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Строежъ на кораби и всички видове лодки като:

Моторни, рибарски, спортни, луксозни, платноходни и др.
Строежъ, монтажъ и поправка на всъкакви видове машини и инсталации.
СПЕЦИЛЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗЯ ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
РЕЗЕРВУЯРИ И ЕЛЕКТРОЖЕННИ
ЗЯВЯРКИ.
10 6
Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени.
~

Произвежда първокачественни памучни прежди.
Най-голъма издържливость, еднакво равни
жици, най-износни цени — ето какво отли
чава българските прежди о т ъ чуждигв.
Предпочитайте българското производство!
ТЪРСЕТЕ ПРЕЖДИТЪ „ЦАРЬ БОРИСЬ"

Продажби чрезъ генералните представители:
ао-4
СУЗИНЪ и С-ие А. Д. СОФИЯ—ВАРНА.
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ГОДИШЕНЪ ДБОНПМЕНТЪ :
За България 150 лв., за чужбина — 200 лева^
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УРЕЖДЛ КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯ ОТДЪЛЪ

ВАРНА, май 1933 год.

Отд-Ьленъ брой 20 лв.
Гл. редаетгоръ САВА Н. ИВАНОВЪ
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РИБНРСКОТО УЧИЛИЩЕ
Статията въ списанието „Природа" кн. 5 и.6
отъ т. г. подъ това заглавие стана поводъ за нъколко бележки върху Рибарското училище и въ
в. „Миръ". Въ Т-БЗИ бележки автора справедливо
вади заключението си отъ данните, които е взелъ
отъ това списание. Като сех вземе предъ видъ
състава на редакционния му комитетъ, не може да
се допусне, че изнесеното въ списанието не ще
бжде съобразено съ налагащата се обективность
по този голъмъ въпросъ. За съжаление, обаче,
действителностьта на въпроса е съвсемъ другата
статията поднася на читателя цифри и факти май
сторски сглобени, за да оправдаятъ заключението
й за „некомпетентностьта".
За съжеление „кометентния" авторъ на тази
статия още въ началото й проявява едно абсолютно
непознаване историята по създаването на това
училище и най-лекомисленно хвърля обвинението,
че „инициаторите,на това училище еж български
граждани, които благодарение тежкигк условия на
мирмигЪ договори бидоха принудени данапустнатъ
професията си, свързана съ морето". Съ други
Думи, тъзи граждани, за да създадатъ работа за
себе си, станаха причина за откриването на едно
ненуждно училище. Не ще се откланяваме да раз
ясняваме скритата тенденция въ тази смисъль и
онази линия на поведение, която се следваше отъ
хора като автора на статията спрямо това училище,
за да му създадатъ условия за недостатъчно за
доволителни резултати, ще се задоволимъ само
Да констатираме, че въ цълото училище имаше 1
или двама души бивши офицери на служба и че
то б%ше въ пълно подчинение на Инспектората по'
риболовството.
Въпросътъ за създаване на рибарската школа
У насъ е билъ повдиганъ още преди голъмата
в
°йна.
п
Училището се създаде по следния начинъ. Въ
началото на 1919 г. Началникътъ на Флота съ
единъ мотивиранъ докладъ изтъква прЪчкитъ и

неудобствата, които еж се срещали по крайбре
жието ни презъ време на войната. Между другите
м-врки, които препоржчва за да се приобщи край
брежието ПО-ГБСНО къмъ вжтрешностьта на стра
ната, той изтъква значението на една рибарска
школа, която би могла да повдигне професионал
ното образование на риболовците, да развие въ
тъхъ по-силно национално чувство, да ги издигне
културно малко по-вече и да ги освободи отъ ико
номическата зависимость на богатите мъстни ри
боловци, съчувственици на чужди национални
каузи. Събитията скоро доказаха сериозностьта на
изтъкнатия въпросъ. Това беше тъкмо въ онъзи
времена, когато отъ Ньойи идваха изненадигв
една следъ друга и когато г-нъ Венизелосъ моти
вира претенцията си да образува гръцка колония
отъ нашето крайбрежие, особено отъ Бургаския
заливъ, съ гръцкия обликъ на това крайбрежие
и липсата на интересъ къмъ морето у българина,
произтичащи отъ факта, че нъма нито единъ
българинъ риболовецъ. Въ сжщото това време
гръцкия полковникъ Мазаракисъ обикаляше триум
фално крайбрежието ни и б%ше обектъ на шумни
гръцки националистични манефестации, а голъми
презокеански гръцки параходи безъ нужда се из
пращаха въ Бургасъ и Варна съ задача да минаватъ близо до крайбрежните ни населени пунктове
за да развъватъ гръцкото знаме и свирейки непркженато съ свирките си, да привличатъ вниманието
- и да будятъ съзнанието на „елиногласнитъ", които
щъха да послужатъ за доказателство на чудовищ
ните претенции на Гърция.
Съ заповъдь по флота отъ 19. IX. 1919 г. се
създава къмъ флота рибарска школа, която по
ради бързо развиващите се тогава събития се
прехвърля къмъ Министерството на Земледълието
(презъ октомврий), а презъ декемврий една ко
мисия въ съставъ г. Гечевъ—управитель на Б . 3 .
Банка, г. Дръновски—главенъ секретарь при Мин.
на землед-влието, г. Гочевъ—Н-къ на отделение
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отъ сжщото м-во, инспекторите по риболовството зираните суми еж били внасяни въ полза на сък
П. ДрЪнски и Ярнаудовъ, професоръ Шишковъ и ровището. Ето една таблица за постжпилия приасистента Ст. Консуловъ, представитель отъ Щаба ходъ отъ продажба на риба' по финансови години,
на армията и Н-ка на школата—очертава насоките приключена до 1. ХИ. 1931. г. въ левове.
и дейностьта на това училище. Комисията конста
Размери на
Финансови
Забележка
тира, че „часть отъ нашето крайбрежие е насе
прихода
години
лена отъ чуждъ, вреденъ за държавата елементъ,
чужденци се ширятъ край морето, добиватъ бо
5270
1921/1922
гатства отъ него и въпреки това се чувствуватъ
1417
1922/1923
гости и врагове на страната. Опита на заселва
24212
1923/1924
нето въ Василико и Яхтополъ съ бежанци, които
1409131
1924/1925
не еж живъли край морето и които не го позна, 617543
1925/1926
ватъ, не даде добри резултати. Необходими еж
1319720
1926/1927
българи рибари, които да се заселятъ по край
891017
1927/1928
брежието и да изкарватъ прехраната си отъ мо
1077464
1928/1929
рето, които да свържатъ своя животъ съ живота
ЮОО84О
1929/1930
на морето, които да живъятъ чрезъ морето и за
778834
1930/1931
морето." Ето идеята вложена въ създаването на
до 1.ХИ.1931 г.
227774
1931/1932
училището и легнала като задължение и за всички,
които впоследствие поеха ржководството на служ
7353222
Всичко:
бата, къмъ която беше предадено то. Дали тази
Училището е върнало значи на държавата
идея въ първите години отъ своето прокарване
требва и може да се измерва съ материалните сумата 7,352,262 лв. и тя следва да се спадне при
средства необходими за нея, е въпросъ на отде- разглеждане на разходите, които държавата е на
ленъ споръ. Понеже еж изнесени цифри, чрезъ правила за него и следователно държавата е по
които се оценява голямата национална задача, харчила кржгло сумата 28 милиона лева. .
Ето и таблицата за постжпилите въ рибар
възложена на това училище, нека ни бжде поз
волено и ние да посочимъ такива и то заимству- ските кооперации свършили рибарското училище
по години.
вани отъ официални данни.
Брой на
РазигЬръ яа
Сведений
X
сираците
отпуснати зае
|Година на
За бюджетните разходи на Рибарското
ми за риб.
П
инструмен.
училище по финансови години въ левове.
пост. свър.
йШ
Ш

13'

1920,1921
55100 357500! 412600
412600
1921 1922 124440 659500 783940
783940 672018
1
1922/1923 262500' 854500 1117000
1117000 1394287
1923,1924 262500 854500 1117000 1000000 2217000 1927722
19241925 1038660 2591500 4030160 2500000 6530160 3234757
ф.кул.мер. —
I 400000
1925-1926 812660 2587000 6799660 350000010299660 2459726
ф.кул.мер, —
3400000
19261927 857080 2567000 5124080
5124080 4092468
ф.кул.мер.;
700000
1927(1928 ;1036240 2510000 5576240
5576240 3688866
ф.кул.мер.; —
2030000
1928|1929!1090800 2380000 3470800
3470800 3645188
1929/193011091800 4035000 5126800 40000001 9126800 4135533
19301931 II141800 7885000 9026800 314000012166800 3557985
1931/1932! 490000 3085000 3576000
—
| 3575000 976146
Вси чко '8263580 37896500 46160080 14140000 6О300О80|29784696

Въ графата „отделни разходи" еж включени
сумите, разходвани за постройка на училището,
за рибарски корабъ, заеми за настаняване на свър
шилите и пр. Сумите, които Мин. на земледелието
е разходвало за сжщата цель направо, тукъ не
еж включени. Такива суми, обаче, не ще да има
по-вече отъ 5 милиона лева.
За 12 години направени еж действителни раз
ходи за училището 29,784,696 лв. Лко прибавимъ
къмъ техъ и горните 5 милиона лв., училището
заедно съ целия си инвентаръ, постройка, рибар
ски корабъ и пр. е струвало на държавата кржгло 35 милиона лева.
Учениците презъ време на обучението еж
ловили риба, която е била продавана, а реали

I
II
.III
IV
V
VI
VII
VIII

27
33
33
23
37
21
17
1928 1932 21

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927

Има

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

15 2
16 8
7 6

2
2

4 12
6 13
2 8
6 6

2
2
4
1

Л

26
31
20
1
37

500000
500000
250000
500000

ЮОООО
18
1212"
"143
и и з в е с т н а ч а с т ь у ч е н и ц и , к о и т о се на
Неизве стно

станиха по крайбрежието, като риболовци вън*
отъ кооперациите.
Разхвърлена сумата 28 милиона лева на 2и
ученика завършили училището ще излезе, че единъ
ученикъ струва на държавата 132,000 лв. за4гоАГодишно значи струва 33,000 лв. Тази цифра се
получава като се вземе и пълната стойность на
недвижикостите, парахода и пр., които въ никакъв*
случай не бива да влизатъ въ подобенъ р°Д*
смеки, а още по-малко да се изчислява по наче
на по който автора на статията въ сп. „Природа
е направилъ. Той е взелъ бюджетните пера, прибавилъ е действителните стойности на сгради, па
раходи и пр., къмъ техъ прибавилъ още и амор
тизации по Т5 милиона(!) годишно и за години.
когато ТБ не еж сжществували (13 години), изкаралъ СТОЙНОСТИТЕ имъ по-вече отъ удвоени и по
лучената сума, 70 милиона лева, разделилъ на
числото на свършилите училището.
Така е, когато се борави съ цифрите съ це^ь
да се спекулира за да се извадятъ заключенияугодни на предварително поставена цель. ФактИа '
чески, обаче, единъ ученикъ е струвалъ на дър* 0 '
вата годишно не по-вече отъ единъ войникъ, заш '
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то ако отъ сумата 35 милиона лева се спадне стойностьта на сградата и парахода; които оставатъ ка
то инвентаръ на държавата (а не се унищожаватъ)
и се изостави в ъ полза на държавата прихода отъ
рибата на училището (7,354,262 лв.), като се прие
ме, че общата стойность на сградата и парахода
е тази, приета отъ автора на статията само за сгра
дата — 15 милиона лева, единъ ученикъ е струвалъ
годишно къмъ 23,500 лв., съ всички разходи за
облекло, храна, преподавателски персоналъ и пр.
И така посочената стойность е надъ действителна
та, защото сумите, давани отъ държавата като за
еми за снабдяване съ инвентаръ на свършилитъ,
се възстановяватъ съ редовни годишни вноски, а
прихода отъ уловената годишно риба отъ ученици
те не е взетъ въ съображение. Тези заеми се отпущатъ възъ основа на чл. 5 и чл. 11 Оуква Д о т ъ
специалния „Законъ за практическото рибарско
училище". Отъ последната таблица се вижда, че
когато училището е давало безлихвени заеми, ЬОи/0
отъ свършилитъ го еж оставали на раоота по край
брежието. Закона за това училище ИЗЦБЛО е проникнатъ огъ духа на неговото учредяване. Защо
училището не е допринесло за увеличение на ри
болова въ Черно море и защо настанилитъ се не
гови възпитаници по крайбрежието впоследствие
не еж се задържали ИЗЦБЛО тамъ, а еж напустнали риболова, това еж въпроси на които следва да
отговарятъ тъзи, които насочватъ нашата риоарска
политика и носягъ отговорность за прилагането на
закона за училището. Фактъ е, обаче, че младежи
те, снабдени съ заемъ, се приематъ въ коопераците заедно съ зестритъ имъ, а въ последствие възъ
основа на закона за кооперациите постепенно се
изключватъ, за да остане онзи необходимъ минимумъ, който най-леко и охолно може да се издър
жа само съ талянитъ, съ които разполагатъ. Контролиралъ ли е нЪкой добросъвестностьта на ко
операциитъ и защитилъ ли е и какъ интересите
на младежите, които се отдаватъ на този поминъкъ съ в-вра въ законите и въ добросъвестность
та на държавните органи, уреждащи тази материя?
Зае ли се нъкой да изучи условията, при ко
ито т%зи младежи се отдаватъ на работа и сре
дата, въ която се поставятъ, за да бждатъ пионеРИ на гол-вмата чационална задача, обектъ на
това училище и промишлявалъ ли е да ги подкре
пи въ борбата имъ съ враждебно настроения къмъ
техъ чуждъ елементъ? Когато се е констатирало,
Че
училището върви въ пжтя на рутината и обуча
ва въ риболовство, което отъ въкове се практикуВа
^съ цель да създаде'само български елементъ,
който постепенно да измести чуждия, поставиха
ли му и задължението да прави изучвания и опити
съ нови способи и методи, които да увеличатъ
Риболова?
Не само че нищо не се направи въ тази на
сока, но умишлено се пръчеше на развоя на учи
лището. Защото се изхожда отъ предпоставката,
ч<
-_ «Черно море е извънредно бедно отъ къмъ
м
*стни риби; неговия риболовъ е сезоненъ и
°бекта му еж пасажните риби". Тази позиция, зает
а отъ нъкои о щ е преди създаване на училищет
°1 требваше да се подтвърди. Стигна се до тамъ,
че се попръчи и на опитите на риболовния корабъ
»Кникер ъ "(Брой 1 отъ 1932 г.на сп „Морски Сговоръ ,
статията „Още за безпжтицата въ нашето рибар
ство* 0 Т Ъ Проф. Д-ръ Ст. Консуловъ).
Н-вкои се хипнотизираха отъ мисъльта, че мъс-
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та за нови талянни гнезда по крайбрежието ни
нъма, следователно произвежданите рибари нъма
кжде да се настаняватъ, затова училището да се
закрие. Чудното е, че това схващане съвпада съ
момента, когато училището даде вече нъколко ви
пуска, ТБ се настаниха и чуждия елементъ видъ
реална опастность за себе си и нададе тревога.
Нжтищата и сръдствата на чуждите национални
аспирации по крайорБжимта ни еж неведоми. Слу
чайно ли сме изправени предъ въпроса за закри
ване на това училище, вмъсю да обежждаме на
соките, които да му дадемъ, за да отговори на
пълно на назрълитъ ни нужди? Ь ь сжщото това
време въ брои 4097 отъ т. г.на в. „Зора" четемъ,
че сега едва ще се лравять опити съ „Джамбазъ
таляни". Цъла полемика се води около развоя на
това училище отъ редъ I одини. Спори се има ли
риоа или не, има ли усиовия за траленъ риболовъ
или не, може ли да се лови пасажната риба съ
подвижни мрежи или не и пр., а до сега при на
личието на училището съ неговия рибарски ко
рабъ и средства не се постави поне начало наопити. И чудно звучатъ днесъ думите на автора
на статията въсп. „Природа" за учениците на това
училище: „ТБ фактически еж държавни храненици"!
Нека ни бжде позволено тогава на насъ,
„некомпетентните", които следимъ съ живъ интересъ ролята на училището по голъмата му нацио
нална задача, да запитаме „компетентните": Ко
гато Ви се постави задачата на това училище за
едно съ единъ специаленъ законъ и Ви се отпу
щаха щедро държавните средства съ огледъ на
целите, които се преследватъ, Вие които бъхте
поставени да го ржководите и насочвате напра
вихте ли нещо за достигане на целите му? Въ
това време, когато училището се формираше, се
водеха спорове дали Началника на училището да
бжде ихтиологъ или морякъ. Когато се купуваше
рибарския параходъ участвуваше и инспектора но
риболовството и той ли не е „компетентенъ"? Се
га, когато издигате гласъ протиьь училището ико
номиите отъ които се ржководите, могатъ ли да
се оправдаятъ, щомъ го запазвате подъ форма
на „Ихтиологическа станция"? Днешното състояние
на страната ни оправдава ли тази станция, ако
изчислимъ стойностьта й по начина, по който из
числихте Вие тази на училището?
Очевидно е, че академическите спорове, кои
то се водеха около това училище, доведоха до
тамъ, че „компетентнитъ" доказаха своята компетентность, като стигнаха да признаятъ неспособностьта си да изпълнятъ задачата, която имъ бе
ше възложена. Те капитулиратъ, но спора тукъ
не е до стойностьта на училището, а за онази за
дача, която не се достига за година, петь или десеть. Това е единъ процесъ на дълъгъ периодъ
отъ време, той не бива да се спира нито да се
спъва. Училището може да се преобрезува споредъ нуждите на времето, но требва да сжществува за задачата, която е надъ него и която е още
много жизнена. Специалистите ще ни посочатъ как
ви преобразования еж необходими, но те не могатъ
даискатъ да се изостави въпроса така както бъше
поставенъ по-рано. Обществото чака всички спе
циалисти да се поставятъ въ услуга на нацията,
а не спорейки да си пръчатъ и да служатъ волно
или неволно на чужди каузи. Чрезъ това училище
обществото очаква да се опазятъ онези интереси,
които съ пари не се купуватъ. Мисли ли се за това?
В. Игнатовъ.
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ОТГОВОРЪ.
Въ брой 7. на списанието на Българското Ин завладъла всички прояви на съвременния културенъ
женерно Дрхитектно Дружество е напечатано Из животъ включително пристанища и корабоплаване,
ложението на Варненския клонъ на Б. И. Л. Д., въ а се изключва морската специалность, отъ естес
което, отговаряйки на статията „Корабоплаването твената й область, не се ли' чувствува фалша на
по нашето крабръжие", публикувана въ брой 4047 цълото положение, което се защищава? Нима при
на в. „Зора", се правятъ констатации и изводи, кои съвременния напредъкъ на техниката може да се
то целятъ да поставятъ на ново разглеждане въп отрече строгата специализация? Ако съставителите
на изложението считатъ, че днешнитъ ржководи
роса за управлението на нашите пристанища.
тели
на пристанищната ни политика еж „съ разби
Знаейки интимните подбуди на това изложе
ранията
за управление на пристанищата на Царска
ние, ние не бихме се спрели на него, ако то не си
Русия
отъ
преди 50 години" значи, че ттз нъматъ
служеше съ извъртания, които целятъ да измъстятъ
разбирания.
Но цельта е да се обоснове заключе
въпроса отъ плоскостьта, въ която винаги сме сми
нието имъ „не бива да се допуска домогването на
гали, че той требва да се движи
Понеже въпроса за следваната политика по системното отстранение на техника отъ съвремен
пристанищата и корабоплаването ни, се издигна ка ната пристанищна управа и корабоплаване". Това
то общественъ такъвъ отъ Б. Н. М. С, ние счита е и цельта на цълото изложение. Ние сме напълно
ме, че изложението цели да засегне преди всичко съгласни съ него. Мислимъ, че такава опасность не
организацията, която и днесъ не престава да се ин сжществува, защото и сега техника, не само че не
тересува отъ него. Лтакувайки несъстоятелностьта е измтзстенъ, но се ползва отъ всичкото необходи
на следваната политика въ областьта на пристани мо съдействие за да твори, та макаръ и въ оскжщата и корабоплаването, Б. Н. М. С. никога не е дица, пакъ е успълъ да даде активъ. Съсловнйте
обобщавалъ цялото техническо съсловие съ вдъх прояви, отъ кждето и да идатъ, еж вредни. Взаим
новителите и ржководителитъ на тази политика, ното отричане на съсловията пъкъ е пакоешо за
макаръ т е и да произлизаха отъ него. -Защото за общественитъ интереси. Затова виждаме въ въпросслугите на техническото съсловие за материалната - ното изложение единъ опитъ да се противопоста
култура на страната ни еж безспорни и защото счи вят ъ две специалности, които вървятъ паралелно и
таме, че и корабоплаването, а заедно съ него и взаимно трвбва да се допълнятъ. Ние винаги сме
професията на моряка, е клонъ отъ съвременната били за координиране дейностьта на специалности
техника. Ние съжаляваме, че Б. И. Л. Д. въ Варна т е безъ да се подценяватъ взаимно, нито да се поде било зле освътлено върху сжщината на спора и чиняватъ една на друга. Това може да стане, ако
е станало жертва на личните интереси или засегна се уважават-ъ взаимно. Характера на цълото изло
ти амбиции на НБКОИ свои членове, предпочитащи жение, е отъ естество да ни увъри въ противното.
да се криятъ задъ професионалната си организация Може ли да се предполага, че противната страна
по въпроси отъ общественъ характеръ, доведени ще остане пасивна и не ще реагира на такова едно
до днешните резултати, поради лични схващания и схващане, провеждано и преди промъната? СаМО
грешки. Защото професионалната подготовка на това е достатъчно да оправдае статията въ „Зора",
лицата не е още гаранция за безпогръшность. Нито целяща да отхвърли обвиненията и критиките на
пъкъ има професионална етика, налагаща да се за- заинтересувани. Далечъ сме, обаче, отъ мисъльта,
щищаватъ б е з о г л е д н о гръшкитъ на отделните че днешната управа на нашите пристанища е безъ
грешки. Ние знаемъ, че въ подбора на новите ли
членове.
ца еж играли роля и съображения вънъ отъ инте
Ние не считаме, че управлението на приста реса на службата. По отношение подбора имъ има
нищата днесъ е вече съвършенно. Смътаме, обаче, още много да се желае. Тръбва да се надеваме,
че е направена вече първата смела крачка по пъ обаче, че и тъзи недостатъци ще бждатъ отстра
тя на координиране дейностьта на двете специал нени. Действителностьта ще наложи това. Тя ще
ности — морската и строителната — и очакваме отъ наложи и на техника онова мъхто, коею той съ
искренното имъ сътрудничество да излЪзе хармо право трЪбва да заема, стига обаче да не се наднията, гарантираща големите успъхи. Цитираната ценявя и да не стига, до отричане на другите спе
статия е изнесла извършеното отъ службата по ко циалности. Борбата между инженерите отъ разните
рабоплаването за една година. То е дъло пакъ на специалности за раздвляне областьта на дейность
техника-инженеръ, поставенъ въ услуга на нуждите споредъ специалностьта имъ, е достатъчно указа
на корабоплаването, изтъквани отъ специалиста мо- ние за това.
рякъ, защото той ги чувствува най-непосртздетвенр
и най-силно. За извършеното можемъ само да имъ
Когато се говори за пристанищна управа и ко
благодаримъ. Яко то излага дейностьта на нъкои
рабоплаване,
въ които здраво еж вплетени двете
бивши ржководители на
специалности, ръководст
, тези сжщи служби, те—'
вото еднакво може да се
можеха лично да се защидири у еднигЬ или у ДрУ'
тятъ, като изтъкнатъ всич
гиттз. То е въпросъ на
ки „невърности" изнесени
лични качества и разбира
отъ „моряците". Общест
ния. ДосегашнигЬ ржково
вото щеше да имъ благо
дители дадоха едностран
дари за осветленията. Но
чива и не достатъчна дей
когато се отричатъ заслу
ность. Защо се поставя
гите на цъла една специална професионална почва
ность—морската, като се
единъ въпросъ, който е
твърди, че техниката е край Бургасъ.
Рис. отъ н. н. въпросъ на управление?
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Г. Панчевъ.

ДВИЖЕНИЕТО НА КОРАБИГБ ВЪ ДУНАВСКОТО НИ И ЧЕРНОМОРСКО КРДИБРЪЖИЯ.
Като основа на тия ни няколко думи ще по-| постройката на теснолинейния железенъ пжть отъ
служи официалната държавна статистика отъ 1911? Анхиало до Бургазъ и отъ дру. а на крайбрежното
до 1931 год. включително, споредъ която картината движение на параходъ „Евдокия".
е следната:
' .
На Дунава следъ войната се забелязватъ още
На Черноморе.
по-големи промени: По вноса си въ 1911 год. еж
1. Влезлите и излезли кораби по число и то- наредени: Русе, Сомовитъ, Свищовъ, Ломъ, Видинъ
нажъ еж били най-много въ 1911 год. Въ 1921 год. и др. Въ 1930 год. еж наредени, — Русе, Ломъ, Со
показватъ единъ минимумъ, следъ което постепен мовитъ, Свищовъ, Видинъ. Докато въ 1911 г. вноса
но растатъ докато въ 1931 год. се доближаватъ до се разделя почти равномерно по всички приста
предвоенните години.
нища, въ 1930 год. разликите вече чувствигелно еж
2. Количеството на разтоварените стоки е сж големи. Въ износа Ломъ отъ четвърто место въ
що най-много преди войната, показва минимумъ въ 1911 год. отива на пърио; Русе — остава на второ
1921 год. и въ 1931 година едва достига половина место, Свищовъ си запазва трето место; Орехово
та на предвоенното. Слезлите пжтници еж сжщо отъ трето отива на четвърто и Видинъ отъ първо
двойно по-малко следъ войната. Следователно при отива на пето место.
стигащите кораби биватъ натоварени най-много съ
Въ 1911 год. еж влезли и излезли въ българ
половинъ товаръ.
ските морски пристанища по тонажъ най-много ав
Натоварените стоки следватъ сжщата крива, стрийски кораби, а следъ това гръцки, английски,
но те въ 1931 год. вече приближаватъ предвоен български и др. Следъ войната — италиянски, бъл
ното количество. Качилитъ се пжтници сжщо еж гарски, английски и германски. На пръвъ погледъ
по-малко отъ половината отъ предвоените години. българските кораби заематъ по-тонажа си второ и
трето места. Средно взето, обаче, на единъ бъл
На Дунава.
На Дунава положението е по-задоволително. гарски корабъ се падатъ по 100 тона, когато на
Тамъ пристигналите кораби надхвърлятъ предво останалите се пада по 1500—2500 тона. Тия данни
енните години по количество и тонажъ. Разтоваре ни показватъ, че големото число на българските
ните стоки следватъ сжщо както и на морето, но кораби се явява отъ движението на българския крайтука още въ 1922 год. т е еж значително по-вече, бреженъ параходъ — по-рано „София" а сега "Ев
отколкото преди войната. Числото на слезлите пжт докия".
На морето все пакъ цифрите еж по-успоко
ници е намалено около три пжти, и така си остава.
Количеството на заминалите кораби чувстви ителни. На Дунава, обаче, те еж тревожни: Българ
телно надхвърля предвоенните. Тонажа имъ се из ските параходи въ 1911 год. еж заемали четвърто
равнява. Натоварените стоки еж 3Д отъ предвоен м^сто, а въ 1930 год. т е еж на девето. Темъ въ
1911 год. се пада средно по 75 тона на корабъ, а
ните, а пжтниците едва 1/4..
въ
1930 год. по 25, когато на останалите кораби
Отъ изложеното може да се извади кжсо, но
решително заключение: 1) Движението въ морските посетили българските пристанища се пада средно
ни пристанища намалява, а въ Дунавските се уве по 250 тона въ 1911 год., а по 450 въ 1930 год.
Това показва печалната ни действителность на
личава 2) Морето постепенно, се очертава като главенъ пжть за износъ, а Дунава като добъръ пжть Дунава: Едва зародилото се българско корабопла
ване, по число на кораби и по активность, е стрем
на износа и вноса ни.
главо спаднало, а по големина на корабите си е
*
слезло подъ най-малкия възможенъ капацитетъ.
* *
Войната е указала чувствително влияние върху Българските корита, които въ пристанищата еж за
Движението въ отделните пристанища. Докато въ
писвани като ра
1911;г, Варна за
вноправни кора*
емаше п ъ р в о
би еж само мал
место по нато
ки моторни лод
варените и раз
ки, подържани
товарените сто
само благодаре
ки и пжтници,
ние голематанаследъ войната
стойчивость и
тя изостава зна
будното съзна
чително назадъ
ние на малцина
отъ Бургазъ и
добри.бълггри.
тоаа изоставяне
°тъ година на
Така ли треб
година се увели
ва да бждемъ
чава.
на пжтя, по кой
то минава 25%
Отъ други
отъ целата ни
те морски при
търговия?
станища Анхиало и Месемврйя
Прекалена нееж н а м а л и л и
марливость или
значително връ
неразбиране до
зките си съ мобрите интереси
Р е то,аАхтополъ
на
народното ни
и
Василико еж
стопанство.
•"иувеличили.Това
Г. Панчевъ.
се дължи отъ
Варна
и
Варненското
пристанище,
гледани
отъ
въздуха.
една страна на
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ВАРНА ВЪ ВРЕМЕТО НА ИЗТОЧНАТА ВОЙНА (1853-1854).
(По случай 80-годишнината отъ започването А).

Гр. Варна, въ времето на Източната война
(1853—1856 г.), е игралъ важна роль, като главна
военна база въ първата часть на войната до заминаванието на съюзните войски въ Кримъ. (Септем
ври 1854 год.).
Причина за войната е билъ спорътъ между Ру
сия и Франция за покровителството на богомолци
въ Палестина.

1853 год.
Царь Николай 1. изпратилъ армия (генералъадютантъ князь Горчаковъ) въ Молдавия и Влахия
(\Л.1853), за да заплаши Турция. Въ Виена е била
свикана конференция (Англия, Франция, Австрия и
Прусия 24.У11.1853), за да изглади спора между Ру
сия и Турция, но Русия е отхвърлила предложе
нието й. Турция обявява война на Русия (4.Х) и ан
глийския и французския флоти, чакащи въ Дарданелиттз, еж потеглили къмъ Босфора.
Рускиятъ флотъ унищожава турската ескадра
отъ 11 кораби до Синопъ (ЗО.Х1) и затова съюзни
ците (Англия и Франция) подаватъ ултиматумъ на
. Русия, да изпраздни Молдавия и Валахия и следъ
това обявяватъ война на Русия (28.111.1854 год.) и
сключватъ съюъ съ Турция.
На долния Дунавъ крепостите Видинъ, Никополъ и Исачка, и известниятъ крепостенъ четирежгълникъ: Шуменъ въ средата, а Русе — Силис
тра — Варна на периферията — еж били обсадени
съ турски войски.
Руската окупационна войска до р. Прутъ ми
нава молдованската граница (У1.1853) и стига до
гр. Букурещъ, като се изпращатъ военни части до
Гюргево и Фратещи на Дунава, обсажда се Галацъ
и Браила и до устието на Дунава — Рени, Исмаилъ
и Килия; руската флотилия била на котва до ус
тието Килия. Главната руска квартира—въ Букурещъ.
Главната турска квартира била въ гр. Шуменъ
(Маршалъ Омеръ паша), а отъ турските войски би
ли заети: Исакча, Черна вода, Силистра, Русе и
Свищовъ на Дунава, Пльвенъ и Варна; резерви—въ
Шуменъ и София; турска флотилия имало въ Мачинъ, Русе и Видинъ.
Първото сражение станало до Олтеница (4.Х1),
следъ като турците минали Дунава при Тутраканъ.
1854 год.
Омеръ паша събралъ въ Видинъ — Калафатъ
40,000 души войска; до с. Четате (до Калафатъ) е стана
ло сражение (6.1.1854), въ което турците били отблъстнати. Русите се готвятъ да преминатъ Дунава;
до устието на Русенски Ломъ унищожаватъ часть
отъ турската флотилия (11.11) и преминаватъ Дунава
до Браила- Галацъ и до Исакча (23.111); турците
отстжпватъ отъ долния Дунавъ на линията Черна
вода — Кюстенджа и отъ тамъ на линията Шуменъ
— Варна.
Съюзническиятъ флотъ бомбардиралъ Одеса
(22.1У) и следъ това се оттеглилъ въ Варна. Въ
края на м. априлъ пристигатъ съюзническите вой
ски: французеки (маршалъ 51. Агпаиа1; съ 35,000
души и 84 орждия) и английски (лорцъ Кад!ап; съ
26,000 души и 24 орждия) и отиватъ на лагеръ до
Галиполи и Скутари.
Русите обсаждатъ Силистра (16. V до 22.У1);
турскиятъ коМандантъ на града билъ Мусса паша'
(20,000 души войска и 124 орждия). Главната атака

била назначена на 21.VI., новъ това време дошла вне
запна заповъдь, руските войски, да се оттеглятъ на
левия Дунавски брътъ, вследствие заплашване отъ
Австрия.
Съ това става иъленъ обратъ ЕЪ войната.

Маршалъ 51. Агпаиа и лордъ К8д1вп заминаватъ за Варна, кждето пристига и Омеръ паша отъ
Шуменъ. Въ Варна на 19. V става съюзнически съветъ въ който Омеръ паша описва лошото поло
жение на Силистра, като предлага да се даде отпоръ на русите въ Шуменъ съ помещьта на съюз
ническите войски, ако падне' Силистра; съветътъ
решилъ да се изпрати веднага по една французска
и английска дивизии въ Девня и Варна. Дивизиите.
еж били изпратени въ края на м. май, отчасти по
море, а отчасти по сухо. Въ това време се полу
чило известие за руското отстжпление отъ Силис
тра (25.VI) и съюзническитъ войски пристигайки въ
Варна въ края на м. юни и началото на м. юли, се наста
нили на лагеръ въ околностьта на града.
Русите бавно изпразватъ Молдавия и Валахия,
образуватъ два фронта: единъ срещу турците, а
втория срещу-Трансилвания (Австрия), а въ края на
м. августъ изпразватъ безъ бой двете княжества. Съг
ласно конвенцията и Виенския договоръ (2.Х11.1854),
австрийските войски (графъ Согогнт) замествагь
турските войски въ двете княжества.
Следъ концентрацията на съюзническите вой
ски (началото на м. юний) Варна е служила за база
на операциите.
Французите, съ съдействието на нередовна
турска кавалерия (Юсуфъ паша), предприематъ ек
спедиция срещу русите въ Добруджа, гдето избухва
холера между войските (28.VII), които еж прину
дени да се върнатъ въ Варна (8.VIII). Съ това се
свършва експедицията, .при която французите изгубватъ 2000 души безъ сражение.
На 10. августъ варненци изгарятъ търговския
кварталъ на града си.
Окончателното решение за пренасяне театъра
на войната въ Кримъ става въ средата на августъ,
съ което се свършва значението на гр. Варна и се
почва втората часть на Източната война, известна
като „Кримска война" (1854—1855).
Съюзническите войски (французеки—32,000 ду
ши и 72 орждия; английски—28,000 души и 24 орж
дия; турски—7,000 души) били пренесени отъ Варна
и Балчикъ въ Русия (4—7.1Х) съ 150 военни кораба
и 600 транспорта. По нтзмане достатъчни средства
за превозъ, въ Варна останали по една французска
и английска кавалерийски бригади.
На 2.Ш.1855 починалъ царь Николай I. и на
престола встжпилъ царь Александъръ И., освободительтъ на България.
На 8. септември 1855 падналъ Севастополъ.
** *

Спомени за Варна отъ времето на Източната
война еж напечатани отъ Ст. Кабакчиевъ въ „Из
вестия на Варненското Археол. Дружество* (книга
111, стр. 31—49,1910 г.). Въ сжщигЪ Известия еж на
печатани: „Французите въ Варна въ 1854' г." отъ
отецъ Прива Беларъ (кн. IV, стр. 49—68, 1911 г.)
и „Холерата и пожарътъ въ Варна презъ 1854 г.
отъ Г. Димитровъ (кн. VI., стр. 7 5 - 7 7 , 1914 год.)*
....

. -*. Л .
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Сговоръ

Въ гр. Варна еж запазени отъ Източната вой2. Паметникътъ надъ карантината, издигнатъ
и няколко паметници.
презъ 1854 г. (VIII) въ память на загиналите отъ
1. Кжщата, въ която е заседавала военната холера французеки моряци отъ парахода „Мопг.еЪеИо"
:ъюзническа конференция презъ м. май 1854 г. на (фиг. 3).
(улевардъ Фердинандъ надъ пристанището (фиг. 1).
Паметникъ на загиналите моряци отъ парахода:
„Парижъ", който е загубенъ.
3. Общиятъ паметникъ въ католическите гро
бища, издигнатъ презъ 1888 г. за падналите въ вой
ната. Орждията около паметника еж донесени отъ
Тулонъ (фиг. 4).

Фиг. 1.

. Заседанието на конференцията е изобразено
въ книгата „1_а Киз51а е ГЕигоре осс1<Зел1а!е пе11а
^и^5^^опе сГОпепге". Уо1. I. Сепоуа 1854 „СопадНо
И диегга гепи1о а \/агпа П 12 Маддю 1854". (фиг.
2); въ конференцията еж взели участие двама ан-

. *'

Фиг. 2.

гличани, трима французи и трима турци. Французскиятъ маршалъ 5г. Ятаио 1 обяснява плана на дей
ствията на присжтствующит-Б съ лордъ Кад!ап и
Омеръ паша на чело.

Фиг, 3.

Фиг. 4.

Вь малката църква Св. Богородица ебклъ погребень единъ английски генералъ, раненъ до Севасюполъ.
Въ Варненския музей се съхраняватъ н-вколко

Фиг. 5.
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каотини отъ Източната война:

тината се вижда съюзническиятъ флотъ въ Варнен
ския заливъ и разположението на военнитъ1 лагери
между старата (до 1836 г.) и новата турски кре
пости на града и вънъ отъ последната крепость.
(фиг. 5).
б) Пожарътъ на търговския кварталъ на гр,
Варна на 10. августъ 1854 (фиг. 6).
*
* *

Фиг. 6.

а) Английска картина на гр. Варна отъ 1854
г. „Уагпа ггоп КаГи1и (Джаферли) 1ереп". На кар-

Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ и Ар
хеологическото дружество ,ще предприематъ съв
местни постжпки предъ българското правителство
да се отчужди запазената и до сега къща въ Варна
въ която е заседавала военната съюзническа кон
ференция презъ м. май 1854 г. и се преобърне на
«цинъ „Музей на войните по западния черноморски
бръгъ". Ще се помоли нашето правителство да вле
зе въ връзка по този въпросъ съ правителствата
на Англия, Франция и Турция и издейства тъхната
подкрепа Въ учредяването и издържането на музея.
••

••

"

'..'..-..

К . Ш.

Г. Куповъ.

ИЗЪ ЖИВОТЯ НН МОРЕТО.
б часа сутриньта 19. августъ 192...Г. Параходъ си и следъ «ат?> гвйнт'а !п'робу'мт'я УЬтчолко пжти
„Клеръ", готовъ подъ пълна пара въ Варненското задъ кърмата, повика помощника<сй№ даде нареждане
пристанище, чакаше последнигв разпореждания на за тръгване.
капитана за тръгване. Огняритъ и машинистите
Параходътъ се отдъли отъ кея. Бавно и леко
стояха по местата си, а палубната команда лениво напустна пристанището, което почваше да се съжисе облегаше на борта около вързалата. Капитанътъ •вЪва за дневната си работа.
на командния мостикъ, усмихвайки се, слушаше ме
Морето беше тихо и радостно трегткачЩе гк/дЬ
ханика, който умърлушенъ настойчиво говореше
косите
слънчеви лжчи. Едвамъ доловМмъ 'вътрецъ
н^що и се сърдеше на веселото настроение на
подухваше отъ бръга и даваше СВС^ИТ-Б Милувки на
капитана.
загорелите моряшки лица. Винтътъ 'монЪтонно бу— Както искате, господинъ капитанъ, но това ботъше и успокояваше. Всичко !на кораба тръгна
ми е последния походъ съ тоя удавникъ. Азъ дой- по своя самобитенъ редъ На Шгаотъ и работа, .:
дохъ зарадъ васъ, но виждамъ, че тая нещастна
Морякътъ лесно се <Щри съ особенния животъ
черупка е съвсемъ негодна. Отчайвамъ се, нито
на
кораба,
който «у 'служи и за домъ и за служба.
машината й машина, нито коритото й корито. Така
„Клеръ*
бътае "старъ руски шлепъ съ две ма*
за нищо ще ни остави срЪдъ морето.
— В-Ьрно е, отговори капитанътъ и азъ виж шини на кърмата, зебъгналъ отъ болшевишката
дамъ това, но какво да правимъ. Заловили сме се революция о , своитъ стопани. Такива кораби «
за една работа, трЪбва да я изкараме до край. строеха за Азовско море, съ назначение <да < разтоНай-после ще се осланяме на щастието си, че как варватъ големите морски параходи, КвИТо не мо
вото излезе. Пакъ съньтъ си е сънь. Когато чо- жеха свободно да се движатъ по ПлйТКото Азовско
векъ мисли за едно Н-БЩО СЪ настойчивость, той и море. 1ъ никога не се разчитва-ха^а дълги плавания
вънъ отъ района си. Освенъ това „Клеръ" имаше
въ съня си ще го види.
и тоя недостатъкъ, че б' 6 Ш е т в ъ р д е с т а Р р ъ и машИМеханикътъ недоволно поклати глава:—Азъ нитъ му не даваха по-едче отъ 3 морски мили въ
съмъ фаталистъ и тоя сънь ме смущава. Никога не часъ Обстоятелствата го изкараха на «алъ св-Ьтъ и
съмъ мислилъ за светци, а руския езикъ познавамъ и „ У гпл„Гн На ^ Па С Л у ж и з а връзка между Варна и
много слабо, но ясно прочетохъ записката, която ^ а И
Н о Л ш е
ДъР*а за Цариградъ, а отъ тамъ
ми подадоха Св. Кирилъ и Методи—като че ли и
6 Пра36НЪ ВеЧе
направилъ нъколко
сега е предъ очите ми: „На етомъ разъ- вий будите оейТа б п Т ЛУЧН -,И м а ш еб^ше
се
мата
„
1
1
°
°н^ежда,
че до зи
на днъ". Следъ това веднага се събудихъ и дълго
размисляхъ ^ърху видъното на сънь. Най-после ре- мата щ е извърши още 2 - 3 рейса за да обезпечи
шихъ да дойда да ви кажа, че азъ оставамъ на бре издръжката си.
га. Азъ можехъ и да се направя боленъ, но чувству- г п Р п ^ ° о а Г щ а с т л и в о т о "У външно благополучие,
вамъ се до нейде задълженъ за да не изигравамъ в г ™ В5ЛКИ п о х ° Д ъ отчайваше екипажа му, зашото
вашето доверие.
Чепно мппГаВ„аха несигУРностьта му като корабъза
— Праздни приказки еж това, каза, капитанътъ. тазГчерупка У Ж Д а Т а б * ш е с ъ б Р а " а тия хора върху
Гледай си работата; сега ще дойдешъ, пъкъ след
ния п/кть, каквото Богъ каже. Прави проба на ма п п ^ м Л ^ н 0 " 3 п ж т У в а ш е вече 6 часа. Утрото
шината и тръгваме.
премина. Настжпи топълъ августовски день. ВетъМаханикъ Б., младъ човекъ, неохотно напус- п е т п я Тм .о н о тИо нпноостоок а ^ си и задуха отъ къмъ мотна моегика и се запжти къмъ машината, да изпълни к Ч ^ 1 СЗ п а а х тракане
на винта не преставаше.
капитанската заповедь.
закотви ,Т Д 3 П ЯРУ Ч И°ДТ Оа встигна
Хераклия,кждето се
а аси
Р
отъ 200 тона дърваКапитанътъ остана н-вколко минути замисленъ Вси™1 « з а с е°т и х а
У
въ приготонления за товарене.
на мостика, махна съ ржка, весело погледна наоколо н2Г™«
нетърпеливо очакващит-в лодки докараха работници-
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т& отъ- бръга и работата закипъ. Тръбва да се бърза,
—Млада ли е, закачливо попита капитанътъ,
защото МЕСТОТО е открито и всякакви изненади еж ако е млада да заповвда.
възможни. Три Дни ще се товари кораба, а за три
Корабникътъ, доволенъ отъ закачката на капи
дена, не всякога времето е благоприятно.
тана, ухилено отговори: За насъ моряците всички
Следъ три дена, на 22. августъ, „Клеръ" бъше дами еж млади, когато ни идватъ на крака.
натШУренъ и надвечерь вдигна котва. Времето и тоя
Нека дойде, каза капитанътъ и се погледна
пжть му благоприятствуваше. Морето едвамъ се на вс^ки случай въ пукнатото огледало предъ уми
1
вълнуваше и вътъръ почти не се чувствуваше. валника.
Машините равномерно тракаха и полека го отда
По стълбата се показаха стройни крачка въ
лечаваха отъ бръта.
оръфани обувки и следъ неколко секунди предъ
Пакъ всичко на кораба заживъ съ своеобрае- капитана се представи фигурата на една бедно, но
ния <Й* жиаотъ. Часть отъ моряците еж на стража, спретното облечена млада жена.
другите ггреглеждаха багажа си или се излежаваха
Смутена тя застана предъ капитана, извини се
въ ТБСНИ'ТБ: легла въ ехлупената на носовата часть за безпокойството и на руски езикъ му заговори за
моряшка кабина'.
своята молба.
На мостика останаха стражевия капитанъ и
Тябила бъжанка—рускиня, останала безъ сред
кърмчията.
ства въ Цариградъ съ едно детенце. Мжжътъ й
Скоро лвтната нощь се спустна и закри отъ преди месецъ заминалъ за България, за да си на
очйтЧукрзСивитъбръгови гледки. Остава безкрайното мери место. Сега вече я викалъ. Но нито той, нито
море й" нздь него, обсипано сь брилянти, сжщо та тя имали пари за пжть и за разходи по визиране
ка безкрайно^ небе. Въ тия простори започваше новъ на документите. Моли капитана, да я вземи на
животъ, животътъ на морската нощь. На бръга, кораба до Варна. За тая услуга е готова да чисти,
около човъшкитъ Селища, се усъща, какъ съ нощь- да мие, да готви, съ една дума, да отслужи разноските.
ща идва съньтъ на природата, който унася и ус
До като младата рускиня излагаше своята
покоява. На море тоя сънь го нъма, Едва тогава, молба, челото на капитана се помрачаваше и безъ
може би, се чувствува особенния могъщъ пулсъ на да дочака края той отевче: „Съжалявамъ, госпожо,
в^чно движущата се майка—земя. Освободенъ отъ но нищо не мога да направя. Лзъ съмъ безсиленъ
марката на сравнението, човъкъ не вижда отдълни при всичкото ми желание да ви услужа, като стана
предмети, а само крайчеца на безкрайното, което съучастникъ на тая контрабанда".
Презъ ума му веднага минаха неприятностите,
диша, твори и живве. Фантазията, възбудена отъ
тая обстановка, създава образи и мисли, които еж които би ималъ съ всички власти на окупационните
войски въ Цариградъ и на българските въ Варна.
възможни, само на море.
Строгите нареждания на пристанищните военни
Далечъ блъщукащигБ свътлини на маяците,
напомнятъ за човешкото на земята и крепятъ мо и цивилни власти правеха невъзможно нередовното
ряка, сръдъ уединението му въ недрата на необят вземане на кого и да било, още по-вече на една
жена на кораба. Той й изложи причинитъ* и наново
ното и тайнственото.
накрая подтвърди невъзможностьта да я вземе.
Омайна е тихата и тъмна морска нощь.
— Господинъ Капитанъ, азъви моля като майка,
Но ето зааленява изтокъ. Първите несмъли
утрени стрели крадешкомъ се провиратъ презъ като жена изгубила всека упора, вземете ме. Вие
гжетия мракъ и очертаватъ границите на човеш ще спасите и мене, и детенцето ми отъ явна гибель.
кото око. Ясно се долавя освобождението на душа Направете невъзможното, завърши тя презъ сълзи,
Сърдцето на капитана бъше изложено на из
та отъ гнета на безкрайното. ЧОВ-БКЪТЪ СИ става
кушение.
Искаше му се да направи едно добро дело,
пакъ човъкъ и съзнанието му за собственото до
стойнство крепне съ засвътляване на хоризонта. макаръ и съ рискъ.
„Госпожо, азъ ще направя едно формал) о
Ето радостната съживителна усмивка на слънцето.
престжпление
и ще поема риска да ви взема. Едно
Морето вече не е тайнственна безкрайна бездна, а
условие само, вие ще се облъчете въ мжжки дрехи
УДобенъ пжть за съобщение.
и ще минете, като човъкъ отъ екипажа. Презъ
На „Клеръ" машината като че ли затраква по време на прегледите ше ге криете, като ше имате
весело. Моряцитъ се раздвижиха изъ кораба. ВСБКИ отъ моя страна всичко съдействие. Когато излъидваше, надвесваше се надъ борта, погледваше земъ отъ Цариградъ работата е по-лека и въ Варна
напредъ, цъкваше съуста и като забележеше бръта азъ ще употрЪбя всички усилия да ви снема на
самодоволно се усмихваше и се залавяше за опре бръга, но непременно като мжжъ.
делената работа.
А детето, изпъшка тя.
Докато слънцето се отделяше отъ морето
Детето... детето и то ще мине, като взето отъ
неприветливия Румелийски брътъ се откриваше. мене, но ще го научите докато е на кораба да не
'Укъ тамъ блъскаха голите носове. Виждаха се по ви вика мамо.
крайбрежието, упръ\пи се въ самата земя, корпусите
— Но то е малко, не ще разбере и не ще издържи.
на
малки и големи кораби. Това еж остатъци отъ
— Помжчете се. Може-би ше разбере.
м
°рски корабокрушения.
—Боже, Боже, въздъхна жената, азъ виждамъ,
Безъ приключения „Клеръ" пристигна въ Ца- че вие искате невъзможни нъща, за да ми отка
Риградъ, р а з Т овари си дървата. Привърши си жете въ човешко състрадание.
—Нищо не мога да направя по-вече. Помислете
кеобходимитъ приготовления за връщане, което е
0п
Редълено на следния день 31. августъ 8 часа си и се решете. Най-късно утре въ 8 часа требва
с
да сте на кораба, а още по-добре довечера да
Утриньта.
дойдете и да прекарате ношьта тукъ; сега ИЗЕИВъ навечерието на тръгването при капитана,
нете, азъ отивамъ по работа. .
който прави поеледнитъ си приготовления, идва
Ко
Капитанътъ си излъзе външно спокоенъ, но
Рабникътъ и му долага, че иска да го види една
гол-вма
скръбь сви сърдцето му. Той бързаше да
Дама.
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се освободи отъ настойчивите молби за да не се
поддаде на милостьта и отрупа съ големи неприят
ности и кораба и себе си.
За единъ мигъ младата жена преживъ- на ново
ужаса на своето положение и разбра че послед
ната й надежда е пропаднала. Безусловно, тя не виж
даше мжчнотиигЬ, които виждаше капитанътъ. Обяс
няваше си отказа му съ коравосърдечието му.
Озлобена, раздразнена и отчаяна, тя извика:
„Вие не иските да ме вземате, но знайте, че не ще
стигнете въ Варна. Помнете това!" Безъ да се сбо
гува, бързо, почти тичешкомъ.се качи по стълбите
и излезе, отъ кораба.
Напущайки го, тя още единъ пжть извика: „Н-Ьма
да отидете и вие въ Варна, зли хора!"
Тоя избликъ на злоба малко смути капитана
и той се огледа наоколо недоволно.
По палубата се б-вха разместили моряците,
които видеха последната сцена, безъ да знаятъ на
какво се дължи.
По-младите се изсмЪха, а по старите заклатиха
глави, и капитанътъ чу какъ н^кой измормори: „Не
е на добро, женска клетва стига моряка на пжтя".
Скоро животътъ на кораба се наложи. Следъ
нъкоя и друга приказка за станалото всичко се
забрави.
Деньтъ въ приготовление и грижи мина. Мина
и нощьта. Сутриньта на другия день 8 часа „Клеръ"
се ОТД-БЛИ отъ кея и тръгна съ своя костенурски
ходъ за Варна.
Цели петь часа се низаха гледка следъ гледка
Босфорскитъ- красоти отъ
двата бръта. Бързо
порящигв водата шефкети, катери, лодки, големи
и малки параходи, допълняха кинематографическата
лента предъ „Клеръ", който невъзмутимо отбиваше
своите 3 мили въ часъ и напредваш» къмъ Черно
море.
Хубавъ л-втенъ день. Малко отъ къмъ изтокъ
се чернееше небето и барометърътъ не беше твърде
спокоенъ, но за това време н-вмаше да се мисли.
Требваше да се бърза, работата не чака.
Къмъ 2 часа следъ пладне вече Босфора бЪше
изминатъ и „Клеръ" потопи хилавото си Т-БЛО въ
спокойните води на Черно море.
На мостика, капитанътъ, помощникътъ и механикътъ, се разговаряха:
. — Ехъ, Б... ти все още неможешъ да се отървешъ отъ своя сънь, каза капитана, обръщайки
се къмъ механика. Какво пъшкашъ. Ето на, дойдо
хме благополучно и се връщаме безъ да сме „на ДН-Б".
— Има време, има, каза механика, но тъй или
иначе, азъ вече оставамъ въ Варна. Това е послед
ното ми пжтуване.
Помощникътъ се поусмихна малко, оправи си
черната брада, и каза: „Яко човЪкъ н-вма нужда,
не би се пъхналъ на този удавникъ".
— Тъй е отговори капитана. Нека поне сега не
си умжчняваме живота. Бодро напредъ. Вижъ Г..., ти
иди си почини сега, а после ще ме СМ-БНИШЪ. Д О
9 часа азъ ще бжда на стража.
Къмъ надвечерь изтокъ взе да потъмнява, но
нищо особено не се забелязваше. Морето прие единъ
особенъ куршуменъ ЩУБГЬ и почна да колебае могжщата си гръдь съ дълги мъртви вълни. Лошъ
признакъ. Значи нейде на СИ. духаше вЪтъръ и
навЬрно доста силенъ.
Нещо предъ носа стърчи. Какво може да бжде.
Напрегнато гледаха всички. „Клеръ" минава близко.
Виждаха се~остатъци отъ разбитъ вътроходъ. Лошъ
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предвестникъ! Сякашъ се сгжстяваше атмосферата
и морето се мръщеше. Чайки на групи неспокойно
прелитаха и бързо се отнасяха къмъ брега. На
около ставаше тихо. Не, не е то. Не ставаше тихо,
а безмълвно. Нищо н-Ьмаше, което да се улови, като
признакъ, че ставаше Н-БЩО, а въ сжщото време се
чувствуваше присжтствието на н-ъщо необяснимо.
Капитанътъ мълчаливо крачеше по мостика
назадъ-напредъ безъ да изразява нъщо на ли
цето си. Моряцитъ се бъха събрали на носовата
часть и си приказваха. Чуваха се безгрижни сме
хове. Машината монотонно чукаше. Отъ време на
време гъргоренето на кърмилната машинка внасяше
своя дисхармониченъ акомпаниментъ въ своеобраз
ната музика на пжтуването на единъ забравенъ
товаренъ корабъ.
При капитана дотърчава младикътъ, хубаво,
здраво момче, случаенъ морякъ за презъ лътото.
Козирува и докладва: — Г-нъ капитанъ, нашата ко
кошка изкукурига 3 пжти. Корабника, Крушата,
ме изпрати да Ви доложа.
— Ха, ха, ха, заеме се капитанътъ. Щ е кукурига
зеръ, между толкова непрокопсани мжжаги, коя
кокошка ще издържи, че да не запъе като пътель.
—Крушата казва, че когато кокошката закукурига на кораба, ще се случи нещастие. 3 пжти изкуку
рига и се прибра. Следъ три часа ще стане нещо.
Гледаше на СИ. при кукуригането си, допълни
младикътъ.
— Я си гледай работата, бабини девитини. Не
виждашъ ли какъ е спокойно морето и какъ хубгво
залязва слънцето, каза капитана, показвейки съ
ржка къмъ склонилото се на западъ слънце. Не
ставайте баби. Пъкъ най-после какъвто е късмета,
додаде спокойно той.
Младикътъ си отиде. Капитанътъ остана егмъ
и неволно се замисли.
Не е на добро, си мислеше той, правъеБ.,тоя
удавникъ не е сигуренъ. Като мълния мина презъ
ума му, че н-вма да види вече Варна. Е глупости,
не бива ЧОВ-БКЪ да проявява малодушие. Въпреки
всичкия оптимизъмъ нъкакво гнетящо чувство го дави,
като призракъ. Единъ пжть да стигнатъ благопо
лучно Варна.
Моряците още дълго коментираха случая съ
кокошката.
Въ 9 часа помощника излезе на палубата,
огледа съ опитно око на около си и се качи при
капитана.
Капитанътъ му предаде стражата: Въ лъво се
вижда маяка Карабурунъ. Изминати отъ Босфор2
около 30 мили. За сега всичко е спокойно. ИзглежРа_
че ще има вътъръ презъ нощьта, да се внимав
въ машината и нека поддържатъ н а й - г о л е м ъ
ходъ. Яко даде Господь, утре вечерь иде 6ЯДД11
въ Варна.
Поговориха си още малко за това онова и
разделиха.
—Лека служба, ако забележишъ нъщо, изпра^
да ми кажатъ, азъ си лътамъ облъченъ, каза «
питанътъ.
.
—Лека нощь, повтори помощника и зае и
тото на мостика. Привичната разходка напред
назадъ се започна наново по мостика, само ч „
вършеше вече помощникътъ. Опитенъ вълкъ, т
бъше вид-Ьлъ много на море и срещаше съ спок
ствие всички възможности. Той бъше узналъ
случая съ кокошката и отмина факта безъ Ра
вдълбочава въ него и отъ душа се посмъч
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Стъмни се вече. Особенното чувство на нвщо
извънредно го обхващаше и него. Като че ли
всичко бвше наредъ, а въ сжщность Н-БЩО не дости
гаше. Времето напредваше и „Клеръ" бавно се отда
лечаваше отъ Цариградъ. Небето постепенно се затъмняваше. Звездитв като че ли загасваха. Ввтърътъ се засилваше.
Отъ лвво блвщвше само Карабурунъ.
Изведнъжъ силенъ поривъ на ввтъръ се пронесе като хала, затръшна отворената врата на
кьрмчийската кабина и заглъхна въ далечината.
Бели кълба се заиздигаха изъ морската ширь, а
морето взе да клокочи, като че ли завре.
Тю да се не види, си каза помощникътъ, за
тъна си дрехата и нахлупи по-плътно фуражката
на главата си. Май ще се яде попарата тая нсщь.
„Клеръ" се мътна на една страна отъ вътъра
и се отклони отъ курса.
—Дръжъ на курса, извика помощника, не се
зазяпвай!
— Есгь, д р ъ ж ъ на курса, отговори кърмчията и
кьрмчийската машина затрака.
Новъ поривъ на вътъра, по силенъ и свирепъ.
Морето и небето станаха мрачни. Сякашъ черно
було се спустна надъ главите. Вълнитъ. се надигаха
и бвлитв имъ върхове ясно се очертаваха въ тъм
ната морска ширь.
На мостика бвше трудно да се стои. Помощ
никътъ се прибра въ кабината при кърмчията. Задъ
стъклената преграда ввтърътъ не се чувствуваше, но
глухия бумтежъ показваше, че се засилва.
„Клеръ" се мвткаше като треска и подскачаше
леко отъ вълна на вълна. Туй старо уввхтъло корию сякашъ доби криле и пъргавина на млада коза.
— Г-нъ Капитанъ, турилъ съмъ кърмилото на
стена, на курса не мога да дойда, проговори съ
уплашенъ гласъ кърмчията.
— Какъ тъй. Колко е курса?, и помощникътъ
надникна презъ рамото на кърмчията въ компаса.
Компасътъ показваше единъ курсъ 15° въ
страни отъ пжтя и не се поклащаше.
— Какъвъ дяволъ, изръмжа помощникътъ и пое
кърмилото. Завъртв на лвво колелото, курса бързо
се промвни въ лъво. Обърна бързо въ дъсно, корабътъ бавно се заобръща въ дъсно, дойде до порано установения курсъ и тамъ се закова.
Кърмчията пое наново кърмилото. Помощни
кътъ изл%зе навънъ. Вътърътъ съ сила го обхвана,
като че ли искаше да го изтръгне отъ палубата и
Да го захвърли въ водата. Той огледа наоколо си.
Едвамъ се различаваха контурите на корабния носъ.
Л задъ него мракъ въ въздуха, мракъ въ водата
и хиляди бвли кълба лъсваха и се загубваха. Нап
регна погледа си и видЬ въ далечината да блвщука
спокойно сввтлината на Карабурунъ, но вече не отъ
т
амъ откждето требваше да бжде.
Цъкна съ уста и плю.
Работата не е чиста.
Отиде при кърмчията, зае местото му и го
изпрати да доложи на капитана, че корабътъ не слу
ша кърмилото и че има буря.
Тревожния гласъ на кърмчията прекжсна спо
койната дрвмка на капитана и той като ожиленъ
ск
°чи. Нахлупи фуражката си, нахлузи палтото си
и
изкочи на мостика.
Бурята бвснуваше съ пълна сила. „Клеръ" подскачаше като освободилъ се отъ вързалата си конь
и
се носвше. Правеше впечатление, че развива го
ляма бързина.
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Часътъ беше 11 и 30 м.
— Какво се е случило? Да не е повредено кър
милото, бързо запита капитанътъ.
— Никаква повреда, само че „Клеръ" не слуша
кърмилото, а ние сме се отклонили на единъ курсъ
съ 15" въ лъво, който ни води право къмъ брега
и не можемъ да се отмъстимъ отъ фаталния пжть.
—Опита ли да застанешъ срещу вътъра?
—Не върви.
—Ще се опитамъ да обърна чрезъ фордевиндъ,
каза капитана и изкомандва: „Лъво на стена".
Носътъ на „Клеръ" съ оьрзината на ввтьра
се понесе въ лъво, направи :/2 кржгь и пакъ опрв
носа си въ една посока, безъ да мрьдне по-вече
къмъ линията на ввтьра. Сега ввгьрътъ задуха
отъ л^ва страна.
—Лввата машина назадъ, предаде капитана по
машинния телеграфь.
Минаха 2—3 мжчителни минути и лъвата ма
шина заработи назадъ. Компасътъ си стоеше като
закованъ.
—Ехъ дяволъ да го вземе, нищо не излиза, тая
работа е боклукъ, съ сьрдце издума капитанътъ.
— Дайте пълень напредь и увеличете хода на
двете машини до краенъ предвлъ, поддържайте
високо налЪгане, предаде той въ машината.
„Клеръ" пъхтвше. ДветВ му машини усилено
тракаха, но приличаха на крилата на праздна мел
ница. Ввгьрътъ ги пресилваше и въпрвки пълния
преденъ ходъ, „Клеръ" вървъше назадъ. Това ясно
личеше по чувствителното измвнение на положе
нието на Карабурунския маякъ.
Капитанътъ пакъ легна на стария курсъ, но
се видв, че при тоя курсъ не ще мръднат ъ и метъръ напредъ.
—Изходъ нвма, последенъ опитъ: може-би ако
тръгнемъ къмъ Цариградъ ще бжде по-добре, каза
помощника.
—Ние вече не сме господари, кждею и да насочимъ нашия пжть, той ни води къмъ камънитъ на
Карабурунъ. Последното пристанище на несръгницитв, които бурята е заловила въ тоя жгълъ на
Черно море. Изглежда, че кокошката ще излъзе
права, па и женската клетва ни стигна, се поше
гува капитана и безнадеждно се огледа наоколо.
Ввгьрътъ бвснуваше и леко подемаше „Клеръ"
и го влвчеше неудържимо къмъ бръга.
Капитанътъ и помощникътъ се опитаха да
разтегнатъ едно платнище вместо вътрило за да
подпомогнатъ кърмилото, но и отъ тоя опитъ нищо
не излезе.
—Да се разбуди командата, да се приготвятъ
лодкитв, котвите, въ машината да внимаватъ. Я,
обърна се къмъ помощника капитанътъ, ти прег
ледай самъ котвите, азъ завивамъ обратно, че как
вото Богъ даде.
Корабътъ се съживи. Сънни и изненадани мо
ряци, набързо наскачаха и тревожно се оглеждаха
въ тъмнината. Разпитваха набързо дежурните и
потреперваха предъ силнитв пориви на вътъра.
Между тЪхъ имаше стари калени моряци, но и тъ
чувствуваха неспокойствието на морето. На всички,
обаче, лежеше печата на примирението и фатализма.
Засуетиха се по палубата, затракаха веригитв,
тукъ-таме замигаха фенерчета.
Капитанътъ обърна на курсъ къмъ Цариградъ.
Вътърътъ задуха въ кърмата и не се чувствуваше
вече така страховито. Настжпи малко успокоение и
всички съ облегчение си въздъхнаха. Стори имъ се
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че опасностьта е минала. Това бвше, обаче само
привидно, въ действителности положението ставаше
безизходно.
Маякътъ Карабурунъ ясно показваше, че нищо
не ще измени сждбата. Никакви средства не ще
спасятъ кораба и хората му отъ гибель.
Отдалъ се вече на ржцетБ на провидението,
капитанътъ видимо спокойно правеше своята раз
ходка по мостика, прикривайки се отъ вятъра и
втренчено гледащъ въ нарастващия огънь на маяка.
Тръбва да сме вече на 10 мили отъ него си по
мисли той, брвгътъ ще е близко. Влъзе въ каби
ната, погледна картата и меланхолично поклати
глава. Бъха при най-опасния брътъ предъ Карабу
рунъ и н. Инада. Цвлиятъ бръгъ бъше напъстренъ съ
каменни гребени. Маякътъ настойчиво се отклоня
ваше въ лъво.
Капитанътъ, за успокоение на себе си и дру
гите, дръна въ машината. Осведоми се за състоя
нието на парата. Предупреди да еж внимателни за
даване ходъ.
На мостика се върна помощника. Всичко беше
готово. Една и сжща мисъль мина презъ главата
на тия двамата мъже, че днесъ е последния кмъ день.
И като че ли отговарящъ на своя помощникъ,
капитанътъ каза:
—Най ми е мжчно, че ще се мре като куче,
съзнавайки своята безпомощность и безсилие. Да
виждашъ положението и да не си въ състояние
нищо да направишъ. И като си помислишъ, че това
е само за хлъбъ.
—Е така е, нъма какво, изживяхме всички войни
за да се предадемъ безславно на морето. Поне да
имаше, какъ да се боримъ.
И всекой отъ ГБХЪ замлъкна и се унесе въ
спомени за миналото и за нещастното бждеще на
тия, които ги чакаха и се уповаха на тъхъ ВЪ домо
вете имъ.
На моегика се качи механика.
Машините еж безнадеждни, обърна се той къмъ
капитана, на мъсто да се увеличи хода, той намаля.
Силното люшкане пръчи да се поддържа огъня а
и помпата лошо питае котела. Освенъ това щомъ
вдигнемъ налагането, пропускитъ на парата ставагъ
големи и наместо полза има вреда. Имаме ли на
дежда да изплаваме? <
„Надеждь! юношей питаютъ.
Отраду старцамъ подаютъ".
Издекламира съ патосъ капитана и следъ това
бързо прибави: „Нали виждашъ, вървимъ спокойно
къмъ Цариградъ и вЪтърътъ не ни брули така".
Ями тая светлина отъ лъво и отъ предъ каква
е, запита неспокойно механика, азъ не виждамъ
Карабурунъ. Той бьше отъ тия механици, които
разбираха и отъ коробоводенето.
—Това е Карабурунъ, каза капитанътъ, изглежда
само че се мЪсти на л%во да ни стори пжть.
—Значи ние отиваме къмъ бръга. Щ е станемъ
на котва ли?
Изглежда. Остави тази работа на мене. Гле
дай машините. Всичката ни надежда е на Т-БХЪ.
Събери всички огняри да поддържатъ огъня. Тази
нощь нъма да има почивка.
Каква почивка, меланхолично заяви механика,
боя се да не ми се сбждне съня. Щ е си починемъ
май

на

„ДНБ".

Въ това време двама моряка любопитни се при
ближиха, търсейки си ужъ работа, но главно да
подслушатъ и разузнаятъ за положението.

Год. X. Брой 5.

Капитанътъ ги забеляза и високо каза: Н,
ражъ Б
Ние сме добре. Следъ 5 - б часа, йр.
вамъ, вече да сме предъ Босфора, а твоето на „днъ
го остави на страна.
Механикътъ слъзе въ машината, клатейки пга
ва и мърморейки: „Хубаво си бъхъ решилъ да
остана въ Варна".
Той беше се давилъ вече два пжти на такии
удавници и имъ знаеше цената. •
Наоколо нехайно се носъше вътъра, безъ .
забелязва малкото човешко нещастие на 14 души
Спокойствието на двамата капитани се пред
де на цълата команда и всички бъха успокое:
отъ върата, че нещастието е минато.
Часътъ б%ше вече три.
Зловещиятъ червеникавъ огънь на маяка сочени
близкия край на всичимжки. Ясно стана, че „Клерт.
никога не ще прескочи линията на маяка за Цари
градъ.
— Внимание! На носа. Готови на котват
на откжелеци се разнесе гласътъна капитана, загл
шаванъ отъ вътъра.
Ревътъ на морето се оттекваше силно и
глушаваше всички шумове.
Боже, какъ мжчно и бавно идваше смъртьЧасътъ бъше 3'/г- И всичко бъше пакъ така бе.
надеждно и безпомощно.
— Готово ли е всичко.
Отъ носа едвамъ се дочуваше хрипкавия гла(
на корлбника.
Отъ машината тревожно съобщаваха, че
льгането пада и не може да се повдигне.
Нищо, успокоително отговори капитанътъ, 6;
дете зорки на сигналитъ.
Въ тоя мигъ силенъ ударъ разтърси кора
една вълна подметна кърмата въ страна и маь
ната спре.
— Отдай котва!
На носа зачукаха. Издрънча тежката верип.
загърмя, търкаляйки се по палубата.
Още единъ ударъ, корабътъ се наклони
веднага се изправи.
Машината почна да се пълни съ вода.
Изплашени лица се подаваха отъ входника
бързо наизкачаха на палубата.
Нъкои изплашено шепнъха молитва.
Започнаха се единъ следъ други удари, кок
оттекваха въ всички сърдца. Корабътъ подскачту на една, ту на друга страна. Никой нищо нежеше да определи, какво става.
Нищо не се виждаше наоколо, освенъ ие.-г
ницаемъ мракъ по всички направления. О1"13 "
само насмешливо подскачаше огъня на Карабл-;
За да изпълни последния си дългъ, капитан*извика на събралата се до него команда, тъ^1-последна упора: „Спокойствие, бждете смели Д° "г
още нищо не е изгубено. Круша!, измери дъл»ната".
До като Крушата се пипнъше около дълбок
ра, нъкой извика: „Потжваме", и действително •
мата взе да се накланя, но скоро спр-в, като сетатрузи по нъщо меко и гладко.
Веднага надъ кораба изъ тъмнината сео^г
надвиснала черна грамада, върха на която се т
ше въ висинето.
Капитанътъ и помощникътъ се втренчи
едновременно извикаха: „Бръгъ".
. — Я гледай, че ние сме застанали като чел^
кея, промълви капитанътъ и безпомощно се °"""
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Погледна картата и видъ, че на тоя скалистъ брътъ
има единъ плажъ отъ ! / 4 миля, чистъ и равенъ.
Тъкмо на тоя плажъ е билъ изхвърленъ„Клеръ",
благополучно минавайки назжбенитъ гребени.
— Спасени сме, момчета, извика капитанътъ.
Сждба!
Часътъ е четири безъ петь минути.
Закоравълитъ загрубели моряшки лица се оза

Странииа 15.

риха съ радость и всички груби пръсти направиха
искренъ кръстъ.
Капитанътъ погледна развълнувано пострада
лия корабъ, въздъхна тежко и обори глава.
Вътърътъ задуха съ нова сила и освирепълитъ вълни яростно заблъскаха въ стената на кораба.
„Клеръ" се заравяше все по-дълбоко и по-дълбоко
въ пъсъка.
г . куповъ.

Сергей Терещенко.

АДЪ ПОДЪ ВОДАТА.
„Адъ подъ водата" — така е озаглавилъ сво на местото на своята цель. До брега оставали още
ите възпоминания за подводната война герман- 12 мили. Бавно и важно, съвършенно несъответно
скиятъ капитанъ-лейтенантъ Зауеръ, бившъ офи- на своя жалъкъ видъ и незначителни размери, нацеръ отъ търговския флотъ, станалъ командиръ на самъ и нататъкъ, кръстосвали наблюдателни ко
влезлия въ строя презъ лътото 1917 година под раби и миночистачи — въоржжени пристанищни
воденъ миненъ заградитель „УС 55".
влекачи и катери. Клатейки се надъ вълните и проТова било точно въ разгара на успъха на резвайки ги съ острите си носове, като стадо дел
подводната война. Цъла Германия съ нетърпение фини, профучали торпедоносци, скрили се задъ
очаквала обещания скорошенъ миръ. Англия, отъ хоризонта и отново се завърнали съ зигзагообсвоя страна, преживъла много нерадостни минути разенъ курсъ, изпълнявайки охранна служба предъ
презъ войната, съ голъма енергия се готвела да пристанището. Но тъзи внушителни наблюдател
нанесе поражение на подводниците — нейните по ни и охранни сили не знаели още, че между тъхъ
следни противници въ океана.
се намира неприятелски подводникъ и не вижда
Въ германскиятъ линеенъ флотъ се почнали ли показващия се отъ време на време изъ водата
вълнания и бунтове — той, въпръки видимия си морегледъ (перископъ).
усп-вхъ, не се решилъ да повтори Скагеракския
Зауеръ решилъ да постави мините въ 14 ча
бой. Поради голямата бдителность на англичани са, когато спускащето се слънце ще му даде пре
т е германскитъ подводни кораби вече нъмали въз- имущество при стрелбата му по пристанището. 0 6 можность да се появятъ предъ английските бръ- слугата се наобъдвала. Дадена била заповъдь зг
гове; всичкигв опити на подводниците да. атаку- бойна тревога. Всички били по мъстата си.
ватъ голъмия английски флотъ оставали безуспеш
Въ 14 часа и 10 минути командирътъ запони. На германците оставало само да поставятъ съ въдалъ: „Пригответе се за поставянето на минитъ"
своите подводни минни заградители мини около
Въ 14 часа и 13 минути далъ втора заповъдь.
английските, крайбрежия, надевайки се, че поне „Хвърляй първа ми . . . " — гласътъ на командира с :
по този начинъ английския флотъ ще бжде отсла- прекжсналъ. Заповъдьта небила доизказана. Въ не
бенъ. Но колко много мини били нуждни за това, совата часть на подводника се почувствувалъ лека всъки подводенъ миненъ заградитель можелъ да трясъкъ. Малка, едвамъ забележима, предсмъртж
носи съ себе си не по-вече отъ 18! И колко труд (Зауеръ веднага я почувствувалъ) тръпка преми
но било да се достигне до Англия, да се изпълни нала презъ подводника. Следъ това — силно сблъс
задачата и да се завърнатъ обратно. Колко много кване и подводника се наклонилъ съ носа си нажертви тр-вбвало да се дадатъ.
предъ. Стрелката на манометъра веднага показа
„УС 55" билъ съвсемъ малъкъ подводникъ: ла 35—40 градуса. Другата, наредъ съ нея, стрел
420 тона водоизмъстване надъ водата, 500—подъ ка за дълбочината бързо забътала надолу: 30, 4С
60 метра. Подводникътъ потъвалъ съ носа си НР
водата. Три офицера, 29 моряка, 1 малко орждие,
долу. Зауеръ се заозърталъ и ВИД/БЛЪ: на праг
3 торпедни тржби и главно въоржжение — 18 ми между машинното отделение и централния пост
ни за заграждане.
и на хлъзгавите блестящи желъзни палубни пле
Капитанъ-лейтенантъ Зауеръ обичалъ петъка. , чи легнали обляни въ кръвь механика и единъ ме
Нему винаги вървело, когато излизалъ въ морето тористъ. Изгубили равновесие, тъ паднали и с
въ този день. Върв-вло му още отъ тогава, когато разбили.
служилъ въ търговския флотъ. Затова той билъ
Зауеръ се засрамилъ, че въ такъвъ отгов<
особенно недоволенъ, че назначения въ петъкъ на ренъ моментъ тази картина му отвлъкла дълг
21 септемврий походъ билъ отложенъ, поради пов вниманието. Манометърътъ за дълбочината покареда на една помпа, съ четире дена по-късно.
валъ вече 85 метра; още 15 метра и подводн
Ц-влото плаване преминало въ буря. Три де кътъ е требвало да бжде смазанъ отъ налягане-.
на грамадни като многоетажни кжщи вълни се на воднитъ пластове. Сгжстенъ въздухъ подъ н:
стоварвали върху подводника. И всъки пжть, ко лъгане 164 атмосфери, подчинявайки се на едк
гато той се скривалъ подъ водата за да избегне движение на ржката му, се устремилъ съ мощн<
яростьта на бурята, той помислялъ че излизането съскане въ баластните щерни, издухвайки отъ там
му въ морето въ вторникъ не ще го доведе до водата и облегчавайки подводника.
Добъръ край. Разбира се, че задачата му не била
Секундигв се изживъвали като часове, дока-:
лесна, но колко пжти той е излизалъ съ честь и
отъ по-трудни положения. Требвало да постави стрелката на манометъра, заколебала се нереши
мините си предъ входа на пристанището Лервикъ телно, най-после се установила на 95 метра и з;
на Шотландскитъ острови, следъ това да го об почнала бавно, едвамъ едвамъ,да се повдига.
— Въ носовото отделение се влива вода
стреля и да се постарае да подмами англиискитъ
се дочулъ спокойния гласъ на дежурния тар
кораби на поставеното минно заграждане.
На 29. септемврий сутриньта подводника билъ морякъ.
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Наклонътъ на подводника, съ носа си надолу,
се увеличавалъ все по-вече и по-вече, въпръки
всичките имъ старания да го уравновесятъ. Цяла
та обслуга избягала въ кърмовото отделение, но
и това не помогнало.
— Въ носовото отделение се влива силна
струя вода — отново прозвучалъ сжщиятъ спокоенъ гласъ.
Неразбирайки какво става въ носовото отде
ление, Зауеръ приб-вгналъ къмъ него и се убедилъ въ пълното безнадеждно положение. Водата
се - вливала съ силна струя. Цълото носово отде
ление било напълнено съ вода и само следующето отделение — жилищното помещение на моря
ците — не било още залято съ вода. Въпреки, че
всички помпи били пустнати въ движение, подводникътъ наново билъ на дълбочина 100 метра.
Разбира се, че цялата обслуга си давала на?т*гою отчетъ за безнадеждностьта на положението,
но продължавала, стоейки на своите места, точно
и моментално да изпълнява всичките заповеди —
и само въ това напрежение тя виждала надеждата
за Спасение макаръ и часть отъ обслугата. Механикътъ, дошелъ въ съзнание, съ превързана съ
кърпа окървавена глава, поелъ ржководството по
изпомпване на водата и изпразване на щерните.
Въ тази минута на отчаяние Зауеръ не можалъ да
не се полюбува на енергията и сржчностьта на
механика и обслугата.
Подводникътъ се задържалъ сега на дълбо
чина 45 метра. Изведнажъ, обаче, наклонътъ на
подводникътъ почналъ да намалява и да минава
къмъ кърмовата часть. Водата отъ носовото отде
ление на потоци се устремила въ командното от
деление, прониквайки вече и въ централния постъ.
Подъ палубата били разположени акумулаторите.
— Солена вода! . . . . съ ужасъ помислилъ
Зауеръ.
Виждало се какъ въ носовата часть, надъ
повърхностьта на водата, започнали да се образузуватъ гжсти бъли кълба тежъкъ димъ.
— Хлоръ! Край на всичко! . . .
Подводникътъ започналъ плавно да се лю
лее отъ носа къмъ кърмата и обратно. Никакви
средства не били въ състояние да спратъ това
ужасно люлеене. Неочаквано отъ кърмовото отде
ление се чулъ силенъ трясъкъ, приличащъ на изстрелъ отъ картечница.
— Пожаръ въ машинното отделение! Кжсо
съединение! — се дочуло отъ тамъ донесение.
Грамадни езици блъдо-зеленикавъ пламъкъ
съ необикновенна яснота на странна лунна свет
лина озарили вжтрешностьта на подводника. При
разпределителната за хода на електричеството
дъска лежалъ убитъ единъ електротехникъ, а неговиятъ помощникъ и механикътъ напраздно се
мжчели да изключатъ тока. Къмъ сладкия дъхъ на
хлора се примесила и силна миризма на изгор-вла
гума и прегоръло масло . . .
Какво да се прави въ този адъ подъ водата?
Не оставало нищо друго освенъ да се спасяватъ
колкото се може по-бързо, като изплаватъ на по
върхностьта при англичаните, докато въ гърнета
та за сгжстенъ въздухъ налягането било още 65
атмосфери вместо 164! Щ е се повдигне ли подвод
никътъ? Но преди всичко той е требвало да бжДе приготвенъ за да бжде взриванъ, та въ никакъвъ случай, даже и на морското дъно, да не мо
же да издаде своите тайни на англичаните. Подъ
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всека мина на носа и въ кърмата билъ поставенъ
по единъ патронъ за взриваване. Време за губене
нъмало. Последенъ погледъ на сивит1з преградни,
на спрелите машини, на блестящитъ още медни
прибори, едвамъ осветени отъ светлината на до
гарящия презъ повдигащите се пари хлоръ.
— Издухайте всички щерни!... Бързо!...
Дочулъ се, слабия, съскащъ звукъ на устре
милия се въ щернитъ въздухъ. И докато тревожниятъ погледъ на Зауеръ билъ насоченъ къмъ ма
нометъра за дълбочината, затихващия стонъ на
електрическите помпи, които съ последни сили из
хвърляли водата, повтарялъ че краятъ е неизбЪженъ. Следъ една минута или по-вече — предста-.
вата за времето била загубена — стрелката за по
следенъ пжть показала, че подводникътъ изплавва
бавно, бавно. И следъ това — още по-бавно и побавно. Помпите и сгжстения въздухъ, все по-вече
и по-вече отслабвайки, едвамъ могли да надвиватъ
на вливащата-се чрезъ тайнствената дупка вода.
Най-после подводникътъ изплавалъ надъ во
дата, капака билъ отворенъ, обслугата излъзла тичешкомъ на горнята палуба и започнала да се
хвърля въ студената вода. Ранениятъ мехнникъ и
нъколко мотористи останали на своитЪ мЪста при
работящитъ помпи. Тъмъ имъ предстоело още да
запалятъ бикфордовитв шнурове, отиващи къмъ
разрушителните патрони. Тогава, следъ 7 минути,
се очаквало да се чуятъ взривоветъ. Спокоенъ, съ
скръстени на гърдитв си ржце, стои на местото
си въ рубката командирътъ. Той очаква привър
шването на работата въ поверения му корабъ, за
да го напустне, споредъ устава и дълга си, пос
леденъ.
Въроятно, английските наблюдателни кораби
еж били тъй изненадани отъ появилия се между
тъхъ неприятелски подводникъ, че нито единъ отъ
тъхъ не се сътилъ да открие огънь. Първа за
почнала да стреля бреговата батарея. Следъ нея,
вече опомнилитъ се торпедоносци и миночистачи,
открили бързъ огънь.
Когато, обкржженъ отъ своята обслуга, отъ
която английските снаряди убили и ранили неколко човека, капитанъ-лейтенантъ Зауеръ отплавалъ
отъ подводника на разстояние 50 метра, се чули
три глухи подводни взрива и люлъящата се сръдъ
вълнитЪ сива кула се скрила подъ водата.,
„УС. 55" престаналъ да сжществува.
*
Първото впечатление,
* * което изпиталъ капи
танъ-лейтенантъ Зауеръ когато падналъ въ водата
било приятно. Нему му се сторило, че всички мжки, които той тъкмо що изживълъ, еж отлетели
далече, или по-право той самъ се отдалечилъ отъ
тъхъ и сега гледа отдалечъ и самия себе си, плаващъ въ водата, и непреставащата стрелба на
англичаните, и тълата на убититъ негови моряци.
Връзката му съ земята, обвита въ нъкакъвъ димъ,
му Се сторила навъки скжсана.
Следъ това той дошелъ въ себе си. Било сту
дено. Зауеръ си спомнилъ, че сутриньта температу
рата на водата била 4 градуса Целзиеви. Чуствалъ
невъроятна тяжесть на цълата си долня часть отъ
пояса надолу. Той помислилъ че едина му кракъ
е откженатъ. Но кой? Бавно и внимателно извадилъ отъ водата едина си кракъ, а следъ това вто
рия. И двата били цъли. Тогава той си спомнилъ,
че напущайки подводника, привързалъ къмъ кръста
си кожената чанта съ тайнитъ карти, шифъра И
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разположението на германските кораби, които на
всека цена требвало да бждатъ скрити отъ очите
на англичаните. Привързаната тежка гира треб
вало да стори това. Съ едно движение на ржката
си — всичко това полеттзло къмъ дъното. Следъ
това Зауеръ изхвърлилъ отъ джебоветЬ си помалко важните документи. Дълго време около не
го плавали разкжсани цветни кжсчета хартия —
касата на подводника.
Вътова време англичаните продължавали още
да стрелятъ, нямайки намерение да спасяватъ потжващите хора. Студа се увеличавалъ. Мокрите
дрехи ставали все по-тежки и неудържими; въпре
ки спасителния поясъ, теглили къмъ дъното. Извадилъ отъ джеба си едно ножче, той започналъ
да се освобождава отъ дрехите си.
Весело см-Ъяйки се, плавайки съ всички сили,
се приближилъ къмъ Зауеръ неговиятъ ординарецъ, държейки въ ржка намерената командирска
фуражка съ златна нашивка върху козерката. Но
едвамъ усп-Ълъ да я тури на главата на командиря си, ординарецътъ започналъ да вкоченява и
бързо се скрилъ подъ вълните. Почти едновре
менно плаващия на близко корабникъ, нЪкакъ
неестествено се приповдигналъ, размахалъ съ ржце и на свой редъ се скрилъ подъ водата, отъ
която още н-Ьколко секунди се показвалъ насоче
ния му къмъ англичаните юмрукъ. Зауеръ почувствалъ какъ и последните му сили го напуща
ли и какъ ледена студенина се повдигала отъ къмъ
краката му, обхванала кръста му и полазила понагоре къмъ сърдцето му.
Въ това време Зауеръ дочулъ шумъ отъ мо
щни винтове и на 15 метра отъ него въ разп-внената отъ заденъ ходъ вода се спр^лъ торпедоносецъ. На носовата му часть блестели златни
букви — „Руанъ" и № 59. Всичките картечници, съ
поставени въ тъхъ ленти, били насочени къмъ
вкоченясващитъ хора, като че ли тъ още пред
ставлявали страшна за Англия сила. Бързо спустнатитъ лодки започнали да прибиратъ германците.
Ржководящия спасяването английски мичманъ, виделъ командирска фуражка, взелъ я за споменъ
и внимателно я прибралъ подъ седалището на
лодката. Следъ това извадили отъ водата и самия
Зауеръ. Когато спасителните лодки се приближи
ли къмъ единъ отъ миночистачните кораби, кждето било заповедано да предадатъ пленените,
отъ командния мостикъ на миночистача се пока
зала една разгневена, обрасла съ желти бакембарди, глава и се чулъ единъ нищо добро не обеЩаващъ гласъ:
— Азъ нъма да прибера въ кораба си хуни.
Застреляйте ги.
И миночистача, безъ да обръща на никого
внимание, зашумълъ съ винтовете си.
Изгубеното съзнание избавило Зауера отъ
позора да се изкачи на палубата на взелия го въ
пленъ корабъ, още по-вече, че билъсъвсемъ съблеченъ. Той дошелъ на себе си когато билъ въ
каютъ-компанията. Английските офицери наливали
в
ъ гърлото му виски и едновременно му задавали
безчислени въпроси:
— Поставихте ли мини?
— Кжде?
— Колко подводници има въ Германия?
— Колко нови се строятъ? . . : .
Но, Зауеръ билъ тъй слабъ, че наново загубилъ съзнание. Той*дошелъ на себе си чась по-
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късно, когато го преместили на стариятъ кръстосвачъ „Линдеръ", служащъ въ пристанището за
казарма. Той лежалъ на пода въ тЪсно помеще
ние, почти целото заето съ голъма маса и неколно стола и осветено само отъ едно кржгло про
зорче. Вратата била отворена и на прага стомлъ
часовой съ пушка въ ржка. Настжпила нощь. До
несли на пленника ръдка чорба съ сухъ хлъбъ и
една кутия цигари и му казали че утре ще бжде
сжденъ и че вероятно ще го застрелятъ. Всеки
два часа се сменявали часовите и Зауеръ чувалъ
всъки пжть, какъ тракали затворите на пушкитЪ.
*
Минавали часове следъ часове. Зауеръ успълъ да събере мислите си, но напраздно се мжчелъ да разбере, кое б е предизвикало катастро
фата. Ясно било, че подводникътъ не се е ударилъ
на мина, защото въ такъвъ случай взривътъ би
билъ много по-силенъ и последствията съвършенно други — светкавични. Неприятелските наблю
дателни кораби въ това време били много далече
за да могатъ да хвърлятъ подводна бомба. Найпосле, до последния моментъ кърмилото на подвод
ника действувало много добре и не може да пред
полага, че той се е вплелъ въ подводни мрежи.
Внезапно нова мисъль дошла въ главата на
Зауеръ. Да не би рускитв пленници, които рабо
тели въ корабостроителницата Бломъ и Фосъ, или
може би английски шпиони, да еж поставили адска
машина въ носовата часть на подводника? Но въ
такъвъ случай требва по-скоро да се бъга за да се
предупреди германското адмиралтейство ').
Но какъ да се побегне? Часовоятъ, облегналъ
се на стената, стоялъ задъ вратата, потъналъ въ
своите мисли. Хвърлилъ бързъ погледъ къмъ кржглото прозорче, Зауеръ съ радость забелязалъ,че
подъ него стои ветроходна лодка съ една бъчвичка вода. Забравилъ.че той е леко облеченъ,
че силите му еж го оставили, че залива бдително
се охранява и че до най-близкия неутрален ь брегъ
на Норвегия има надъ 300 мили, той тихичко за
почналъ да се промъква презъ кржглото прозорче.
Обаче, не било тъй лесно да се промъкне презъ
едно отвърствие едвамъ 50 см. въ диаметъръ. .Внезапно се чулъ резъкъ звукъ отъ свирка и
две .здрави ржце уловили Зауера за краката. Отъ
некжде се чулъ барабаненъ бой, тржбачите отъ
всички кораби, затржбили тревога, светнали про
жектори, торпедоносците започнали бързо да вдигатъ котвите си. Вместо две, вече десеть, двадесеть ржце дърпали Зауера за краката. Но въпре
ки неговото собствено добро желание по-скоро да
излезе отъ това комическо положение, оказало се,
че било по-трудно да се излезе, отколкото да се
влезе въ кржглото прозорче.
Следъ кратъкъ разпитъ, въ време на който
Зауеръ се отказалъ да отговаря, съобщили му, че
ще бжде изпратенъ въ Лбердинъ, а оттамъ въ Лон
донския затворъ, „като пиратъ и разбойникъ". Ко
гато лодката, която требвало да го отведе на тор
педоносеца Д и р а д ъ " , се прилепила къмъ стълбата
му и Зауеръ стжпилъ на нея, отгоре дочулъ резкия
звукъ на поздравителна свирка, следъ това кжса
команда, хватка съ оржжие и громъкъ барабаненъ
*) Действително следъ войната се уясни, че тайни съглашенски агенти еж. успЪли да проникнатъ аъ герман
ските корабостроителници въ времена войната. Чрезъ помощьта на адски машини тЬ успЪлн да погубятъ нЪколко
германски подводника.
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бой. Цялата обслуга на торпедоносеца била постро
ена на палубата съ офицерите и караула на десния
флангъ. Английскиятъ комамдиръ посрещналъ при
входа на своя корабъ пленения противникъ съ всички
подобаващи почести. Не много далече, стоели, по
строени по своя инициатива, останките отъ обслугата на „УС. 55", посрещайки командиря си съ
гръмогласно ура. Зауеръ съ радость забелязалъ,
че отъ 29 човека загинали само 10. Той се боялъ
да не би всички да еж загинали.
Но каква голЪма разлика между държането
на пристанищните моряци и обслугата на „Тирадъ".
Къмъ пленените се държели много добре. Зауера
го облекли, дали му хубава отделна каюта, хра1гвлъ се заедно съ английските офицери отъ ко
раба въ каютъ-компанията, били любезни къмъ
него и не го безспокоили съ въпроси на които той
не би могълъ да отговори.
Картината, обаче, рЪзко се изменила, когато
«Тирадъ" застаналъ на вързала въ пристанището
Лбердинъ. Грамадна тълпа, едвамъ задържана отъ
шотландския полкъ, изпълнила всички улици око
ло пристанището. Целиятъ градъ като че искалъ
смърьта на подводния пиратъ. Чакали помощь. И
само когато се появила кавалерия и няколко сто
тици полицаи, властигв се решили да качатъ пле
нените на автомобили и да ги отправятъ на гара
та. Англичаните се бояли и ненавиждали тъй мно
го само подводните обслуги и летците, които бом
бардирали Лондонъ.
Отъ Лондонския затворъ, следъ нбвъ несполучливъ опитъ за бягство, капитанъ-лейтенантъ
Зауеръ билъ премЪстенъ въ пленническия лагеръ
Дифринъ Дледъ въ Уелсъ.
— Може ли да се бъта отъ тука? — билъ
първиятъ му въпросъ.
Тъжни усмивки се показали по лицата на не
говите другари. Нощно време пленническата ба
рака се заключвала. Пленническиятъ лагеръ билъ
окржженъ съ два реда бодлива тель, билъ осв-втенъ отъ прожектори и се охранявалъ отъ часови,
патраули и полицейски кучета.
— Ние ще направимъ подземенъ ходъ, — решилъ Зауеръ.
Въ продължение на половинъ година Зауеръ
заедно съ другарите си по сждба подготвялъ б"вгството. Подземниятъ ходъ започвалъ подъ стълба
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та въ бараката ,и билъ ,>дълъг,ъ орколо ДОО метра..
Няколко месеци подъ !редъ, презъ време на раз
ходките, офицерите се тренирали въ продължи
телно ходене. Откраднали пари и спестявали отъ
малките ежеседмични заплати. Отъ одеяла си уши
ли цв-втни палта и си приготвили провизии.
* *
Едно прекрасно пролетно утро н-Ьколко мла
ди хора, добре облъчени и гладко избръснати се
приближавали къмъ градеца Рутинъ, кждето мина
вала железопътната линия. Като че ли вече нЪмало никаква опасность. Пленниците изминали
по-вече отъ 40 километра и никаква тревога не
била повдигната.
Кжде е гарата? ПосрЪдъ безлюдната още ули
ца стои стражаръ и тихо разговаря съ пощенския
раздавачъ. Необходимо е по-гол1змо спокойствие
за да разиграе привидна невинность. Все пакъ
краката на Зауеръ треперятъ, когато той небреж
но държейки въ устата си папироса, се прибли
жава къмъ стражара. Кратъкъ пронизителенъ погледъ отъ страна на стражара:
— Язъ ви арестувамъ, Вие сте отъ пленни
ческия лагеръ Дифринъ Яледъ? Кжде еж оста
налите?
Придружени отъ стражара и пощенския раз
давачъ пленниците били подкарани презъ спящия
още градъ. Намирайки, че конвоятъ е недостатъченъ, стражарътъ почукалъ въ единъ прозорецъ.
— Въ името на краля!
Отъ малката кжща тичешкомъ излЪзълъ чоВ-БКЪ въ форменно облекло и се присъединилъ
къмъ шествието. Това билъ началника на пожар
ната команда.
Въ 16 часа при общинското управление спре
ли военни автомобили. При вратата на общинско
то управление се събрала пакъ грамадна тълпа.
Даже и отъ съседните села дошли селяни за да
видятъ смЪлит-Б бътлеци. И когато автомобили^
тръгнали, този пжть отъ тълпата лет-Ьли къмъ
гюсъ не камъни и парчета каль, а градъ отъ ци
гари, бонбони и всевъзможни малки предмети за
споменъ. Колкото англичанигв се боели отъ под
водните пирати и ги ненавиждали, толкова по
вече те ум-Ьели да ценятъ храбростьта, решителностьта и спортивниятъ имъ духъ.
(Изъ в. .Возрождете", превелъ С Н. И.)(

Чарлсъ Дж. Фингьръ.
МЯГЕЛЯНЪ И ВЕЛИКИЯ ОКЕЯНЪ.
(Продължение отъ кн. 4).
Дарвинъ е билъ правъ въ предположението преодолее множеството ежедневни дребнавости, в*
си, защото още на другия день хора отъ кораба сжщность спечелва голЪма побЪда. Магеланъ беше
„Бинта." намерили двама бЬли хора, остатъкъ отъ именно такъвъ чов-Ъкъ.
6-членна група, обаче не корабокрушенци, а бътлеТ-БЗИ хора беха калени пжтешественици, пъл
ци отъ единъ американски китоловенъ корабъ, ски ни съ себеупование, и днесъ когато нищо не се
тали се край бр"вга ц-Ъли 15 месеца. Р-вдко може счита за свЪто, освенъ "БКОЙ символъ, па билъ той
да се каже съ положителност, че „тукъ никой не знаме, лента или копче,Н днесъ когато почитьта е
е идвалъ" или че „това никой не е казалъ или по- почти неизвестна, не безъ очудване може па си
мислилъ".
представимъ он-Ьзи почернели отъ слънцето моряМ
Нав%рно Магеланъ е следвалъ н-Ькаква идея готови да влъзатъ въ сражение при една само ДУ
и може би е правилъ нЪкакви изследвания. Но това ма, които гледаха смъртьта въ лицето, събираха се
не е твърде отъ значение. Важно е самото пости вкупомъ преди да проникнатъ въ н1зкой неизвесжение. Онова, което е за адмириране е, че той се тенъ провлакъ и се задоволяваха съ най-простата
е стремчлъ къмъ нЬщо и никакви пръчки, изпита храна. Много нъща, огь които не се боимъ вече
ния и дребнавости не еж могли да го отклонятъ днесъ, за тъхъ тъ бъха страшни и много нШ 3 '
отъ цельта му. Особенно дребнавостите, хорската страшни за насъ, изнеженитЪ хора, на тъхъ &
апатия, тъхната зависть и тяхното тъхногърдие еж гледаха съ надсмъшка—особенно на опасности^"
нещата, които най-често прЪчатъ и онзи, който изпитанията. И гЬхната свещенна въра ги кар
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да почитатъ нъща, които требваше да се почитатъ за да се обвържатъ суровоститъ на природа
та съ невидими вериги. И тъй, виждайки предъ се
бе си носа, който требваше да засбикслятъ преди
да навл-взагъ въ пролива и тъй като това стана въ
деня на Св. Урсула, наименуваха го „Носа на единадесетьгЬ хиляди деви".
Но две думи и за местото, което щъха да посЪтятъ. Глупаво е да се твърди какво хората отъ
онова време еж вярвали, че то е било населено съ
силни божества и демони. Съ раздразнение слуша
ме какъ известни съ развързани езици глупци твърдятъ, че суеверието въ онова време е било уни
версално. Наистина, имало е това, което наричаме
суеверие, но последното не е намалъло и днесъ,
защото преди всичко суевърието е теория, която
не е могла да издържи изпитанието на опита. Но
това, което се намираше предъ Магеланъ и хората
му, бтаха истински опасности. Самъ азъ съмъ обикалялъ край тъзи брегове и си спомнямъ, че има
ше много опасни мтзста. Тогавашнитъ моряци може
ха лесно да я смЪтнатъ за необитаема земя съ нейниттз сиви хълмове, покрити съ низки гори и почти
равни полета. Освенъ това и ледения вътъръ, идещъ
отъ замръзналия океанъ опасващъ южния полюсъ
и почти нескончаемата редица отъ бури, бъха пос
тоянни гости. Милиони крещящи морски птици, мрачни
буйни вълни, тъмни и разпокжсани облаци и понъкога,
на н-Ькоя самотна скала, нъколко голъми тюлена. Това
е величествено, да, но и тъй сжщо ужасно. Толкова
по-ужасно е, че тихото време може внезапно да се
обърне въ силна буря, която превръща водата въ
капчици шибащи ржце или лице и тъй ледено сту
дени, щото въ кжсо време вжжетата се преобръщатъ въ твърди като стомана кабели.
Първия день т е пуснаха котва въ единъ обширенъ заливъ. Требва да е билъ залива Ломасъ,
едно твърде лошо пристанище. Но все пакъ то имъ
послужи, защото сжщата ношь се разрази една отъ
силниттз бури, приежщи на тази область. Обаче,
бурята помогна на „Консепсионъ" и на „Санъ Ан
тонио" да минатъ презъ първите тъснини и въ за
лива задъ гЬхъ, кждето пуснаха котва. „Виктория"
остана въ залива Ломасъ, защото честьта за пър
вото преминаване на провлака требваше да се пад
не на капитанитъ на двата кораба, които употре
биха за това петь дни.
Петь дни изминаха въ изследване и на петия
День .Консепсионъ" и „Санъ Антонио" се завърна
ха въ залива Ломасъ съ развъни платна и знамена
поради добрия в-Ьтъръ и при сръщата на корабите
се дадоха изстрели и неколкократни викове за поздравъ. Новиниттз донесени отъ двата кораба не 6Ъха задоволителни. „Консепсионъ" и „Санъ Антонио"
се бтзха раздълили при острова Досънъ като капи
танитъ и на двата кораба твърдъха какво по всич
ко изглеждало, че сжществува изходъ къмъ Вели
кия Океанъ. Разкази за чудни нтзща липсваха, съ
изключение на единъ. Капитана на „Консепсионъ"
разправяше, че билъ видтзлъ нещо като жилища,
поради което той изпратилъ нъколко души на су
шата, които съобщили за намирането на едно голЪмо здание или останки отъ такова, съдържащо
по-вече отъ двеста гроба. Какво въ сжщность е
било това, може да се спори, но възможо да е има
ло хора съ въображение измежду онъзи, които еж
били изпратени на сушата. Възможно е тъй сжщо
това да е единъ украсенъ съ измислици разказъ, а
п - тт"

местата,
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служащи за гробница на гуанако. Все пакъ Магелань и малкиятъ му флотъ пуснаха котва и когато
отново се появи попжтенъ вътъръ, корабитъ пре
минаха презъ първитъ- тъснени и следъ минаването
на вторипз, виждайки че провлацитъ се разделяха
на три устия, спръха на южния край на единъ малъкъ островъ. Тъ бъха навърао северно отъ остро
ва Елизабетъ и южно отъ островъ Марта, а тритъ
устия бъха респективно: канала между островъ Елизабегъ и Носъ Негро, този между островите Маг
далена и Елизабетъ и този между Магдалена и
Огнена Земя. Тъзи провлаци, погледнати отъ тъснинитъ, изглеждатъ като три фиорда. Цълата тази
мъстность крие много опасности въ себе си—това
говоря отъ опитъ, понеже живЪхъ като Робинзонъ
Крузо на острова Елизабетъ почти една година.
Сръщалъ съмъ много трудности и съмъ ималъ мно
го премеждия изъ тъзи мъста. Тукъ единъ внезапенъ вътъръ повреди кораба „Ирена" презъ време
на първото му пжтуване. На залива Яго съмъ работилъ ецна цъла нощь помагайки за спасяването
на обепугата на единъ риболовенъ корабъ, презъ
време на една адска буря, презъ която нощь единъ
храбрецъ, когото наричахме Хари евреина, намъри
своята смърть, спасявайки трима души. Позволете
ми да кажа това, като единствено възпоменание за
него. Наричахме го Хари евреина, но не отъ враждебность или злоба, защото тукъ, кждето хората
чувствуваха близкото съседство на опасностьта, нъмаше МБСТО за никакви дребнави предразеждъци и
расови различия и омрази. Евреинъ, католикъ, негъръ, желтъ или бътгь, всеки е човъкъ, сжщество
полезно и хубаво и славно, шедьовра на своя създатель. Ние бъхме освободени отъ много нъчца и,
следователно, свободни за много нъща.
Имаше корабенъ съветъ преди да продължатъ
пжтя си. Гомецъ, пилотъ на „Санъ Антонио", чо
въкъ съ голъмо красноречие, направи умишлено
своето предложение. Той поддържаше, че окритието си струваше труда и следъ като то вече е на
правено, връщането обратно въ Испания щъше да
бжде една добра политика за да се приготви друга
армада за по-нататъшни изследвания. Това той каза
защо Магеланъ имъ бъше открилъ своя смълъ
планъ, да плувать все къмъ западъ по незнайни
морета и сватове докато земята не бжде заобико
лена. И тъй, Гомецъ се опита да внуши страхъ, по
сочвайки на едно възможно намаление на порциитъ,
на възможни затишия и бури, на възможни ужаси
отъ вевкакъвъ видъ и въ кжсо време спора се
обърна въ гневни пререкания. Не за дълго Маге
ланъ стоя мълчеливъ и онъзи, които най-добре го
познаваха, доловиха гневния пламакъ въ очите му.
„Това вашия собственъ страхъ ли изразява?",
запита той, посочвайки обвинително съ пръстъ къмъ
Гомецъ. „Чуйте ме тогава. Азъ ще вървя напредъ!
Вие говорите за намаление на порциите, нали? Но
чуйте това, азъ съмъ предприелъ една задача и да
же ако требва да ядемъ и кожата на корабните
палуби, ще вървя напредъ и ще открия това, което
съмъ обещалъ на краля. И. надЪвамъ се, че Богъ
ще ни помогне и ще ни дйде добра сполука".
Тази см^ла речь се последва отъ едно вне
запно мълчание, но не мълчанието на съгласието,
защото известно бтзше на всички, че провизиите се
намаляватъ. Магеланъ се позамисли за моментъ и
следъ това даде следната заповтздь: „И чуйте това.
Нека всеки офицеръ да; знае, че подъ страхъ на
смъртно наказание никой не ще говори по-вече за
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мжчнотиитъ, които, може би, ни предстоятъ да
преодолвемъ. И тъй на работа".
Това бвха думитв на изпълнителя, на госпо
даря, който презива подъ своята воля обикновенНИГБ хора. Или казано другояче, той оформяваше
сьвасгигв на своитъ хора чрезъ внушение, чрезъ
постоянно говоргнг. Магеланъ бъше изпълненъ съ
себауважение и неговигв подчинени даваха винаги
изрззъ на настроението на господаря си. Тъ прие
маха стойностьта, съ която той оценяваше себе си.
Но имаше и единъ другъ силенъ човъкъ ВЪ
армадата и той бъше Гомецъ отъ „Санъ Антонио",
ЧОВЕКЪТо, който желаеше връщането въ Испания.
Освенъ това, „Санъ Антонио" бъше най-големия
кзрабь отъ ВСИЧКИГБ и носеше сравнително по-вече
провизии и затова тежъкъ ударъ беше за другите,
когато се откри, че „Санъ Антонио" липсваше. За
щото, докато другитъ кораби обикаляха покрай
разнитъ провлаци и канали, „Санъ Антонио" из
следваше това, което наричаме Адмиралски заливъ.
На западния край на провлака между острова От
чаяние и архипелага Царица Аделаида, флота напраздно очакваше Гомецъ. Предприе се търсене на
изгубения корабъ като „Виктория" прекръстоса це
лия провлакъ до източния му край, обаче, безре
зултатно. И за това на 28. ноемврий 1520 г. Маге
ланъ даде заповъдь и трите останали кораба се
отправиха на западъ къмъ неизвестноститъ,' които
Великия океанъ криеше.
Липсващиятъ корабъ.
Адмиралския заливъ, местото, което „Санъ
Антонио" требваше да изследва, не извеждаше.
нито къмъ Великия, ни къмъ Атлантическия оке
ани, въпр-вки че се намира доста на югъ за да
възбуди надеждата, че извежда къмъ групата ост
рови северно отъ Носъ Хорнъ. Три дни „Санъ Ан
тонио" изследва залива, следъ което пакъ се опжти къмъ северъ. Съвсемъ безъ знанието на капи
тана Мескита, пилота Гомецъ и единъ Гуера, кой
то б е ш е нищо като касиеръ на кораба, се навър
таха около екипажа и го насъскваха къмъ бунтъ.
Какво точно произлезе отъ всичко това, не е на
пълно известно. По-късно, въ Севиля се узна, че
.Мескита промушилъ Гомецъ, който отъ своя стра
на наранилъ пъкъ първия. Капитана билъ окованъ
въ вериги и измжчванъ съ цель да се изтръгне
отъ него нъкакво признание, съ което бунтовни
ците да бждатъ освободени отъ всъкакво подоз
рение, обаче Мескита упорито отказвалъ да из
пълни желанието имъ. Следъ този неуспъхь Го
мецъ и другарите му отплували за Испания и на
б. май 1521 г. пристигнали въ Севиля съ единъ
измисленъ разказъ за своя големъ патриотизъмъ
и за лошото поведение на Магеланъ. Споредъ
тъхъ, била назначена среща, на която Магеланъ
не се явилъ и те, като добри и честни граждани,
се върнали въ отечеството си за да предадатъ то
ва, което по право принадлежеше на краля. От
правени били, тъй сжщо, тежки обвинения. Маге, ланъ билъ жестокъ и безчовеченъ и билъ заетъ
само съ своята собствена амбиция. Той не билъ
истински морякъ, а плузалъ на посоки като прахосвалъ, и време, и провизии поради безконечни
отлагания. Мескита, когото довели съ себе си, не
билъ по-добъръ. И тъй имаме още веднажъ ста
рата история за опустошителното дтзло на властьта, която, за да угоди на тълпата, вършела стран
ни н^ща.
И тъй Магеланъ кръстосвайки моретата въ
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изпълнение на дълга си б-вше обявенъ за предатель, а Мескита, неговия въренъ лейтенантъ, кой
то беше вече доста изстрадалъ въ ржцетъ на бун
товниците, биде хвърленъ въ затвора. Но наме
риха се хора, които се усъмниха въ истинностьта
на разказа на бунтовниците и за да бжде сигурностьта по-голъма и двамата — Гомецъ и Гуера—
бъха арестувани.
Презъ Великия океанъ,
Вземете картата и разгледайте МагелановигЪ
провлаци, които споредъ Меркаторовата проекция
изглеждатъ като една малка ивица на долния
край на Южна-Америка на дължина около половинъ сантиметъръ. Разстоянието отъ единия до
другия край е 380 мили, което флота взе за 38 дни.
Веднажъ излезли изъ проливите, тъ се опжтиха
доколкото можаха къмъ северъ като се държаха
на 50 мили разстояние отъ бръга и взеха северо
западна посока чакъ когато стигнаха до днешния
градъ Валпарайзо. Отъ тамъ тръгнаха право на
западъ по 16-ия градусъ южна ширина. На 2 4 януарий, 1521 г. достигнаха до единъ необитаемъ
островъ, който наименуваха островъ Св. Павелъ.
11 дни по-късно забелязаха земя, кждето наме
риха само птици, риби и дървета и поради мно
гото акули въ водитъ около му, го нарекоха
1з!а с1е 1оз ПЬигопез (Острова на акулите.)
Не мина много време и положението почна
да се влошава и изглеждаше като-че-ли заканата
на Магеланъ, че ТБ ще плуватъ дори и ако хра
ната се свърши, щеше да се сбждне. Провизиите
бърже намаляваха. Пигафета пише: „Ние ядЪхме
бисквити, но въ сжщность това не бъха бисквити,
а единъ прахъ пъленъ съ червеи, тъй като пос
ледните беха изяли вжтрешностьта имъ. Толкова
голема бъше нуждата отъ храна, щото бехме
принудени да ядемъ кожите, намиращи се тукътаме по кораба. Тъзи кожи, изложени на слънце
то, дъжда и вътъра, бъха станали толкова твърди,
че бехме принудени да ги пущаме да киснатъ въ
морето въ продължение на 4—5 дни, следъ което
ги печехме върху главни и тъй ги ядъхме. Треб
ваше тъй сжщо да употребяваме и стърготини за
храна, а пъкъ плъховетъ станаха такъвъ деликатесъ, че требваше да плащаме по половинъ ДУ'
катъ за единъ плъхъ. При все това тръбва да
благодаря на Бога, че нито веднажъ презъ цълото ни пжтешествие не съмъ почувствувалъ и наймалкото неразположение".
И тъй ГБ' плуваха въ продължение на 98 дни
презъ съвсемъ непознатия океанъ и на б. мартъ
тъ видеха земя и хора. Това бъше острова ЛаД'
роне. За пръвъ пжть Великия океанъ б е ш е преплуванъ. Ладроне значи крадецъ и името му из
глежда умъстно, защото туземцигЬ дошли съ лод
ки, навлезли въ корабите и задигнали всичко, ко
ето имъ се изпречило предъ очитъ и което могло
лесно да се носи.
На следния день следъ кражбата, извършена
отъ туземците, Магеланъ изпрати на бръта една
часть отъ екипажа, която опожари селото на ту
земците и уби 7—8 отъ тъхъ. Това бъше победа
на хора отъ бълата раса, безъ жертви отъ страна
на^испанцитъ, което не можеше да бжде иначе,
тъй като туземците имаха само малки леки коли
ета, които имъ служеха за ловене на риба и ня
маха никакво понятие отъ военното изкуство. Пи
гафета казва, че когато нъкой туземецъ бивалъ
раненъ отъ стрела, той я изважпалч отт тъпото
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си и я разглеждалъ съ гол-вмо очудване като н-Ьщо
мистериозно.
При все това туземците еж владеели извест
ни изкуства. Пигафета разказва, че те строели
кжщи и обработвали градини, а ТБХНИГБ бързи
лодки, управлявани твърде изкусно, изпълняли ис
панските моряци съ удивление.
Изглежда все пакъ, че туземците не еж били
лоши хора, защото въпреки че тъхни хора били
избити и селото имъ опожарено, ГБ се опитали да
влъзагь въ разбирателство съ балите. Лодкитъ
имъ се запжтили къмъ корабитъ натоварени съ
провизии и тъ се опитали да търгуватъ съ бели
те, като имъ предлагали зеленчуци и плодове. За
балите това било много изгодно, тъй като отъ
продължителния гладъ Г Б били много отслабнали
и изтощени, а само съ тази сдълка напълно въз
становили здравето си. Но единствения англичанинъ на корабите, чичо Андрей отъ Бристолъ, починалъ поради продължително гладуване.
Флота напусналъ острова Ладроне на 9. мартъ
и 7 дни следъ това пакъ забелязали земя. Това
били Филипинските . острови, които за пръвъ
пжтъ били посетени отъ бъли хора. Острова, до
който пуснали котва, требва да е билъ Сулуландъ,
южно отъ Лузонъ. Туземците излъзли да ги посрещнатъ и, за щастие, това минало безъ сражения.
Тукъ б^литъ видЪли за пръвъ пжть банани, кои
то Пигафета нарича „смокини дълги единъ футъ".
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Хората отъ екипажа тъй с ъ щ о забелязали, че
главатарите НОСЕЛИ златни пръстени и гривни, а
по-късно видели и следи отъ култура и цивилиза
ция. Пигафета пише:
„Когато излъзохме на бръта, царя на тузем
ците издигна ржцегв си къмъ небето и после се
обърна къмъ насъ. Ние сторихме сжщото, както
и всички други около насъ. Тогава царя ме хвана
за ржката, а пъкъ единъ отъ неговитъ главатари
хвана ржката на моя другарь и ни доведоха подъ
единъ сводъ отъ тръстикови пръчки, кждето се
намираше една лодка, на чиято кърма седнахме
и започнахме да разговаряме съ знаци, понеже
нъмахме преводачъ. Царската свита стоец е на
крака въоржжена съ ками, сабли, копия и щито
ве. Единъ еждъ съ свинско месо и другъ такъвъ
пъленъ съ вино беше донесенъ и при всЬка хап
ка изпивахме по една чаша вино. Чашата на ца
ря стоеше винаги покрита и само той и азъ пи
ехме отъ нея. Преди да пие, той си вдигаше ржцете къмъ небето и тогава се обръщаше къмъ
насъ и въ момента, когато взимаше чашата въ
дясната си ржка, протъташе къмъ менъ левата
си свита въ юмрукъ ржка, тъй че въ началото си
помислихъ, че той ще ме удари. Язъ следвахъ не
говите движения, виждайки, че и всички други
правятъ сжщото. Съ ГБЗИ церемонии или знаци
на приятелство ние свършихме обеда си и азъ
не успъхь да избътна да не ямъ месо въ петъкъ".
(Следва въ кн. 6).

ИЗЪ ЖИВОТЛ И ДЕЙНОСТЬТД НА БЪЛГАРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.
— Съ писмо № 8588 отъ 21. мартъ т. г. гл.
— На 3. априлът. г. г-нъИнженеръГ. Дарак. чиевъ е изнесълъ отъ името на Старо-Загорския инспекторъ по физическо възпитание като съоб
ни клонъ сказка на тема: „Ползата отъ плуване щава че наложенитъ поради държавни нужди сък
то". Сказката е била много добре посетена. Въ ращения засътатъ и службата му, напущайки
Стара-Загора се пристжпва къмъ постройка на длъжностьта си, изказва благодарность кдзмъ Б.
Н.М.С. за отбелязаните постижения по физическа
плувенъ басейнъ.
та
култура въ България. Г. У. Т. му благодери за
— На 9. априлът. г. спортниятъ легионъ при
добригв
чувства и съдействието, което е указалъ
Варненския ни клонъ изнесе въ салона на учени
на Б.Н.М.С. и му пожела и за въ бждеще да за
ческото кино своята забава. Отлично подбраната
пази сжщигЬ чувства къмъ водния спортъ.
програма и доброто изпълнение произведоха сил
— На 11. мартът.г. Павликенскиятъ ни клонъ
но впечатление на многобройната публика, която
даде своята традиционна вечеринка. Вечеринката
Щедро възнаграждаваше изпълнителите съ ржкое била предшедствувана отъ беседа отъ г. Проплъскания. Моряшкия балетъ, изпълненъ отъ 12 фесоръ Ст. Бончевъ на тема: „Българското племе,
легионери, завърши забавата, като остави у всички РОДОПИТЕ и излаза на Бъло море". Управително
впечатлението, че подрастващето поколение съ то гвло на клона изказва благодарность на г-нъ
свойствената му енергия ше понесе достойно иде Проф. Ст. Бончевъ, че се е отзовалъ на поканата
ите на Б.Н.М.С.
му съ назидателната си беседа. Сжщото изказва
— На 12 мартъ т. г. Сливенскиятъ ни клонъ благодарность на своя почетенъ членъ Атанасъ
изнесе съ голъмъ успЪхъ традиционната си вече х. Славчевъ за отпустнатия безплатно за вечерин
ринка. Вечеринката е била открита съ подходяща ката салонъ въ театъра „Хаджи Славчо" и за по
речь отъ председателя на клона. Украсения въ дарените 500 лв. по случай именния му день.
морски стилъ салонъ, добрата разпоредителность,
— Г.У.Т. въ заседанията си на 10. априлъ,
морския балетъ и изнесеното соло на пиано отъ .24. априлъ и 1. май т. г. утвърди управителнитъ
5 годишно моряче, дете на членъ на Б.Н.М.С, еж гвла на следнитъ клонове:
направили силно впечатление на посетителят*,
Варна: председатель: Д-ръ Г. Паспалевъ, дикоито въ най-задушевна обстановка еж прекарали ректоръ на Аквариума; подпредседатели: П. Бождо 2 ч. сутриньта. Записването на нови членове ковъ, прокуроръ при Варн. Окр. Сждъ и лейт. П.
• гп
. е -ярпчнало оше на вечеринката.
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мед-влчевъ! секретарь: ;Дим, Никодимовъ;,касиеръТ. Горановъ; ржксвбййтМп**- на €порТа —М. Сакжзовъ; главатари на групи: дев. гйм.'—г^а/^1еткбва, мжжка гимназия—Д. Павловъ, търг. училия^
— Бъчваровъ, свободнигв групи — мичманъ Кутевски; съветници: Петъръ Белберовъ, Вили Руевски,
инж. Куртевт, мич. Вълковъ и лейт. ЦицелковЪ.
Контролна комисия: прсдседатель—Н. Пеневъ и
членове Инж. Родевъ и П. Параскевовъ.
Сливенъ! преДсеДателЬ! ЗаКарИ ИзмИревъ, СеЦретйрн Ив. ВасИлевт*, касиеръ. Ал. Мрйн<иЦкИ и
бъветниц^: ТЪДбръ1 АМгьозбвъ,', )К'елъзкб Шевке^
иовъ й Ятанасъ Нико^Шъ! ^онтро^лна комисия:
Поспо&иЧ;ь' Георгиевъ; Вйчо Заха^йс^вН/ # Нйкотга
Кбларовъ'., _ ; ,
.
„ (> ,... г .,-. .М < Ямбдлц предсе.^атйль—гНйк'рла("|\ рояджй^въ,;
М-къ 3". И; Станция; секретарь Йванъ^".'гИ|аднрвъ;'
касиеръ Иванъ Драгневърдомакинъ Космз ПзнайсТ-,
товъ и съветници Вл. Обрешковъ, В. Брнчевъ и
Ив. Богдановъ; контролна комисия: ВнтонъКовачевъ, Д-ръ Иор. Ллексиевъ и Дим. Лндреевъ.
СвищовЪ'. председатель—зап, ген. Дамяновъ,
подпредседатели: Ст. Воденичарбвъ и майоръ Малинчевъ; секретарь Екимъ Цоковъ; касиеръ Геор
ги Ивановъ и домакйнъ ИванЪ Хриетовъ. Контр.
комисия: председатель Михаилъ Попоеъ и члено
ве: Павелъ Стаебски и НийдЛа МанбДбвЪ,
София! председатель: бладийиръ- НиКолбвЪ,
На4п'р,еД^еДа-гйл'ь1—пеДгГблкбвнйкъ Славянбвъ, гл,
€екретарь—КапитанЬ КърчИикбйъ, пом.секретарЬ—
Ива*нъТама1мДч<иевъ, гл. касиеръ—к"ап\КърЦ1иковъ,
Н6М. касиеръ—Младенъ Винаровъ, Зае йодния
спбрТъ—инж; Дара^невъ,. съветници: Ст, Бончевъ,
СТ, Консуловъ, Дим. Тодорвйъ, К.^Друмевъ, Дора
Конова, Ивана Лазарова, ^еорги Сърббвъ, Петъръ
ИвУнбвъ,' Дим. Добревъ, Д-ръ Дим. Георгиевъ, Т.
Николовъ, /4.-.Я,л1жаровъ, Вл. Мицевъ, Коста Скут[уновъ, Ан. Друмевъ, Ал. Мутафовъ, Б. КепбвЪ,
Д-ръ Т. Калиновъ, Д1. КалиШвЪ, Иор. Данаиловъ.
Контролна комисия: Ял. Тонковъ,, §Орйсъ Стоиловъ
й* Сар^ Мънковъ.
Габрово1 гтг/едседатель: Ст. Р. Минковъ, подгтрецсейатель—-ХрмеУб Цончевъ, секретарь—Геор
ги1 Стомонякбвъ, касИерЪ—басилъ Р. Минковъ; съ
ветници: КонстанТинъ Тепавичаровъ, Д-ръ Хр. П.
Йуцбвъ и Ив. Калпазанбвъ. Контролна комисия:
йнж'. Любенъ Янгеловъ, Людвигъ Валекъ и Илия
Г. ПецовЪ.
Плов'Ъ1въ: прбдседатель — инж. Павелъ Праховъ; подпредседатели: Кирилъ Петровъ и Д-ръ Черню Ч^рневъ, секретарь—Кирилъ Шкендеровъ, ка
сиеръ—Несторъ Касжровъ, домакинъ —Ст. Обрейковъ и членове: Д-ръ Георги Кьосевъ, майръВл. Константиновъ, Наумъ Суковъ и подпоручикъ Дим. ЦБЪТкбвъ. Контроленъ съветъ: председатель Йовко
Обрейковъ и членове: Емилъ Николаевъ и Геор
ги Шишковъ.
Горня Джумая: председатель — Полковникъ
Недевъ Никола, секретарь—Стефанъ Ив. Сакелариевъ, касиеръ—Борисъ Д. Бояджиевъ и членове:
Константинъ П. Георгиевъ и Борисъ Първановъ;
зап. членове: кап. Пенчо Неновъ, Сотиръ Сп. Чолаковъ; провър. съветъ — Павелъ Ингилизовъ, Сте
фанъ Николовъ, Спасъ П. Найденовъ; зап. членове
—Д-ръ Благой Ингилизовъ и Любенъ Патроневъ.
Павликени: председатель Василъ Пановъ, под
председатели Сава Папазовъ, секретарь—касиеръ
Иорданъ Чоревъ и членове: Стефанъ Колчевъ и
Н Г ®чсе ' • Кпнтпопн комисия: Иван' х Гтпя-

^ У ^ - 6 ? 0 " .^

новъ, Д-ръ Любенъ- Виколовъ и Никола Ятанасовъ:.
— Варненскиятъ ниспорте^н^ леУйбнъ отдаде"
на,ремонтъ двете си лодки осмбрки *а д^ггй при
готви за предстоящия, сезонъ. Лодкитъ се4' р/ем-б^"
тиратъ въ й:Ь0абр'строителницата въ Варна. Рем'6&'
та ще възл^зе къЙ^? 6,500 лв% % , , ,
- - На 26, априлъ т. '?.' ^е състоя въ Варна
търга за постройка на две лод!*?? « У т р р к и и 3

четворни дунавски типъ за мжжкигЬ гййШзйи въ
Варна, Вургасъ, Русе и Видинъ. Ценит-ь; които*а*
Случиха на търга еж: за шесторкигЪ—19,200 лв".;
а" за ^е^вбркит*—16,100 лв.. Очаква се утвържда
ването н'а търТй М Да ее започне постройката на
йе-стбркйгБ въ 0арИ8{ й на четворкигЬ—въ СвиШ&Ъ Б°; Н. М'. С. дава ггъяио-го си съдействие и
упра!ж'нява' М6м1$Ъ№ при постройката на лодките,
крито^ ще" бе изр^б^б^я^ъ бъглас-нб въз>приетите
$гь ; 6^га'нйзац>1ят,а- •^и'п'6е"е,.
нй легйонъ йрй* ЛЪйечКИя НИ
(< ^ ., — гЩ'брЧнШъ
клбйъ ^.дприс^г>'йЛъ къмъ брганйЗйране на Дбтария бтъ предмети',' ПфнхЬЦа бтъ кбя!'^ е пред/
назначенъ за купуване' пЪ${% За легйбна'.— На 29 т. м. клона ни вгЙ б . Б Ь л а д!аДе йб>
черинка, като половината отъ прихЪда й" бегц1^
предназначенъ въ полза на комитета Нй1 бтпр^аз''
днуване деня на детето.
— На 30. априлъ въ заливчето Св. Ятанасъ,
при с. Б+зла, стана тържествено освещаване на
хижата—чакалня за П/КТНИЦИТБ, които пжтуватъ съ
крайбрежния параходъ. Хижата е построена из
ключително съ средствата на клона въ с. Бела.
Хижата е една ценна придобивка не само за кло
на, а и за цялото крайбрежие. Построена всрЪдъ
красива добре залесена м-Ьстность надъ самото
море, съ своите амфитеатрално разположени те
раси и добре обзаведенъ бюфетъ тя ще служи
презъ лЪтния сезонъ и за туристически излети отъ
съседнигв курорти. Залива Св. Ятанасъ е един
ствения на северъ отън.Емине запазенъ отъ северо-източно вълнение пунктъ и представлява найудобно место за лътовище. На сжщото мъсто кло
на ни построи миналата година красива чешма,
която "напълно хармонира съ новата чакалня.
Следь нещастието презъ 1925 г. клона ни построи
и лодка, която обслужва пжтницигЬ отъ крайбреж
ния параходъ. Постройката на чакалнята възлиза
надъ 50,000 лева и е дъло изключително на енер
гията на Упр. тъло на клона и на съдействието
на нашитъ съзнателни членове отъ селото. Тър
жеството по освещаването съвпадна съ отпразднуване деня ча детето. Цьлото население заедно съ
учащитъ се приежетвуваха на това мило културно
тържество и засвидетелствуваха привързаностьта
си къмъ идеитъ на Б. Н. М. С. и неговия, девизъ,
„Къмъ морето и Дунава за н а п р е д ъ к ъ , украсяващъ съ златни букви фасада на постройката.
Следъ молебена подпредседателя на клона, г. Владовъ, произнесе прочувствена речь за значението
и развоя на Б. Н. М. С , неговитъ . идеи и тъхното
удълотворение за полза на крайбрежното насе
ление и гостите и обяви хижата за открита. Следъ
тържеството на ученицитъ се сервира объдъ, а
следъ това до късно се продължи общото весе
лие. Г. У. Т. делегира на това ценно за органи
зацията тържество, своя главенъ секретарь.
На ЗО.1У т. г. се завърнаха екскурзиантите на
Б.Н.М.С, отишли до Иерусалимъ и обратно. Екскур
зията е мин п Рп г - г ••- "гзиянти
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СЖдоволни ©търМайуспЪшнотой завършване Пжт/ва*а всичко '69 е^екурзиянУи на Б.НлЧ.С.

която се записв.ат.ъ ,на,,общо основаШе за членове
Да РлЩ^-Р' <к*атЬ мзп-Ьлнйватъ всички формалности
* *
=- #г> заседанието си на 1. ма:й %. %. тк Укр по загп-.снаието съгласно устава на Б.Н.М.С.
Тези спортисти — плувачи плащагъ на Б.Н.М.С,
ТгьЛд разгледа и удобри прогНоколк по постигнаСЖЩИГБ вноски като членовете на спортните ле.
Щогйо споразумение &.ежду представите литгъ на
г
""
' "
Б.Н.С.Ф. и БЖм.С. относително членуването на гиони на Б.Н.М.С.
Мщи&тгЬ По плуване отъ Б.НС.Ф. къмъ БНМ.С.
. оа да се стигне до едно правилно и мощно
кмто следва:
ВОДно спортуване въ страната, ежегодно се произвеждатъ официални състезания за първенство въ
ПРОТОКОЛЪ
Царството, като класирането става по секции,
Днесъ на 22. мартъ 193Я г ед . • « .
КЛОйвве и индивидуално (лично), съгласно меЖ'
ду представителите н* -. "* & ф ; София Ме№ дУнарбднИя И блиМпийскИя правилници';
Спортна Феде- 1Ш1 И , ^р Г ^ Й^Йв1 * ? * Национална
Нреди .ТБЗИ ^състеЗанйя^. Ьбаце;, с<5 .й|?ой,зве!#:
Друмевъ
^
- ^ $
&. ИваНЬЙъ, МнГ; датъ ра)<ив.а5|з пъ^вен^твр въ с,екциигБ
,и, кловрвет;к;
"*7
, „ Ген» ГедргИьвъ ©1ъ една 'страна и прей- г ., ., Вслчкиссъстезаниягсер.произвеждатъ по прр?
.-вчтеяй^Ь Ий българския,. Нареден*, ТНорскиСгО: грамитв и<правилниците на съответните между
{ ^ . ^ - Л ЬЪйфАкбвникъ^. ,;Сла1йновъ, капитанъ народни; федерации. <
> •
'•••.ч
К ^ ^ й к Ъ Н 'и^Йн^. ТДИ^аракчиевъ отъ друга стра7. Настоящето споразумение .влиза въ сипа
| 4 Л^Х.па^'6, Лж. ,1-5 отъ .закона за физическото въз- отъ деня на угвърждаванането отъ У.С. на Б.Н.С.Ф.
• Й 1 | Й ^ , с е постигна следното споразумение по и Г.У.Т. и Б.Н.М.С, като му се дава гласность
.в^гфоса за членуването на спортнитв водни сек чрезъ окржжни писма на двете организации и
ции къмъ Българския Народенъ Морски Сговоръ: чрезъ пресата.
1. Б.Н.С.Ф. признава Б.Н.М.С. за върховенЪ
У.С. на двете организации се задължаватъ
съюзъ за водниягь споргь &&, България и му въ най-близкото си заседание да подтвърдятъ на
дава пълната си подк^Ла й съдействие,' направо стоящия протоколъ.
отъ Б.Н^СФ • ВДез^, окржжнитъ спортни области
Настоящия протоколъ се състави въ два едно
И б
^ ^ ' й р # н $ т - Ъ спортни клубове въ страната. образни екземпляра по единъ за двете страни, и
-< • _ У.\ «5. г1. М. С, Признава съществуванието на се подписа
СПортнитВ ббдни секции при организираните
за Б.Н.М.С,
за Б.Н.С.Ф.
клубове на Б.Н.С.Ф. и ги приема за свои членове,
п. Подп.. Славяновъ
П- Дим. Л. Иванрвъ
като ГБЗи секции ще членувагь направо къмъ
п. Кап, Кърщикрвъ
п. Днг, Друмевъ
местнитъ; клонове на Б.Н.М.С. Въ техническо от
ц, Н"*гГ-Дара«чИе31» п , Теню Георгиевъ
ношение С-екцИИт-Ъ с-ж подчинени «а ржководителз
-5, В> ЪУМЯ ЪЪ&ШИ $№& кждето Б . г т М .
^^а^ЬрЩ к#он%. — Лекцията образува самостояи!^ аз"^ Л&г^нъ, който членува направо въ Г.УЛ\
А"'в""
''„»т.•!• 1, г',г,г . и.
Всички
Н
\
организирани
«Кмртни
Клубов* прй
г
Б-п.^.Ф.,
кждего « к Ш 1 усябвий ..^
М-С.Ф.,
кждето
м^Шйт*
у&ло&ий
пЬз^яв'атъ;
задължителн© упраж^ватъ и водейъ ейортъ плушане» еиапане^ й вбдйа ЩпШ, а йо вЪзмджМйсть й другит^ Видове воденъ спортъ (гребане»
Моторни л-адкй й яхтйнгъ),
...
К м А к П л У в * ' * № ^ о т ь *&т ^гаЙи^иЬанъ при
^«.^.Ф, К л у б ъ / о в р а з ^ т ъ ^ Ь д к а секции, ч^езъ

фдиШатЙ Литературна дейПо случай ,2^
ггЪгтй Ш:к,!Ва'с. Ращтинъ, чествувана на
.- 1п^ийъ V. г..въ Нлъвенъ; Редакцията на наШе:
то списание '„Морски Сговоръ" му поднася, стф^ й Оздрави й Й^агЬпЬА^аний .-1а дъягв| п&
^§лагйдаримъ
&щ&й заи ддсегашното
ПбЛзбтвбрНа му
деЙЧюсть.
Ние м^
Ценно сътрудниЧествд на нашето списание и <:§ над/Бваме че и
РЪ бъдеще Ще продъНжида нЙ сътрудничи' и ДЯ
йа^йообразява списанието ни съ' Хубави йорейй
АрСТЬ НЙ

СТиЖ •&^

Отъ Редак'ци'йта.'

МОРСКИ НОВИНИ ОТЪ ГЕРМЯНИЯ.
1 ерйанс«бто дружество за спасяване на по поржчки еж получили корабостроителниците край
страдали гтри корабокрушение обзавежда 114 спа* Северното море, а най-вече ония въ Емденъ. Бла
5ител«й команди, 16 по бръга на Източното (Бал^ годарение на тия кораби нъкЪи отъ корабострои|инс«о) море и 38 край Северното (Немско) море. телниците еж успели да приематъ множество нови
*' отъ тия спасителни групи еж обзаведени както работници.
Съ с
*
пециални лодки, тъй сжщо и съ ракетни съоНовиятъ учебенъ платноходъ, който ще зам4сТИ
Р^жения за изстрелване на спасително вжже. Чис
лото на доброволните спасителни обслуги е око трагично зигиналия „Ниобе" е привършенъ и на 3.
май т. г. тържественно спуснатъ на вода. Построй
ло 12ОО.
ката
се извършва отъ корабостроителниците „Бломъ
*
и
Фосъ"
въ Хамбургъ. Още тая година „Новия НиНапоследъкъ съ помощь отъ държавата еж -б " т е пгчеме
мпапигв морски ученици отъ фло-
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'горски писатель „Горхъ Фокъ", а братъ му ще
кръсти кораба. Истинското име на Горхъ Фокъ е

*
* *

** военнитъ корабострои
^ ^ Н а ^ Р И В и л х е л м с х а ф е н ъ б и р е тържественно
• спуснатъ на вода новия брониранъ
корабъ „В", който получи името „Адмиралъ Шееръ". Въ сжщия день
Убеше приетъ на служба и зачисленъ въ флота първиятъ отъ тоя
типъ 10,000 тонни бронирани ко
раби „Дойчландъ". До напълнотодо
?"ГЗОй'\& •;
вършване на „Адмиралъ Шееръ"
V*
ще еж необходими още около 18 ме
сеци. ОсновнитЪ листове на следния
корабъ отъсжщия видъ „ С (заместникъ на стария„Брауншвайгъ") еж по
ставени още на 1. октомврий презъ
състезания по ветроходство междуЗморяцитт; отъ германския воененъ
1932 год., но неговото спускане на
флотъ въ Килското пристанище,
вода ще може да стане едва къмъ
ср%дата на 1934 год, Презъ сжщата година управ
Иоханъ Кинау. Кинау е загиналъ въ голямото мор- лението на флота възнамерява започването на чет
ско сражение при Скагеракъ.
въртия по редъ брониранъ корабъ,

Сущането на вода „а пъ ? виятъ следъ свътовната война новопостроенъ германски линеенъ корабъ „Дойчландъ"
(водоиз^стване ,0.000 тона), пострсепъ отъ корабостроителницата „Дойче Верке" въ Килъ.

*
* *

Огъ известно време насамъ много отъ нем
ските параходни дружества, на първо мъсто Северогерманския Ллойдъ еж предали за разрушаване
въ различни корабостроителници голъмо число отъ
параходите си, които ще се замЪстятъ съ нови та

кива. Осжденитъ- на разтрошаване кораби еж смет
нати или като остаръли или негодни да се справятъ съ новото време. Между тЪхъ се намиратъ
единици строени дори презъ 1925 гсд. Тоя фа"тЪ
дава надежда за работа въ много корабострои
телници,
Съобщава: Н. Бакалов*-
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Въ Килското пристанище на 19.У.1931 г. германския воененъ флотъ салюгува пристигането на президента на
германската република Маршалъ Фонъ Хинденбургь, дошелъ да кръсти и присжтсвува при
спущането на вода на новия германски линеенъ корабъ „Дойчландъ".

МОРСКИ СОЦИЯЛНИ НОВИНИ.
Презъ 1931 г. Данския парламентъ прие пред
ложение то, да се въведе на правилникъ за количе
ството на обслугата на корабигв, отдавна .исканъ
отъ моряцитЪ на Дания.
Новото предложение е въ сила отъ 15. януарий 1933 г. за всички кораби, съ изключение на
тези, които презъ тази година не ще се завърнатъ
въ Дания.
Ето накратко главнитъ точки отъ този правилилникъ.
Чл. 2. На крайбрежни кораби (плаващи на
изтокъ отъ линията Линдеснесъ—островъ Текселъ)
имащи право да носятъ до 800 пжтника, или та
кива, имащи право да носятъ 500 пжтника, но ако
прекарватъ въ море по-вече отъ шесть часа — треб
ва да иматъ най-малко двама морски офицери (ди
пломирани).
Всички кораби надъ 2000 бруто тона, които
плаватъ вънъ отъ означенитъ граници, тр%бва да
иматъ най-малко трима морски офицери.
Чл. 3. Всички кораби съ машиненъ двигатель
(съ изключение на риболовните кораби), чиито ма
шини развиватъ по-вече отъ 200 конски сили и пла
ватъ вънъ о т ъ границите на европейските води
требва да иматъ най-малко два дипломирани меха
ника и единъ механикъ стажантъ, сдалъ нуждния
изпитъ. (Въ Европейските води се включватъ пжтуванията до Исландия и до Неевропейските прис
танища на Средиземно и Черно морета).
На параходи съ два винта и на моторни ко
раби съ машини надъ 500 конски сили, машинната
обслуга тр-Ъбва да може да има за всъка стража
освенъ офицеръ-механикъ и единъ ученикъ-меха"икъ (стажантъ).
_
Чл. 4. Параходите и моторнитъ кораби надъ
500
бруто тона, плаващи вънъ отъ границитЪ за
крайбрежна служба, трЪбва да иматъ палубна обОДга както следва:
_
^
—
X

Б

Руто тонажъ
500-1400
140О-2ООО
2ООО—2500
25ОО-35ОО
35ОО—5ООО
50ОО-65ОО

ео
и 2

2
2
3
4
б
6

X

=
кг

5« к*

о

5°

а.

2
2
2
2
2
2
3

са ех

1
2
2
2
1
1

•

X
Я
X
Е*

са
с^

Всичко
5
б
7
8
9
11

Корабницитъ и дърводелците се считатъ за
моряци специалисти. Корабитъ- надъ 6500 бруто то
на требва да взематъ по единъ специалистъ мо''- рякъ за всеки 1500 тона въ по-вече.
Чл. 5. Числото на радиотелеграфистите се опредъля споредъ конвенцията отъ 1929 г. за безопасностьта на човъшкия животъ въ море.
Чл. 6. Пасажерските кораби, извършващи меж
дународно плаване, требва да иматъ достатъчно
специалисти моряци за да обслужватъ спасителните
лодки споредъ числото на хората, които могатъ да
взематъ, а именно: 2 моряка за най-много 40 души,
3 за 41 до 61 човека, 4 за 62 до 85 човека, 5 за
по-вече отъ 85 човека.
Чл. 7. На всички параходи машинната обслуга
требва да е достатъчна за да обезпечи доброто пжтуване на кораба. На параходи отъ далечно плава
не тази обслуга требва да е достатъчна, за да слу
жи на три стражи.
Чл. 8. Съответниятъ министъръ има право въ
изключителни случаи да изменя посоченитЬ правила
като увеличава или намалява обслугата.
*
* *
Отъ 1. априлъ до 6. августъ 1930 г. е заседава
ла въ Анверсъ международната морска конференция.
Въ 17-то заседание на специаленъ комитетъ
е проучванъ въпроса за подеждностьта и наказателнитъ санкции при сблъсквания въ открито море, когато
има причинена загуба на хора или повреда на кораба.
Този въпросъ е билъ поставенъ на разглеждане по
молба на морската комисия при международното бюро
на труда следъ деветата му сесия презъ априлъ 1929
г. Конференцията въ Лнверсъ е натоварила бюрото
на комитета да назначи конференцията, която да при
готви единъ проектъ за конвенция, който да бжде внесенъ въ следното заседание на комитета, опреде
лено да се състои въ Осло презъ 1933 г. Назначе
ната комисия е започнала заседанията си въ Днверсъ на 19. ноемврий 1932 г.
Приетъ е билъ единъ времененъ проектъ отъ
9 члена, съдържащи следните начала:
1. При всички случаи на сблъсквания било въ
открито море, било въ териториялни води, тръбва
да се определи кой е компетентния да налага на
казания.
2. За сблъсквания въ открито море предпола
гаемите виновни могатъ да бждатъ арестувани или
преследвани само отъ еждилищата на страната, отъ
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ЗАСИЛВАНЕ НА ЮГОСЛАВЯНСКЯ ВОЕНЕНЪ
ФЛОТЪ.
Сърбите работятъ трескаво за засилване на
морските си въоржжения. Както е известно, до се
га, въ плаващия си морски съставъ югославянския флотъ брои: единъ лекъ (учебенъ) кръстосвачъ, единъ изтръбитель, 12 торпедоносци, : две
торпедни лодки, 4 подводника, 6 миноносеца, 4
миночистачи и 12 спомагателни кораби, а на Ду
нава 4 монитора и 4 влекача. По руски сведения,
новата корабостроителна програма предвижда за
морския флотъ: 3 леки кръстосвача по 3,000 тона
водоизмъттване, 10 изтръбителя по 900 тона, 10
оодводника по 500 т. подводно водойзмъстване,
2 миноносци (заградители) и 30 торпедни лодки.
Изпълнението на програмата било разчетено за 3
години; постройката на корабите щъла да бжде
възложена на френската корабосрреотелница Рогдез е1 спалНегз с1е 1а Ьоне, която взема подъсвое
ржководство и югославянската корабостроителни
ца въ Сплитъ. Това засилване, което ще станесъ
средства отъ правените пакъ въ Франция заеми,
се тълкува все съ средиземноморското съперни
чество между Италия и Франция, заедно съ ней
ната съюзница Югославия.
Г. С.
*
Външната търговия на Русия презъ Чер
номорските пристанища. Около 2/з отъ руската
външна търговия се извършва презъ Черномор
ските пристанища и презъ Азовско море.' Общо
то движение на стоките за дадените въ долната
таблица години е изразено въ ЮООт. както следва:
, (Изъ 1пГогта1'юп5 5оаа1е5. В. И.).
год.
. 1000 тона
МАЛКИ МОРСКИ НОВИНИ.
1926
7065
1929
10712
Норвегия. За да се създаде работа на кора
бостроителниците на правителството е предло1930
18104
женъ следния финансовъ планъ.
1931
2О45О
За стари кораби, предназначени за разруше
Втората таблица показва какъ се е изменяло
ние, правителството да заплати по-висока премия състоянието на търговското движение въ следните
при условие, че ще се поржчатъ въ Норвежките пристанища.
корабостроителници кораби по тонажъ най-малко
Въ 1000 тона .
на половина отъ разрушените. Съ други думи ако
1913 г.
1931 П
еж определени за разрушение 12,000 тона на стойВносъ
презъ
Одеса
.
.
.
.
.
572
270
ность 140,000 крони, собствениците ще получатъ
:
„ . . . . . 1379
3337
350,000 крони при условие, че ще поржчатъ 2 но Износъ .
Вносъ
„
Новоросийскъ
.
.
82
267
:
ви кораба отъ по ЗООО тона, при което ще имъ
„
. .1308
1685
се брои само разликата между действителната Износъ „
1146
3545
стойность и тази определена по премията (мате Износъ „ Батумъ
Следъ привършването на Шлюза на Днепъръ,
риала отъ рззрушенитъ остава у тъхъ).
съ
което
се завършва единъ удобенъ воденъ пжть,
Америка. На 31. декемврий 1932 г. Американскиятъ търговски флотъ се е състоялъ отъ смета се че въ бждеще движениет^ на пристани
24,913 кораба за открито море отъ 15,120,458 бр. щето Херсонъ ще се усили въ големи размври*
тона. Намалението му за последното тримесечие
Колко надалечъ м о ж е д а в и ж д а човЪкъ
на 1932 г. е било 5%. Количеството на МОТО::НИТБ
кораби постепенно се увеличава. На 31. декем отъ е д и н ъ корабъ? Когато окото на наблюдателя
врий 1932 г. е имало 12.529 моторни кораба съ е на височина 2 метра надъ водното равнище, хо
ризонта е отдалеченъ на 2,9 морски мили (1 м°Р"
1.074.801 тона.
•
Ромъния. Къмъ бюрото за настаняване на ска миля — 1852 метра)
безработни въ Браила е образувана секция за при 34 м. височина на окото н. м. р. хор. е отд. 3,6 м.и4,2
настанявана и на морски лица, подобна на тази
4,5 „
4.4 .,
която вече сжществува въ Кюстенджа.
4,6 .
5 „
Услугите на бюрото еж безплатни еднакво'
5,1 .
6 „
за обслугитъ на морските и ръчни кораби. Спо7
.
5.5 •
редъ наредбите на Женевската Международна Кон
5,9 .
8
„
венция отъ 1920 год., ратифицирана отъ Ромъния
8,5
„
6.1 »
презъ 1930 г., морските лица иматъ право да из9
,
6.2
.
биратъ кораба, както и корабостъкмителиттз—об9,5 ,
6,4 ,
слугата. Бюрото се управлява отъ комитетъ отъ 2
10 „
6.6 »
корабостъкмители и 2 моряка.
Н. Б.
Н. 6.
която произхождатъ или отъ сждилищата на стра
ната, чието знаме е носвлъ кораба на който еж се
намирали.
3. За сблъсквания въ териториални води пра
вото да преследва ог говорните или считаните за
такива, принадлежи на сждилищата на страната,
която е суверенна надъ територията.
4. Властите отъ първото пристанище, въ коетосеотбива кораба следъсблъскване въ открито мо
ре, иматъ право да взематъ „мерки за осведомяване".
5. Яко еж се изминали повече отъ две години
отъ датата на сблъскването, не могат ъ да се взе
матъ м^рки за преследване на виновните.
6. Постоянния международенъ еждъ е властенъ
да се произнася по спорове за подеждность между
властите на различните страни.
Проекта на комисията, макаръ и временно приготвенъ, прави вече чувствителенъ нопредъкъ вър
ху действителното състояние на въпроса, • който се
характеризира съ липса на правила, на които могатъ да се базиратъ многобройните искове къмъ
отговорните въ случай на сблъскване.
Най-голтъмото предимство на проекта се със
тои вътова, че отс-ранява изтъкнатия недостатъкъ и
уеднаквява правилата за наказателната компетентность. прилагани вече на практика. Отъ друга
страна избягва се смесването на юрисцикации, които
иматъ признати права.
Въ началото на. 1933 г. преди конференцията
въ Осло ще има ново заседание на комисията за да
прегледа още веднажъ изработения проектъ, кой
то не е окончателенъ.
..
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(Приключен* на 1.У.1933 г.).
Ннгеловъ, Т. — „Необходима нова насока" (в. Морски
И. (Сп. Морски Сговоръ, година X, брой 4. Варна
У
ратникъ, год. V, брой 83, Варна 15.1У.1933 г., стр. 1).
1У.1933 год., стр. 10—12).
Янгеловъ, Т. — „Разноцввтнитв гларуси" — Изъ спомени- Фингъръ, Чарлсъ Дж. — „Магеланъ и Великия океанъ"
тв на капитанъ 2 — Разказъ — (в. Морски ратникъ
— Преводъ отъ Влад. Ивановъ — (Сп. Морски Сго
год. V, брой 83, Варна 15ЛУ.1933 г., стр. 2).
воръ, год. X, брой 4, Варна IV. 1933 г. стр. 17—21).
Нренсъ, Лейт. Г. — „Отбраната на Дунавскитв устия" - Филмъ изъ Гренландия — (Сп. Природа, (година ХХХШ,
Превелъ С. Н. И. — (Сп. Морски Сговоръ, год. X,
кн. 1, София 1Х.1932 год., стр. 8 и 9).
брой 4, Варна, 1У.1933 г., стр. 5 и б).
Христовичъ, К. Г. — „Картинки отъ морското въоръже
Я. Н. М. — „Институтъ за корабни и тропически болести"
ние на Янглия" (Сп. Природа, год. ХХХШ, кн. 3, Со
(Сп. Морски Сговоръ, год^Х, брой 4, Варна 1У.1933
фия XI. 1932 год., стр. Ь и 9).
год., стр. б).
Цншка, Лнтонъ Е. — На ловъ за дълбокоморски кабелъ"
Ярнаудовъ, Н. — „Изъ приморието на Полша" (Сп. ПриПревелъ Н. Бакаловъ — (Сп. Морски Сговоръ, год.
рода, год. ХХХШ, кн. 2, София Х.1932 г., стр. 1—3).
X, брой 4, Варна 1У.1933 г., стр. 7—9).
Ярнаудовъ, Н. — „Къмъ Мазурскитв езера" (Сп. Природа, Шишковъ, Г. Д. — „Каспийско море" (Сп. Природа, год.
год. ХХХШ, кн. 5, София 1.1933 г., стр. 11 и 12).
ХХХШ, кн. 1, София IX. 1032 г., стр. 13—15).
Ярнаудовъ, В. Г. — „Янтъръ (кехлибаръ)" (Сп. Природа,
***
год. ХХХШ, кн. 6, София 11.1933 г., стр. 10 и 11).
Балтши,ъ1—Морсюе разказъ1—отъ Я. Зернинъ. Парижъ
Ьобевъ, Калоянъ — „Ревизията и излазътъ на Билото мо
1931 г. (Издаше Военно-Морского Союза; Складъ издашя:
ре" (в. Слово, година XI, брой 3201, София 20.11.1933 Книжнът магазинъ Е. Ояльской, 2 Кие Р1егге 1е Сгапс1,
година, стр. 2).
Раг15 (8), 160 стр.).
Вариклечковъ, Ив. — „Четиринадесеть месечно непреТази интересна книга, написана отъ руския морски
кжснато бойно плаване на спомагателния крейсеръ офицеръ отъ бившия царски флотъ Я. Зернинъ, сега жи„Волфъ". (в. Народна отбрана, год. XVI, брой 1640, вущъ въ Тунисъ, съдържа 14 разказа изъ живота на бив
София 31.111.1933 г., стр. 2 - 4 ) .
шия руски царски Балтийски флотъ до световната война,
оасилевъ, Добринъ — „Кратъкъ исторически очеркъ на въ време на мобилизацията и презъ време на световната
Варненската градска общинска библиотека 1883—1933 война, които взети изцвло даватъ една отлична картина
год." Варна 1933 г. (Издание на Варненската градска за живота и настроенията въ бившия руски царски Бал
. община, 56 стр.).
тийски флотъ непосредствено преди и презъ време на
пика" — Изъ морския ми дневникъ — (Сп. Морски сввтовната война.. Твзи разкази еж следнитв: 1. Въ време
В. И. — „Покровителство на националното корабоплаване" на буря; 2. Походъ; 3. Нощна атака; 4. Последня почивка;
(Сп. Морски Сговоръ, год. X, брой 4, Варна 1У.1933 5. Пушекъ, пушекъ, пушекъ; 6. Първигв изстрели; 7. Боя
при Естергарнъ; 8. Въ носовата бойна кула; 9. „Сивучъ" и
год., стр. 3 и 4).
оннаровъ, Мл. — „Излаза на Билото море" (в. Слово, г. „Кореецъ"; 10. Първиятъ походъ на подводника „Вълкъ";
11. Втория и третиятъ походи на подводника „Вълкъ";
XI, брой 3250, София 21.1У.1933 г.. стр. 2).
*• ^- — „Понятието корабъ" (в. Морски Ратникъ, год. V, 12. На подводника „Пантера"; 13. Случай съ подводника
ЯГ 15; 14. Подъ действието на етера.
брой 78, Варна 31.1.1933 г., стр. 1).
Разказитв еж художествено разработени, майсторски
Вълкановъ, Л. — „Животътъ въ морскитЪ дълбочини"
(Сп. Природа, год. ХХХШ, кн. 3, София XI, 1932 год., написани и се четатъ леко и съ голвмо увлечение. Особенно тв еж интересни за ->взи, които еж били но служба
'
стр. 10 и 11):
Ивановъ, Сава Н. — „Военното значение на търговския или на обучение въ бившия руски царски флотъ или лъкъ
флотъ" (Сп. Морски Сговоръ, год. X, брой 4, Варна еж го познавали до войната по-отблизко.
Ние горещо препоржчваме тази книга на всички
1У.1933 г., стр. 4 и 5).
любители на морски разкази изъ живота на военнигЬ
^арзтлскаа1е, С о т . — „За що вврвамъ въ сънищата"
С. Н. И.
Разказъ — Превелъ Н. Н. — (Сп. Морски Сгвворъ, флоти.
год.
X,
брой
4,
Варна
1У.1933
г.,
ч стр. 16 и 17). Единъ отзивъ въ французеко списание за бъл
Ло
Фражъ, Леонъ — „Рибарь" — Разказъ — (в. Македо гарска книга.
ния, год. VII, брой 1951, София 22.1У.1933 г., стр. 4).
Въ последния брой на французекото военно-морско
Мишевт,, Н. Д. — „Кръщение при преминаването на Тро- списание „Кеуие МагШте" е помвегена следнята рецензия
• Сговоръ, год. X, брой 4, Варна 1У.1933 г., стр. 13 и 14). за книгата на С. Черноморски — „Изъ дневника на единъ
Моровъ, Т. — ..ХерингигЬ" Сп. Природа, год. ХХХШ, кн. морски юнкеръ" (Издание на сп. „Нива", София 1931 год.,
1, София IX.1933 г., стр. 3—6).
76 страници съ 26 фотографии цена 20 лева).
"»арковичъ, Н. — „На хиляда метра морска дълбочина
„Подъ псевдонима Черноморски пише единъ вишъ
(Списание „Природа", година ХХХШ, кн. 6, София български морски офицеръ, който е служилъ преди вой
ната въ руския флотъ, учейки се за морски офицеръ въ
н _ 11.1933 год., стр. 6).
паиденовъ, Н. — „Борбата между парата и мотора, като Петроградъ. Въ своята книга, подъ форма на дневникъ,
корабни двигатели" (в. Морски ратникъ, год. V, брой той разказва день по день всичко което е видвлъ при
83, Варна 15.1У.1933 год., стр. 1).
службата си на различни кораби отъ Балтийския флотъ
п
Нанайотовъ, Н. — „Преди три ввка" — Какъ е ставало отъ 1911—1914 г., точно въ надвечерието на войната. Не
преминаването" на Ятлантическия океанъ презъ пър- е възможно да се опише по-естествено и но-добре подго
вигЪ дни на пжтническата служба — (Сп. Морски товката на този флотъ, унищожет. презъ руско-японската
Сговоръ, г. X, брой 4, Варна 1У.1933 г. стр. 9 и 10.] война, и чийто герой отъ тази война адмиралъ Есень по
ложи неимовврни усилия за да го възкреси и подготви
Паспалевъ, Д-ръ Г. В.'— „Риболовъ съ електричество
(Сп. Морски Сговоръ, год. X, брой 4, Варна 1У.1933 за новия конфликтъ, предизвиканъ отъ Германия. Понеже
този периодъ на реорганизацията на руския балтийски
г., стр. 21 и 22).
,„ _
Пироговъ, Проф. Н. И. — „Воденъ паякъ" (Сп. Природа, флотъ е още много малко познатъ, съчинението на бъл
гарския морски офицеръ (безпристрастенъ свидетель) е
_.
год. ХХХШ, кн. 5, София 1.1933 г, стр. 12 и 13).
С. Н. И. — Ромънския воененъ флотъ — (Сп. Морски Сго много интересно. Въ книгата еж дадени много снимки отъ
воръ, год. X, брой 4, Варна 1У.1933 г., стр. 24 и 25). корзбитв на руския балтийски флотъ, които снимки стаТ
- Г. — „Воденъ спортъ" — Общината и водниятъ спортъ ватъ вече рвдкость, и снимки отъ рускитв, германски,
въ София — (в. Спортъ, година IX, брой 574, София дански и шведски пристанища, посетени отъ автора".
13.111.1933 год., стр. 4).
С. Т.
Терещенко, Сергей — „Сждба" — Разказъ — Превелъ В.
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ДО НАШИТЪ ПОСТОЯННИ И СЛУЧАЙНИ СЪТРУДНИЦИ.
Редакцията на сп. Морски Сговоръ съобщава на
СВОИГБ постоянни и случайни сътрудници да иматъ предвидъ следнигъ нареждания:
1. Сгатиитъ и събщенията да се пишатъ само на
едната страна на листа и по пъзможность на пишуща
машина. Нечетливите статии, а сжщо така и тия съ мно
го поправки и зачерквания не се преглеждатъ.
2. Статиигв тр-вбва да бждатъ кжси — около, 2'/2
страници.
3. Ржкописи назадъ не се повръщатъ въ никой
случай.
4. Редакционниягъ комитетъ не дава обяснения
на сътрудницигв си защо известна статия не е удобрена или защо не е помъттена веднага следъ одобрение
то й.

ФРЯНКО- БЕЛГИЙСКИ
1

:: и БЯЛКЯНСКЯ БЯНКЯ
НКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Капиталъ 150,000,000 лева напълно внесенъ
Основана съ участието на Вапцие Ве1де роиг ГЕ1гапдег,
Брюкселъ, (филиали на 5оае1е Сепегаю ае Ве1д|цие),
Вапцие ае 1'С1шоп Рапз1еппе, Парижъ, Мепег Вапк-Уегет, Виена, Оев^еггекМзспе СгеаК-ЯпБхаН: №г Напае1 ипа
ОедаегЬе, Виена, С1пдап5спе ЯНдетете СгесПЬЬапк,
Будапеща.

требва д а с е поиска най-късно

ЦЕНТРАЛНО СЕДАЛИЩЕ СОФИЯ
К л о н о в е : Варна, Русе и Видинъ.
Ф и л и а л и : Пловдивска Банка, Пловдивъ;
Българо-Белгийска Банка, Бургасъ.
Кореспонденти въ всички градове
вь Б ъ л г а р и я и с т р а н с т в о .

следъ получаването на следнята.

ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ

Всъка неполучена

книжка

отъ списанието „Морски Сговоръ"

Въ противенъ случай реклама
циите с е оставятъ б е з ъ послед
ствие. Списанието излиза ВСБКИ

мвсецъ освенъ месецигв юлий
и августъ

Издава чекове, кредитни писма и акредитиви за Бълга
рия и странство. Извършва преводи на суми въ Бълга
рия и странство. Издава банкови гаранции и удостове
рения за залози за търгове и други предприятия. Скон
тиране и събиране на полици. Отпущане на кредити
срещу реални гаранции. Приема влогове при най-из
носни условия, издава спестовни книжки.
ТЕЛЕГРНФИЧЕСКИ ЯДРЕСЪ: ФРЯНКОБЕЛЖЪ.
Телефони № № 189, 470, 646, 1197, 1275 и 1332.
5-3

ОБЩОДОСТЖПНИ БЕСЕДИ.
За да се улесни просветната дейность на клоновете отъ Българския Народенъ Морски
Сговоръ и техните деятели, Гл. Упр. Тъло на организацията е започнало издаването на редица
общодостжпни беседи изъ областьта на морезнанието. Беседите се печататъ въ ограниченъ брой и
се разпращатъ само на управителните гвла на клоновегв, отъ кждето може да ги получи всеки
беседникъ, който би искалъ да изнесе и развие известна тема за опознаване съ морето, морската
деятелность и т. н.
г
Беседите еж приготвени отъ компетентни специалисти, но така, че удобно да могатъ да се
използватъ отъ всеки сказчикъ и лесно да бждатъ въприемани и разбирани отъ най-широкъ и
разнообразенъ кржгъ слушатели.
За да се засили гвхната убедителность и нагледность, беседите се придружаватъ отъ спе
цално къмъ т*хъ*нагодени серии отъ свътливи картини, които правятъ още по-голъмъ интереса
къмъ беседите и още по-вече улесняватъ, и изнасянието имъ отъ лектора, и възприемането имъ
СВЪТЛИВИГБ картини за всъка беседа, се пазятъ въ Гл. Упр. Т ъ л о - В а р н а , отъ кждето веднага
ще бждатъ изпращани, при поискване било отъ Упр. Р Б Л О на клона, било отъ съответния беседчикъ

Наименование на беседата

I Година на
издаването

Нуждата отъ Български Народенъ \ 1930
морски Сговоръ
Морето и слънцето—л-Бчебнозна-; 1930
чение и използуване
Историческо развитие на военно- } 1932
то и търговско корабоплава
не и значението имъ за на-

Явторъ на беседата

приготвени за беседата

П. Павловъ, секретарь на Г. У Т 35 свътливи картини
отъ Б. Н. М. С.
(диапозитиви)
Д-ръ Ял. Нед-влковъ, управитель— 42 свътливи картини
л-вкарь на Детския морски
.'.. ., (диапозитиви)
санаториумъ край Варна
П. Павловъ, секретарь на Г У Т 45 свътливи картини
отъ Б. Н. М. С.
(диапозитиви).

рОДИТБ.

4 ! Нашиять черноморски брътъ.
1932
(Географски прегледъ)
Българска ривиера (Опитъ за кли-! 1932
матично—здраволЪчебно
проучване).

Брой на СВЪТЛИВИТБ картини,

Ив. Батаклиевъ, редовенъ доцентъ
по геогрифия въ университета
Д-ръ Ял. Недълковъ, управитель—
л-вкарь при Детския морски
санаториумъ край Варна.

янонимно ДРУЖЕСТВО
Н 3

БИВШИТЪ

ЗЯВЕДЕНИЯ

ПЕНКОВЪ & ПОПОВЪ

КОЖАРСКА ФАБРИКА
Русе.

К О Ж Е Н И
ТРАНСМИСИОННИ
ПЕРГЯМЕНТОВИ

КАСИТ-Б
отъ
Кооперативната фабрика

•Р Е М В Ч К И

„ИВЛНЪ БУРДЖЕВЪ" — ПЛЪВЕНЪ

Х Р О М О В И

еж. рлководни и ненадминати

Р Е М Я Ц И

С А Р Ж М И
ВИНАГИ НА СКЛАДЪ

ЦЕНОРМЗПИСЪ

ЦЕНИ ИЗНОСНИ.

се изпраща по поискване
4-4

БЕЗПЛАТНО.
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Първа Българска Концесионирана Фабрика
за Ютени Издалия

„КИРИЛЪ"
Акционерно Дружество — Варна.
ПРОИЗВЕЖДА:
Всички видове зебла и торби, тютюневъ амбалажъ и чулове
Ютени карпети (пжтеки) и килимчета.
Вълнени килими и килимчета типъ персийски.
Ленени и памучни платове и канаваии.
Т Е Л Е Ф О Н И :
Фабриката 331.

Магазина 282.
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въ склядя ня тлявното УПРЯВИТЕЛНО тъло ня БЪЛГЯРСКИЯ
НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ СЕ НЯМИРЯТЪ СЛЕДНИТЪ
ПЕЧЯТНИ ИЗДЯНИЯ:

Морска
Морска
Морска
Морска
Морска
Морска
Морска
Морска
Морска
Морска

библиотека №
библиотека №
библиотека №
библиотека' №
библиотека №
библиотека №
библиотека №
библиотека №
библиотека №
библиотека №

1, цена.
2, ц?на
3, цена
4, цена
5,
6,
7,
8, цена
9, цена
10, цена

. . 3 лв.
. . 4 лв.
. . 5 лв.
. . 6 лв.
изчерпана.
изчерпана.

Черно море (общодостъпни студии) —
часть I—отъ СаваН.Ивановъ* цена . 30 лв.
Черно море(общодостжпнистудии) —
часть И—отъ Сава Н.Изановъ, цена . 30 лв.
Практически указания за пред
сказване на времето отъ Сава
изчерпано.
Н. Ивановъ —
Метеорология отъ Сава Н. Ивеновъ,

изчерпана.
.

. 1 1 лв.

. . 11 лв.
. . 15 лв.

Морска библиотека № 11, цена . . 10 лв.
Морска библиотека № 12, цена . . 5 лв.
Морска библиотека № 13, цена . . 10 лв.
Морска библиотека № 14, цена . . 5 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", гоц. I, изчерпано.
Сп. „Морски Сговоръ", год. II, изчерпано.
Сп. „Морски Сговоръ", год. 111. цена 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. IV, цена 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. V, цена 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. VI,
броеве 7, 8, 9, и 10 цена . . 60 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. VII, цена 120 лв.

цена . . . . .

25 лв.

Океанография отъ Сава Н. Ивановъ,
цена . . . .
30 лв.
Изъ дневника на единъ морски
юнкеръ отъ С. Черноморски, цена . . 20 лв.Плаване отъ А. Друмевъ, цена . . 15 лв.
Нуждата *отъ Б. Н. Морски Сго
воръ, неговигЬ цели, ср-вдства
и дейность, отъ П. Павловъ —
.

цена

. . . . . .

5 лв.

Морето и слънцето—лъчебно зна
чение и използване— отъ Д-ръАл.
Недълковъ, цена . . . , . . . . ' . ' 5 лв.
Историческо развитие на военно
то и търговско корабоплаване
и значението имъ за народитъ
отъ П. Павловъ, цена
Нашиятъ Черноморски брътъ (Гео
графски прегледъ) отъ Ив. Батаклиевъ, цена . .

Сп. „Морски Сговоръ", год. VIII, цена 120 лв. Българска ревиера (Опитъ за кли
матично— здраволъчебно проучва
Сп. „Морски Сговоръ", год. IX, цена 120 лв.
не, отъ Д-ръ Ал. Недълковъ, ц=на
Гребане и ветроходство —
изчерпано Излазъ на България на БЪло мо
ре (Реферати и протоколи, дър
Правилникъ за морскигв и
жани въ Академическата конфе
р-вчни спортни легиони —
изчерпано
ренция, уредена отъ Б. Н. М. С.
Правилници за водния спортъ, цена . 5 лв
презъ 1929 г. в ь София), цена . .

5 лв.
5 лв.

5 лв.

25 ла-

Всички порлчки се изпълнявать само следъ предварително внесена сума и
се отправятъ на адресъ: Български Народенъ Морски Сговоръ —
книжовно-просвътенъ отдЪлъ —Варна.

ЦДРИЦДТЛ НЯ ЧЕРНО МОРЕ,—
НЛЙ-КРЛСИВИЯТЪ К У Р О Р Т Ъ
ВЪ ЮГО-ИСТОЧНЯ Е В Р О П Я

ВАРНА

Най-модернй бански съоръжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банитъ, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на^открито.
4

|

Красиви околности. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близкитЪ околности, както и до Царградъ.
Всички видове споргь — развлечения: театри, кине
матографи, тенисъ клубъ, морски тържества.
ГолЪми музикални тържества въ началото на
м. августъ съ участие на най виднитЪ български артисти.
Презъ сезона гостуватъ народния драматически театъръ
и народната опера.

Условия на живота най-износни.
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лв. легло.
Частни квартири отъ 1000—4000 лева за стая съ
две легла за месеца.
Об-вдъ или вечеря въ първокласни ресторанти
отъ 40—60 лв.
Въ второстепени ресторанти се получава здрава
и изобилна храна на по-низка цена.
.

Табълъ д'отъ отъ 100—120.
Л-Бтовна такса и карта за целия с е з о н ъ 2 0 лв.

Такса за банигЬ:
/ 1 класа кабина 10 лв.
1. Студени бани | ц ^
^
5 лв.
2. Топли бани

[ 1 класа кабина 30 лв.
| „
^
2О лв.

Басейнъ

15 лв.
Отъ 15. юний до 15 септемврий Л-БТОВНИЦИТЬ се пол-

зватъ съ 25% намаление по
българските държавни же
лезници.
Бюрото за лътовници при
жЗ^-Г-Х-^

'" ' '

••••'*«——*——^—™^-^—^~—-——**

общината

въ

приморската

градина разполага съ пъленъ
списъкъ на квартири, дава
всички сведения и настанява
лЪтовницит-в

на

квартири

безъ възнаграждение.
ОТНАСЯЙТЕ СЕ ЗН
5*гж

.-^1

ВСИЧКО ДО БЮРОТО
ЗА ЛЪТОВНИЦИ.

1&Лкк
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БЪЛГАРИ ПЖТУВАЙТЕ ПО МОРЕ!

* . "

Щ ^ ^ ^ ъ ^ Н Г П^р^дно Дружество — Варна.
Използувайте дружествените параходи за да получите възИзползуваите дру
полюбувате на морето!
" П а р а х о д ? на Българското Търговско Параходно
Дружество можете да направите пжтувания, които да
Ви оставятъ мили неизлечими спомени. Вие ще опоз
наете крайбрежието и ще вкусите отъ прелеститъ на
близкия изтокъ, чароветъ на когото привличатъ хиля
ди и хиляди туристи отъ всички краища на свЪта.
Дружеството подържа три редовни линии:
Крайбр-вжна: Варна—БЪла—Месемврия — Анхиало—Созополъ —Бургас-ь—Кюприя—Василико — Дхтополъ и обратно;—два пжти седмичн о > _Отъ 15. Юний до 15. Септемврий дикектни съобщения Бургасъ
—Варна и обратно, специално за курорта.
б. Пирейска: Варна—Бургасъ—Цариградъ—Пирея—Хиосъ—Метелинъ и
обратно —два пжти въ месеца.
в Александрийска: Варна—Бургасъ—Цариградъ -^-Родосъ—ПалестинаЯлександрия—Портъ-Сайдъ—Островъ Кипръ—Пирея и обрагно-два
пжти въ месеиа.,
•
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифите си
отъ 30 до 50°/0 (но не и върху храната).
Особень интересъ представлява пжтуването до Александрия, което се извърш
ва съ луксозните и бързоходни параходи „Бургасъ" и „Царь Фердинандъ".
ОБИКНОВЕННИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРАНА:
За Александрийския рейсъ:
{
За Пирейския рейсъ:лв. 5000
I класа
. лв. 8000
I
класа
Отиване
и
Отиване и
лв. 4600
И
класа
. лв. 6000
II
класа
връщане
връщане
лв. 2000
III
класа
.
лв.
4ООО
III класа
За крайбрежния рейсъ:
лв. 680
лв. тм
Варна-Бургасъ / ,{ к л а с а
Варна—Ахтополъ
класа
лв. 540
II
класа
лв. 300
и обратно
I ,
и обратно
лв. 360
III класа
лв. 200
111 класа
Храна по лв. 150 на день за I и II класа, за българското крайбрежие.
I класа

Забележка: Свърхъ горнитъ такси за пжтнишкитъ билети се събиратъ допълнително кеиово право въ Варна и Бургасъ по 15 лв., а въ малкитъ крайбрежни пристанища по 5 лв. нали1№
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващитЬ, се получаватъ отъ
агенциитъ въ Варна и Бургасъ и крайбр-БжнигБ, а сжщо и отъ Дирекцията.
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СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Рибарското училище отъ В. Игнатовъ; 2. Отговоръ отъ В. И.; 3. Движението на корабитв въ Дунавското ни и Черноморско крайбр,Ья*иЯ
отъ Г. Панчевъ; 4. Варна въ време на Източната война (1853—1854 г.) отъ К. Ш.; 5. Изъ жи
вота на морето—Разказъ отъ Г. Куповъ; б. Ядъ подъ водата—Разказъ отъ С. Терещенко—Пре-4
велъ С. Н. И.; 7. Магеланъ и Великия океанъ отъ Чарлсъ Дж. Фингъръ—Продължение отъ кн.
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