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БЪЛГОРОШ З Ш Й Я . й ЙООПЕРОТЙВЙО БОЙКО
НАРОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ1Ш
за

ОБСЛУЖВАНЕ СЪ КРЕДИТЪ'БЪЛГАРСКОТО
СТОПАНСТВО И КООПЕРАЦИИ

Основано въ 1864 година.
КАПИТАЛЪТЪ Е НЕОГРАНИЧЕНЪ
ОБСЛУЖВА СЪ КРЕДИТЪ:
ЗемедЪлскитЬ стопанства, земедЬлскитЪ кредитни и кооперативни потребителни
сдружения, ТЕХНИТЕ съюзи и ВОДНИТЕ синдикати; занаятчиитЬ и занаятчийските
кооперации; популярнитв банки и ТЕХНИТЕ съюзи.

Л О С Т с Ш Р ! Земеделски орждия и машини, подбрани семена
м,
I. ш.-* за ПОСБВЪ на зърнени храни и фуражъ, меденъ
сулфатъ (синь камъкъ) за пръскане и предпазване лозята и ОВОЩ
НИТЕ градини отъ болести и за зашита отъ паразити; купува
бакъръ, дървенъ материалъ, смазочни и горивни материали;
занаятчийски материали и пр.
ПОСО^ДШПШ З а п Р 0 Д а ж б а и износъ на земеделски произве*
" ления, събирани отъ кооперативните сдружения:
тютюнъ, пашкули, розово масло, пресни, сухи и консервирани пло
дове, зърнени храни и фуражъ, мешини, сахтиянъ, килими и др.
ЖЗВЪТЗШВа".
г

всички
гове

банкови операции, приема спестовни вло> срочни и безсрочни, при най-износни усл
условия.

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

ОРГАШ ЦД БЪЛГАРСКИЯ ЦДРОДШЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а XVIII.

Урежда

Б р о й 2.

Варна, февруарий 1941. год.

Книжовно-просв-Ьтниятъ отд-Ьлъ

Гл. редакторъ В. Паспалеевъ

В. Игнатовъ

НОВИТЕ НИ ЗАДАЧИ
Ликвидацията съ фаталнитгь Парижки дик търпението на българския народъ и верата му въ
тати отъ 1918 година продължава въ пъленъ ходъ. висшата справедливость го доведоха до разреша
Тези диктати бгьха такова насилническо дгьло, ване на неговиттъ жизнени въпроси.
че предизвикаха провалянето не само на полити
Както въ миналото, така и сега нашата
ческата система, създадена съ цель да държи въ цель е обединението. Приближаването ни къмъ
зависимость половината отъ,Европа, но сами съ тази цель ни изправя предъ много и отговорни
бориха и цгълото икономическо устройство на задачи. Първата отъ тп>хъ е създаването на от
собственитгь си държави, като създадоха условия бранителната ни сила. Въ това направление
за ново социално преобразование въ свгьта. И, много се направи за единъ кжсъ периодъ отъ време,
както въ физиката, действието е равно на про защото борческиятъ духъ на народа и живата
тиводействието, така и въ живота на народитгь, традиция на миналото еж най-ценната основа за
този законъ се прояви въ пълни размгьри. Затова нашата отбрана. Но въ скоро време намъ ни пред
и съпротивата на подтисканитгъ въ продължение стои да застанемъ на вгьчна стража на блену
на 20 години се прояви съ онази стихийность, вания бргьгъ на Бело-море. За тази задача ние
която наблюдаваме отъ миналата година.
требва да се покажемъ достойни и готови. На
Събитията не можеха да не засегнатъ и насъ, нашия воененъ флотъ предстои да играе реши
защото ние бп>хме най-силно потиснати. Този телна роля на този бргьгъ. Защото войната про
натискъ на Ньойскитгъ диктати се увеличаваше дължава, а намъ ще предстои да бранимъ това,
отъ старанията на нашитгъ съседи, които сче което никога вече не тргьбва да губимъ—южните
тоха себе си мандатьори за прилагането на ни брегове. За това е нуждно не само духъ, а и
диктатитгъ, като стигаха въ това отношение до ергьдства, каквито отъ сега ще тргьбва да се подсадизма на слабата култура, съ каквато Балка готвятъ.
ните още се отличаватъ. Затова, когато намъ
Предупрежденията, отправяни отъ това месе поставя въпроса за определяне на отношението сто не бгьха пророчество, а логическа основаность
ни къмъ голтмитп) събития, ние не можахме да се върху развоя на събитията. Имаше скептици,
колебаемъ. Нашиятъ пжть бгьше опредгьленъ отъ които не бгьха свикнали да сподгьлятъ предвиж
условията, въ които бгъхме поставени отъ 20 го данията а предпочитаха да се губятъ въ сложни
дини насамъ. Затова връщането на Добруджа комбинации и съображения или въ неизпълними
къмъ старитгь предели на Царството се посрещна планове, за да оправдаятъ бездействието си съ
съ всеобщо ликуване, а народътъ ни почувствува липса на ергьдства или сътрудничество. А ергьд
началото на развръзката и насочи погледитгь си ства се иждивяваха, които условията и нашата
на югъ, кждето стои незарастнала раната отъ действителность допущаше. Тп> можеха да 6жампутацията на 1918 година.
датъ използувани за да се подготви най-необхо
Предстои ни разрешаването на нашитгъ на димото, като се преследватъ действителни цели,
ционални въпроси. Нашите стари бойни другари, изхождайки отъ условията, въ които ни предстои
такива и въ страданието, добре разбиратъ, че дейность.
българинътъ може да бжде добъръ членъ на евро
Като се има предвидъ, какви нужди ще
пейското сътрудничество, когато се почувствува се наложатъ въ самото начало на нашитгъ нови
етнически обединенъ, та затова поставиха на пре- задачи, може да се опредгьлятъ и средствата за
денъ планъ разрешаването на тпзи въпроси. Така тгьхъ. За да не се окажемъ теоретически подгот-
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вени за голгьма задачи, а практически въ невъзможность да изпълнимъ най-обикновенната, необ
ходимо е да се съобразяваме съ действителностьта.
Само като се движимъ въ тази плоскость ние
можемъ да използуваме
най-разумно това,
което е възможно да набавимъ, за да отговоримъ

шЬоуь
на очакванията и на голпмата ни историческа
задача.
Вгърно е, че събитията изпревариха
усилията
ни, но въпргьки това ние считаме, че може да се
направи нгьщо.

-Б5ЕКапитан-ь II р. Нед-Ьлчевъ

Действие на леки-гв сили при Н а р в и к ъ
9—13 априлъ 1940 година.
(Продължение отъ кн. 1).
на Уфотъ-фиордъ се появилъ английскиятъ линеенъ
III.
Неудовлетворено отъ резултатите отъ боя на корабъ „Уарспайтъ" подъ флага на вице-адмирала
торпедоносците на 10 априлъ, английското адми- Уитворгь, съпровожданъ отъ 10 торпедоносци. Проралтейство решило да отправи за действие про- тивникътъ бавно се приближавалъ къмъ Нарвикъ,
тивъ Нарвикъ по-големи сили, въ съставъ линей при което торпедоносците, държейки се въ завеса,
ния корабъ „Уарспайтъ" и 10 торпедоносци, шесть по петь отъ всека страна на линейния корабъ, во
отъ които отъ типа „Трибалъ", принадлежащи къмъ дили отъ своите носови орждия огьнъ по града и
най-новите и най-мощни представители на кора германскитЬ торпедоносци.
бите отъ този видъ.
Германските торпедоносци постепенно, споредъ
На 11 априлъ е преминало въ Нарвикъ спо степеньта на готовностьта си, започнали да изликойно. На 12 априлъ следъ обЪдъ е имало налетъ затъ отъ пристанището. Те маневрирали пресичайки
на английски бомбардировачи отъ авионосецъ, при фиорда, държайки се въ главата на приближава
което въ единъ отъ торпедоносците, попаднала щите се английски кораби и водейки по тЬхъ огънь
бомба.
отъ своите 117 мм. орждия. ЯнгличанигЬ маневри
На 13 априлъ германските торпедоносци рали осторожно, при което линейниятъ корабъ презъ
стояли въ пристанището, вземайки нефтъ отъ танкъ. всичкото време задържалъ германските торпедо
Единъ торпедоносецъ се намиралъ въ разузнаване носци на курсови жгълъ близо къмъ нула.
въ западната часть на Уфотъ-фиордъ. Следъ боя
Въпреки несьизмеримостьта на силите на
на 10 априлъ на германските кораби останали противниците, боятъ продължилъ отъ 12 часа и 40
около 50% запасъ отъ торпеда и снаряди.
минути до 14 часа. Единъ отъ английските торпе
Около об-вдъ била дадена тревога. Въ входа доносци („Ексимо") билъ обзеть отъ пламъци, другъ
(„Косакъ") подъ действието на попадналите сна
ряди билъ съ напълно разбитъ носъ. Германските
торпедоносци така сжщо получили редъ повреждения, обаче нито единъ отъ ГБХЪ не билъ лишенъ
отъ възможностьта да маневрира и да поддържа боя.
Накрай, къмъ 14 часа германските торпедо
носци изстреляли ц^лия свой запасъ отъ торпеда
и снаряди. Три торпедоносци се скрили въ тесния
съ извивки Ромбаксъ-фиордъ, за да снематъ хората
и унищожатъ корабигЬ. Единъ отъ по-късно из
лезлите отъ пристанището торпедоносецъ прикривалъ снемането, останалъ напречно на фиорда въ
неговата най-твсна часть. Изстрелвайки целия СИ'
боеви запасъ, той се затопилъ, изваждайки обслугата си на бръта.
На последния задържалъ се въ пристанището
торпедоносецъ се наложило да излъзе съ заденъ
ходъ подъ огъня на противника. Излизайки на от
крито, той веднага получилъ до 20 попадения и се
лишилъ отъ възможность за движение; обаче той.
все пакъ продължавалъ да стреля и пусналъ отъ
разстояние 1800 метра своето последно торпедо.
игедъ това обслугата му напуснала кораба.
Ъ завъ
™>™
Р ш и л ъ Гь пълно унищожаване на
германския дивизионъ. Англичаните загубили два
торпедоносеца („Ексимо" и „Косакъ").
СЪ
У н и и * о ж а в а н е т о на германските торпеппипГ°
Г е о м а н г Я^16 3 7 3е с а"нат Н а р В И К Ъ ° щ е н е б»™ Рей—«и
™
? «У Г И ь>
Усиленъ съ присъединените
Преди излизане въ морето германските моряци
онат™
"
" а т °Р п е Д°носците, получавайки
напълватъ торпедните апарати на една
пппп1
попълване и снабдяване по въздуха,
торпедна лодка.
продължилъ да задържа града „ «елЬзопжтеата

Мьрски

сгеблръ
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'„Уарспайтъ" и флотилията отъ изтръбители
навлизатъвъзападния
фиордъ

линия къмъ шведската граница. Едва на 28 май, следъ
снемане на редъ десанти, поддържани съ огъня на
корабите и.авиацията, на англичаните се удало,
накрай да овладъятъ Нарвикъ, обаче въ връзка съ
изменилата се обстановка на западния фронтъ, на
5 юлий английските сили били евакуирани отъ
Нарвикъ.
IV.

сантъ въ Нарвикъ натоваренъ на бързоходни боеви
кораби-торпедоносци.
2. Германските торпедоносци еж извършили
успъшно прехода при условия на мъгла и бурно
време. Трудните метереологични условия били
удачно използвани отъ тъхъ,. като единъ отъ еле
ментите обезпечаващи прехода отъ пръчка на
противника.
3. Противодействието на , норвежцитъ по зае
Какви изводи могатъ да се направятъ отъ
опита на боевите действия на торпедоносците мане на Нарвикъ било слабо, но и тамъ, гдето то
би могло да бжде по-сериозно (броненосцитъ за
подъ Нарвикъ?
1. Съединение отъ торпедоносци може успешно брегова отбрана , „Норге" и „Ейсволдъ") герман
да изпълни задачата за транспортиране по море ските торпедоносци успешно се справили съ него,
и да снеме не само тактически, но и малъкъ опе- проявявайки бързина и решителность въ действията#
4. Разпределението на торпедоносците въ отративенъ десантъ. Количеството на войските снети
отъ германските торпедоносци въ Нарвикъ точно дълни фиорди близо до Нарвикъ, следъ неговото
не е известно, но може да се предполага, че то не заемане, било правилно отъ гледна точка на про
е било по-малко отъ единъ полкъ отъ специаленъ тивовъздушната отбрана, обаче при това отъ ко
съставъ. На торпедоносците било превозено не мандването на германския дивизионъ била допу
само жива сила (стрелци), но и известно количе сната груба гръшка — отежтетвие на разузнаване
ство артилерия отъ малъкъ калибъръ, а така сжщо (охрана) въ входа на Уфотъ-фиордъ. Въ резултатъ
на тази гръшка при явяването на английските тор
и боево снабдяване.
Изхождайки отъ различието за избиране тран педоносци на 10 априлъ германските торпедоносци
спортни средства за осжществяване снемането на били твърде изненадани.
десантъ въ различните пунктове на Норвегия, въ
зависимость отъ тъхното отдалечение отъ пункта
на натоварването на ВОЙСКИТЕ И отъ степеньта на
угрозата отъ страна на противника презъ време на
движението, германското командване е постжпило
правилно, възлагайки задачата за снемане на де-
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Германски моряци обезвредяватъ една
заловена плаваща мина.
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уНцаки шЬю»

• 5., Влизането на английските торпедоносци
п о д ъ ' командата на Варбуртонъ-Ли на 10 априлъ
било см-вло предприятие, обаче то не дало нужния
ефектъ и било отбито съ големи загуби за напа
дащия. Една отъ причините за това би могла да
бжде недостатъчното осведомяване на англичаните
за обстановката, заедно съ недостатъчния тактиче
ски разчегь.
Боягь на германските и английски торпедоносци
въ тесния Уфотъ-фиордъ, при лоша видимость, го
вори за необходимостьта да се обучатъ торпедо
носците за бой на кратки дистанции и въ ствснени
условия за маневриране. Такъвъ родъ на обста
новка може да се окаже типична за нощни боеви
сблъсквания, въ особенность при набътови действия
въ шхернигв райони.

б. Боятъ на 13 априлъ се превърналъ въ мето
дично унищожаване на германските торпедоносци
отъ подавляющия по сила английски отрядъ, включващъ линеенъ корабъ. Заслужава внимание обстоя
телството,* че въпреки продължителностьта на бое
вото сблъскване (1 часъ и 20 минути), половината
отъ германските торпедоносци, изстрелвайки ц^лия
си боеви запасъ, отишли въ Ромбаксъ-фиордъ,
гдето еж били унищожени отъ собственнитв си обслуги. При това англичаните загубили два торпе
доносеца („Ексимо" и „Косакъ").
Снемайки личния съставъ на унищоженитв
торпедоносци на брега, германците постжпили пра
вилно, използвайки го за усилване сухопжтния гарнизонъ за Нарвикъ.

-3*9Д-р-ь Д . К а р а д ж о в ъ

П е т ь години р-гьчно к р а й б р е ж н о плаване (Р. И. П.)
Преди повече отъ едно петил-втие, рано презъ
пролътьта 1935 год., България се сдоби съ държавно
р^чно крайбрежно плаване по Дунава. Това първо
по рода си у насъ съобщение, започнато съ чув
ство на отговорность за предстоящата пионерна
работа, отбеляза само следъ 5 годишна дейность
постижения, които надминаха и най-смълитБ очак
вания.
До 1935 година, чуждестранни корабни пред
приятия обслужваха населените места по дунав
ското ни крайбрежие. Въ продължение на повече
отъ 50 години следъ нашето освобождение, появя
ването на корабъ подъ националния трибагреникъ
по величествения Дунавъ, български на едно про
тежение отъ 400 клм., означаваше действително
Ц-БЛО събитие. По тази естествена и толкова удобна
съобщителна артерия между Ориента и Централна
Европа, широко използувана за международния
стокообмънъ още отъ древни времена, плаваха
знамената на почти всички европейски държави.
Само българското знаме не беше застжпено. Десе
тилетия подъ редъ стопанско-финансовата мисъль
на страната проявяваше удивително безразличие
къмъ р-Бчнитв съобщения. Тя беше лишена отъ
естествения усътъ за неотложната нужда да се съз
даде единъ сносенъ български търговски флотъ
по Дунава. Презъ това време, мнозина здрави и
родолюбиви българи си задаваха сподавено въ
проса: нима България не е достойна или въ съ
стояние да има свои кораби? Особенно младите
люде, подготвящи се за житейска борба на дунав
ската ни граница, недоумяваха съществуващото
положение. Защото, отсрещниятъ брътъ гъмжеше
. отъ кораби подъ ромънско знаме, а по българ
ското крайбрЪжие цареше униние и сбмнение въ
държавната мощь. Повече отъ половинъ столетие,
прочее, кораби подъ чуждо знаме поддържаха
съобщително-превозната връзка между дунавскитъ
ни поселения, разбира се, съ огледъ преди всичко
на собствените- частностопански интереси.
Тази извънредно нерадостна обстановка вдъх- ваше отъ година на година все повече нарастваща
загриженость за утрешния день. Дълго време дър
жавата бЪше угнетенъ свидетель на уронения националенъ престижъ и на увеличаващите се загуби

за народното стопанство. Но, не защото липсваха
средства за изграждането на собствено търговско
корабоплаване, а защото мъродавнитЬ обществени
и стопански сръди на страната не можеха да преценятъ належащата необходимость и грамадната
полза отъ плаването на български кораби по Ду
нава, изключващи всеко чуждо вмешателство въ
съобщителната политика на държавата и откриващи,
безспорно, благоприятни възможности за у п р а ж н я 
ване натискъ върху тарифната и превозната поли
тика на съседнитЪ ж. п. администрации, по отно
шение транспорта на българскитв ' произведения
къмъ европейските пазари. Междувременно, отри
цателното въздействие на това развитие стана при
чина, позицията на държавата да отслабне до степень, граничеща съ капитулация. Изправена предъ
переспективата да остави населенитв мъста по ду
навския бр-вгъ безъ редовна връзка помежду имъ,
държавата се принуди да отиде неочаквано далечъ
въ отстжпките си предъ исканията на чуждитв па
раходни дружества, да освободи корабитъ имъ отъ
задължението да плащатъ установените приста
нищни такси и, по този начинъ, да ги подпомогне
въ частно-стопанския имъ просперитетъ, въпреки
че това б^ше въ явенъ разръзъ съ интересите на
страната. Ето защо когато се подлага на преценка
деиностьта на Р.К.П. презъ изтеклитв петь години
и въобще, когато се разглеждагь всички въпроси,
свързани прйко или косвено съ изграждането на
държавния ни търговски флотъ по Дунава, тръбва
да се има предвидъ тази накратко обрисувана пе
чална страница отъ нашето близко минало.
, п п Л г Г Т а Ц И Я Т а Т Р - К - П - с е з а п ° ч н а съ
бГха и , п г Г „ ,УГ ВЧ е Н И 3 Са рк й д с ет вн аи- 3 * поставената цель
качи в Х »
Т
У"
^ презъ 1925 год. вле
качи „Витъ , „Искъръ" и „Осъмъ", предназначени
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До края на 1935 год. корабитъ се движеха той
пжти седмично, а отъ 1936 год. насамъ се и з д а д е
всекидневна връзка между пристанищата ^ „ ^
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и Русе. И, действително, за кратко време се постиг
наха резултати, които мнозина неочакваха. Съ тези
три пригодени кораби Р. К. П. освенъ, че разкжса
„омагьосания кржгъ", въ който беше попаднала
държавата, поради монополното положение на
чуждите предприятия, но и наложи, по безспоренъ
начинъ своето право на сжществуване, чертаейки
съ твърди стжпки пжтя - на нови, още по-благо
приятни переспективи.
Представителите на чуждитъ параходни дру
жества, които до 1935 год. обслужваха нашия бр-вгь,
твърдъха, че твхнигЪ кораби превозвали средно
годишно не повече отъ 16.000 пжтници и 3.000
тона сточни пратки, вследствие на което приключ
вали съ загуба плавателните сезони. Достовърностьта
на тия данни не тръбва да се оспорва. Но, ако се
проследи цифрено трафикътъ на Р. К. П. презъ из
теклото петилътие, ще се получи следната пре
гледност:
Години
Пжтници
СТОКИ
1935
37.143
4.053 тона
1936
131.443
7.692 „
1937
138.437
7.642 „
1938
156.845
8.625 „
1939
154.849
9.408 „
Тези цифри еж повече отъ убедителни, 'Тв показватъ, че въ продължение на 5 години броятъ
на превозените пжтници е нарастналъ осемь пжти,
а количеството на СТОКИГБ се е повече отъ утроило,
въ сравнение съ даннитв, посочени отъ чуждите
параходни предприятия.
,
Незначителното намаление, Отъ своя страна,
което се наблюдава въ броя на превозените пжт
ници презъ 1939 год., се дължи на появилите се
зарази въ нъкои дунавски населени пунктове.
Поради това, Ботьовигв тържества и панаирътъ
въ с. Козлодуй, които привличатъ ежегодно хиляди
пжтници, не се състояха.
По отношение на приходите отъ така благо
приятно очерталия се трафикъ се наблюдава
"сжщо едно твърде обнадеждващо
развитие.
Презъ 1939 година, получените чисти приходи
показватъ едно увеличение отъ около 280%, въ
сравнение съ приходитв презъ 1935 год., а постжпленията отъ сточни превози — о к о л о 300%. При
това, требва да се отбележи, че е предвидено, амор
тизирането на плаващия инвентаръ да се извърши
въ срокъ отъ 10 години, както за корпусите, така
сжщо и за машинитЬ. Една цълостна представа за
експлоатационната продуктивность на Р. К. П., обаче,
ще се получи само тогава, когато се вземе
•въ съображение, че съ неговите кораби пжтуватъ
ежегодно десетки хиляди ученици и студенти отъ
всички краища на страната, срещу нищожни пре
возни цени и " че наличната корабна
вместимость е вече недостатъчна да побере всички
стоки, които,се предлагатъ за превозъ въ приста
нищата. И въпрЪки това, реализираниятъ чистъ
приходъ се увеличава всека година, за да стигне
презъ 1939 год. няколко милиона лева!
Съ откриването на миналогодишния плавателенъ
сезонъ, Р. К. П. навлезе въ шестата си експлоата
ционна година. Ржководството на това съобщение,
обогатено съ цененъ опитъ отъ досегашната дейность, продължава да твори съ крепка вЪра
въ бждещето. Защото, постигнатите успъхи следъ
петь годишно плаване еж повече отъ насьрдчи-
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телни: и въ финансово, и въ общостопанско, и въ
народностно, и въ културно-просвътно отношение.
Така, България стана господарь на съобщенията
по своя Дунавъ. Крайбрежната превозна служба
се извършва вече изключително съ собствени ко
раби.
.
.
И ето ни изправени предъ едно току-що реа
лизирано извънредно важно съобщително пости
жение. Съ особенъ законъ отъ 31.У.1940 год., къмъ
Дирекцията на водните съобщения се създаде дър
жавно стопанско предприятие подъ името „Бъл
гарско р^чно плаване" (Б. Р. П.,) съ задача да об
служва българското стопанство, като поддържа съ
общения по река Дунавъ и свързаните съ нея
водни пжтища, както въ пределитъ на Царството,
така и вънъ отъ границите му. По силата на този
законъ, досегашното Р. К. П. престава да съще
ствува самостоятелно и преминава къмъ съдържа
нието на новото Б. Р. П. Съ това Дирекцията на
ВОДНИТЕ съобщения реализира едно 65-годишно
въжделение на българския народъ и вписва въ
своята пионерна дейность единъ активъ, за пра
вилната преценка на който настоящето не е въ
състояние да предложи заслуженъ маещабъ.
Но, Б. Р. П. не е замислено, нито пъкъ е въз
можно само съ тритЬ приспособени кораби на до
сегашното Р. К. П. Както е известно, за неговите
цели еж поржчани и се строятъ нъколко съвремен
ни, бързи кораби, снабдени съ всички необходими
удобства. Три отъ ТБХЪ еж пжтнически кораби и
ще ббслужватъ българското крайбрежие, а оста
налите четири еж товарни-хладилни, предназначени
да превозватъ земедълско-скотовъдни произведения
вънъ отъ границите на страната. Всички тъзи ко
раби еж последна дума на техниката. Тъ ще бждатъ единствени по Дунава съ особената си кон
струкция. Първиятъ товаренъ моторенъ корабъ съ
450 тона вместимость пристигна вече и наскоро
ще започне редовно плаване. Останалите кораби
се строятъ усилено и ще бждатъ доставени въ догорно установените срокове.
Създаването на Б. Р. П. открива нова светла
страница въ стопанския и културенъ животь на
страната. По всеко време презъ плавателния се
зонъ, когато интереситЬ на стопанска България
продиктуватъ това, собствени модерни кораби ще
превозватъ произведенията на българската земя до
желанитк пазари, при условия много по-благо
приятни, отъ тия на чуждитЪ предприятия. Освенъ
това, въ недалечно бждеще, следъ завършването
на строящитЬ се канали Дунавъ-Рейнъ и ДунавъОдеръ, за корабите на това съобщение ще се откриятъ широки възможности. Те ще могатъ да посещаватъ освенъ пристанищата на Сръдна и За
падна Европа, разположени на тези ръки, но сжщевременно и редица свътовно-известни морски
пристанища на Еврепейския гТглзнтикъ, на Балтий
ското и Северното морета.
Изправени сме предъ исторически политикостопански размествания. Наредъ съ другите бал
кански страни, очаква се и България да бжде
включена въ задаващата се, геополитически обу
словена, стопанска система на преустроена Европа.
Каквото и да се случи, Родината ще се яви под
готвена, съ собствено ръчно плаване по Дунава.
Нищо по-радостно отъ това. Този фактъ трвбва
да преизпълни съ гордость и признателность всеко
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честно мислящо българско сърдце. Същевременно,
наложително е повече оть ВСБКИ другъ пжть, или
тъкмо сега, да се' изтъкне на всеуслушание, че за
да имаме въобще Б. Р. П, което ще развива българскиятъ трибагреникъ по иълото протежение на
на хиляди километри ,дългия Дунавъ, за товд еж
, виновни преди всичко дейците отъ Морския сго-

говоръ, които въ продължение на десетки години
култивираха съ ръдко усърдие идеята за импера
тивната необходимость отъ български кораби по
тази р^ка.
Хвала на всички вдъхновени ратници за по
стигането на това крупно културно-стопанско д-Ьло.

-КЕ-

в. п.

М О Р С К А Т А ВОЙНА
(Прегледъ на загубите за първата година оть войната)

Загуби въ
тонажъ

Държави

СЪЮЗНИЦИТЕ на Англия

.

Неутрални държави .
Италия

.

/•
Всичко

1,539,169
462,924
769,213
2,771,333
- 936,000
273,000
1,209,000
3,980,333

Величината на английските загуби се обяснява
съ това, че Германия, обявявайки блокада на ан
глийските острови, усилила подводната война и
използуването на авиацията. Споредъ изявленията
на английския морски министъръ, на германците
се е удавало да потапятъ по единъ корабъ на ВСБКИ
680 кораба, движещи се подъ конвой.
Известна часть английски транспортни кораби
еж станали жертва на германските маневрени минни
заграждания, поставени оть подводниците и само
летите на курсоветЬ за движение на конвоите.
Силнитк конвои затрудняватъ торпеднитв атаки на
подводниците, но не препятствувать на последните
да поставятъ мини по курсовете на тЬхното дви
жение. ЛнгличанитЬ нееднократно еж съобщавали
за това, че твхната авиация е откривала минни
банки по курсоветЬ, следвани отъ транспортните
кораби.
Въ таблица втора е показано ориентировачното количество на транспортните кораби, пото
пени оть действието на различните морски оржжия
презъ първата година отъ войната.
Въ тази таблица обаче въ числото на загиналигЪ английски транспорти еж включени около 35
транспортни кораба, принадлежащи на франция,

Причини за потъването
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Споредъ официалните данни, публикувани въ
английския печатъ, загубитъ на Лнглия отъ нача
лото на войната до 1 юлий 1940 год. е 244 тран
спортни кораби съ общо водоизмъстване 964048
тона. Споредъ даннитБ на германския печатъ ан
глийските загуби почти два пжти превишаватъ
тази цифра. Обаче, ако даже се приеме англий
ската цифра,. може да се направи, изводъ, че за
първата година отъ войната еж потопени (въ закржглени цифри) около 790 транспортни кораба
на различните държави съ общо водоизместване
около 3,980,000 тона.
Този потопенъ тонажъ се разпределя по дър
жави, както е показано въ по-долната таблица:
Таблица 1.

;
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Норвегия, Холандия и Белгия, заловени презъ юний
и юлий отъ английския флотъ. Както се вижда
отъ тази таблица, най-големо количество тран
спорти еж загинали отъ торпедитЬ, пуснати отъ
подводниците.
Съгласно германски данни, отъ подводниците
еж потопени 4 5 % отъ числото на загиналия тър
говски тонажъ на съюзниците, отъ надводните ко
раби— 3 1 % , отъ авиацията — 24%. Тия цифри показвать, че ролята на германските подводници въ
съвременната война е твърде значителна. Въпреки
поставените отъ англичаните минни заграждания
при бреговете на Германия, въ Скагеракъ, въ Дувърския проливъ, въ севернитЬ части на Янглия
(до Исландия), а така сжщо и другите средства за
противоподводна отбрана, Лнглия не е могла да
окаже сериозно противодействие на операциигЬ

Германски торпедни лодки на почивка
следъ боенъ походъ.
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Линейни кораби
Хвърчилоносачи
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на германските подводници въ Северно море и
Ятлантическия океанъ.
'
Въ таблица трета е показано ориентировачното количество на военните кораби, загинали отъ
действието на различните оржжия за първата го
дина отъ войната. Цифрите показани въ таблицата,
въпреки че не еж напълно точни, все пакъ ни даватъ възможность да видимъ ефикасностьта на раз
личните морски оржжия употребени срещу бой
ните кораби.
Най-големи загуби еж понесли миночистачите,
торпедоносците и ПОДВОДНИЦИТЕ. Общото число на
загиналитЬ за първата година отъ войната е 245
военни кораба съ около 550,000 тона.
Въ случая е необходимо да се отбележи, че
съ постепенното развитие на бойнитв действия на
море се е увеличила загубата на военните кораби
отъ всичките, видове оржжия и особенно отъ авиа
ционните бомби. Съ. усилване на бойнитв действия
на море презъ питото (норвежеката операция и дей
ствията при френско-белгийското крайбрежие), за
губата на военнигЪ кораби се е увеличила значи
телно. Загубитв презъ последните четири месеца
се равняватъ на загубитв презъ първите осемь ме
сеца на войната.
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Презъ време на Световната война МИННИТЕ И
миночистачнитБ действия предъ нашия черномор
ски бръгь бъха много оживени. Особенно ТЕ много
се засилиха, когато новиятъ руски главнокомандующъ на Черноморския флотъ адмиралъ Колчакъ,
обезпокояванъ постоянно отъ СМЪЛИТБ И резултатни
действия на българскитЬ и германски подводници,
базиращи се въ Варна и Цариградъ, реши да за
дръсти базите имъ съ гжети минни прегради. Месецъ септемврий 1916 г., когато и Ромъния влезе
въ Световната война на страната на нашитБ про
тивници и предостави пристанищата си Сулина и
Кюстенджа за предни бази на руския черноморски
флотъ, беше единъ отъ най-напреженнитъ периоди
презъ тази война въ нашите прибръжни води. .
ОпитнитЬ руски моряци-миньори, използвайки
тъмнината на нощьта и издебвайки отежтетвието
на нашитъ разузнавателни кораби, тайно задръ
стваха нашитБ проходи презъ Варненското минно
заграждение съ подводни мини, хвърляни отъ ле
ките имъ надводни или подводни кораби. Нашити
славни миночистачни команди, редовно претър
сваха и почистваха проходите отъ неприятелските
мини, за да ги направять пакъ свободни и безо
пасни за нашите и СЪЮЗНИТЕ намъ военни кораби,
които излизаха денонощно презъ ТБХЪ за да действуватъ срещу главния нашъ неприятель — рускиятъ черноморски флотъ. Минната война предъ
нашия черноморски брътъ беше въ разгара си.
Нашите торпедоносци и подводници и съюз
ните намъ германски подводни кораби денонощно

излизаха отъ база Варна за по-кратки или по-про
дължителни действия срещу руския флотъ и него
вите бази, срещу неприятелското търговско кора
боплаване и изобщо срещу руските и ромънскитв
брегове и пакъ се завръщаха презъ сжщитв про
ходи въ базата си Варна, за почивка и вземане
горивни и бойни запаси, за нови операции и набъзи.
Морето покрай черноморските ни брегове
непрестанно кипеше отъ браздите на наши и вра
жески военни надводни и подводни кораби. Въздухътъ се пореше постоянно отъ български и гер
мански морски хвърчила, които изсипваха своите
смъртоносни бомби върху неприятелските кораби,
които се осмеляваха да се приближатъ къмъ на
шите брегове. Въпръки това енергично проти
водействие, обаче, неприятельтъ б е ш е успълъ
на нъколко пжти да нахвърли заградни мини
въ нашите проходи. Въпр-вки жертвите, които
даваше,, той не преустанови действията си срещу
опасната за него Варненска база, която иска
ше да неутрализира. Кръстосвайки покрай на
шити черноморски брътове на 9 мартъ 1916 год.
сутриньта рускиятъ контъръ-торпедоносецъ „Лейтенантъ Пушчинъ" се натъкна на една мина отъ
нашето минно заграждение срещу устието на р.
Камчия и моментално потъна. Придружаващиятъ
го контъръ-торпедоносецъ „Живой" спустна на
вода една спасителна лодка съ единъ офицеръ и
четири души моряци за да дадать помощь за даВЯЩИТБ се и се отдалечи съ пъленъ ходъ отъ мЪ-
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стото на взрива, бягайки отъ въображаемъ неприя
телски подводникъ. Само трима офицери и седемь
моряка можаха да се спасятъ отъ потъналия корабъ, но и те, заедно съ спасителите имъ, бъха
пленени отъ нашитъ моряци. Морската война по
край нашия черноморски брЪгъ, енеогична и же
стока, продължаваше своя нгпрекжснатъ ходъ....
Нашитъ материални средства бъха почти пър
вобитни и недостатъчни. Действията съ тъхъ срещу
руския флотъ бъха трудни и опасни. Но това не
възспря устрема на българските храбри моряци.
Малкиятъ ни миночистаченъ отредъ, командуванъ
отъ смелия лейтенантъ Кирилъ Минковъ и състоящъ
се отъ една моторна лодка, парните катери .Ра
ковски", „Бургазъ", „Калиакра" и нъколко гребни
лодки, беше предназначенъ специално за провер
ка и почистване на проходите презъ нашето мин
но заграждение предъ база Варна. Отъ средата
на месецъ мартъ 1916 год. тъ редовно и системно
се прочистваха за да се поддържатъ сигурни и бе
зопасни за движението на нашите и съюзническите
ни кораби презъ тъхъ. Това, обаче, при нашите
незадоволителни и почти примитивни миночистачни
средства, беше една убийствена и твърде рискована,
непрекжсваща се операция. Действително, беха
поржчани въ Германия съвременни и задоволяващи
нуждите ни миночистачни срйдства, но тъ още не
беха пристигнали въ Варна и се очакваха съ не
търпение всеки день, за да облекчатъ и подсйгурятъ работата на нашите миночистачи, които, по
ради финансовата ни оскждица, бъха получили
заповъдь да не разстрелватъ заловените неприя
телски мини. а да ги разоржжаватъ и прибиратъ
за използуване отъ наша страна.
На 11 септемврий сутриньта руската ескадра
се появи пакъ предъ бреговете ни. Нашитъ водохвърчила излетяха отъ Варна, атакуваха я съ бомби
нъколкократно и я принудиха да се оттегли навжтре въ морето. Привечерь,. обаче, руските ко
раби наново се приближиха къмъ варнненския заливъ и къмъ 21 часа последователно съ 4 хвърчила
обсипаха съ бомби пристанището и отчасти града.
Къмъ 22 часа сжщата вечерь нашиятъ торпедоносенъ отредъ получи заповъдь да излъзе въ
морето и атакува руските кораби. Три отъ торпедо
носците, които този моментъ бЪха въ строя, подъ
общата команда на капитанъ-лейтенантъ Серафимовъ, се насочиха презъ северния проходъ на мин
ното заграждение за да излъзатъ въ открито море
и достигнатъ противника съ смъртоносните си
торпеда. Но, въ Батовския заливъ, торпедоносецъ
„Шумни", командуванъ оть лейтенантъ Дл. Маноловъ, се.натъкна на новопоставена неприятелска
мина и бъше принуденъ да се изхвърли на бръга
при устието на Батовската ръка, за да се спаси
каквото може отъ кораба и обслугата му. За ща
стие, човешки жертви не се дадоха. Само торпедоносецъть потъна на плитко при брега, откждето
смътаха, че ще могатъ въ последствие да го. изтеглятъ и спасятъ.
На 17 септемврий следъ объдъ пристанищниятъ
катеръ „Варна", който работеше по спасяването
на торпедоносецъ „Шумни" въ Батовския заливъ,
завръщайки се въ Варна и подхождайки къмъ ли
нията Гитранъ-дереси—носъ Калиакра, се натъкна
на вражеска мина и следъ 15 минути отъ момента
на взрива, потъна на около 1500 метра оть бръга,
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на дълбочина 13 метра. За щастие, и при този
злокобенъ случай, • не бЪше дадена нито една чо
вешка жертва. Обслугата на потъващия катеръ
беше спасена отъ помощникъ командиря на тор
педоносецъ „Шумни" мичманъ I рангъ В. Игнатовъ, който се притече на помощь съ една гребна
лодка, работяща до тогава около потъналия „Шум
ни". Само двама души отъ обслугата на катера
„Варна" беха леко ранени отъ взрива.
Огь всички т^зи нещастни случаи пролича, че
енергичниять и опитенъ въ минната война неприятель, прикривайки се въ тъмнината, постоянно и
•методично, задръства проходите ни съ свои мини.
Работата по проверката и почистването на прохо
дите, въпреки недостатъчните наши миночистачни
средства, требваше да се усили. Миночистачниять
ни отредъ започна да работи ежедневно и системно.
Той непрестанно търсеше невидимите подъ водата
неприятелски мини, затралваше ги, разоржжаваше
ги и следъ това ги прибираше, за да могатъ да се
оползотворятъ наново срещу врага, който бтзше ги
поставилъ.. Постоянно се вадеха все нови неприя
телски мини. Героите на морето, нашите храбри,
см^ли и сржчни миночистачи, въодушевени отъ
дълга си къмъ Царь и Родина, не чувствуваха теж
ката и непоносима умора, и пренебрегвайки по
стоянно дебнящата ги смъртна опасность, работеха
успешно и резултатно.
На 26 септемврий времето бъше ясно, морето
почти спокойно. Слабъ вътъръ едвамъ набръчкваше морската повърхность. Есенното черномор
ско слънце л^еше обилно своите топли благо
творни лжчи, които ободряваха и обнадеждаваха
сърдцата. •
Както обикновенно, рано сутриньта, миночи
стачниятъ отредъ, въоржженъ съ всичко необхо
димо и главно съ високъ мощенъ духъ и нечуванъ
куражъ, се изтегли отъ Варненското пристанище и
се насочи на северо-изтокъ къмъ северния про
ходъ на минното заграждение. Наредени въ вър
волица, парните катери „Раковски", „Бургазъ" и
„Калиакра", а следъ последния завързани на вл"вкало 4 гребни лодки, пълзЪха като една грамадна
гъвкава змия къмъ Батовския заливъ. Малко покъсно излезе отъ пристанището и водаческата миночистачна моторна лодка. Въ нея седъше командирьтъ на миночистачния отредъ, красивиятъ,
уменъ, храбъръ и въ сжщото време благъ и много
енергиченъ лейтенантъ Кирилъ Минковъ. Скоро
бързоходната моторна лодка настигна походната
миночистачна колона. , Подаде се съответния сигналъ за среща. Моряците отъ миночистния отредъ
застанаха мирно. Командирьтъ изправи своята
стройна снага и съ ржка подъ свнника, настигайки
последователно гребните лодки и парните катери,
ги поздравяваше съ своя благъ и приятенъ гласъ:
— Здравейте славни миночистачи.
— Здраве желаемъ господинъ лейтенантъ,
последователно и дружно, отговаряха обслугитъ
отъ лодките.
Весели и доволни отъ присжтствието и бодрия
видъ на своя командирь, моряците добиха още
по-гол-вма увереность въ, своя командирь, моря
ците добиха още по-голвма увереность въ СВОИТЕ
СИЛИ и сржчностьта си, подобно на увереность въ
сина въ присжтствието на бащата. Та той действи
телно ги обичаше, напжтстваше и ржководеше
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като истински отецъ-командиръ и ги въодушевляваше съ присжтствието си до степень да могатъ да правятъ чудеса.
Следъ като премина покрай миночистачната
колона и поздрави обслугитв на непрестанно движущигв се лодки, лейтенантъ Минковъ застана съ
моторната си лодка на чело на колоната и пое
командването й. Отредътъ продължи пжтя си къмъ
местото на миночистенето, което бъчие достатъчно
далечъ. Седналъ на кърмата въ моторната лодка,
лейтенантъ Минковъ прегледа плана за предстоящето миночистене, попълни го съ необходимите
бележки и съображения, и наново пакъ обмисли
какъ по-сигурно и безопасно да изпълни заповъ\цьта отъ Щаба на Флота на Негово Величество,
заловените неприятелски мини да не се унищожаватъ, а да се разоржжаватъ и прибиратъ, за да
бждатъ използувани въ последствие отъ насъ сре
щу врага, който б-вше ги поставилъ. Привършилъ
предварителната си работа, докато достигне до
опасния миненъ районъ, предразположенъ отъ ху
бавото есенно време и спокойното море, той се
унесе въ крилати мисли и спомени...
Предъ него се заредиха една следъ друга,
по-живи и по-ярки картини: Веселото му и ща
стливо детинство, протекло върху КИТНИТЕ дунав
ски брегове въ Видинъ. Сериозното му учениче
ство въ гимназията. Следването му въ Военното
училище въ София и следъ това — въ Военно
морското училище въ' Петербургъ. Първиятъ офи
церски чинъ и продължителното интересно около
светско плаване. Настъпилата малко по-сетне Бал
канска война, въ която той се отличи като единъ
способенъ боенъ офицеръ. Тогава като помощникъ
командиръ на торпедоносецъ „Дръзки", той лично
изстреля торпедото срещу турския кръстосвачъ
„Хамидие" и го рани смъртно. Приятната почивка
следъ войната, веселиятъ жизнерадостенъ животъ
въ Варна и ергенскитЬ му успехи. Царицата на
сърдцето му — бждещета му сгоденица—една отъ
най-първитв тогава варненски госпожици. Почитьта
и уважението, съ които той се ползуваше между
началници, другари и всрЪдъ варненското обще
ство. Своя блЪстящъ служебенъ успехъ и задовол
ството, че командува и ржководи една отъ найопаснигв и най-отговорнигБ служби по отбраната
на черноморския ни бръть. УвЪренъ въ природ
ните си способности, въ своята щастлива звезда,
въ своето, безстрашие и предприемчивость, той
виждаше щастливото си бждеще на върха на ви
соката йерархическа стълба на разрастналия се
презъ Световната война български флотъ. Така,
споменигв и мечтитв му се рояха едни следъ
други, напредварвайки се помежду си, и съ свет
кавична бързина го носвха на крилегв си въ при
влекателната область на блаженното бждеще, безъ
да допуща, че тъкмо когато човйкъ най-малко
очаква, тогава може би призракътъ на смъртьта го
дебне най-сигурно и уверено.
Скоро, обаче, той б-вше пробуденъ отъ този
блаженъ унесъ. Подофицерътъ-старшина на мо
торната лодка се приближи до него и козирувайки
му, доложи:
— Господинъ лейтенантъ, приближаваме се
къмъ местото на миночистенето.
Часътъ бъчие 10.
Командирьтъ дойде въ себе си, надигна глава,
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огледа съ орловъ погледъ отреда си и морето, и
изкомандува:
— Подайте последователно сигналитъ: Отдай
те влвкалата! Пригответе се за миночистене! Търсаченъ строй!
Като че ли електрическа искра мина после
дователно презъ целия походенъ миночистаченъ
строй. Той се съживи и започна да се разстройва.
Бликалата бъха бързо отдадени, лодките се раз
движиха и главно заеха местата си въ заповяда
ния новъ строй. Минотърсенето и миночистенето
започна. Миночистачнигв лодки наредени по двойки
въ отстжпъ въ двсно, съ протегнато между всвка
двойка минотърсачно вжже, потъващо на няколко
метра поцъ водата, сновъха споредъ предварително
поставените плаващи знаци ту въ една, ту въ друга
обратна посока, затралваха сржчно неприятелските
мини, безстрашно ги разоржжаваха и ги прибибираха като ценни трофеи. Въпр-вки палящигв
лжчи на къмобедното септемврийско слънце и
обилно потеклата"поть по бронзовите лица на моряцитв-миночистачи, въпреки трудностьта и опас• ностьта, работата отивац!е плавно и резултатно.
Объдъ е вече,, на миночистачния отредъ,
нагазилъ въ района на невидимите неприятелски
смъртоносни яйца, продължава усилено работата
си. Командирьтъ на отреда, доволенъ отъ богатия
ловъ, не иска да го прекжсне, докато не го при
бере цЯлия. Ето, показала се е надъ водата една
заловена ударна неприятелска мина, която минниятъ корабникъ Джаферовъ е усп-влъ да откачи
отъ котвеното вжже и тя сега плава. Лейтенантъ
Минковъ запитва съ високъ гласъ:
— Кой желае да разоржжи мината?
— Азъ, азъ, господинъ лейтенантъ, обаждатъ
се единъ следъ други корабникътъ Георги Ризовъ и
ефрейторътъ-миньоръ Къню Ил. Къневъ, скачатъ
живо въ една отъ гребните лодки и сеприближавать
до изплавалата неприятелска мина. Лейтенантъ
Минковъ съглежца ефрейтора Къневъ, спомня си,
че той преди известно време щ-вше да стане
жертва на своята безстрашность при една минна
операция въ Бургазския заливъ, и му извика:
— Къневъ, забрави ли случката въ Бургаз
ския заливъ, пакъ ли не се страхувашъ, защо не
се пазишъ?
— За Царя и Отечеството ще я разоржжа
господинъ лейтенантъ, отговаря сериозно и чевръ
сто смълиятъ ефрейторъ-миньоръ и безъ каквото
и да е колебание, заедно съ корабника Ризовъ,
започва да разоржжава мината.
Скоро следъ това неприятелската мина б е ш е
благополучно разоржжена и прибрана. Доволенъ
отъ бързата и сржчна работа, лейтенанть Минковъ
два пжти последователно поздрави храбреците:
— Отлично, отлично славни миньори!
Отредътъ продължи минотърсенето. Вжжето
на първата двойка лодки, въ лъво моторната
лодка а въ дъсно парния катеръ „Раковски",
се опъна. Заловиха нова неприятелска мина,
която е почти до борта на моторната лодка.
Часътъ е 12 и 10 минути. Още единъ мигь и
мината ще бжде обезоржжена и обезвредена.
Но, въ този сждбоносенъ мигь неприятелската мина
се блъсна въ лодката, страшенъ взривъ разтърси
въздуха, направи моторницата на парчета и заедно
с ь части отъ човъшки тела и грамаденъ черенъ
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отъ взрива стълбъ вода, я вдигна въ въздуха . . . .
Когато следъ нЪколко секунди черниятъ стълбъ
вода падна обратно въ морето, около местото на
моторната лодка плаваха само дървени парчета
и осакатени хора. Гребнигв миночистачни лодки
се притекоха бързо на помощь, но не можаха
много да помогнатъ. Командирьтъ и 5 души мо
ряци ги нъмаше. ТЬ се бЪха прибрали за вЪченъ
покой на морското дъно. Спасиха само останалите
6 души моряци отъ обслугата на моторната лодка,
но и ГБ беха много тежко ранени.
Миночистачниятъ отредъ прекрати миночистенето и се насочи обратно къмъ базата си Варна
за да отнесе ранените. Но по пжтя подофицерътъминьоръ Ясенъ АнгеловЪ Поповъ почина отъ ра
ните си въ една отъ миночистачните лодки, а тежко
ранениятъ морякъ Тодоръ Парашкевовъ Максимовъ издъхна при снемането му на бръга въ Варна.
Заедно съ храбрия лейтенантъ Минковъ
останаха да почиватъ на дъното въ Батовския за
ливъ, сжщо така храбрите и безстрашни: подофице
рътъ Михаилъ Димитровъ Сапунджиевъ, кандидатъ
подофицерътъ Иванъ Янгеловъ Габровски, ефрей
торите Павелъ Винанцевъ Каракацеловъ и Василъ
Минковъ Дончевъ, и морякътъ Ялександъръ Мариновъ Ничевъ.

Така достойно и,славно загинаха въ единъ
день осемь морски герои, наредъ съ другигЬ моряци-храбреци, които въ разни времена презъ тази
война дадоха сжщо така достойно живота си въ
Бургазския заливъ, при Первели, въ откритигЬ
черноморски води -и даже въ водите на Атланти
ческия океанъ — за Царя и Отечеството!
* * *
Славната наша миночистачна команда, предвождана отъ новия си командирь мичманъ I
рангъ Василъ Игнатовъ, продължи съ още по-голЪмъ устремъ и настойчивость трудната си и отго
ворна работа по непрестенната опасна борба съ
неприятелското минопоставяне предъ нашите бре
гове.
* * *
Когато въ 1922 год. се купиха за нуждите на
Флота на Негово Величество нъколко стражни и
разузнавателни кораба, последнитв отъ гЬхъ се
кръстиха съ имената: „Капитанъ-лейтенанть Мин
ковъ", „Кондукторъ Докузановъ", „Миньоръ" и
„Взривъ", въ честь на славно загиналитъ наши
моряци-миньори презъ време на Световната война.
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Скалит-Ъ при с. Кайябейкьой (Добруджа)..
картина отъ Георги Велчевъ
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П о щ е н с к и марки съ> морски спомен и

Както е известно, първата пощенска марка се
«е появила въ Лнглия на б май 1840 год. Отначало,
всЬка държава е отпечатвала пощенските си марки
редица години въ строго еднообразенъ видъ, безъ
да се внасягь никакви особени промЪни въ гЬхъ.
Този засгой, обаче, се променя и като първоначаленъ подтикъ за това, е послужило изобразяването на
редица исторически моменти огъ морската история.
Презъ 1893 год.. Съединенитъ Американски
Щати издадоха една поредица отъ 16 пощенски
марки, известни между маркосъбирачигв (тимбро•филитъ) подъ название „Колумбови".
Тридесеть центовата марка ни напомня про
лога на първата експедиция. Христофоръ Колумбъ,
като бЪжанецъ презъ 1492 г., въ монастиря Рабида
— близо до Палосъ, обяснява на монасите своя
проектъ да преплава Ятлантика.
Петь центовата — ни показва Колумбъ въ
'Испанския дворецъ, получаващъ три кораба и 120
души екипажъ, съ обещание, че при сполука, ще
получи титлата Великъ адмиралъ и Вице-краль на
новооткрити страни.
Едно-доларовата марка възпроизвежда исто
рическия анекдотъ: —кралица Изабела продава
своитЬ скжпоценности, за да снабди експедицията
съ необходимата парична помощь.
Върху три центовата марка е изобразенъ ко
раба „Санта-Мария", на който е плавалъ Колумбъ,
напусналъ Палосъ на 3 августъ 1492 год.; а върху
-4 центовата — еж изобразени тритъхъ платнохода
на експедицията: „Санта-Мария", „Пинта" и „Нина"
на откритъ океанъ.
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Едно-центовата марка ни представя Колумбъ
посочващъ на своя помощникъ подвижните свТ5тлинки открити на хоризонта . . . Къмъ полунощь
облаците еж се били изчистили и стражевиятъ на
челния корабъ съобщава, че е видълъ нъкакъвъ
плажъ, освътленъ отъ луната.
гУ**^^?:)
Въ дву-центовата марка Колумбъ е на бръта.
Въ дъсната си ржка държи гола сабля, а съ дру
гата развява щандарта на Кастилия. Екипажътъ му
т о поздравява съ титлата Вице-кралъ. Като облегчение на великитв мжки, които еж изжиеъли, той
нарича страната „Санъ-Салвадоръ".
Научавайки отъ туземците за сжществуването
на златоносна земя, той се отправя на югъ и на
27 октомврий открива Куба,, на 3 декемврий —
Испаньолия (Хаити). Единъ отъ неговитъ кораби
поради буря засяда.
"Г-*
• •Л^Следъ дълги скитания най-после Колумбъ се
решава да съобщи за своето откритие. Оставяйки
-38 доброволци въ Испаньолия, той на 16 януарий

1493 год., разперя всички ветрила и пристига въ
Палосъ на 15 мартъ подъ звуците на камбаните.
Въ 6 центовата марка е представено триум
фалното шествие на Колумба къмъ Барцелона —
резиденцията на краль Фердинандъ.
Върху 15 центовата — Колумбъ въ двореца
разказва своите подвизи отъ първото си мореплавание.
*
Въ 10 центовата марка, ний виждаме Колумбъ
да представя на краля, кралицата и придворните
няколко туземци и доста любопитни предмети и
животни, които еж предизвикали възхищение.
На 29 септемврий 1493 г. съ 17 кораба и 1500
души екипажъ, той се отправя за второ пла-ване.
На 2 ноемврий хвърля котва въ Испаньолия и
поставя основигЬ на единъ укрепенъ градъ, нареченъ Изабела — въ честь на кралицата.
Следъ това той открива Порто-Рико, Жамайка.
На връщане намира брата си Бартоломео и снаб
дява колонията съ храна и др. необходимости.
Избухватъ бунтове между екипажа. Колумбъ
е наклеветенъ предъ краля и последниятъ изпраща
своя комисаръ ииап Ядиасю, Колумбовъ врагь, за
да произведе анкета на самото м1зсто.
Считайки за унизително да бжде ежденъ въ
страната, която той управлява, Колумбъ назначава
своя братъ за управитель и отплавалъ за Испания.
На 50 центовата марка е изобразено присти
гането на Колумбъ въ залива Кадиксъ на 11 юний
1496 год., придруженъ отъ своя неприятель Ядиасю.
Т Б се отправятъ за Бургосъ. Тамъ неговите обя
снения, както и наличното съкровище, което до
нася, опровергаватъ неоснователностьта на обви
ненията противъ него. Неуморимъ, той предлага
на владетелитв — трета експедиция.
Следъ много огорчения, на 30 май 1498 год.
съ 6 кораба, Колумбъ отплавалъ. КлеветигЪ се засилватъ въ негово отежтетвие. Владетелите биватъ
убедени и изпращатъБобадило въ Испаньолия да
го арестува.
На пощенската марка отъ два долара е представенъ Колумбъ въ вериги посръдъ акламиращия
го народъ.
Колумбъ се оправдава. Той отново е приетъ
въ двореца и прави докладъ за третата си експе
диция (8 ц. и 3 доларовата марки).
На 4 доларовата марка еж дадени въ медалиони релефитв на Изабела и Колумбъ, а въ 5 до
ларовата — профилътъ на Колумбъ.
Бидейки на смъртния си одъръ, Колумбъ поржчва, да бжде погребанъ съ веригиттз, въ които
е билъ обкованъ.
ич^й Презъ 1905 год. Канада, по случай 300 годиш
нината отъ основаването на Квебекъ, е издала по-
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щенска марка, съ портретитЬ на французите Картие, който презъ 1554 год. съ два кораба проучи
добре Канада и много допринесе за нейния напредъкъ и Самуилъ Шанпленъ, който презъ 1603 г.,
съ съгласието на Хенрихъ IV, постави основата на
много френски предриятия въ Канада. Презъ 1605
год. той тури ОСНОВИТЕ на града Квебекъ.
Презъ 1620 Шанпленъ е губернагоръ, а презъ
1627 год. 6% атакуванъ огь англичанитв, на които
се предаде следъ неравенъ бой.
Въ 1909 г. е издадена възспоменателна марка,
тамъ е изобразенъ първиягь ръченъ-параходъ въ*
залива Худзонъ. Тукъ Фултонъ спусна своя пръвъ
параходъ „Клермонъ".
Презъ 1933 год. е издадена възспоменателна
марка по случай 100-годишнината огь първото
преплаване на Ятлантика съ парахода „Коуа!
У/ППат". Съ него, посредствомъ пара и платна,
този морски пжть е билъ преплаванъ за 29 дни.
Подражавайки на Колумбовитв марки, Пор
тугалия издаде една поредица по случай четиристотинъ годишнината на прочутия и храбъръ мореплаватель Васко де Гама.
Барбада, английска колония на ЯнтилскигЪ
о-ви, презъ 1905 год. издаде възспоменателна по
редица пощенски марки въ честь на Трафалгарския
морски бой презъ 1805 год. кждето великия адмиралъ Нелсонъ разби съединените френски и испан
ски флоти.
Египетъ презъ 1926 год., по случай конгреса
на мореплавателите, издаде пощенска марка съ
образа на старъ египетски корабъ.
Франция, презъ 1935 год., издаде пощенска
марка съ образа на своя морски изследователь
Картие, а презъ 1938 год.—съ Жанъ Шарко. Свръхтаксата отъ 35 сантима остана въ полза на д-вото
за морски творби, което поддържа всъка година по
единъ корабъ-болница.
Италия, презъ 1932 год., по случай 10 год.
отЪ фашисткия походъ издаде една символична
марка, изобразяваща два парахода акустирали на
фашистки снопове, съ надписъ: «нашата сждба е
била и ще бжде свързана съ морето".
С. С. С. Р. презъ 1931 год. по случай експеди
цията на северния полюсъ, презъ 1935 год. — по
ради героичната борба на ледоразбивача „Челюскинъ" и въ честь на папанинци е издала много
интересни поредици марки.
Въ това отношение нашигв съседи еж ни из
преварили много отдавна.
Гърция презъ 1928 год. по случай сто-годишнината отъ морския бой при Наваринъ — приста
нище на Ионийско море — кждето турската флота

презъ 1828 год. е блла разбита отъ флотитв на
Франция, Англия и Русия, е дала разнообразна по
редица марка.
Ромъния, презъ 1931 год., по случаи 50 год.
на своята флота, манифестира това събитие съ
пощенски марки.
Презъ 1939 год. Югославия издаде специална
поредица пощенски марки „Ядранска стража —
Пазачъ на Ядриатика". Приходътъ е билъ предназначенъ за изграждане на морски музей и почивни
станции за младежьта.
Обаче ние съ тжга тръбва да констатираме,
че въ досегашните ни марки липсва морски сюжетъ.
Ний нямаме своя марка, която да пресъздаде
смйлитй наб-взи на нашите хайдути презъ Дунава
до родната земя, нито пъкъ да възхвали смелия
десантъ на нашия поетъ-революционеръ Христо
Ботйовъ на Козлодуйския бръгъ.
БългарскитЬ маркосъбирачи съ възхищение
посрещнаха стопанската поредица марки, чрезъ
които ние манифестирахме нашата стопанска мощь
и действителности.
~*
Излъзе и специална поредица марки посве
тени на железниците.
Отъ статистиките за последнигв 5 години се
установява, че 8 8 % отъ българския международенъ
вносъ-износъ се извършва по Дунава и Черно-море г
защото водниятъ превозъ е много по-ефтинъ отъ
сухопжтния; следователно безъ Дунава и Черноморе продуктитк на нашето народно стопанство
мжчно биха могли да намърятъ пазари.
Много е права мисъльта: „искашъ ли да унищожишъ единъ народъ, н"вма нужда да го побеждавашъ — лиши го отъ море".
Нима ежедневната борба на българина съ
морската стихия не заслужава да се оформи въ
лжчезарни образи, които да красятъ нашите писма?
Защо родното ни корабоплаваниепо Дунава и
Черно-море, на което се очертаватъ свътли бжднини, да н"вма мъсто въ тимброфилството?
Тая страсть на маркосъбирачитъ е разумно
използувана отъ н^кои спортни организации за
придобиване чови приходи. Така, презъ 1931 год.,.
за подпомагане Балканскитв Олимпийски игри, а
презъ 1935 год., за V Балкански Футболенъ турниръ, еж издадени 2 нови поредици пощ. марки.
По сжщия начинъ и Юнашката организация е до
била помощи презъ 1935 и 1939 год.
По сжщия начинъ може да бжде подпомог
нати и водниятъ спортъ. Необходимо е Б. Н. М. С.
да проучи въпроса и използува този новъ източникъ.

Е5К р у м - ь Н-ьнчевть

ИГРА С Ъ В О Д А Т А
Моторната лодка, беше седемтонна, холандски
образецъ. Гигантско яйце, което нЪма нищо общо
съ птицитЬ. НосЪше името на младежъ, удавникъ.
Понеже се говори, че ВСБКИ корабъ има — по
добно ВСБКО сжщество — душа, би следвало да се
запитаме: духътъ на нирналия въ ТЪМНИТЕ морски
дълбини не обитава ли между дървените стени на
това старо плаващо корито? — Не спадахме къмъ
вярващите въ невероятното, не бЪхме склонни да

плащаме дань на тайнственото, — и не зададохме
този въпросъ. . .
Впрочемъ, ние б-Ьхме далечъ отъ подобни и
отъ редъ други мисли, защото много наскоро
цгЬхме да потеглимъ.
Ще плавамъ. Ще се занижатъ празднични'
мигове, които всЬкога еж представлявали най-из
браната часть отъ живота ми. Неподатливъ за
пжтническата треска, на която безброй люде еж
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жертва, требва да изповвдамъ, че единствено презморското странствуване ме поставя въ трескаво
•състояние. Сякашъ излизамъ извънъ себе си. Като
•се отдвлямъ отъ чертата на брвга, мигомъ чувствувамъ като да еж ми поникнали крила за летежъ
по. просторитв на истинския, действителния животъ.
Язъ тогава се вживввамъ въ смелата и красива
мисъль, споредъ която, да се мореплава е необхо
димо, а не — да се живве! И напълно разбирамъ
и признавамъ нейната правдоподобность. . .
Бвхме пъстра емвсица отъ шесть—седмина,
все млади люде. Нвкои отъ нашата малобройна
.дружинка бвха по занаятъ моряци, нвкои по приз
вание се родвеха съ морето, а други—любопитни
да узнаятъ тайната на морячеството.
Но безъ да се гледа на нашитв различни
отношения къмъ морето — здраво ни свързваше
единодушното решение да вдигнемъ котва и да
заплаваме на всека цена, въпреки строгите запла
шителни напомняния на стари и вещи моряци да
останемъ на брвга и да изчакаме търпеливо стихването на бушуващата буря.
На нашето упорито и страстно желание да
участвуваме въ една „игра съ морето", отъ всички
страни ни подиграха и взеха на подбивъ, че ни
предстои опасно лудешко приключение, отъ което
и кучетата не могатъ да излвзатъ читави.
Утринниятъ здрачъ се избистряше бавно. Бър
захме, дето се казва презъ глава, за да изпреваримъ издигането на слънцето, което притегля къмъ
себе си вълните: уголемява ги, разгорещява ги въ
твхната кипнала страсть.
Напустнахме пристанищните води, сънно сти
хнали задъ щита на вълноломната стена и само
леко набръчкани отъ острия ввтъръ. Светкавично
бързо, безъ вс^ка предварителна подготовка, бу
рята ни прие въ своитЬ влажни, вероломни обятия.
Залюлв ни съ бЬсни тласъци. Лодката заприлича
на лекъ, прогнилъ кошъ, който се клатушка пиян
ски, подвластенъ на клокочещата разпвнена вода.
Ние — сжщински зелки, разхвърляни въ безреда—
наистина представяхме емвшна и жалка гледка.
Плавахме крайбрежно, а ни се струваше да
сме необикновенно далечъ отъ сушата. Възможностьта да разчитаме на помощь отъ людете на
бр^га за мигъ само се мврна въ нашето съзнание
като бледо петно, което потъна въ морето около
и подъ насъ. О, тази искряща отрова на зеленитв
води, която изтощава и калява моряшките сърдца
въ твхната неспирна мжка да приготвятъ противоядие! Тя'ни. обвърза съ оковите на неизпитано
пленничество, за да приемемъ облика на прегьр- бени страдалци. А наскоро, само преди часъ, съ
възторженото чувство на деца се втурнахме въ
игра съ водата — хубава игра, отъ която и
мръснитв кучета не излизагь съ здрави кожи! —
и неминуемо всеки отъ насъ, вевки по своему,
сега участвуваше въ тази игра! . .
Бледниятъ младежъ бвше станалъ неузнаваемъ
съ острата болка на своето ужасено сърдце. Стралътъ беше сковалъ неговитЬ челюсти и изрвдко
тв тракаха съ зловещъ кънтежъ. Навремени той
<:е унасяше въ полусънь и мълввше несвързани
слова, навремени глухи вопли раздираха хлътналитв му гърди. Л после съ отчетливъ плачъ про
клинаше часа на тръгването и молвше—това бвше
най-невъзможната за изпълнение молба! — да се
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отбиемъ на брвга и да елвземъ. Земя, земя — съ
първичния ритъмъ на нечетни поколения той жа
дуваше лоното на сушата, отъ кждето б е изникналъ и кждето трвбваше да залезе. Страхътъ отъ
водата, синовната привързаность къмъ сушата у
него, винаги еж взимали връхъ надъ устрема къмъ
синитЬ води — и сега, когато, ведно съ соления
миризъ на морската вода, той почувствува дъха на
смъртьта, съ предсмъртни вопли той изразяваше
своята верность къмъ земята. Това избледнвло,
посърнало и предивременно застарвло човече пла
чеше, като обидено и сърдито дете, което не иска
да участвува въ игра редомъ съ връстниците си и
се вайка за играчката, забравена въ кжщи, безъ
да е въ състояние самичко да отиде дома да си
я вземе.
Човвкътъ съ шубата се наместваше върху
праздни кошове, навеждаше си главата, за да излве
насъбралата се подъ дрехитв му вода и успокоя
ваше загубилия ума и дума бледоликъ момъкъ. Но
неговата мждрость, въ която, подобна всека на
родна мждрость, прозираха проститв неопровер
жими истини на „видвлъ и патилъ" човвкъ, сега
звучеше като изречена на непознатъ езикъ- За
щото словата на морето—мощни като гороломна
хала — бвха достатъчно красноречиви и изрази
телни, за да говорятъ направо на сърдцето. . .
Веселиятъ се емвеше до пръсване, макаръ и
да не намираше нищо за емвхъ. Смвеше се съ
крвсъкъ, съ присипналъ ревъ, каточе въ него вил
нееха пробуденитв първобитни сили на звЪра, които
изразяватъ страданието и безпомощностьта на една
борба по необичаенъ, невъзприетъ отъ людете начинъ. Като показваше маймунскитв си челюсти съ
орвдвли жълти зжби, той усилваше своя смЪх^»,
колчемъ, бледоликиятъ ни съпжтникъ проплакваше
съ хлипаме смъртния си страхъ. Наистина имаше
нвщо маймунско и демонично, нЬщо приежщо на
емвхотвореца и злжчния изобличитель едновре
менно въ емвха на Веселиятъ, за когото играта
беше подскачане на единъ кракъ около огънь, за
щото другиятъ кракъ е обгорвлъ изцвло — и не
възможно е да се прескочи огъня съ два крака...
Съ ус^та, че се касае за неравна борба Ве
селиятъ и не помисляше да се бори съ водната
стихия, за да я победи, но все пакъ — той уча
ствуваше въ играта достойно: макаръ и съ живо
тински емвхъ, вместо съ детински хленчъ.
Дзъ знаехъ, че има мждрость и наука въ
света, и все пакъ, напусто преемвтахъ какво требва
да се направи, за да се справи тази седемтонна
моторница — смалила сякашъ безъ това малкото
си твло до нищожна черупка! — съ неспирнитв
удари на вълните, идващи отсреща, разбиващи се
встрани или нападащи иззадъ, откъмъ кърмата.
Застаналъ правъ, здраво се държахъ — поправо, като клещи впивахъ ржцетв си — за един
ствения стожеръ, който сега за менъ бвше опорно
дърво на живота, сякашъ за да се приемвя на ве
ковната глупава препоржка, че трвбва да се бъга
като отъ чума отъ .дърво безъ. коренъ". Лудитв
скокове на лодъчния носъ ме мвтаха на всички
страни. Приличахъ на странно живо махало, чиито
движения не биха могли да се поставятъ подъ знака
на каква и да е закономврность — най-малко, да се
подчинятъ на сухоземните закони.
Тъй и нашето състояние — съ всичката тра-
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гичность и юначни прояви — нямаше нищо общо
съ подобните състояния, познати на людете отъ
сушата.
Но не питахъ и за законитв на морето. Не
мислихъ да си дамъ отчетъ за тъхната желязна и
неотменна повеля, тъй както не мислихъ да не
имъ се подчиня. Нито за мигъ не забравихъ, че
участвувахъ доброволно и съ пламенна радость въ
играта — и много естествено, готовностьта ми за
страдания граничеше съ устрема къмъ свътлозарна
победа.
Доблестно ли играехъ?— Незнамъ. Но всичко
потвърждаваше, че азъ целостно бЪхъ заетъ въ
играта: и това беше достатъчно да успокои моята
съвъсть. . .
Вода, вода—тя проникваше въ сетната нишка
на МОИГБ дрехи, тя обливаше моята плъть, нахлу
ваше презъ поритй на моята настръхнала кожа.
Навремени, въ изнемогата на моето „висещо по
ложение", заприличвахъ на объсникъ съ вледенена
кръвь, наподобяващъ огроменъ назрълъ плодъ,
който всеки мигъ може да бжде отбруленъ отъ
бесния вихъръ или да се откжсне отъ бремето на
собствените си прогниващи сокове. Чувствувахъ
чужди КОСТИТЕ си, подобно студени железа, впити
въ плътьта ми отъ незнаенъ безсърдеченъ нжченикъ.
И студъ, студъ — когато въ. сжщото време
виждахъ най-отчетливо светлина на златоликото
животворно слънце. Като пълноводна река той се
струеше въ менъ, заливаше ме сякашъ съ вкоченяваща лава, отегчаваше сърдцето ми съ неразре
шими съмнения.
Хиляди пжти се питахъ: не е ли това страхътъ? Днесъ вече Знамъ, че то беше страданието
— съкровищниятъ даръ, който морето ми подна
сяше, като белегъ на установената съ него дружба,
въ миговетЬ на играта.
Лзъ играехъ. Требва да го кажа, защото въ
самотната пустошь, това адско зеленохълмно цар
ство на бурите, каквото е морето, ничие око не
прозираше, освенъ зеленигв очи на безбройните
вълни, които не говорятъ нито за людете, нито на
людегв. . .
Закъснелиятъ пжтникъ мълчеше. Поглеждаше
ме често, безъ да намери думи за разговоръ. Чув
ството страхъ, което го беше обхванало съ нече
тните пипала на великански паякъ, бе толкова
всемощно, че то превиваше мощьта на всъко друго
чувство: то бе притжпило и обезличило и найострата възможна болка, задръстило б й в ъ бездната
на съзнанието всвка дума, всека мисъль.
Вцепенението беше изковало броня и срещу
пристжпитБ на морската бол-всть, която при другъ
случай, при много по-слабо вълнение и обикновенно клатушкане на лодката, би влвзла въ своята
опустошаваща и разнебитваща власть. Може би,
пжтникътъ б е заживелъ вече съ едничкото твърдо
убеждение, че участвува въ сжщностъ въ една игра
за животъ или смърть, която той и придружницитЬ
му преди часъ неправилно наричаха „кжсотрайно
прибръжно плаване'! Все такива ли еж тия пла
вания — ето кжде бйше въпросътъ! . .
На пукъ на всичко, моторътъ пееше. Незаставяни отъ никого, най-малко отъ волята и жела
нието ни да бждемъ нъкакси полезни, пригласяха
му нашитЬ сьрдца, чиито трепети се сливаха и за

глъхваха въ бумтежа на бурята. Съ непрестаннипристжпи водната стихия бичуваше нашия корабъ— седемтонна лодка, холандски образецъ и нищо
по-вече! — който се провираше като змия или се
впиваше като пиявица въ огромнитъ вълни
№
все се носеше напредъ невредимъ и неизтощимъ:
отъ малко корито, той растеше, растЬше до неузнаваемость, докато отъ нищожно подвижно петно
всръдъ морето, той прие облика и мощьта на са
мото море, слъ се съ необятните негови води.
Какво че буйни водни бризги го връхлитаха?
и се настаняваха съ нахалството на опасни неканени гости въ малкото му товарно хранилище,
какво отъ това, че понъкога той се преобразяваше
на необикновенно черпало, съ което самиять Дяволъ загребваше вода, като се устремяваше да из
хвърли, подобно непотребна смъть, шесть—седми
ната пжтници? Чудото беше станало: корабътъ
разсичаше и най-страхотната вълна предъ себе си,.
и приличенъ на орелъ, носеше на своите крила
върващитв и надъващи се пжтници и играчи въ
играта, която се казва мореплаване, въпръки всич
ките изгледи за едно неизбежно корабокрушение.
Богъ беше надъ насъ, простиращъ бащинска ржка,
за да благослови божествените дела на себепо
добните си! . .
Мотористътъ — черенъ отъ сажди, масло и
димъ — съ повеляващъ взоръ бдЪше надъ своята
машина. Отъ време на време той поглеждаше
презъ едно малко кржгло прозорче на машинния
навесъ — и се справяше съ ВЪЛНИТЕ, сякашъ съпо
ставяше тъхната сила и възможности съ силата и
възможностите на моторното сърдце. г\ моторътъ—
изплашенъ, но неизменно въренъ, пръхтъше, тра
каше, стенеше — като се силеше да докаже, че
може „да дели мегданъ" съ вражескитъ води.
Колко несложно, и все пакъ, незаменимо еждбоносно, беше участието на тозибезимененъработникъ въ играта — моряшкото труженичество —
представяща за случайния пжтникъ нищо , повече
отъ едно пжтуване: щастливо или злополучно, споредъ случая?
Капитанътъ сжщо мълчеше. Въ ржцетЬ си
здраво стискаше кърмилния поврътникъ и насоч
ваше лодката: къмъ победа или разгромъ? — По
следната решаваща дума бъше неговата. Тя б ъ ш е
чакана съ затаенъ дъхъ и съ трепетъ, както бла
гоговейно се очаква да прозвучи изразътъ: да
бжде день! Лицето му беше по-друго отъ онова,
което виждахъ на сушата и въ случаите на оби
кновено плаване: мощьта на борецъ, не за пръвъ
пжть застаналъ лице съ лице срещу смъртьта, одухотворяваше този човъшки образъ, за да го на
прави образъ на морски Богъ. Той ржководъше
играта, чийто изходъ б-вше въ ржцетъ му, както и
поврътникътъ на послушното кърмило. Зигзагитъ
на изпитанието предъ ведрия му погледъ се очъртаваха като орисано борческо поприще, съ което
навъни е свързалъ своето име на морякъ и човъкъ.
Да плава корабътъ — вср-Ьдъ бурни и тъмнобездни разярени морета— да бжде веедень изправенъ предъ лика на смъртьта, но той ще бжде повеликъ, по-безстрашенъ отъ самата смърть! Яко
мждригЬ люде знаятъ вековната истина, че да се
мореплава е необходимо, а не— да се живъе, кой
по-добре отъ смелия капитанъ измежду най-мждритЬ знае и оежществява тази истина? . .

ЛЩлкм
Така, следъ още половинъ часова борба, свър
нахме най-подиръ въ пристанищните води на на
шата крайна цель. Както ние, така и лодката—порастнали предъ собственитв си очи и покръстени
въ нова житейска въра — правихме впечатление,
че сме излезли издънъ морето, което съ много
бройни невъроятни гмуркания сме прекосили, сжщински странни риби, преследвани отъ дъждъ, вътъръ, вълни — преследвани отъ нечетните ята на
мрачните, низко надвиснали облаци, безъ изходъ
къмъ сушата, въ миговете на единъ безкраенъ лу
дешки и хероиченъ походъ. . .
Добре ни съветваха познавачитв на морето и
ВЪЗМОЖНИТЕ злини на времето, като ни възспираха
да чакаме уталожаването на разбунтуванитъ води.
Но при ВСИЧКИТЕ свои познания и опитъ, тЬ сто
риха непростима грешка, като. поставяха мощьта
на нашия човешки духъ по-долу отъ възможно
стите на мръснитЪ кучета дори. Защото нашето
плаване и спасяване беше истинска победа—една
отъ многото победи, които красятъ прехубавото
име: морякъ! . .
И знаешъ ли ти, безгрижни щастливецо отъ
далечната суша, че никое великанско живЪлище,
никаква висша наука, високо обществено положе
ние и многошумно събитие всръдъ сухоземните
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люде не еж допринесли за моя духовенъ разтежъ
и сърдечно възмогване нито частица дори отъ.
съкровището, съ което десетметровата лодка, съиме на удавенъ младежъ, — ме щедро обдари.
Това ми дава смълость открито да те запитамъ: поне въ най-избранитъ мигове ма твоето
жизнено подвизаване смисляшъ ли за ТЕЗИ, които
еж върни другари на морето и въчни борци с ъ
неговата вечна стихия?
Лзъ знамъ: ти сричашъ усърдно словата на
угледно напечатани книги, дето, подобни ТЕЗИ ре
дове, се разправя за участьта и подвига на моряка.
Лзъ знамъ: ти украсявашъ живота си съ картинигв на моряшкото хероично страдание, безъ
да помислишъ дори, че има „Н^БЩО неописуемо",
което ще остане за тебъ чуждо и непознато, като
тайнитъ извънъ чъртата на обикновенния, достжпенъ
за всички насъ животъ.
Това .неописуемо" може да се живъе само
на море, всръдъ тътнежа на водната стихия, къмъ
която те зовя не за п р ъ в ъ и сетенъ пжть съ братска
сърдечность.
И за да не те изплаша и отблъсна още съ
надслова на моя разказъ, озаглавихъ го съ невинно^
— детския изразъ: .игра съ водата!
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Плуването к а т о с п о р т ъ
Съ много малки изключения, всички животни гато видите, че краката ви падатъ надолу—не ще
не само носятъ инстинкта за задържане на вода, потънете по никакъвъ нанинъ.
Има люде —плувци, които просто стоятъ въ во
но макаръ и никога да не еж били при вода, хвър
лени въ такава, веднага по силата на тоя сжщи дата и само леки движения на краката и ржцетЪ
инстинктъ и на борбата за съществувание и само сочатъ, че ТБ правятъ известни усилия да се дърсъхранение, започватъ да се задържатъ на водната жатъ. Или пъкъ просто лежатъ на гърба си върху
дори най-дълбоката вода, съ разперени ржце и
повърхность и да плуватъ.
Отъ това явление на природата, въ органиче крака, като жаби.
Това не е чудо — това е фактъ — това е под
ския и животински миръ, човекътъ като чели прави
сказаното отъ природата улеснение, че човекъ, за
изключение.
Човекъ видимо, мжчно плува. Той лесно потъва едно съ другия животински миръ, може да владее
въ водата, пада надолу съ ускорението на тревогата водата.
Тайната, това е спокойствието.
и ужаса, които го обзематъ при мисъльта, че нъма
Затова и плувците еж обикновенно спокойни
упора подъ краката си.
Това е едно лошо състояние за човъческия флегматици.
Единъ тренирайь плувецъ, щомъ е разтревородъ, което го прави доста безсиленъ предъ вод
женъ, неспокоенъ, съ възбудени нерви, или ядосанъ,
ната стихия.
Срещу това има лекарство. То е приучаването не може вече да плува.
Това значи, че първото условие за плуването
къмъ плуването. Я това приучаване и заучаване на
е
спокойствието
и самовнушението, че нъма потъ
плуването има една тайна: — спокойната самоувъване, нъма удавяне, щомъ човъкъ се владее надъ
реность, че не ще потъне.
^
водата и знае какъ да се владее. Но при плува
Какъ се постигна тая увереность, че човекъ, нето на второ м%сто идва изискването за правилно
не ще потъне?
вдишване и издишване. Оня, който добре изучи
Ето какъ!
изкуството да диша, съгласувано съ движенията на
Яко влезете въ дълбока вода съ представата тъпото, ржцетв и краката, пълни гърдния си кошъ
' за нейната дълбочина, опасность и самовнушението, презъ време когато устата или носътъ му е въ бече неминуемо ще потъните и че ще се удавите — зопасность отъ глътване на вода, той ще бже довий сте загубени. Наистина ще потъните, ще глът бъръ, сигуренъ и опитенъ плувецъ.
нете вода, ще се ужасите й смъртьта ще ви грабне.
Господарь на дишането, плувецътъ е госпоНо ако вий съвсемъ спокойно влезете въ дълбо даръ и на себе си. Съ правилното дишане се по
ката вода съ пълната самоувъреность, че можете стига и отмората, почивката, която по нъкога се
да я победите и да стоите на напукъ на всичко на налага на плувеца.
нейната повърхность—подчертавамъ това — и съв
Най-добро отпочиване се постига, когато се
семъ спокойно съ рлще и крака се стараете да легне върху водата на гръбъ. При това положение
Държите ТБЛОТО си на повръхностьта на водата, ко-
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ржцетв и краката, ако еж изморени или схванати,
си почиватъ или идватъ въ нормално състояние.
. Лежането на гръбъ помага на измореното
сърдце и го отмаря. При плуването изобщо сърдцето е съ високо напрежение и харчи много сили.
Люде съ болни и слаби сърдца не могатъ и не бива
да бждатъ плувци.
На трето мъсто при плуването идва движе
нието, съчетаното тласкане на краката съ махането
или потапянето на ржцетв, за да се придвижва
човешкото ТБЛО напредъ.
Това е вече изкуство.
Тука вече се прилага и проявява спортътъ.
Плувниятъ спортъ, плуването като спортъ се
състои именно въ това движение, въ изучаването
на разнитв видове движения.
Имаме разни видове или стилове плуване: на
гърди—или жабешко, на гръбъ, на страни, кроулъ,
подводно (гмуркане), кучешко и др.
При жабешкото плуване има една постепенность въ разгъване на ржцетв за да изместятъ во
дата и разтварянето на краката за тласъкъ назадъ, за да се тласне тъпото напредъ.
При гръбно плуване имаме сжщото разтва
ряне на краката комбинирано съ размахване на
ржцете, една по една ОТЦБЛНО [или двете едно
временно.
Сжщото разтваряне на краката и описване
джга съ ржцете, за да се постигне водоизместването имаме и при плуването на страни, при което
назоваватъ няколко подвида: ^гимиджийско,, мо
ряшко, спасително и т. н.
Особенъ видъ плуване е така нареченото мо
дерно плуване или кроулъ.
,. СжщнОстьта на кроула се състои и . в ъ това,
че движението на човешкото ТБЛО при него напо
добява движението на турбината, на перката на
парахода.
Това се постига като краката не се разтварятъ, както при другите видове плувания, но се
развъртвагь, особено отъ*кол-Бната'надолу, подобно
на перката на лодъчния моторъ или на рибата,
съчетано съ движението на ржцете не вече съ
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описване на джга на страни, а съ стремежъ, правонапредъ главата да се привлече колкото е възможно,
повече вода надъ ГБЛОТО и съ джга въ вертикално
положение въ водата, да се достигне възможно найголъмо водоизмъстване — основниятъ законъ на
ВСБКО плаване.

-

Кроулътъ наподобява, ако можемъ така да се
изразимъ, спущането и хлъзгането на торпила и за
това при него ГБЛОТО требва да е изцъло легнало
точно по водолинията. Допуска се само малко
повдигане на главата, за да се поеме въздухъ и
да се види що има напредъ. •
При плуването взематъ участие всички ор
гани на ГБЛОТО: гръденъ кошъ, хълбоци, крака,
ржце, глава.
•
• Затова и благотворното влияние на плуването
е ГОЛБМО, развиването на ГБЛОТО е въ голъма степень.
Но много пресиленото плуване изморява сър
цето и ако тъпото е безъ особена подкожна тлъстина навлича често изстудяване, което може да
доведе до заболяване.
При плуването еж нуждни и известни пред
пазни мерки: познаване на мъстностьта, избътване
водовъртежи и бурно вълнение, затопляне и сгрЪване следъ продължително плуване.
Добра проява еж скоковете въ водата. Тъ еж
обаче едно сложно и голъмо изкуство. Требва до
бре да се изучватъ чрезъ постепенность и търпе
ние, изискватъ голема гъвкавость и чевръстина и
главно съвършенно здраво сърдце и приежтетвие
на духа^ , - . . . • .
Плуването е основата на всеки воденъ спортъ.
Ржководства и учители по плуване у насъ има
много.
. Въ града ни то може да се изучи въ мор
ските бани при професионалистите-плувци спаси
тели и въ курсовете, които урежда Морскиятъ
Спортенъ Отредъ при Б. Н. М. Сговоръ. Предпочително е да се почне въ дълбока вода. На плажа
прибоятъ пречи много и намалява инстинкта
за задържане на водата, понеже при плитко дъно,
краката неминуемо го търсятъ.
•

Морски спортъ

/Щлки шбщл
в. и.
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КНИЖНИНА

Т е о р и я на к о м п а с н а т а девиация, нейното
определяне и унищожаване на. практика, отъ Н.
Я. Найденовъ, Комендантъ на корабъ, сега Инспекторъ на пристанища.
Книгата е отпечатана още презъ 1937 година и
мина незабелязано въ броя на малкото издадени
на български помагала за нашите моряци, но е
цененъ приносъ къмъ бедната ни морска книжнина,
защото засъта най-сжществената, при това отвле
чена, область отъ корабоплаването—компаса.
Изправностьта на корабния компасъ е пър
вото условие при корабоплаването, затова той е
центъръ на внимание и на грижи на корабните
офицери. Определяне на грешките на компаса и
гЬхното унищожение е една область, въ която мал
цина се решаватъ да навткзатъ, защото я считатъ
мжчно достжпна и опасна да не даде обратни ре
зултати, та съ това да повредятъ още по-вече,
вместо да поправятъ компаса си.
Вследствие на така сложеното убеждение,
много отъ нашитБ корабоплаватели предпочитать
да определятъ гръшкитъ на компасигк си, безъ да
ги поправятъ, неподозирайки, че съ това носятъ
много по-голЪмъ рискъ.
Девиация на компаса е отклонението на ма
гнитната стрелка отъ естественото й положение т.
•е. отъ магнитния северъ или югъ, подъ влияние
на корабното желвзо. Това отклон'ение може да
бжде определено и почти унищожено, стига да се
направятъ нЪколко самостоятелни опита за прак
тическа работа, която е лека и занимателна.
Лвторътъ на книгата си е далъ трудъ да из
ложи въ много достжпна форма почти цялата
теория на девиацията, имайки предъ видъ само
практическата страна на въпроса за корабоплаване,
за да уясни сжщината на работата съ компаса при
определяне и унищожаване на девиацията. Той
•води неусетно читателя въ една отвлечена область

и го изправя предъ заключения, които я откриватъ
и я правятъ разбираема за всеки, който познава
корабния компасъ.
Книгата се състои отъ две главни части:
теория на девиацията и практическо унищожение
и определяне на сжщата. Въ нея е събрана и под
редена материята по такъвъ начинъ, че тя пред
ставлява ценно практическо ржководство за всеки
мореплаватель. Избегнати еж сложните теорети
чески построения, които еж причина за всадения
страхъ отъ тази материя у всички корабоплаватели.
За това книгата представлява ценна необходимость,
както за начинающите и учащите се по корабо
плаване, така и за тъзи, които ежедневно се
сблъскватъ съ необходимостьта да се ползуватъ отъ
корабните компаси.
Ние я препоржчваме на нашити корабни офи
цери, като една настолна необходимость, защото
тя ще имъ внуши по-голъма сигурность въ соб
ствените имъ знания й ще имъ даде ценни указа
ния, които ще ги направятъ действително способни
съ сигурность да водятъ корабигЬ.
Изданието е спретнато, съ много чертежи,
скици и таблици, необходими, както за практиче
ската работа, така и за уясняване на теорията.
Това го прави и сравнително скжпо. Като се вземе
предъ видъ, че въ книгата се разглежда въпросъ,
който интересува малъкъ кржгъ специалисти—ко
рабоплаватели и следователно тиражътъ й е ограниченъ, ясно е че авторътъ е целЪлъ съ издава
нето й не материални облаги, а да вложи своя
приносъ къмъ нашето корабоплаване.
Отъ тази гледна точка той би требвало да
бжде подкрепенъ и поощренъ.
Книгата струва 100 лева и може да се изиска
било направо отъ автора въ Варна, било чрезъ
канцеларията на Главното Управително ТЬло.
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Ржководитель Д. Василевъ раздава наградата за
ветроходство на победителя Райковъ Недко

Моменгь отъ състезание между обслуги отъ Варн.
девическа гимназия

/Моменти отъ последнигЬ и най-гол%ми морски състезания на Варненския Морски Сп. Отредъ при Б. Н. М. С
(вж. бр. 1. г. XVIII)
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И з ъ ж и в о т а и дейностьта на организацията
По случай рожденния день на Негово Величество Царя,
между него и Гл: управително тъло бъха размънени следнитъ
телеграми:
Александъръ Маноловъ
Председатель н а Б . Н. М. С.
Варна.
Искренно благодаря вамъ и на членовегЪ на морския'
сговоръ за любезнитъ поздрави и благопожеланиЯ) изпратени
по случай рождения ми день.
' Ц а р ь т ъ.
Негово Величес'гво Царя
София
ЧленовегЪ на Българския народенъ морски сговоръ и
азъ сме щастливи тая година да поднесемъ на своя върховенъ
покровитель нашия искренъ морски поздравъ по случай
рожденния день на Ваше Величество.
Препълнени съ въра да видимъ Ваше Величество стжпилъ на българското Бътгаморие, изказваме нашитъ чувства на
върность и благодаримъ сърдечно за вниманието, което Ваше
Величество така щедро проявявате къмъ морския сговоръ № 12
29/1 1941 година.
Председатель: Александъръ Маноловъ
На 28 януарий т. год. въ морския музей на организа
цията ни се получи изпратенъ отъ Негово Величество Царя за
музея единъ моделъ отъ лекъ английски кръстосвачъ изящно
изработенъ. Моделътъ е изпратенъ съ специалната си витрина
отъ махагонова масичка. Подаръкътъ за музея бъше изпратенъ
съ спениаленъ човъкъ.
По поводъ на проявеното Височайше внимание къмъ
организацията ни—морския музей—, Главното управително тъло
отправи до канцеларията на двореца следното писмо.
До Началника на Канцеларията на
Н е г о в о В е л и ч е с т в о Цар'я
София
•

Съ писмо № 342 отъ 31 януарий т. г. Началникътъ наФлота на Н. В., назначи въ Главното управително тъло на ор
ганизацията на мъстото на офицеритъ отъ Флота, напуснали послужебни причини града Варна, други офицери. По този по
водъ и въ духа на чл. 24 буква „С" отъ устава, Главното упра
вително тъло въ заседанието си отъ 6 февруарий т. г. се пре
устрои както следва:
#
, Председателство: Председатель: Александъръ Маноловъ,
подпредседатели: Инж. Теодоси Атанасовъ и Тодоръ Тодоровъ,
главенъ секретарь: Василъ Г. Игнатовъ, секретари: Янко Сираковъ и Стоянъ К. Поповъ.
Домакински отдълъ: Главенъ касиерь: Капитанъ лейтенантъ Ст. Цаневъ, касиеръ: Капитанъ-лейтенантъ Тонковъ, заведующи лътовищата: Капитанъ II рангъ Протаси Пампуловъ и
Алекси попъ Мариновъ.
Книжовко-просвътенъ отдълъ: Лейтенантъ Паспалеевъ В.,
Д-ръ П. Скорчевъ, Мичманъ I р, Тремолъ Ивановъ и библиотекарь Д-ръ Стефанъ Ив. Стояновъ.
Морски музей: Карлъ Шкорпилъ, Лейтенантъ инж. Крумъ
Габровски и Мичманъ I рангъ Д. Паскалевъ.
Воденъ спортъ: Главенъ ржководитель: Мичманъ I рангъ
Давидовъ Л. и Ржководители: Борисъ Атанасовъ и Стефанъ
Калю Гешевъ.
Съветници: Петъръ Стояновъ, Капитанъ-лейтенантъ Пецовъ Г., Петъръ Широковъ, професоръ Станчо Чолаковъ и
Стефанъ Козаревъ и 2 представители на Софийския клонъ и
по единъ представитель на клоновете: Плъвенъ, Пловдивъ,,
Русе и Бургазъ.
На 7 януарий т. г. Плъвенскиятъ ни клонъ уреди своя^традиционенъ морски балъ. На бала бъха покаенни офицери отъ,
флота. Балътъ е билъ изнесенъ съ голъмъ успъхъ. -

•

Като Ви молимъ да донесете до знание на Негово Вели
чество Царя, че въ морския музей на организацията ни се
получи единъ моделъ отъ английски крайсеръ съ масичка и
витрина, ние Ви молимъ сжщевременно да станете тълкователь
на особнитъ чувства на благодарность за Царското внимание
къмъ насъ.
Негово Величество е проявявалъ най-голъми грижи за
морския музей, още отъ самото му основаване.
Най-ценнитъ модели и предмети въ инвентаря на музея
еж лично отъ него подарени. Последниятъ моделъ, изпратенъ
съ специаленъ човъкъ, е отъ особно значение за насъ.
Царскитт, грижи за морския музей въ моментитъ; които
се изживяватъ отъ цълата страна, а най-вече отъ Него, еж ценно
указание и награда за дейцнгЬ на организацията ни.
Заедно съ благодарностите на цълата организация за
подаръка отъ Негово Величество на морския музей, ние Ви
молимъ да станете тълкуватель на нашитъ чувства на преданность къмъ Негово Величество и на увъренията НИ) че ние съ
още по-голъми усилия ще продължимъ да служимъ на нашитъ
идеи подъ Неговото Височайшо покровителство.

Първа въ България книга по история.
на Българския морски спортъ.
ИзлЪзе отъ печатъ „15 години морски спортъ"
— юбилеенъ сборникъ на Варненския Морски
Спортенъ Отредъ при Б. Н. М. С. съ разнообразно
и спортно съдържание. Съдържа редица статии и
спомени по основаването и историята на отреда,.
подъ , редакцията на Добринъ Василевъ, КрумъКънчевъ и Георги Сколуфановъ.

оо«-»оо^

Съ почитание:
(под.) Председатель: Ал. Маноловъ
(под.) Секретарь: В. Игнатовъ
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Реданцнояет, номитетъ: лейтенантъ В. Пасналаввъ, д-ръ П. Д. Сиорчевъ, лвнт. Тр. Ивановъ I д-ръ Ст. Нв. Стояновъ.

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 ИЗД-БЛИЯ.
Телефони: Русе: 22-33 и 22-34 — София: 3-27-67.

Първа Българска Петролна Индустрия Д. Д.—Русе петролна рафинерия
Производство на бензинъ, петролъ, газьолъ, пжкура
Вносъ на всички видове петролни деривати.
Генерално представителство на световно известните американски
Телефонъ 2851.
Телеграми: Рафинерията.
масла „Сънъ Ойлсъ*

Българско Дпшопрю Дружество „ПОСТОЯНСТВО"—Русе
Производство на всвкакви памучни, ленени, коно
пени и полуютени платове и бризенти.
Т е л е ф о н ъ 2*>-91.
»ву-яткжвмг&ттюшяжвзаяяяек-ж

»1Щ)ц—яадч.ц»*1 4лм«д,« дм

(2, &

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

Телефонъ 25-55.

ЯГТ^

О. О. Д-во

ЦЕНТРАЛА: РУСЕ
Телефони; Кантора № 22-72
Рафинерия № 24-63

Т

а
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ФЯРЪ-РУСЕ.

шшж

БЕНЗИНЪ, ГАЗЪ, ГАЗЬОЛЪ, ПЖКУРА
4

Приема и изпълнява бързо и акуратно поржчки.
Продава цинкови, желкзни и ламаринени варели отъ всЬкакъвъ литражъ.

I Шошфъ Бдуардъ Ригяеръ I
|

|
|

БЪЛГ. ЯКЦ. Д-ВО

*

©

з а К н и ж н а Т ъ р г о в и я и Индустрия
Тел. № 20-87
Печатница „Войниковъ" — Варна — Тел. 26-82

8
РУСЕ
<

КАМЕНОВЪГЛЕНИ МИНИ

ш

ПЕРНИКЪ
БОБОВЪ-ДОЛЪ
МАРИЦА
ПРОИЗВОДСТВО НА КАМЕННИ ВЖГЛИЩА
И БРИНЕТИ
ДОСТАВНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
з а в с и ч к и в и д о в е индустрии в ъ и о к о л о гр. П е р н и к ъ

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

Вноски и поржнки за вжглища и брикети се правятъ навсбкжде
въ страната чрезъ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Българската народна банка — преводна служба.
Българска земеделска и кооперативна банка —^преводна служба.
Телеграфо-пощенскигЬ станции — чекова смЪтка №§50.
Популярните банки.
Банка Български кредитъ Л. Д.
Касигв на държавнитв мини.
съ специални формуляри, съ изчерпателното попълване на които става излишно
да се пише отделно писмо—уведомление отъ страната на клиентигЬ.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ на ДЪРЖАВНИТЪ МИНИ
. ВЪ ГР. ПЕРНИКЪ
АГЕНЦИЯ НА МИНИТЪ ВЪ СОФИЯ
ул. Раковски № 90 — Телефонъ 2-18-49.
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ПОСЕТЕТЕ ВЯРНЯ
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ЕДИНСТВЕНИЯ

по своето
местонахождение
и кпимптъ

«3*

23

МОРСКИ КУРОРТЪ

въ юго-източна
й [ р о п а.

•
Великолепенъ плажъ.
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Най-модерно у р е д е н и морски с т у д е н и и топли б а н и .

В с Ь к а к ъ в ъ видъ морски спортъ. Ручъ-банъ (водна пързалка).
Максимална лековитость.
Категоризирани и нормирани хотела, пансиони, вили, квартири и ресторанти.

50% намаление з а п л т у в а н е п о Б. Д . Ж. п р е з ъ с е з о н а .
Чудни околности з а е к с к у р з и и и излети, красива природа.

8

Всекидневни концерти обЬдъ и всчерь въ морското казино. Д А Н С И Н Г Ъ-Б А Р Ъ .
Устройване морски тьржестза и забави.
И з б о р ъ на .Царица на плажа'.

й К У Р О Р Т Ъ

,СВ,

^

Музикални т ъ р ж е с т в а .

К О Н С Т А Н Т И Н Ъ ' Щ

%к

Прелестно кж.тче край морския брЪгъ за истинска почивка и отмора.

е*
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П л а ж ъ — морски топли и студени бани.
Първокласенъ ресторантъ.
Джазъ. Дансингь.
Хотела ремонтиранъ. СтаитЪ снабдени сь течаща изобилна вода. Янгажиране стаите предварително.
Р е д о в н а а в т о б у с н а в р - ь з к а съ» г р а д а /
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Варна.

I

БЪЛГАРИ,
Подкрепяйте родното корабоплаване! Въ мирно ^
18 време търговскиятъ флотъ носи благополучие на стра- Ц
Щ ната, въ военно време силвиятъ флотъ е гаранция за Щ
^ по-сигурното опазване границиттз на отечеството ни.
Ц
Утре, когато моретата ще бждатъ свободни и българскигЬ кораби забродятъ къмъ близки и далечни
пристанища, всъчки тонъ българска стока требва да я
бжде товарена на български нараходъ.
^
Щ
За което и да е пристанище, ако има да товарите, Ц
Ц най-напредъ потърсете български параходъ.
§
Я?1

БЪЛГАРСКОТО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО Д-ВО
ПОДДЪРЖА:
1. Пжтническа — стокова линия по българското крайбрежие.
Ц 2. Пжтническа - стокова линия до, пристанищата на Палестина и И
8
Египетъ 5§
%> 3. Пжтническа-стоковалиниядоЯнверсъивс^козападно-европейско Щ
|
пристанище на Континента и Днглия-при достатъчно товаръ. Щ
р 4. Л-БТНИ туристически пжтувания до Цариградъ и обратно.
§§
5. По споразумение, може да се оТправи параходъ 'до всЬко при
станище на Черно и Средиземно морета.

|
|
|

Пжтувайте и поверявайте стокит* си на параходит*
на Българското Търговско Параходно Дружество дало
достатъчно доказателства на добъръ пазитель' на
интересит* Ви.
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