Строежъ на кораби и всички видове лодки като:

Моторни, рибарски, спортни, луксозни, платноходни и др.
Строежъ, монтажъ и поправка на вс1зкакзи видове машини и инсталации.
СПЕЦИЯЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗЛ ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
РЕЗЕРВУЯРИ И ЕЛЕКТРОЖЕНИ И ЗДЗЯРКИ.
Гарантирана веща и прецизна работа при най-ко курентни цени.

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

Продажби чрезъ генералните представители:
1:10—6
СУЗИНЪ и С-ие А. Д. СОФИЯ—ВАРНА.

йж ш » ®Мтт т тшр^тт!

ГОДИШЕНЪ ЛБОНЯМЕНТЪ :

ГОДИНА X. БРОЙ 7.

За България 150 л в „ за чужбина — 200 лева.

УРЕЖДН КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯ ОТДЪЛЪ

ВАРНА, септември 1933 год.

Отд-Ьленъ брой 2 0 лв.
Гл. ред. проф. Я. АРНАУДОВЪ
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Капитанъ П р- С. Н. Ивановъ
К-ръ на Минна Дружина при Флота, Главенъ редакторъ на списанието отъ основаването му до
днесъ, сега назначенъ Началникъ на Дунавската
Полицейска Служба въ гр. Русе.

НЯШИЯТЪ ГЛ. РЕДЯКТОРЪ.
Главниятъ ^едакторъ на списанието ни, ка
питанъ Пр. Сава Н. Ивановъ, отъ 1 май е получилъ
назначение за Н-къ на Дунавската Ргъчна Поли
цейска Служба и е заминалъ за гр. Русе. Новата
длъжность на кап. Пр. С. Ивановъ му отнема вънможностьта да продължава редактирането, което
е твърде голгьма загуба за списанието. Сь десеть
годишен'/ неуморгнъ трудъ, при най-неблагоприятни
условия за работа въ една нова область на обще
ствена дейност/?, кап. Пр. С. Ивановъ се прояви въ
най-б лп>скааа форма. Любовьта и ентусизма къмь
дгьлото, съ които е почналъ своята работа, не го
напустнаха до последния моментъ. Стъпка по
стмпка, съ упорство, което предизвиква възхище
ние, главниятъ редакторъ е водилъ своето дгьло и гопостави на една завидна височина. Прокараната
дълбока бразда въ нашата журналистика, макаръ
и отъ специаленъ характеръ, ще служи дълго като
указатгль на идващипиь следь него труженици на
една права идея.
Всгькога точенъ, строгъ, добросъвестенъ къмь
дгьлото, той неуморно списваше списанието и отражаваше вгьрния духъ на организацията Б. Н. М.
Сгозоръ, на която той бгъше единъ отъ главнитгъ
стълбове. Не ще е пресилено ако каженъ, че спи
санието „Морски Сговоръ" —това бгъше наишятъ
ентусиазиранъ идеологъ Сава Н. Ивановъ.
Редакцията твърде съжалява за неговото
ненавременно излизане отъ нея и се надпява, че
той и вьнъ отъ нея и свободенъ отъ правата от-^
гозорностъ за ръководството на списанието, не'
ще и откаже своето ценно съдействие.
Въ новата му служба му пожелаваме сжщо
такъвъ успгъхъ и искаме предварително да го поздравимъ съ постиженията, които той ще има
като единъ отъ творцптгъ на бъдещия ни флотъ.
Морски Сговоръ.
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БЪЛГЯРСКО МОРЕПЛНВЛНЕ.
Тия бегло изказани мисли показватъ доколко
Следъ дълги разтакания най-после купуване
то на два парахода за Бълг. Търг. Пар. Д-во е сме още далеко правилно да поставимъ въпроса
решено. Комисията, натоварена съ покупката на за използване водните международни пжтища.
Много има още да се работи въ това напра
двата парахода, е заминала. Това обстоятелство
требва да радва всички приятели на морето въ вление и настойчиво да се повтарятъ ужъ общо
България, в-врващи въ ползата за икономическото известните истини за значението на морето.
издигане на страната чрезъ мореплаването.
Мореплаването е едно отъ най-действителни
Въпросътъ е разрешенъ бавно. Това е пока- т е средства на съвременната държава въ борбата
затель, че още много има да се работи върху за своето преуспяване. Икономическото значение
съзнанието на българския държавникъ за голя е изтъквано достатъчно, но една проста сметка
мото значение да се използватъ водните пжтища ще покаже че лошо използваме СМЪТНИТЕ.
съ национални кораби. Въ всеки случай по добре
Презъ Дунава и морето изнасяме и внасяме
е късно и бавно да прониква идеята за българ близо 650 хиляди тона стока, което дава платено
ското мореплавание въ средите на отговорните навло около 200 милиона лева чужда валута го-.
фактори, отколкото никога да нямаме надежда, че дишно. 60% отъ трафика по морето, 95% по Ду
тя ще си пробие пжть.
нава се извършва съ чужди кораби. Това прави
Една отъ главните задачи на Българския На- ежегодна национална загуба за изплатено навло
роденъ Морски Сговоръ е да укрепи въ всички около 150 милиона лева. Това е рента на единъ
среди, безъ огледъ на политическите схващания, инвестиранъ капиталъ отъ 2 милиарда лева. Та
гол-Ьмото значение на националното корабопла ка че 40—50 милиона лева, които ще бждатъ
ване и по тоя начинъ да подготви благоприятна нуждни за да се създаде единъ плавателенъ паркъ
почва за издигане стопански страната, като й се за Дунава и да се увеличи числото на морските
улеснятъ сношенията съ целъ светь.
ни кораби, не е безразеждна цель.
Можемъ да см-Ьтаме, че значението на мо
Увеличаването на корабитв не ще измести
рето като идея е вече преварена отъ българското съвършенно чуждия тонажъ въ нашата износносъзнание и копнежътъ за море дава прояви въ вносна търговия, само че съ собствените си ко
всички отрасли на държавния животъ. Неугасва- раби, ние ще рационализираме тая търговия и ще
щиятъ интересъ къмъ въпроса за Б-БЛО море -е ука- я спасимъ отъ спекулативна експлоатация. Освенъ
затель за това. Обаче требва да се помни добре, това нашето корабоплаване щ е намери приложе
че безъ развито собствено корабоплаване никога ние и вънъ отъ българския вносъ—износъ. За
не можемъ да се закрепимъ на морския брътъ. това тръбва да сме повече отъ сигурни, защото
Предъ насъ е миналата история на България, на международните състезания ние щ е се явимъ
далечна и близка, тъй прилични споредъ отношени по конкурентноспособни.
ето на народа и държавата къмъ водните пжтища.
Ако Гърция е въ състояние да издържа единъ
Дунавътъ и до днесъ, въпреки констатира корабенъ паркъ отъ 1 милионъ и 600 хиляди то
ното отъ опита значение за външната ни търго на бруто съ полза за своята страна, безусловно
вия, стои неизползванъ отъ български кораби, а хвърлените наши даже 100 хиляди тона щесинаЧерно море, основата на нашия политически мЯрятъ приложението на световното тържище.
животъ, едвамъ набелязва за 50 годишно съще
Яко има криза въ световното корабоплаване
ствувание зародишно състояние на корабоплава
нето, макаръ че еж неоспорими доказателствата отъ излишекъ на тонажъ за ГОЛЯМИТ-Б морски
за грамадната роль, която изигра то въ това си държави, парадоксално може би щ е се види об
ратното твърдене, че тъкмо тая криза е благо
състояние за износа ни по море.
приятно условие за създаване и засилване на на
При такова положение съвършенно естес шето корабоплаване. Обаче фактътъ си остава
твено е недоумението на чужденците за желани фактъ, че английскиятъ търговски флотъ търпи
ето ни да имаме и Беломорския брътъ. Единъ на- криза, а гръцк^ятъ работи, работи сжщо италианродъ, който влад-Ье бръта на една голяма между скиятъ, защото еж конкурентно-способни.
народна река, има излазъ на море, 3/4 на вън
Мореплаването има значение не само за тър
шната му търговия върви по водните пжтища и
говските
връзки, но и за политическите.
въпреки това, е най-останалия въ мореплаването,
Не е безразлично за разпокжсана България
ясно е, че не чувствува и не цени значението да
и съ доста засилена американска емиграция да
притежава собственъ брътъ.
се представя съ своето национално знаме въ всич
Яко казваме, че морето е ценность и дава
свободенъ откритъ пжть за цЪлъ свЪтъ, това се ки части на света. Никоя дипломатическа мисия
дължи не само на факта, че водата мие граници не може да услужи на нацията ни така, както то
т е а главно на сжществуващето национално ко ва би извършило развитото корабоплаване. Раз
рабоплаване, което узаконява използването на пръснатите малки колонии на българите по свЯта
водните пжтища. Безъ такова използване морето ще се обединятъ съ метрополията си и ще съзе безъ значение и е сжщо така тормозъ за тър дадатъ едно здраво цело. По тоя начинъ ще се
говията, както и преминаването презъ чужда те засили българското национално съзнание на мно
зина изоставили родината си българи, които пиритория.
леятъ за сега племенното богатство на своята
Такава ще бжде участьта ни и на БЪло мо
родина.
ре, ако ние излЪземъ на него безъ да имаме на
Завършваме тия си бележки съ девиза изционално корабоплаване.
тъкванъ
отъ Българския Народенъ Морски Сго
Требва добре да се разбере, че морето се
воръ:
„Къмъ
Морето и Дунава за напредъкъ".
владее само чрезъ плаващите въ него кораби.
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Н. Соболевъ.

СЪВРЕМЕННИЯТЪ ТУРСКИ ВОЕНЕНЪ ФЛОТЪ.
Лко въ дните на Лозанския миренъ договоръ,
в) Да се организирагъ въ страната доста
преди десеть години, (1922 г.), нъжой беше ка- тъчно количество ремонтни средства за бойните
залъ, че турската република ще има голъма мор кораби на турския флотъ и при това обслужвани
ска сила, представляваща стратегическа ценность отъ турци, а не отъ чужденци.
даже въ международенъ мисщабъ, биха се изсме
Най-сетне, самата политическа „изолираность"
ли на думите му.
на Турция въ началото на осъществяване програ
При все това сега (въ 1932 г.) турскиятъ во- мата за възстановяване на флота налагаше, спо
ененъ флотъ представлява вече такава сила.
редъ мнението на турците, голЪма осторожность
Затова е интересенъ пжтя, изминатъ отъ не въ избора на способите и методитЪ за прокарва
го за т^зи години отъ своето развитие. Той е ин не на програмата.
тересенъ защото ни дава картината на турс
Първото мероприятие беше ремонтъ на дредката военно-морска сила, която е такъвъ големъ наута „Явузъ Селимъ". Самиятъ'изборъ на това „за
факторъ въ „Проливната проблема" (гледай почване" показва какви здрави принципи еж сло
„Морски Сговоръ"— 1931 г. кн. 9), а следовател жени отъ тогавашния морски министъръ (Ихсанъ
но въ общото стратегическо положение на Черно бей) въ основите на създаването на флота. Въз
море. Той е с ъ щ о и поучителенъ. Поучителенъ е за становяваше се най-големия боеви корабъ на
щото показва, какъ енергията и твърдата воля на' флота, корабъ, който можеше да стане най-сил
ржководителите могатъ да преодол-вятъ най-го- ния и въ Черно море и въ Архипелага и който,
лъмитЪ пръчки и да създадатъ сила, създаването споредъ бойните си данни, бъше способенъ да
на която се струваше невероятно.
встжпи въ бой съ кои и да еж леки сили или съ
._
.
., малките флоти
Въ1922 годи
на Турция н-Ьна д р е б н и т е
маше м о р с к а
морски държа
с и л а . , Отдел
ви, а при бла
ните кораби, съ
гоприятна об
които разпола
становка и съ
гаше тя, едва
най-силните
ли беха въ съ
бойни кораби
стояние да извъ света.
лЪзатъ въ от
Отъ друга
крито
море;
страна, поправ
пристанищата
ката на „Явузъ"
беха препълне
представлява
ни съ стари неше не само го
дееспособниколеми разходи
раби; най-гол-Ь(първоначално
мата и най-сил
то изчисление
на бойна еди
бЬш^5мил.тур
ница — линейски лири) но и
ниятъ
кръст
огромни техни
' ^^^Й^^!^'^-^^——^
свачъ, дреднаучески, даже и
та „Явузъ Сеполитически,
Турскиятъ изтрЪоитель „Зафферъ"
лимъ", стоеше
трудности. Кополузахвърленъ въ Измидския заливъ. Главното и рабьтъ имаше минни пробоини, а продължиединствено военно пристанище (Стамбулъ). по си телното му стоене въ Измидския заливъ безъ
лата на условията на мирния договоръ се указа команда направи необходимъ подробния му превъ „демилитаризираната" зона, т. е. не можеше гледъ и почистването на подводната му часть. По
Да служи за военно пристанище въ случай на този начинъ първата необходима работа б-Ъше да
война.
се вкара въ докъ. При това Турция никога не бе
Това положение не спре, кабинета на Из- ше имала докъ, способенъ да побере подобенъ
метъ паша, който прие властьта въ 1925 г. Ре корабъ, което беше най-голЪма пр4чка за него
шено б-вше да се създаде воененъ флотъ и то вите действия презъ световната война (тогазъ той
не като синекура, каквато често представляваше се наричаше „Гьобенъ"). Да се направи ремонтъ
турската морска сила въ предишните десетиле задъ граница не беше възможно: сдобиването на
тия, а като действителна бойна сила, способна да Турция съ дреднаутъ само по себе си бъчие та
измЪни общото стратегическо положение на къвъ факторъ въ международната обстановка на
Турция въ случай на война. При условията; въ Близкия изтокъ, че турците се опасяваха отъ про-,
които се намираше тогава Турция, тази задача тиводействие — кораба, изведенъ вънъ отъ предълитъ- на страната, можеше да бжде постигнатъ
изискваше:
отъ „нещастие".
' а) Да се създаде сравнително крупна бойна
Ето защо беше съставенъ единъ много слосила, т. е. да се възстанови кръстосвана дреднаженъ
(и скжпъ) планъ. Поржчанъ беше въ Гер
утъ „Явузъ Селимъ", тъй като иначе флотътъ не би
мания
плаващъ докъ, който требваше да се из
могълъ да разреши основната стратегическа за
прати въ Турция въ разглобенъ видъ. Този докъ
дача, да защищава проливите.
б) Да се създаде и укрепи нова морска ба се сглобяваше въ дъното на Измидския заливъ,
т. е. въ такъвъ районъ отъ „Проливите" (гл. Морза, доколкото старата (Стамбулъ) става непригодна,
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Първия етапъ отъ възстановяването на тур
ски Сговоръ № 9 — 1931 г. „Проливната пробле
ския
флотъ
включваше освенъ ремонта на „Явузъ"
ма)", кждето Турция имаше право на безконтрол
още
и
постройката
на първитЪ две подводни лод
на отбрана. Тамъ, въ чисто турски води, подъ на
деждната защита на новопостроените батареи на ки и - некои средства за хидроавиацията. По сжновата „Измидска морска база", далечъ, на страна щитъ съображения на „предпазливость", които
отъ обикновения пулсъ на морския животъ, „Явузъ" беха вложени въ основата на плана за възстано
требваше да започне своя ремонтъ. Но и това вяване на „Явузъ", първите две лодки беха побеше недостатъчно. Следъ като дока беше го- ржчани въ „неутралната корабостроителница •—
товъ и изпробванъ, а ремонтътъ на дреднаута въз- „Фьонордъ" въ Холандия. И двет-Ь („Биринджиложенъ следъ търгъ на французската фирма „СЬап- инъ-уни" и „Икинджи-инъ-уни") следъ осемнадетлеге ^е 5аш1Гта2а1ге-РепЬоег;", турското морско сеть денонощенъ походъ въ 1928 г. дойдоха въ
министерство го застрахова за 10 мил. турски ли турски води и сложиха начало на отбранителните
ри отъ „раскъ" при вкарването му въ докъ. Гово сили. Що се отнася до хидроавиацията, то къмъ
реше се, че турцитЬ проучвали да застраховатъ 1927—-28 г. Турция получи дузина разузнавателни
„Явузъ" презъ време на тази операция даже за хвърчила, отъ типа „Савоя 16 т е р " и два големи
50 милиона лири, т. е. за сума два пжти надви бомбардировача „Рорбахъ".
шаваща първоначалната стойность на кораба и
Едновременно бъше направенъ ремонтъ на
само голЪмата величина на „застрахователната некои стари кораби, годни по мнението на ръко
премия" е спряла министерството. Говореше се водителите да служатъ за „учебенъ отрядъ" презъ
сжщо, че единъ отъ министригв, запитанъ отъ първите години отъ възстановяването на турския
учудените отъ тази цифра чужденци, отговорилъ: флотъ. БЪха поправени и вкарани последователно
„За национална Турция нейния единственъ дред въ строя старите леки кръстосвачи „Меджидие"и
наутъ, струва, собствено, още по скжпо . . .." Не „Хамидие", 2 стари минни кръстосвана „Пейкъ и
може да не се от
_
_
Шевкетъ" и три
бележи дълбоката Т—г—Х^у^*--'-*
""""
торпедоносецаотъ
мждрость въ ре' -^* ,
„
.
типа „Басра".Те
шението на тур- I- .;;*«„..^
'
., - .-,
зи кораби съста
цитЬ по този въ'... -->**.*,;
. ••
*
виха първия „уче
просъ.
!?* • : ; ; ^ г ' .
• ". .
бенъ отрядъ" на
н о в и я турски
Дока се строи и . "."•";'•"-'•' , , . " < :
ф л о т ъ , отрядъ
сглобява почти 1 У*
къмъ който после
години. Първиятъ
дователно беха
опитъ да се вкара
присъединени во„Явузъ" излезе неуспЪшенъ и треб
дохвърчилата и по
ваха още много
дводните лодки.
месеци за поправ
По този начинъ
ка на дока, до ка
„първиятъ етапъ"
то найпосле кора
отъ възстановява
ба можа да бжде
нето н а турския
поставенъ на него.
флотъ по сжщесЕдва въ 1927 г. се
тво се ознаменова
започна най-после
съ разрешавате
поправянето н а
всички основни за
кораба.
дачи, които требва
Турскиятъ подводникъ „Сакария".
Не е мжчно да се разбере, каква сила и зна да си поставя една морска сила. Ако съ „Явузъ
чение придоби турския воененъ флотъ веднага Селимъ" Турция доби здрава основа за линеенъ
следъ свършването на поправките и влизането на флотъ, то подводните лодки и хидроавиацията (ма'
„Явузъ Селимъ" въ строя. Наличието въ строя на каръ и въ незначителни количества) сложиха на
кръстосвача дреднаутъ, надвишаващъ по сила ня чалото на „леките" отбранителни сили. Нима да
колко пжти съвременния „Вашингтонски" 10,000 говоримъ че създаването на Измидската морена
тоненъ кръстосвачъ, съ каквито се снабдиха презъ база (гл. „Морски Сговоръ" брой 9 - 1931 г ) стана
последното десетилетие всички големи флоти, не сжщественъ факторъ въ новото положение, за
само че позволява на турския флотъ да не се стра щото даде на новия турски флотъ въ всъко отно
хува отъ сблъскване съ „лекитъ" сили (кръстосва- шение надеждна морска база и при това разполо
чигЬ) на кой и да е флотъ въ света, но и да тър жена извънредно сполучливо отъ гледище на ос
си — даже въ открито море, благодарение, че бро- новната стратегическа задача, падаща се на тур
нировката на Селимъ е много солидна — такова ската морска сила.
,
сблъскване съ значителенъ шансъ за успЪхъ и
1928-1929 г. еж начало на втория „етапъ
безъ рискъ (или нищоженъ такъвъ) за пораже отъ възстановяването на турския флотъ. Турскиятъ
ние. Въ „проливите" пъкъ, за естественигЪ труд печатъ отъ това време характеризираше този новъ
ности при действията въ които вече бЪхме гово етапъ въ развитието на морскитЪ сили така: „пър
рили, „Явузъ Селимъ" може при известни обсто вата ни задача сега е създаването на съвременни
ятелства да разчита „да загради пжтя" даже на леки сили, способни да обезпечатъ действията въ
линейните флоти. Като постави на първо мЪсто открито море на нашата основна бойна единия
ремонта на „Явузъ" и го извърши, Турция пре „Явузъ". Не може да се не отбележи, че тази „за
обърна ц-Ьлото положение въ водите на Близкия
дача" свидетелствува за дълбоко разбиране на
Изтокъ, като изведнажъ получи съотношение на
взаимзначението на линейния флотъ, защото въ взе»СИЛИгЬ, каквото не е имало отъ столътия.
нитъ- действия на линейнитЬ и лекитЪ сили сеЗЗ"
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ключава именно „възможностьта" да се достигне
каквато и да е предварително зададена цель при
действия на море. Морската сила, разполагаща съ
всички типове съвременни бойни кораби (макаръ
и въ единични количества), може не само сама да
пристжпи къмъ разрешаване на всъка задача отъ
морската стратегия, но, което е много по-важно,
налага на противника, ако иска да надделее, да
вкара въ действие сжщо кораби отъ всички ти
пове, съ което усложнява многократно задачата му.
Поставяйки въ основата на задачата на вто
рия етапъ създаване леки сили, способни да обезпечатъ действията на „Явузъ" — турския щабъ съ
това предизвиква морската сила, която ще се ре
ши да нападне турския флотъ, обязателно да раз
върне напълно всички средства за война на море
срещу него.
Разбира се, основната часть на втория етапъ
беше създаването на единъ дивизионъ отъ съ
временни ескадрени торпедоносци, способни да излизатъ въ открито море и споредъ данните си да
влизатъ въ бой съ съвременни ескадрени торпе
доносци отъ други флоти. Презъ течение на 1929
—32 г. въ италианските корабостроителници б%ха
построени последователно ескадрениттз торпедо
носци „Ада-Тепе", „Коджа-Тепе", „Динасъ-Тепе",
и „Зафферъ".
Както е известно вече на читателите на „Мор
ски Сговоръ", т^зи кораби иматъ по 1400 тона вс-

доизместване, скорость не по-малка отъ 36 вжзла,
артилерия отъ 120 мм. орждия и двадесетьи единъ
дюймови торпедни апарати. Спустнати на вода
презъ времето отъ края на 1930 година, (пръвъ
„Ада Тепе") тЪ съ влизането си въ строя дадоха
на Турция онази „лека сила", която съединена съ
„Явузъ", хвърчилата и ПОДВОДНИТЕ лодки, изпълни
крайния акордъ въ двлото за създаването на фло
та. Въ новия си съставъ турската морска сила до
бива възможность, като измЪня начина на дей
ствията си, да води успешно операции противъ
кораби отъ всъкакви типове. Явно е, че на глав
ния си морски театъръ, какъвто еж проливит,тз,
съставената по този начинъ морска сила е спо
собна да прегради пжтя даже на голъмъ флотъ...
На края следва да се отбележи, че с ъ щ е 
временно бтзха започнати и следаащгТтт; подводни
лодки („Сакария" и „Домлу панаръ"), които вече
не еж „новъ видъ оржжие" за турските моряци,
до колкото еж на лице вече значителните кадри,
прекарали практиката си на първите лодки отъ
флота преди НБКОЛКО години.
Така презъ течение само на седемь-осемь
години турскиятъ флотъ стана голЪма и съвре
менна морска сила, съставяща втзренъ залогъ за
защита на морските подходи (поне на най-важ
ните направления) къмъ жизнените пунктове на
страната.
Превелъ: В. И.

Инж.-Мех. Остревъ.

КНТАПУЛТНОТО ИЗЛИТАНЕ НА ХВЪРЧИЛА
Стремежътъ къмъ увеличаване скоросгьта на
съобщенията за далечни разстояния, къмъ съкратяване времето за преминаване на океана, — това
е единъ отъ най-големите лостове за усъвършен
ствувания и новоизобретения въ техниката изъ областьта на съобщителните средства. Въ специал-

И ЗНАЧЕНИЕТО МУ ВЪ МОРЕПЛАВАНЕТО.
Прилагатъ се за бързъ превозъ на пжтниции поща.
Конкурсните и спортни прелитания надъ оке
ана съ хвърчила иматъ сжщо за цель да се до
стигне бързо и сигурно съобщение между двата
континента — Европа и Америка.
Известни еж вече германските най-модерни
• Кг-«Г-Т*' *
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Катапултъ заедно съ хвърчилото върху него въ Килъ—Дойче Верке.

ната литература се срещатъ вече данни за дости
гнати скорости, каквито мжчно можемъ да си
представимъ.
На сушата въ последните години, въ I ермания и Франция, се правятъ сполучливи опити за
бързи съобщения съ тъй наречените желЪзопжтни цепелини, съ които се достигна практически
приложима скорость надъ 200 клм. въ часъ.

колоси „Бременъ" и „Европа", които само вт* 5
денонощия преминаватъ{океана отъ Хамбургъ до
Ню-Иоркъ съ скорость 28 мили въ часъ. По
примера на Германия състезанието се пренася
и въ другите владетели на моретата - Англия,
Франция, Италия. Така, борбата за първен
ство въ това направление се изразява въ по
стигане на най-голяма скорость при най-големи

I |Ор1.КИ ^ . ю в и р ь
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удобства за пжтницигЬ и най-голЪмъ тонажъ, как
то и най-бързо пренасяне на поща. И това, което
за сега не може да се достигне по вода, изобретателниятъ духъ се стреми да го постигне презъ
въздуха. Така, чрезъ настигаме парахода въ оке
ана съ хвърчило, излегвло единъ день следъ ка-

I ОД.

орои I,

тъкъ подъ управлението на пилота то продъл
жава самостоятелно летенето, като развива нор
малната си скорость.
Принципътъ на устройството и действието на
този катапултъ се вижда отъ скицата. Презъ от
вора М на цилиндъра Г се впуска въ последниятъ

а
адад^^^^^^»/
Н — Лафетъ, Б — Шина за колцата, В—Колца, върху която се поставя хвърчилото, Г — Цилиндъръ, Д — Бутало сь
Ролка Е на външния край, Ж — телено вжже

то парахода е напустналъ изходното пристанище и \сгжстенъ
. | т \ . | ^ п о въздухъ
в а ^ у л о подъ
м и ^ о налягане
п о л » ! и п с 30
*;*->атм.
и ш . Той
| и пизг.^
чрез напускането на сжщия, пакъ съ хвърчило, едикъ блъсква буталото Д напредъ (на скицата— въдъсдень преди пристигането му въ крайното приста но) сь една скорость отъ около 15 метра въ се
нище, времето за преминаване океана се съкра- кунда; стоманеното вжже Ж, единиятъ край на
тява съ около 35—40 часа. У насъ, кждЪто време което е вьрзанъ неподвижно о лафета, а другия,
то твърде зле се цени, не можемъ да имаме пъл
следъ- като мине презъ Ролката Е, е заловенъ о
на представа за
колцата В,—съ
значението н а
отиването набу
една такава ико
талото
напредъ,
номия отъ вре
тоиздърпваколме. Това познацата въ сжщата
вать най-добре
посока съ ско
ГОЛЪМИТБ аме
рость равна на
рикански и ев
двойната така
ропейски инду
ва на буталото,
стриалци и бан
т. е. около 30 м.
кери, които чес
въ сек., което
то р а б о т я т ъ
е равно прибли
• 15—20 часа въ
зително на 100
денонощието.
клм. въ часъ.
На първо вре
Въ крайното по
ме излитането
ложение В'кол
на хвърчилото
цата се спира
с т а в а ш е по
посръдствомъ
обикновенно му
хидравличенъ
отъ водната по
Катапултъ. върху океанския параходъ „Европа".
спирачъ, ахвървърхнина и кацваше пакъ на вода, като се при
ближаваше до настигнатия параходъ, за да бжде чилото продължава да лети съ внушената му скО'
рость отъ 100 клм., управлявано по-нататъкъ отъ
вдигнато съ кранъ на кораба.
пилота. Разширениятъ въ цилиндъра въздухъ, следъ
Сега вече хвърчилата не излитатъ сами, а за изтласкване буталото напредъ, излиза презъ отво
икономия на време ГБ биватъ изхвърляни, или по- ра Н навънъ.
право, изстреляни въ въздуха съ помощьта на ма
Съ обикновенъ ржченъ механизъмъ буталото
шини — катапулти. Хвърчилото, въ готовъ за ле следъ изстрела се връща въ първоначалното "У
тене видъ, съ последната поща въ него и летци- положение за да бжде катапултътъ наново пригЬ, бива поставено върху заредения катапултъ; мо готвенъ за изстрелъ.
тора бива пустнатъ въ действие съ малъкъ ходъ
На океанския параходъ „Европа" е постаи следъ това хвърчилото изстреляно. При изстрел
венъ
катапултъ заедно съ хидропланъ система
ването въ едно много кжсо време, часть отъ се
кундата, на хвърчилото бива внушена нужната за „Юнкерсъ" върху него. Печалбата на време при
излитане скорость — 100 клм. въ часъ или около съобщенията между Бременъ и Ню-Иоркъ съ па30 м въ секунда'" К о г а т о " « Г п и ^ Г """ О К ? Л ° Р а х ° Д а -Европа", постигната чрезъ катапултния
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1932 година съ най-голЪма точность и сигурность
е поддържано летението съ хидроплана. Изстрел
ването на същия е ставало въ океана на около
120О-14ООклм.предъНю-Иоркъ,респективнопредъ
Суате мптонъ. Въ Суатемптонъ хидроплана станционира, оставя и взема поща и продължава лете
нето за Бременъ. Така хидроплана прелита къмъ
Европа въ единъ день около 2000-2400 клм.
Средно време на летенето къмъ Ню-Иоркъ 10 ча
са, а къмъ Европа—около 14 часа. Такива пости
жения—100 процентова сигурность и точность въ
поддържането на бързитъ съобщения—могатъ да
се достигнатъ само съ солидни, добре и здраво
построени хвърчила (каквито еж наттр. строе
ните отъ фабриката „Юнкерсъ" въ Германия) цЪ:
ла металическа конструкция, снабдени съ всички
необходими уреди за ориентиране и сигурно ле
тене въ всЬг<о време.

Год. X. Брой 7.

действува почти като ударъ; самото хвърчило и
намиращите се въ него хора сжщо получаватъ
тоя силенъ тласъкъ. Затова излитане чрезъ ката
пултъ могатъ да извършватъ само добре подгот
вени и тренирани летци, съ здраво построено
хвърчило. Затова и катапултното излитане не мо-

Фирмата Нетке1-\Уегке въ Варнемюнде — _
Германия сега е построила единъ новъ пжтнишки*
СедмомЪстенъ аеропланъ система Не1епке1-\Уегке
— \Узгпетипс1е, Германия нормална скорость 323
седемь-мНстенъ аеропланъ съ нормална скорость
клм. въ часъ.
323 клм. и максимална скорость 362 клм. въ часъ
Подобно хвърчило приложено за бързите съоб же да служи за сега за пжтници, а само за бър
зи пощенски съобщения.
щения презъ океана, което сигурно нъма да
За военни цели то сжщо ще намери своето
закъснее много, ще съкрати ' времето за съоб
приложение,
като ще се строять здрави хвърчила
щение между Ямерика и Европа съ нови 15—20
съ подходяще укрепяване на въоржжението и
часа.
бомбите.
Тъй като излитането чрезъ катапултъ е свър
Излитания съ катапултъ за сега се правятъ
зано съ развиване голъма скорость въ едно много съ сравнително малки хвърчила.
кжсо време, то ясно е, че това бързо засилване
Инженеръ-Мех: Остревъ.

Оо—X, най-голЪмиятъ хидропланъ — корвбъ въ свъта. Обща дължина 42 м.^обслуга
12 чов-вка, 12 американски мотори съ обща мощность 7,500 конски сили, раионъ на
действие 2,500 клм. При пробигв му въ Бодензее — Германия е летЪлъ
натоваренъ съ 170 човЪка.

ПРИСПОСОБЯВАНЕ НЯ ТЪРГОВСКИЯ ФЛОТЪ
Вьфранцузското списание ^оигпа! с!е 1а т а •'
ппе гтпгспзп^е"
срещаме една интересна статия
по този въпросъ. Като се разглежда състава н а к0 ~
лониалничъ войски на'Франция, които възлизатъ
въ мирно време на 175.ОС0 души, поставя се въ
просъ, по какъвъ начинъ може да се обезпечи
прехвърлянето на сжщата армия въ мобилизиранъ
съставъ въ Франция, въ случай на нужда. Явтора
на статията намира, че не еж достатъчни грижит-Ь за флота, който ще охранява транспортите, но
е нуждно да се помисли за вероятната роля, която п р е д с т о и на търговския фло.ъ и главно пжтническитъ кораби въ време на война. Не е достатьчно да се мисли за конвойни кораби, а ^ з а тези, които ще бждатъ конвоирани. Въ реда на т*зи мис пи автора намира, че връзката между военния и търговския флотъ вътова отношение е много малка Последния има за обектъ експлоатация
на коГабитевТмТрно време, затова дава на кораби-

КЪМЪ ВЪРОЯТНИТ-Б НУЖДИ НЯ ВОЙНЯТЯ.
тъ качества, които отговарятъ само на тази нужда.
Нуждитъ на военните конвои предполагатъ
морски качества, които често еж въ разръзъ съ
икономическите изисквания. Ето защо е несбхсдимо да се подобрятъ качествата на търговските
кораби съ огледъ на задачата имъ въ време на война.
Макаръ че разполагаемия тонажъ се счита
по малъкъ отъ въроятнит-Б нужди, (ако се държи
сметка, че съсредоточаването
на пжтническитъ ко.
раби ще е мжчно било поради отдалеченость отъ
пристанищата за товарене, било поради риска при
събирането имъ) но това не е главния му недостатъкъ, а неговата скорость.
Скоростьта играе главна роля въ безопасностьта на конвоите. Преди всичко тя намаля съ
математическа пропорция риска, които се носи.
Единъ пжтнически корабъ отъ 20 мили скорость ще има съ 50%, по-голема вероятность да
избъгне неприятелските кръстосвачи отъ корабъ
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ските хвърчила било при влизане въ пристанища
съ 10 мили скорость, защото ще н а мали на -по та си за товарене, било когато еж натоварени съ
ловина времето, презъ което ще се намира въ мо
войски и тази атака ще е упорита въ втория слу
ре, при предположението разбира се, че Опас
чай, гв могатъ да се защищаватъ по единъ-на
ностите при тръгване и пристигане еж едни и сжши.
Освенъ това скоростьта представлява и след чинъ— да иматъ противоаеропланни орждия.ТЬзи орждия ще требва да се поставятъ още при
ните преимущества.
обтягане на дипломатическите отношения и требва
1. Единъ корабъ. по бързъ отъ 15 мили из
бягва преследването на подводниците, които да да се намиратъ въ пристанищата, въ които еж
же и на повърхностьта нематъ по-голема отъ та записани корабите.
Явтора на статията намира,'че независимо отъ
зи скорость. Той може да бжде торпедиранъ само
ако пресече пжтя на подводника. Това е отъ го- защитата, която военниятъфлотъ ще даде на тран
спортите, те требва да притежаватъ и следнитй
лемо значение за единъ конвой.
2. Когато единъ конвой е откритъ отъ непри качества: скорость, да не горятъ и да иматъ проятелските разузнавачи,' колкото по голяма ско тивоаеропланна защита.
рость- има, толкова- повече се намалява скоростьта .*ъ**~ / А р к и т е , к о и т о требва да се. взематъ, се изна .сближението. По този начинъ конвоя .има ве- брояватъ както следва;
роятность да избегне. НапримЪръ: единъ конвой
1. Да се увеличатъ пътническите кораби.
съ-20 мили скорость, който се намира на 40 мили
2. Да се запазятъза сметка на военния флотъ
отъ' преследващия го неприятель съ 30 мили ско търговските пжтнически кораби по-бързи отъ 20
рость,' ще има' четири часа за да се избави отъ мили. които еж Извадени отъ употребление.
гонитбата и е възможно да се възползва отъ но. 3. Да се увеличи скоростьта на некои отъ
щьта. Яко дава 10 мили, той ще има само два сжществувашите пжтнически кораби.
часа и ГБ могатъ да бждатъ фатални
4. Всички планове за постройка на пжтни3. Въсжщия редъна миспи преимуществото на чески кораби да се представлявате въ генералния
скоростьта може да бжде използвано за уреждане щабъ на флота, който да дава мнение за приспо
разписания за нощни пжтувания особно за по-кжеи собяването на проектираните кораби при мобили
пжтувания (въ Средиземно море). По-малката ско зация. Той може да поиска увеличение на скорос
рость ще увеличава времето на дневното пжтуване. тьта или изменения въ разпределението.
Явтора не изпуша изъ видъ, че изискванията
4. Колкото по бързо върви кораба, толкова
по мжчна е атаката върху него. Това е особно на военния флотъ ще увеличатъ стойностьта на
верно за торпедна атака било нощемъ отъ торпе пжтническите параходи или ще направятъ, по не
доносци, големите врагове на конвоите, било де- производителна техната експлоатация. Знае се,
немъ отъ подводници.
обаче, че по големата часть пжтнически кораби,
5. Най-после, най-малкото, което може да се особно на гол-вмите дружества, еж въ експлоатаочаква отъ охраната, е да забави атаката върху ция съ загуби. Изключения правятъ тези, които
конвоя и да му позволи да се отдалечи, което е иматъ некой монополъ. Понеже за запазване на
толкова по лесно, колкото е по-малка разликата националния преешжъ въ мирно време разходи
между скоростите на транспортите и нападателите. т е за пжтническите параходи се заплащатъ, нъм
Поради тези доводи може да се твърди, че причини да не се впишатъ въ бюджетите и суми
риска за пренасянето на войските ще намалява те, необходими за да се подготви мобилизацията
съобразно съ квадрата на увеличението на скоро на войските, предвидени за пренасяне, отъ което
обстоятелство. зависи сигурчостьта на страната.
стьта на параходите, които ще ги носятъ
Заедно съ скоростьта разглеждатъ се още На всеки случай, ще бжде абсурдъ да се правятъ
два други въпроса. Пожарите, които еж една големи разходи за създаване на флотъ отъ пж
опасность за мирно време, еж много по страш нически кораби, които въ случай на мобилизац
ни въ случай на война. Избегването имъ мо не ще могатъ да изпълнятъ задачата си.
Въ реда «а тези мисли авторътъ на статията,
же да стане по два начина: било като се започне
постройката на съвсемъ не горящи кораби, било г. Рене ла Брюйепъ, предлага да се открие сп
като се правятъ съ разглобяеми инсталации, кои циаленъ параграфъ въ държавния бюджетъ под^
заглавие: „Кредити за приспособяване на п :? тН
то да се снематъ въ време на война.
Споредъ Вашингтонската конвенция единъ ческите параходи за вероятната имъ служба
„
търговски корабъ не може да се приспособява за пренасяне на войски".
спомагателенъ коъстоевзтъ. Понеже транспортни
Това „приспособяване" не е противно на
Вте кораби ще бждатъ атакувани отъ неприятел- шингтонската конвенция.
'
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ЛЕТЕНИЕТО НЯ ИТЯЛИЯНСКЯТЯ ЕСКЯДРИЛЯ РИМЪ—ЧИКЯГО—РИМЪ.
Пръвъ сигналъ за ново въоржжение на изто реорганизацията на армията, флота и създаван
щена следъ войните Европа даде Франция. Тласъ- на въздушните сили, фашизмътъ разбра овреме,
кътъ й се предаде на всичките й сателити и се тия три елемента на военна мощь еж равноцен •
отрази отвънъ Ламаншъ;
Нещо по вече, по доктрината на Италианския ^
При тоя стартъ Италия закъсне съ неколко нералъ Дуе, поедеднята сила ще реши изхода ^
години. Между победителите тя излезе съ най-тежки войната. Дуе б е възприетъ въ своето отечест >
рани и бицечки винаги елчба финансово и морално, новата възходяща. Италия на Мусолини—тоя ч Р
влезе зъ единъ пеоиовъ на маразмъ, който про ооелъ, който гледа отъ високо и вижда нада" ^
дължи около 5 гоцини. Фашизмътъ я спаси отъ Мусолини повери изграждането и развоя на
душната ...„чд*.
мощь пна
Италия
на ^единъ
това положение, но и той, заетъ отъ вжтрешни съп- „_,„,.„.„
<, ,,,
..~
. . . . - отъ наи-г уМ.
и,.г^
ротиви и собствената си организация, задържа мите свои хора—Итало Балбо, членъ отъ кваду ^
военото развитие на Италия. Едва следъ като се вирата при похода къмъ Римъ, следъ това гл
^
наложи въ страната и прокара часть отъ стопан- комендатъ на милицията и държавенъ подсекре
ските си и финансови реформи и стана възможно да. на националната икономия
винаги
се отделятъ грамадните средства, изисквани за
Младъ, пъленъ съ бликаща енергия,
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готоаъ на саможертвг, безкористенъ идеалистъ
дори фанатикъ, склонень къмъ величествена поза
и ефектенъ жестъ и все пакъ методиченъ и съ
голЪмъ организаторски талантъ, Итало Балбо даде
новъ животъ на Италианското въздухоплаване и
издига индустрията му на нивото на английската
американската и германската.
. За всичко това требваше време и изтощена
Италия пропустна за световни прояви първия периодъ отъ развоя на следвоенното въздухоплаване,
характеризиращъ се съ блъткави единични постиже
ния. Въпръки великолепните летения на Лакотели,
Д. Пинедо, Делъ Прете и др. Италия не 6Ъ въ
първата редица.
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Маршалъ на въздухоплаването Итало Балбо.

Този индивидуално героиченъ етапъ отъ полета
на човечеството къмъ небесата съкашъ се завърши
съ шумната слава на Амундсенъ, Бърдъ и Линдбергъ. Всички следъ ТБХЪ приличатъ на епизоди и
не вълнуватъ свъта.
Сега сме въ ерата на колективните масови пости
жения —ецинъ признакъ, че челния отрядъ на въз
духоплаването излиза изъ високите планини на
ЛИЧНИТ-Б постижения и се спуща въ равнинигв на
масовото използване. Сега вече въздухоплаването се
преценява по качествата на масата летци на редовНИТБ, серийни апарати, по броя на пролетените
часове, по количеството на превозените по въздуха
пжтници и стоки.
Водачътъ на италианското въздухоплаване раз
бра това с ь време. За него единичните постижения
бЪха анахронизъмъ, съ който той не можеше да
се занимава. Представительтъ на новата държава
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и на новото въ св%та тръгна по избрания новъ
пжть. И се заредиха величествени групови полети,
които намериха възторженъ отзвукъ въ иълъ свйтъ.
Подъ водачеството на Балбо беха направени:
обиколка на Западно Средиземно море съ 61 разузнаватели-апарати (1928 г.); обиколка на Източно
Средиземно море съ 38 бомбардировачни хвър
чащи лодки (1929 г.) Тогава 6Ь посетена и Варна.
Последва многошумния полетъ на Южния Атлантикъ
съ 12 хвърчащи лодки (1931 г. 300 клм. за 17 часа).
Това летение е надминато едвамъ сь последния
полетъ на сжщия Балбо съ два пжти по-вече ма
шини и съ значително по труденъ пжть.
Груповите полети, поне отъ мащаба на БалбовигЬ, еж не по силитъ на частната инициатива.
Те могатъ да се уредятъ само отъ държавите. До
сега само Италия на Мусолини е направила това.
Търговските мотиви тукъ отпадатъ или згематъ
второ место. Мотивите за техъ еж много по дъл
боки и сериозни и надхвърлятъ ординарнигв съоб
ражения, открито тЪ никжде не се съобщиха, но
днесъ ть се долавятъ и ние ше се помжчимъ да се
изяснимъ.
Смътаме, че тия цели преди всичко еж поли
тически и мислимъ, че можемъ да ги наредимъ по
важность както следва:
1. Повдигане престижа на Италия на Му
солини, която иска да бжде вече не НаПеНа, а ве
лика Италия, наследница на Римъ. До сега Италия се
бори за национално обединение, а днесъ тя иска
да се прояви въ Европа и свъта. Италия иска престижъ, какъвто има Англия.
Полета на ген. Балбо оправда надеждите. Прес
тижа на Италия е вече фактъ.
Стотици милиони хора чрезъ печата и радиото
прежив-юса сензацията на атлантическия полетъ и
може би, стотици еж между тт-хь, които преценяватъ
реалното значение на тоя подвигъ, всички останали
знаятъ, че е извършено Н-БЩО голямо, сензационно
и че заслугата за това иматъ Италия, Мусолини,
Балбо. Следователно отъ благодарности за сензецията: Ухма 1_'11зПа, \Луя Оисе, \%а Ва1Ьо... Но това
не е малко. Тукъ е пжтя на формирането на оня
свътогледъ на народитъ, който определя полити
ческите имъ отношения — на пукъ на реалнитъполитици. Така се създаде общественото мнение.
Въздействието върху малцинството, което знае,
преценява и вади заключения, е не по-малко. Не
така силно проявено, то е по-трайно и по-плодот
ворно, наситено съ заключения, защото последния
италиански полетъ е наистина едно великолепно
техническо и военно постижение, което приравнява
мощьта на по-малката италианска авиация къмъ тая
на най-големите сили.
Италия показа, че нейната авиация е готова
за масови действия подъ доктрината на Дуе. а ней
ната индустрия е въ състояние да и достави гол^мъ боой съвършенни апарати и мотори. Сле
дователно тя има голяма бойна стойность. А тая
стойность придава на Италия едно по-голямо „от
носително тегло" въ политическия животъ. Тя ве*че
не е ЦчНеНч, а Вепика сила. за чиито желания
требва да се държи добра сметка.
Победата на Балбовия Центурионъ на Атлантика се превръща въ италиянска победа на поли
тическото море, което е тъй бурно въ момента.
2. Закрепване фашизма въ Италия. Фашиз
ма има врагове както въ Италия тъй и вънъ. Вло
шаване стопанското положение на Италия отъ 1931
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г. показва, че фашистката държава не носи спасе
ние. Забелязва се скритъ процесъ на разочарование.
който заплашва устоитЪ на фашизма. Дучето и Пар
тийния щабъ не могатъ да не го забележатъ. Тръбва
да се отвлече вниманието отъ недоволството отъ
икономическото поле и да се нвсочи въ друга область—не по малко важна, но която не се чувства
всЪки цень отъ обикновенния гражданинъ.
Толкова по-вече, че се празднува 10 годишнината
на фашизма. Прослава на фашизма чрезъ италиан*
ската авиация, която е създадена отъ Мусолини-,
отъ Балбо. Отъ тукъ \Луа V КаНя и веднага спейъ
това \ЛУП \\' Оисе—крепне фашизма йъ народното
съзнание, смесва се неотлжчно съ патриотизма му,
свързва се съ напредъка, дори съ съществуването
на отечеството.
Дали е постигната цельта? Яко се сжди по
народните френезии въ Римъ, Милано, Венеция, То
рино, Генуа и изобщо въ ц%ла Италия, трЪбва да
се признае, че блясъка, който окржжи въздушния
центурионъ разпръсна. оше отъ Америка много
сЪнки въ Италия.
3. Пропагандиране националното възду
хоплаване. Итапо-Балбо заработи съ голЪмъ замахъ. Плановете му еж грандиозни. Изпълнението
имъ иска много пари, а въпреки това миналата
година зт-.здухоплавателния бюджегъ беше намаленъ
—наруши се темпа на развитието. Това затруднява
ц^лия планъ на Балбо. Требваше да се направи
всичко за да се изтръгне—въпрЪки кризата —още
едно усилие отъ страна на данъкоплатеца и то така
че да бжде дадено отъ съпдце.
Съ полета се цели сяшо да се спечели и ита
лианската младежь за въздухоплаването, да се под
готви тя къмъ жертви все съ огледъ къмъ неиз
числимите въздушни маси. които Дуе прозре въ
мрачния небосклонъ на близкото бедеше.
Имало е и други мотиви за полета и н-Ькои
твърде конкретни, но смитаме, че сме изяснили дос
татъчно цельта и значението му съ изложеното горе
и вече можемъ да минемъ къмъ самия подвигъ/
Подготовка и обиколка. Идеята за групови
полети е завладъла генеоалъ Балбо оше презъ
1928 гоп. Конкоетизипвз се въ единъ величественъ
планъ за обиколка на ц-Ьлото земно кълбо, проек
тирана за цесетгопишнината на фашизма. Полетите
презъ 1928, 1929 и 1931 г. еж опити и подготовка
за пеосонала. Следъ последния полетъ нздъ Юж
ния Ятлантикъ Дучето телеграфира на Балбо въ
Бразилия: „Въ очакване на онова, което ще стане
въ година X. на революцията, магистралния подвигъ
на нашата авиация е доказателство за нейната жизненость. Италия се гоод-Це о . Васъ и се възхищава
отъ Васъ, победителите "а Ятлантика".
Въ Ообетелло се учредява отъ 1. I. 1930 год.
специапна школа за въздушн? навигация въ открито
море подъ команпването на Генепалъ Ялдо Пелегоини. Тукъ се събира инЪтз на Италианската авиа
ция. Сжщевоеменно се прпучвятъ пжтишата. Следъ
най-щатепнм проучвания, Балбо се спира на около-воъстната обичопка: Со-Ьдччемо-море, Персийски запивъ, Индия, Китай, Япония. Мляска, Калифорния, Па
нама, Флорида, Ню-Иоркъ, Нова-земя, Италия.
После маршрута по политически и финансови
сьобоажечия с*» изм-вня и се установява другъ, който
е фиксиоанъ на 7 етапа, както следва: Орбетелло,
Ямстердамъ, Лондондери, Райкиавикъ, Картрайтъ,
Шедиактъ. Монтреалъ, Чикаго—П.ЗООклм.—връща
не презъ Валенция или ЯзорскитЬ острови,

Техниката на обиколката. Избраните апарати
еж типъ ,5-55 X" на фабрика 51а1, конструкция
инженеръ" Ялександро Маркети. Тоя апаратъ-едноплощникъ е съ две лодки и два мотора единъ задъ
другъ надъ крилото. Бързъ, леко управляванъ, съ
елегантна въшность, има отлични мореходни ка
чества.
Моторите типъ „Я5'5р 750* по два на хвърчаща
лодка, построени отъ фабриката Фраскини. Добре
изучени, усъвършенствувани и много сигурни.
Пъленъ комплектъ отъ 30 различни модерни
уреда, съсредоточени твърде рационално на едно
общо табло, обезпечаватъ идеално управление, кон
тролиране хода на моторите, пилотиране и летение.
Всичко е предвидено и нищо не е пропуснато.
Пилотажнигв уреди еж "отъ особно значение,
тъй като се предполагало продължително т е н и е
презъ мъгла и облаци безъ външна видймопъ,
ОПИТЪТЪ Показа, че уредитъ- еж действително добри
при ,СЛ-БП6 летение нъколко часа.
, ' Навигационните уреди еж били най-модерните и
еж позволявали отлично водене на апаратите по
прйнйипигЪ на навигацията.
Хвърчащата лодка „5-55Х" е имала отлични
мореходни качества и издържа добре доста бурното
море. На това е било обърнато особно сериозно
внимание и въ най-дребнигЪ подробности.
Организацията на базитЬ е била една отъ гол-Ьмитъ- работи за подготовка на полета. Уредени
еж били 12 бази: Ямстердамъ, Лондондери, Рай
киавикъ,-Картрайтъ, Шедиакъ, Монтреалъ, Чикаго,.
Ню-Иоркъ, Нова-земя. Валенция, Язорскитъ острови
и Лисабонъ. Вс^ка база има радиотелеграфъ, ра'диогониометъръ, метеорологически постъ, гориво, за
пасни части и други материали. Базитъ- еж команд
вани отъ комендатъ офицеръ отъ италианската
авиациа, а всички еж били подчинени прЪко на ко
менданта на орляка.
Като плуваща база действувала моторната яхта
ЯНсе, снабдена съ пълна метеорологична стаиш**.
Освенъ нея еж били определени и два подводника.
Службата за времето и радио службата еж били
натоварени да извършватъ редовно метеорологичните
наблюдения, да ги систематизиратъ и обработватъ зг
предсказване на времето. Обработените сведени!
се предавали направо на коменданта на обиколката
Тая служба се състояла отъ 4 централи, 12 станиии
китоловни кораби, наети за случая, яхта ЯНсе и *
подводника. Освенъ тая собствена служба командУ'
ването е разполагало съ сведенията на много стан
ции. уредени от-ь международната организация за
полярната година.
Както се вижпа „Обиколката на стотЪ" е пред
приета следъ дълга методична подготовка.
Изпълнение. На 12. юний т. г. генералъ Балбо
отива при горящигЪ отъ въудошевление летци въ
Орбетелло, поема командуването на орляка съ една
възторжена запов-Ьдь, въ която следъ като ги при
зовава къмъ победа съ твърда в-Ьра въ героизма
имъ и себеотрицанието, завършва: „офицери, подо
фицери и войници, подъ лазурното небе на р°Ри"
ната па повторимъ още веднъжъ клетвата си Ра
бждемъ достойни войници на краля — победитель
въ атмосферата на римското величие, създадено отъ
Вожда на Фашистка Италия! Другари: „А П01".
Отъ тоя день почва мжчително очакване на
*) „Я пей"—Италиански боенъ възгласъ, който знвч
буквално „съ насъ", нр има значението на нашето »уРа '
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Италиайска хвърчилна лодка „Ъ-йаЛ."

благоприятно време за прелитане на едно отъ труд
ните препятствия—АлпитъI Етапъ: Римъ—Амстердамъ. Разучениятъ за
следване пжть (вижъ фиг.) минава надъ Генуа,
Сесто-Календе—гнездото на хвърчащите лодки—про
хода Сплургенъ, Цюрихъ, долината на- Рейнъ до
Базелъ, Щрасбургъ и Кьолнъ и има дължина 1,400
клм. Въ първата му половина се намира високата
преграда на Алпите, за преминаването на които е
необходима височина къмъ 4,000 м., която тръбва
Да се вземе съ доста голЪмъ товаръ гориво за
останалия пжть. По пжтя изобщо има малко мъста,
п р и г о д н и за кацане на такива тежки хвър
чащи лодки. Ето защо, тоя етапъ представлява
добро начално изпитание. То бе минато блвскаво.
На 29. и 30. юний метеорологическата служба
предричаше хубаво време надъ Алпите. И дейст
вително, нощьта на 30. VI. срещу 1. юлий била
кристално-ясна надъ всичкитЪ глетчери и езера
на Швейцария.
На 1. юлий, 5 ч. 30 м. орляка въ съставъ
25 апарата (единъ запасенъ) предвожданъ отъ генералъ Балбо, излЪтелъ отъ Орбетелло и се отправилъ надъ зап. крайбрежие на Италия къмъ СестоКаленде, гдЬто направилъ единъ кржгъ—почигь
къмъ конструкторите на ОТЛИЧНИТ-Б машини: инженеръ
Длександро Маркети и сътрудниците му, които
приветствували
отъ земята величествената ескадра
и
й пожелали съ трепеть пъленъ успъхь. Следъ
това орлякътъ взелъ височина срещу СН-БЖНИГЬ вър-

хове на Алпите и ги прелетълъ на височина 4,000
м. всредъ кристално небе.
Северно отъ Алпите, обаче, времето било вече
лошо. Низки облаци тежели надъ цълата Рейнска
долина и орлякътъ пжтувалъ на малка височина,
борейки се съ бурни ветрове.
Малко следъ 13 часа той билъ надъ ,Амстердамъ, кждето билъ посрещнатъ отъ една холандска
ескадра отъ 60 военни аероплана въ въздуха и отъ
хиляди граждани по крайбрежието.
Определеното за кацане место—пристанището
Шелингутъ, било очистено и съвършенно гладко.
Тъкмо тая гладкость на водната повърхность^ при
чинила първиятъ инцидентъ при летението: ?при
кацането апаратътъ 1-01Ш кацналъ лошо: забилъ
носъвъводатаисеобърналъ. За щастие, екипажътъ
му можалъ да бжде спасенъ, макаръ и съ големи
контузии и тежки рани. Само радиотелеграфистътъ
Квинтавале, ударенъ тежко въ главата, починалъ.
Това е първата жертва на обиколката. Останалите
24 апарати кацнали благополучно и били завързани'
на определените имъ мъста.
Генералъ Балбо билъ поздравенъ отъ холан
дския министъръ на Народната отбрана, отъ кмета
на Амстердамъ, отъ италианския пълномощенъ ми
нистъръ въ Хага и отъ много видни лица. Населе
нието му устроило бурна овация.
II Етапъ Амстердамъ—Лондондери.—1.000
клм. (вижъ фиг.)
На следния день—2. юлий, въ7ч.25 м.излегЬ-
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ла първата тройка съ генералъ Балбо. Следъ сложни
н™ г ~ Пя7 л аРн 1 И К"Ъ ° браТН °маневри-поради тъснотата на басейна излет+ли и и п п п ?
'
лежала голъма .депресия
всички останали звена. Последната лодка се отле- време
^ ^ С ъ н е т ъ Р п е н и е по-благоприятно
пила въ 8 ч. 15 м,- значи само отлитането на оон=, 11
~« ' ' '
ИИ
ляка е заело^О минути. Северно море било преле- т а н Р но ™
"аправенъ спитъ за излитъно подъ гжсти облаци, на 30-40 метра надъво
мпЛ'я ' ' л о д к а т а ~ в ° Д а ч ъ на генералъ Балбо не
дата. ПървигЬ два часа имало дъждъи м ™ - по" ™,
^Ч ° 6 ° Т Л е п И : е д и н ъ о т ъ «<"О Р ИГБ не давалъ
късно се разяснило, но край Шотландия и йрлан" %11
"\ въртения. Оказало се, че единъ отъ
Ф т р и б и Л Ъ зап
дско море имало гжста мъгла, презъ която апара" ^ Т ^
^
У^енъ. Това забавило .
^ ъ ^ У ^ ^
отлитането съ 24 часа.
ъ 12 30 ч всички
'
лодки пристигнали надъ л
'УЕтапъ—Райкиавикъ—Картрайтъ (ЛабраПпцп„
И Г, И
ъ
; ° ™
Р
Р
«яйчно
време
и
кацнали
на
около
™Р
>-2,400
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-Д ъл ™я ет а11Ъ отъ летението. Маневрите
итан
дировачноято
Д
" о на орляка, ' обаче, се продължили
(
Генералъ Балбо билъ поздравенъ отъ въздуш- " " я ^оТ ч%после№™
лодка се отлепила едва
ния маршалъ Кларкъ-Хълъ отъ името на Кралските ™п„ ^ ' Ъ М' Т о в а "Р^инило голъмо разтягане на
Че
КОрабъ
з а в е ^ Г СИЛИ' СЛ6ДЪ К ° е т ° в с и ч к и е 1 ™ и били се него"]?"*
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Д"икъ
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Г
ескадрата. Тя останала въ Лондондери до 5. юлий. в ъ 1
Ренландия, виделъ въ 14 ч. ескадрата
г
III Етапъ—Лондондери—Райкиавикъ—1500 въ южна посока на шл-шп 1 цпм
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КЛМ 3 а п а д н о
отъ
клм. Орлякътъ излетЪлъ отъ Лондондери на 5. Райкиавикъ.
°
°
°
"
юлий отъ 12 ч. 40 м. до 13 ч. 10 м. До къмъ 15
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ВЬ 19 Ч 4
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сле
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е г р а ф и р а л ъ на Мусолини:
паднала гжста мъгла, презъ която орлякътъ летъ^лъ - Л е 7 Л Т г
около 200 клм. безъ външна видимость. Вече близо
„летя надъ Сандвнчевия заливъ, Лабрадоръ, гордъя
до Исландия орлякътъ попадналъ въ ^'югозападна
Л
МЪ
запов
^ ^
*Ди"- Лодката на вобуря съ голямо вълнение, дъждъ и низки облаци. дача ка напя
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20 ч. 30
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тпм а т РЪ ' Ч е п Р е Д ска з а нието за времето било
'ПРИЯТНО.
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г

мжгпя и а «,„
летъхме ,въ толкова гжста.
мжгла, че едва „ожехме да виждаме к р а и щ а т а н а .
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Впечатлението на цълия свътъ отъ успешното
крилата. За да избътнемъ опасностьта отъ образу
ване на'ледъ по машинитъ държахме се едва, на летение на орляка до Чикаго бъ много голъмо.
Италианската авиация се постави редомъ съ френ
стотина метра надъ океана.
„По-сетне намерихме чисто небе на височина ската, английската и американската. Въ нъкои от
около 1,000 метра. Отъ десетия часъ нататъкъ не ношения тя се показа дори по-високо стояща. Това
бето бъ почти ясно, но\ вълнението подъ насъ бе придава много голъма тяжесть на Италия и въ тая
много силно; силенъ насрещенъ вътъръ спъваше смисъль материалнитъ жертви, направени за оби
напълно.
напредването ни. Измърена скорость 194 клм. въ колката, се възнаграждаватъ
***
часъ."
Тържествата в ъ Америка. Орля
Едва къмъ края на пжтуването времето ста
кътъ
на„Балбо е билъ причаканъ въ
нало благоприятно.
Чикаго отъ по-вече отъ единъ милиV Е т а п ъ — К а р т р а й г ъ — Шеди
онъ души, които покривали бръговетъ
акъ—1280 "клм. Командирътъ на ес
на Мичиганъ. Цълото население било
кадрата решилъ да се възползува отъ
по покривите и на улиците. Отъ мо
краткото добро времеви излетълъ още
1-ВЛ1.В
мента, когато, орлякътъ е билъ виденъ,
на другия день—13. юлий, въ 8 ч. 20
до кацането му, еж свиръли всички
м. мъстно време, за залива -Шедиакъ.
1-В15Е
фабрични свирки и сирени. Търже
Орлякътъ миналъ носъ Св. Георги, на
ството се сравнява само съ онова при
западния бръгъ'на Нюфаундлендъ, въ
посрещането на Линдбергъ.
въ 12 ч., следъ • което ^прекосилъ за
Губернаторътъ на държавата Иллива на Св. Лаврентий. Въ 13 ч. 10 м.
линойсъ обявилъ деня 15. юлий за
той билъ видънъ отъ островитБ Магда
праздничднъ — „День на Итало-Баллена и кацналъ въ Шедиакъ въ.15 ч.
бо". Седмата улица на Чикаго била
35 мин.
кръстена „Балбо-стритъ".
Бръговетъ 'на залива' били покри
Италианскиятъ краль отправилъ
ти съ хиляденъ народъ, дошелъ отъ
на генералъ Балбо следната телеграма:
цела Канада въШедиакъ, за да поздра
„Поздравления вамъ и на храбри
ви победоносния центурионъ. Даденъ
те екипажи, които достигнаха славна
е билъ голъмъ приемъ отъ страна на
та цель съ живия и могжщъ ритъмъ
Канадското правителство.
на италианските сърдца и мотори".
VI Е т а п ъ — Ш е д и а к ъ — МонГенералъ Балбо отговорилъ:
треалъ — 800 к л м . Този етапъ билъ
„Екипажите отъ италиянската ес
изминатъ на 14. юлий за 3 ч. 54 м. при
кадра, благодарни и горди отъ висо
отлично време безъ всъкакви -затруд
чайшата похвала, докато очакватъ да
нения. Желаейки да използува още до
предприематъ новото прелитане на
океана, отправятъ преданна мисъль
брото ^време, генералъ Балбо отклокъмъ Ваше Величество Кральтъ-понилъ поканата на Канадското прави
бъдитель, въ който сияе лицето на
телство за голъмъ банкетъ въ столица
Родината".
та, остава и се приготвилъ да извър
ши седмия и последенъ етапъ отъ
На телеграмата на Мусолини, кон
пжтуването до Чикаго още на след
то благодари й пригръща екипажитЬ
ния день.'
за това, което еж направили за фаVI Е т а п ъ — Монтреалъ — Чика
шистска Италия, Балбо отговорилъ:
го—,1,300 к л м . И тоя етапъ е билъ
„Твоята сърдечна дума на вождъ
изминатъ на 15 юлий надъ голъмитъ
ни възнаграждава за всичко, което сме
езера и ръки при отлично време за
сторили. Подъ заповедите на Дуче
7 ч. 46 м.
се-постигатъ всички цели".
Отначало пжтя се предвиждалъ
* *
надъ езеро Онтарио, водопада Ниа
Веднага следъ кацането генералъ
гара, езеро Ери, гр. Кливландъ, Охайо
Балбо и щаба му били отведени съ
и Толедо.
моторници на борда на единъ воененъ
Следъ излитането, обаче, генералъ
корабъ, гдето били поздравени отъ офи
Балбо измънилъ маршрута за да из
циалните лица. Следъ това на дълъгъ
бегне облачностьта по горния пжть
низъ открити автомобили прекосили
и повелъ орляка надъ езеро Симко,
града сръдъ ентусиазирана тълпа и би
залива Георгиана, езеро Хуронъ, Уиндли чествувани на „Солджъръ-фийлдъ"
зоръ-Толедо. Надъ голъмия фабриченъ
Строй на ескадрилата
г
отъ около '/2 милионна тълпа, съста
Радъ Детроитъ ескадрата направила
вена повече отъ италиански емиграни. (Въ Чика
•фжгъ въ честь на американската ме. .
ханична индустия.
_ ' • " • ±л. го тъ достигатъ 750,000 души). Италианците били
'. Щомъ преминала границата на СъединенитЪ поканени на множество банкети, но Балбо приелъ
Държави, ескадрата била посрещната отъ42 военни само единъ — отъ името на италианската коло
апарата и въздушния корабъ „Маконъ , които я ния. На него приежтетвували по-вече отъ 5,000
придружили д о , Чикаго и когато въ 1У ч. 14 н. души. Държани били много сърдечни възторжени
Двадесеть и четиритЪ апарата кацнали на езерото речи за Италия, Мусолини, Балбо, италианската
Мичиганъ, придружаващите апарати се построили авиация.
така, че образували думата КаИв и летъли така
На "15. юлий, следъ тридневно ^престояване въ
°Ще дълго надъ милионния градъ.
__ Чикаго, ескадрата отлетЬла въ Ню-Йоркъ. РазстояСъ това се приключва първата половина
Отиването—на обиколката.
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нието отъ 1,600 клм. било взето за 1% часа при
отлично време.
На 20. юлий генералъ Балбо съ часть отъ екипажитв отлегвлъ съ американски аероплани за
Вашингтонъ, гдето следъ тържествено посрещане
на летището, били отведени въ „Бълия домъ", акламирани по целия пжть отъ многобройна тълпа.
Тамъ те били приети отъ президента Рузвелтъ,
който изразилъ голямото си възхищение отъ под
вига на стоте и изобщо отъ напредъка на италиан
ското въздухоплаване. Следъ това генералъ Балбо
ПОСБТИЛЪ министрите на Войната, на Флота и на
Търговията. (Въ Ямерика цивилната авиация е под
чинена на това министерство). Единъ банкетъ и
единъ балъ завършили, по искането на Балбо, тър
жествата въ Вашингтонъ и екипажите се върнали
сжщата нощь съ влакъ до Ню-Йоркъ.
На 22. юлий въ Ню-Йоркъ се състояло тър
жествено събрание на всички италиански организациии въ Ню-Йоркъ, Ню-Джерси и цълия щатъ
Конектикътъ. На това събрание генералъ Балбо е
произнесълъ една забележителна речь, която пре
даваме, поради нейната характерность, изцяло.
„Италианци отъ Ню-Йоркъ, другари, еднокръв
ни и едновърни братя! Богъ позволи да изпълнимъ
обета си—да дойдемъ по небесните пжтища отъ
Римъ до Америка. Ние ви носимъ поздрава на
Италия на Мусолини. Нашитъ 48 мотора ни доне
соха за да усътите въ небето на вашата метропо
лия ритъма на Родината — ритъмъ на стомана и
пламъкъ.
„Бждете горди, че сте италианци, о, наши бра
тя отвъдъ океана—а най-вече вие, работници съ
неуморни ржце и прости сърдца, вие, които сте
любовьта и гордостьта на Вожда, вие, които в-врвате и творите блага, вие, които имате гения и
търпението на римскитъ строители.
„Мусолини приключи времето на унижението.
Днесъ името „италианецъ" е почетна титла. Петдесеть милиона италианци напредватъ по пжтищата
на земята, на моретата и на небето подъ знака на
Римъ и волята на единъ голЪмъ Вождъ. Италиан
ците не еж вече плебеи. ТБ СЖ войнство на цивили
зацията, което открива световни пжтища.
„Приети отъ велика Америка, бждете елита
на старото си и ново отечество, спазвайки закони
те му за да бждете почитани; редомъ съ трицвътното знаме почитайте хубавия звезденъ флагъ. Отъ
години и години ТБ се развъватъ заедно отъ вътъра, нищо не ги е Д-БЛИЛО, НИЩО не ще ги раз
дали и въ бждеще.
„Скоро ще отлетя съ моитъ достойни океански
пилоти за бръговетв на Римъ. Ако Богъ ни даде щас
тието да пристигнемъ благополучно,^ ще кажа на
Вожда, че вие, италианците въ Ню-Йоркъ, сте на
висотата на еждбинитъ, които той готви за Италия".
На 25. юлий ескадрата излетъла за Шедиакъ,
гд^то пристигнала сжщия день. Разстоянието отъ
1,040 клм. било взето за 7 часа. Две отъ ЛОДКИТЕ
иматъ принудителни кацания.
На 26. юлий билъ направенъ прелета Шедиакъ-Шолъ-Харбъръ (Ню-Фаундлендъ) (800 клм.
за 3 ч. 15 м., отъ 12.40 до 1631—сръдна скорость
245 -клм.въ часъ). Времето било доста благоприятно,
макаръ, че небето било покрито. Апаратътъ 1-КоУ1
билъ принуденъ да кацне въ Виктория-Харбъръ
при носъ Траверсе, поради прегръване на задния
моторъ: водната помпа не работъла добре. За нъколко часа повръдата била отстранена отъ борд
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ния механикъ и апаратътъ настигналъ ескадрилата
още сжщия день.
Въ Шолъ-харбъръ генералъ Балбо очаквалъ
подобрение на времето за да прелети пакъ надъ
Северния Атлантически океанъ до Валенция (Шот
ландия). Екипажътъ прегледалъ основно апаратите
и моторитъ.
На 3. августъ командиря на орляка издалъ
следното съобщение:
Предъ видъ неблагоприятните метеорологични
сведения отъ Валенция, отмъни се северния пжть
и се дадоха нареждания да се измъстятъ плува
щите наблюдателници на югъ споредъ предвиде
ния по-рано планъ.
На 7. августъ приготовленията сж били завър
шени и на 8 августъ орлякътъ предприелъ летението Шолъ-Харбъръ-Азорскитъ острови.
Времето било доста благоприятно — въпръки
силния насрещенъ вътъръ и пжтьтъ билъ изминатъ,
макаръ и за по-вече време, безъ никакви произ
шествия.
Тъй като на Азорскитъ острови нъма доста
тъчно голъмъ за 24-ТБ лодки добре защитенъ рейдъ,
деветь отъ тъхъ кацнали до гр. Хорта, а 14 про
дължили до Понта делъ Гада (о-въ Мигуелъ,) гдето
кацнали въ добъръ редъ.
На следния день—9. августъ, сутриньта, къмъ
8.30 ч. излетъли деветьтъ лодки отъ рейда при гр.
Хорта. Въ сжщото време отъ Понта делъ Гада
почнали да излитатъ звената подъ командата на
генералъ Балбо. Три ята вече излетъли и били въ
въздуха, когато апаратътъ I Кат се обърналъ при
излитането съ голъма скорость. Генералъ Балбо
заповЪдалъ на оставащите още на водата лодки
да не излитатъ, а да останатъ на помощь на пов
редената. Самъ той заминалъ съ единадесеть хид
роплана и кацналъ, следъ леко прелитане, въ 13
ч. 45 м. при устието на р. Тажъ, на португалския
брътъ. Малко по-късно на сжщот° мъсто кацнали
9-те лодки, излетъли отъ Хорта, подъ командата
на генералъ Пелегрини. По пжтя ТБ били настиг
нати отъ тритъ лодки, останали въ понта делъ Гада.
Тъ съобщили, че втория пилотъ на апарата 1-Кьш
билъ тежко раненъ, а останалитв лица отъ екипажа
по-леко. Сжщевременно, обаче, радиотелеграфът*
съобщилъ, че тежко-ранениятъ, пор. Скуаля, починалъ въпръки всички взети мърки. Апаратътъ билъ
разрушенъ. Причинитв сж още неустановени. Така
ескадрата остава съ всичко 23 апарата.
На 12. августъ Балбо предприелъ последниятъ
етапъ—Лисабонъ—Римъ—край бръта на Португа
лия, надъ Гибралтаръ и Зап. Средиземно море. Тоя
етапъ билъ изминатъ напълно благополучно и въ
19 часа всички хвърчащи лодки били вече кацнали
при Остия—пристанището на Римъ.
Ликуването на нъколко стотинь хилядната
тълпа, която очаквала ескадрата, е неописуемо.
Екипажитъ били поздравени първо отъ Мусолини.
Следъ това ТБ били отведени съ автомобили въ
Римъ, който гъмжалъ като кошеръ. Името Балбо
се разнасяло като бурна вълна навсъкжде. Това е
дало поводъ на Балбо да завърши благодарете^
ната си речь отъ балкона на „Двореца на печата
съ думитЪ:
„Не бихь искалъ, обаче, да изгубите изъ преД"
видъ действителностьта, нито да накарате другарите
ми да сторятьтова. Ние сме само скромни войници на
единъ великъ вождъ, въ името на който се печелятъ лесно и приятно всички победи!"
Кулевт»
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ПОДЪ ВОДАТА.
Първи впечатления на едиьъ водолазъ.
Френскиятъ журналистъ Клодъ БланВпечатления о т ъ първото спущане.
шаръ е ималъ оригиналната идея да изучи
по крайбрежието на Марсилия водолазното
Пристигнахме въ едно врязано заливче отъ
д-Ьло и да предаде своите оригинални впе
чатления, придружени съ много идентични и Марсилското крайбрежие, кждето бледите скали
крайно интересни снимки отъ морското дъ се кжпятъ въ слънцето. Жанъ го избра като удобно, въ седмичната илюстрация „ Ги" (№ № бно за първи опитъ. Водата е гладка като проз
232 и 233, год. 1932) подъ надсловъ: „Аргес1 рачно огледало и дъното, което нема повече отъ
воивШ тег"—ргеппегез ^тргетопз <1'ип яеа- три метра до скалистия брЪгъ, се удълбочава наркапйпег.
,
За пръвъ пжть досега, журналистъ вжтре. Така ще мога постепенно да слизамъ на
предприема подобенъ, не лишенъ отъ опас долу.
ности, репортажъ всртздъ неизаестностьта на
Признавамъ, че ме обхвана страхъ. Дъното!
морскит^ дълбочини. Презъ време на мно
Азъ го виждамъ: неговите тъмни треви, коигото си подводни излети, правени съ оби- т о с е

^ ^ ^ • ^ д ^ ^ н Г а ^ а р м ъ Г ™ ; ^ Клвдъ
Бланшаръ е можалъ да снеме цълъ филмъ

поклащатъ и изглеждагь живи; черните му
дупки; оораслигЬ съ растения скали... Никога не

изъ живота на чудните морски обитатели.
Впечатленията нл смелия журналистъ
еж написани леко, увлекателно и сетюематъ
на единъ дъхъ отъ всеки любитель на мо
рето. Следващите редове еж откжеи отъ не
говия любопитенъ репортажъ
(Б. на пр '

бехъ

Вь Марсилия има много водолазни обслуги,
които се отдаватъ на разни занятия. Едни работятъ при постройката на пристанища и вълноломи, други се наематъ при големите мореплавателни компании за търсене на аварирани кораби
и загубени на дъното предмети. Нъкои, презъ
лЪтния сезонъ, изпушватъ стотиците дупки по корпусите на корабите, направени отъ лангусти и застрашаващи водонепропускаемостьта на корабния
корпусъ.
. Но по-голъмата часть, въпреки морската полиция, събира презъ летото „виолети", защото
тия молюски се ценятъ много въ страната на Мариусъ, презъ зимата пъкъ — морски таралежи.
Тия хора познаватъ морското дъно тъй, както се
лянина — своята градина. Никоя отъ тайните му
не имъ е чудна. Те знаятъ, че подъ водата го
дишнитъ времена се усещатъ както на земята; че
презъ летните горещи дни дълбочините се покриватъ съ буйна трева, че есеньта заравя мър
твата растителность, а зимата оголва скалите. Ри
бите имъ еж близки, защото, ще видите по-нататъкъ, въ водния рай животните не познаватъ жестокостьта на човека и не се страхуватъ отъ него
Октоподите, лангустигб, сребърните риби, мор
ските змиорки, морскигЬ дяволи и хиляди други
животни еж техните най-близки сподвижници.
Подводниятъ животъ е и до такава степень
тъхенъ, че т е не само познаватъ нравите на воДните, хищните и безвредни видове, отъ малката
скарида до грамадната змиорка, напримЪръ, но
още и особенните обитатели на дълбочините, които с р е щ а т ъ и упознаватъ презъ подводните си
скиталия
Поверихъ деликатната грижа да ме запознаятъ съ водолазното дело на една такава риооловна обслуга. Трима души я съставяха, първиятъ е натоваренъ съ маневрирането на кораба,
когато водолаза е на дъното, следвайки го по изхвърлените въздушни мехурчета. Вториятъ има
труднатаГмисия даСдържи спасителното вжже и да
с е е н о ш а в а чрезъ него съ слезлия на дъното воДолазъ п о т е г л я н е Д д а р ъ , извъртване-два двойни
У Д а р и и Т н Т р е т и т е самия водолазъ, който
К р о й к и пр е зъ Р разн^образенъ теренъ и търсейки плячка, остава понекога по три часа на дъного, безъ да излиза на повърхностьта...!

МИСЛилъ за морското

ДЪНО по ТОЯ начинь.

Хайде! Обличането на водолаза е цЬла ра
бота. Двама души еж необходими за да Ви зьтвсрятъ вжтре. Преди всичко, вълнени чорапи, после
плъстени терлици, най-сетне фланеленъ комбине30нъ
.авиаторъ" надъ останалите дрехи. Искамъ
да д а м ъ на Ж а н ъ
часовника и портофела си.
— Н е си струва, казва той, мислите, че ще
правите баня?
Костюмътъ — десеть до дванадесеть килограма
каучукирано платно, въ който се влиза презъ
деколтето на раменете. Но вече ме обличатъ и
ет0 ме
потъналъ Ц-БЛЪ въ това гъвкаво облекло.
Каучуковите маншети еж затегнати и оставя още
да поставятъ на краката ми по деветь килограма
медь и кожа. УсЪщамъ, че около кръста ми върЗ В атъ вжжето, което ще ме поддържа надолу.
— Сега сл%зте по стълбата, говори Жанъ, и
внимавайте да не се подхлъзнете, защото както
сте, тъй ще потънете направо".
Две, три стълбички... водата плиска около
краката ми.
Съ коремъ опренъ наборта се държа за стълб
то на
бд и
д и г Ь ми о к а ч в а г ь по.
вече отъ тридесеть килограма олово.
— Когато усетите, че тжпанчетата започватъ
да Ви наболяватъ, обяснява ми Жанъ, ще хванете
съ зжби тая кърпа, която Ви поставямъ до бра
дата и ще духате много силно. Шлемътъ! Пъхне
те главата; внимание — носътъ Ви.
Бронзовиятъ шлемъ минава край ушите ми
и се зат%га за костюма. Срещу края на баретата
си усЪщамъ пружинения бутонъ, които действа
при най-малкия натискъ. Компресорътъ е поставенъ въ действие и развалениятъ въздухъ бъга
изъ костюма ми. Въпреки страха, които парализира мисъльта ми, искамъ тия приготовления да
се свършатъ скоро, защото оловниятъ товаръ за
почва да смазва гърба ми. Малкото стъклено про
зорче се затъта въ последния моментъ. Презъ още
Жанъ продължава да ми дава
о т в о р е н а т а дупка
п о с л е д н и г Ь с и съвети, като въ сжщото време мок
СТЪ клото съ малко оцетъ, за да избегне из*
п о т я в а н е т о му.
Най-после, безъ да разбера какъ, външните
шумове преставатъ изведнажъ. Затворенъ съмъ.
Боже! Струва ми се, че се задушавамъ! Но костюмътъ се надува. Виждамъдве ржце, които ми правятъ знакъ да тръгвамъ. Слизамъ. Сърдцето ми
бие силна Но ш в о става? В ^ о
надолу, азъ лЪгамъ върху водата и плавамъ съ
лице къмъ небето...
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голъма бързина се скрива въ вжтрешностьта на
стъблото си. По какъвъ сигналъ съседнитъ цве
тове еж предупредени за опастностьта? Не зная.
Но тъ винаги се скриватъ единъ по единъ, оста- ,
вяйки само купъ тънки тржбовидни стъбла, които,
щомъ си обърна гърба, ще се разцъвтятъ наново,
Безъ да усътя, надъ главата ми еж се натру
пали седемь метра вода. По всъка въроятноаъ
Жанъ намира, че опита е досгатъчгнъ, защото съ
потегляне на ожжето ме предупреждава, че е вре
ме да се изкача.
Съ сжщия сигналъ му предавамъ, че съмъ
готовъ да направя това ново приключение'. Пускамъ въ костюма си въздухъ и вълшебната сила,
на която вече изпитахъ ефекта, ме завладъва и
отнася непреодолимо нагоре.
Срещу стъклото, клокочещата вода отъ ко
балтова става светло-синя. Налягането на дълбо- '
чинитъ около краката, кръста, гърдитъ ми отслабва*
а въ цълото ми тъло кръвьта усилва движението
си и барабаненъ шумъ изпълва ушитъ ми. Скоро
светлината побълъва и блещи като милиони злат
ни зрънца. Струва ми се, че се събуждамъ отъ сънь.
Уви! Човъшката действителность не закъснъва да ми припомни за себе си1 Въ сжщото време
когато продирамъ повърхностьта, тя се хвърля въ
очитъ ми, докато отново смазанъ отъ оловото изкачвамъ стълбата...
Другаритъ бързатъ, развинтватъ стъклото и
свежиятъ морски въздухъ достига до мене заедно
съ първитъ думи.
Добилъ вече опитность въ спущанията си изъ
дълбочинитъ, г-нъ Клодъ Б л а н щ а р ъ продължава.
Морското дъно е пълно съ примки и требва
да сте се спускали много пжти преди да навик
нете съ тоя непознатъ свътъ, кждето въ тъмнозе
лените храсти дебнатъ скрити толкова опасни за
човека животни и растения. Когато слизахъ на
морското дъно б^ше месецъ юний. По това време
тревитъ еж високи и понъкога напълно обвиватъ г
водолаза, който слиза изъ дупкитъ. Нищо не е по-. впечатлително отъ това да усъщате по ржцетъ си.
лепливитъ милувки, странния контактъ съ водния
свътъ. Въ чернеещите се вдлъбнатини, пълни съ
треви, слизате слъпешката, безъ да знаете дали
не ще бждете прободенъ отъ нъкой хищенъ обитатель на дъното, или ухапанъ отъ мурена, чер
ната змия, чиято винаги отворена уста е въоржжена съ големи, страшни зжби. Не знаете, дали
не ще нарушите спокойствието на нъкой отъ тия,
големи 10—12 кгр., октоподи, които еж изобилни
въ Сръдиземно море. Скрити по скалитъ, вижда
Най-после намерихъ тайната на собствената те ги какъ свиватъ и разпущатъ пипалата си, оча
си гжстота, и пущайки на всека крачка „глу-глу" кващи времето за ядене. Щомъ почувствуватъ
напредвамъ съ ржце напредъ, лекъ, клатейки се гладъ, т е взиматъ толкова камъчета колкото пи-.'
отъ най-малкитъ подводни движения, всръдъ единъ пала иматъ и ги пъхачъ въ отворените черупки
чуденъ и величественъ свътъ.
на молюскитъ. По тоя начинъ, тъ не имъ даватъ
Малки рибки сноватъ между краката ми, тър да се затворятъ и могатъ да ги изядатъ по своя ,
сейки храна—молюски и червеи, който азъ,ходей угода. Връщайки се на старото си место, т* отки,-изравямъ и разбутвамъ.
насятъ камъчетата ей, струпватъ ги на купъ и се
- ;
•
Особенни малки, грозни, съ розовъ цвътъ криятъ задъ него.
рибки ме наобикалятъ; те стоятъ неподвижни на
Водолазътъ^Жанъ.дблъ Герра хващаше тия
нъколко сантиметра отъ стъклото на шлема ми, животни съ ржка и завързваше съ тъхъ борба,
хвърляйки любопитенъ погледъ на тоя тъй смъш- презъ която октоподътъ, за да се защити, обвива
но облъченъ господинъ, после избътватъ.
ше пипалата си около ржката' на другаря ми. Но
Дошълъ срещу купъ актинии съ разтворени тоя последниятъ, имащъ Херкулесова сила, по-'
ЦвЪтове, хрумва ми да си направя букетъ, но ко . беждаваше винаги противника си, когото пара- ,.<•
гато простирамъ ржката си до най-хубавия отъ лизирваше извивайки му главата.
/
Тъхъ, той е вече предугадилъ движението ми и съ
Делъ Герра ми разказа, че преди' много го-

Чувствувамъ, че ме теглятъ отъ къмъ главата
Кракътъ ми стжпва на стълбата. Спасенъ! ;
Стъклото е развинтено и главата на Жанъ се
показва. Той се смъе, безъ да може да разбере
смущението ми.
— г\ко не действате съ клапата, никога не
ще.можете да се спустнете... с о т т е с/ез* т а 1 т .
Сега намърихъ равновесието си и затъвамъ!
Малъкъ натискъ на клапата: глу-глу-глу-ш-ши-и-и...
Водата шуми около костюма ми, докато къмъ по
върхностьта се устремяватъ многобройни блещу
кащи мехурчета. Краищата на греблата, перката
преминаватъ предъ очитъ ми и сега забелязвамъ,
увисналь въ синевината, цълата подводна часть и
смътнитъ очертания на другаритъ ми, които се навеждатъ презъ борта.
Дъното допръхъ извънредно леко въ сжщо
то време когато усътихъ и първите ефекти на на
лягането, което нагъва костюма по тълото ми. Че
тири метра — почти нищо, но виждамъ се изведнажъ тъй самичъкъ, тъй отдалеченъ отъ обикновенния свътъ, че отначало не мисля за това, което
е по-важно за мене: да гледамъ. Понеже се спустнахъ еъ малко въздухъ и твърде.бързо, мисля
за тжпанчетата си, които ме наболъватъ, а тъй ка
то ВСЕКИ момент ь краката ми се отдълятъ отъ
дъното и ми показватъ, че въпръки жаланието си
ще изкоча на повърхностьта, не преставамъ да
натискамъ клапата, която ме освобождава отъ въз
духа, който би тръбвало да запазя. Натискътъ ме
мжчи. Ето, че се задушавамъ. Водата, която просълзява презъ шева на яката, мокри цълата ми
риза и гърдите ми; тяжестьта, която нося, започва
отново да ме набляга, карайки ме да губя равно
весие. Падамъ на страната си, повдигайки при то
ва облакъ пъсъкъ и изскубнати растения. Какъда.
се повдигна?
Докато си поставяхъ тоя въпросъ, отговорътъ
се формулира съвсемъ самъ: безъ да_.зная защо,
отново се виждамъ изправенъ на тежкитъ си обу- .
ща. Искамъ да се наведа напредъ, но не мога.
Нъкаква зла .хила ме връща винаги въ отвесно
положение...
Случаятъ ме деликатно^ постави всръдъ пъ
съкъ, кждето слънцето трепти помежду меки мо
рави растения; най-слабиятъ ударъ ги превръща
въ размазана каша. Наистина, жалко, защото тъ
представляватъ блъскаво свежо поле, спускащо се
по наклона къмъ тъмните дълбочини на морето.
На дъсно и на лъво, между, скали покрити съ
тъмни треви, които се поклащать и наподобяватъ
живи сжщества, цъвтятъ храсти актинии.
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дини, спущайки се по дъното, което обгражда Ка
си; забелязълъ (което е много рЪдко въ малки
дълбочини) единъ октоподъ съ десеть пипала, гра
мадни размерили очи големи като юмрукъ. Тоя
пжть, обаче, той счелъ за благоразумно да излезе
на повърхностьта.
Тия животни, които би могло да се помисли,
че еж родени въ въображението "на нъкой романистъ, достигатъ понякога тяжестьта триста ки
лограма. Тогава тъ ставатъ опасни, защото, неизпитващи никакъвъ страхъ отъ вида на^водолаза
и тикани отъ любопитство, нападагь, обхващатъ
го, и ако той нъма подъ ржката си кама, за да
се защищава, безъ друго става жертва на пипа
лата, които еж големи като човешко бедро.
„Моятъ беденъ баща, казваше Жанъ—найсилниятъ и най-ловкиятъ водолазъ, какъвто и до
сега не съмъ видълъ, истински морски вълкъ—чес
то ми разправяше, че на младини, по бреговете
на Сицилия, се билъ съ октоподъ, отъ когото сполучилъ да се оттърве забивайки пръститъ си въ
очите на неприятеля".
Жанъ разправяше и много други чудни истории.
— Спомняшъ ли си Жанъ, питаше Поленъ
— патентования водолазъ на групата, за това което
се случи, когато съборихме мачтата на каргото?
— Дали си спомнямъ? — отговори Жанъ.
—Ние бъхме отишли на тридесеть и петь метра
дълбочина, въ корпуса на единъ товаренъ параходъ. Б е ш е веднага следъ войната. По това вре
ме се печел-вха добри пари, защото железото на
потъналите кораби, се продаваше четиридесеть
франка тона. На день се падаха хиляда франка,
а това е вече богатсто! Съ една дума, корабътъ
беше легналъ на страни. Беше гръцки. Азъ му
взехъ компаса, който ще ви дамъ за споменъ...^,,
—Знаете, че металическите мачти еж кухи. Тая
н
а кораба, още при потъването му, се беше на
половина пречупила и отворътъ и зееше. Когато
съвсемъ я съборихме, отъ нея изкочи една толко
ва голЪма риба, че бихъ казалъ цело торпедо отъ
подводница — по форма и дължина. Б%ше напра
вила скривалището си вжтре, умницата! Мина
почти между ржцетъ ни. Повече не я видехме.
Бога ми, тя избъта, ние сжщо. Излязохме на по
върхностьта по-бърже отколкото требваше. При
това страшно бъше черна и лъскава като ботушъ.
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рате по-интересни обитатели но дъното: големи
сребърни риби, галинети обагрени съ цвета на дъ
гата и плаващи съ стотици, мерлани съ страшни
уста, и толкова още други, на които мога да Ви
опиша цвета и формата, но имената на които не зная.
Некога, когато се намерите всръдъ пасажи
отъ скиталци риби, виждате се заобиколенъ отъ
грамадна трепкаща маса, посребрена отъ дифуз
ната светлина.
Доверчивостьта на рибите е най-добрия урокъ,
който морската природа може да даде. Единь день
се намърихъ предъ единъ голъмъ, мургаао-червенъ, съ синкавъ цвъть на корема обитатель на
дълбочините, когото никога не можахъ да позная.
Дълго време той ме гледа съ розовите си очи,
мърдайки уста и после се приближи до мене на
по-малко отъ два разкрача. Като ме огледа доста,
той ми обърна грациозно гърба си и застана на
два метра по-далечъ; тая маневра беше повторена
незнамъ колко пжти, докато най-сетне се скри
задъ единъ храстъ лъжекорали, показа ми иро
нично чудния си носъ и изчезна.
По всека вероятность, това животно беше
разбрало, че хората еж по-малко пъргави отъ морскитъ животни и че самъ азъ бъхъ не най-ержчния.
Откривайки всички тия чудеса, грижливо избъгвате да докосвате какво и да е съ ржце. Вод
ната природа, най-често мека и лепкава, е тъй раз
лична отъ тая, съ която сме свикнали, че човекъ
потръпва при мисъльта, че поставяйки ржката си
въ некой храстъ, може да я усети обхваната отъ
октоподъ. Но не следъ много, това отвращение
изчезва. Все пакъ, никога не съмъ се решавалъ
да подражавамъ на Жанъ, който хрускаше пипалцата на живите сепии.
А вие, които презъ ваканционните дни се кжпите и изпитвате милувките на синитъ вълни, мо
жете ли да си представите, че само на нъколко
разкрача подъ васъ, докато плавате по край пла
жовете, ставатъ тайно толкова невероятни чудеса?
Това, което видъхъ азъ следъ неколкото седмици
прекарани наедно съ водолазите, е нищо предъ
хилядите нъща, които тамъ долу еж неизвестни и
необясними...
Обикновенно се предполага, че живота на
дълбочините е тихъ. Нищо подобно. Яко водолазътъ затвори за моментъ въздушния клапанъ, кой
то съска въ ушите му, той може да чуе шумовете
Жанъ гледаше обширната трептяща повър- на щипците, които тракатъ, камъчетата, които се
хность на морето, замисляше се за моментъ за търкалятъ, устата, които мляскатъ. Водата, преда
всичко прекарано въ пълния си съ приключения ваща съвършенно звука, дава възможность на во
животъ и предумваше: „Пютенъ дьо бонъ меръ! долазите, приближавайки шлемъдо шлемъ, да разТамъ долу има много нъща, които никой не знае". мънятъ по нъколко думи. Тия, които работятъ бли
— Г-нъ Бланшаръ, питаше Жанъ, никога ли зо до земята, чуватъ съвсемъ слабо сирените на
не сте яли морска коприва приготвена като спа- корабите и шумовете отъ градовете...
накъ? И сваренъ октоподъ? Не? Това е истински
Сега съжалявамъ, че напустнахъ другарите
бульонъ.
ПонЪкога се намесва Поленъ. Той е велико- си: Жанъ,. Поленъ, Шико, Франсоа, Бастранъ, Льо
лепенъ човЪкъ, а на дъното, въ единъ малъкъ пе- Мило и Стефани, които продължаватъ тъй чудния
си животъ. Когато некоя зимна вечерь ядете мор
риметъръ, остава 3—4 часа търсейки виолети...
ски ежъ, мислете за тЪхъ!
Съ него сжщо еж се случвали не безинте
Защо не мога да отида и седя Ц-БЛИ часове
ресни истории...
на 30 метра дълбочина. Тамъ азъ ще открия още
Било ми дадено да срещна лангусти. Тия ра- други тайни. Може-би? Но не сигурно. Жанъ не
ковидни лесно се ловятъ съ ржка, но ако не ги ми ли казваше:
Държите здраво, измъкватъ се и издиратъ кожата
— „Вървайте ме, ако искате. Ето вече 20 го
на пръстите Ви. Живи като светкавица, Г Б избегдини отъ както се спущамъ въ дълбочините и все
ватъ и се скриватъ въ дупките си, отъ дето Ви
пакъ, тамъ на дъното има неща, много, много не
р
ледагь съ насмешка, знаейки много добре, че не
ща, които самъ азъ не зная какво еж..."
Ще могатъ да ги хванатъ.
.
Превелъ: М, Дойновъ.
ПонЪкога, около ГБХНИХБ скривалища нами
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ПОДГОТОВКА Нй ТУРЦИТЪ ЗЯ ВОЙНЯ СЪ РУСИТЪ ПРЕЗЪ 1877 ГОД.
Освободителната руско-турска. война се започнала презъ лътото на 1877 г., обаче подготовката й започнала още въ началото на 1876 год.,
когато турцитъ прекарватъ своитъ войски и военни припаси на военни и търговски кораби презъ
Варна и ги препращатъ въ вжтрешностьта.
Въ настоящата статия щеизложимъ, възъ основа на официални документи, запазени въ архивага на бившето руско вице-консулство въ Варна,
които сега се сьхраняватъ въ архива на Варненения народенъ музеи, подготовката на войната.
Варменскиятъ руски вице-консулъ съ рапортъ
отъ 24 февруарий 1876 г. до генералния консулъ
въ Русе 1) пише следното.
„Въ отговоръ на предписанието на Генерал
ното консулство отъ 26. януарий т. г. подъ №
24, съ приложения къмъ него преписъ отъ предписанието на Императорското Посолство въ Цариградъ подъ № 59, касателно представяне на
сведения за мало-азийскитъ войски, които ще се
движатъ презъ Варна, така сжщо и дислокацията
(разпред-Ьлянето) на турскитъ войски, които иматъ
въобще своето пребиваване въ пределите на Ге
нералното консулство, се донася, че съ избухване
на вьзстанието въ западните окржзи на Европей
ска Турция, разновременно, презъ Варна отъ Цариградъ еж преминали осемь баталиона, отъ ко
ито три низами отъ действующата армия и шесть
баталиона редифи отъ първия призивъ на малоазиици.
Всички означени баталиони, както и ония,
които се намиратъ на лагеръ въ Варна, се отправиха за Шуменъ, а впоследствие презъ Русе за
сръбската граница, отчасти въ Видинъ, отчасти въ
Нишъ, въ околностите на които градове се остановили да зимуватъ.
Сега въ Варна има два баталиона редифи.
и II баталионъ на I резервенъ региментъ (полкъ),
Ш и IV баталиони отъ сжщия родъ оржжие въ
Шуменъ.
Щ о се касае до разпределянето въобще на
всичката турска войска отъ II орда, както дай
ствующи, тъй и резервни баталиони, сега разпо
ложени въ Видинския и Нишки окржзи, то • раз
местването на тия войски въ разните горни пунк
тове на никого отъ местнитъ граждани и военни
чиновници, които въ подобни случаи се снабдяватъ съ сведения, е неизвестно; тъй като дви
жението на в о й с к и т е , се почна отъ юлий и
се продължи до късна есень - 15 ноемврий и даже януарий тая година, когато еж били изпратени
два баталиона войска отъ Нишъ въ Кюсгендилъ.
•
По дошлитъ до мене отъ вчера слухове, които заслужаватъ пълно довърие, Военното министерство въ Цариградъ вече е заповедало на баталионите, които се намирали миналата зима въ
София, Берковица и Русе да се отправятъ отново
къмъ Видинъ и Нишъ, каквото раздвижване, по
всЬка вЪроятность, вече се е почнало."
Епизоди с ъ турски военни параходи.
ТУКЪ ППРПЯММР „ „ » „ , „ „
^ п ^ а ж ^ Г ™ ^
Р
недалеко
отъ Варна.
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Ето самите епизоди:
^ ъ п и с м о № 16 отъ 11 май 1876 г. се съобщ а в а > ч е въ допълнение къмъ дветЪ предидущи
к о н ф И дециални донесения подъ № № 14 и 15 (въ
П Ъ р В О Т О се говори за начало на възстанието, вече
обнародвано въ в. „Миръ" бр. 9492, а въ второто
_ з а възстанието въ Дръновския мънастиръ), се
че станалитъ два епизода съ турсъобщава,
с к и т ^ ВО енни параходи, които еж посетили въ пос л е д н о в р е м е Варна, осезателно доказвали тревож
ното положение на тукашния край.
По-нататъкъ вице-консулътъ п р о д ъ л ж а в а :
„Първъ, между прочемъ, донесохъ Ви за сведение
за приготвянето на Портата, посръдствомъ военни
парови шкуни, за обсервационната (наблюдателната) линия по продължение на Румелийския брЪгъ
на Черно море отъ Пролива до Дунава, на които
е поржчано да. следятъ за превоза отъ страна на
Русия на оржжия и доброволци, въ България, и за
това, че една отъ тия шкуни вече е посетила Барненския заливъ; а въ второто донесение отъ 7
май азъ прибавихъ, че поменатата шкуна, следъ
вдигане на котва, се отправила по направление
за Балчикъ и по нататъкъ.
Следвайки по своя пжть къмъ поменатия градъ,
шкуната спустнала катеръ да направи огледъ на
м-БСТностьта" наречена „Кара кушъ" (Черна птица),
откждето се започва известната Батовска гориста
долина, на височината на която се намира смесен о т о о т ъ т у р ц ц и христиане, малко село Екрене.
Жителите на това село, като приели шкуната за
р у с к и параходъ, съ отчаянъ викъ и плачъ, успъли
н а бърза ржка да забератъ съ себе си само жеН И Г Б и д е цата и отъ уплаха, впуснали се да 6Ъг а т ъ н а г о р е п о долината, въ безпорядъкъ. Забел я з а н и отъ жителитъ на съседното черкезко село
(Дишбудакъ прев.), к о и т о п р и д а л и на със е д и т - ь нападателна за селото имъ цель, кавказк и т ^ п л анинци, като се въоржжили всички набързо съ шашки, пистолети и пушки, приготвили се
да отблъснатъ нападението, но когато чули отъ
привързалата първа партия бътащи викове: „аманъ,
московъ гемиси басти бизи" (аманъ, турска гемия
ни нападна), черкезите се изплашили. Намиращиятъ се, презъ това време, по държавна работа,
въ черкезкото село турчинъ, жандаринъ отъ Вар
на, при първата весть за руския корабъ, бързо заминалъ
припускаики за Варна. Пристигналъ късно
вече ьта въ г
Р
Рада, разбудилъ старшитъ, на които
" Р е Д а л ъ Донесената новина, но досътливиятъ губе нато ъ
Р
Р « сътилъ въ що се състои работата,
мака
Р ъ че до оповестяването, грижливиятъ му полии меист
° Р - ъ изпратилъ на местопроизшествието
трима конни жан
ДаРмиОписваното произшествие е станало въ четвъртъкъ, 6 май, а въ петъкъ на 7 май, надвечерь, далечъ на морската повърхность, жителигв
турци на противоположния бръгъ (по направление
къмъ
Ьургасъ) на селото Дервишъ Иванъ (сега
Старо-Оръхово до Лонгоза, п^ев.), като в н ^ л к
Два голъми парахода, които приели сжщо за руски, въоржжили се отъ краката до главата и отчасти се спустнали по ржкава на р. Камчия, да пбПр^чатъ на десанта отъ доброволци или на това(
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ра отъ припаси, а отчасти останали да защищаватъ селото. Правителствените чиновници, които
били тамъ, побързали да се добератъ въ съседно
то христианско село с ъ с ж щ о т о име (сега НовоОръхово, прев.).
Казанит-Ь два парахода пренесли два баталиона войска отъ София, 300 души новобранци,
разни военни припаси и 250 каси барутъ. Барутътъ и припасите еж оставени въ запаснитъ скла
дове на Варненската крепость, а войските— 800
души въ Русе и 600 души въ Шуменъ — еж отпра

.1 ^^ ^^^ п

(рипщ^и

С1.

вени по железницата въ ежбота, следъ пощен
ския влакъ.
Местото на отпжтувалата военна шкуна зае
друга такава парова, която пристигна снощи
вечерьта отъ Бургасъ и хвърли котва въ Варнен
ския заливъ".
Въ заключение се прибавя, че причината за
подобни прояви вср-вдъ мирното население е
въ самите мЪстни власти, които тайно възло
жили на невежето брътово население надзора на
морските брегове.
Следва.

Баронъ Е. Шпигелъ.
КЯТЯСТРОФЯТЯ СЪ „и 202".
Наградата отъ едно добро д-Ьло и една необикновения случайность
Най-после впакътъ потегля.
и равнини, но азъ не ги виждамъ. Янгличанина си
Янглийскиятъ майоръ, който седи срещу мене запълва лулата и мълчаливо запушва. Инстинктивно
въ спретната униформа съ ц-Ьла редица ордени и азъ си повдигамъ ржката къмъ гърдите: тамъ
върху гърдигЬ, което бъ сжщность не представлява' въ единия си джобъ носъхъ винаги една малка,
н-Ъщо особно при наличностьта на тридесеть и златна табакера, подаръкъ отъ жена ми по случай
трима съюзника, става отъ мъхтото си и дръпва годишнината отъ свадбата ни. Но нея я н^ма вече
завесите отъ прозорците. „ТегпгЛе сгочлз", казва тамъ. Ржката ми безсилно се отпуша. Язъ н%мамъ
той, хвърляйки погледъ къмъ перона, кждето една никакво право на притежание; всичко ми е отнето,
озверена тълпа съ, викове и юмруци изпраща от- всичко, и гордость и желание. Боже мой! Това ги
даличаващия се влакъ. Между тия хора съ изкри белно сгромолясване отъ върха на величието въ
вени отъ ярость и умраза лица се забелЪзватъ и пропастьта! Гордъ властелинъ върху своя подводсъвсемъ млади момичета. Тия мили сжщества, като никъ, господарь надъ живота и смърьта, почитанъ,
че ли родени само за да бжцзтъ галени и целувани, уважаванъ и чествуванъ въ родината си, тукъ азъ
еж се превърнали въ сжшински фурии. Тъ тъй не съмъ нищо освенъ едно плашило за хората, едно
страшно ми се закзнватъ съ своите малки юмру- ненавистно животно, къмъ което и младите моми
чета и тъй яростно махвтъсъ ржце, че ржкавитъ на чета дори, заплашително размахватъ юмруци.
Неволно сравнявамъ външнестьта си съ тая на
роклигЬ имъ еж се смъкнали чакъ до раменете.
моя
спжтникъ.
Язъ се отдоъпвамъ. развълнуванъ и потресенъ,
Униформата му, чиста и безукоризненр, лежи
въ дъното на купето. Боже мой! Какъ войната е
преобразила народите! Та това тукъ е много по като изваяна върху твлото му, а хубавите КРОЧВИ
страшно отколкото ужасите на фронта! Тая тълпа ботуши иматъ видъ. като че ли току шо еж били
би ме разкжсала на парчета, ако попаднехъ въ рж- взети отъ витрината. Въ тънкия му профмлъ, съ
цегв й; тя би ме личчувала тъй както се линчува правиленъ носъ, малки руси мустачки и типичииит*
едичъ най-обикновенъ убиецъ. Ето какро значи ла за севера свътло-сини очи, има н^шо рристокрртнино,
ТОЙ е седналъ до поозопеиз и глелз МРРЪИЪ;
бжлешъ ппенникъ въ неприятелска страна, безъ
само
отъ време на воеме. кралешкомъ V? ^ Р р я ю .
права и свобода. Съ огорчение си спомнихъ за
дава...
Значи така изглежпа чпвъка, който, по ЗРпегНзхъ дни, прекарани върху английския параходъ! Като другарь между другари—азъ не чув- повепь, требваше да отвепе въ "п^о г п ^ т ^ я ч о
ствахъ дори, че съмъ победения между победите купе първа класа до Лонлонъ, КЖДРТО СЪ МРС^М*.
новенъ интеоесъ и любопитство го пчяквяхя рр»е
лите. Я това тукъ!
отъ 5 дена насамъ! Навърно съмъ ОТГРТИЯЛЪ миг.
Спжтника ми, като че ли отгатва моите мисли. ЛИГБ му; той забелязва това и н-Ькакъ смутено
• Да, казва той. тълпата ви ненавижда; тя мрази поглежда презъ прозореца навънъ.
най-силно тия, отъ които най-много се страхува. И
Моята униформа е въ няй-плячевнп съгтгщци^.
особно е настроена противъ васъ, откакто еж оаз- И ако Мг. МеаЛ, съ когото се гппиятелихъ ВЪРХУ
лепилй навсЪкжде картини, представляващи една „капана за подводници", не б*ше ми угт/жипъ
давяща се мипосердна сестра и единъ огроменъ сжшата зарань съ своя бръсничъ, наляпи нт^гй би
юмрукъ, който я притиска подъ водата".
позиапъ въ мене бившия кпмачпипъ ня полргрникъ
Язъ само леко кимвамъ съ глава. Чувствамъ и офицеръ отъ Германската ИМПРПЯТОРСКЯ РР^ИЯ.
се тъй унизенъ. че желанието на англичанина да Моятъ костюмъ, който е ППРЖИП-НДЪ ме малко бупи
ме угЬши, не ми прави дори впечатление. За пръвъ и то въ пъпната емисъпъ на лумята бури. е гт-всемъ
пжть. съ поразителна яснота, азъ схвяшамъ ц*лата лепчавъи измачкянъ, блягопяррние на НРОЧРНРРНРТВ
безизходность на моето окаяно положение. Да бчня въ Ятлантическия океанъ, но за ТОРР ПО-КЪГНО.
бждешъ пленникъ, едно беззащитно орждие въ Златото на копчетата, КОРРНИТЪ и НРШИРНИТ+ ръгуу
чужди ржце, единъ автоматъ. длъженъ да изпъл ржкавз се е окислило и приело зеленъ цв*тъ. Но
нява всякакви заповъди, едно сжшество безъ ис нзй-грпзенъ випъ имять пантапонит* мм, рпиа
тински животь, безъ вопя и импулсъ. Дали пъкъ граната ми бЪше оазкжгяля д-^ния КГР«»УЛЪ ИРЛЪ
нъма да ме затворятъ нъкжпе и да ме оставятъ да коп+ното. Съ големи усилия б*хъ УГР+ЛЪ ла ги
умоа отъ гпапъ. нарепъ съ ХИЛЯДИГБ доуги. които позакърпя съ малко впъвь. коя^о НРМ^Г^УЪ ВЪРХУ
умиоатъ всЬки день безъ да може н%кои да се английския „капанъ". Я ботушитЪ ми! В+пнитъч..
застжпи за гвхъ!
. И презъ умъ не имъ е минавало, че никога ше си
Тжжно и еднообразно се нижатъ п е й ™ 7 * отпочиватъ върху велурения килимъ на едно първона западния Уелсъ. Погледа ми блуждае надъ села
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варя на съвсемъ, чисть английски езикъ. Азъ се
изказвамъ най-ласкаво за англичаните и за доброто
имъ отнасяне спремо единъ плененъ, неприятелски
офицеръ. Въ мигъ целата студенина и въздържаность на моя спжтникъ се изпаряватъ като димъ
и той се превръща въ единъ любезенъ, занимателенъ и отличенъ събеседникъ, който има само тоя
недостатъкъ, че е отъ страната на противника, натоваренъ съ задачата да ме караули.
*
Отъ тоя моментъ, пжтуването ни е приятно и
забавно. Майора ми обяснява местностите край
които минаваме и постояно ми предлага отъ своите
хубави първо-класни цигари, които съ особено удо
волствие пуша.
Гората отъ фабрични кумини почва да се разредява и предъ насъ блесва синята лента на бристолския каналъ. Бреговете му, въ продължение на
километри, еж покрити съ дребенъ, снежно-белъ,
песъкъ и презъ летото представляватъ отлични
плажове. Отъ тукъ влака не се отклонява и съ
усилена скорость, по права линия, лети къмъ
Лондонъ. Великолепни, стилови замъци, легнали
всредъ разкошни паркове, единъ следъ другъ преПри единъ новъ завой на влака, слънцето фучаватъ край насъ. Числото имъ постоянно се
прониква до моя жгълъ и ме облива съ благодат увеличава и това показва, че се приближаваме
ните силжчи. Лзъ чувствамъ ттзхната топлина, която къмъ столицата, защото найголемата часть отъ
прониква презъ порите и раздвижва заспалата замъците на Англия, еж разположени въ околно
кръвь. Притварямъ очи и съ цялото си тъло всмук- стите на Лондонъ. Майора ми насочва вниманието
вамъ тая божествена топлина, като умирашия отъ къмъ една река, която кръшно се извива всредъ
жажда—водата. И за прьвъ пжть ме обзема ра цветущи ливади — Темза! Значи това е тя, прочу
достното чувство че живея. Да азъ живея колко тата река на Англия, чийто брегове еж възпевзни
то и странно да звучи това, но азъ живея. Дзъ, спа отъ поетите, както у насъ тия на Рейнъ. Да, въ
сения като по чудо въ оная страхотна нощь следъ песнитЬ това е труго. Тукъ азъ виждамъ една
непосилната борба съ стихията и смъртьта...
широка, съ мръсно жълтъ цветъ, шумно течаша
Отварямъ очи, гледамъ право въ слънцето и река, която малко по нататъкъ се разлива въ едно
чувствамъ, че съмъ се преобразилъ. Съзнанието за безбрежно, жълто море, въ което има место за
собствено достойнство, ксето г е беше изостав^/ю стотици океански параходи, а дълбочичата Щ е
вео^дь кризата на ужасните преживелици, се връша прекрасно убежише за подчопниии. Боже мой! Какво
съ нови сили въ мене. а заедно съ него и чувството не съмъ преживелъ въ устието на тая река. която
на гоодость и независимость.
като грамадна сребърна ивица роси полетата на
Между това, обстановката вънъ се е проме Англия!
нила. Мрачни, селища и градове съ многобройни
Най-после, къмъ б ч. вечерьта, пристигаме въ
фабоични кумини еж изместили предишните засмъ- „Рас1сНпдт.оп**—една отъ западните гари на Лондонъ.
ни села и полета. Намираме се всредъ каменовжгГрадътъ, въ който чувствамъ туптенето на
лената и индустриална часть на Кзрдифъ.При всички шесть милиона неприятелски съоцца, протъта рлше,
по големи градове като Кардифъ, Нюпортъ, Суан- готовъ да ме погъпче. Спедъ неколко ободрителни
сей, нашиятъ влакъ спира за по-кжсо или по-дълго думи и кратко сбогуване, майора ме предава на
време. Новичата, че въ впака има ппенници,се раз единъ капитанъ отъ своя полкъ, който заедно съ
нася като гоъмъ и хиляди любители се трупатъ единъ въоржженъ сержантъ ме отвежда въ очак
на гарите. Най-голема е навалицата около нашия ващия автомобилъ.
вагонъ. Презъ една малка цепнатинка на плътно
Капитана е добъръ; той ми предлага цигари
поитворените 'завеси, наблюпавзмъ недоволството
Следъ
като минаваме цепа редица улици, осмеля
и разочарованието, което се чете въ лицата имъотъ
това, че не могатъ да випятъ нищо отъ пленника вамъ се да го запитамъ, накжде собствено отиване*
„Последниятъ пжть,
прибавямъ шеговито, ко
въ първокласното купе.
гато бехъ тукъ, живеехъ въ Савоя". Той се смее
Въ Нюпортъ, кжцето пристигаме къмъ обедъ, и любезно отговаря :,ЛУе11, У а т агга*о* уои \уои|0П1
ни^поднасятъ две кошнички съ закуски—едната за т-гп5 Н т е ! Струва ми се, че тоя пжть не ще имате
майора другата за мене; и двете съвсемъ еднакви удоволствието".
по форма и съдържание: ароматенъ белъ хлебъ,
*
студено месо и оедъ ДРУГИ пакомствз, неща каквито
Минаваме край бпескащия куполъ на брита"'
вь Германия отд=за>п вече не сжществувагь.
счия, нациочапенъ музей, завиваме въ шу*">н8Т
До тоя моментъи цзамзта пазехме строго мъл Охгога* Зке**-* и спир-зме препъ мрачния порталъ на
чание; отъ една страна отъ глрд->сть. отъ д р у г а - едни сиви, просторни казарми.
известно ственени* ни пречеше да заговоримъ единъ
Посреща ни нещо като фелцфебелъ, които
съ други. Л може бч тоя майоръ си мисли, че азъ съвсемъ не се отличава отъ всички други фелДф^
въобще не разбиоамь ничакъвь чуждь езикъ. При бели на света—дебглъ, разпуснатъ, неприветенъ-"
това, изненадата му нЬма граници, когато плати съ панталони като хармоники и мустаци, които МУ
лото насреща, въ мръсната купчина дрехи гр заго прикриватъ жълтите зжби. Четири, въоржжени Д
класно купе. Това бъха единъ чифтъ ботуши, ши
роки и обемисти, съ дървени подметки 3 см. де
бели, напълно подходящи за винеги мократа папуба
на единъ лодводникъ, но не и за Лондонъ.
*
Минаваме презъ една чудна хубава местость.
Тукъ таме малки, покрити съ солна зелинина, хълмчета, а около тЬхъ, като палави, сребърни змийчета
лжкатушатъ рекички и поточета. Полетата гъмжатъ
отъ стада. Селата и чифлиците, край които мина
ваме, еж чисти й приветливи въ своята очарова
телна пролетна прем-Ъна, окжпани въ златото на
майското слънце. Съ възхищение забелязвамъ пър
вите цъвнали черешови дървета и въ сжщия мигъ
съодцего ми се свиза отъ болка при мисъльта за
родината.
Днесъ ме очакватъ тамъ... И вчера еж ме ча
кали... и завчера... „Въ началото на май, когато цъвнатъ черешовите дървета, ще бжда пакъ при
васъ", казахъ азъ на тръгване и ето, тъ чакатъ,
чакатъ... Н азъ пжтувамъ. беззащитенъ като дете,
въ неприятелска страна, съ 80 клм. скорость къмъ
моята неизвестна еждба - Лондонъ.
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зжби войника ме ограждатъ отъ всички страни
както се прави съ опасните престъпници и подъ
предводителството на единъ мърморко ключарь
тръгваме презъ цЪлъ лабиринтъ отъ мрачни кори
дори и разкривени стълби.
За пръвъ пжть отъ пленничеството си, изпа; дамъ въ една напълно неприятелска атмосфера; за
тия простаци1 грубостьта къмъ едно беззащитно
сжщество е равна на дългъ. На площадката на
седмата стълба се спирамъ за моментъ да си поема
дъхъ, но единъ силенъ ударъ въ гърба и едно
неприятелско „Со рп!" ме изтласкватъ нататъкъ.
Вървимъ все нагоре и най-после на върха, подъ
самото небе, спираме предъ една тежка, дървена.
врата, обкована съ железа. Съ скърцане и подъ
облакъ отъ прахъ, вратата се отваря и открива
една черна дупка. Въ мигъ осемь юмрука се стоварватъ на гърба ми—азъ хвръквамъ и кацвамъ
върху, една дървена пейка на срещуположената,
крива стена. Вратата с ъ ш у м ъ се захлюпва. Едно
скърцане, дрънкане на ключове, отдалечаващи се
стжпки—и азъ съмъ самъ.
Оставамъ като закованъ на местото си, безъ
•" мисъль, безъ движение... Какво въ сжщность става
съ менъ и какво значи всичко това? Дали свъта е
полудЪлъ или, можи би, азъ?, Отъ една страна величаенъ като герой, отъ друга — блъсканъ и тормозенъ отъ юмруците на сурови и прости войници,
като едча непотребна връзка парцали...
Навънъ се здрачава. Презъ единственото, ми
ниатюрно решетъчно прозорче на покрива, прониква
спаба, сива светлина.
Защо, защо не загинахъ и азъ заедно съ моите
храбри и доблестни моряци! Зашо ония дяволски
гранати, които тъй ненадейно се изсипаха върху
нашиятъ любимъ подводникъ, не ме разкжсеха на
части! О, това ужасно, неописуемо чувство, когато
тя потъваше подъ нозете ми, всръдъ океана, при
5,000 м. дълбочина!! Една потресающа, но за това
пъкъ, мигновенна смърть. И азъ, не бъхъ ли азъ
отговоренъ за ц-Ьлата катастрофа? Може би една
дума само —една друга заповъдь— и опасностьта би
била избегната... БЪхме спасени само нъколко души,
но още съ пристигането ни въ Днглия, насъ грубо
ни разделиха. Какво е станало съ тъхъ?! Каква
участь ги очаква?!"Ще вицятъ ли те пакъ нъкога
родината?! Охъ, родината! Нашата бедна, измжчена, гладуваща родина, която очакваше спасението
отъ насъ!...
И тая проклета война, която отъ година на
година, отъ месецъ на месецъ, се води съ нараст
ващо ожесточение, война, пълна съ гръшки и отъ
двете страни,—да, за съжаление и отъ наша страна
— изглежда, че не ще има край. Световната умраза,
жаждата за мжсть, завоевания и богатства, всичко
това е затегнало като гранитенъ обръчъ нашата
бедна родина.—И тоя бръгъ требваше да пробиемъ
ние, съ епна шепа подводници!! Народа ни посре
щаше и изпращаше съ ликуване, държеха се цве
тущи речи, пълни съ красиви фрази, въодушевление
и патриотизъмъ, но ние, моряиитЪ, ние бЪхме и си
оставахме скептици.
*
Наоколо е тъмно като въ рогь. Струва ми се,
че ще полудея. Скачамъ отъ местото си, правя
петь крачки и се удрямъ въ една лепкава стена;
пакъ 5 крачки назадъ и... лепкава стена...
" На какви ли не опасности, въ сжщность, бЪхме изложени презъ всичкото време. Противника
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почти всъкога бъше осведоменъ върху нашите
действия и навреме вземаме всички предохранител
ни мЪрки. У насъ, на борта, често ставаше дума за
това. Всички много добре знаехме отъ кжде ни
иде тая любезность. За да не си създадемъ лошо
име предъ света и отъ чувството на хуманность къмъ
неутралните държави, които въ сжщность отдавна
бЪха престанали да бждатъ такива въ истинската
смисъль на думата, ние требваше отъ преди месеии
да ги предупреждаваме: еди кога си ще нападаме
и точно, деньтъ и часътъ! „Неутрални, пазете се!
Задръжте си параходите въ пристанищата, в хората
си поставете на топло". Гова, което на фронта се
вършеше подъ най-голема тайна, у насъ се раз
правяше по целия свътъ: „Идваме! Идваме за да ви
изгонимъ отъ нашите морета и да станемъ негови
пълни господари! Гответе се! Ето, ние ви даваме
време! Въоржжете се добре и бждете на шрекъ въ
деньтъ, когато ще дойдемъ. "Така ставаше: неприятельтъ биваше винаги готовъ, когато идвахме.
Впрочемъ, каква полза отъ това мждруване!
Сега вече, за мене всичко е свършено—и война, и
чистолюбие, и гордость, и желание—нищо повече
не сжществува; свършено е съ геройските подвизи
на любимия ми подводникъ, и, ахъ, което е найужасно, съ надеждите и живота на болшинството
отъ моите скжпи хора. Д какъ се бехме сближили
върху нашата малка черупка всредъ безбрежния
океанъ!—Грижи и опасности, почести и слава,всичко
понасяхме и дълехме на равно помежду си. И какво
доверие имаха въ мене и въпреки това...
Спъвамъ се и падамъ върху нещо меко—сламенникъ; азъ седамъ, главата ми се отпуща върху
коленете и глухи ридания разтърсватъ наболелите
отъ мжка, гърди. Въ въображението ми се явяватъ единъ по единь образите на моите мъртви
другари и сърдцето ми се облива въ кръвь, когато
се прошавамъ мисленно съ всеки единъ отъ техъ.
Най-после, съньтъ надвива и макаръ за кжсо впеме,
туря край на тия непосилни лушевни терзания,
*
„Соте оп!—дег. ир!" — ЕДИНЪ английски сержангь се е изправилъ до менъ и рита съ кракъ
въ сламеника.
Лзъ скачамъ на крака малко зашеметенъ, но
следъ малко идвамъ на себе си. Печалната действителность, праздния ми стомахъ, мръсотията около
мене, отвратителната миризма на тая килия—отъ
всичко това ми прилошава и едва не повръщамъ
върху чизмите на сержанта. Втурвамъ се къмъ вра
тата.' Тукъ ме очакватъ пакъ четири войника, въсржжени до зжби. Тия хора се страхуватъ отъ мене,
мисля си азъ и тръгвамъ съ „свитата" си.
Водятъ ме въ сутерена, кждето е пералнята.
Требва да е рано сутриньта; вжтре е пълно съ
войници по риза и панталони. Отвънъ се чува
смехъ и плискане на вода, но щомъ влизаме,
всички млъкватъ. Но не за дълго: подигравки и
закачки почватъ да се сипятъ за моя сметка, но азъ
не имъ обръщамъ внимание; и безъ това войниш
кия жаргонъ ми е непонятенъ. Искамъ да се измия,
но само съ' вода не е лесна работа. Оглеждамъ се
безпомощно—тогава единъ отъ тия Томи се смилява и ми услужва съ сапуна си. Той е добро
момче. Измивамъ се добре и, за щастие, въ джо
бовете си намирамъ още неколко уцелели кърпи,
съ които се избърсвамъ. Сега пакъ назадъ.
Следва.

в. и.
СПУЩЛНЕ НЯ ШЛЛЛНИТЪ, ПОСТРОЕНИ ВЪ КОРЙЛОВНГЪ.
Спущането на корабитЪ въ водата е ецинь
На 19. и 27. май т. г. стана спущането на вода
интересенъ и критически моментъ, който характе
на първит-Ь построени въ Бьпгарското Акционер
ризира точноаьта на математическите изчисления
но Дружество за Кораби, Локомотиви и. Вагони
и правилното имъ техническо изпълнение. Една маса
плаващи сждове—два шалана за нуждите на при
отъ 107 тона по желание на корабостроителя тръбва
станищната ни служба.
Макаръ че спущането имъ на вода мина ме да се мръдне и по силата на сооствената си тяжесть
* и законите на
забелязано, то е
механиката да
единъ успъхъ за
се
отправи по
нашето начинашейните си, за
еще корабострода плувне надъ
ение и доказа
водата. Това е
телство за успе
единъ критичес
хите, които на
ки моментъ, кой
шата
техника
то се очаква съ
отбелязва и въ
т р е п е т ъ отъ
тази область.
страна на кораШаланиттз еж
бостроителя.
за превозъ пре
Спущането н а
имуществено на
корабите на во
камъни, нуждни
да обикновено
при строежите
е сьпроводено
въ пристанища
с ъ тържества,
та ни и еж нагона които при•дени да могатъ
чрезъ запълва
ежтетвуватъ гоне на известни
лЪмъ брой заин
отдъленияеь во
тересовани ли
Шаланъть преди момента на спущането.
да, да се накла
ца. Историята
нят ь на едната с и страна и да изсипватъ въ водата на корабостроението* познава много случаи, когато.
натовзрзнитЬ камъни, следъ което да се изправятъ. поради допуснати грешки, кораба не мръдва отъ
ТБЗИ имъ качества налагатъ точни изчисления на местото си и става причина за дълги и непредви
нужпнигЬ данни и в чимателна постройка. Ципата дени допълнителни работи. Много корабостроители
имь посоойка е отъ желязо. Дълги еж 29 м., а не еж могли да преживЪятъ този тежъкь моментъ
най-гол-вмата имъ ширина е 7 м. Газятъ праздчи за чувствителния и амбициозенъ техникъ и еж ту
0.68 м., а нато
ряли к р а й на
варени съ 210
живота си.
тона камъни —
Макаръ и не1-40 м. Готови
о п о в е с т ено,
шаланитъ т еспущането на
жатъ 107 тона,
шаланите бе
а иматъ полезше и с т и н с к о
н а товароспотържество за
собность 200 т.
корабостроител
На търга за
ницата и бъл
постройката на
гарското
кора
тъчи плаващи
бостроене.
На
сждове българ
н е г о присъ
ската
корабо
ствуваха малци
строителница се
ната случайни
е
състезавала
посетители на
съ много чужди
корабостроител
такива, като е
ницата и тези,
била найн-яка- които еж били
та чужда офер
Шаланъть потеглилъ, освободенъ отъ спирачките.
предизвестени
та съ 500,000 лв.
При това най низката чужда оферта е предложила за това. И н т е р е с а в с р ^ - д ъ изпълнителите на
предаването на шаланитъ въ Ломъ необезмитени, ко тази първа по рода си работа — работниците —
гато Кораловагъ е платилъ адвалорно мито върху
бъше извънредно голъмъ. В ъ з т о р ж е н и т е ова
достзвечиттз отъ странство сурови материали около
12°/,,. ЦЬпого предприятие възлиза на около 3,500,000 ции въ момента на тръгването на шаланитъ къмъ
лева. ШТШЗНИГБ еж били заложени на 15. февруарий водата и истинската радость, и з п и с а н а върху
г. г. ч постройката имъ е била изпълнена въ пред- лицата имъ отъ благополучния край на тЬхвйчиа»чите срокове. ЦЪлата работа по постройката тъ- усилия, беха заслужена награда за ржковомит, е била извършена изключително съ неши сред дителитЬ имъ. Ние имъ пожелаваме още по-гоства, ако не се счита доставката на суровия мате- лъми усп%хи.
риалъ — желъзото.

в. и.

I од.Х. Брой 7.
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СЪСТЕЗДНИЯТЯ МЕЖДУ МОРСКИТЪ ЧЛСТИ
Тази година при извънредно добре развита
Състезанията бЪха групови и единични. По
програма се извършиха морските състезания меж чнаха при благоприятно време, което трая презъ
ду ЯВИЛИТЕ се състезатели отъ Морската, Дунав всичките три дена.
ската и Учебната части на Флота.
Единствения недостатъкъ на произведемитт.
Състезанията се произведоха въ Девненското състезания беше отдалечеността отъ града и
езеро, продължиха три дена—на 11,12,13 августъ и сравнително мжчнитъ съобщения. Вънъ отъ това
обхванаха всички видове положения въ морското ръководителите не дадоха достатъчно гласность
дело и работата на море на нашите моряци.
на състезанията, които, навърно, биха привлъкли
Въ състезанията взеха участие: офицери, по множество любители на морския спортъ у нзсъ.
дофицери и моряци.
Даваме резултатите на постиженията.

Скокъ въ водата.

Офицери състезатели

Скокъ въ водата.

Подофицери състезатели.

списъкъ
на отличилите
1) Смъхено плуване на 1200 метра. I на
града. Подпоручикъ Дончо Николовъ Димитровъ
- учебна рота, канд. подоф. Проданъ ЯлексанДровъ Продановъ - к. .Храбри", морякъ Славчо
Петровъ Пунчевъ— Миненъ дивизионъ.
2) Плуване съ дрехи на 200 метра за уче
ници и моряци. 1 награда Ефреиторъ Колю Минковъ Койновски — Дунавска флотилия.
3) Скачане за моряци и ученици. 1 награ
да канд. подоф. Константинъ Панаиотовъ Сотировъ — к. „См-Ьли".
п л
4) Гребане съ двойки. I награда корабъ
«Дръзки"-подоф. Нино Вълчевъ Цоловъ.

се състезатели.
5) Гребане съ десеторни. I награда Лейгенантъ Кирилъ Стойчевъ Зашевъ — Дунавска фл.
6) Ветроходство съ двойки. I награда корабникъ Любенъ Петровъ Недевъ-—к. „Дръзки^
7) Ветроходство съ десеторни. I награда
Лейтенантъ Дудевъ — Миненъ дивизионъ.
8) Дневна флажна сигнализация за офи
цери. I награда Лейт. Георги Георгиевъ — к.
„Смели",Мич.1р. Валентинъ Паспалеевъ-к. „Смели".
9) Дневна флажна сигнализация за по
дофицери. 1 награда корабникъ Игнатъ Данаиловъ—к. „Смели", канд. подоф. Илия Димитровъ
Миховъ—к. .Смели".
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10) Нощна сигнализация съ ржлния фен е р ъ за подофицери. I награда Подофицеръ
Христо Ивановъ Венковъ — Дунав, фл., подофиц.
Ангелъ Стояновъ Янковъ отъ сжщата часть.
11) Нощна сигнализация съ електрическа
лампа за офицери. 1 награда Мичм. I р. Панчо
Вангеловъ—кор. „Строги", Мичм. I р. Валентинъ
Паспалеевъ—кор. „Смели".
12) Нощна сигнализация съ електрическа
лампа за подофицери. 1 награда подоф. Борисъ
Христовъ Таревъ—к. „Дръзки", подоф. Димитъръ
Николовъ Богдановъ—к. „Дръзки".
13) Радиотелеграфъ за подофицери. I на
града подоф. Димитъръ Димитровъ Георгиевъ —
Крайбр. дружина, ефр. Иванъ Ивановъ Василевъ
— крайбр. дружина.
14) Ржчна сигнализация за подофицери.
I награда подоф. Цввтанъ Димитровъ Флоровъ—
Дунав, фл., подоф. Маринъ Ангеловъ Коновъ —
Дунав. фл.
15) Рж.чна сигнализация за моряци. I на
града ;|канд. под. Борисъ Лазаровъ Стояновъ — к.

„Храбри", морякъ Антонъ Русевъ Петровъ — к,
„Храбри".
16) Стрелба с ъ картечниците отъ торпедо
носците. I награда ефр. Генади Иосифовъ Савовъ — Дунавска флотилия, канд. под. Акани Николовъ Стефановъ — Дун. флотилия, морякъ Дамянъ Димовъ Дамяновъ — Дунавска флотилия.
17) Спасяване п а д н а л ъ човтзкъ отъ кораба
1 нагр. отъ Торп.Дивизионъ корабъ „Дръзки" Лейт.
Георги Пецовъ, 1 нагр. отъ Минния Дивизнонъ мо
торна лодка „Добротичъ" — подофиц. Светославъ
Абаджиевъ.
18) Десантни състезания. 1 награда отъ Торп.
Дивизионъ, корзбъ „Храбри"—Лейт. Ив. Писковъ,
1 награда отъ Минния Дивизионъ Моторна лодка
„Баликъ"—подоф. Пенчо Пушковъ.
19) Торпедни стрелби. I награда корабъ
„Строги" — Мичм. I р. Атанасъ Шалапатовъ.
20) Ветроходство съ д е с е т о р н и . 1 награда
— Черноморска флотилия Торпеденъ Дивизионъ
Мичм. I р. Вал. Паспалеевъ.

ИЗЪ ЖИВОТИ И ДЬЙНОСТЬТН НА БЪЛГАРСКИЯ НЛРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.
За нуждите на детските летовища на орга- дателя на организацията ни и гл. секретарь познизацията презъ настоящата година бъха наба- дравиха конгреса отъ името на Б. Н. М. С. Въ
вени 189 легла разпределени между клоновете прочувствената си поздравителна речь председакакто следва:
теля изтъкна връзката между търговията и мореВарн. клонъ поржчани25л., 12 отъ Г.У.Т. всичко 37 плаването и проведе сполучливо паралелъ между
Габрс
Габровски кл.
„
8 „ 4
„
, 1 2
бурите въ стопанския животъ съ тъзи ВЪ морето,
Ппмги
Ломски
20
30
"
зп
т10
чп к а т о и з т ъ к н а значението на мждростьта, волята и
Ямболски
4
2
6 борческия духъ на водачите за успешното имъ
Русенски
90
10
100 преминаване. Думите на председателя бъха по
Всичко 147 38
185 срещнати съ бурни ржкоплъткания отъ страна на
търговците. Бившия дългогодишенъ председатель
— Презъ настоящия летенъ сезонъ откриха л е
на Соф. Търг. Индустр. камара, г-нъ С. Ж- Д?,"
товища следните клонове на Б. Н. М. С.
ОВ
смънавъ
Варна
"
^ ' Р а з чувствуванъ, цЪлуна председателя на Г.
Варненски кл. сборно летовище
У. 1. за топлите и сърдечни думи казани по ад
Габровски „
"
"
ресъ на търговците
Г.-Ореховс. „
Ломски
„
»
„
••—• По поводъ подаръка на Плевенската Сшр<
Павликенски
Пост. комисия отъ предмети, изработени въ Тете
Пловдивски„
Созополъ венското дърводълско и Троянското грънчарско
Плевенски „
с. Галата занаятчийски училища, Плевенскиятъ ни клонъ
Русенски „
Варна устройва лотарии съ тези предмети:
Сливенски „
Ахтополъ
— На 10. т. м. въ заседанието на Г. У- ''
Шуменски „
Варна секретаря на Русенската Търг. Инд. камара, г »•
Ямболски „
.
.„„„„„
я
Созополъ
— На 5. юний т. г. въ Стара Загора стана Бахаровъ, изложи развитието на въпроса за съз
освещаването на плавателния басейнъ на фабри даване на българско корабоплаване по р. Дунав*е
ка „Мебелъ". Въ тържеството взе участие клона и
„к„изгледите за такова въ близко бждеще. До°Р
„гли
боснованото
твърдение, че
че слчцествувагь
сжществуватъ усл«
УсЛ°"
на Б, Н. М. С. Следь водосвета инж Даракчиевъ ообоснованото
твърдение,
е изнесълъ сказка на тема: „Значението на плу- *"* " С Ъ З Д 9 В а Н е н а б ъ л г ' корабоплаване, поради
ването и плажа". Произведени еж били състеза- п о с т о я н с т в ° т о въ размера на трафика, установен*
от
ния по плуване.
"ь статистически аанни.
данни, ПППНПРПРНИ
подкрепени И
и отъ значе
значе-отъ
•о
на
българското
параходство
за
намалението
На 3. юлий т. г. Софийскиятъ ни клонъ е нието
V"""" .""»'"»"">•'•>"•'"•'
1ЯЙПЯТЯ м о ^ ? \ 1 . .
.^
..
«..-!_ п Ж Т Ь . че
Ч
органкзиралъ сказка отъ професоръ МутаАчиент.
" а н а в л а т а "зобщо, показаха за лишенъ пжть,
1утас чиевъ
на тема: „Брегове и хинтерландъ"
'
Р
становището на Б. Н. М. С. отговаря напълно н»
— На 9 юлий т г в-г. к я „ м Я4Днешните нужди и интереси на стопанството ниР
ХИ-я контресъ на с ъ ш а на I
?
п™ РИГЬ ' Г л а в н ^ причини за изостаналостьта ни на р *
конгресъ на съюза на търговците. Предсе- ката се криятъ въ липсата на каквото и да е РС
е

л
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кровителство на нашето корабоплаване отъ стра
на на държавата и въ стремежа на нЪкои заин
тересовани да провалятъ всички инициативи, които
се зараждатъ.
Добре аргументираното заключение да се
продължи съ още по голъма настойчивость въ
- следвания до сега пжть, като въпроса се изучи
най-всестранно и се изнесе мотивирано предъ съ
ответните фактори, срещна пълното удобрение
на Г. У. Т.
— На 18. юлий т. г. замина съ парах. „Царь
Фердинандъ" екскурзията, устроена отъ Г. У. Т.,
до Цариградъ и обратно. Заминаха 42 екскурзиянти и всички се завърнаха доволни отъ добрата
уредба на екскурзията.
Екскурзията беше организирана така, че екскурзиянтигв имаха възможность да жив-вятъ и се
хранятъ на парахода, като разглеждането на за
бележителностите на града ставаше съ водачи и

г. к..
МОРСКА СНИМКА НА НДШИГВ КРАЙБРЕЖ
НИ ВОДИ.
Хидрографското отделение при Географския
ни институтъ тази година предприе извършване на
морска снимка покрай нашит* брътове. Това е
капитална работа отъ твърде голямо значение за
мореплаването ни. Предвиждаме трудностите, кои
то ще се срещнатъ въ изпълнение на тая задача,
защото липсата на специални плавателни еждове
ще спжва редовностьта на работата, но въпреки
това не можемъ да не изкажемъ задоволството
си отъ почването на подобно д*ло. Требва да се
предполага, че морските ни части, които еж пр*ко заинтересовани въ правилното и успешно из
пълнение на работата, ще укажатъ всичкото си
възможно съдействие.
До сега нашето мореплаване се задоволява
ше да използва картите, изработени отъ руситъ
и англичаните' презъ Кримската (1835 г.) и РускоТурската война. Пззи карти не бтзха точни, но за
доволяваха въ едри черти възможностите на тър
говското корабоплаване около нашит* брегове.
Днесъ обаче нуждите нарастнаха и по-точните из
следвания на крайбрежните води еж наложителни.
Случайните, изучавания, които еж правени отъ на
шит* моряци, макаръ че еж били отъ полза, не
могатъ да иматъ тази тяжесть на точность и абсо
лютна сигурность, която щ е се даде отъ едно си
стемно изследване.
Остава да пожелаемъ на отговорните фак
тори да отидатъ по далеко въ това направление
и обзаведатъ ц*лото предприятие съ единъ спе
циално пригоденъ корабъ, който всекога ще оп
равдае своето сжществувание, защото ще спести
много трудъ, пари и време, а впоследствие ще
изпълни и друго назначение. За нашето бедно ко
рабоплаване такава комбинация е много уместна.
Върваме, че туреното начало ще покаже и
правилния п ж т ь н а изпълнението. Мислимъ, че ако
се постави правилно въпроса, едновременно съ
морската снимка би требвало да се предприеме
изучаването на крайбр*жнит* води въ физическо,
биологическо и риболовно отношение.
Съ това, следъ като се допринесе твърде
много за удовлетворение на нашит* нужди, ще
отбележимъ единъ активъ въ културната съкро
вищница за изучаване моретата.
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превозни средства, включени въ цената на екскур
зията.
— На 20. юлий т. г. делегация въ съставъ
председателя на Г. У. Т. П., Стояновь, професори
те Ст. Консуловъ, Ст. Бончевъ, Мутафчиевъ и г-да
Д. ТодоровъиБ. Кеповъ отъ Софийския ни клонъ,
се яви предъ министра на Външните работи. Де
легацията изложи предъ Г-на Министра схваща
нията на организацията по редъ въпроси отъ ней
ната дейность. Особно внимание отд-вли делега
цията върху въпросите въ връзка съ р. Дунавъ.
Г-нъ Министра е изслушалъ становището па ор
ганизацията и е подчерталъ доволството си отъ
дейностьта на Б. Н..М. С , като е обещалъ пъл
ното си съдействие. Министра е изразилъ жела
ние, да бжде въ по-пъленъ и близъкъ контактъ
съ организацията по повдигнатите въпроси.
— На 1. августъ т. г. замина втората екскур
зия на Г. У. Т. до Цариградъ и обратно. Пжтуваха 55 екскурзиянти съ парахода „Бургасъ".
НОВИНИ ОТЪ ГЕРМАНИЯ.
— За въ бждеще германската Леванте Линия
ще обслужва редовно всеки 14 дни Алжирското при
станище едновременно отъ Хамбургъ, Бременъ и
Антверпенъ. До сега корабите, тръгващи за Алжиръ, б*ха доста нередовни. Алжиръ се посещава
ше най-много единъ пжть въ месеца и то въ зависиместь отъ товара.
— Въ Хамбурското пристанище е имало на
1. априлъ т. г. 154 морски кораби извънъ служба,
а числото на сжщит* на 1. маргъ т. г. е възлизало
на 152. Общо взето на 1 Априлъ е имало 526,334
Бр. Рег. тона безъ работа, а на 1. мартъ числото
на отстранените отъ служба Бр. Рег. тона е стигало
546,298, значи презъ априлъ положението се е по
добрило съ около Зш6°1о. Отъ всичките 154 ко
раби 144 еж германски. Числото на отстранените
отъ употреба кораби въ Бременъ и Бремерхафенъ
до средата на месецъ априлъ т. г. е 47 съ общъ
тонажъ 01 ъ 230,000 Бр. Рег. тона. Отъ тия 47 ко
раби 14 принадлежатъ на Ллойдъ, 11 на Ханза, 9 на
Шухманъ, 7 на Арго и 5 на разни други параходни
дружества.
— На 31. май т. г. се отпразнува най-тържественно въ Германия за 17 пжть деня на най гол*мото досегашно морско сражение: морския бой
при Скагеракъ.
При скагеракското сражение свъта вид* чудо
вищното стълкновения на две могжщи флоти. Найвисокит* постижения на военната морска техника,
непонятната издържливость на чов*шкит* нерви и
безразличието къмъ хладната смъртъ б*ха заста
нали вертздъ кипящето море въ злокобенъ двубой.
При това сражение взеха участие отъ страна
на Германия: 16 гол*ми бойни кораби, 5 бойни
кръстосвана, б стари линейни кораби, 11 малки
кръстосвача и 61 разрушители.
Английскиятъ военъ флотъ при Скагеракъ се
състоеше отъ 28 големи бойни кораби, 9 бойни
кръстосвача, 8 бронирани кръстосвача, 31 малки
кръстосвача и 74 разрушители.
Англичаните загубиха 115,025 тона кораби
въ това число 3 големи бойни кораби и 6,094
души обслуга, а германцит*—61,180 тона кораби,
между които само единъ гол*мъ боенъ корабъ и
2,551 човека отъ обслугата. Нтзмскиятъ флотъ се за
върна съ 177 души пленници, докато английския
съ нито единъ.
Н. Бакаловт..
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Р Я З НИ
— Четирите електромотори за неотдавна спус
натия на вода гигантски френски корабъ „Норманди"
СА вече гогови. Новия океански колосъ има 73,000
Бр. Рег. тона, а всъки единъ отъ четириГБ му елек
тромотори притежава мощность отъ 40,01)0 к. с.
^ ь тяхното привършване еж построени най-голъМИГБ до сега вь сввта подобни електромотори. Изчисляаать, че скоростьта на „Норманди" ще възлиза
на 30 мили въ часъ. („Бременъ" и „Европа" взиматъ 27.8 мили на часъ).
— Бюджета на Американския воененъ флотъ
е намаленъ съ 17%. Новиятъ бюджетъ възлиза на
270 милиона долари, докато пораншниятъ б е 308 пллиона. Следствието на тия спестовни мерки ще бжде
отстраняването на Чз отъ военните кораби отъслужба.
— На френския бързъ параходъ „Илъ дьо
Франсъ*е построенъ напоследъкъ единъ специаленъ
подъ за кучета. По тоя начинъ се доставя „голъмото" удобство на пжтниците съ кучета, да могатъ
и при лошо време да дресирватъ и разхождатъ
четиртикракитъ- си приятели.
—На източния Игалиянски брътъ при приета-'
нището Лнкона еж започнати предварителните ра
боти по постройката на новото пристанище. По
настоящемъ се потапятъ въ морето големи 120
тонни бетонни блокове, които ще образуватъ си
гурен ь вълноломъ за закрила отъ бурно море.
—Принадлежащата къмъ типа „Сирена", италиянска подводница „Номаде" е била на 27. мартъ
т. г. спустната на вода. Тая нова подводница има
около 600 тона водоизмъттване и е строена .въ
корабостроителниците при Монфалконе.
—Потопения при Скапа-Флоу линиенъ корабъ
„Принцъ—регентъ Луитполдъ" е вдигнатъ отъ
морското дъно и преминалъ едно разстояние отъ
200 морски мили, влаченъ съ киля на горе, и е до
каран ь вь пристанището Фиртъ офъ Фортъ.
— Най-бързия разрушителъ въ света притежа
ва за сега Франция. Честьта да бжде първенецъсъ
скоростьта си между военните кораби се пада на
флотилния водачъ „Саззагс!" , (спуснатъ на вода
презъ 1931 г. 9.Х1, 2,700 тона, сь 5 орждия по 13,8
см., 1 сь калибъръ 7,5 см. и 4 по 3,7 см. Освенъ
това кораба притежава 6 торпедни тржби) Тоя раз
рушителъ е вписанъ въ \Меуегз'оЬи5 джебенъ наржчникъ съ скорость 43,3 вжзли. При плавания е
постигналъ въ продължение на 3 часа- скорость
оть 43,4 в., а средната скорость е била 42,9 в., тъй
ча общата средна скорость може да се смета на 43 в.
Преди 10 години най-гол-вмата скорость на
воененъ корабъ б е между 33 до 34 вжзли.
Най-бързия английски разрушителъ „Сос1пп1доп" (спуснатъ на вода презъ 1929 г. 8. УШ; 2,000
тона съ 5 орждия по 12 см., 2 по 4 см. и 8 тор
педни тржби) е достигналъ максимална скорость
до 40 в. а средната му такава възлиза на 38 в.
—Напоследъкъ е привършена новата английска
подводница „Тпатез" (2,165 тона), Това ново тво
рение на военнитк корабостроителници отстжпва
по големина само на английската подводница „X" I
(2,425 тона) и на френската „Зигсоиг"" (3,260' тона,
съ две орждия отъ 20,3 см. калибъръ въ специални
подвижни кули и 6 торпедни тржби).
Съпротивлението, което ще издържа обвивката
на „ Г п а т е з " е изчислено за дълбочина до 120 м
Наи-големото обаче и отъ особенно значение, пос
тижение на тая подводница е нейната надводна
скорость „ТЬатез" е първата въ света.

Год. X. Брой 7.

За отбелязване еж и две особенни приспособ
ления, които ще осигуряватъ на обслугата, въ слу
чай на опастность подъ водата, незабавно напускане
на подводницата.
НавсЪкжде се говори за разоржжение, обаче
действителностьта показва, че народите се въоржжавать. И докато несправедливи „Мирни" договори
притискатъ онеправданите, Франция си запази даже
специалното право да задържи своята „Зигсоиг",
въпреки прекомерната големина на тая подводница.
Н. Бакаловъ.
ФРЕНСКИ МОРСКИ МЯНЕВРИ. Средизем
номорската ескадра отъ френската военна марина
е вдигнала котва за морските маневри, които ще
се произведатъ тая година и, споредъ френския печатъ, ще бждатъ особенно важни. Действията на
ескадрата ще се развиятъ по целата дължина на
френска северна Дфрика.
М. Д-въ.
НОВИ КНИГИ.
Излезла е отъ печатъ книгата „Частни и общи
аварии на к о р а б и т е и с т о к и т е и начина за
тЪхното класиране и у р е ж д а н е " отъ Н. Я. Найденовъ, капитанъ при Б. Г. Пар. Д-во.
Това е единъ трудъ, въ който авторътъ се е
старалъ да разясни и изчерпи една материя отъ
която твърде много се чувствува нужда въ нашата
извънредно бедна морска литература.
Книгата третира главно въпроси за общи и
частни аварии на кораби и стоки и действията,
които требва да извършатъ заинтересованите лица.
Извлечени еж' и указани правилата на международ
ните конвенции, които уреждатъ случаите на аварии
и които требва да се знаятъ отъ всеки корабоначалникъ или арматьоръ.
Въ разглеждане частните аварии авторътъ се
е постаралъ да разясни всички възможни случаи въ
мирно и военно време.
Не е избвтнатъ въпроса за морските застроховки и договори за наемъ на корабъ.
Книгата е лобре написана и леко се чете, тя
е едно необходимо пособие и ржководство за всич
ки, които работата свързва съ живота на морето
и мореплаването.
Въпросите, които се третиратъ еж разгледани
изчерпателно.
Редакцията на сп. „Морски Сговоръ" препоржчва тоя трудъ, като съвременъ и полезенъ.
Книгата може да се изиска отъ канцеларията
на Б. Н. Морски Сговоръ ул. „Царь Борисъ" № °
г К—Варна. Цената й е 50 лева.
РпЪ ОНо ВизсЬ ВегПп 1933. „СМег [Р1адде
ипй М т р е 1 а Ке1тау НоЪЬтд 202 страници, съ
множество картини на дълбокъ меденъ печатъ.
Цена: 6.00 К. М. (герм. марки).
Изъ подъ винаги спокойното и увлекателн
перо на Ви5сп е излезла една нова хубава творо3„Сюгег Р1адде ипй \№тре1" рисува целокупния
животъ на германския воененъ флотъ. Неговит
скърби и радости, плаванията на различните части,
групи въ походъ. брегова артилерия, товарене н^
вжглища," артилерийска стрелба, плавания въ ЧУ№^
води, въ Далечния Изтокъ и редица още сцени с»
майсторски, въ картини и съ слово, ожитворени
предъ очите на четеца. Всички откжелеци, взет
отъ самата действителность и предадени съ речьт
на моряка, се четатъ увлекателно отъ младъ
старъ, безразлично запознатъ ли е отъ близо съ
моряшкия животъ или не.
Н Б"в>
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ФРЯНКО - БЕЛГИЙСКЯ
=:=::::=:=:::: и БЯЛКЯНСКЯ БЯНКЯ
ЯКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Калиталъ 150,000,000 лева напълно внесенъ
Основана съ участието на"Вагцие Ве1де роиг ГЕи-апдег,
Брюкселъ, (филиали на ЗоаеЧе (Зепегаю ае Ве^д^^ие),
Вап^ие о!е ГС1плоп Рап51еппе, Парижъ, Мепег Вапк-Уегет, Виена, Ое51егге1сЬ15сЬе Сгеал1-Яп51а1г Гйг Напие! ипс1
ОешегЬе, Виена, С1пдап5сЬе ЯНдетете СгесШ-Ъапк,
Будапеща.

ЦЕНТРЯЛНО СЕДЯЛИЩЕ 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
въ Б ъ л г а р и я и с т р а н с т в о .
ИЗВЪРШВЯ ВСИЧКИ БЯНКОВИ ОПЕРЯЦИИ
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. Отпущаме на кредити
срещу реални гаранции. Приема влогове при най-из
носни условия, издава спестовни книжки.
ТЕЛЕГРНФИЧЕСКИ ЯДРЕСЪ: ФРННКОБЕЛЖЪ.
Телефони №> № 189, 470, 646, 1197, 1275 и 1332.
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ОБЩОДОСТЪПНИ БЕСЕДИ.
За да се улесни просветната дейность на клоновете отъ Българския Народенъ Морски
Сговоръ и т-ЬхнитЪ деятели, Гл. Упр. Тъ\по на организацията е започнало издаването на редица
общодостжпни беседи изъ областьта на морезнанието. Беседите се печататъ въ ограничемъ брой и
се разпращатъ само на управителните гвла на клоновете, отъ кждето може да ги получи нсЬки
беседчикъ, който би искалъ да изнесе и развие известна тема за опознаване съ морето, морската
деятелность и т. н.
БеседигЬ еж приготвени отъ компетентни специалисти, но така, че удобно да могать да се
използватъ отъ всЬки беседчикъ 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 спеЦално къмъ ГБХЪ нагодени серии отъ светливи картини, които правятъ още по-гол%мъ интереса
къмъ беседигь* и още по-вече улесняватъ, и изнасянието имъ отъ лектора, и възприемането имъ
отъ слушателите.
СВЪТЛИВИГБ картини за вевка беседа, се пазятъ въ Гл. Упр. Тъло— Варна, отъ кжцето веднага
Ще бждатъ изпращани, при поискване било отъ Упр. Тъ\по на клона, било отъ съответния беседчикъ.
Наименование на беседата
Нуждата отъ Български Народенъ
морски Сговоръ
Морето и слънцето—лъчебно зна
чение и използуване
3 | Историческо развитие на военно
то и търговско корзбоплава!
не и значението имъ за на|

I Година на |
издаването;
1930
1930
1932

рОДИТБ.

Нашиятъ черноморски бръгъ(Географски прегледъ)
Българска ривиера (Опитъ за кли
матично— здравол-вчебно
проучване).

1932
1932

Явторъ на беседата

Боой на свътливитъ картини,
приготвени зз беседата

П. Павловъ, секретарь на Г. У. Т. 35 свътливи картини
(диапозитиви)
отъ Б. Н. М. С.
42
свътливи
картини
Д-ръ Ял. Недвлковъ, управитель—
(диапозитиви)
лЪкарь на Детския морски
санаториумъ край Варна
П. Павловъ, секретарь на Г. У. Т. 45 свътливи картини
(диапозитиви).
отъ Б. Н. М. С.
Ив. Батаклиевъ, редовенъ доцентъ
по геогрифия въ университета
Д-ръ Ял. Нецълковъ, управитель—
лъкарь при Детския морски
санаториумъ край Варна.

ВЪ СКЛЯДЯ НЯ ГЛЯВНОТО УПРЯВИТЕЛНО ГБЛО НЯ БЪЛГЯРСКИЯ
НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ СЕ НЯМИРЯТЪ СЛЕДНИГВ
ПЕЧЯТНИ ИЗДЯНИЯ:

Морска библиотека № 1, цена. . . 3 лв.
Морска библиотека № 2, цена . . 4 лв.
Морска библиотека № 3, цена . . 5 лв.
Морска библиотека № 4, цена . . 6 лв.
Морска библиотека № 5,

изчерпана.

Морска библиотека № 6,

изчерпана.

Морска библиотека № 7,

изчерпана.-

Морска библиотека № 8, цена . . 11 лв.
Морска библиотека № 9, цена . . 11 лв.
Морска библиотека № 10, цена . . 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", гол. I,

Черно море (общодостжпни студии) —
часть 1—отъ Сава Н. Ивановъ, цена . 30 лв.
Черно море (общодостжпни студии)—
часть II—отъ Сава Н. Ивановъ, цена . 30 лв.
Практически указания за пред
сказване на времето отъ Сава
Н. Ивановъ —
изчерпано.
Метеорология отъ Сава Н. Ивановъ,
цена
25 лв. .
ОкеанографияртъСава Н. Ивановъ,
цена . . . . 30 лв.
Изъ дневника на единъ морски
юнкеръ отъ С. Черноморски, цена . . 20 лв.
Плаване отъ А. Друмевъ, цена

. .

15 лв.

ч

Нуждата отъ Б. Н. Морски Сговоръ, неговитв цели, сръ\цства
и дейность, отъ П. Павловъ —
цена

5 лв.

изчерпано.

! Морето и слънцето—лечебно знаизчерпано. ! чение и използване—отъ Д ръ Ал.
Недълковъ, цена
5 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. III, цена 120 лв.
Историческо развитие на военно
Сп. „Морски Сговоръ", год. IV, цена 120 лв.
то и търговско корабоплаване
и значението имъ за народите»
Сп. „Морски Сговоръ", год. V, цена 120 лв.
отъ П. Павловъ, цена
5 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. VI,
Нашиятъ Черноморски брътъ (Гео
броеве 7, 8, 9, и 10 цена . .'60 лв.
графски прегледъ) отъ Ив. Батаклиевъ, цена
5 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. VII, цена 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. VIII, цена 120 лв. Българска ревиера (Опитъ зз кли
матично— здразолъчебно проучва
Сп. „Морски Сговоръ", год. IX, цена 120 лв.
не, отъ Д-ръ Ал. Недълковъ, цг;на .
5 лв.
Гребане и в-втроходство — •
изчерпано Излазъ на България на Б-БЛО мо
ре (Реферати и протоколи, дърПравилникъ за морскитв и
жани
вь Академическата конфе
ръчни спортни легиони —
изчерпано
ренция, уредена отъ Б. Н. М. С.
Правилници за водния споргь, цена . 5 лв.
презъ 1929 г. в ь София), цена . . . . 25 лв
Сп. „Морски Сговоръ", гол. II,

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

ЦЯРИЦЯТЯ НЯ ЧЕРНО МОРЕ, —
НЯЙ-КРЯСИВИЯТЪ К У Р О Р Т Ъ
ВЪ ЮГО-ИСТОЧНЯ Е В Р О П Я

АРНА

Най-модерни бански съоржжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу баниттз, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
Красиви околности. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близкитъ околности, както и до Царградъ.
Всички видове спортъ — развлечения: театри, кине
матографи, тенись клубъ, морски тържества.
Голъми музикални тържества въ началото на
м. августъ съ участие на най-видните български лртисти.
Презъ сезона гостуватъ народния драматическн 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.
Объдъ или вечеря въ пьрвокласни ресторанти
отъ 40—60 лв.
Въ второстепени ресторанти се получава здрава
и изобилна храна на по-низка цена.
Табълъ д'отъ отъ 100—120.
Лътовна такса и карта за целия сезонъ 20 лв.
„•^-«М»*"*"

Такса за банигЪ:
-щ^
1. Студени бани

( I класа кабина 10 лв.
ц
^
5 лв,

2. Топли бани

( I класа кабина 30 лв.
|ц
^ 20 лв

Басейнъ

15 лв.
Отъ 15. юний до 15 септемврий лвтсвницитъ се пслзватъ съ 25°/0 намаление по

Т^7Т?3| списъкъ на квартири, дава

г

" "

"

всички сведения и настанява
лътовницитъ

на

квартири

безъ възнаграждение.

1ЙЕШЗЩ—ДО^ФСЗ^^
г

Ь»-Л

ОТНЛСЯЙТЕ СЕ ЗЯ
ВСИЧКО ДО БЮРОТО
ЗА ЛЪТОВНИЦИ.
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БЪЛГАРИ ПЖТУВАЙТЕ
ПЖТУВАШЬ ПО
1Ш МОРЕ!
миг и

, Българско Търговско Параходно Дружество — Варна.
V ОЙИ 1 ^ «

г
* . « , „ „ , * параходи
паоаходи за
за ддамполучите
възИзползувайте
дружествените
а у м въз
можностьта да се полюбувате на морето!
?ъ*а?аходит? на Българското Търговско Параходно
Дружество можете да направите пжтувания, които да
Ви оставятъ мили неизлъчими спомени. Вие ще опоз
наете крайбръжието 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:
|
а Крайбръжна: Варна-Бъла-Месемврия — Анхиало-Созополъ — Бур'
гасъ—Кюприя—Василико —Лхтополъ и обратно;—два пжти седмич
но _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-Палестина'
Александрия—Портъ-Сайдъ—Островъ Кипръ—Пирея и ооратно-два
• пжти въ месеиа.
•
При групови пжтуаания Дружеството прави намаления на тарифите си
пт-ь 30 до 5С°/л (но не и върху храната).
Особенъ интересъ представлява пжтуването до Александрия, което се^звършва съ луксознитъ и бързоходни параходи „Бургасъ" и „Царь Фердинандъ ,
ОБИКНОВЕННИ
ЦЕНИ БЕЗЪ
За ХРЯНА
Пирейския рейсъ:
За Александрийския
рейсъ:
„
( I класа . . лв. 5000
класа
лв
Отиване и
I '
• • - 8000
лв. 4600
класа
Отиване и
'
) II класа . . лв. 6000
ВП , Г!|ЯНР
» III
връщане
| 1Ц ^ ^ _ _ ^
^
лв. 2000
Ш
класа
връщане
За крайбрежния рейсъ:
I класа
лв. 680
I класа
Варна—Бургасъ )
II
класа
лв.
540
[[ класа
и обратно
|
111 класа
лв. 360
Ш класа
Храна по лв. 150 на день за I и II класа, за българското крайбръжие

Варна—Ахтополъ
и обратно

400
300
200

Забележка: Свърхъ гормигЬ такси за пжтнишкнтЪ билети се събиратъ допълнително кейоправо въ Варна и Бургасъ по 15 лв., а въ малкигв крайбр-вжни пристанища по 5 лв. налице.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващигЬ, се получаватъ отъ
енциитъ въ Варна и Бургасъ и крайбрЪжниГБ, а сжщо и отъ Дирекцията.
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