БЪЛГНРСКН ХОЛЛНДИЯ — МЕЛНИЦИТЪ КРЛЙ СОЗОПОЛЪ
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ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ,
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НДН-КРАСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГ0-ИЗТ.ЕВР0ПД
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Най-модерни бански съоржжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банитв, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
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КРЯСИВИ ОКОЛНОСТИ. Разходки
и екскурзии по сухо и по море
до близките околности, както и
до Цариградъ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТЪ—раз
влечения : театри, кинематогра
фи, тенисъ клубъ, морски тър
жества.
ГОЛ-БМИ МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕСТВЯ въ началото на м. августъ,
съ участието на най-видните бъл
гарски артисти. Презъ сезона гостуватъ Народенъ драматиченъ
театръ и Народната опера.

УСЛОВИЯ ЗЯ ЖИВОТЯ
НЯЙ-ИЗНОСНИ:
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Първостепенни хотели отъ 40—
90 лв. на легло.
Частни квартири отъ 25—100 лв.
дневно, споредъ категорията и чи
слото на леглата.
Меню въ първокласни ресторанти отъ 50—80 лв. дневно.
Я ла картъ, пъленъ объдъ, безъ питиета, отъ 25 лв. нагоре
Лътовна карта за цвлия сезонъ 30 лева.
ТЯКСИ ЗЯ БЯНИТЪ:
1. Студени бани
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I класа кабина 15 лв.
II
.
• шквфче
8 лв.
III
обща съблък. 5 лв.

2. Топли бани

I класа на часъ 20 лв.
"
. 1 2 лв.

Отъ 1. юний до 30. септемврий лъсе ползуватъ съ 50% нама
ление по Б. Д. Ж., като за връщане
билетитъ важатъ до 31. октомврий
Отъ 12. юлий до 12. Явгустъ ]намалението е само 30%.

ТОВНИЦИГБ
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Бюрото за летовници при ;Курортното стопанство въ приморската гра
дина разполага съ пъленъ списъкъ на
квартири, дава всички сведения и на
станява лътовницитъ безплатно.
За тия, които търсятъ абсолютно
спокойствие и МорелЪчение — препо
ръчваме Св. Константинъ.
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Летовници, запомнете, че есеньта въ Варна е сжщо тъй приятна, както и лътото, — но
при сравнително по-низки цени.
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Отнасяйте се за всичко до Варн. град. общ. курортна дирекция.
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ОРГАЦЪ ЦА БЪЛГАРСКИЯ ЦДРОДЕиЪМОРСКИ СГОВОРЪ
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УРЕЖДЯ
КНИЖОВНО-ПРОСВ-БТНИЯТЪ
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Глав. ред. проф. Я. НРННУДОВЪ

Проф. Д-ръ СТ. КОНСУЛОВЪ

ЕГЕЙСКОТО

МОРЕ И БЪЛГАРСКИЯТЪ

Въ живота на народите трайни следи оставятъ
ония стремления, които еж изникнали отъ душите
на масите, които поколения наредъ еж били заветъ
на старитЬ, мечта на младитк Превратностите на
еждбата не могатъ да спратъ такова едно въжделе
ние. Въ 1870 г. Франция биде смазана, изгуби Елзасъ
и Лотарингия. Не бе позволено и да се пише за
загубените области. „Но никой не може да ни въз
пре да мислимъ за тЬхъ" това беше новиятъ лозунгъ на французите. Близу половина вЪкъ се
шепнеше името на откженатигв краища, додето
дойде времето да бждатъ върнати тъ на Франция.
,, Нашата еждба напомня тази на французите, но
е много по-тежка. Живи части отъ нашето тЬло би
доха изръзани отвсЪкжде: отрЪзана бъ- и Македо
ния, и Тракия, и Добруджа, изрязани бъха и За
падните покрайнини. Но историята ни учи, че онзи
народъ загива, който повърва, че е загубенъ. Ние
върваме въ вжтрешнитъ сили на нашия народъ, въ
звездата на България, ние предаваме завета на младитЬ и тъ- ще таятъ въ сърдцето си този идеалъ,
докато бжде той постигнатъ. Това говоримъ ние,
гражданигЬ, които не сме по призвание политици.
И тамъ е силата на този заветъ, защото той не иде
отъ дипломатите, а отъ дълбочината на душата на
всЬки добъръ българинъ.
За Македония, за Добруджа, за Западнитв по
крайнини е излишно да се пише: достатъчно е да
се споменатъ тези имена,, за да.затрепти една бо>
лезнена струна въ нашата душа. За Беломорска
Тракия, обаче, ние требва да говоримъ и да пишемъ, за да се оформи окончателно въ съзнанието
на българина, какво е за насъ бъломорскиятъ брегъ.
Векове наредъ ние проявявахме характерната за
славянина черта: да бътаме отъ морския брегъ. И
тамъ се крие нашето нещастие въ миналото: ние
не можахме да се закрепимъ въ нашигв естествени
граници на нашия народъ — Дунава и моретата.

НАРОДЪ

Но, по-добре късно, отколкото никога: днесъ вече,
когато изгубихме беломорския брегъ, който за крат
ко владеехме, ние вече знаемъ неговата цена. И
Бълг. нар. морски сговоръ може да бжде гордъ, за
щото има гол-вмъ дЪлъ въ пробуждането на съзна
нието у българина въ това отношение. Повече отъ
две десетолЪтия има, откакъ работници отъ тази
организация тржбятъ, за да пробудятъ съзнанието
въ обществото за значението на Б%ло море за на
шето бждеще. Паметна ще остане и конференцията
върху егейския въпросъ, която Б. Н. М. С. органи
зира преди неколко години. Представители на на
уката, на разните държавни институти, на полити
ческите течения, както и вещи лица, въ продълже
ние на неколко дни, разгледаха всестранно тази про
блема, осветлиха я, установиха се становища. Днесъ
ваче всички държавници у насъ иматъ едно Един
ствено гледище по беломорския въпросъ, тукъ се
установи едно щастливо единомислие.
Следъ тази конференция все повече и повече се
пише за Егея. И се пише все едно и сжщо: това е
дробътъ. чрезъ който България може свободно да
диша. Свътовнитъ- събития дойдоха да затвърдятъ
още повече това убеждение: Турция заявява, че ще
укрепи Проливите; и ще го направи. Тогава ние ще
бждемъ вече фактически откженати отъ свободните
морета, които ни свързватъ съ свъта.
Нека оставимъ политиците и дипломатите да
търсятъ формулите, чрезъ които да защищаватъ
предъ света нашето становище. Ние, обикновените
граждани, ние, българитв, които мислимъ и за бждещето на нашия народъ, все по-често, все по-на
стойчиво ще говоримъ и ще пишемъ за Егея, за
да циментираме тази мисъль въ съзнанието на бъл
гарина. Отъ тамъ нататъкъ, ще остане нашата вЪра
въ звездата на България, която ще изгрее. Ние
требва само вжтрешно да сме сплотени, единни,
дълбоко убедени въ нашето право.
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СТЕФАНЪ СТАНЧЕВЪ

П Р Е Д Ъ МОРЕТО
Въ менъ бушува сърдце пълнокръвно, любещо,
и ме тласка къмъ тебъ, непознато море 1
Предъ покоя великъ, предъ ВЪЛНИТЕ гърмещи,
гдето всичко ЖИВЕЙ, гдето нищо не мре. . .

Н край мене въ неспиръ се редуватъ вълнитъ,
пръскатъ снъжки искри, биятъ мощни крила —
на свъта потопилъ добринитъ, злинитъ,
само ужасътъ вий и размахва весла.

Надъ безсънни води, надъ далечни простори,
вътрове и мъгли дебнатъ жертви, не спятъ.
Вдигатъ бътш платна твоитв корабни хора
и не знаятъ въ нощьта, где за отдихъ ще спратъ.

Отнеси ме, море, погълни ме, стихия,
азъ съмъ бедния робъ, азъ съмъ нищия д у х ъ !
Мойта обичь вземи, по свъта разнеси я,
че безсмъртното въ тебъ азъ усЬтихъ и чухъ.

НЕНЧО САВОВЪ

УТРО

нощь

Събужда се деньтъ. Небето
срЪдъ слънчеви лжчи сияй,
гори въ позлата и морето,
вълна съ вълната си играй.

Като арфа златострунна,
въ приказни страни, —
въ тая нощь прекрасна, лунна,
ти, море, звънишъ 1

Водитъ сини, необятни
трептятъ подъ свътналата висъ;
подухва ввтъръ тихъ, приятенъ,
и въздухътъ е свежъ и чистъ.

Кротко плискатъ се ВЪЛНИТЕ,
ВЪВЪ неспиренъ бъгъ;
дръмятъ въ нъжность СИНИНИТЕ
надъ скали и бръгъ.

ОЧИТ-Б гледатъ къмъ безкрая:
море, лжчи И красота!
Сърдцето тъне въвъ омая,
усмивка гръе на уста.

Я звездитв на високо —
сякашъ еж очи, —
по земята на широко
сипятъ рой лжчи.

Инженеръ Т. ДЕЛИСТОЯНОВЪ

К О Р А Б О П Л А В А Т Е Л Н А Т А ПРОБЛЕМА
в-ь д у н а в с к и т е и балкански страни
Черно, Мраморно, Бъло, Адриатическо и Сре
диземно морета еж, които даватъ формата на Бал
канския полуостровъ и естествени пжтища, които
свързватъ населяващите го народи съ свъта, а
Дунавъ — това е другъ природенъ даръ, който
свъгЗзва индустриална сръдна Европа съ земедълскигЬ балкански страни.
Както посочените морета, така и р. Дунавъ еж
отъ жизнено значение за Балканските и Дунавските
народи, и затова всеки споредъ СИЛИТБ си и зна
чението, което отдава на водните пжтища, се впу
ска къмъ ТБХНОТО използуване. Освенъ това, стремежътъ на всички народи, който не изключва отъ
себе си и малкитъ държави, да бждатъ независими
въ своя вжтрешенъ пазаръ, ги подтиква къмъ съ
здаване не само на свое земедълие, индустрия, тех
ника, но и на свое национално корабоплаване.
Като опити за отбелязване, въ последно време,
еж съревнованието на Турция и Гърция, чрезъ пра
вилници и закони да засилятъ и подобрятъ своя
националенъ пасажерски флотъ. Турция — до по
емането на властьта отъ Кемалъ Лтатюркъ имаше
свободна каботажна служба и конкуренцията не е
позволявала развитието на турския търговски флотъ,
но следъ стабилизирането на нова Турция, специаленъ законъ запазва тая .служба изцъло за кора
бите подъ турски флагь, и тогава отделни лица се
впускатъ да закупуватъ стари кораби, за задоволя
ване на голъмата нужда на ГЬХНИТБ черноморски и
беломорски крайбрежия. СЖЩИГБ причини каратъ

и единственото тогава Турско параходно д-во „Сейри
Сефаинъ" да закупва стари параходи, чийто брой
до 1930 год. достига 85 малки и големи единици.
При това, създаватъ се отъ частния капиталъ още
Турско търговско шлепово д-во и Турско тър
говско параходно д-во, които сжщо закупватъ ко
раби, и въ края на 1934 г. Турция разполага общо
съ 215 кораби, съ единъ тонажъ отъ 105,000 тона.
60^ отъ крайбрежната служба се поема вече отъ
.Сейри Сефаинъ", а останалата часть отъ другите
две два, чиито кораби понъкога отиватъ и до
Александрия, или до нъкое по-далечно пристанище
на Средиземно море.
За насърдчение и предпазване на ОТДЕЛНИТЕ
д-ва отъ конкуренция, държавата е взела подъ свой
надзоръ и е монополизирала плаването между тур
ските пристанища, като е опредълила пжтническитъ
и товарните такси. Но при тоя бръзъ възходъ на
турския пасажерски паркъ, не се е държало смътка
за качествата на корабитъ и това предизвиква съ
здаването презъ 1934 год. на новъ законъ, който
предвижда нова минимална граница за скоростьта
на новозакупените параходи, инсталирането имъ съ
радиопредаватели, модерни спасителни средства и
удобства за пжтницитЬ. Л споредъ единъ петгодишенъ планъ, Турция си е поставила за цель да се
снабди съ нови и удобни кораби. Поржчката, на
правена въ чужди корабостроителници презъ тая
година за постройката на 16 търговски кораби, е
първата крачка отъ изпълнението на тоя проектъ.
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Отъ направеното досега и отъ проектираното
за въ бждеще се вижда, че въ Анкара добре съзнаватъ нуждата отъ създаване на турско корабо
плаване и предъ нищо се не спиратъ въ стремежа
си къмъ постигане на тая национална цель.
Презъ миналата година и въ Гърция бъха съ
здадени нови закони и правилници, проникнати
почти отъ сжщия духъ, както и турските. Новиятъ
гръцки законъ съдържа почти сжщитъ изисквания,
само че той задължава и старитъ, поддържащи некоя
линия параходи, да се пригодятъ къмъ неговитъ
повеления. Споредъ тия изисквания на законода
телството, много корабособственици б-вха принудени
презъ 1934 год. да направятъ необходимите по
правки или нови доставки, и това даде възможность да се получи действително подновяване на
параходния паркъ.
Преди влизането на Гърция въ Световната вой
на, нейниятъ търговски флотъ е билъ около 900000
тона, а къмъ края на войната отъ него е останало
само 36% — 324,000 тона. На 1. VII. 1930 год., тя
е имила отново 533 парахода съ общъ тонажъ
1,590,000 бр. рег. тона, а днесъ разполага вече съ
около 586 парах. съ общъ тонажъ 1,700,000 бр. рег.
тона и това я издига като първостепенна морска
държава въ югоизточна Европа.
Пристанището на Пирея е имало благоприятно
развитие още преди войната, когато е било решено
да бжде снабдено съ достатъчно технически съоржжения. Но поради оспорване на необходимостьта
отъ некои съоржжения, фирмата строителна е била
принудена да спре строежа за по-нататъшното усъ
вършенствуване на пристанището. Едва по-миналата
1934 год. е билъ туренъ край на полемиката и про
учванията, и възложената отъ по-рано на една нъмска фирма работа по инсталирането на силози, е мо
гла да бжде осигурена, чрезъ единъ вжтрешенъ
заемъ. Първоначално построените силози ще могагь
да побиратъ около 20,000 тона храни, а въ послед
ствие техната поемность ще може да се удвои. За
единъ часъ те ще могатъ да обслужватъ единъ товаръ отъ 500 тона. Економичностьта на инсталацията
е сигурна. Пристанището ще може добре да се из
ползува и ще позволи едно понижаване цената на
храните. Мелничарската индустрия ще придобие сжщо
некои удобства, а въ време на война, продовол
ствието на народа ще бжде улеснено. Строителната
програма въ бждеще предвижда постройката на два
пететажни склада и петь хелинга. Удобствата за ре
монтирането на кораби въ Пирея е голъма необхо
димост Следователно, средствата, нуждни за тъхъ,
еж бивали изнасяни отъ Гърция. За да може да се
насърдчи тоя клонъ отъ техниката и да се спестятъ
по тоя начинъ изнасяните суми, чрезъ закона за
крайбрежното корабоплаване се правятъ големи
ограничения и извършването на поправки вънъ отъ
страната се допуска само въ извънредни случаи.
Общата свободна зона на пристанището въ Солунъ сжщо изисква модернизиране. Тукъ движе
нието намалява, понеже липсватъ мъсто и модерни
съоржжения. Поради това, много големи индустрии
и търговски предприятия изоставятъ Солунското
пристанище, понеже не могатъ да бждатъ добре
обслужвани. При изследване на причинитъ за за
мирането му се е дошло до заключение, че при
станището ще требва да се разшири и да се снабди
съ необходимите технически съоржжения по пжтя
на интернационализирането му.

Стр. 23

Докато Гърция, поради нейното положение и
крайбръженъ видъ, е морска държава и има възможность да създаде крайбрежна служба и тър
говски флотъ — Югославия, въпръки че е часть
отъ материка съ по-малко морски и ръченъ пжть,
сжщо се стреми да има свои параходи за пжтническа служба и общо за търговския си паркъ. Тя
е схванала, че силата на гръцкото пжтническо ко
рабоплаване лежи въ големината на локалното пжтуване, затова и тя бърза да създаде първомъ свое
крайбрежно корабоплаване, като по-късно постави
основите и на далечното пжтуване. За насърдчение
на това корабоплаване, обаче, иматъ голъмъ д-Ьль
туристите отъ Далмация, а за поставяне на него
вите основи е послужило наследството отъ 126,000
бр. рег. т. търговски кораби, които Югославия е
получила при подялбата на австро-унгарския тър
говски флотъ.
Недостатъците на тия кораби, изискванията на
стопанския животъ и правилното оценяване на зна
чението на водните пжтища предизвикватъ бързото
развитие на югославския търговски флотъ, който
днесъ възлиза вече на 381, 045 бр. рег. тона, отъ
които по-големата часть служатъ за далечно плаване.
По тоя начинъ Югославия се нарежда, макаръ и още
на лъвия флангъ, въ редицата на морскигв държави.
Морското плаване на Югославия се дължи на 4
големи параходни два, които иматъ 2/3 отъ тонажа
на цълата страна. Т Е СЖ:
1. „Югославски лойдъ" а. _д., съ седалище въ
Сплитъ и капиталъ 15 милиона златни динари. При
тежава 28 параходи и моторни кораби съ 141,376
бр. рег. тона. Обслужва превоза между Югославия
и ИЗТОЧНИТЕ брегове на Южна Америка, като устройва
и големи любителски пжтувания по Средиземно море,
по немски и италиански образецъ.
2. „Дубровачка пловидба" а. д. Дубровникъ, съ
капиталъ 32 милиона златни динари. Притежава 24
параходи съ общъ тонажъ 50,352 бр. рег. тона Об
служва линията Гърция—Египетъ—Мала Азия. Нъколко малки негови корабчета обслужватъ край
брежието.
3. „Ядранска пловидба" а. д. въ Сушакъ, съ ка
питалъ 12 милиона златни динари. Има 60 парахода
съ общъ тонажъ 25,178 б. р. т., съ които обслужва
крайбрежното корабоплаване и една линия до Смирна.
4. .Океания" а. д., съ седалище въ Сушакъ. Капи
талъ 20 милиона златни динари. Има 8 парахода съ
общо 22,371 б. р. т. Обслужва редовната линия до
Марсилия, Испания, Мароко, Канарскитъ острови и
Египетъ.
ПараходигЬ на посоченигЬ дружества, основани
въ последното десетилетие, сж купени отъ други
чужди дружества или сж строени въ чужбина.
Домашното корабостроителево има възможносгь
да строи само малки параходи за крайбрежно пла
ване. До скоро сериознитъ поправки сж били из
вършвани отъ чужди фирми. Въ Сплитъ и Калевицъ
има построени две доста големи корабостроителници
съ френски и английски капитали, за големи по
правки и строежи на морски параходи. Но досега
не е билъ построенъ тамъ нито единъ новъ корабъ.
Въ Югославия твърде ясно е разбрана отъ отговорнитъ места необходимостьта, не само отъ за
силване на пжтническия и търговски паркъ, но сжщо
така^и нуждата отъ строежа на пристанища. Изхо
ждайки отъ това, предприето е модернизирането наглавното пристанище Сплитъ. А пространствено не-
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достатъчното пристанище Сушакъ, граничещо съ
италианско Фиуме, и най-северното пристанище въ
кралството, се разширява чрезъ постройката на малки
съседни пристанища, отъ които особено добре се
развива Бакаръ (Букари), като ново вносно место
за полскитъ вжглища.
Гол"вма пречка за развитието на югославските
морски пристанища е отделянето на морския брегъ
чрезъ планини отъ вжтрешностьта на страната. Обаче,
пречкигЬ не се съсгоятъ само въ планинския видъ
на бръта, но и отъ климатичните условия на тоя край.
ЖелЪзопжтната свръзка презъ планините зимно
време, често пжти се затрупва съ СН-БЖНИ лавини, и
тогава главното пристанище Сплитъ остава откжснато отъ вжтрешностьта на страната. А и самите
жел-взопжтни линии, строени презъ времето на Хабсбургигв еж били правени по-скоро отъ политическа
гледна точка, отколкото економическа и еж били
трасирани по възможность неблагоприятно за край
брежието. Ето защо и днесъ още желЪзопжтнитв
връзки на адриатическите югославски пристанища
се нуждаятъ отъ голъми технически усъвършен
ствувания. Така напримЪръ, ценното пристанище Дубровникъ е съединено съ своя хинтерландъ само
чрезъ една недостатъчна гЪснолинейна линия, а единъ
другъ крайбръженъ пунктъ — какъвто е отличното
пристанище Которъ — е безъ вевкаква желЪзопжтна връзка.
Днесъ тукъ има само една нормална линия, така
наречената Ликабанъ, която съединява пристанищата
Сушакъ, Шибеникъ и Сплитъ съ Загребъ и сръдна
Европа. Тя е още отъ времето на старата Австрия.
Въ строежъ се намира една друга линия, която ще
даде най-кжсото съединение между Далмация и

центъра на кралството. По-нататъкъ, на югъ се строи
адриатическата линия, която почва отъ пристанището
Которъ, минава презъ Черна гора и отива къмъ ж. п.
вжзелъ Нишъ. Следъ постройката на дунавския
мостъ при Оршова, тая желъзница ще получи осо
бено значение.
Въ интереса на туризма и любителите на мо
рето, презъ миналата година еж били взети мерки,
да се скжеи времето за пжтуване между Средна
Европа и югославския Адриатикъ. Съ сжщата цель
е била подобрена и самолетната връзка съ при
станища.
Освенъ корабоплаването си на Адриатическо море,
Югославия, която заема 582 клм. отъ дъсния И 353
клм. отъ левия бр^гъ на Дунава и плавателните
сектори на Сава и Драва, полага сжщо така грижи
за своя дунавски търговски флотъ. На Дунава Юго
славия е представена съ 190 самодвижещи се еждове
и 890 шлепа съ всичко 420,000 тона, а по брега му
държавното параходно дружество има около 65
агенции. Големата часть отъ тоя паркъ е на бив
шата Австро-Унгарска империя и въ болшинството
си е отъ стари корита.
Новата стопанска политика на Албания требва
да се нагоди къмъ балканските страни и особено
къмъ Югославия. При едно такова направление на
стопанството ще се наложи постройката на една
албанска линия отъ Дурацо или нъкое друго при
станище съ направление къмъ най-близкия югослав
ски ж. п. пунктъ. Една французка група е предло
жила финансиране на постройката на такава линия.
Належащо е сжщо и направата на пристанища. Едно
итало-албанско дружество е поело постройката на
пристанището Дурацо.

ОХРАНА НА НАШИТЪ БРЪГОВЕ
Г. ПАНЧЕВЪ
СЪВРЕМЕННИТЕ ВОЕННИ КОРАБИ
(Торпедни, минни и бомбени сили)
Изтргьбителишгь (разрушители, контра-миноно- торпедни тржби и до 30 запасни торпеда. Районътъ на
сци, контраторпильори) — 700—2000 тонни. Харак- действието имъ е 4000-5000 мили. Артилерия V—
теризиратъ се съ големата си скорость (35—44 мили) 1 2 - 1 3 см. или УП-УШ-Ю см. орждия, IV—VI малки
и силното си торпедно въоржжаване. Главното имъ пр. хвърчил. орждия и 2 - 6 прот. хвърч. картечници
оржжие е торпедото: — иматъ VI—XII 53—55 см. Машините имъ достигатъ до 50000 к. с. Носятъ по
40—80 заградни мини или 50—100 про.] тивоподводни бомби; иматъ минобрани
;•.] и завесници. Подводната часть е устрое; на противоминно. Обслужватъ се отъ
| 120—140 човека.
•••:!
Използуватъ се за торпедна атака и
I отбиване на неприятелските торпедо; носци, за минозаградителни операции и
преследване на подводници.
Некои изтребители еж въоржжени
съ 14 см. орждия, иматъ по-гол-Ъма
скорость, малко по-голеМъ тонажъ и се
използуватъ за флотиловодачи. Отъ
- ~ ^
нашигв съседи Гърция има 17, Тур
ция 4,
Ромъния
4, Югославия 1, Русия 16.
ДИН
•А
Л Л Т 0 Н Ъ о т ъ **** въ Америка
(•.-.^ -.***<*• . А ?-ДЧ .~г.^1*~'^1-С*..,*.»Х.кЛм. .*&.**• ^ « А ^ . ^ ^ ^ ^ д Д у ^ Д й ^ Д струва 28000 долара т. е. единъ цЪлъ
изтрЪбитель тамъ струва около 600 ми
лиона
лева. Въ Италия сжщиягь струва
Изтргьбитель
около 300-320 милиона лева.

I
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Торпедоносци: 1СО—500 тонни, скорость 28—30
мили, районъ на действие 1000—2000 мили, въоржжени еж съ 1—11—7. 5—10 см. орждия и 11—11145—53
см. торпедни тржби. Приспособени еж да носятъ до
40 заградни мини или 50 противоподводни бомби.
Иматъ прожектори, радиостанции и подслушвателни
уреди срещу подводници и надводни кораби при
намалена видимость. Обслужватъ се отъ 50—100
души. Използуватъ се за торпедни атаки, минозаградни действия, миночистене и преследване на под
водници.
Отъ 1—2 години строежътъ имъ се засилва въ
всички страни, особено въ тия, които граничатъ съ
по-малки морета. Отъ нашите съседи Гърция има 11,
Турция 5, Ромъния 7, Югославия 12, Русия 10.
Торпедни катера. Новъ типъ кораби, появили
се презъ време на общоевропейската война 15—30

Изпитватъ се и строятъ въ Англия, .Франция и Ита
лия, като последната има първенство ' въ това на
правление.
Р Б еж ефтини и бързостроещи се бойни кораби
и държавите съ развита индустрия още въ пър
вите седмици на една война ще могатъ да изваждатъ стотици торпедни катери на седмица. Ето защо,
сега се работи повече върху усъвършенствуването
имъ и разработване на начините за използуване, а
големите строежи ще станатъ презъ войната.
Употребени сами, отъ техъ не може да се очакватъ решителни резултати, но при съвместната имъ
употреба съ кръстосвачи, изтребители и авиация,
могатъ да постигнатъ големи успехи.
Отъ нашите съседи иматъ: Югославия 4, Ромъ
ния 18, Турция 6, Гърция 2. Единъ торпеденъ катеръ въ Италия струва 13,750,000 лв.'

. Подводникъ
тонни, скорость до 45 мили, районътъ имъ на действие
то достига до 700 мили. Въоржжени еж съ III —
45—53—55 см. торпедни тржби, 1—7. б см. орждие
2—4 картечници, 2—10 заградни мини или 6—15
противоподводни бомби. Повечето еж направени отъ
дърво. Моторни еж — иматъ по 2—3 мотора съ
обща мощь 750—1200 конски сили. Носятъ прожек
тори, радиостанция, завесници и подслушвателни
уреди за търсене на подводници и надводни кораби
при намалена видимость. Обслушватъ се отъ 3—9
души.
Използуватъ се масово за торпедни атаки на
военни и търговски кораби, въ плаване и на котва
въ пристанищата, за преследване на подводници, за
поставяне на димни и газови завеси. Голъмата имъ
скорость и малките размери затрудняватъ извън
редно много борбата срещу т%хъ, особено при на
малена видимость.

Подводнщитгъ еж бойни кораби съ преимуще
ствено торпедно оржжие, които могатъ да се гуркатъ и подъ водата, като достигатъ до 120 метра
дълбочина. Преминаването отъ надводно въ подво
дно състояние става за 30—40 секунди, като се запълватъ съ вода особни водни клетки, намиращи
се въ долнигЬ части на подводника. Подъ водата
той може да стои цъли седмици (достигнатъ рекордъ 24 дни), но ако постоянно се движи, може
да извърви само 200—220 мили. Надъ водата се
движи съ дизелови мотори, развива скорость 14—22
мили и може да извърви до 24,000 мили. Когато е
надъ водата, съ тъхъ той пълни и акумалаторитъ
си, — изворътъ за сила при подводно движение,
което става съ електромотори. Правятъ се опити за
движение на малки дълбочини съ дизелмоторигЬ,
като въздухъ за горене "се взема, а изгорълитъ
газове изхвърлятъ, чрезъ специални тржби, които
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излизатъ на повръхностьта на водата. Най-ново пъкъ
е движенето на подводниците, въ надводно и под
водно състояние, съ получените отъ разлагането на
водата водородъ и кислородъ.
Т-Ьлото на подводника се състои отъ две сто
манени обшивки — едната външна, която дава фор
мата, но при потопяване въ водата се пълни съ
вода, и друга вжтрешна (твърда), която издържа
водното налагане при потопяването на подводника
(всеки 10 метра отъ дълбочината увеличаватъ вод
ното налъгане съ 1 кгр. на квадратенъ см. Когато
подводникътъ е подъ водата, въздухътъ за обслугата се пречиства съ особни калиеви патрони, които
неутрализирватъ вжгледвуокиса; отвреме на време
се пуска и кислородъ, който се пази сгжстенъ въ
особни стоманени бутилки.
Управлението на подводника подъ водата става
съ помощьта на отвесни и водоравни кърмила,
както въ хвърчилата. Има специални прибори, които
показватъ, на каква дълбочина се намира под
водника. Воденето на подводника подъ водата става
по картата, както за надводнитъ кораби нощемъ,
въ мъгла или въ открито море. Когато той се на
мира на дълбочина до 20 метра, може да оглежда
повърхностьта на водата съ морегледа си. Последниятъ е устроенъ по принципа на окопния перископъ;
съ помощьта иа втикващи се една въ друга тржби,
той може да се издигне на 20 метра надъ подвод
ника; обектива му е полусфера съ диаметъръ около
2—2.5 см. и съ него може да се оглежда цълия
хоризонтъ (цълъ кржгъ около него) и небосвода,
да се опредълятъ разстоянията, да се слуша за ле
тенето на хвърчила до 10 клм. наоколо и надъ
подводника. На подводника има 2—3 морегледа. За
да се слуша шумътъ отъ движението на надводни
и подводни кораби, на подводника има специални
подслушвателни уреди, съ които може да се чуе
корабенъ шумъ отъ 10 мили разстояние и да се
опредъли насоката на шума съ точность до 5°. За
откриване на подводни опасности, стоещи непо
движно (кораби и подводници или минни загражда
ния) на най новите подводници има устроени спе
циални ултразвукови прожектори, съ които може
да се определи опасностьта на разстояние до 5 клм.
и по посока съ точность до 10°.

Подводникътъ е въоржженъ съ VI—XIV—53—
55 см. торпедни тржби, поставени неподвижно, по
вечето къмъ носа му, а по-малко къмъ кърмата.
Напречни торпедни тржби се срЪщатъ въ малко
подводници. Подвижните тржби, (както и на над
водните кораби), еж много желателни, но еж много
трудно приложими и затова еж още на изпитание.
Носи 10—40 запасни торпеда. Артилерията му се
състои отъ I—II—7.5—20.3 см. орждия и 3—4 спе
циални противохвърчилни картечници. Има 1—2 ра
диостанции.
Подводниците не еж бронирани и могатъ да бждатъ повредени и отъ най-малкия снарядъ. Некои
отъ тЪхъ, въ специални хангари, носятъ малко сгжваемо разузнавателно хвърчило. Обслугата на под
водника се състои отъ 40—100 души.
Използува се за търговска война, разузнаване,
нападане на базите на противника и отбрана на
бреговете.
Строятъ се четири вида подводници: а) за тър
говска война — най-големите, най-големъ районъ
12—16 (надводна)
на действие, —=—-- .
мили скорость
и силг
8—12 (подводна)
но артилерийско въоржжение, големъ запасъ бойни
припаси и храни.
б) За ескадренъ бой. Средни по големина, голема надводна и подводна скорость ———, сре
дно артилерийско въоржжение и среденъ районъ на
действие. Такива еж строени презъ войната. Сега
не се строятъ.
в) За открито море—по-малки отъ тия на тър
говска война.
г) За бргьгова отбрана — най-малки, най-бавноходни и най-слабо въоржжени, района на действие2000
то имъ достига до 100 мили.
Огъ нашите съседи иматъ подводници: Русия въ
Черно море 12, Турция 4; Гърция 6, Ромъния 1 и
Югославия 4.
При постройка, единъ тонъ подводникъ въ Аме
рика струва ЗЬОО долара т. е. 432,000 лв. Въ Ита
лия постройката е много по-евтина.
Минозаградителнитгь
подводници се разглеждатъ въ отделна статия

Инж. М. ОСТРЕВЪ

О Б Р А З У В А Н Е НА М О Р С К И Т Е ВЪЛНИ И ПЪХНОТО
РУШИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ
Повръхнината на течность, която се^ намира въ
равновесие, се определя или по-право зависи отъ
СИЛИТЕ, които й действуватъ. Тя представлява ра
внина, когато тия сили еж успоредни и равномерно
разпределени, а когато тия сили еж насочени радиално къмъ една точка и равномерно разпределени
— повръхнината на течностьта е сферична, напр.
отъ действието на земното притегляне повърхни
ната на моретата и океаните е сферична.
Когато се наруши равновесието на водната маса
чрезъ действието на нъкоя външна сила, то тя по
лучава периодично раздвижване, на повръхнината й
се явяватъ вълни.
Най-често, причина за образуване на морските
вълни е вътърътъ. Големината на тия вълни зависи,
отъ една страна, отъ силата на вътъра, отъ друга

— отъ дължината на действието, т. е. пространството
въ разстоянието, на което ветърътъ дойствува на
водната повръхнина. Това пространство е винаги
ограничено; то не се простира надъ целата повръх
нина на морето. Въ големите морета и океанигв
обикновено дължината на влиянието на ветъра е
повече или по-малко отдалечена отъ брега Големи
в ^ о ъ Т н ? ^ С в о С П 3 У в а т ъ с а « ° при силенъ
Й ч Х о ^ Т Д г Г 0 Г°Л*МО М°РСК0 Р - ™ ^ , о т д а Измерването на морските вълни е трудна задача
която едва въ последните години е получила поД СеГа П
с Т кТи„ Р ж З Р ф е ШУпГ'
°
' *° Я - н и г е Т ™ р м а н Л Ц е > СЖ наблю ав
мооски в ; л ™ ^
Д а н и найтолъми
морски вълни, образувани отъ ветъра, както следвавъ Атлантическия океанъ, вълни съ височина

МОРСКИ СГОВОРЪ
8 до 10 м. и съ скорость на разпространяването
40 до 45 м. въ секунда, т. е. около 140—150 клм.
въ часъ. ,
При Бискайския заливъ — съ височина б до 8 м.
и скорость на разпространението 15 до 20 м. въ сек.
Въ Индийския океанъ — височина 11—12 м.
Въ Тихия океанъ
— височина до 14 м.
Въ Средиземно море вълнитъ достигатъ до ви
сочина 4—5 м.
По бреговетъ на океаните и големите морета
се наблюдавать периодично мъняващитБ се два
пжти въ денонощието приливи и отливи. Тази фор
ма на морски вълни се явява вследствие взаимо
действието между земята и съседните ней небесни
гвла — слънцето и луната.
Измерени еж височини на вълните при приливи
и отливи по западните брегове на Европа.
При устието на р. Лоара до 5 м.
При Брестъ
6,2 м.
При Гранвилъ
11,7 м.
При Вилхелмсхафенъ . .
4 м.
При Хамбургъ . . . ; .
2 м.
Въ стесняващи се къмъ сушата заливи прили
вната вълна увеличава височината си и обратно.
Най-силно това се забелязва при залива Фунди, при
Нова Шотландия, въ С. Америка, кждето приливната
вълна съ височина 2,5 м. въ началото на залива,
достига до 15 м. къмъ неговия край.
Въ Средиземно море се наблюдаватъ приливи
съ височина отъ 5 до 60 см., а въ Черно море ГБ
почти не се забелязватъ (7 см.)
Наи-после, разместване на земни пластове по
морското дъно или падане на големи подводни ска
ли, а сжщо и земетресения предизвикватъ тъй на
речените ударни вълни, които въ некои случаи получаватъ грамадни размъри и нанасятъ голъми опу
стошения по крайбрежието. При земетресението въ
Лимода, Япония, се е образувала грамадна вълна,
която за нъколко часа е достигнала Санъ-Франциско. Пресмъта се, че тя се е движила съ ско
рость отъ около 400 клм. въ часъ и съ дължина
на вълната около 340 клм. Трудно е да си пред
стави човенъ, колко кинетична енергия носи съ
себе си една такава огромна вълна, която се раз
пространява съ посочената скорость.
Въ различни области надъ морето вътърътъ вее
съ различни скорости и посоки. Закова и обикно
вено се наблюдаватъ неправилни и разбъркани вълни
съ различни височини и дължини. Такива вълни даватъ въ резултатъ известното въ физиката интерфериране, т. е. сумиране, сливане на ВЪЛНИТЕ, при
което се явяватъ периодично мъняващи големината
си вълни
Теченията и формитъ на брътоветъ ИЗМЕНЯТЕ
характера на вълните. Така, когато морското дъно
постепенно се издига къмъ бръта, вследствие съпро
тивлението, което причинява дъното на движението
на вълната, основата на вълната намалява скоростьта
си, а върхътъ й продължава да се разпростра
нява съ сжщата скорость. Това е пъкъ причина за
образуването на това, което у насъ се нарича при
бой, или пречупване на върха на вълната. При това,
тукъ се явява не само разпространяване на вълно
образното движение на ВОДНИТЕ частички, но и едно
движение на водната маса къмъ бръта — явление,
което много ясно се наблюдава по всъки низъкъ
брегь, кждето дълбочината на водата постепенно
се увеличава, и което сжщо е причина за изхвър
ляне на наноси и водорасли къмъ бръта.

Стр. 27
Прибой се явява и на открито море при"силенъ
ветъръ (фиг. 1). Тамъ вътърътъ наблъта на върха
на вълната, надветрената й страна става почти хо
ризонтална, а подвътрената все по-стръмна и постръмна, докато се яви прибой. Такива вълни еж
най-опасни за корабоплаването, защото ТЕ СЪ страш
на сила изсипватъ големи маси вода върху кораб-

Фиг. 1.
ната палуба, нанасятъ разрушения и отвличатъ пред
мети и хора отъ палубата задъ борда. Отделни
плитковини въ морето сжщо причиняватъ прибой
на вълнитЬ. Задъ такива плитковини, обаче, се на
блюдава отслабване на ВЪЛНИТЕ. Въ това отноше
ние плитковини предъ рейдоветъ и пристанищата
еж естествени прегради за навлизането на ГОЛЪМИТБ
морски вълни въ ТБХЪ.

Фиг. 2.
При постепенно издигащо се къмь бръта мор
ско дъно, пристигащите откъмъ морето вълни, съ
приближаването си къмъ брега, постепенно измъ
нятъ посоката си и заематъ положение почти успо
редно на бреговата линия, фиг. 2. Това отклоняване на
вълнитъ се обяснява пакъ съ увеличаване на съпро
тивлението, следователно, намаление на скоростьта
на вълните съ намаляването на дълбочината къмъ
брЪга. Сжщо при главите на моловетв и вълноло
мите, при по-големи дълбочини, се явява едно от
клонение на вълните така, че те се завъртатъ око
ло края на вълнолома (фиг. 3) и навлизатъ отчасти
къмъ пристанището.
Стени или брегове съ наклонъ по-голъмъ отъ
'45° отражаватъ вълните, при което близко до са
мите стени се наблюдаватъ стоещи вълни.
Общо за силата и разрушителното действие" на
морскитъ вълни ще се зацоволимъ сжщо само съ
некои поочебиещи данни, които да дадать бегла
представа на читателя:
Силата на ударите на вълнитъ е твърде голЪма
и зависи отъ височината, дължината и скоростьта
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Стр. 28
на разпространението на вълните. Презъ зимата на
1894 г., въ пристанището Пилау, при една буря, вслед
ствие силнигЪ удари на вълните, бетонови блокове,
400 тона тежки, еж били изместени отъ гнездата
си, а 20 тона тежки блокове отъ външната страна
на вълнолома еж били прехвърлени надъ него въ
вжтрешната му страна.

Фиг. 3.

Има различни начини за измерване на ударната
сила на вълните. На фиг. 4. е показанъ уредъ за
измерване ьа тая ударна сила, който по нЪкакъвъ
начинъ се закрепва здраво на външната стена на
вълнолома или на брега, кждето ще се правятъ из
мерванията. Уредътъ се състои отъ дискъ а, който
се държи о 4 водоравни здрави пржта б, свободно
преминаващи презъ цилиндъра в, като за направля
ващи имъ служатъ двете дъна на ципиндра. Вжтре
въ цилиндра е закрепена здраво една шайба г, коя
то служи за опора на спиралнитЪ пружини д; тези
последнигЬ се стремятъ да държатъ шайбата а въ

нейното най-външно положение. Задъ опорната' шай
ба г, на равни разстояния, на пржтоветъ се надъватъ кожени пръстени е. Когато вълната удари
върху диска а, силата 'на удара преодолява силата
на спиралните пружини, дискътъ заедно съ пржговегв се придвижва назадъ, като пружините се свиватъ. Яко придвижването е толкова голямо, че ко
жените пржтове достигнатъ до задното дъно и ди
скътъ още се движи назадъ, кожените пръстени
биватъ изместени по пржтовегв на десно. Спедъ
като се премахне силата на удара на вълната, спи
ралните пружини връщатъ диска и пржтовегЬ въ
първоначалното имъ крайно положение. Отъ вели
чината на изместването на кожените пръстени се
изчислява силата на удара на най-големата вълна.
Съ такива и др. подобни уреди еж измърени
по германското и английското западни крайбрежия
налегания отъ удари на вълните 30 до 35 тона на
кв. м. Най-голема е силата на удара на височината
на морското ниво. Съ увеличаване на височината и
дълбочината надъ и подъ морското равнище, силата
на удара бързо се намалява. Когато вълната на
влезе ва пещеровидни кухини, то удърътъ й нагоре
е значително по-силенъ.
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Фиг. 5. Укрепяване на бр-вгъ.
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Отъ изложените данни може да се добие пред
става за големото разрушително действие на мор
ските вълни както на естествените брегове, така и
на изкуствените брегови укрепления, пристанищни
вълноломи и други строежи. Борбата съ стихията
на морскигЬ вълни е струвала и ще струва на чо
вечеството милиони средства и дългогодишни ла
бораторни и практически изследвания на десетки и
стотици труженици на техниката, които полагатъ
всички усилия, за да откриятъ най-подходящи форми
и най-здрави материални конструкции,., които да
устояватъ на морската стихия.
Не малко еж и ония, които се стремятъ да впрегнатъ въ полезна работа огромните количества ки
нетична енергия на морскитъ вълни, но до днесъ
до практически приложими резултати не се е
дошло.

СТЕФАНЪ НОЙКОВЪ

Л-ЬВО Н А БРОДЪ»!
разказъ
Ха, а едва ли сте ходили дори
Мики строи платноходъ! Това беше последната морски подвизи.
новина въ нашата компания. Това беше злобата — по море до Камчия или Ропотамо.
но не на деня, а на цълата ни последна седмица.
— Л, че такова, Любо, на Камчия вече ходихме
Какъ хубаво прекарвахме ние времето си. Су- . — се обади Емилъ.
тринь мжжегв отъ компанията правеха едно кросъ— Е, да, ходили сте. Но, безспорно съ моторница.
контри до топографския знакъ и обратно. И се
— Разбира се, че съ моторница.
връщаха точно за закуска. После целата компания
— Виждате ли, виждате ли сами, че съмъ ималъ
отиваше на плажа, кждето въ спортъ и въ разка право. Съ моторница! Та какво ще почувствувате
зване на пикантни историйки, времето до объдъ ми вие съ моторница? И минавате всички за спортисти!
наваше неусетно. Следъ обедъ—излети, а вечерь, Запомнете: само съ платноходъ може да се изпита
разбира се, на дансинга. На пръвъ погледъ, може истинската прелесть на морето. Съ платноходъ —
би, скучна програма. Лхъ, какво еднообразие—бихте дълъгъ и тъсенъ, съ котва и рупоръ, съ големи бели
казали вие. О, не, драги приятелю, никакво едно платна. Да скитате съ него на воля изъ безкрайната
образие, положително никакво! Защото това е схе ширъ, да се люлеете върху вълнитъ при безвътрие,
мата на нашите дни. Л- съдържанието. . . ахъ, съ да нощувате на непознати мъхта около голъмъ огънь,
държанието!
да бъгате отъ бурята, да сте истински морски вълци...
Впрочемъ, всичко това не е много важно. Лзъ го ето това е. Но защо ли ви разправямъ на васъ тия
спомнямъ само, за да посоча, какъ хубаво минаваха н^ща. . .
И Любо отчаяно млъкна. После ста*на и си отиде.
нашите дни. Пълно разбирателство, пълно единоду
шие и миръ. Просто патриархално—както обичаше Така той прави винаги.
Мики строи платноходъ. Но Мики, все пакъ, е
да се изразява дебелакътъ-докторъ, когато следъ
обедъ, съ лула въ уста, се изтъташе на терасата добро момче. Той е единъ отъ любимците въ ком
панията ни. И, все пакъ, не можа да устои.
върху своя шезъ-лонгь.
Впрочемъ, нека го кажа, Мики отдавна мечтаеше
Наистина, патриархално — бихъ казалъ и азъ
за
такова
нещо. Следъ обедъ, когато слънцето жа
сега. Малко спортъ, излети и танци, лекъ флиртъ
и мечтане на луна — това е така приятно! Вре реше немилостиво, ние обикновено бъхме на тера
мето минаваше и всички бъхме доволни. За мина сата на сънка. Предъ насъ се простираше безбреж
лото не мислехме, бждещето не ни интересуваше. ното море, юкдето трептеха подъ слънчевитъ лжчи
платната на малките бъли лодки. Т Б навъваха неПросто се наслаждавахме на днигЬ си.
удържимъ
копнежъ къмъ далечнитъ хоризонти. Ми
И изведнажъ: Мики строи платноходъ.
ки
тогава
се
взираше жадно въ синитъ простори и
Впрочемъ ц-влата тая отвратителна история я за
казваше:
бърка Любо. Защото, забележете, че Любо друга
— Лхъ, защо не съмъ сега на море1 Ей тамъ,
работа въобще н-вма. Той се занимава само съ това:
до
хоризонта,
да спусна платната, да се изтегна
да се яви внезапно въ некое тихо гнездо, да пусне
ловко и неусетно мухата въ главите на своитЬ прия върху пейките и люленъ отъ вълните, да чета
тели, да предизвика паника. И, после, внезапно да „Замъка на ужаса". (Точно по това време Мики се
изчезне — както е. и дошелъ. Л следъ време да те бЪше пристрастилъ къмъ криминалните романи на
срещне предъ „Савоя" или въ .Милано" и да те пи Уолеса).
Тия копнежи ние ги слушахме въ началото поч
та съ невиненъ видъ:
ти всеки день. Л веднъжъ му попадна въ ржце нъ— Е, мили, какво стана съ оная работа тамъ...? какво германско илюстровано списание, кждето
— и се засмива предизвикателно.
имаше снимки на цели ята платноходки, които ко-*
А ти си спомняшъ всичките неприятности по кетно се плъзгаха върху водата. Тия снимки подлу
„оная работа", вглеждашъ се въ ухилената му фи диха Мики. Той следваше инженерство въ чужбина,
зиономия и чувствувашъ неудържимото желание да всъко лъто ходеше на море, и страшно обичаше
го ударишъ. Но до това никога не е стигало—най- да показва познанията си по мореходство. Най-гомного можешъ да поканишъ Любо въ аперитива, лъмото удоволствие, което можеше да му се напра
защото той, все пакъ, е добро момче.
ви, беше да го наречешъ „морски вълкъ". Лко ли
Та и тази работа я забърка, разбира се, Любо. пъкъ това ласкателство бъше казано предъ дами,
Намерихме го единъ топълъ следъ обедъ върху Мики би те разцълувалъ отъ признателность.
терасата; люлее се на стола си и се взира въ да
Казвамъ всичко това, за да стане ясно, защо точно
лечния носъ Калиакра. Отначало всичко отиваше Мики се хвана на вждицата на Любо. Впрочемъ,
добре: какъ се чувствуваме тука, какъ прекарваме той постепенно беше забравилъ копнежа си къмъ
времето си и т. н. — все безобидни и безопасни хоризонтитъ и се случваше по цъли дни да не протеми. Но лошото дойде изведнажъ:
думва нищо по това. Но ето, че думитЪ на Любо
— Лхъ, чудно е морето, чудно и безбрежно — беха достатъчни да събудятъ старигв желания. Мики
подхвана мечтателно Любо и се загледа въ мани си спомни, че е инженеръ, че всъко лъто е на море,
че е престжпно да се губи така времето въ лентяйкюра си.
— Лхъ, море, море—отвърна на рапликата Ваня. ство, че е недостойно да се любува човъкъ на мо
— Разбира се, море,—ядоса се изведнъжъ Любо. рето само отдалече, че е божествено удоволствие
Морето си е море, то е чудно, но вие никога не ще да се чете „Замъка на ужаситЬ" подъ плъсъка на
съумеете да изпитате неговите прелести. Боже мой, вълните, че по нашето крайбръжие има такива само
като си помисля само: цели два месеца се обтягате кжтчета, че той е признатъ морски вълкъ—и всичко
на тия брегове, ще се върнете въ София обгорели това Мики си го спомни наведнъжъ. После се качи
и важни, ще говорите нал-вво и надесно за вашитъ въ автобуса и замина за града. Върна се късно.
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На другия день Мики започна да строи платноходъ.
Боже мой, какъ всичко се разбърка и се обърна
съ главата надолу! Мики почти не се виждаше, по
цълъ день б-вше заетъ при постройката. Само на
вечеря се явяваше — небръснатъ (горкото момче, не
му оставаше време за тоалета), съ запретнати ржкави и изпотенъ вратъ. И съ видъ на превъзходство
съобщаваше, че „килътъ на платнохода ще е Н-БЩО
знаменито", или пъкъ че -стожерътъ е въ състояние
да понесе деветь тайфуни поредъ". Той говореше за
вжзли и за мили, споменаваше морски термини и
понятия. Често го виждахме въ оживенъ разговоръ
съ моряцигв отъ поста или съ лодкаригв отъ край
брежието. И навредъ Мики ходеше съ вида на напрегнатъ делови чов"Ькъ, който най-после е попадналъ въ стихията си. После около насъ почнаха да
се явяватъ разни съмнителни субекти — съ каскети
и кърпи около врата. Т Б поглеждаха хищно въ наШИГБ стаи и ръмжеха. Мики гй водътие, обаче, подъ
ржка и ги наричаше „колеги", това бЪха „неговитБ
хора" — помощниците му.
Компанията се разкжса.„Патриархалниятъ животъ"
се загуби. Най-напредъ .боцманътъ" си спомни, че е
служилъ никога половинъ година въ флота и високо
заяви, че неговъ дългь като морякъ о. з. е да по
мага при едно такова благородно дело. Съ .боцма
на" къмъ .морските труженици се присъединиха" й
Танчето съ Дни. Танчето се занасяше по боцмана, а
Ани й беше доверената приятелка. Следъ два дни
при Мики отиде и полякътъ Жоржъ. На своя френско-полски жаргонъ той ни обясни, че отива отъ
любопитство и отъ скука. Това беше истина: Жоржъ
действително скучаеше, защото неговата Маришка
го напусна и отиде въ Кюстенджа.
И така компанията се раздвои. Това раздвоение
стана официално, когато една вечерь Мики покани
на отд-влна маса своитъ сътрудници, за да „полеятъ"
поставянето на стожера — на прословутия стожеръ.
Работата около платнохода кипеше. Мики гово
реше, но Мики рабогЪше за трима. .Колегите* му—
съмнителните субекти — подъ негово ржководство,
извършваха грубата робота. Боцманътъ и Жоржъ
повече говореха и по-малко работеха. Колкото пъкъ
за Танчето и Ани — ТБ само говореха и нищо не
работеха.
Така или иначе — Мики строеше платноходъ.
И това беше известно въ ц-Ьлия ни малъкъ курортъ.
Вечерь Мики нарочно се бавеше, за да дойде на
дансинга последенъ и съ уморенъ видъ да се от
пусне на стола. Той редко танцуваше, защото счи
таше и високо го заявяваше, че .танцитв еж заба
вление за празднигБ хора, а ние, да ние, ще си кажемъ думата на морето. . .". — като подъ това
„ние" той разбираше собствената си особа.
Платноходътъ бързо се оформяваше. Единъ капитанъ отъ нъкакъвъ компански търговски параходъ случайно попадна въ нашето общество и по
сети постройката. Сжщата вечерь въ казиното той
заяви; че „се строело н-Ъщо здраво*. Мики светна
отъ удоволствие, а после зае обичайната си съсре
доточена поза.
Мики мълчеше, но затова Танчето и Ани гово
реха и заради него за проектите му. И ние слу
шахме за големи далечни плавания, за дълги из
лети по крайбрежието, за нощуване въ непознати
места около голЪмъ огънь, за борба сь бурите, за
силни преживявания.
Слушахме и чакахме.
А Мики стоеше платнохода. . .
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„А. 12" се издигаше гордо до малкото мостче.
Той беше действително красивъ. Низкиятъ дълъгъ
корпусъ беше безупречно бЪлъ, съ една тънка черна
линия (тая линия докторътъ съ Ц-БЛОТО СИ неве
жество можа да нарече .ватеръ-линия", но той е
признатъ профанъ). На борда не липсваше нищо —
имаше котва и рупоръ, компасъ и часовникъ, куки
и гребла, шкафче за провизии и сандъче за книги
(тамъ заемаше почтено М-БСТО „Замъка на ужасите"),
имаше всичко дори и специално мътто за командира.
Защо Мики нарече своя корабъ съ това име —
не можахме да разберемъ. Въпросътъ за името на
историческия платноходъ отне два дни. Въ него
взеха участие вече и „неверниците", защото сега,
когато делото се увънча съ успвхъ, всички се счи
таха задължени да помогнатъ съ нещо. Дори дебелакътъ докторъ направи своето предложение: той
заяви на всеуслишание, че има само едно единствено
достойно име и това име е: „Гръмоносецъ". Нъкои
аплодираха, други се изсм-Ьха язвително, а Мики само
се навжеи и съ това реши еждбата на громкото име.
Полякътъ Жоржъ изрече некакво библейско назва
ние отъ 19 букви, а ветеринарниятъ лЪкарь отъ
курорта се изказалъ, че по-хубаво име отъ .Бъгачъ",
не може да се намери.
Но Мики постжпи като истински мжжъ: една
сутринъ той извика бояджията и го завлече при
постройката. Следъ два часа „кръщението" беше
готово: при носа отъ дветЬ страни се четеше съ
блестещи черни букви: „А. 12-. Защо Мики избра
това име — и до днесъ не ми е ясно. Ани отначало
се опита да намекне, че това „А* не е нищо друго
освенъ нейния инициалъ. Но когато Олга я запита
за значението на „12", Лни млъкна и никога не го
вори повече по това.
И така делото беше увенчано съ успехъ. До
казателство : красивиятъ платноходъ, който се полюляваше при мостчето и събираше тълпи любопитни.
Сега вече предстоеше изпълнението на „морска
та програма".
— При благоприятенъ въ-гъръ може да не се
върнемъ за обедъ . . . да, да, не ни чакайте, ще
свиемъ къмъ Галата . . . пистолетътъ е тукъ—гово
реше възбудено Мики и махаше ржце.
„А. 12" беше готовъ за пжтъ и наполовина из
дигнатите платна се издуваха отъ равния югоизточенъ вътъръ. На борда всичко беше въ редъ: про
визии, книги, греблата и т. н. На своето определено
место беше и пистолетътъ „Маузеръ" — У^бб. Ко
гато веднъжъ запитаха Мики, защо взема съ себе
си и оржжие, той отвърна:
— Не искамъ да рискувамъ нищо. Азъ отговарямъ за всичко на борда . . . и дълбокомислено сви
рамене.
Въ тоя раненъ утриненъ часъ, на мостчето стое
ше само високиятъ Емилъ, който б-вше излезълъ
да вземе ежедневната си студена баня. А на борда
ПЖТНИЦИГБ беха заели своите места. На носа, при
купа вжжа, се беше закрепилъ боцманътъ,' кой
то имаше ролята на втори офицеръ на борда,' а сжщевременно изпълняваше службата и на юнга На
пейките се беха разположили Ани, Мила и хубава
та Лили, дъщерята на ветеринарния лекарь. Танче
то съ мжка требваше да остане, понеже страдаше
тия дни отъ ужасенъ зжбоболъ. Но тя дипломатич
но изпрати приятелката си Ани, за да следи, дали
боцманътъ ще използува момента и ще продължи
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снощния флиртъ съ Мила. Дамите бъха съ лътни
рокли, съ умерено количество кремъ и червило вър
ху лицата си и съ илюстровани чужди списания въ
р/кце.
Колкото за „екипажа" на кораба, той беше заелъ
вече своето маневрено место, при кърмата. Мики
можа да бжде поздравенъ, защото следъ като по
строи пладнохода, сега имаше и универсалната роля
на екипажъ. Той беше неоспорваниятъ и общопризнатъ капитанъ, беше пръвъ офицеръ на борда, бе
ше кърмчия, бъше морякъ за маневриране, беше и
юнга, понеже събираше вжжетата. И отгоре на всич
ко беше и собственикъ на кораба. Това наистина
не е малко. Но Мики умееше'да цени положението
си. И взе всички мърки, за да покаже, че стои на
висотата си. Тия «мерки" се състояха въ специал
ната екипировка на тоя универсаленъ морякъ, която
той неизменно обличаше при плуване—т. е. когато
беше ,на служба". Това му „служебно" облекло се
състоеше отъ пъстра кърпа, вързана на главата, отъ
не по-малко пъстра друга кьрпа около шията, отъ
червена фанелка и едни безкрайно широки шалвари,
скроени по образецъ, даденъ отъ Мики. Необходимо
допълнение на служебната униформа съставляваше
и известно количество черни по, което Мики дискрет
но поставяше върху СВОИТЕ мустачки. При първото
тържествено отплуване той имаше на левото си
ухо една огромна обеца, но после се отказа отъ
нея — по съвета на доктора, който въ компанията
имаше ролята на магистеръ-елеганциарумъ. Впрочемъ и безъ тая обеца ефектътъ беше пъленъ: съ
обгор-Ьлото си отъ слънцето лице, съ черни мустаци

и фантастично одеяние, Мики представляваше на
борда единъ стопроцентовъ филмовъ пиратъ. Из
глеждаше че това е било неговото интимно жела
ние, защото когато веднажъ го нарекоха „Зангадоръ"
— Мики пламна отъ удоволствие.
И тая паметна сутринъ, въ пълна униформа,
включително и чернилото върху мустачкитъ% той
вземаше всички мърки за отплуване. Следъ като се
бори въ продължение на половинъ часъ съ нЪкакъвъ упоритъ вжзелъ, Мики въздъхна облекчено и
ръзко изкомандува:
— Готови! Всички по мъстата си!
После отпусна вжжетата и .отблъсна". Платната
се издуха и »Л. 12" се^ понесе плавно върху въл
ните. Госпожиците.заплъткаха съ ржце.
Това бъше третото отплуване и ние в-врвахме,
че поне то ще завърши напълно благополучно. За
щото първиятъ пжть, въ суетенето на тъй многоочаквания моментъ, Мики забравилъ да вземе греблата.
Следъ половинъ дневно скитане изъ залива, ТБ се на
мерили на едно почтенно разстояние отъ бръта.
Връщането подъ платна било невъзможно, защото
вътъра неизменно духалъ откъмъ сушата. Нещаст
ните мореплаватели стояха до късно вечерь въ мо
рето. А ние ги гледахме, какъ се ЛЮЛ-БЯТЪ съ спу
снати платна върху вълните и имъ завиждахме отъ
брега: б-вхме уверени, че сега Мики имъ чете на
гласъ „Замъка на ужаса". Късно вечерьта една мо
торница минавала набпизо и чула зовъ чрезъ рупора.
Тя ги домъкнала на буксиръ. Тогава подигравките.
валяха като градъ.

' тт-^^ззд^вр^^ВЧ^ЕЩ^ет^^ТЗД'

КЖТЪ ОТЪ ВАРНЕНСКОТО ЕЗЕРО

Снимка Бончо Караапояновь
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При второто излизане на море, кърмилото се беше
нещо повредило и требваше веднага да се върнатъ.
Надеждите ни бъха, че поне третиятъ пжть всичко
ще завърши благополучно и ще се затвърди рено
мето на нашия .морски вълкъ", което напоследъкъ
се беше доста разклатило.
Тоя пжть _Л. 12" пореше водата, но Н-БЩО все
не вървъше. В-втърътъ духаше слабо и равномерно,
вълни почти нъмаше, небето беше чисто. И, все
пакъ, нещо не бъше въ редъ. Мики се потеше и
правеше некакви сложни манипулации съ вжжетата,
но платноходътъ или се разтърсваше, или ръзко
се наклоняваше и караше дамите да извикватъ
нервно, или пъкъ не искаше да се насочи въ жела
ната посока, съ една дума, Мики не можа „да
вземе курсъ" — както самъ той се изразяваше.
Впрочемъ какъвъ курсъ искаше да вземе Мики,
това никой не разбираше, пъкъ не ни интересу
ваше. Разговорътъ на борда беше оживенъ, всички
бъхме доволни. На носа боцманътъ се беше сигур
но заклелъ да мълчи, но затова дамите бъбреха
неспирно. Особено словоохотлива бъше хубавата
Лили, която нескриваше възхищението си отъ на
шия морякъ.
— Мхъ, Вие Зангадоръ! Вие — Дугласъ Фербанксъ. . . . говореше тя и се взираше въ обгори
лото лице и черните мустачки на нашия приятель.
Нъмамъ нищо противъ тая симпатична госпожи
ца, но требва да подчертая, че тя е виновна за ка
тастрофата. Защото доброто момче Мики се забра
ви. Той виждаше мечтата си изпълнена: команду
ваше свой собственъ корабъ, носеше се върху въл
ните, играеше ролята на морски вълкъ — и всичко
това подъ огъня на две хубави кафяви очи, които
искреха отъ възхищение. Не само Мики, но който
и да е — не би издържалъ. И Мики не издържа.
Всичко стана много неочаквано. Спомнямъ си
ясно, че точно въ тоя моментъ, хубавата Лили каз
ваше:
— Да, азъ съмъ въ състояние да се влюбя до
ВЕСЕЛА
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полуда—когато се разнесе отъ носа силниятъ викъ
на боцмана:
— Лево на бордъ!
Мики схвана положението и още зачервенъ о т ъ
ухажванията на чаровната си пасажерка, се спусна
къмъ своите вжжета. Но тукъ той извърши фатал
ната грешка. Вместо да изправи силно наведения
отъ изменения вЪтъръ платноходъ, той наклони
още сжщото платно. . . Въ следния мигъ ние се
намерихме въ водата, а платноходътъ бавно с е
обърна предъ ОЧИТБ ни съ дъното нагоре.
Положението беше критично.
Най-безславно завърши третиятъ „походъ" на Ми
ки. Черниятъ рибарски каикъ б%ше дошелъ тъкмо
на време, защото дамитъ вече едва се държеха въ
обърнатите бортове, а и ние вече изчерпвахме оп
тимизма си. Стожерътъ — прословутия стожеръ —
беше прекършенъ, вжжетата въ безпоредъкъ, ед
ното големо платно скжсано, маса вещи, включи
телно и пистолета, загубени. Всичко това все се по
насяше. Непоносимото беше, че Мики можа да
обърне платнохода при едно сравнително тихо вре
ме, когато отъ буря и поменъ нъмаше. Реномето му
окончателно се провали, въпреки пиратската му еки
пировка.
Мики продаде платнохода, приложи къмъ него
гратисъ и своето .служебно" одеяние (съ изклю
чение на мустачкитъ) и побърза да напусне тоя
брегь. Въ София първото лице, което срещна, бе
ше Любо. Този се смаеше високо и запита:
— Яло, Мики, кажи ми, какво стана тамъ съ
оная работа — съ платнохода?
Мики му отговори съ една ругатня, която трая
точно 8 минути. После, успокоенъ по тоя начинъ,
той хвана Любо подъ ржка — защото Любо все
пакъ не е лошо момче — и му каза поверително:
— Знаешъ ли какво: ела да отидемъ въ онзи аперитйвъ. Имамъ единъ новъ проектъ; идната година
ще строя новъ платноходъ, но безъ платна — сама
съ моторъ.
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Силниятъ вътъръ беше прогонилъ отъ бръга Градчето като че ли престана да живее. КжщитЬдаже и хлапетата, които, съ ржце въ джебоветв, съ покрай бр^га, предъ това мрачно море, надъ коета
нахлупени каскети до уши, цълъ день притаени задъ се носеше оглушителенъ вой, изглеждаха по-самотни
нъкой камъкъ, чакатъ непредпазлива морска кокошка отъ другъ пжть. Въ една отъ тия крайбрежни кжщи
или патица да се приближи и да я замерятъ съ опрала чело на стъклото, стоеше Елена, дъщерята
прашката си. Но птицитЬ бъха избегали далечъ отъ на капитанъ Христо. Колко време бе стояла ката
бръга, гдето се пукаха сега големи мжтни вълни. вкаменена тамъ? Сйво-черното море се прорезваше
Черното ято, напомнящо траурна лента, б е отвъяно, отъ лентите на пената. Хоризонтътъ назжбенъ, пустикой знае где. Вълните прехвърляха фара. Морето ненъ. Като че ли, завръщайки се отъ много далечъ
кипеше. И задъ тоя оглушителенъ вой на видимия Елена обгледа стаята си. Цвътята задържаха очите
морски хоризонтъ буботеше единъ по-зловещъ гро- и. Бели и жълти хризантеми, тъмно-вишневи ка
хотъ. Като иззадъ врата, която всеки мигъ ще се рамфили. Циклами, чиито нежни цветове, тънко обасчупи подъ бъсенъ напоръ, за да нахлуе нещо не грени по края съ бледорозово, напомняха миниатюр
удържимо — страхотно, идеше другъ шумъ — на ни чайки, дигнали криле за полетъ. Но мъничкитъделечината, на откритото море. Бурята беше страш криле не политваха. Сякашъ всеко цвътче бъше
на; Всички рибарски лодки отъ градчето беха успъли душа на омагосана чайка.
на време да се прибератъ. Само за капитана Христо
- Искамъ една чайчица ! - б Ъ извикала веднъжъ
нъмаше весть.
малката Елена, а бащата й каза:
Главната улица беше като изметена отъ въ— Тич асамата,
макаръ че не можешъ да хвърчишъ
ика
търа. Бързо нъкой мжжъ я пресече и влезе въ " а
- Л к о те отнематъ отъ майка ти" тя би"
едно отъ многото кафенета или кръчми. Отъ тамъ плакала много. Какъ да вземемъ тогава малката чай
не се чуваше грамофонъ или радио. Загрижени, чица отъ майка й?
рибарите говореха и клатеха глава, допиваха за
Елена порастна. Тя не плачеше вече, че не може
мислено чашата си вино, плащаха и си отиваха.
да си улови чайка. Тя имъ се радваше, когато ле-
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тЬха надъ вълните и изведнъжъ, като стрела, се за
биваха въ водата. И тъ, като рибарите, търсеха
своята храна тамъ. И те като хората тжгуваха, ко
гато младата чайка паднеше на бръга и нъкое хлапе
я улавяше, а следъ него тичаха купъ дечурлиги.
Тогава цълото ято чайки летеше, описвайки бавно
спирали съ единъ и сжщъ жаленъ викъ, така различенъ отъ кръсъка предъ буря. А две чайки
слизаха съвсемъ низко, кацаха на земята, подхвъркваха почти до главата на своето дете, безпомощно
ридаейки. И дълго следъ като хлапакътъ изчезваше
съ своята н^жна жертва, чуваха се виковете на
орляка. И какво ли нямаше въ тоя викъ?. . . Елена
знаеше всичко това, защото отъ дете растъше въ
крайбрежната къща. Сега чайките се бъха изпо
крили въ СВОИТБ гнезда. А тя стоеше въ стаята безъ
да крещи, безъ да вика, че тамъ, въ морето, кой
знае где се лута единъ корабъ съ нъколко живота.
Тамъ беше и Андрей, когото тя обичаше. Напраздно
баща й си гласеше другъ зеть. Андрей не беше
чайка и тя не можеше да се откаже отъ него.
Какъ злокобно — тихо б е въ кжщи! Сякашъ
имаше тежко боленъ . . . И какъ зловещо се носе
ше отвънъ бурята, докато дълбоко въ сърдцето
трептйше, изопната до скжсване, струната на оча
кването.
Изведнъжъ Елена се сепна.
— Охъ, мамо, ти ли си ?
Майка й влезе и се отпусна на стола. Между
веждите й беше връзана дълбока бръчка. Тая голъма силна жена, която винаги се смееше, имаше
сега такъвъ измжченъ видъ. Елена се отдалечи къмъ
прозореца, за да ск^ие сълзите си. Дълго и двете
мълчаха. . . Следъ това Елена изкочи на двора и
следъ мигъ се върна съ кипарисови и бръшлянови
клончета. Откжсна хризантеми и карамфили. Майка
й я гледаше съ неподвиженъ погледъ.
— Почакай—каза тя и отиде въ съседната стая.
Тамъ, върху скрина, покритъ съ бродирана покривка,
имаше неща, които стоеха неизмънно все така отъ
двадесеть години: свадбениятъ портретъ, свадбениятъ
вънецъ, двегв венчални свъщи, превързани съ по
тъмнели кремави панделки. Това бъха символите на
нейното щастие. Тя се върна при нея съ едната свъщь.
— Запали я предъ иконата на светеца..
Елена излезе. Въ мрачната привечерь брегътъ
се разстиляше черенъ, пустиненъ край разпененото
море. Като отъ невидимо пепелище, вътърътъ гонъше отъ западъ черенъ облаченъ димъ. И той се
сгжстяваше върху източния небосводъ, който се из
дигаше като отвесна планина съ призрачно-седефенъ
блъсъкъ. Имаше нъщо страхотно въ тоя седефенъ
блъсъкъ, подъ който пълзеше назжбениятъ хоризонтъ. Отъ гребените на вълнитъ се отвеваха бели
дантелени була. И въ фученето на вътъра, и въ вър
тежа на облачния димъ и въ гръма на разпукващитъ се вълни имаше никакво диво самоопиянение.
Елена тичаше, притиснала цвътята къмъ гърдитв си.
Морето беше пустинно. . . Ни птица, ни корабъ. . .
Само разтворени алчни бездни, по чиито ржбове
цъвтвше п-вната. И да знаешъ, че тамъ има хора и
тв" да ти еж всичко: бръгътъ ти, твърдината ти, заветъть ти. Елена неволно обърна погледъ къмъ
КЖЩИГБ, като да приюти своя страхъ. Презъ голите
клони на дърветата, като напуснати и необитаеми
стоеха КЖЩИГБ съ затворени врати и прозорци. . .
Елена спр-Б предъ старата църква, изградена току
до самата вода. Тукъ вътърътъ отъ североизтокъ
духаше още по-силно. Та бутна тежката висока
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врата. Въ полутъмнината силуети нз неколко при
ведени жени. Елена окичи иконата на своята светица,
на Богородица и на св. Никола. Тя коленичи. И
малката й душа се устреми въ молитва къмъ не
знайната висша воля, която стои надъ бурята, надъ
еждбинигъ хорски. Презъ мрежата отъ сълзи, пла
мъците на СВЪЩИТБ трептеха като звезди въ нъкакво мистично небе, а очите на светеца я гледаха
така дълбоко, така проникновено. . . Когато изли
заше, Елена се сблъска при вратата съ Андреевата
майка.
— Моли се! — казваха очитъ на Елена. — Моли
се за сина си, за Андрея, когото обичамъ!...
Навънъ б е станало съвсемъ тъмно, Въ късната
есень нощьта падна изведнъжъ върху морето. Про
зорците светеха съ слаба безпомощна свътлина. Тя
изглеждаше като статуята на спокойствието. Въ
срещния жгълъ широко дървено легло.. . Мракътъ
се сгжстяваше, ставаше плътенъ, почти осезаемъ като
черна стена. Само пъната още по-ръдко се белееше
край брега. И въ тоя блесъкъ имаше нЪщо отъ
белотата на мъртвешка плащаница. Една жестока
ржка тъчеше тая нощь жичкитъ на погребаленъ
плащъ. За кого ли? . . .
Напраздно Елена се мжчеше да заспи. Едвамъ
се унасяше и се събуждаше съ разтуптвно сърдце.
Сънуваше, че морето е подкопало брега и че на
праздно всички врати и прозорци еж затворени добре.
Водата ги счупва и нахлува.
Когато Елена б е дете, тя се боеше отъ тоя вой
на морето и отиваше да спи при майка си. Сгушена,
приютена, тя си мислъше тогава:
— Щомъ порастна, ще си построя кжща всрЪдъ
града. Ще имамъ стаичка, иззидана отъ камъкъ, съ
дебели стени, безъ прозорци. Тамъ ще спя въ бурни
те нощи. Тамъ шумътъ на морето нъма да се чува.
А сега ? — и въ стаичката безъ прозорци да
беше, пакъ не би приспала своя страхъ. И тя ским
теше въ възглавницата си като загубено кученце...
. . . Полунощь минаваше. Късниятъ луненъ сърпъ
прореза облаците, освети настръхналото море, и
пакъ потъна. Вече трета нощь откакто гемията се
луташе надъ вълните. Моторътъ бъше угасналъ.
Корабътъ стенеше съ всичките си дъски. Андрей,
безчувственъ за воя на вълните, за съскането на
вътъра, дебнеше само едно: непрекженато мъняващата се посока. Той се вслушваше въ гласа на капитанъ Христо и като привидение, почти срасналъ
се 6 стълба, съ желъзни ржце се мжчеше да раз
гъне едно платно, да свие друго, което съскаше и
се изтръгваше. Корабътъ се наклоняваше, силно,
ВЪЛНИТЕ задъ него идъха. Не ?! Тъ идъха отъ всички
страни, да го потопятъ въ единъ мигъ и да остане
пълното тържество на бурята. Нъкжде въ лево
блесна светлина и пакъ потъна. Фаръ ли беше?
Остритъ му очи сякашъ видеха миражния брътъ, съ
захвърлените печални кжщици, тъй малки предъ
огромното море, съ отчаянитъ сърдца, които все
още се надъватъ, молятъ. Нима утрото щъше да
сложи траурни ленти върху тия врати? . . .
. . . Когато сутриньта Елена ръзко се пробуди,
тя остана неколко секунди съ праздно съзнание. Но
светкавична мисъль веднага го освети! Бурята,
баща й, Андрей... Бурята продължаваше, но морето
не бъ сжщото. Съ погледа на познавачка, Елена
гледаше: къмъ бръга идъха сега вълнитъ на широки
дълги редици. Отломки, почернели греди, се лю
лееха между тъхъ. Ревътъ на вълнитъ напомняше
ревъ на разярено, но уморено вече животно. Мина
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младиятъ рибарь Стефанъ. '1ой не говоръше съ
Яндрея отъ година насамъ. Той се позапре, погледна
къмъ прозореца и пакъ продължи нагоре.
—Идатъ, идатъ!—се разнесе силенъ детски гласъ
отъ двора.
— Гемията иде,—викаше съседското момче, заПЪХГБНО, зачервено отъ бъгането.
Я при плахия погледъ на Елена, то гордо добави:
— Тя е, познавамъ я измежду сто други.
— По бр%га бързо беха наизкочили жени, загър
нати въ шарени шалове, мъже съ наметнати палта,
хлапета съ нахлупени до уши каскети. Елена ти
чаше, безъ да вижда никого. Вътърътъ разхвърли
КОСИГБ й, но не можеше да изсуши сълзите. Тя
стигна до старата църква и североизточното море
се разкри. Единъ корабъ, корабътъ на баща й, ид-вше.
Секунда Елена се застоя неподвижна. Предъ замреженитв й очи корабътъ летъше върху бурното море
като фантастично видение отъ приказките. И тя се
спустна къмъ скелята. Всички се струпаха натамъ.
— Нали ви казахъ, единъ е капитанъ Христо. Не
ще се предаде лесно той,—казваше едъръ старъ
рибарь, загьрнатъ въ подплатено съ овчи кожи
дълго палто отъ синъ шаекъ.
— Лодката на гемията я нема,—забеляза нъкой.
— Дребна работа,—отвърна другъ. И всички го
вореха високо, съ ржкомахания, смееха се, искаха
да видятъ спасените, като че ли ТБ носъха съ себе
си незнайни съкровища отъ острова на пиратите.
Да, гемията носъше за некои отъ посрещаните найголемите богатства на свъта — неколко живота на
любими сжщества.
— Голема риба уловихте, а капитане?—се про
викна стариятъ рибарь и широко се разсмъ съ дълбокъ гьрленъ смехъ.—И тъкмо на време; че вече се
бехъ загрижилъ—какъ ще празднуваме безъ тебе
Никулдень. — Всички тия, които посрещаха.своите
другари, весело се смееха, като че ли морето имъ
б е дало най-после очаквания ловъ. Погледътъ на
Елена се отмъсти отъ баща й, който се качваше по
стълбата, върху Яндрея. Колко тесни беха очите
му, като две зелени пламъчета, уморени отъ бдение.
И тия две пламъчета светнаха съ нова сила, когато
Елена го погледна. . . Той тръгна съ майка си, която,
малка и загубена въ черния шалъ, ситнеше край негоВъ кжщи Яндрей заржча на майка си да го събуди
вечерьта.
—Добре, Яндрейчо—и майката излезе на пръсти.
Лицето й свътъше. Синътъ се б е върналъ. Какво
можеше да иска тя повече? . . . Яндрей потъна ве
днага въ дълбокъ сънь, по-дълбокъ отъ бездната
на морето, което щеше да ги вземе завинаги — изменчивого, страшното и все пакъ любимото море...
. . . Лампите — сини, зелени, червени свътъха тая
вечерь около гръмкия надписъ „Морско казино". Край
брежното кафене се б е превърнало на танцуваленъ
салонъ. Въ групата на момичетата, като изваяние на
морска богиня, изпъкваше Елена. Тя сияеше въ но
вата си свътло-синя рокля. Коланътъ отъ по-тъмна
лъскава коприна наподобяваше панделките на мор
ски треви. Въ изреза на ржкавитв красивата за-
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обленостъ на раменете изпъкваше съ топлия бл%съкъ на седефена раковина.
— Здравей, Василе, нъма ли да почвашъ вече?—
се провикна току-що влизащиятъ Яндрей. И той
бе новъ, неузнаваемъ въ тъмносините си дрехи.
Раменете му изпъкваха широки, мощни. Отъ мурга
вото му лице струеше сила. Елена изведнъжъ се
почувствува горда.
— Да, да Василе, уморихъ се три денонощия да
танцувамъ моряшкия танцъ. Сега искамъ другъ.
^Василъ хармонистътъ се заеме доволенъ. И на
лицето му остана само усмивката, подъ големигБ
черни мустаци.
Още при първия тактъ на барабаниста Яндрей и
Елена затанцуваха. Той я завърте, увлече я изведнъжъ
въ единъ другъ светъ, кждето те оставаха сами
единъ за другъ, щастливи. И въ тия кржгове на
танца имаше нещо отъ опиянението на птицата, която
описва плавни спирали въ летежа си.
Когато танцътъ свърши, къмъ ГБХЪ се приближи
Яндреевъ другарь.
— Е, приятелю, поздравлявамъ те.
— Защо? — попита Яндрей.
— Капитанъ Христо сега разказваше за вашитъ
премеждия. Всички сте се борили юнашки. Я за тебъ
каза, че си билъ истински морякъ. Ти спечели и
бащата.
— Язъ не го спечелихъ—заеме се Яндрей.—Спе
челихме го.—И той погледна Елена. Когато Яндрей
се смееше, изчезваше голъмиятъ силенъ момъкъ съ
леко свитите черни вежди надъ замислените зелени
очи. Оставаше само младиятъ човекъ, съ почти детско
сърдце, готово да се радва, да верва.
Елена и Яндрей се отдалечиха въ единъ жгълъ.
—Знаешъ ли?—заговори Елена.—Снощи Христина,
клисарката, ми каза, че миналата нощь току-що за
спала късно и се събудила отъ внезапенъ шумъ.
Чула, че се отваря църковната врата. Тя погледнала
презъ прозореца и видела светлина: това било свети
Никола, около него светело. Той слезълъ на бръга.
Христина видела какъхвърлилъ плаща си върху въл
ните, седналъ върху него и се отдалечилъ въ нощьта.
Христина гледала, докато сиянието надъ ВОДИТЕ из
чезнало. И тя разбрала, че светецътъ е отишелъ да
спасява. . . — довърши Елена. Въ гласа й трепнаха
сълзи. И очитЬ й засветиха съ новъ блъсъкъ.
Отъ съседната маса некой удари съ юмрукъ
викайки:
'
— Свири, Василе, свири!
Пиянъ ли б е ? Не, това беше единъ отъ риба
рите на капитанъ Христо.
Василъ разтвори пакъ хармониката. Привелъ меч
тателно глава встрани, той гледаше какъ танцуватъ
Елена и Яндрей. И той си мислеше:
— Никой не знае, отгде ще дойде късметътъ му.
Понекога бурята го носи.
Лунниятъ сърпъ огръ целото градче.
Всички прозорци бЪха тъмни. СвйтЪше само край
брежното кафене. И вътърътъ, притихвайки край
прозорците, откжеваше по некой игривъ звукъ отъ
хармониката и го отнасяше къмъ широкото, утдин-
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В Ъ Н Ш Е Н Ъ П О Л И Т И Ч Е С К И ПРЕГЛЕДЪ
Въпреки потушването на бунта въ Токио и све
денията, които ув-Бряватъ, че правителството е
господарь на положението, разигралите се презъ
последните дни събития въ японската столица не
губятъ нищо отъ своето значение. Те си оставатъ
като резултатъ на дълбоки вжтрешни конфликти
въ тази далечна, тайнствена страна, конфликти —
малко или почти неизвестни за широката европейска
публика.
Всички помнятъ съ каква неповторима дързость
Япония напусна Обществото на народите, за да
продължи съ не по-малка суровость своя завоевателенъ походъ въ Китай, безъ да се смущава отъ
протестите на великите сили, чиито интереси беха
застрашени и пренебрегнати.
Това поведение на Япония едва ли не предиз
вика на НБКОЛКО пжти възпламеняването на оная
искра, отъ която може да пламне пожарътъ въ Да
лечния изтокъ.
Благодарение само на дипломатическа отстжпчивость, неспокойството на жълтата раса е било
обуздавано, но никога не е имало гаранции, че
Япония е задоволена.
Години наредъ тя търси земя за своето свръхъ
население. Тя се задушва въ своите тесни, за
70 милионни души, граници. Освенъ това и въ
Япония има лошите последици на свръхиндустриализацията, но въ много по-остра форма, отколкото въ
европейските държави. Евтината работна ржка въ
Япония позволява на нейните индустриални произ
ведения да бждатъ конкурентноспособни въ всич
ките краища на света.
Но за това требватъ нови източници за сурови
материали и нови пазари.
Голема е въ Япония и реакцията срещу социал
ните неправди. Тази реакция, именно, се изразява въ
особени бунтове и движения. Дори големиятъ познавачъ на Япония, френскиятъ писатель Шадурнъ,
изтъкна преди известно време, че както експанзивностьта, на която главенъ носитель се явява офицерството, така и жаждата на страдащите бедни
маси търсятъ и чакатъ своето спасение въ импера
тора, комуто се приписва божественъ произходъ
и липса на човешки слабости.
Затова ония, които извършиха бунта въ То
кио, не могатъ да се обвиняватъ въ зли чувства
противъ императора и династията. Още повече, че
въ своя манифестъ те подчертаватъ, че офицерите
мислятъ, че „изпълняватъ своя дългъ къмъ коро
ната". Въ основата на бунта, обаче, лежатъ недо
статъчна щедрость на политиците спрямо армията
и възмущението отъ техната нерешителность въ
провеждането на японската политика въ Далечния
изтокъ — политика, която иска разширение на
територията.
Интересно е, че слабата съпротива, срещната
отъ бунтовниците, показва, че те еж подкрепени
отъ голема часть на армията и общественото мнение.
Това обстоятелство ще причини големи мжчнотии
на японското правителство, което ще требва да
разреши една трудна задача: или да канализира
брожението всредъ армията извънъ границите на
страната, като по тоя начинъ предизвика неминуемо
важни събития и, може би, война въ азиатския материкъ, или да се опита да обуздае младите еле
менти на армията, което ще предизвика повторянето на нови военни безредици.

Последните събития въ Япония, обаче, съсредо
точиха вниманието на целъ светъ и върху некои
скрити причини, които движатъ японския животъ въ
всичките му прояви. Една отъ техъ, най-важната
може би, еж тайните сдружения, които не еж малко
на брой, при все, че преследватъ почти еднакви цели.
Най-известното тайно сдружение е, безъ съмне
ние, така нареченото „Черниятъ драконъ" — офи
циално ржководено отъ графъ Ухида, но въ действителность отъ винаги твърдата ржка на стария Тояма.
„Черниятъ драконъ" е най старото и едновременно
най-почитаното отъ тайните сдружения. То се явява
въ помощь на всички други сдружения, гонени отъ
полицията или разтуряни отъ властьта. Това сдруже
ние е осветило политическото убийство и му е дало
свещенъ характеръ.
Но най-дейното отъ тези тайни сдружения е
„Кръвното братство",—Кетцу-мей-данъ" или, преве
дено: „Тези, които не се боятъ отъ смьрьта". Това
сдружение обединява само военни и студентите отъ
университетите въ Токио и Киото. То действува въ
всички среди — правителствени и опозиционни —
съ еднаква сила, защото неговата едничка грижа
е да премахва онези, които счита вредни за японския
народъ.
Сдружението „Кинки—Кекокай („Преградата на
империята") сжщо проявява своята сила: презъ 1933 г.
то изпрати на баронъ Хиранума и на графъ Макино
— и двамата съветници на императора, едно, напи
сано съ кръвь писмо, за да иска примерно наказа
ние за адмиралъ Баито, сжщиятъ, който бе убитъ
презъ последните бунтове:
„Ние имаме намерение да направимъ нещо про
тивъ лицето, което погази и опетни славното име
на японския императоръ, чийто блесъкъ осветява
целъ светъ и ще спаси земята. Вселената и всички
човешки сжщества, които живеятъ подъ слънцето,
требва да бждатъ поданници на набожния и бо
жественъ императоръ на Япония".
На 15. май 1932 г. сдружението „Никио жюкю
(„Обичь къмъ родната земя") — което за случая
влезе въ ролята на „Кръвно братство", чиито чле
нове били арестувани — уби министъръ-председателя Инукай. Десеть морски офицери, единадесеть
юнкери отъ военното училище и двадесеть цивилни
участвуваха въ съзаклятието и беха арестувани преди
да почнатъ да действуватъ противъ графъ Макино,
стария князъ Сайонжи, Японска банка и генералния
щабъ на партията „Сейукай". Все пакъ въ про
винцията беха извършени много убийства. Придруги случаи съзаклятниците правеха харикири, но
тези предпочетоха да бждатъ изправени предъ Вър
ховния еждъ, за „да бждатъ еждени отъ народа".
Наложеното наказание отъ четири години затворъ
показа, че и сждиите беха толкова големи родолюб
ци, колкото и обвиняемите.
Могатъ да бждатъ посочени още много други
тайни сдружения, като: „Меи-ринъ-кай", което брои
двеста хиляди члена, всички подъ заповедите на
генералъ Танака — бившъ воененъ аташе въ Вашигтонъ, „Кодо-кай" („Гласътъ на императора"), осно
вано отъ генералъ Яраки, съ лозунгъ: „Убивай безъ
пощада" и др.
Средъ всички тези сдружения дисциплината е
безмилостна. Всеко неблагоразумие е наказвано съ
премахването на виновния, а поетите задължения
еж вечни и по техъ не може да се разисква.
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Обратната страна на дейностьта на тъзи тайни
сдружения е нгпрекжснатото отслабване на дисципли
ната въ войската.
Бунтътъ въ Япония е ликвидиранъ, безъ да се
прибегне до оржжие. Водачите му се самоубиха,
обаче, всички изгледи еж, че техните последователи,
които еж пръснати изъ цялата страна, особено всръдъ
младото офицерство, ще продължатъ делото за
обновяване на страната и разширяване на японската
територия чрезъ една война за сметка на Китай и
Съветска Русия. Смъта се, че императорътъ, следъ
този бунтъ, ще наложи една промяна и въ външната
и вжтрешната политика на Япония.
Кой ще бжде първиягь министъръ, който ще
съумее да се справи съ усложненото положение,
вследствие бунта въ армията — това е проблемата,
която занимава цъла Япония. Безъ съмнение импе
раторътъ ще повика своя съветникъ — принцъ Сайонжи, който ще го посъветва въ избора на лицата,
способни да образувагь и създадатъ единъ националенъ кабинетъ въ пълния смисълъ на думата. Из
вестни среди мислятъ, че Окада би могьлъ да бжде
натоваренъ да образува единъ новъ кабинетъ, но
тази евентуалность е изключена. Набелязваните имена
еж: баронъ Хиранума, бившъ педседатель на частния
съветъ, принцъ Коноаи, председатель на император
ския домъ, генералъ Кавай, частенъ съветникъ, Юаза,
министъръ на императорския домъ, генералъ Минами,
японски посланикъ въ Манчуко и главнокомандва
щия армията въ Квантунгъ. Докато императорскиятъ антуражъ е на мнение, че новото правител
ство требва да следва една нова политическа линия—
както вжтрешна, така и външна, за да може да от
говори на нуждите на момента—японскиятъ посланикъ
въ Вашингтонъ г. Саито заяви, между другото: »Миръгь въ Тихия океанъ нъма да бжде смутенъ отъ
неотдавашния воененъ бунтъ въ Япония".

Морски
Англия
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Осжждайки милитаристите, които еж една опасность за своята страна, г. Саито добави: „Ако мили
таристите получатъ управлението на нацията, това
би било едно нещастие за Япония, както и за всека
друга страна, но това нъма да стане никога въ
Япония, кждето, за щастие, има доста здравъ разумъ
и истинско родолюбие, за да може да се посрещне
каквото и да било положение. Мога да кажа, че
неотдавашниятъ бунтъ нъма да измени ни най-малко
вжтрешната и външната политика на Япония".
Това е достатъчно, за да се схване отъ каква
сериозность могатъ да бждатъ японските събития
не само за страната на изгръващото слънце, но и
за политическото положение въ Европа.
Сжщата сенка на неизвестность лежи и върху
земята на нашата съседка — Гърция.
Въпръки големите усилия, направени отъ гръц
кия краль Георги, враждата между шефа на популистката партия Цалдарисъ и шефа на венизелистит% Суфулисъ остава непоправима.
Като пречка за постигане на споразумението, из
пъква особено ясно портфейлътъ на министерството
на вжтрешнитъ работи. При последните преговори,
за воденето на които е билъ натоваренъ началникътъ на кралския кабинетъ, шефътъ на венизелистигв е настоялъ това министерство да се даде на
тЪхъ, като се е съгласилъ министъръ-председательтъ
да не бжде нито той, нито Цалдарисъ.
Този е билъ последниятъ опитъ на краля.
Сега нему не остава нищо друго, освенъ да чака
откриването на парламента, за да се направятъ и
тамъ усилия за съставяне на новия кабинетъ.
Ако и тези усилия завършатъ еъ неуспъхъ, ще
се образува, може би, правителство подъ председа
телството на Демерджисъ, като портфейлите на
вжтрешнитъ работи, войната и финансите се поверятъ на други лица.
Б. Първановъ

новини
Поради усложненото международно положение
Морската камара на съединеното кралство е обя
вила, че всички договори за афретиране,'тръбва да
иматъ специална клауза за .воененъ рискъ".
Споредъ тази клауза не се разрешава товарене
или разтоварване въ портове, находящи се въ бло
кирана зона, когато блокадата или забраната за
разтоварване на стоки е дадена следъ тръгването
на търговския параходъ.
Такъвъ корабъ може да спре въ всеки другъ
портъ, предвиденъ въ договора за афретиране, стига
да не е въ забранената зона. Стъкмителътъ има
право, въ такъвъ случай да получи навлото, сжщо
както ако е разтоварилъ стоките въ порта, предви
денъ въ оригиналния коносаментъ. .
Това е следствие на увеличената свърхтакса,
поискана отъ осигурителните дружества, срещу ри
ска за война при минаване на Червено море и за
да се избътва Суецкия каналъ.

Пжтническиятъ параходъ „Олимпикъ" е продаденъ за разрушаване. Купенъ е билъ за 100,000 Ь.
и преостжпенъ по сжщата цена при условие, че ще
се разваля въ корабостроителницата Ярроу.
„Олимпикъ" има 46439 бр. тона, гори мазуръ и
е братъ на „Титаникъ". Заложенъ е билъ презъ
декемврий 1908 г., а спуснатъ на вода презъ 1910 г.
Първото си пжтуване е направилъ на 14. юний 1911 г.
Тогазъ той беше най-голъмиятъ корабъ на света.
На първото си пжтуване е далъ 21.17 мили скорость
на отиване и 22.32 мили на връщане. Презъ войнака е билъ реквизиранъ отъ адмиралтейството и е
пренесълъ 200,000 войници.
Развалянето му ще трае 18 месеца. Заплатите,
които ще се заплатятъ за това, ще възлъзатъ на
100,000 1-. Вънъ отъ това, необходимото драгиране
на реката Тайнъ за вкарване на кораба ще стру
ва 2600 Ь.
— Английските параходни дружества, които обслужСъветска Русия
ватъ Далечния Изтокъ и американските пристанища
на Атлант. океанъ- еж на пжть да сключатъ обща
Проектътъ за разширение и удълбочаване на
спогодба, за да минаватъ параходигв имъ презъ каналите, свързващи Балтийско море съ р. Волга,
носъ Капъ, вмъсто презъ Суецкия каналъ.
е удобренъ отъ Съвета на народнитъ комисари.
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Крайната цель е да се свържатъ Балтийско и
БЪло морета съ Каспийско и Черно море, чрезъ мре
жа отъ канали презъ съветска територия, позволя
ващи да минаватъ малки морски еданици, включи
телно и военни кораби.
—' Капитанътъ на влекача „Советъ* е осжденъ
на смърть въ Баку. На 31. май м. г., когато този
влекачъ е влачилъ въ Каспийско море петролния
параходъ «Съветски Язебейджянъ", на последния
избухналъ пожарь вследствие взривъ. Капитанътъ на
влекача заповЪдалъ да отрежатъ влекалата и изоставилъ кораба.
Това нещастие е струвало живота на 27 души.
• — Отъ времето на нещастния походъ на „Челюскинъ", само Хибиряковъ" презъ 1931 г. премина
Северния ледовити океанъ, като показа, че е въз
можно мореплаването безъ зимовка.
За пръвь пжть тази година четири търговски
параходи, безъ особени приготовления, минаха Се
верния морски пжть. „Лнадиръ* и „Сталинъ" ми
наха отъ изтокъ къмъ западъ, отъ Владивостокъ
въ Мурманскъ, а „Искра" и „Ванцети" въ обратна
посока.
Това пжтуване беше подпомогнато отъ по-раншнитъ- опити, отъ по-гжстата система на полярни
станции и присжтствието на ледоколи, натоварени
да следятъ за пжтя. Требва да се над-вваме, че въ
близко бждеще новиятъ търговски пжть ще допри
несе за економическото събуждане на огромните
области, изоставени досега далечъ отъ цивилиза
цията. Проектира се редовна служба отъ идващото
лЪто.
— Ледоколътъ „Садко" се е завърналъ отъ по
лярната си научна експедиция, следъ дълго и опасно
пжтуване въ северните широти и е вл%зълъ въ Лрхангелскъ.
— Тази година за първи пжть. се откри служ
бата съ параходи между Москва и Ярхангелскъ—
Бъ\по море. Обслужвана е била отъ параходите
„Емилиянъ Пугачевъ и „Рудзутакъ". Параходите еж
извършили 6 рейса.
Италия
Италианското правителство е купило отъ разни
германски параходни дружества осемь големи пжтнически параходи за пренасяне на войски и мате
риали въ Етиопия. Между тия кораби е и голЪмиятъ
пжтнически параходъ „Мюнхенъ" отъ Норддойчеръ
Ллойдъ.
— ГОЛЕМИТЕ превози на войски и материали за
италианските действия срещу Дбесиния се отразиха
на италианската и международната навигация.
Пристанището Масауа е буквално задръстено и
параходите правятъ значителни закъснения. Разто
варването става споредъ естеството на стоката.СтоКИГБ, които се развалятъ, иматъ преимущества.
СкладовегЬ на вжглища на Червено море еж
увеличени и модернизирани, за да могатъ да отговорягь на нарастналигБ търсения.
Количеството на италианските кораби или кора
бите, пжтуващи за италианска смътна и минаващи
Суецкия каналъ, се е увеличило чувствително. Сред
но минаватъ 2 параходи на день. Повечето еж ита
лиански кораби, новостъкмени за този трафикъ, но
английските кораби, наети съ .йтеспаг&г се увеличаватъ. Италианските товарни параходи еж изтегле
ни отъ линията къмъ Ла Плата, подъ претекстъ, че

навлата по тази линия еж незначителни. Въ действителность Италия има нужда отъ този тонажъ за
Африка. Тези кораби еж заменени въ южно-атлантическата линия съ гръцки параходи, наети съ КтесЬаЛег. Транспорти съ аржентинско жито еж били
отправени подъ гръцко знаме за европейски приста
нища, кждето стоката е била трансбордирана върху
италиански кораби съ назначение нЪкой портъ въ
Червено море.
Италия" продължава да купува параходи.
— Италианското правителство е иззело отъ кора
бостроителницата Монфалконе парахода Вагогу отъ
15000 тона, построенъ за смътка на Полското пра
вителство и предполага да го използува за прена
сяне на войски за Етиопия. Полското правителство
е протестирало предъ италианското за това изземване.
Франция
На 30. септемврий т. г. е било открито въ Брестъ
новото морско чилище, започнато презъ ноемврий
1929 г- Училището се намира предъ залива и отго
варя на всички технически изисквания. Училището,
заедно съ всички пристойки, заема 20 хектара место.
Предвидено е за 380 ученика. Предвижда се още по
стройка на помещения за командния и преподава
телския персоналъ, закритъ плувенъ басейнъ и игри
ще за учениците. Съ завършването на всички по
стройки, предполага се, че училището ще струва
около 100 милиона франка.
Холандия
Помощь отъ държавата на холандскитгъ ко*
раби. Презъ 1932 г. беше учредено отъ правител
ство въ Холандия дружеството В. Е. N. А. 5., пред
назначено да отпуща заеми срещу параходи. Капи
талите му идваха отъ кредити, вписани въ държа
вния бюджетъ.
Заемите се отпущаха срещу ипотека на кора
бите и съ определена лихва. Понеже положението
на стъкмителитъ- се влоши, правителството се видъпринудено да отиде по-далечъ; като отпуща безли
хвени заеми и безъ залогъ. Такъвъ единъ законъ
е билъ удобренъ отъ камарата. По-скоро то е единъ
кредитъ отъ 8200000 флорина въ бюджета за 1935
г., като се определя, че отпущанитв суми отъ В. Е.
N. А. 5. еж временни и ще се повръщатъ отъ евен
туалните печалби на параходните дружества. Суми
се отпущатъ за кораби надъ 1000 бр. рег. тона, но
и по-малки кораби, извършващи редовна служба,
могатъ да се ползуватъ отъ него. Суми се отпущатъ
пропорционално на тонажа и то само за кораби,
които еж въ експлоатация.
— КорабитЬ на холандската линия Ява—Ню-Йоркъ
минаватъ край носъ Капъ, а не презъ Суецъ, за да
не понасятъ свърхтакситв за воененъ рискъ на оси
гурителните дружества.
Полша
.Зеглуга Полска* а. д. и шведското Свенска Ориентъ линие еж постигнали съгласие за установяване
на обща линия за Леванта и Палестиня. Корабите
имъ ще посещаватъ 4 пжти месечно следните при
станища: Александрия, Яфа, Кайфа, Пирея и Цариградъ. Ще бждатъ посещавани сжщо и Алжиръ,
Бейрутъ, Солунъ и Бургасъ. а сжщо се предвиж-
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първата часть отъ 2,500,000 раихсмарки въ акции е
покрита по номиналната имъ стойность. Останалитъ
1,500,000 марки ще се покриятъ по курсъ14О^ отъ
номиналната
стойность. Акционери, които еж взели
Португалия
всички акции на дружеството еж: М. Оио Нетпсп
За да се избави отъ постоянно увеличаващите Воск, търговецъ; М. Егпзг АсМрН Сос1ептоу, търгосе морски субсидии (дружеството Сотрапгпа ГНа- вецъ, бъл. генер. консулъ въ Хамбургъ, дружествата
сюпа1 бе Мауедасао постоянно увеличава исканията' X V/. НиШ & С°, Н. 01гг & 5опп и „УегетзЬапк т
на по-големи суми) португалското правителство из НатЬигд". Новото дружество получава отъ „Хамбургъ
прати въ Англия една комисия, за да 'купи нъкои . —Америка Линие", съ което образуваше групата
отъ разоржженигв английски кораби. Комисията "„не.. .Хапагъ", следното:
1. Тринадесетте кораби отъ службата съ Лее постигнала цельта си, тъй като въ сжщото врем.е-италианска комисия е дала по-високи цени за*чй^' ^ванта, като поема и задължението отъ 119500 марки
щитъ параходи.
~/~~$У- .Щсрещу „заема за строежъ" на парахода .София" и
Португалското правителство е решило дапостроиг. 'заплаща общо 2276976. 40 р. м.
2. Всички предмети за стъкмяване и снабдяване
нови кораби за своите нужди.
на параходите за общо 53320.20 р. м.
3. Пенсионните задължения срещу годишна вно
Германия
ска отъ около 37000 р. м.
Девизни излишеци, които дава мореплаването.
4. Работилниците и постройкитъ за 40574.03 р. м..
Девизните излишеци, получени отъ мореплаването,'
5. Партисипациитъ върху номинална сума отъ 500
съставятъ въ външния търговски балансъ едно р. м. къмъ дружеството .Тесптзспег Ве1геЬ <зег Оеи1активно перо, което се увеличава. Отъ нъколко го зспеп 1_еуап1;е 1лше Оез. т . Ь. Н." по баланса, който
дини тъзи излишеци намаляваха непрекъснато, до ще се установи къмъ 1. юлий 1935.
като презъ 1934 г. това явление се изменя и се за
Дружеството взема въ своя тежесть и разноските
белязва едно увеличение отъ 40 мил. раихсмарки. по основаването му отъ около 198000 р. м.
Следната таблица показва брутото постжпления
и разходитъ на германското мореплаване въ тра
Турция
фика му съ странство отъ 1929 г.
Турското правително е решило да отпусне го
дишно по 10 милиона турски лири за постройка на
Разходи въ
% на бруто
кораби за обслужване на линията Триестъ, Генуа, Мар
Постж
странство
тона въ
Година
силия и пристанищата на Съед. Щати.
пления
въ милиони Остатъкъ
р. м.
Плановете за тази служба еж готови отдавна, но
р. м.
не еж приложени поради тежките условия на чуж
дите корабостроителници.
545
133
986
441
1929

датъ отбивания въ Ялександрета, Триполи, Фамагуста, Лимасола, Ларнака иСмирна.

1930
1931
1932
1933
1934

873
680
477
407
426

391
305
237
214
193

482
375
240
193
233

114
88
57
50
63

И.
Отделянето на Дойче леванте линия
„Дойче леванте линие" е отделена напълно отъ
германската група .Хапагъ", като става автономно
дружество. То е вписано въ търговските регистри
съ капиталъ 4 милиона раихсмарки. Емисията на

ОФИЦИАЛЕНЪ
На 8. февруарий секретарьтъ на организацията
Г. Панчевъ замина въ обиколка на клоновете отъ
Северна България съ сказка на тема: .Отбрана на
крайбрежията и военния флотъ".
На 10. февруарий сутриньта, той е челъ сказката
си въ Левски, а сжщия день вечерьта—въ Паликени.
На 11. февруарий Плевенскиятъ клонъ е уредилъ
беседата. Сжщата е повторена предъ учещите се и
предъ военнигЬ.
На 12. февруарий е посетилъ Ловечъ, кждето е
изнесълъ сказката си. Съ съдействието на Плевен
ския клонъ на 13. с. м. той челъ сказката си и въ
Червенъ Брегъ, кждето клона е възобновенъ.

Ромъния
Дунавската европейска комисия е направила постжпки предъ правителството, за да се възстанови
свободната зона въ пристанището на Сулина. Следъ
обстойно проучване на въпроса чрезъ специална ко
мисия съ участието на представители отъ Мин. на
външните работи, финансиите, съобщенията, търго
вията и индустрията и труда. Правителството е ре
шило, че нъма причини да се отмени сегашното по
ложение. Свободното пристанище Сулина е отме
нено и си остава както всички ромънски пристанища.
В. И.

ОТДЪЛЪ
На 14. февруарий е билъ въ Свищовъ, кждето
сжщо е челъ сказката си. На 16. е изнесълъ сказ
ката въ Видинъ, кждето клонътъ развива голема
дейность. На 18. Ломскиятъ ни клонъ е уредилъ
четенето на беседата отъ Г. Панчевъ. Отъ Ломъ
секретарьтъ се отправилъ за Враца, кждето на 20.
е изнесълъ сказката си и е възнобновидъ клона.
На 23. февруарий той е прочелъ сказката си въ
В. Търново.
На всекжде сказката е била посетена Масово и
слушана съ най-големо внимание. Въ ПлЪвенъ е
станало нужда сказката да бжде четена втори пжть,
а въ Враца е била изнесена 3 пжти. Интересътъ къмъ
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идеите на организацията е голЪмъ. Възобновени еж
клоновете въ Ловечъ, Червенъ БрЪгъ и Враца. На
всъкжде въ заседание на управителните тъла на
клоновете еж били изнесени предъ секретаря всички
интересуващи ги въпроси, като еж получили осве
тления и упжтвания за предстоеща дейность. Запи
сването на членовете на всекжде е въ пъленъ ходъ
и резултатите еж много добри. Общо сказките -еж
били посетени отъ 5700 души. Секретарьтъ е срещналъ пълно съдействие както отъ официалните лица
въ градовете, така и отъ читалищните дружества..
Особенъ интересъ е предизвикала сказката' между
военнитв. Въ нъкои градове е изявено желание да
се прочете още веднъжъ сжщата сказка.
— Ловечкиятъ спортенъ легионъ е подарилъ за:
библиотеката на организацията два тома френскогръцки и гръцко-френски речници, печатани презъ
1804 год. въ Виена. Речниците представляватъ голъмъ
археологически интересъ.
— Подпредседательтъ на организацията П. Стояновъ и гл. секретарь посетиха София, кждето уре
диха всички въпроси въ връзка съ предстоещата
екскурзия за поклоници до Палестина и обртнво.
Всички разрешения, необходими за тази екскурзия,
се получиха въ ГУТ и екскурзията е вече обявена.
— Клоновете въ Ломъ, Павликени и Вратца изучаватъ възможностьта да построятъ собствени ле
товища на мъстото.отпуснато отъ Варненската община
на организацията за тази цель. ГУТ изпрати на тЪзи
клонове скица на местото и проектъ-планъ за ле
товище съ помещения за 30 момчета и 30 момичета.
Има всички изгледи, че Ломскиятъ клонъ ще пред
приеме [постройката на собствено летовище още
тази година.
— По поводъ възникналите спорове между Бълг.
риболовенъ съюзъ и Съюза на моряците, за органи
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.Морякъ" стихотворна сбирка отъ Стефанъ Станчевъ
изд. на Б.Н.М.С. — Бургаски клонъ, 1935 г.
Стефанъ Станчевъ е единъ отъ най-надеждните и
видни поети на провинцията, работещъ вече Н-БКОЛКО ГО
ДИНИ и издалъ Н-БКОЛКО стихотворни сбирки „Поломена
стрелка" 1929, „Дружба" 1930, „Тракийски песни* 1934
Съ най-новата си стихотворна сбирка .Морякъ" той
застжпва морски мотиви, морска поезия, толкова рЪдка
въ нашата художествена литература. Живущъ въ Бургазъ, близу до морето, съзерцава щъ всеки день сините
простори, долавящъ встжо утро шепота или рева на
морските вълни, призваниятъ поетъ се вдъхновява непо
средствено отъ пантеизма въ морската стихия, чувствува
я като живо сжщество, одухотворява я като поличба и
откровение и така създава Ц-БЛЪ кржгъ отъ стихотворе
ния, които образуватъ предлаганата сбирка.
Както почти всички наши поети, — нЪщо което изтъкнахъ въ статията си за .морето въ нашата поезия"
(М. Сг. 1928) — и Ст. Станчевъ изхожда отъ първичния
стадий на отношението къмъ морето — пейзажа. Не
може и иначе. Пълното опознаване на морето може да
се постигне само при дълго живеене на него, въ каче
ството на морякъ по разни видове кораби.
Но у Станчевъ морето се явява, макаръ и разглеж
дано и подслушвано въ повечето случаи отъ брега, ожи
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зиране на работниците рибари, въ връзка съ наредбата-законъ за организиране на работниците въ
България, Министерството на търговията, промишленостьта и труда свиква комисия, отъ представи
тели на двете организации, въ която комисия беше
прканенъ -и Бълг. Нар. Морски Сговоръ. Представи
тели на организацията ни въ тази комисия беше
професоръ Ст. Консуловъ. Г-нъ проф. Консуловъ е
йзнесълъстановището на организацията нипо въпроса
. за-;риболовството и устройството на сега сжществувацгия Ъълг. риболовенъ съюзъ и мнението на орга*"* 1ацията по сжществуващия споръ, като е предло
ж и неговото разрешение. Комисията е възприела
•анолйудето, изнесено отъ г. Консуловъ.
..-!,{Въ" връзка съ наредбата-законъ за усилване
на &ържавнитБ приходи и изменението, достигнато
" относително газьола, употребяванъ въ корабоплава
нето*. организацията ни направи постжпки предъ Отдъл^нието за корабоплаване, за да се повдигне
въпроса за бензина, използуванъ въ корабоплаването.
"Този въпросъ е свързанъ съ Закона за пжтищата
отъ декемврий 1934 г.. когато бензинътъ бъше
обложенъ съ 1 '50 лв. на кгр. пжтенъ данъкъ за нанаправа и поддържане на шосетата. Отъ този да
нъкъ еж освободени само риболовните кораби, които
получаватъ оцвътенъ бензинъ. Организацията прави
постжпки да бждатъ освободени всички кораби и
моторни лодки.
—На погребението на загиналите презъ време на
войната германски моряци, съ потъналия предъ Варна
германски подводникъ »С1 45", Бълг. Нар. Морски
Сговоръ поднесе вьнецъ съ надписъ на трикольорна
лента »На доблестншъ моряци отъ Бълг. Нар. Мор
ски Сговоръ". Организацията се представляваше отъ
г. П. Стояновъ и гл. секретарь. Погребението се из
върши на 26. февруарий.
В. И.

КНИГОПИСЪ
вено, релефно изпъкнало, говорещо, символъ на еждба и
непосрЪдственъ животъ.
Легендниятъ и баладенъ елементъ неминуемо се на
лага, и на тая основа авторътъ е написалъ, .Несебъръ",
едно отъ най-хубавите стихотворения на морската ни
поезия, изобщо, едно отъ най-хубавите въ поезията ни
следъ войната. Не по-малко ценна въ художествено от
ношение е и малката поема .Морякъ", сполучливо от
ражение на моряшката душа. Въ сжщия духъ еж на
писани и „На пжть" и «Миражътъ ме зове" съ тоя зовъ:
.Миражътъ ме зове. Земя, прощавай,
печална майко своя синъ прости!
Нзъ първата любовь не ще забравя
и земните разплакани мечти.
Надъ живи бездни пламнаха огньове,
на Чайлдъ Харолдъ еждбата ме влече.
Разкжсвамъ земните, въ ръжда окови,
и нека бжде туй, що Богъ рече Г
Съ .Рибарска пъсень", .Черноморска пролъть". .Море",
„Св. Янастасия" и др. поетътъ закржгля своето дъло на
писатель, който вещо и откровено, съчувствено и май
сторски иска да изучи морето и да ни сближи съ него.
.Морякъ" е цененъ приносъ къмъ тъй рЪдката морска
поезия у насъ.
Д. В.

МОРСКИ СГОВОРЪ

Стр. 40
Кирилъ Гривекъ: Разкази на моряка, София, 1936 г.
изд. в. .Литературенъ гласъ".
Докато поезията съ морски мотиви у насъ все още
стои на първия стадий на развитие — пейзажа — за
щото се изнася отъ люде, които не ЖИВ-БЯГЬ на море, а
го наблюдаватъ отъ страни, белетристиката съ морски
мотиви, съ морски сюжети, е направила вече много зна
чителна крачка напредъ да замине тоя стадий и да даде
творби, гдето морето е основенъ, необходимъ фабуленъ
елементъ. Разбира се, по естеството си тя може да об
хване морето въ всички негови прояви, годни за худо
жествено възпроизвеждане.
- яр 5А.
Следъ повестите, романите и разказите на Пе<ьръ
Н. Шишковъ, сроденъ като професионалистъ морякъ Съживота на морето, имаме вече и „Разказите на моряка" '
отъ варненеца Кирилъ Гривекъ, който прави усилия да
улови и пресъздаде морето и живота на неговите тру
женици отъ по-изискано литературно отношение и въ похудожествени рамки.
Онова, което веднага се хвърля на очи е, че Гривекъ
си служи, за да постигне по-вече хувожественость и
впечатление, съ новъ елементъ — фантастичностьта. Загадачность, необяснимость, нев-вроятность — предпазваме
се да кажемъ още диаболичното и авантюристичното,
защото тЬ не подхождатъ още за нашата белетристика,
е неговъ елементъ. Докато разказите на П. Я. Шишковъ
еж работени на една напълно ясно и реалистична, безъ
никакъвъ прим-всъ отъ романтика действителность, Гри
векъ увежда съ разказитв си за морето читателя въ
единъ съвсемъ страненъ миръ, чудноватъ, гдето изнена
дите отъ най-разнообразенъ характеръ еж възможни и
предъ който човъческиятъ разумъ е безсиленъ. Това е
може би, неговъ художественъ приьомъ, но върху него
влияе обстоятелството, че авторътъ не е морякъ по про
фесия и че морето за него е чудна страна съ «дяволска
симфония."
Съ фантастика еж изпълнени разказитв .Капитанъ
ванъ Бергенъ", „Непознатата", .Възкресение", особено
„Гениятъ", .Лейтенантъ Стамовъ".
Когато отъ страниците на .Морски сговоръ" се дава
отзивъ за стихове, разкази и пр. съ морски мотиви, из
ходната точка е не само художествената стойность на
разглежданитв творби но. и, което е главното, доколко мо
рето се явява като естественъ фонъ на разказа или сти
хотворението, доколко то е еждба въ твхъ. Не е морски
разказъ още оня, въ който се разиграва макаръ и худо
жествено нвкоя любовна или лична история на корабъ
или на брвга на морето, защото въ такъвъ случай по
следните еж само рамка, фонъ, несвързани съ действието,
което може да се развие и другаде.
Интересува ни, относно морската белетристика, на
първо место, доколко животътъ на героите, на людете,
чийто животъ е снетъ много или малко въ разказите,
е свързанъ съ морето. Затова и разкази като .Капитанъ
ванъ Бергенъ", .Възкресение", .Моряшки балъ", .Последниятъ рейсъ", гдето морето изпъква като еждба,
като неотменимъ житейски жребий, ясно определена среда
и место за действие и на героите, и изобщо на разказа,

еж за насъ особено ценни и тЬ сжг на които ще спре
погледътъ на моряка и който мисли по пжтя, начертанъ
отъ морската идея.
Той, обаче, е майсторъ на фразата и сравненията, съ
които е пъленъ особено „Капитанъ Ванъ Бергенъ" и др.
Хубавиятъ езикъ и стегнатиятъ стилъ правятъ книгата
ценна, добъръ приносъ къмъ морската ни литература и
ние я препоржчваме.
П. Н. Шишковъ : ГТЪсеньта на морето. Повесть, София
1935 г. изд. „Българска книга."
Най-стариятъ отъ нашите писатели, които включватъ
въ своето творчество морето и живота на моряците, Петъръ Я. Шишковъ е и най-подовитиятъ отъ техъ. Издалъ
е~вече 8 книги все съ сюжетъ изъ морския животъ и
това е, и за бедната българска морска литература, и за
българското море — много нещо, вънъ отъ това, че и
страниците на сп. .Морски сговоръ" често даватъ негови
разкази.
Последната повесть на Шишкова „Песеньта на морето"
носи белезите на всички по-раншни негови книги въ сти
лово и езиково отношение. Както и по рано и тая книга
е написана като дневникъ на морякъ, който пжтува дъл
го време и включва въ това пжтуване всички големи и
малки преживелици, насочени да дадатъ вида на една
фабула на белетристично произведение. Тая фабула е
опростена и се движи по една линия на вжтрешно раз
витие. Като художествено съчинение шовестьта може да
бжде тъкмо тука уязвена, но като морско художествено
творение, не може да не се направи отстжпка въ полза
на по-дългите недраматични описания, безъ които не може
да се мине, щомъ требва да се описватъ морето, вълните,
бурите и пр.
Разбира се по-сложно ще бжде съчинението, ако фа
булата е преплетена, разнообразена, нагодена да изтък
не некоя художествена, не само жизнена правда.
Но ние знаемъ, че въ нашата литература морето е още
въ първичния стадий на обхващане и да искаме романи
отъ рода на .Исландския рибаръ" или отъ тоя като ро
маните на Пиеръ Бенуа, Братя Жакъ и Жеромъ Таръ,
Д. Керъ и други, е прибързано.
Можемъ да се задоволимъ сега само да отправимъ
пожелание къмъ ония, които сега пишатъ за морето и
къмъ ония, които въ реда на еволюцията, ще пишатъ за
въ бждеще, да иматъ предвидъ по-сложното фабулиране.
Книгата на П. Я- Шишковъ е добъръ приносъ къмъ
нашата морска художествена литература. Онова, което
бихме могли да препоржчаме, то е авторътъ да следи
развитието на литературния ни езикъ и да върви въ ржка съ неговите най-нови завоевания и придобивки. Съ
това, въ езиково отношение, книгите му ще спечелятъ
твърде много. Освенъ това време е да наименова частите
на корабите съ новите имъ български имена: т е еж вече
създадени, преведени и не бива да се връщаме назадъ.
За уяснение може да се изброятъ само старите чужди
названия, съ преводите имъ на български, както вече авто
рътъ е сторилъ въ началото на книгата.
Добринъ Василевъ

1. Егеиското море и бъргарскиятъ народъ-Проф. Д-ръ Ст. Консуловъ. 2. Предъ морето — СтесЬанъ С т а н ч о
3. Утро; Нощь - Ненчо Савовъ. 4. Корабоплавателната проблема въ Дунавските и балкански с т о а н и - Й н '
женеръ Т. Делистояновъ. 5. Съвременните военни кораби — Г. Панчевъ. 6 Об^азVван<> на В П п ™ „ ! * „
тЪхното рушително действие - Инж. М. Остревъ. 7. Лево „а бродъ - С т е ф а н ъ ^ й к о в ъ 8 Д с Б ^ и й с ^ ™ * !
търъ - Весела Страшимирова. 9. Външенъ политически прегледъ - Б~ Първановъ 10 Мооски новини
11. Официаленъ отд*лъ. 12. Морски книгописъ.
морски новини.
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ТРИНАДЕСЕТАТА ГОДИШНИНА
НА ИЛЮСТРОВАНОТО СПИСАНИЕ

„НОРСКИ сгоеоръ"
ОРГАНЪ НА БЪЛГАР. НАРОДЕНА МОРСКИ СГОВОРЪ

Годишенъ абонаментъ 150 лева. На членоветъ- на Б. Н. М. С, които еж издъл
жили членскигв си вноски за 1936 год.,
списанието се изпраща безплатно. Ябонаментътъ се плаша предварително.

Умоляватъ се г. г. сътрудницитъ- на сп.
„Морски Сговоръ" да пишатъ ржкопиСИГБ си отчетливо, по възможность на
пишеща машина, и на официалния правописъ. При неспазването на последния,
редакцията ше се види принудена да
спада известна часть отъ хонорара.
Неодобрени ржкописи не се връщатъ.

Отъ Редакцията.

|

I
I
I
|

I
I

!

I
1
I
I

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО Д Р У Ж Е С Т В О - В А Р Н А
Дружеството поддържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
и Дунава до северните европейски страни: Франция, Янглия, Белгия, Холандия,
Германия, Дания и пр.
Освенъ тая континентална линия, която се поддържа съ три първокласни
линейни параходи типъ .Родина", дружеството поддържа редовни и извънредни
линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Турция, Гърция, Италианските острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
като се посещаватъ ПОПЖТНИТБ пристанища-: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Александрия, Портъ Саидъ и Пирея.
Тия последни пжтувания даватъ възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни
най-много и съ разходи, които не надминават» ония, необходими за преживяване
въ страната за сжщото време, да се видятъ ^останките и паметниците на всички
древни култури: египетска, асировавилонска;1:старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ
които паметници, по своята величественость и художественость, еж още недостигнати.
Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокъ, се извършватъ съ големи и луксозни пара
ходи, типъ — „Царь Фердинандъ" при всички удобства за приятно и неусетно пжтуване по морета,
които сьдържатъ безподобни природни красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мряморно море, Дарданелитв V
и осеяния съ острови Архипелагъ, много отъ които се изцигатъ на хиляди метри надъ морската повърхность.
Последното пжтуване дава възможность да се посетятъ и всички свети места на еврейската,
християнската и мохамеданската религия.
Никое друго пжтуване не може да даде толкова гол-вмо разнообразие на неизгладими впеча
тления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговите най-всестранни прояви отъ нача
лото на човешката история до днесъ.
Дружеството поддържа редовни съобщения, два пжти презъ седмицата, и межвдевсички
бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния и бързоходенъ параходъ „Евдокия-.
\ /
Освенъ горнитъ редовни линии, дружеството -презъ летните месеци прави и извънредни пж
тувания отъ Варна до Цариградъ съ параходитъ „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" съ пре
стояване въ Цариградъ три цъли дни.
Пжтуването между двете пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Презъ СЖЩИТБ лътни месеци п/х „Евдокия* плава крайбрежно по специално разписание, съ
намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ цълото българско крайбрежие
въ течение само на 36 часа.
°
•
И при екскурзиите до Цариградъ. и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до
Ахтополъ и обратно, пжтницитв нощуватъ на параходите и, ако желаятъ, могатъ да получаватъ и
храната си тамъ на сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабитв на Бъл
гарското търговско параходно д-во, редовни и извънредни, еж дадени въ отделенъ проспектъ, който
се намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ при
поискване и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ.
I. Ценигв на билетите за Александрия съ редовните съобщения, които се поддържатъ два
пжти въ месеца съ параходите .Бургасъ" и М. Фердинандъ", само отиване или само връщане, безъ
храна, еж:
I класъ — 3915; II - 2915 и III - 1915.
Презъ ЛЪТНИТБ месеци, отъ 1-и юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за
отиване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжсване, освенъ презъ време на
престоя на кораба въ некое пристанище по разписание, както следва:
I класъ — 6015 лв. II — 5015 и III — 4015 лв., включително и храната.
II. Ценигв на билетитъ по нашето крайбрежие отъ Варна д о Лхтополъ и обратно,
съ п/х „Евдокия*, по лътното разписание, отъ 15-и май до 15-и септемврий, съ право на нощуване
въ Царево въ помъщенията на съответната класа — еж:
I класъ лв. 300; II — 240 и III — 170 лв. безъ храна.
III. ЦенигЪ на билетит-Ь до Цариградъ и обратно, съ п/х „Царь Фердинандъ' и „Бургасъ",
презъ ЛЪТНИТБ месеци, съ престой въ Цариградъ три дена и нощуване на параходитъ, ежI класъ отъ лв. 2100 до 1600 споредъ положението на местата
Н .
„ - 1550 „ 1150
.
.
.
.
III - - 700
За храната се плаща:
по Александрийската линия: закуска — 22 лв., обЪдъ — 70 лв. и вечеря — 70 лв. а пъленъ
дневенъ абонаменть по 150 лв.
По крайбргьжието отъ Варна до Ахтополъ и обратно, презъ ПЪТНИТЕ месеци, пъленъ дневенъ
абонаменть отъ закуска, обедъ и вечеря — 80 лв.
До Цариградъ и обратно, презъ летния сезонъ, само съ параходите, които правятъ екскурзии
— се плаща дневенъ абонаменть 126 лв. или общо за целото пжтуване — 452 ла
При редовнитгь пжтувания — съ п/х .Евдокия" крайбръжно се плаща за закуска 15 лв. а за
обедъ и вечеря по 50 лв., пъленъ абонаменть — 100 лв.
*'
Намаления: правятъ се само отъ редовните тарифи, за отиване и връщане предплатено \Ь%
за групи по-голъми отъ 25 души — по споразумение.
Горното важи за 1936 година.

