ, да се почувствува
още веднъжъ силенъ и воленъ... и после да умре при
него, като върно куче предъ краката на своя господарь. Да не остава тукъ. . . при хората. . . Тт>
еж жалки дриплювци, които никога не ще познаять нито живота, нито смъртьта. Страхътъ погубва
душитъ имъ
Ревътъ на морето се чува все по-ясно. Сякашъ
то приближава да го отнесе и приюти при себе си.
И той вижда ясно тежката вода, страхотния гнъвъ
на стихията. Голъмата, черна уста показва сърдито
хиляди бели зжби, които унищожаватъ всичко,
което попадне всръдъ тЬхъ. МОЩНИТБ гърди се надигать въ дивъ напоръ. И отъ ТБХЪ се изтръгва
страшенъ, тежъкъ ревъ, който всъва ужасъ.
И въ наболялата душа на стареца оттеква.
единъ нечуть, но мощенъ зовъ: „Ела... Ела!.!

— Ударъ го ударилъ... Е, какво му станало,
не зная да го кажа по докторски, ама сковала го
проклетията му на-постеля, свързала езика му и...
не ще отрае дълго.
• \
«
Мълчаливата реакция не задоволява Михо.
— Хакъ му е ! . . Кръвьта ни изсмука. — Сега
съ другитЬ лесно ще се справимъ.
Никой не отронва дума. Доволни ли бъха?...
'Съжаляваха ли стария великанъ?
*
Предъ постелята на бай Драгни стоятъ три
мата му сина. Мълчаливо и почтително, въпреки
че парализътъ е сковалъ езика и тъпото на ко
равия старикъ, той ги наблюдава остро съ своите
мрачни очи, и езикътъ му се сили да изрече ду
мите, които никой не разбира. Лошото е, че не
знае да пише. Опитва се да обясни съ движения
желанието си. Тежка сънка на отчаяние лъга въ
очитъ- му. ТЪ не го разбирагь. Какъ да имъ каже.-»
Най-сетне, Спиро, най-стариятъ, като че до
гади мисъльта на баща си.
— Принудиха ни да влъземъ въ кооперацията.
Инакъ щели да ни изгоняп» отъ тържището. Е. -552-
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Безследно изчезнали
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Помня, че беше краятъ на ноември, когато на- мака — шеговито забелязва единъ отъ дошлит на
>
шиятъ параходъ напустна бургаското пристанище, кораба турски чиновници.
— Та за пръвъ ли пжть е? Дано не бжд за
натоваренъ съ брашна за Кавала и Деде Агачъ.
Обичайниять пристанищенъ шумъ потъна въ последенъ—отвръща съ сдържана усмивка корбодалечината. Машината запъ своята еднозвучна пъ- началникътъ — и завършва израза си съ турсцта
сень, позната и дълготрайна като милите на на- поговорка за маймуната, която не се нуждае гъ
бичъ, за да играе.
шигв плавания.
Съ други думи, морякътъ е всъкога на пось_
Този строго отмъренъ кънтежъ на желязното
корабно сърдце се прибавяше къмъ бремето на Той служи неотклонно въ мореходното поприщедневната умора, за да успокои и уталожи изопна и да има, и да нъма премеждия по неговия пжть.
Първата ни стжпка при напущането на Цартите нерви.
— Всичко е въ редъ и нъма лъжа: ние сме на градъ не мина безъ „трънъ въ петата". При обран
пжть. Нека да си пожелаемъ добри часове! — се котва силното течение ни понесе и легнахме върх
обърнахъ къмъ забързания по палубата корабникъ. дветъ вериги на недалечъ закотвения английск!
— Ще има думата вътърътъ и вълнението. корабъ. Единъ влъкачъ своевремено ни отдали
Луната има харманъ. Пътелътъ кукурига безъ Слава Богу — безъ повреда!
Следъ това, протекоха часовете на обикнове
време — съ мждростьта на своя опитъ ми отго
ния трудъ и движение къмъ цельта на плаването.
вори стариятъ морякъ.
Заслухтвхъ и се вгледахъ къмъ небето. Ду Както всъкога, корабното витло неспирно оставяше
хаше юженъ отъ умъренъ до остъръ вътъръ. Не следъ себе си бълопенна диря. Човъкъ би помибето беше съ стъклена яснота. Отъ него съ равно слилъ, че то се сили да изпише по СИНИТЕ страници
душна студенина надничаше ж-~лтоликата луна: на морето неписаната моряшка повесть, така тре
петно жадувана отъ людете на сушата... Но Мра
пълна и окржжена съ мжтно сияние. •
Красноречиво предупреждение за онова, което морно море, Дарданелскиятъ протокъ и североизни чака — помислихъ си — и разсвяно се взи- точниятъ кжтъ на Бъло море—три чисти, нержкорахъ къмъ проблъсванията на маяка Св. Иванъ творни и недосегаеми за перото на поета страници,
предъ Созополъ. Не беше ли този старъ познай- но затова пъкъ оросени съ себежертвената кръвь
никъ безучастенъ въ нашата участь, въпреки на моряшките сърдца—оставаха само географски по
нятия, които съ неотменно суровите закони на СТИ
своята спасителна свътлина? . .
Вътърътъ се засили съ ръзъкъ скокъ. Въл ХИИТЕ чъртаятъ сждбинигв на мореходството.
нението застрашително заклати кораба.
При денонощната напръгнатость на плаването,
При Маслиновъ носъ бурята забушува съ бъ- която си е завоювала правото на правило, разстосното опиянение на стихиите. Вълнигв приеха варването на половината отъ брашното въ Кавала
облика на нечетна вълча глутница, разсвирепъла мина почти неусетно, а преживъната буря се вреди
въ припадъка на ненаситенъ гладъ. А нашиятъ ко- въ спомените, които, споредъ н-вкои познавачи на
рабъ — самотенъ горделивецъ — беше нейната живота, — увеличавали броя на бъ\питъ косми по
съблазнителна прицель.
главата и грознитв бръчки по. лицето.
Мисля, че не се нуждае отъ много обясни
На следния день, когато остатъка отъ браш
телни думи едно плаване до Босфора, което на ното разтоварвахме въ Деде Агачъ, като по дадена
правихме при така утегченитв условия за 30 часа, обща заповъдь работницитъ се обърнаха къмъ
вместо за 12. Ще отбележа само, че въ очакване островъ Самотраки, чийто надъ 1500-метровъ връхъ
установения прегледъ отъ турскитъ власти при Ка- беше подтиснатъ отъ мраченъ облакъ, приличенъ
вакъ, ние б-вхме подъ ударитъ на неимоверно си- на чернорунестъ калпакъ..
ленъ югозападенъ вътъръ.
— Буря идва! — едва изкръщяха г в и наска
Спустнатата котва се оказа безсилна да за чаха въ маунигв за бътство къмъ бръга,
държи кораба. Течението го снесе. Но това не беше
Южниятъ вътъръ не закъснъ. Ние тръбваше
всичко: последваха тежкигв усилия за обиране на да вдигнемъ котва и да бътаме отъ откритото при
котвата съ парния и ржчния руданъ, при съдей станище на прикритие подъ острова.
ствието дори на камариеригв.
Наскоро следъ смрачаването стражевиятъ мо
Погледнахъ къмъ бръта: прибр-вжнитъ све рякъ съобщи, че южната буря се е прекратила и
тлини, които сякашъ бдъха въ нощъта безъ звезди, започнала северна. Къмъ полунощь бЪхме повторно
б-вха далечъ отъ намерението да отстжпятъ на въ Деде Агачъ, запазени подъ бръта отъ северния
дневната виделина.
вътъръ.
Часовникътъ показваше 3. При проливенъ
На сутриньта започнахме разстоварване, което
дъждъ, съ непосилни мжки котвата б е вдигната. привършихме следъ объдъ, но не потеглихме за
Измокрената до кости обслуга продължи да бжде обратния пжть веднага, тъй като въ Дарданелитвна кракъ до закотвянето на кораба въ Вуюкъ дере, разрешаватъ влизане отъ изгр-Ьвъ дозалъзъ слънцекждето предстоеше кратъкъ престой и още по- Наложи се да дочакаме полунощь.
кратъкъ отдихъ.
Но—съвсемъ правдиво е казаното, че човекътъ
Узнахме, че презъ цълия вчерашенъ день нЪ- предполага само, а Господь разполага! Ето, следъ
мало никакво движение на кораби по Босфора отъ
и за Черно море: внушителна последица отъ вър заходъ засвири буренъ вихъръ. Не за пръвъ пжть
корабните вжжета—сжщински гигантски изопнати
луващата буря.
струни — затрептвха ^подъ ударигв на „дяволския
— А на васъ било ви писано да оберете кай-

/Невски
Б е ш е деньтъ на Свети Никопа—покровительтъ
«а моряците. По възприетия обичай, ние требваше
да п-Ьемъ и въ тържественъ пиръ да въздадемъ
почить на Светеца, прославенъ и таченъ отъ сухо
земните люде.
Спомнямъ си светата скромность, съ която
хората отъ обслугата поднасяха до напуканите си
устни кжсчета отъ няколкото просфори, донесени
тю случай праздника отъ града. Спомнямъ си сжщо
и оглушителния трясък ь на котвената верига, която
се скжса. Да се стои на една котва беше невъз
можно и ние веднага се насочихме по открито море
къмъ Дарданелигв. Къмъ полунощь откъмъ Саро-ския заливъ ни връхлегв снажна виелица, придру
жена отъ силенъ поривистъ вЪтъръ. Заредиха се клатушкания поради странично вълнение. Те беха тол
кова силни, че незнамъ какъ се държахме на кра
ката си, но чекмеджетата подъ леглата съ зловещо
скрибуцане изпопадаха.
Къмъ сутриньта требваше да сме при входа
•на ДарданелитЪ, но снажната виелица не позволя
ваше да видимъ нищо и ни държеше въ неизвестность Опитахме се презъ лавата стена да се извиемъ и повърнемъ назадъ, но неуспъхме. Завоятъ
надясно насочи кораба къмъ северо-западъ —• на
пречно къмъ ветъра.
Снътътъ намале. Предъ насъ се очърта върхътъ на островъ Имбросъ. Пристигнахме подъ не
говите брегове, но в-втърътъ толкова силно се из
сипваше откъмъ върха му, че се принудихме да
бътаме на закрито въ южния заливъ на недалечния
островъ -Лемносъ. Не следъ много по носа на ко
раба се откри маяка Плако (на островъ Лемносъ),
• което означаваше, че сме снесени много над-всно—
и ако следваме тази посока, бездруго ще се натъкнемъ на подводните скали, които осБЙватъ източниятъ брътъ на острова на около 2 мили.
Безплодните усилия да се обърнемъ на лъво
или Д-БСНО за назадъ ни струваха доста време— и
ние все повече наближавахме опасните плитковини.
Тревожно засвири корабната сирена
— Готови за спасителна работа! — страхотно
прозвуча викътъ на корабоначалника, който свет
кавично бързо беше пресметналъ явната гибепь.
Заповедьта за заденъ ходъ беше последния
опитъ за спасяване. Корабътъ започна да се извъртява, докато носътъ му застана срещу ветъра.
Съ „пъленъ напредъ" ние едва запъплихме, при
лични на огроменъ охлювъ, който ужасенъ брои
своите предсмъртни мигове.
Тъмна, безпросветна нощь. Машината работи,
но впечатлението е, че стоимъ на едно место. Въ
такива случаи, корабътъ напълно прилича на буенъ
конь, който се възправя на своите задни крака, за
Да изхвърли ездача си.
Но предъ насъ имаше нова, неочаквана опасность. По стожерите заблестяха огнени опожа
ряващи езици, вследствие кжсо електрическо съе
динение. Ето — представяхъ си а з ъ - к а т о огромна
звезда, паднала отъ небето, ще затрепка въ пла
мъци нашиятъ пжтуващъ железенъ домъ—а ведно
съ него — и нашите сърдца.
„„>;,.„
Като на сънь видехъ тичашъ морякъ, които
•сь брадва пререза проводника и прекжсна тока
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за стожерните огньове. Но мокриятъ корабъ про
дължаваше да бжде гнездо на пожарна опасность,
защото всичко въ него беше наелектризирано.
Когато корабоначалникътъ беше свикалъ на
командния мостъ висшата обслуга за съвещание—
първиятъ помощникъ понечи да вземе перодръжката за необходимо записване въ корабния дневникъ: отъ нея се излжчи силна искра, напомняща
смъртоносния езикъ на необикновена змия.
Силната буря продължаваше да ни съпът
ствува. Покривътъ на мостика започна да се кърти.
Като излагаха на смъртна опасность живота си,
моряците го превързаха съ дебели вжжета. Съ
сутришното развиделяване започна пороенъ дъждъ,
който намали наполовина ветъра, а по-късно падна
гжста мъгла.
Ние поддържахме „слепо плаване" на северозападъ — най-вероятното безопасно направление.
Когато следъ обедъ мъглата се разреди,
предъ насъ се изпречи островъ Пиперо, отъ който
установихме, че ветърътъ ни е снесълъ на около
25 мили южно отъ островъ Лемносъ.
Вж г лищата се привършиха. Даде се нареждане
да се трошатъ дървените постройки за гориво на
пещите. Едва вечерьта достигнахме южния заливъ
на островъ Пелагосъ и се насочихме къмъ мъжду
кащите светлини на неколкото ветроходи. Съгласно
напжтствието на единъ отъ техните капитани, сме
нихме изпърво избраното котвено место, като
при придвижването ни, паропроводната тржба се
спука. Безъ пара и вжглища, пуснахме котва. Об
слугата, не мигнала цели три денонощия, беше
смъртно
уморена. Корабоначалникътъ разреши
нощна почивка, при съответни стражници.
Следниятъ день изтече въ усилия да притеглимъ кораба къмъ брега: кърмата биде завързана
за цела дузина прибрежни скали.
Указа се, че островътъ е пустъ. Откжснати отъ
света, ние останахме безъ троха хлебъ—и само не
колкото торби брашно, което се намираше случайно
на кораба—ни спасиха отъ гладъ по време на бу
рята, която продължи да вилнее още 10 дни.
Когато настжпи благоприятно време, единъ
отъ ветроходите отплува, и чрезъ него можахме да
съобщимъ презъ следващия островъ телеграфно
до Варна, че се намираме при островъ Пелагосъ,
че обслугата е добре, че сме въ очакване да получимъ вжглища и храна.
Читательтъ бездруго е схваналъ, че разказа
ната случка се отнася до минало време, когато на
шите кораби не беха снабдени съ радиопредава
телни постове — и че пре.зъ двуседмичното ни
подвизаване. ние сме били сметани за «безследно
изчезнали", въ какъвто смисълъ еж проникнали
съобщения въ родината ни посредствомъ турските
вестници.
Непосилна беше борбата ни и тежко страда
ние ни гнетеше до смъртни болки. Но какъвъ ли
смутъ е потискалъ скръбните души на майки и
деца, който еж копнеели да узнаятъ нещо за участьта на бащи и мжже — все безименни морски
стр&нници и другари на безжалостните бури— до
като е достигнала телеграфната радостна весть!..

•МмВИВ
Стефан-ь Ив. Стояновъ.

3 а в р "Ь щ а н е
Ето всичкигЬ другари
се събрали до единъ,
между ГБХЪ имъ пъкъ разправя
н^що живо Веселинъ.
Щомъ ме зърнаха, той викна:
— Идва славниятъ морякъ,
вижте почернЪлъ е Ваню
като черенъ котаракъ!
Какъ прекара край морето?
Малко писа, то се знай,
тукъ дружината събра се
и не може да изтрай.
Чакаме те съ нетърпене,
всички се събрахмеРднесъ,
чакаме те, че отъ всички
ти отиде най-далечъ, —
край морето, дето никой
още не е билъ отъ насъ,
край морето, за което
ний четеме въвъ захласъ!
— Много азъ ВИДБХЪ, другари,
тамъ край Черното-море,
докжде окото стига
гледашъ кЪма брегове.
И водата му м^ни се
день и всека нощь,
диво е, кога ВЪЛНИТЕ
се разбивать съ ревъ и мощь.

ВСБКИ

Щомъ е тихо, лодки плъзватъ
въвъ зори на риболовъ,
всеки знай, кжде да иде,
ВСБКИ—винаги готовъ...
Кжпахъ се азъ до^насита^
плавахъ въ' СИНИТЕ води,
още мятахъ се безстрашно
по разпенени вълни.
Чудно слънцето тамъ гръе
отъ безоблачно небе,
сякашъ въздухътъ се смЪе
надъ безбрежното море.
Кой ли може пъкъ описа
непознати красоти,
месецътъ въвъ ясни нощи
щомъ ВОДИГБ позлати.
Злато сякашъ е разлято
надъ морето и трепти,
и душата като птица
е готова да лети.
Мжчно мога ви разказа
всичко ново, що видъхъ,
но едно, другари мои,
зная, азъ добре разбрахъ:
Пакъ ще искамъ азъ да видя
чуднитЬ му боътове,
че къмъ себе — си морето
вЪчно все ще ме зове. .
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Говорящ ата риба

(арменска
I.
ЖивЪелъ нЪкога при единъ рибарь единъ работникъ. За своя трудъ той получавалъ на день
по нъжолко рибки.
Веднъжъ работникъть уловилъ една красива
рибка, погледналъ я и си помислилъ: „жалъ ми е
за тази рибка, тя също е жива. Нима и тя нЪма
родители, нито роднини? Нима не знае тя що е
радости и скръбь?"
Изведнажъ рибката заприказвала съ човеш
ки гласъ:
:— Послушай, братко човече! Играехъ си азъ
съ другарките и попаднахъ въ мрежата. Сега, на
вярно, и родителитв ми, и другаркитЬ ми ме търсятъ и тжгуватъ за менъ. А азъ тукъ се измжчвамъ
и се задъхвамъ на сушата. Съжали се надъ менъ.
Хвърли ме назадъ въ водата.
Работникътъ се съжалилъ надъ рибката и я
хвърлилъ обратно въ реката.
— Наистина, красива рибко, играй си както
преди въ рЪката, нека не тжгуватъ твоите родители!
Рибарьтъ се научилъ за това и се разгн-ввилъ.
— Глупецъ, — завикалъ той на работника:—
Защо хвърли рибата въ водата? Махай се отъ
очите ми и повече да не те виждамъ!
— Кжде да отида сега?—тжгувалъ работникьтъ,
— завръщайки се у дома съ празни ржце.
II
Работникътъ тъжно вървЪлъ по пжтя и из
веднажъ срещналъ едно чудовище въ човешки
образъ. Чудовището подкарвало предъ себе си
една красива крава.
— Здравей братко!—казало чудовището.
Какво си се замислилъ? Беднякътъ му разправилъ
за своята беда.
— Послушай приятелю, — казало чудовището,
— виждашъ ли тази млечна крава? Азъ ще ти я
отстжпя за три години. Тя ВСБКИ день ще ти дава
много млеко и вие, съ жена си, ще бждете сити.
Само, че при следнитъ- условия: щомъ изминатъ
три години азъ ще дойда и ще ви задавамъ въп
роси. Ако отговорите на ГБХЪ, кравата ще остане
ваша за винаги, но ако не отговорите ще ви
отведа заедно съ кравата и ще постжпя съ васъ
тъй както желая. Съгласенъ ли си? Работникътъ
започналъ да мисли: „На место да умра отъ гладъ
ще взема кравата. Ще поживее три години при
мене тя, а слецъ това може да ни се усмихне ща
стието и да отговоря на ГБЗИ въпроси.
— Съгласенъ съмъ! — казалъ той, взелъ кра
вата и си тръгналъ веселъ за къщи.
III
Бързо изминали три години. Кравата презъ
всичко време до насита хранЪла съ своето млеко
бедняка и жена му.
Веднажъ мжжътъ и жената седяли привечерь'
на прага на кжщата си и съ тжга си мислели за
това, че скоро ще дойде чудовището. Т Б възди
шали, скърбели, а страшната нощь все повече и
повече се приближавала.
Изведнажъ къмъ тъхъ се приближилъ единъ
прекрасенъ юноша.
'
— Добъръ вечерь, — казалъ юношата."'— Азъ
се изморихъ, а е вече късно, не може ли да прекарамъ тази нощь подъ вашия покривъ?
— Разбира се може. Само, че тази нощь
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насъ ни заплашва беда. Ние взехме една крава
отъ едно чудовище съ условие да се хранимъ
съ млекото й три години. Днесъ се свършва
срокътъ. Чудовището скоро ще дойде и ще ни за
даде нъколко въпроси. Ако ние отговоримъ на
тЪхъ чудовището ще ни остави кравата, а не отго
воримъ ли, ще станемъ негови пленници. Да не би
и ти да пострадашъ покрай насъ?
— Не е беда! Каквото се случи съ васъ, то
нека Се случи и съ мене,—отговорилъ странникътъ
и останалъ при работникътъ.
И ето че точно сръ\цъ полунощь се чуло
силно чукане на вратата.
— Кой е тамъ?
— Азъ съмъ чудовището! Изминаха се три
години. Хайде отговаряйте на въпроситв.
— Ние не ще можемъ да отговоримъ, въ
ужасъ се забъркали мжжътъ и жената.
Но юношата — гостъ казалъ:
— Не се плашете, азъ ще отговарямъ зарадъ
васъ, и се приближилъ до вратата.
— Азъ съмъ тука! — закрвскало чудовището
задъ вратата.
— Азъ сжщо съмъ тука, спокойно отговорилъ
юношата.
— Ти отде си?
— Отъ този морски брътъ.
— Съ какво си дошелъ тукъ.
— Дойдохъ, възседналъ на една куца бълха.
— Значи морето е било малко?
— До нейде. Синката дори на орела не ще
може да го прехвръкне.
— Значи орелътъ е толкова малка птица?
— Донейде. СЪнката отъ неговите крила ще
покрие града.
— Значи, градътъ е доста малъкъ?
— Донейде. Заякътъ не може да пребъта отъ
единия му край до другия.
— Значи заякътъ е мъничъкъ.
— Донейде. Отъ неговата кожа ще излъзе
цълъ кожухъ за голъмъ човвкъ и шапиа въ добавка.
— Значи този човъкъ е джудже?
— Донейде. Отъ неговитв колене до ОЧИГБ
му не ще се чуе пението и на петела.
— Значи той е глухъ?
— Донейде. Той чува какъ еленътъ въ плани
ните хрупа трева.
Чудовището се забъркало. То незнаело какво
да пита повече. То постояло мълчаливо още малко
време до вратите и най-после изчезнало въ тъмнината.
Мжжътъ и жената се зарадвали. Когато се
зазорило юношата започналъ да си взема сбогомъ,
готвейки се за далеченъ пжть.
— Не, ние не ще те пуснемъ, — препре
чили му пжтя щастливи мжжътъ и жената. Ти ни
спаси живота! — Кажи, съ какво можемъ да ти
се отблагодаримъ?
— Съ нищо, казалъ юношата. Азъ требва да
си вървя.
— Е, поне името си кажи,—настоявалъ мъжа.
— Знаешъ ли пословицата, отговорилъ юно
шата: „прави добро, пъкъ ако ще и въ водата го
хвърли, не ще пропадне! Азъ съмъ сжщата тази
говоряща риба, която тис ъжали и хвърли въ водата.
Тъй отговорилъ непознатиятъ и изчезналъ.
Превелъ Л. Паспалеевч»

/Ищски иьЬофъ
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Голъми морски състезания на Варненския
морски спортенъ отредъ
Презъ 1940 г. Морскиятъ спортенъ отредъ при Варнен
ския клонъ на Б. н. м. сговоръ навърши петнадесеть години
дейность. По тоя случай издаде и единъ малъкъ юбилеенъ сборникъ подъ ред. на Крумъ Кжнчевъ, Добринъ Василевъ и
Георги Сколуфановъ.
За ознаменуване на това събитие отредътъ устрои големи
морски състезания. Поради изгледа водата да се застуди, плув
ните състезания по всички видове, съ най-стари на възрасть плувци (Добринъ Василевъ, Г. Сколуфановъ, Г. Стояновъ) и най-младите (Върб. Стаматовъ и др.) по всички плувания, се извършиха на 25 августъ т. г.; останалите, поради едно
закъснение, дължимо, на пречки вънъ отъ отреда, се състояха
на 16 октомври м. г. въ басейна на отреда — въ Варненското
пристанище.
По брой на участвуващите лица и плавателни сждове, т е
еж най-големите, които отредътъ е уреждалъ до сега.
На тая последна дата състезанията и празненството се
откриха и ржководиха при известни нарушения отъ многоброй
ната публика, отъ помощникъ техническия ржководитель на
отреда Добринъ Василевъ съ подходящи думи, въ 2 ч. 50 м.
сл. пладне.
Развиха се следните точки:
1) Вдигане на знамето.
2) Отблъсване на ветроходите подъ ржководството на
техническия ржководитель Л. Давидовъ, съ плаване на 4 кило
метри изъ варненския заливъ, на 3 завоя. Пуснати беха ветро
ходите (не еднакви): 1. „Луана" (Ив. Сакжзовъ) — 3 ч. 20 м.
2. „Гължбъ" (С. Кавафянъ и Кривошийковъ) — 3 ч. 22 м. 3.
„Скитникъ" (Недко Райковъ)—3 ч. 24 м. 4. „Стариятъ скитникъ"
(Арсени Генчевъ) — 3 ч. 26 м. 5. „Добринъ" (ржков. Нед. Ангеловъ & Кир. Възлевъ) — 3 ч. 28 м.
Сжщите пристанаха по следния редъ: 1) «Скитникъ" (въ

1^"ЗГСпускане на новата лодка.

Зч.46м.) 2) „Гължбъ", 3) „Стариятъ скитникъ", 4) .Луана", 5).
„Добринъ" (на гребла, вследствие счупваненасъоржженията). 1-ва
и единственна награда печели — „Скитникъ" — на лодководача
Недко Райковъ.
3) Освещаване новата лодка — типова шесторка, прина
длежаща на В. Д. Гимназия, поверена за пълно използуване на
на М. С. О. съ приветствие отъ ученичката отъ сжщата гимна
зия Светла Д. Георгиева, водосветъ отъ свещеникъ Миронъ
Райчевъ, кръстително слово отъ директорката на Варн. Дев.
Гимназия г-ца Мара Стоянова и спущане на самата лодка въ
водата отъ ученичките отъ сжщата гимназия, членки-гребкини
на М. С О .
4) Състезания по гребане съ типови лодки шесторки
на 1000 метра еж 1 завой между четири обслуги отъ ученички
на В. Д. Г. по следния редъ:
а) V класъ срещу VI кл., б) VII кл. срещу VIII кл. Печелятъ I награда златни медали — VIII кл., лодководачъ М.
Ивановъ, гребкини: Л. Ширкова, К. Тюлева, Б . Лупова, М. Приматарова, К. Стойчева, И. Канева •— взели разстоянието за 6 м.
4 сек., II награда: VI кл. лодков. Д. Димитровъ, гребк. СнДаскалова, Бл. Енчева, В. Альова, И. Дремджиева, М. Георгиева,.
Е. Шаеръ — 6 м. 39 с. (сребърни медали); III нагр. (бронзови
медали) — VII кл. лодк. Никифоръ Димитровъ, гребк. М. Въл
чева, В. Велчева, Г. Симеонова, М. Тодорова, Н. Демерджиева,
Р. Т о т е в а - 7 м . 7 с. Последна—VI кл. лодк. В.'Петровъ, гребк.:
М. Видулова, Е. Габровска, Л. Вълканова, Ев. Мишлякова, М.
Бонева, Д. Янкова — 7 м. 37 с.
5) Гребане на 2000 м. съ 3 завоя между обслуги отъ В.
М. Гимназия срещу Варн. Средно Търг. Училище шесторки:
1 награда В. М. Г.: Л. Бъчваровъ, Р. М..Радковъ, В. Велевъ,
Ив. Н. Ватевъ, Д. Реневъ, Т. Шойлевъ — 10 м. 29 с. — златни
медали; II награда — Варн. Средно Търг. Училище: П. Дяковъ,
К. Спировъ, Ив. Павловъ, Ник. Павловъ, Арсений Ал. Генчевъ,.
Вен. Савовъ — сребърни медали — 10 м. 39 с. Обслугата отъ
Варн. М. Гимназия печели и купата.
6) Раздаване на наградите отъ ржководителя на състе
занието.
7) Закриване съ слово отъ сжщия и снемане на знамето
въ 5 ч. 50 м. сл. пл.
Състезанията, ржководени отъ жури: Кр. Кжнчевъ, Дим.
Поповъ, времеизмервачи Иванка Атанасова и Владимиръ Станевъ и стартеръ Венцеславъ Новакъ, се извършиха при срав
нително добъръ редъ, нарушаванъ отъ публиката и некои
възгласи на участниците-момичета.
Особенно требва да се изтъкне големата заслуга на учи
телката по телесно възпитание при Варн. Дев. Гимназия г-ца
Мара Стайкова, която подготви групата и обслугите на Варн.
Дев. Гимназия, организира техните за пръвъ пжть гребни с ъ 
стезания и съ постоянство проведе празненството по освеща
ване на споменатата лодка.
Държайки упорито отъ редъ години за Морския Спор
тенъ Отредъ при Б. Н. М. С — Варна и влагайки всичките си
усилия за неговото преуспеване, тя е почти единствениятъ учитель по телесно възпитание при варненските училища, който
така
преданно работи за морския спортъ подъ знамето на
Б
- Н. М. С.
д . в.

И з ъ ж и в о т а и дейностьта на организацията

По
\а случай
СГ№ЧЯЙ новата
НППЯТЯ година
ГПТШИЯ между
МРМ^гтлг Негово
Ц а г л о п Величество
1} п
Царя и Гл. упр. тело на организацията беха разменени след
ните телеграми:
Александъръ Маноловъ
Председатель на Б. Н. М. С.
Варна.
Благодаря сърдечно вамъ и на членовете на сговора за
любезните благопожелания по случай новата година, която пожелавамъ да бжде честита и благополучна и за васъ.
Царя.
Негово Величество Царя
г»
„
София
„~ .
- " М е Т 0 н а Б ъ л г а Р с к " я народенъ морски сговоръ и
отъ мое име поднасямъ на Ваше Величество най-сърдечни бла
гопожелания за здраве, щастие и дългоденствие на Васъ и Ви
сочайшето Ви семейство по случай новата 1941 година
Че м
Ви пЛЪп1и^ЬрааЖ'
, ° Р с к а т а м е я подъ Височайшето
Ви покровителство и чрезъ Вашите грижи ще получи още поМ М
шш
ш, идеалъ,
и Д 1 а ^ Г оопиращъ
п ^ б Г ' Ш • се
" М Ъ ° ™ « вморета.
е „ У ъ национал
ния ни
на Гбългарските
451.31.ХН.1940 г.

Председатель: Александъръ Маноловъ.

^идшт пит: я 1 ш 1 т | 1 ^ ^

..
На
отправените поздрави отъ страна на организацията
за новата година до Директора на водните съобщения и под
ведомствените му чиновници, се получи следниятъ отговоръ:
София, 18.1.1941 г.
№ 453
Варна
Главно управ. тело на Б. Н. М. С.
Благодаря отъ сърдце за пожеланията, отправени менъ и
подведомствените ми, по случай 1941 година.
И азъ не само се надевамъ, че тя ще бжде още пощастлива за изстрадалото ни отечество, но дълбоко вервамъ, че
новата година ще укрепи България по брегове и морета, които
отъ хилядилетия еж били бл*нъ на българските Царе.
Въ подобенъ щастливъ случай намъ се изпречва една
огромна задача въ областьта на водните съобщения, за разре
шаването на която ще еж необходими максималните усилия
на всинца ни.
Като пожелавамъ на всички членове на Б. Н. М. С. боДрость, здраве и енергия за презъ 1941 година, изказвамъ и
увъреностьта си, че не ще се поколебаете да се поставите въуслуга на големите събития и решения, които ни предстоятъ.
Директоръ: Г. Славяновъ.

№

„. д. Сяорт „ д.рь Ст „в
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И С К О В И Ч Ъ & ЛЕВИ А. Д .
Придворни д о с т а в ч и ц и
РУСЕ - СОФИЯ
фабрика за химически произведения и тенекиени издЪлия.
Телефони: Русе: 22-33 и 22-34 — София: 3-27-67.
«мшдинлл»—

Ш | Първо Българска Петролна Индустрия Д. Д.—Русе петролна рафинерия | ш
Производство на бензмнъ, петрол*»», газьолъ, пжкура
Вносъ на всички видове петролни деривати.
Генерално представителство на световно известнигЬ американски
Телеграми: Рафинерията.
масла „Сънъ Ойлсъ*

Българско дкшшерио Дружество „ПОСТОЯНСТВО"—Русе
Производство на всякакви памучни, ленени, коно
пени и полуютени платове и бризенти.
Телефонъ 2©- 91.

66
99

Анционерно дружество — Русе
* Телегр. адресъ: „Юта"

Телефонъ 25-55.

Ь-М

Ъ

ЦЕНТРАЛА: РУСЕ

Телефони; Кантора № 22-72
Рафинерия № 24-63

О. О. Д-во

Телегр. адресъ:
ФЯРЪ—РУСЕ.

^&ШШШт

БЕНЗИНЪ, ГАЗЪ, ГАЗЬОЛЪ, ПЖКУРА
Приема и изпълнява бързо и акуратно поржчки.
Продава цинкови, железни и ламаринени варели огь всЬкакъвъ литражъ.

$
|

§
I

]®си(фъ Едузрдъ р^глзръ I
БЪЛГ. ЛКЦ. Д-ВО

.

|

з а К н и ж н а Търговия и Индустрия
Тел. № 20-87
Печатница „Войниковъ" — Варна — Тел. 26-82

1
РУСЕ

§

КЯМЕНОВЖГЛЕНИ МИНИ
ПЕРНИНГЬ
БОБОВЪ-ДОЛЪ
МАРИЦА
ПРОИЗВОДСТВО НА КАМЕННИ В Ъ Г Л И Щ А
И БРИКЕТИ
1^3

ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
за всички видове индустрии въ и около гр. Перникъ

и въ Старо-загорската електрификационна область
|ПО СПЕЦИАЛНИ ИЗНОСНИ ЦЕНИ.

Ей!

Й

Вноски и поржчки зп вмглища и брикети се прпвятъ нивйкжде
въ страната чрезъ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Българската народна банка — преводна служба.
Българска земеделска и кооперативна банка — преводна служба.
Телеграфо-пощенскитЪ станции — чекова смътка № 50.
Популярнитв банки.
,
Банка Български кредитъ й . Д.
КаситЬ на държавнитЬ мини.
[съ специални формуляри, съ изчерпателното попълване на които става излишно
да се пише отделно писмо—уведомление оть страната на клиентите.

ГЛНВНП ДИРЕКЦИЯ на ДЪРЖЛВНИТЪ МИНИ
.
ВЪ ГР. ПЕРНИКЪ

и

АГЕНЦИЯ НЯ МИНИТЪ ВЪ СОФИЯ
ул. Раковски № 9 0 — Телефонъ 2-18-49.
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Великолепенъ п л а ж ъ .
Най-модерно уредени морски студени и топли бани.
ВсЪкакъвъ видъ морски споргъ. Ручъ-5анъ (водна пързалка).
Максимална л-Ьковитость.
Категоризирани и нормирани хотели, пансиони, вили, квартири и ресторанти.
50% намаление з а плчтуване п о Б.*Д. Ж . п р е з ъ с е з о н а .
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 .
Всъкидневни концерти обЪдъ и вечерь въ морското казино. Д А Н С И Н Г Ъ-Б А Р Ъ .
Устройване морски тържества и забави.
И з б о р ъ на .Царица на плажа'.
Музикални т ъ р ж е с т в а .
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^ К У Р О Р Т Ъ ВС В. К О К С Т А Н Т И Н Ъ " 8
§
Прелестно кжтче край морския брЪгъ за истинска почивка и отмора.
8
8
Плажъ - морски топли и студени бани.
Първокласенъ ресторангь.
Джазъ. Дансингь. Ц
Ц Хотела ремонтиранъ. Стаигв снабдени съ течаща изобилна вода. Ангажиране стаитъ предварително.
Щ
р е д о в н а автобусна в р ъ з к а с ъ града.
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Българско Търговско Шдеешно Друшсп
:;
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БЪЛГАРИ,
Подкрепяйте родното корабоплаване! Въ мирно Й
§ време търговскиятъ флотъ носи благополучие на стра- Щ
Щ ната, въ военно време силниятъ флотъ е гаранция за 8
8 по-сигурното опазване границитъ- на отечеството ни Ц
й
8
П
Утре, когато моретата ще бждатъ свободни и бъл
гарските кораби забродятъ къмъ близки и далечни
пристанища, вейки тонъ българска стока требва да
::
бжде товарена на български параходъ.
• •8
о
8
е5а което и да е пристанище, ако има да товарите, &
§§
8 най-напредъ потърсете български параходъ.
БЪЛГАРСКОТО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО Д-ВО
ПОДДЪРЖА:
8 1. Пжтническа — стокова линия по българското крайбрежие.
8 2. Пжтническа - стокова линия до пристанищата на Палестина и
е:
Египетъ
8 3. Пжтническа-стоковалиниядоЯнверсъивс-Бкозападно-европейско
м
8
|
пристанище на Континента и Англия-при достатъчно товаръ.
й

8
^

й
1
4 Л-Ьтни туристически пжтувания до Цариградъ и обратно.
' •' 8
5. По споразумение, може да се отправи параходъ до всЪко при **
сганище на Черно и Средиземно морета.

| Пжгувайте и поверявайте стокитъ- си на параходит*
| аа Българското Търговско Параходно Дружество дало
|
достатъчно доказателства на добъръ пазитель'на
§
8
интересит* Ви.
8
8
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