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С Ж Д Б

1\.
И ввгъра обгаря имъ лицата,

Морето плиска, тихо се разлива,
Блестятъ далечъ измамни дални ни;
Вълнува се цввтътъ на синя нива

Повъхнапи отъ скърби и беди,

Безпаметно гпавитв си навеждатъ,
И погледи упаднали

И обланъ бвпъ отъ чайки се извива

примрежватъ,

Надъ тъмнит-Б води.

Надъ морски ширини.

Кжде ли' пакъ бездомни ще занръкнетъ,

Тамъ лодки бъли синури чертаягъ,

Прокудени, сами, всрвцъ туй море?

Рибари въ т-Бхъ приведени гребятъ;

.

Дали пристанище дапечъ ще эърнатъ,

Размекнали ржце юмруци стъгатъ,

ИЛИ

Размахани весла се тежко слагатъ

.

не ще се никога эввърнатъ

Къмъ родни брвгове? ...

Затъватъ и шумятъ.

Навредъ море, разгънато, раэпвно..
И тихъ, 'самотенъ ппвсънъ на вълни;

Нататъкъ, все натагъкъ, кънъ безкрая,
Отмврватъ пжтя тежкит-В гребла,

Нжде огиватъ

Просторни ширини се тамъ реэгръщатъ,

-

т-В не щатъ да

знеягъ,

Една сждба, еди нъ ще бжде краятъ

Морето и небето се прегръщатъ,

..: .

На бжднигв имъ дни.

Въ синкава мъгла.

Невърне ширь водитв си резлива,
И нвма брвгъ, де погледа да спре;
Гребятъ рибарит-В съ сетня сила,
1\ тъмна нощь косит-Б си разтила

Надъ Черното море.

Г. И.

ввлнвнски пвктъ,
Подписването' на балканския пактъ между
Югославия, Турция, Гърция и Ромжння е едно отъ
голвнитв събития, станали спедъ войната въ между
народнит-Б о:rношения.

гатъ да бждатъ третирани като сериозна опасность

Тенсгътъ на пакта явно показва неуклонното
желание на нашигв съседи да консолидиратъ създа
деното отъ нирнигв. договори положение и съ
единъ международенъ официаленъ актъ да потвър

потърсимъ причинига на тия изненади, които агар

за мира, която може да компрометира спокойст
вието и реда у нашитв съседи.
Безъ да

на

вилно

ни

оценимъ въ пълния му обенъ, като международенъ

резултатни

съседски

1\ко
искренно,

желанието
ние

за

че

признаване

пра.

вата на нашитв малцинства и излиза НИ на Егея мо-

претенция.

'решения. И само по

можемъ да

пжтя на конпро-

уреждаме

нашига

не

тръбва

да

си

затваряме

очитв

силата на нвщетв тъ вървятъ по линията на най-мал
кото съпротивление. И това ще се унвжеиъ ние, ако

продължаваме нашата пасивна и неповратлива поли:

на единъ наропъ,

ниръ и споразумение е

имаме

Югославия търсят'; изхода на свободно море. По

би трвбвапо 'да става

не допущаме,

което

отношения.

Засега

зумието на народит-В е наддвлвпо въ желанието за

на дръвника.

за

предъ действителностьта, че както Ромжния, тъй и

въ Ньойи. Днесъ, когато може да смвтвие, че
озлоблението отъ войната е замрt.ло, че благора

главата

даде това,

. мисит-В . f:lие ще

сили

ното си право да се бори не за придобивки, а за
своето сжществувание и да не си слага доброволно

междуна

. Като основа за политическата агресивность
на всвка държава снътаие, че сж инономическигв
въпроси. Такива тръбва да бжпатъ и нашитв раз
бирания. Въ сблъскванията на интереситъ изник-·
ватъ и нонфпиктигв. Нонпроииситв всвнога даватъ

кигв отстжпки кънъ насъ, за да обезпечатъ нашето
влизане вътова споразумение. Това не бъха жертви,
които щвхв да понесеть нашитв контра генти, а изпъ
лнение на доброволно поети отъ твхъ задължения.
Това бвхв единственото малко права, които

иакаръ и налъкъ, за да се откаже отъ елементар-

въ

народното положение.

тираме още веднъжъ чрезм-Врния егоизъмъ на нашигв
съседи, които не нанвриха въэножноститв за мал

съвестьта

пжтиша

години, въпрвки иэмънипитвсе условия въ между

вктъ, обаче не ще сгрвш и мъ, ако гледаме на него като
успвхъ на француската политика. Невлизането на
България въ тоя пактъ не намалява неговото значе
ние. Ние ще тръбва съ болка на душата си да конста

изнудване

и не сме търсили тия

. Повече отъ 15 години ни цвлятъ отъ Ньойи,
но ние още вървимъ съ идеологията на 912 и 13

посгавкигв на такова едно споразумение, за да го'

въпросъ за

нвкого, тръбва да

убедени въ правотата на своята кауза, ние чакаме
нвкой . отъ
вънъ
да. ни
признае
правото и

мира.

миръ и споразумение, ~'He

на

роцнигв, отношения, които даватъ за момента най
възможнит-В постижения. Затворени въ себе си и

Нъиане възможность да проникне мъ въ пред

ние получихме подъ гаранцията на великитЪ

сърдимъ

чаватъ и така разочарованото сърдце на бълга
рина. Една отъ гпавнигв причини е, че ние никога
не сме преценявали политическата обстановка пра

дятъ ненарушимостыа на твхнитв постановления
по отношение на придобивкит-Б и правата на побе
дитепигв. Съ това падатъ огъ цневенъ редъ всички
тия малки неразрешени отстжпни на победителигв
КЪмъ победенитв, за които се поеха задължения при
подписването

се

.

тика на ввчно незадоволство и оскърбление.
сжщо търсинъ изходъ на море. И това

Ние

наше тър

сене трвбвв да ни бжде съединителното звено за

сближение първо съ Югославия и следъ това съ
Роижния, Туй сближение ще ни подготви бжце
щето сътрудничество

на

всички подписали пакта.

Но свнитв ние тръбва да стжпимъ единъ пжть за

винаги на здрава и реална по~ва. И не да чакаме
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времето да решава

въпроситв,

а

да

осамотеность съ пълно съзнание, че вършимъ д-В
лото на мира съ справедливостьта на своит-в про
тести къмъ сввтовнитв неправди. Тоя пжгь е опа

подготвяме

ГБХНОТО решение споредъ дадената обстановка.

Следъ подписването на пакта между четири
гвхъ наши съседи задачит-В ни, като че ли се по
ясно

очертаввтъ,

и

ако

сенъ

ни

катастрофа ще

бжде

неминуема.

Нъмаие претенциит-Б да очертаваме
на

нашата

външна

можности,

но

политика,

дългъ

ни

се

линиит-Б

нито

имаме

налага

да

тия

и

квиенистъ.

Какво тръбва да искаме. Реваншъ? Това би
било безумие и сигурно срвдство за. самоунищо
жение. Помирение? Това е бавно, но сигурно са
моубиство.
Остава ни едно: да разсвеиъ около себе си
мъглата на недовврието чрезъ првко
опознаване
на своит-В съседи, и съгласуване интересит-Б имъ съ
нашит-В.
До това време вжтрешно намъ ни тръбва
пълно обединение по всички гол-Вми национални

и тоя пжть не зе ме мъ поука

отъ това, националната

въз

поставимъ

открито
въпроса за нашето бждеще.
Ние се задушаваме въ гвснигв осакатени гра
ници на
нашата
малка държава. Окржжени съ

съседи, всвки единъ отъ които е тройно по-гопвиъ
отъ насъ, 'безъ приятели между великит-В сили,

въпроси, а

чужди

разрешение.

и

непознати

размиренъ

иначе,

елементъ

за

освенъ

като

5.

упоритъи

следъ това по възможность етапното

имъ

мира, ние стоимъ въ своята

Хр. Русе въ

инспекторъ "~ корабоплаването.

с у Б С И Д И И.
Субсидирането на корабоплаването води на
чалото си отъ времето на меркантилизма. Така,
Венеция и Испания плащаха субсидии на корабо
плаването въ края на 15 ввнъ, Франция плащаше
такава още презъ времето на Копберъ, а F\Hf лия
- отъ времето на Елизавета. Презъ време на
величието на Римъ, за да се подкрепи корабопла
ването, се е отпущало безплатно
риалъ З8 постройка на кораби.

косвена услуга на националното корабоплаване.
Субсидия се дава на
параходно дружество, на
ОТДБЛНИ линии или само на отцвпни типове кораби.
Целит-В на субсидията въ
корабоплаването
сж:
развитие
на
националното
корабопла
ване за засилване и обслужване на сввтовного
Стопанство и засилване изобщо на корабоплава
нето за нуждит-В на народното стопанство.
При преследване на тия три цели, тръбва да

цървенъ мате

имаме предъ видъ две основни положения: а) под

Откаго техниката направи гопвмъ превратъ
въ сввговното стопанство,
корабоплавателнит-В
субсидии добиха ГОЛБМО значение и станаха необ
ходимо звено въ стопанскополитическит-В
нвро

държане на корабоплаването на нуждната висота

и б]. увепичение на корабоплаването.
Поддържане
на
корабоплаването
значи,
да му се дава субсидия, която да го прави жиз
непособно и да е въ 'състояние да издържа кон

приятия.

Твэи субсидии се появиха въ много морски
страни, безразлично, квнъвъ стопанскополитически
оттенъкъ "преслепвагъ. ТБ се явиха даже и въ
страни, които
панско

изключително

имаха

песивнс

сто

цията за увеличение на
на

твхния

износъ:

редовнит-В и надеждни

значе

2)

морски

линии;

З) преходътъ отъ платнохода къмъ парахода;
преплитането на свътовнитв стопанства; 5) пре
ходътъ отъ блуждаещит-В кънъ линеЙНИТБ пжту

4)

вания.

Понятието субсидия. Корабоплавателни суб
сидии

сж

всички

помощи,

които

държавата

дава

на корабоплаването косвено или непоср-Вдственно
за

неговото

витиеили за

поддържане

постигане

или

по

нататъшно

раз

на известни стопанско-по

лигичеени и държавно-политически цели. Подъ
думата помощи не тръбва да се разбиратъ само
паричнит-В такива, но и всички други, дадени въ
вицъ на материали, опрощаване на мита, заеми

Обикновено

Увеличение на корабоплаването води следъ
себе си: 1. Засилване на досегашнит-В стопански
отношения съ другит-В страни, чрезъ съдействието

положение.

Едни отъ глаВНИТБ причини, които спомог
наха да се раЗВИЯТЪ суБСИДИИТБ на корабоплава
нето въ днешната модерна форма, сж: 1. силното
увеличение на индустриалнит-В страни и тенден
нието

куренция.

.

и пр.

субсидиит-В се даватъ отъ дър

на корабоплаването, а това ще се постигне: а)
чрезъ добро и икономическо използуване на на

личния плавателенъ паркъ и б)

живо участие въ' СВБТОВНИЯ товерообмвнъ.

. Освенъ стопански цели субсидиит-В преследватъ и държавнополитически. Коя отъ тия две
цели е по-важна, това е"ВЪПрОСЪ, на който нжчно
може да се отговори. Обикновено Tis вървятъ
успоредно.

Имаме и военни

субсидии,

жавата или нейнит-Б институти. Т-В биватъ непос
рвдствени и косвени. Непосрвлствената субсидия

цель увеличение на во~нния

се

телни

дава .направо

ната

-

подъ разни

данъци,
нищни

въ

намаление
и

канални

пари

или

форми:
или
такси

материали,

намаление

опрощаване
и

пр.;

КЪ мъ

а косве

на мита,

на

приста

тоя

родъ

субсидии, може да се причисли и субсидията,
която се дава на корабостроигелницигв, защото

т-В чрезъ

постройка

на евтини

кораби,

правятъ

чрезъ засилване

на превозния капацигетъ: увеличение на тснвжа,
откриване на нови линии или подобрение на
сжщесгвувашигв такива, или иначе казано, уве
личение на рейсоветв, посрвдствомъ скоростъга
на корвбигв: чрезъ намаление на навлото, а то
се постига чрезъ снабдяване съ модерни кораби,
използване на по-добро и ефтино гориво и пр.
2. Създаване на нови стопански връзки.
З. Стремежъ да се направи морската търговия
на страната независима отъ чуждия флагъ.
4. Стремежъ на националния тонажъ да взема

които

флотъ

съ

кръстосвачи, съ транспорти, хора

Обикновено

субсидии

се даватъ

инвтъ за
спомага
и

пр.

само

на

националното корабоплаване, обаче има случаи,
когато занъснвпи въ морското си развитие страни
търпятъ съдействието на чуждо корабоплаване и
плащатъ субсидии на чужди кораби. Такива суб
сидии даватъ Бразилия, Чили и Мексико. Обик-

Морски CГ~80p;..
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новено

и се

държавитt, които нвиатъ добре ,развито

норабоппаване, давагъ субсидии за поддържане
на' пощенската служба или за поддържане на из
вестни събщениясъ специапнн цели: така напр.
Бразилия дава субсидия на н-Бкои италианСКИ па

раходни дружества, за да

отъ

. 5.
6;

дава

и

дотогава,

докато

не

и

се

,

Този

родна статистика

12-- - -

I

')

на

субсидиига

Въпрвки

всичко," обаче,

установятъ известни
на

въ доста форми

междуна

се е натъквалъ

,

даНН\1

успвпо

върху

се е ~a се

субсидирането

св вговното корабоплаване. Това се вижда отъ

долнитt

. таблици:

5

I

Д

и

р

Е

К1 Т

Заеми
__
_ ~_

~

Н

СУБСИДИИ

И

,Даване на f

.,

~.,

,d}

x,:S:

<v

м

оо;

~ ~

., ~ ~ ;дър~кораби: ~~
<\)

~- ,.0----'

~U : ~!;:rltSia.::c::.Vti
~ ~ ,!i ~ i

ДЪРЖАВИ

1ft

~.,

,

i. Н._.... ..... _... !

(1')

~,i
:с
ез

О.,

;.. 0 : . ,

,1:(

,нl

нанални

вигв.леосвенигвосгаватъ съвсемъ неизвестни.

субсидиране .. Този

. t

и

защото се препвижпатъ въ бюпжетигв на държа.

този заемъ и свободния дава директнвта субсидия.
косвено

пристанищни

за директнит-Б субсидии може да се установи нвщо
.

субсидиране, защото разликата между пихвигв на

на

на

съзпа

флотъ.

ги сивгатъ за тайна и не ги. съобщвватъ. докато

начинъ

З. Заемитв сж сжшо една форма на директно

Начини

се

на много мжчнотии, защото много отъ държввитв

се практикува въ всички. морски страни.

начинъ на субсидиране се явява

Възвръщане

нето. Вс-Бки опитъ да се напр~ви една

Другъ начинъ е, когато се давать пари за

извършване на пощенската служба.

и пр.

Специални ж. п. тарифи,' които

Разивръ на субсидиитв въ корабоплава

дивиденди.

за е мъ.

2.

Освобождаване отъ данъци

7.

сн вта се, че тя е дала на' предприятието безлих
ве нъ

донесени

та1<СИ.

предприятието

даввтъ

пр.

ватъ за стоки, превозени съ национакния

Понъкога дър

жавата влиза наго акционерна въ

и

Разлика въ митото върху стоки;

съ национални кораби.

на норабоспособственицигв парична помощь. Тази

perdu.

мито

4.

субсидиране. 1. Ней-простиятъ

помощь се дава а fonde

даввтъ

З. ОсвобождаваНЕ7 настроителнитt материали

поцхоцяшъ пжтъ за английска Индия.

държавата

се

рабостроителницит-Б чрезъ суссидии.

държа линията Бриндизи- 1'\ЛексаНдрия. като най

субсидията е, когато

които

.2. Построяване на по-евтини кораби отъ ко'

пренасятъ 'работници

напр. l\нглия субсидира своя компания, КОЯТО под

начинъ на

облагит-Б,

1. Запазване на каботажното (крейбрвжното)

безъ корабигв и да туширатъ националния бръгъ, ,

на

отъ

плаване само за националния фпагъ.

за беритбата на кафето. Често пжти имаме случаи
на субсидиране на известна параходна компания,

Начини

състои

за запазване на корабоплаванеточрезъ закони':
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прЕ'ДИ воннага. обърната по настоящия курсъ. Това

р тъ данна, дадена' е субсидията
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Обща таблица за раэмвра на субсидиитвна
СВБТОВНОТО корабоплаване ..
Държави

1913

1927

г.

г

Унгария
. f\мерика

..

Всичко

,.

f\встралия
Белгия
Бразилия
България
Чили
Дания
Германня
Франция
Гърция

f\нглия
Холандия."

Италия
Япония
Канада
Мексико
Норвегия
f\встрия
Перу
Португалия.

.

10'00 въ мил.р.и.
1'20
12'09
0'28
1'01
0'53

4'94
0'24
5'75
0·28
0'49
0'53
7'06
55'36
0'34
9'69
3'65
20·20
24'23
12'27
1'13
j . 3'54 ,
12'73
0'06·
0'32·
15'18
0'63
10'15

Русия
Швеция

22'84'
0'34
24'89·
365
43'36
20'00
30'86
1'13
3'54'

Както се

3'49
189'0

..

205-:-72--

вижда

отъ

391'20
последната, таблица

.презъ 1927 г. СВБТОВНОТО корабоппаване е било
субсидирано съ -390 ииииона германски .нврки, а
каго се взематъ подъ внимание

и косвенигв эеуб
сидии, става- ясно, -че .,.~вБтовното 'корабоплаване

1/2

е субсидирано съ
милиардъ марки годишно.
Какво влияние указва субсидията. Подъ
каквото' и ФОРМа да е субсидията, доказано е, че

тя нжде помалко, кжде повече спомага за увеличение

на търговския флотъ и на корабоплавателнигв
линии .. Тя увеличава не само тонажв, но и качеството на. флота,
".,
.
Безъ субсидия сввтовниятъ тонежъ.би се раз

вилъ

много

по-бавно

и

ВЪ

масщабъ.
НаЙ-ГОЛБмата заслуга

е спомогнала за
нъмъ линейното

Q'06
0'32

мitо(о····ПО-маЛ1.нъ

на субсидията е, че тя

преминаването' отъ
пжтуване,

бродя щето

наето пънъ е отъ го

ЛБМО значение за стопанското.
положение.на
една
:.' ,'.'. '- --'
,
....
~

'. " '

страна.

Общо. взето,

0'63'
17'00

.

Испания

. 3'41
3'85
4'52

Южна f\фрика

-'

."".";;' .....-:

тя спомага

спадане 'на" навлата.

за

Рогевъ Б.

~

"",j .

Въ последно време техниката 'достигна до 'По

МОрСКИТБ

дълбочини,

начини

които

за'

Иjм1й:тl3iнъ

'

уреди-дъномБри.

.' Идеята
изпращатъ

или

да се ИЗМБрва
къмъ

по· право

иэмврване .на

дълбочината,

морското

звуковъ

дъно

импупсъ,

старигв

.

.

като се

звукови вълни

прешесгвува

периода на последната война. Още при появата на

радиотелеграфа се е помислило, дали тия електро-

.}

..'

звмковия.дъномввъ Н1\ ЛЛНЖВЕНЪ'
ТОЧНИ И по-съвършени

...

урегулирване и

магнитни вълни" не иогатъ да послужвтъ 'за' откри

ване на подводнитв опасности
предупредятъ мореплавателя

Оказало се,

че

водната

и своевременно да

за избвгването им,!>.

маса

бързо абс:орбiфа

и ограничава' разпостранението .' на ·р'адиоSЪnн'И·тЕ •

Ученитв се повърнаха' пакъ К'ЬМЪ приложението
на звука, за да се 'постигне" посгавената имъ отъ
навигацията- цепь. Общоевропейсквга 'во й'н а' даде
единъ значителенъ тпасънъвъ тая посока.

Досгиг-

Стр. ница

МОрСКИСГО80ръ.

8."

изображение на подводния профипъ.
Между всички звукови дъномъри Ланжвеновиятъ
привлича най-много вниманието и може би той

нвхв се действителни резултати
и днесъ хидро
графнигв служби на звпадъ издаватъ
специални

таблици за скоростъга на звука при разнитв случаи
солевость. Тия изследвания доведоха и до откри

ще на мъри

най-голъно

приложение въ

морепла

ването и въ бждешата морска война.
Ланжвенъ е съвремененъ ученъ, професоръ
въ I<олежъ де Франсъ, Популярностьта на тоя
дъномъръ еднакво засвга и тая на Пиеръ Кюри
-мжжа на откривателката на радия. Именно на

тието на звуковия дъном"hръ.(Чер.1.)

последния' се дължи

откриването

въ

известно

кварца,

което

е

на онова явление,

подъ

името

пиезо

електричество въ физиката.
Кварцътъ кристализира въ форма на правилна
шестостеннна призма, на основига на която се обра
зуватъ шестостенни пирамиди. Правата съединяваща
двата върха на пиранидитв, образува една симет
рична

ось,

наречена

оптична

ось

на

кварца.

Нека си представимъ единъ схематиченъ раз
ръзъ на еди нъ кварцовъ кристалъ. Да предполо
жиме раэрвэа перпендикулярно на оптичната му ось,
,
Да съединимъ ржбоветв на фигурата два по
Чмрт.

1.

два (а г, в Д; в е). По тоя

Разположение на единъ обикновенъ эвуновъ

'

дъномt.ръ на кораба.

По-голвмата

часть отъ звуковигв , дъномъри

прилагатъ принципа на телефона. Три

начинъ

получаваме

тъй

нереченига електрични оси на кварца. Да -прецпо
ложимъ понагагъкъ,: че сме обработили отъ сжщия

единъ паралелопипедъ (форма на кибритена кутия)

главни апа

-

аб вг по

начинъ,

щото

голвмитв

му

страми

рата съставляватъ сжщнсстьта на тоя уредъ:

кил

Да си представимъ единъ гопвмъ телефонъ
съ една гопвна мембрана, която се привежда въ
колебания посръдствонъ ударитв на единъ подхо

кил,

дящо

чество електричество вър;ху к и едно отрицателно л.

поставенъ

оси на кварца. (Чер. 2).

RKO упражнимъ едно налъгене върху стенит-Б

електромагнитенъчукъ. Това е

предавача.

.

Другъ единъ аналогиченъ апаратъ,

приенечъ, чувствителенъ
морското

дъно

къиъ

отразени

приена съ СВОЯТ8

Предавачътъ

мембрана.

и приеивчътъ

ченъ КОНТ8КТЪ съ записвача,

нереченъ

пристигащитв отъ

звукови

импулси,

ги

. сж въ електри

който

отбелязва ин

тервала отъ време З8 пробягване на
нмпулсъ нежпу първига два аперете.

звуковия

да бждвтъ перпендикулярни на епектричнитв

.

то

ще се

появи

едно

положително коли

Посрвдствонъ поставени станиолови листове върху
сжщитв стени ние можемъ да съберемъ тия елек
тричества.Този именофеноменъсе нарича пиезоепек

тричество: той ни предсказва ясно връзката между
механичнигв(еластични) и елекрическитв импулси.
Той именно е билъ приложенъ отъ Ланжвена за
опред-Бление на норснигв дълбочини. (Чер. З.)

...,.

---- ------- - - - -

~.:=.

,

----

.z=-

-=:а:а

~_-...-.

Черт. 4. Предавачъ на Ланжвен~.
Единъ епентриченъкондензаторъ,състоящъ се
, Черт.

2. .Разрвзъ

ввврисвъ

отъ двепла~и, едната отъ които Служи за звукова

на

кристалъ,

~ U.W....t.tU..UJ=
I Черт.

•

3.

пtющъ

вонаенаатсръ

ПО желание, посрвдствомъ електриченъ тонъ

пускаме

въ действие

предавача:

единъзвуковъ

импулсъ се.,разпространява къ мъ морското дъно,
отразява сеи се приема отъ приемача. Моментъ Н8

тръгване \1 моментъ на пристигане, отбелязани отъ
эаписвача даватъ, възможность по времето и ско
рОСТЬТ8 Н8 звука да попучиме дълбочината. Една
специална скала ни дава автоматично последиета и

эенвсгве ИЗЛишното изчисление.

Пншущи апар~;""поставени въ конгактъ СЪ'

записвача, раватъ

неправо

графично масщабното

мембрана и' между които е поставенъ за иэопир

ваща (диелектрична) междина казаниягъ по-горе
кварцовъ

парапелопипедъэ Това

е

Ланжвеновия

пвющъкондензаторънеговиятъпредавачъ.Сжщиятъ,
поставенъ въ една колеблива, електрична верига,

се явява като източникъ на звукови

вълни.

ресно еда се знае"

благодарение

че

на голъм6ТО;Иf1~,_ЧИСЛО

, тия

вълни,

Инте

на трептения, не се въз

приематъ оп" f:'~eTo ухо, и затова тоя дънонвръ
се нарича честоултразвуковъ. П"hющиятъ

конден

заторъ благодарение на кварца има и това

преи

мущество, че служи и обратно за приемачъ, затова

и уредътъ се нарича често обратимъ.

Ланжвеновиятъ дъно нвръ обещава ней-голвнс

приложение. Голвиа часть отъ корабитв на западъ

сж въоржжени съ танъвъ дънонвръ, Игепиянскитв

Морски Сговоръ '
.......

Страница

подводници, които бъха 'ости ми'налата'година на
Варна, еж снабдени ..сжщо

съчН<ъвъ .цъноиъръ,

този начинъ е постигнато

'въпр вки, 4~ 'тъ~нйятъ ~ЪBpeMeHeHЪ гений.Марвониси ,

.

9.

з

има. свой патентт; ;З1'l'уЛТР~звуков.ъ, дъноиъръ.
.
Благодарение на една подходяща тржба.. .В'Ь
.дънотона която Се поставя ггвюшиятъкондеизаторъ,

се:ПQлучава,тtсенъ сно пъ на звуковитъ .пжчи, по
цобно- ~.' 'nж.читъ
наецинъ свътлиненъ
прожекторъ.
По
',. _ ;v·, .' .' " . . '
.'.
','
. ..

посоко-иврене,

Това е

.позвопипо эна фрвнцуэитв да реализирвгъ своя под

воденъ прожекторъ; КОЙТО 'е бипъ- удачно' прило
женъ

за

търене

на, подводни

мини

за

заграждане.

Не е чудно въ бжцещата война .Франция-да изне
, над'! свъга съ единъ твкъвъ уредъ, който ще открива
на 3-4 клм, неприягепскитъподводници.

~----

едновременно възста ние въ три околии: Сливен

ската, Ямболската и Старо-Загорската, както и въ
Търновското окржжие. Търновското

вьзсгание се

подтв ържцвва съ това' обстоятелство,

че намира

'шигв се въ Шуменъ два баталиона рецифи
ра бързо се приготвили къмъ

'новото

възстание.

речения

баталионътъ,

f\

~че

пунктъ на

КОЙТО

се на

мира въ Варна, съ вчерашния екстрененъ впанъ
замина за Шуменъ, гдето е .осганалъ само. мъст

ниятъ гарнизонъ, вследствие на което, сега на свой

редъ, Варна оставала безъ войска, само съ своя
собственъ гарнизонъ, КОЙТО се състои отъ 300 iJP-

тилеристи.

Впрочемъ

турцитв

твърдятъ, че ужъ

,на утрешния день щъ лъ да пристигне

градъ
f\зия.

държавенъ

корабъ съ войски

Въ заключение

отъ Цари

отъ' Мала

се донася, че Портата е въо

ржжипа нв.еопко парахода за произвеждане на
рекогн~сцировка по Румелийския бръгъ на Черно
море,. съ особено указание на пунктовегв: Канчи

Бовзъ

(устието на Камчия) и носъ. Еносъ.

Подо

бе нъ паровъ, двукоииненъ воененъ корабъ стои
на котва вече трети день въ Варненскотоприста
нище,

гдето

отъ

вчера

. Възстаницитзь въ

се запасява

съ

вжглиша

.

Дртновския монастирь, Вьл

ненията на улямитзь въ Цариградь, Кръстосване
тона руската ескадра нрай Варна.
Съ писмо подъ Ng 15 отъ 7. май 1876 г, се
прави допълнение нъмъ писмото отъ 4. того, въ
'което се донася, че двойното натегнато положе

ние на работигв

между

мюсюлманското и немю

'сюлманското население на страната съвсемъ не
отслабва; турцитв чанагъ да нападнатъ съ въо
ржженв ржка на беззащитнигв християни.·
Озлобеностыа
на турцитъ противъ христия
нигв расте, и при първия удобенъ случай тъ сж
готови да предприематъ обща сечь на раята.

Частнига писма, получени отъ Търново, твър
дятъ, че около 400 българи се скрили въ Дръ
новския

ионастирь

ржжени

отъ мъстната

и. черкези,

-

и били

нарочно

обкржжени

отъ въо

власть въ Търново
повикани

за

тая

турци

цель

отъ

Туэлукв; които, съ бързо пристигналата още на 4.
того, отъ Шуменъ, турска войска, гръбвало да
бомбардиратъ назания мънастиръ, въ случа~ че
затворилитв се въ него не .се съг пасятъ добро
BO~HO да се предадатъ. Но кои еж тия обсадени?

Отижле сж се отзовали въ означения

монастиръ

и съ каква цель? За това писмата мъпчатъ, ма
каръ турцитв да се хвалятъ, че тъ ще превър

натъ Търново на прахъ и пепель.
Военната турска

шкуна, която престоя тукъ

четири денонощия, вчера, отплува

к .. мъ Балчинъ.

'

...

по направление

.

Безъ да се-гледа на.увЪренията на турцитъ.

че вмвсто

заминалия"

Варна за Шуменъ

преди

турски

НЪКОЛко

резервенъ

ДНИ"отъ

баталионъ

СТР8НИЦ8
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ще дойде друга ВОЙСК8 отъ Цвриградъ, присти
гането на пръсна войска не последва, и Варна
продължава

да

се

задоволява

досега

само

съ

своя мвстенъ гврнизонъ.
империя,

смвтагъ

значение въ очитi> на общото население на стра
ната, да ги лишатъ отъ всвкакве понататъшна
репутация.

Люде, по-вече сведущи въ д-Блата на турска

та

ставители въ Турция и,~ато поднопвятъ твхното

станалото

презъ

миналата

седмица въ Цариградъ въпнеиие на улямитi> за
подстрекателство отвънъ, Всички едногласно твър

v

Последниятъ пощенски пврвходъ на f\встрии

ския Лойдъ, който въ сръда, преди три дни, при

стигна; тукъ. донесе
жители на тоя край

радостната за христианскитt.
новина. каквато т1> отдавна

ствомъ партията "Нова Турция".

чакали да чуятъ, че по пжтя, отъ Цариградъ за
Варна, било като че ли забелязано кръстосване
въ морето на руската ескадра. Тая новина въ

Безъ да се говори за справедливосгьта или
несправедпивостътв на сжищенияга на пспитицитв
на варненската борса, фангътъ за разюаданостьта

и по лицата на христианит-Б
удоволствие, тогава, когато

на турското духовенство

къмъ нея

пять, че

тая

английското

скръбни

демонстрация била

подготвена

отъ

посолство и пусната въ ходъ посрвд

е

про и з в е л ъ

предчувствия у цвпого

повече далновидно христианско

твърде

благоразумно и
население,

което

искрено скжпи покровителството на Русия. Цельта
на

да

това

движение се

е

звсвидегепсгвуввгь

манския

народъ,

Състояла

" предъ

отдавна

главно

въ това,

масата на мюсюл

сжшествувешага

ужъ

враждебность на Русия въобще къ мъ мюсюлман
ството и недобросъвестностьта на нейнитв пред'

иигъ се

разнесе въ града

съ

Мнозина

нвстнитв

изказвали

ступено

отъ

като електрически токъ,

сввтна едно видимо
турцитt. се отнесоха

равнодушие.

по-първигв

християнски

желания да

старейшини

на

общества, не веднъжъ сж

видятъ

руския

флотъ въ

н1;кои пристанища на Румелийския брt.гъ,на кой
то тв -възлегвтъ и то съ право, гоивни надежди,

по твхното мнение, задържане на турцигв, жи
вущи по крвйбрвжието, огъ рисковани предпри
ятия противъ тукашнит-Б храстияни.

Н. д. Мишевъ.

ф

1\

Т

1\

Л Н О С Т ь.

(Изъ морския ми диевникъ)

Минното заграждение започваше малко на северъ отъ поста Камчия, н1;кжде къмъ с. Бъпа, продъпжаваше въ цжга, съ радиусъ отъ около 20 мили
и центъръ фара на източния вълноломъ и завършваше южно отъ f\ладжа монастиръ, Така се см-Вташе, че Варна, градътъ и пристанището, ще бжцатъ

защитени. Но въпрвки това, отвреме навреме единици отъ турСКИЯ флотъ, най-вече нръстосвечитв

, Хамидие и Меджидие, се явяваха предъ Варна,
нато изпращаха

нвкой

батареи и нашигв

снарядъ по брвговига

торпедоносци

отъ

ни

25 нли, и

повече разстояние. Макаръ гвзи предизвинателни
сапюти да бвхе съвършено безвредни и безефектни,
у всИЧКИ честолюбието бвше дълбоко засt.гнато:

..Ей Богу, това е върхъгъ на безобразието" се чу-

ваше въ флота, квэврмигв, града, навсвкжде въобще.
Всички жадувахме да видимъ предизвикателитt.
наиазани.

'

,

Но какъ, когато иашигв батареи сжщобt.ха

Командирътъ ме иэвикв и ми предаде:
- Тази нощь предприемаме смt.ла и деликатна
операция, чийто успвхъ зависи еднанво отъ усилията
и усърдието на всички. Тръбва да се съзнае добре,
че всвки може да допринесе твърде много за благо
получния край на предприетото двпо. Ще бжда
по-ясенъ. Отиваме да хвърлимъ минна банка по
пжтя, по който нашитв приятели отъ турския флотъ

ни навестяввтъ тъй предизвикателно.

Слава Богу! Ще можемъ най-сетне

пакъ

да

вцигненъ чело, па къ да гледаме хората въ очитв!

Командирътъ може да бжде съвършено спокоенъ,
всички ще разбератъ, какво се иска .отъ гвхъ,
ВСИЧКИ ще се жвртвуватъ съ готовность, стига само

да се тури край, на тази чудовишна поцигравке!
ГОТОВИ Сме всички да направимъ повече, отколкото
се иска отъ насъ, за такава цель всвки ще направи
повече огъ възможното! •..

Върввхне .по курсъ, ПО който въ

опредълена

безсилни на разстоянието, на което турскитв кораби

точка трвбваше да нахвърлимъ минитt, напръчно

ни съзнателно действуваха само денемъ тогава,
когато всвко действие, на торпедоносци е предварително осждено на неусп1;хъ!

зонга нвщо подозрително или получеше такова
съобщение отъ другитt. постове, веднага да ни
предаде уговорения сигналъ за тревога.

се м1;ркаха, придържайки се грижливо извънъ минното поле, а нашигв торпедоносци да се хвърлятъ
въ атака, б1; цъпа безсмислица, защото' враговетв

на общата посока на минното заграждение. Ппанътъ
на операцията б1; запазенъ въ строга тайна при
уговорка, ако постъ Галата открие нвкжде по хори

Въ щаба на флота създаденото положение
Цвпата тази тайнственость се 61; отразила
сеизживt.ваше най-болезнено! Беэгрижнигв нич- силно върху ни, и 10 така, че неволно започнахме
ма1И дори бвха станали неузнаваеми, забравили и шепнишком·ьда говоринъ, Движехме се въ пъленъ
въ залисията си ввчнигв си шеги и закачки! Накъ мракъ и пулвяме съ усърдиеочи съ нерви, натегнати
нерадостно минаваха цнитв!

до скжсване....

Но всрвцъ това общо отчаяние, ето че единъ

день яхтата "Камчия" бt. прилепена къмъ кея и неза-

бавно се започна товаренето й съ мини. Вечерьта

два торпедоносци,сжщо натоварени съ мини, заедно

'
.
': Като че времето бвше спрвпо, Оставаша ни

още м'аЛКEJ,за да постигнемъ цепьта си, но при подоб

но напрежение,канъ трудно минава и малкото време
колкото малко и да е то!
,'.
'

съ ~роизведената въ минен':' заградитель яхта "Камчия изпвэоха отъ варненското пристанище безъ

Командирътъ ни пробуди
като ни разпрати по работа:

да се виждатъ, ни да се чуватъ, эввиха отвънъ нонрай

дава тихо той въ полу-гласъ.

минното поле, съ посока кънъ най-издадена-а
въ открито море часть,

- Бвгоиъ по нвстатв си за хвърляне на миниl
предавамъ и азъ сжщо въ полу-гласъ.

сввтлини, при мапънъ ходъ, за да не могатъ ни
му

-

огъ тази ПСихоза,

По нвстатв си за хвърляне на мини! ми пре-
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- По M-ВСТ8та си за хвърляне на мини! изръм
жава въ сурдинка корабнинътъ, ржкоивхайки най

ще ни се надуватъ!

старателно,

Изненадата ни б-В неописуема. Това, което виж
даме и чуваме, сънъ ли е или действигепность? И

за

да

поясни

съ. движения

дадената

. эаповъдь,

която не можа да извърти майсторски,
както той си знае, съ командната си морска' свирка.
- Мигновено всички по ивстага си за хвър
ляне на миниl предава и стражникътъ, имитирайки
най-картинно съ жестове главоломно бъгане,
·Като провврихъ пипнешкомъ нинитв и котвит-В
имъ, уввреностьтв ми, че всичко е въ редъ, стигна
до командира по сжщия обратенъ

Отдавна бвхне

5

По

-

да

се

курсъ С
хвърля

пжть.

урегулирали общо хода си на

мили.

метра

канавенъ

800

по

И, на

една

интервали

мина,

отъ

предава

20

коман-

'

дирътъ.

Щомъ всичко бв готово, хвърлянето започна ...
Втората мина вече петвшв нъмъ дъното на морето
придружена отъ благопожеланията и благословиит-В
на всички ни, да бжде тя щастливата избраница на
сждбата за нашето отмъщение, когато изведнъжъ
блвсна отъ поста Галата уговорениятъ сигналъ за
тревога: бвпа мигаща свлилина. Проклятие!
Старшиятъ командиръ предаде веднага съ
ратиера.

"Изхвърлете минит-В бързо и безъ спазване на
ингервапитв. "Камчия" и торпецоносепътъ да се
прибератъвъ пристанището."
Когато предавахъ фаталната эаповъць на обслу
гата, никому не се искаше да пов-Врва, че сждбата

тъй жестоко се е подиграла съ насъ. Но уви! постътъ
Галата упорито продължаваше да ни мига съ обезку
ражаващата бвпа сввгпина.

Завръщането ни заприлича на погребално шест
вие, всички дълбоко чувствувахме горчивата обида.
Прибрахме се въ пристанището при военния кей,
жадни,

минута

по-рано

да

узнаемъ

случилото

ни поэправляватъ весело съ сполучливо извършената

работа: "Ха сега да ги видимъ гвзи приятели, квнъ

безбрвж

ниятъ морски ширъ за дребния, неспоноенъ земенъ

обитатель. Сжщевременно, ногата безстрашно плув
наха по всички посоки на сввтовнигв морета малки
и гопви» кораби, той замисли и съ много жертви
постигна и подводното

плаване. Като нвкоя огромна чудата риба неочак
вано се Появи подводнинътъ всрвцъ царството на
подиооскитв жители и смути живота на това мно
гобройно население.
Мнозинството снвта подводнина за рожба на
.. ай-новото време, обаче опити за постройки на на. пълно годни за употръба подводници сж правени
още преди 300 години. Макаръ и въ примитивна
форма тия първобитни подводни лодки притежа
ваха многоотъ приспособленията на пнешнитв
свои наследници, Но и до най-нови дни на техни
ката твзи лодки нвмаха успвхъ, защото мжчна бв
ше ур~дбата на необходимит-В практични и удобни
дчигатели за

подхвърлятъ

насъбралит-В се

неВОЛIiО

се

изтръгна

въпросътъ:

-Защо ни извикахте да се върнемъ?
Но сега се случи още по необяснимо нвщо,
което би било комично, ако не бвше тъй трагично:
-Никой не ви е викапъ да се връщате. Как
во значи всичко това?
-Какъ никой, когато пость Галата ни предаде
уговорения сигналъ за тревога!
Началникъ-флота се отегли въ една канцелария,
като повика при себе си командирит-В отъ отряда

ни. Явно бв, че се намирахме предъ странна эага
дка, предъ нвканво фатално недоразумение. Но,
когато изл1>зоха отъ канцеларията, командирит-В
навъсени мълчаха и ни оставиха въ пълно недоумение.

Следъ дълги догадки, тълкувания, гадания умората
напдвггв, и ние се разотидохме да спи мъ.
На другия день все още никой нищо не знаеше;
командирит-В сърдити, намръщени, упорито продъл
жаваха да мълчвтъ. Решихъ да си опитамъ късмета,
като направя отчаяно разузнаване при команпира си.

Следъ дълги увещания и тържествени обещания да
мълча,

узна хъ

неввроятната

загадъчна

следи ОТ1> близо изпълнението на операцията, нами
райки, че това най-побре можело да стане отъ постъ
Галата, отишелъ тамъ съ автомобила си и спрвпъ
на близо около поста, като въ общата залисия било

пропуснато

да се изгаси автомобилниятъ фенеръ

откънъ морето, така че при всвко минаване предъ
фенера несъзнателно се подавалъ сигналътъ за тре
вога, понеже се създавало по този начинъ бъпа мига
ща сввтпинай! ...
Добре, че турцит-Б се усъмнили въ безопасно
стьта на маневриране около минното поле и то препъ

брвговит-в ни батареи, та сами се отказаха отъ своето
безпредметно предизвика телство ...

подводно и надводно плаване.

ване сж служели 12 гребла. Лодката е побирала
души, и най-гол-Вмата дълбочина, достигната съ
нея, възлизала на 4 метра. Необходимиятъ за ди
шане въздухъ се набавялъ отъ специални uилиндри
съ сгжстенъ такъвъ. Въ 1624 г. фонъ Дреббелъ
направилъ по р. Темза, предъ английския кралъ
Якобъ I и насъбрала се много6ройна тълпа лю
бопитни зрители, редица опити съ подводната си
лодка. Споредъ тогавашни данни ладиата е плу

.15

вала въ продължение' на

на отъ около

2 часа на една дълбочи
3 метра ",подъ водното ниво. Въпрвки,

обаче, че и саниятъ

тая подводница,

крапъ на f\иглия

английското

танало очаровано отъ

и така полека
забравила.

Въ
ние

тоя

но въ

подводната

плавателенъ

попна

нови

опити

съ новъ

поцводникъ, а

презъ сжщата година другъ тъхенъ

сънародникъ,

построилъ подводна лодка и усггвлъ да се

задържи въ пристанището Yarmouth около

троена

витло,

дърво,

а

за

подводно

и

надводно

ппа-

подъ
сила

сжпъ

на Дреббелъ се

1660 г. двама французи, Марсенъ и Фур

правили

Дау,

ппавапъ съ

правителство не"ос

Нвй-сгариягъ ПОД80ДНИКЪ, за който има сведе
ния, е тоя на Холандския физикъ Корнепиусъ фонъ
Дреббелъ. Тази ..подводна галлера" е била пос
отъ

тайна:

НЕКОЙ отъ начвпницигв, въ желанието си па

изъ ИСТОРИЯТ1\ Н" ПОДВОДНИЦИТ13.

Малъкъ и нецосгатъченъ се оназа

и непоколебима упоритость

"

кея.

се.

Началнинъ-флота съ началникъ-щаба ни причак
ваха на кея звсмвчи, тържествуващи и още отъ цапечъ

стгвницв

по

водата.
и

За цвигатепь е служила

плаването
привеждано

се
въ

е

постигало

въртение по

12

часа

човвшнатв

посрвцствомъ
примитивенъ

.морен,:, Сговоръ

Страница 1=2,,;,'=======.======;=====;===~================~==*=====
.

..,
...
начинъ. Съ последни тъ опити на Дау настжпва едно
временно .эатишие

въ

развоя

на

подводното

'плава

не. Това бездействие е траело до 1775 год. Презъ
1776 г. огромниятъ днесъг -свътовенъ ' градъ Ню
Иорнъ билъ обграценъ отъ английсни военни но
раби. Построениятъ по това време отъ америнанеца
Бъшнепъ подводникъ тръбеало да разнжса вери
гата, обграждаща Ню-Норнъ., Подводната лодна на
Бъшнелъ имала формата на нъкоя пъпча гигантсна

риба и била наречена "FurtIe". Първия нападате
пенъ опитъ предприелъ офицеръгъ- Ле. Попводни
нътъ билъ.насоченъ. къмъ английския пинеенъ но
рабъ "Eagle'~, но както този, така и повгорения по
н ъсно

нападателенъ

опигъ завършватъ съ пълна

.

несполуна.

Спецввшиягъ строитель на подводници е Фул
тонъ. Съ голвиа поддръжка и подъ понровителство
то на тогавашния КОНСУЛЪ Бонапартъ той постро
ипъ презъ 1801 год. въ Парижъ своя" Наугипусъ" [ф.Г)
Съ тоя ецноименникъ на гениалния Жюлъ-Вернъ,
Фупгонъ усггвпъ да постигне въ пристанището 'на
Бресгъ

гопвии . за тогавашното време резултати.
"Наутилусъ" ималъ спецнигв разивриг дължина
оноло-б.б и, и диаметъръ 2 м. Посрвпствоиъ ивп
ка ввтрипна площь той се движепъ надъ водата,
а

за

подводното

иу плаване е спомагало

витлото,

придвижва но на РЖНд, чрезъ едно голвмо колело
въ вжгрешностъта на 'подводната лодка. Стожерътъ е
билъ сгъзаеиътъ и при потапяне Плътно' прилъгапъ

в врху

горната

обшивка

на "Наутилусъ",

фулrО/10ВИЯ

Освенъ

"l1дУТИЛУСЬ If с таень 1801г.·
, SJ1СО,ЧНffi!12 м:

В};{ТРЕшна д'"ЬЛЖ; 6,5и;

Фиr:1.
това той е билъ
ние,

снабценъ съ котвен но

скътано въ предната

му часть.

съоржже

При

първия

опитъ. Фултонъ достигнапъ 8 метра дълбочина, а
ПРИ-lПОВТОРНИ опитни

била

плавания

сжщага

дълбочина

издържана въ продължение на 4 часа. Въ.
1801 г. Фултонъ бива честитъ да бжце първиятъ
дотогава,

комуто

се удава

чрез ь торпедо да потопи

опигъ

строенъ

отъ ецинъ подводникъ

еди нъ

специално за тоя

плавателенъ .сжцъ.

Въпрвки гопъ

мупi; неоспораани успвхи на' Фуптона,

Наполеона

В::>ТО внимание къ мъ подводницигъ се било

изчер

пало, тъй че изобретательгъ съ откритието С\1 безъ

вээме се 0;З0валъ въ f\нглиЯ. Отнесълъ се до шефа
на

ангпииското

ацмиралтейство,

чипъ следния отговоръ:

Фултонъ,

полу

'Jk
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Ца,iб~.(Iа ,СЕ}об,ОДНО, р,азлята· по . пъното
H,!~a. Поради. дадения

на·гtOДlЮД~

вече гведнээнъ накпонъ на

еfl,fщстра.\iа .цвпата водна ие са се стекла э-тан-ь-и
Н~J~ЛОНЪ'гъ се' .увеШ:1Ч,ИЛЪ . до 15, градуса. ' Твърде
късно открилъ Бвуеръ причината на ,гол1;мия

боносенъ ,~аi<л'ОI1Ъ.

сжд

Предната помпа стояла безпо

мощна, бвзъ воцв, а задната. претоверена пръко
t:ИЩIт-Б ,~И,. не, могласвоевременно. ра . смогне 'и от

страни непогръбнатв вече .вопа. Топша ;,цъпате "
обслуга (всичко триt-1а"ДУШИ) трескаво се заели "а
работа, сипейки се МИНУТ<1 j по-скоро- да, премъстягъ
желвзната .' тяжесть въ предната', .част Ь.,' на- попвод

ника. Но всъко

движение ВЪ гвсното

И неудобно

помвщение струвало сl<ЖПQ:времеи гол-вми JV:жчс
ния. Скоро 1-1 задната помпа се оназала въ ненор
мално

състояние,

като започнала

да

пропусна

вода

и въ, обратна посона. По това време палавит-Б въл
нички на !<ИЛСКИЯ заливъ достигнали отворения още
вхопник ъ, като ОТ1;> ,НИНО!'О неканени нахълтали
презъ отвора

Bb,,;Bran..cJt?ucher'a':.

Мигновенно спус-:

нали похпупкага, но .тя не прилепнала плътно; тъй
че водата все намирала

постжпъ. 'да

се

промъква

въ вжтрешностьтэ. Попната се устремила къмъ ЛЪ'

НОТО. Достигнала

метра дълбочина;' внезапно, се

10

чупъ гпухълръсък,ъ, лtвата. външна стена се огъ
нала, притиснала гол Ьмото вертикално пост роено
отъ сжщата страна колело и, нtкои·· напрвчни дж·'

бови

греди се, пречупили., Н,= слепъ ДЪЛГО

по сж

шия начинъ се о Г1:\ в 1'1 , и Jдъсната стена, 'тана че
дветt служещи за движение на витлото колела ос
таватъ притиснати отъ огънатитъ обвивки, но за
пазва тъ формата и цъпостьтв на попвопиицатв.
Презъ

разклатенитв

закльопки се

заредили

МНО

же,СТВО водни капни и бавно се стичали по накло
на на стенигв. Подводницата потънала на 16м.

дълбочина
','

и

I

нротно

легнала 'върху

,1

пвсъка , .на .

залива.

'Съ нечовъшки усилия иедоуияващата обслуга

се силила да изпомпва . водата.

опити. тръбаало да бж датъ
ниятъ

ПЖТЬ

тиснато

за

оть

спасение

толнова

Обаче

изоставени.

оставало

метра

тия

тежки

Единстве

затворено- о, под

висока

вода;

входно

отвърстие. Необходимо било, обаче, да се чака тър
пеливо

дотогава,

покогато съ

помощыа на

Н8ХЛУ

ващата въ вж трешиостьга вода намиращия се гаиъ
въздухъ

се ·толнона

сгжсти,

щото

натискъгъ

се изравни приблизително съ тоя на водата

му: да

върху

действува.
ДЪрВDд-Влецътъ
Виттъ се
8КОПЧИЛЪ
иежцу- стенигв- на
малката
куличка
и
не тис
напъ съ все сила
върху
похлупака,
Послед
ниятъ се открехналъ малко," но вггвзлата мигновен
но-вода стреснала Виттъ и той пусна лъ захпупкате.
Спец'ъ кратко предупреждение отъ страна на Бау
еръ, какво :ВСИЧНИ, безъ да си преча тъ незабавно
гръбвало 'да "изкочат ъ презъ гъсния отворъ, ВИ1ТЪ
повгорилъ опита си. Отворътъ се освобопилъ и ТОЙ
изкочилъ -къмъ повърхиостъта непссръдстве нно по

следван-Ъ ОТЪ Бауеръ,

заливъ.

Бавно се изминапъ единъ часъ на

мълчаливо

очакване, когато внезапно презъ едно отъиалнигъ

нржгли' проз()р~ета на наблюдателната кула Бауеръ

заб~лязаJТЪ СПУСКдщесе вжже съ тяжесть. Мисълыа,

че ОТГО;Jе ГИ. търсятъ

4ислена' обспуга

и

ободрява

04акването

продължило. Не сл&дъ

изнурената

се

мало-'

успвлъ

да

помъкне

, "Едва на

5. ЮЛИЙ

1877 г. при едно основно по

чистване и разширяване на присте нише: с той билъ
изваденъ и най-напрепъоставенъ въ ДЕ ога на Кил
сната морска, академия, но после пренесенъ ВЪ Бер
останапъ на 'съхранение въ норсния музей.
Бауеръ не· се забавилъ съ нови "плапове Зд

линъ,

другъ подволнинъ, нане намврилъ попвръжка въ
Германия, следъ като рредлагалъ плаНСfрт1; си ~a

различни

велики, сили,

устанr>вилъ се

ВЪ

Русия.

Русното правителство построило !ЗЪ рабстилиицитъ

на велиния КНЯЗЪ Константинъепинъ подеош-инъ по

не['ОВИТБ 'планове съ спеднигъ раЗМЕрИ: дължина
16·32м. ширина 3'45 и височина 3'76м, Тя поби
13 души, отъ които единъ се эанимеваггъ съ
управлението И, а 12-т'!; изпълнявали ДЛЪЖНС С1 ьга
на цвиг атепь. Презъ октомарий 1855 г. лодната би
рала

ла завършена и до 20 ОКТОМВРИЙ на следната гс
дина били пра~ени Опитни плавания.
.При 134-то опитно плаване попвопнинъгъ по
тъналъ, за щастие, обаче. безъ човъшки жертви.
До началото .на 1869· г, Бауеръ волилъ епка
ли не цъпи три години преговори съ пруско-го

военно морско эминисгерство относно гюгтрсйната'
на единъ голъмъ подвоцникъ, Д ъпжина

рина

6-3

М., и

38

3'2 м, височина), но без'"

1-1., ши

lIi1наJШl1

резултати.

Въ СЕ.ЩОТО ·време .лггтв гън ъ", [31, ftмерина
войната ме>нду севериитЬ и юН<нит1; шати станала

причина .за ,построяването на една фатална поп
водна лодка. F\меринаНllIпt. Клинтонъ и Ховгейт е
построили презъ

похлупака.

който

изнемощялия вече Томсонъ, третия отъ обслугата.
Като по едно чудо тримата затворници се от
зовали' Нд' "бt.лъ свътъ" и били спасени,
Подводнинъгъ обаче останалъ за дълго оше
време да Л,ежи върху хладния пвсъкъ I'а Килсния

1863 г.

злощастния

.. Давилъ ",

кой

то ималъ за задача, разк жсване на блокадата отъ
корабигв на севернитъ щати при Чарлесгонъ. "Да
видъ" има лъ двупернововитло,ноето,ПРl1движвано

посрt.дство·МЪ· РЖЧЮ1 отъ' 'обслугата, ДёJвало CI<Oрость ОТЪ 4 1'1ИЛИ 'на часъ; Неслуката била неот-

r----------------------------------,

дълго била

спуснатамалка котва която преминала
ецва ли не край 1'1алl<ото

.

прозорче.

Съзатаенъ дъ хъ 'следели

злощаст-'

нитi:; затворющи заобинаЛЯЩИГБ под
водницата

вериги. Една

едва не закачила
,'t,сния

отъ

захлуП!{ата

тъхъ

върху

о,воръна·· куличк~та,

като

заплашвала ненавременното му отва

ряне. Но всич){о минало благополучно.
"Br~ndtau::her",
в~че отъ

нищо.

. несмущаflдНЪ
почивалъ

върху дъното. Следъ
нали

около

Бауеръ

4

часа

все

ПО'
пша

катО се. изми-

отъ

потъването,.

решилъ, че е време

да се

,подводницаТа
.д Ъj7жина

ff,б м.

ПРОЕ:tfТЪ на
L-._ _

,

"Д аВI1Д ъ 11 СТРОЕ.на 1863г:

lJJuрина

1,:301'1.,

аМёРИff8НЦИi13

височина

2,201'1,

/(линтоtrъ и ХОВГЕЙТF..
---:"

~

Фиг;

2.
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клонна съпжтница на този американски подводнинъ,

Още първото опитно плаване, командувано отъ ка

питанъ Пайне, завършило трагично. Образуваната

отъ преминаващия наблизо норабъ вълна прехвър
лила оставения. свобоценъ отворъ на кулата и лод

ката потънала.

Спасилъ се само напитанъ Пайне,

намира щъ се по това време въ нулага.

При едно повторно плаване край Фортъ Сун
теръ подводникътъ се обърналъ и тукъ станали
жертва 6 души отъ обслугата. Другъ опитъ пред
приелъ инженеръ flунлей; като тоя пжть плаването
станало по рвкага kyMepD. Обаче вецнажъ изчеэ
напъ подъ водата, подводникътъ нвиапъ щастието
да изплава повторно на повърхностьта. И този
опитъ эавпвкълъ цвпатв обслуга въ мрачната не
известность. Слепъ дълги и трудни търсения "Да
видъ" билъ иэвпвченъ за последень и решвющъ
опитъ, Начело эвстанапъ сега лейтенантъ Диксонъ

отъ

доброволчески полкъ.
На 14 февруарий 1864 год. подводникътъ на

21

,

пусналъ пристанището, като се устр-Вмилъ срещу
спокойно стоящия на котва воененъ норабъ "Нои
sotanik". Норвбътъ се наиирапъ недалеко въ за
лива и никанъ не подозиралъ дързостьта на "Да
вида". Подводникътъ ппавапъ полупотопенъ подъ

веднага вдигната, машината заработила и орждиятв
се насочили нъмъ подводната лодка. Но уви! твър
де нжсно. Смъртоносното торпедо срещнало двсна
та ствна на "Ноusоtапik" и огпушигепенъ тръсъхъ
разтърсипъ кораба. Въ кратко време

после това

последвало потъването му. Дълбочината на залива
'обаче не била

значителна, така

че голвиа

часть

отъ стъкмяването му и сгожеритв останали надъ во
дата. Съ изключение на 5 души, обслугата смогна
ла

да

се

спаси.

flла образувалата се при потъването на гопв

мия корабъ вълна се оказала сжцбоносна За снв
лия "Давидъ". Той сганапъ жертва на собствената
си тъй скжпо Спечелена .побеца. Подводникъ и об
слуга нам-Врили гроба си на дъното, не Далеко отъ
жертвата

си.

Такава е била първата победа на ецинъ под

воцникъ.
•

а

•

•

,
•

•

•

•

•

•

•
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оо

•

•

•

•

•

•

•

•

•

"Всичко' съ времето си!" Тръбааше да мине
времето на "подводната галлера" на фонъ Дреб
белъ, трвбваше да се явятъ толкова други подвод
ници, да станатъ жертва мнозина смвпчаци, за да
цойцемъ до днешния съвършенъ попводнинъ, твор

ба на днешната техника.' При еднообразния нвпввъ

водата. Похпупанътъ на кулата,въпр-Вки преду

на електромотора съвременния "Наутилусъ" дос
тига пнесъ огромни дълбочини. Приназниягъ бпънъ

Отъ неприятелския корабъ разбрали опасностьта

обикновенна вействигелносгь, Но нека се надяваме,
че за въ бждеще подводникътъ
не
ще носи
потайно гибель и рушение, а ще стане едно чисто

ппаващъ нжсъ", Въ единъ мигъ: положението се
напълно изяснило. Настанала тревога. Натвата била

научно орждие въ ржцетв на облагородения човвкъ.

прежденията на Ховгейлие, не билъ затворенъ, в-В
роятно за цостжпъ на постоянно првсенъ въэдухъ.

едва, когато подводникътъ отстояпъ на около' 100
метра отъ него •. До тогава го мислили за "нtкакъвъ

на Жулъ Верна е за хората на новото време една

Подредипъ: Н. Бакалов ъ,

Graf ч, LUсkпеr.
НЕПРИЯТЕНЪ ПРЕГЛЕДЪ•

. На двапесеть и пети дек е мвр И й всичко
бвхче преминали: английскага блокада бвше ЗдДЪ
гърба ни, ледената буря далечъ огъ насъ и широ
кото море около насъ. И ето ни съ бойното оржжие

въ ржне, готови за борба. Когаго вече никой не
нислвше за лошо, кънъ 91/2 часа наблюдательтъ отъ
първия' стожеръ

извина.

"Пареходъ

спедъ насъ!"

Накво, тукъ параходъ?! Тукъ въ това открито
норе, може да бжде
се на стожера

вачъ,

KaKBq

и

само кръстосвачъ,

познахъ

нещастие

голвмо щастие!

ни

Ето 'доде

Поначихъ

спомагателенъ

спопетв,

такова

изпитание,

сега можехме страшно да се бламираме.

"Готови за снриввне!" Дадохъ първата эаповвдъ.
Това значеше: Тi;зи отъ обслугата, които не
знаеха да говорятъ норвежни, съ

H'hMcKa

форма

и

оржжие въ ржка-подъ палубата; който нвма пушка,
вземаше ржчнв бомба, като се раапредвпиха на
групи; първата впtзе въ предната ЧдСТЬ на кораба,
другата въ срвпата и третата въ моторното отпв

ление. Така реэпредвлеии, всички се скриха
тайната врата, изрвзвна въ паца.

flла най-напредъ

не

тръбва

да

презъ

прибtгваме

нънъ .оржжието, а нънъ наснитв. Събра хъ още
вецнъжъ останапитв, които говорвза норвежки:

"Ние поставихме Живота си на карта, като

нахме

ниннитв

полета

въ буря,

снвгъ

преми

иледъ.

Сега ни препстои още едно изпитание. Имате ли
ввра въ себе си'? Не се показвайте малодушни!
Л-kвата стража въ леглата, ni;cHaTa на палубата;
защото, ~gщ(ото

<:rote

110-мал~0,

ТОI1~Ова

като насъ има старъ далекогледъ".

Между това кабината ее приготви за приема,'
матрацит-В навънъ, чекмеджетата вънка, всичко още
веднажъ

по-добреl

да се намокри,

менти-между

нокригв

попивателна

Най-силното

оржжие,

корабни

пону

"Да съхнагъ",

"Сега, Жанета, приготви

нръстос

спепъ

най-важното

Всвки да се занимава .съ нвщо! Никой да не се
заплете! Самостоятелностъ и чисто норвежко энане!"
Кръстосвачътъ
сигнализира. "Момко, недей
бърза да разпознаешь сигнала! Твкъвъ норвежецъ

.cel"

съ

което

искахме да

обезоржжимъ неприятеля, бi; маскирана жена. Кънъ
женигв човвкъ е винаги по-вниматепенъ а особено

ангпийснигв офицери. 'и ако капитанъ;ъ е вэепъ

жена си на кораба, поквэвв.. че ржцетв ни еж чисти
и че Hi;MaMe никакви пиратски нанврения. Затова

помогна

обичаятъ,

както въ Норвегия,

много други мореки държави;

Жена си да пжтува на. кораба.

тана и въ

капитанътъ

На

да взима

кораба

инахъ

осеинапесетъ годишенъ морякъ, който имаше женско

лице. Той никога не е поедпопвгалъ,

че тукъ ще

играе ролята на жена. За него тайно бвхъ пригот

випъ женски дрехи и една перука. Всичко му при

пвгаше, нищо не липсваше за необходимитi; форми
на твпото, само едно не можахме да имаме. Шмидъ
имаше много голвни крака. Това ни създаде голвие

грижа. Значи,

роклята

трвбваше да бжде по въз

можность по-дълга, при все че не бв такава послед
ната

мода.

Жанета бързо се преобпъче, малко напудрена

и леко гримирана, изтегна се на лежащия столъ

едно одеало закри гоп-Вмитi; Й крака. Въ

а

пол~та

МорсКи СГО80РЪ
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и лежеше малко бвло кученце, което не обръщаше

граната. Това трвбваше да разбера. Съ най-голвмо
спокойствиие, обърнахме платната и нръстосввчътъ
ни наближи. Той бtше ангпийскиятъ кръсгосвачъ
"f\BeHre", 1,800 тона. Устията на всичкига му
орждия бъха обърнати кънъ насъ. Какво е това?
Орждия насочени срвшу ввтроходъ, и при това

внимание на дошпитв неканени гости.

Жанета

изглеждаше

доста

можеше да се прикрие, но

можеше

да

се

само

красива. Всичко

мжжкия

иэнвни. Но и Зд него

гласъ,

не

нанврихме

срвдство, При эжбоболъ, човвкъ не говори много.
Малко навитъ, иокъръ паиукъ на венеца и ето по
дута отъ эжбъ сграна.: Бедниятъ : монънъ, какви
болки трвбваше да търпи, отъ HaД~BaHeT.? страната
се

зачерви и на

тжжна

лицето

се

показа

миренъ

е ли това

деиствително

гримаса.

че

всичкото време

мвгериалъ,

бвше въ движение, а

натоваренъ

~~pxy

дървениятъ

цвпата палуба, не

позволяваше на гаэоветввъ моторното отдвпение
да се проввтряватъ, ето защо т1; бвха проникнали
и въ кабината ми. Тукъ нtмаше смисъпь да пръс
камъ парфюмъ или 0.че150ЛОНЪ, затова разпвхъ
малко газъ, запалихъ ла мпа,та, вдигнахъ я да гори
съ високъ пламъкъ и кабината се ИЗпълни съ димъ,

така се раэнвсиха цвегв миризми. Жалко, че Жа
нета

се опуши

малко.

Когато се качихъ на палубата, сигналътъ се
виждаше достатъчно ясно. f\нгличанинътъ, изгу
билъ вече

търпение,

хвърли

предъ носа ни една

ни

се

подозрително? Издадени ли сме? Диша

"Ше бждете прегледани!" Бързо спвзохъ въ кабината,

още веднъжъ да прегледамъ, дали е всичко нврепъ,

въ кабината ми, за да може неприятелския офицеръ,

До тукъ всичко бвше добре. Но забелязахме,
ужасно мерише на ноторъ. Моторътъ презъ

корабъ, а на кърмата

нето ми се затрудни, когато норскиятъ великанъ
застана срещу
насъ и съ мегафона ни извикаха:

Не за първи пжтьЖанета днесъ се обличаше и
и се радваме, нейната увеличена фотография висвше
ако иска да я наблюдава, да се обърне къмъ порт
рета, на който личеше свноржченъ надписъ: " Много
поздрави·отъ твоята Жанета 1914 г.

търговски

ввеше норвежкото знаме и неутралниятъ знанъ, Не

Беэпекойствие отъ възмбжностът а да сме издадени,

.

эасвпна тежко въ иисъпьтв ми. На масата стоеше
бутилка съ 1QO-годишенъ нонякъ съ името Наполео нъ. Конякътъ съ наполеоновия вензепъ и съ

своя алкохопъ при обиска ; ще замрежи очигв на
ангпичанитв. Извадихъ эапушелката и гпътнахъ
една чашка. Още веднъжъ щастие ... щастие и всичко,
което притиска туптящото сърце, ще се преоцолве. На

моряцит-t. за успокоение дадохъ конякъ. ,,~омчета,

сега

внимавайте добре, никой

да

не се забърка!

Тукъ ще срвшненъ неприятеля като неутрални. Съ
германски очи, подъ норвежки маски;

безъ стра хъ

ще гледаме неприятеля правовъ лицето! Еди нъ за
всички всички за единъ!
роли,

азъ ще играя

Изиграйте

ролята

на

добре

вашигв

старъ норвежени

напитанъ" •

Въ това

време бвше готова и трапезарията.

На масата свиреше грамофонътъ: "Jt ~~ ~ IОП9 W8y
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to Tipperary!...l) Ние искахме още съ влизането на

мвсто. Корабътъ"Sееаdlег" (Морски орел'ъ)iце

насъ. Отвс Екжде надничаше чиста съвесть, а тамъ

назоваваше,

неприятеля да събудимъ въ

него симпатии къмъ

получи и той своята' страница. Кенъвголюнумевтъ

азъ

му

го

подавахъ-, а T~~ ,.!.И~aJ:И

кждето ~еможеше A!J, се .~оr;.':,~I;I~,.'"1R~9~?~.~.;:f\~jсе;~~ОДQбритеЛliо:?о~~щаш~,г.]lа~:.;I?ът~~а.~вр~~~~~Р~'

~~:'~ ПРМ,Ь трапезарияrаст..о~,~е ·.ОР~f1JЦlреlр~т;рj·СЪ с· гия:гъ·.'.офиц~.r:'~·'110глея<):!а'-Уе.,' П.ор~тrJТ~ ,.Ii~ ..'(f~r~;b

БУП1Лi{а',В;IСЮ1 въ РЖI{а,а EI:?ДРУ.~!11'аi >rl.Ъ'л,I;I~':{6lUИ" . Едуардъ·и.хуб~~~:г'Б·,,:норвещ,сни п~м:аН<,I1(·;1{~ТО?1е
НИ~,. н6.раежцит15;сме добри прrщг~лис.ъ :r15X1;. / ··зz:бравида,сра8ни.с~ИМl<ата.нажена ·МИ,~.· cP~r:~
:-, Една лодка гребtшеотъ.\{PbCTOCBa':l~ .нъиъ нала;Нав~нъанrлиис.ки1'Ъ иоряци п?лу~иха~~в?,,я
насъ, нвшигъ норяци -сепоназвхв.-съвriемъ безъ . пай, ОТ:l>;ЯИСЮf,а.грамофонъ:rЪ'прод:ъ~ща~~!l-I~'ца

.тiю60п·Итt;:твО къмъ лодката " само' ецинъ приготви

свири позиатвяииъ ваJfs:::ь:Заб~лязаХЪ,j{а{{"ъ' ~9ит,i;

15 моряка. f\зъ се скарахъ на мо:ряк,!,:~~ ·Y~ЪHe

офицера поцнесокъ дp~гъ ,дон~;мент~,тоЙеД,~а/~
погледна 11 записа: "АН nght, that s а 11 пght, се рtаш!:·J

иосовот свжже за нея. Тяд;йде съ"'дв~ма"офицери
1,1

поогаг ъчяохкоро е приготвилъ вжжето: за да, чуе

контролата, че. говорим ь норвеН{I{и~Qфl;l:цера; който
п ървихе .качи напалубага, ме поздрави:

;

хора Се' подсииваха и-шушукаХд, .межпу, '1?ва '}ffa

- Навсъкжце

настроението бъ чудесно, fjСИЧJ{О вървврше нато по медъ и масло, по-добре; О,iJ{~П,~ОТ?

"Happychristmas,'captain!... 2)· ... ,,·.
,очаквахме.. ' ,
'
. - .,"',,;-.;
"J ат thecaptain, тistег·оfficег!":.з}Товаобръ-. . Само . ако знаеше, че .сгоеше на върховетв: f-ia

щение по подхождаше като за иенъ.прость човвнъ,

ОТКОЛКОТО вко бъхъ казалъ: "Sir"

.'

"Нарру christm~s, сарtаiп!"Ч

моряци СЪ пълни'ПУШКИ ВЪ ржце.·;.:/·~i;~;:.jс;~,;:~::fА}

.<', .ДО

,,01 Happychristmas, mister officer! Ак.9

бихте

благоволили ди влвзете въ кабинатаии, -ще ,в~дите,
КОЛ!{О бъше щастлива коледа та ни!"

"Имахте ли буря?"

щиковегв. Доле чакаха.въ.ггьлна германсна ',~?I?l'!~

,

Да, и още каква буря".

менъ стоешеадютаНТЪТЪМИ'ПР'1З'Ь~!<~"9.'9

изпълняваше

ролята' на първи

ПО'Г10LЧ~t',\{'J:,i;\~,~~

грамадно,чисто' HqpB~Ke', тБ~О(~оi1!Р~;~~I1...f'~~"~q,!~~
лично ролягакиг.. ,'. . ;~·;:e,c:,,'\':;'·о,>.
':,;'<:f';'.:

(";.,,

".
."Wheie:af~'~your <Z&t;gQ;.P~pE!r$1~·~)~J1Q6:tKa:~'~~
, " , гпичанинът-ъг-Първиягъ пО~?Щf!И'f{~'~'ИЗ11i;зе."5~/{~

.Роог captain." 4) Ние бвхие се. скриi1И-за·~ъ·. донесе. Това: е Нег6ваТа:;l:фъ~t-Iос·\Ь:j{<'!riиТаНъТ~,!~
острова".'
.
'.
','<:Гр'Мва да върши всичко самичы('.·лризъ',донеt:~
Да, казахъ на Себе си: Това забелязахъ иазъ,' 'ед~нственитъ документи, върху които' не . бtх~е

никжце не можахъ да ви видя.,

"

"Желая да ви прегпепамъ документитв.капигене!".

правиди никакви поправки, въ твхъ бъше подробно

:ОС1И<;ан'Ь цtлиятъ товаръ.

T15 бвха издадени така,
" Когато спъзохие въ-кабината; и втория тъ офи- : четовщJътъ,е.. прецназначеиъ за авгпийското пра
церъ, съ списькъ въ ржка, ме, поздрави и пожела . вителствовъ Австралия. Подписаниь-Эаск JЬhпsол,
"щастлива Коледа", а граиофонъгъ продължаваще ." British ·vice~constil. 3) .. ' .
.
".
дасt3ири: .,It is а 16ng way to Тipperary". Тъ се
"Captain,·yourpapers агеаll righi:" 4)
..
зарадваха и тананикаха сжщата мелодия. Всички"
',: ~;;F\зъ!с~:;радвамъ;;:че донунентитв мисж.иЗ;чувсгвуваха:Корабьтъе добре. За да впвзатъ въ каправни, тъй тръбва пабжце!"
.' ~
бината, гръбваше да се промъннатъ между накаченигв да съхнатъ дрехи, а миризмата предизвика
кихавица. Тунъ първиягъ офицеръ видя Жанета и

Сега преживъхъ първото смущение. Той по
жела да види корабния дневнинъ, Донесе го вто-
риягъ помощнинъ Людеманъ.Жално, че бъхне стояли

се спрв. "Уош wife"7 ,,) "Му \vife, ~ister officer,''-6)
Рицарски, той отиде къмъ нея съ думитъ:
"Извинявайте, че Ви беэпокоявамъ. но дъпгътъ ни
налага". Жанета тихо му отговори: "АIl right". 7)
ВЪ ТОЗИ моменгъ погпедътъ му падна върху
счупения' прозорецъ и измокрената 'набина и, наза:
"Б::>же Господи, колко лошо море сте имали!" , Н,а
което отговорихъ:, "На това н·е.обръщамъ вни!"\ание,
дървод-Впецътъ ще поправи пр::>зореца. Но това, което
ми· създава, грижа е монритъ ми документи",
..Да, да капитане, че документитъ Ви не мо,
гатъ да бждатъсухи, това на всtкиго е ясно, щомъ

БЪ 'пристанището цвпи три седмици. Това предстояване ще ни издаде. Човъкъ тръбва 'да бжде из
пълненъ съ дълбока въра и надежда, а. още по

вече при такава вжгрешна борба. Въ стомаха почна

да ми се повдига. По-добре да бжда въ буря.и ледъ,
от\{олкото да преживt.я още веднажъ тази ·сцена.

За да се съвзема,

обърнахъ

се къмъ

помощника

ЛЮl1еманъ съ думитъ: "Такава .горна дреха, отъ
камипска вълна съ качулка, като тази на господинъ
офицеръ тръбва' да имате противъ стУщi,l.
.

"Не, наза офицерътъ,и противъ водата". . .
f\нгличанинътъ дълго се занимава съ' дневника,
прегледа предното пжтуване, и попита: "Защо сте

като вълнит15 сж влизали тукъ".
.
v
"Да, може би, за !3асъ,. но ,ано нъкой' другъ.сrояли тукъ ц15ли. три седмиIJ,И?'" f\зъ мислъхъ, че
доиде спедъ '. Васъ, КОИ знае канвй неприятности
прегледътъ е вече свършенъ, а отъ Т03И въпросъ
МО,же да ми създаде. Документитъ трtбва' да издъРщатъ ДО тогава, донато държи и вЪтрох.одътъ".

"vHo . BL-Ie ще . имате моята за B15pKa" ,успонои
ме тои, ..БЖtlете доволни, че корабътъ Ви е ОС1аналъ здравъ следъ тахава страшна буря!"'

.
"За завър\<ата Ви ще бжда много'благодаренъ, "
ОТГОВQР~ХЪ азъ.
.
Тои извади отъ вжтрешниятъ·джобъ една книга,
в1, кояrо' бtха зап~сали

всички

документи, които

ми притъмн15 'прецъ очит15ипрезъ мисъльта
ми мина: Сега е всичко свършено! Тогава Людеманъ

сухо \(аза: "Да, ние б15хме задържани отъдирентора
на дружеството ни по причина на 'германсi<итi;'спо~
магаrелни кръстосвачи." При тозиотговоръ на този

чов15къ, получихъ лекота

въ· душата си. офице-. попита: ."германсКИ
спомагателни кръстосваЧi{ ли казахте? ,Знаете ли
нъщо тъхъ?"
, , ,1 '1"
'.
. "Да", казахъ, <'1: #а" себе ,си: "Сега тръбва да
рътъ се спрt, обърна се и'ме

трtбваше да прегледа.Той е прегледалъ вече разни
~ораби, а всички. съмнителни записалъна отдъnно

лъжа". Въ стомаха МИ:"почн~ :'н15що да' се дви'жи,

_______ с.___

когато Людеманъ се обади:

1)Дълъгъ е П7i\ТЯ до Типери.

2) ЩаСТJlИ'за Коледа,.

напигане. З) !;\зъ съмъ капитэнътъ, г-иъ офицеръ. 4) Бед
НИЯТЪ капиrаиъ, 5) Ващата ,жена? 6) Моята жена -г-'нъофи
церъ. 7} Добре.'
, ' ,

"tJe

знаете ли нищо за

l)'Добре;вси'lКО добре, налитане, 2): Где еж Вашит~

iоварителници? З) Капитане,
лравность.

.

,

Вэшитt

.

.

ннижа

,

еж

ВЪ ·и,.

Морски СГО80РЪ

"Мьове" и

Стрен"ца

"Зееадлеръ?"

подводника сж на

Педнадесеть

открито

нашиятъ пиректоръ.

F\

германски

море, това ни съобщи

отъ това ние саиитв бъхме

загрижени; защото имаме английски TOBapl:. затова
ни предупредиха".

Изведнъжъ другиятъ офицеръ се разбърза.
Той погледна часовника си и каза на другаря си:
"Ние трвбва да бързаме", Претърсвачътъ офицеръ

се повдигна, затвори дневника и каза:

"Да, капи

не, всичкигв Ви книжа сж въ изправносгь. Но Вие ще
тр вбва да чэнате 'ог" единъ до единъ часъ и по
ловина, докато
заминете".

получите сигнала

"свободно" да

Когато офицерътъ тръгна да излиза, забеляза
,кучето и каза: "То изглежда като германско куче".
F\зъ си казакы F\хъ Боже, ОСТаВИ го да лежи
въ полата на Жанета. Щомъ като не можа да на

м вриш ь нишо друго Н Вмско, освенъ кучето, това е

много добре. ИЗЛБзахме на палубата, англичанит15
спъзоха въ лодката си. Изпратихъ гостигв и се по
чувствувахъ обпегченъ. Но сега предъ насъ се из

пр вчи най-важниятъ моментъ.

"Вие ще тръбва часъ и половина да чакате!",
Каза той. Когато видъхъ офицерига КЪмъ лодката,
обхвана ме песимизъмъ и си казахъ на себе си:
"Да, сега е всичко изгубено". Скритата обслуга,
подъ ксмандата на мичм~нъ Кирхаузъ, напрегнато
чакали резултата отъ прегледа и подслушвали ц15
лият ь разговоръ, Т15 чули, че ужъ азъ съмъ билъ про
м ьлвилъ, "всичко е изгубено" и сввткавично отъ
уста

на

уста се

разнесли отъ

единиятъ до другиятъ

край на кораба. Седеиминутнигвкапсули запалили,
за да хвърлягъ кораба въ въздуха. На палубата
НИКОЙ не иислвше, че долу въ скривалищата за
паЛК>1ТБ горятъ. Напротивъгорнигв се чувствувахме
облегчени, че всичко премина благополучно Съ

сърдечно ржкостискане се раздълихме съ ангпича

нитв ' и още веднажъ

напомниха:

"Значи, Вие ще

17.,

лодката ми има само тжпвци". f\зъ си казахъ: "Да,
Вие имате право, и тебе като най-голъмъ
ТЖПё!КЪ
изиграхме.
Но той изпълни само своя дългъ, на
негово мвсго и азъ бихъ направилъ сжщото,
По
късно британската академия поясни, че ака ангпи
чаНИТБ знаеха чужди езици, нвиаше така лесно да
бждатъ изигравани.

F\хъ, колко лесно се поема въздухъ тъ, щомъ
премине опасностъга.
Затичахъ се веднага

като

надоле кьиъ танното скривалище, за да съобщя за

ща ст ливото избавление. Когато
вегв си върку замаскнраната

уцарихъ съ токо-,
врата и извинахъ.

"Отворете!", не получи хъ никакъвъ отговоръ. Пов
10рИХЪ "отворете!" Веднага чухъ да викатъ: "Отво
регв вентилит в [кисгонигв]", Какво е това! Какво
става доле? Полуд-Вли ли сж? Тропайки на вратата
иэвикахъ: "Отваряйте, всичко е благополучно!" От
вориха вратата

-

капакъ, нвсръща ми се

ПОКаза

преблвднвпо лице и веднага иэбъга. Вжтре се почна
лудо надбвгване, отъ единия до другия край. Какво
е станало? Не мога да разбера! Най-после разбрахъ.
Тичали ца затворятъ винтилит-В и да отрвжатъ
запаленит-В фитили за запалнитв, които следъ три
минути швха да хвърлятъ кораба въ въздуха. Кой
можеше да предположи, че еж эапаиипи фитипигв?

Най-после разбрахъ, отнжце идва тази паника.
Разследвахъ случката и намврихъ лицето, отъ което
еж иэлвэпи думит-В "всичко е изгубено". Запитаха
го, какво е мислилъ

въ тоя

моментъ, а той

"Доле нищо не съмъ казвалъ,
за хъ,

часъ

и

половина да

азъ

чакаме, тогава

изгубено; защото това значеше,
по радиото

въ

пристанището

каза:

на себе си ка
всичко

че т-В ще

дали' въгроходъгъ

"Ирма" (това бъше фалшивото име на кораба
е отпжтувалъ? Но "Ирма"

е

питатъ

вътроходъ

ни)

не сжщесг

вуваше".

Той имаше
иэправносгь,

право!

гогава

Книжата ни

защо

да

чекаме

неивриха въ
още

часъ

и

чакате от ь
кръстосвача. сигнала
"свободни" и
тогава ще заминете".
Първиятъ ми поиощникъ' съ своята четири
жгълна популярна фигура и осемнадесеть добре
заучени норвежски думи, обърна гърбъ на неприя
теляи даде нареждане на обслугата за такелажа.
Кога го офицерига седнаха въ лодката, появи се
друго опасно положение. Ввтроходъгъ не може да
застане на едно ивсто, каго параходътъ, ' що мъ
като машината му е спрвна, а продължава да се
движи съ иапъкъ ходъ напрепъ. Неприятелската
лодка, която лежеше до стената на кораба ни, не

половина?
Взехме сигналната книга и далекогледа за да
отчетемъ веднага. Всички сме устремили погпедигв

можа лесно да се огдвпи, тя се увлече отъ нашия

подпира се спокойно на перилото и взе сигналната

ходъ и тръгна къ мъ кърмата ни. Каква
дена

опасность можеше да

ни

създаде

непредви
това

поло

жение. Когато лодката ще дойде до кърмата на
кораба ни, можеше да забележи винта на мотора ..

Ввтрохопъ съ винтъ, това ще ни издаде! Защото
въ нашигв документи никжде не бв записано, че
имаме моторъ отъ 1,000 КОНСки сили.

Н Бма да увврявамъ читателит-В за постжпката

си въ този моментъ. Отчаяние ме эавпапв. Звтичахъ
се на кърмата,

сграбихъ

края

на

първото

по

паднало ми вжже и го хвърпихъ надъ главит-В на
неприятеля и извикахъ: "Господинъофицеръ,дръжте

това вжже!" Резултатата б1;; че всички повдигнаха

главит-В си нагоре и така минаха край винта, безъ

да го забележатъ. Лодката се отдапечи.Офицеръгъ
ми благодари още веднъжъ за моята услужливость

и се скара на иоряцитв, че не. могатъ

бързо да се отдtлятъ отъ

достатъчно

кораба и извика: "Въ

си къмъ кръстосвача,

просто

висимъ

по стенитв.

Ще спасимъ ли нашата черупка? Сега почувству
вахме безсъннит-В нощи, силит-В ни напускатъ,
Минутит-В става гъ цвпа ввчность. Иэвепнъжъ вдиг
наха единъ сигнапъ. Насочваиъ бинокъла, но рж
цетв ми треперятъ, сигнала не (е вижда ясно, а
само нвнолко знамена се ввятъ. F\дютантътъ ми
взема бинокъла. но и той нищо не може да раз

личи. Тогава стариятъ

Людеманъ взема

бинокъла,

книга. Всички зависиме само отъ неговит-В очи.
Канво ще види и какво ще каже? Нервит-В не мо
гатъ да издържатъ повече. Отъ напрежение могатъ
всвни моментъ да се снжсатъ. Най-после разпозна
сигнала:

"ТМВ"

Разгворихъ сигналната сниига. Какво значи
това? Какво искатъ да кажатъ? Людеманъ, това
неможе да бжце! Тукъ пише, планета. Глупости,
вижъ още веднъжъ сигнала! Още веднъжъ се пос
тави търпението на изпитание. Той се опитва да
задържи дишането си, за да увеличи

зрението

си.

"ТХВ"

-Още веднъжъ потърсихъ въ сигналната книга.
F\зъ въздъхнахъ облегченъ:

"Продължете пжтя си\"
Избавление! ... Като че ли всичко замръзна въ
гвпого ми •.. Неописуемо чувство нахлува съ гигантска

. СтраНИЦ8
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сила, за да. изгони

неприятното напрежение. Въ

такъвъ МОl"1ентъ човвкъ чувствува, че сърцето има

две клапи. Сега бързо доле, мОрЯЦИГБ, които заедно

съ Кирхаузъ изпълниха достойно стражата си, бърз~
да се' освежатъ и да не запапятъ пакъ нвкой
mитилъ.

..

.

•
"Момчета, .спасени сме, ще продължимъ пжтуваието СИ!"
.
· Какъ горещо се здрависаха. Тв знаеха много
добре, че всички ~e можаха да иэпвзатъ на папу
'бата; за да не

сложимъ

всичко

пакъ

на

карта.

Кръстосвачътъ мина край насъ, Сега вдигнаха още
единъ сигнапъ,

съ

който всвки морякъ на

дру гъ

пожелава: "На добъръ пжть"! За него вече не бtше

нужна сигналната

книга.

Можахме

ли

нвшо повече отъ неприятеля ни; освенъсна цобъръ

пжть?" Спуснахме

три

пжти

Кръстосвачът ъ се изгуби отъ погледа ни .. МоитЪ

момчета, които искаха да видятъ

l\ С Е

неприятеля

-веднъжъ, надничаха презъ прозсрцитв.

.

"Джонъ Булъ", ка къ

още

те излъгахме, ти ни по

жела действително "щастливъ пжть!"

ми

БлагопожеланиягЦвлата обслуга се изреди да

стисне

ржиата

казвайки:

"На псбъръ пжть,

г-нъ капиганъ!"
.
"Момчета, сега пригответе се да отпразпнуваие
действително щастлива Коледа!"
Превелъ: д. Фурнаджиевъ.

да искаме

Б

норвежкото знаме и

вдигнахме сигнала "благодаря".

11

н и.

· Не може да има. спортно плуване. и редовно 'лi:пния сезонъ. Басейнъгъ.; тръбва да е четири
,;,. жгъленъ безъ всъкакви препятствия въ него и

обучение и трениране безъ басеини, отъ каквито,
за с ьжаление, нашата страна е лишена.
Обучението въ р1:;КИГБ и морето е много
мжчно и тръбва да се избъгва,

защото

въпръки

подобренията. които се правятъ, то е съпроводено
съ опасности и неудобства.
· Първата задача на всвкв оргвниэация тръбва
да бжпе да създаде басеинъ, за да иматъ възможиость ппувцигв да прентинуватъ спортното плуване и да устройватъ състезания,които чрезъ приходитв си ще усигорятъ и живота на организацията.

Спортното плуване се практикува' въ всички

безъ стълби. Жг пигв му могатъ леко да се зекржглятъ само, което е необходимо за по-лесно чистене
. на басейна. Дълбочината на басейна требва да запо
чва отъ 0'70 м. и да стига до З м. Нвкпонътъ
на дъното тръбва да е много слабъ, така че започвайки отъ 0'70 м. да се стигне 2. и. дълбочина
на 18 м. отъ дължината на басейна. Триметровата

дълбочина се получава по-бързо, така че на fPY·
гия край на басейна, кжцето ще еж мъстета за
скачане,

да има една ивица отъ 6 м, дължина
съ дълбочина 3 М'..
.
. Височината на стенигв на басейна не бива
да е по-висока отъ 0'75 м, надъ водата и не

страни. То е възможно само въ съвършенно спокойна вода, каквато има въ басейнитв. Тъй като
ВСИЧКИ състезания, на снорость и издържливость . по-низка отъ о·зо м.
се извършватъ въ басейни, необходимо е състеВодата се поддържа на постоянна
эателигв да се треииратъ въ сбстановка, въ каквата

ввроятно ще се състеэаватъ, Ос ве нъ

. личната

из-

държливос:ть въ басейнитв се прилагатъ известни
методи, които даватъ често пжти първенство на

. чрезъ една околовръстна

височина

вада, въ сжщата вада се из

тичагъ всички нечистотии плуващи.на повърхностьта.

Басейнътъ отвжгре тръбва да е въ сввтъпъ
цввтъ, За да може да служи за състезания, по

опигнигв въ това отношение плувци. Твнъвъ бвше

дължината на басейна се постввягъ

петь

спучаятъ на бапканскигв игри. Гръцкигв плувци спе-

линии на растояние два метра една

отъ друга и

челиха голtмо предимство благодарение на обето~:r,:лството, че нашитв плувци нвиаха практика
отъ плуване въ басейнъ и на завситв губъха спечеленото предимство отъ .личнал а. си сипа и иэцържпивость

Постройката на открити басейни е възможна

въ всички населени м-Вста. Достатъчно е да

има

ръчна Иn:1 подпочвена вода. Басейнътъ се състои
01Ъ единъ чегвъртигъ циментовъ

резервоаръ

черни

дебелина 0'25 мм. Т'взи линии се продължаватъ
и по стенигв на басейна. Тъ означавагъ коридо
ригв, въ които ще плуватъ състезателитв. Всвки
.коридоръ се номерира съ. цифригв 1,2,34 и 5 на
вжтрешнигв стени на басейна надъ водата.

По сжщия начинъ се маркира

и

полетоза

игра на водна топка.

Стълбитtза слизане въ водата се заивнятъ

съ

съ вертикални желвэни стълби, за да не предста

Най-лесно е, когато басейнътъ се. построи
близо до ръката, отъ която се 'отвежда часть отъ
водата чрезъ тржбопроводъилиобикновенъканвпъ

цветв му страни по една 1 м, стълба, на надлъж
нитв стени при дълбочинигв 1'50 м. отъ всвка
сграна по една стълбаги до жгпитв на . басейна

никакво течение. Специални

съ никаква преграда отъ голвмета. Допуща се да

размtръ 25 на 12 метра, ЗЗ'ЗЗ на 14 м. или 50 на
18 метра.

ВЪ басейна, а отъ тамъ се връща обратно въ
ръката. Въ бвсеина, разбира се, не тръбва да има
кранове служатъ за

пълнене или изпразване на басеина,
се извършва

когато

ежедневното му почистване

ще

презъ

впяветъпрепягствия, Т1:; се поставятъна напреч
ната стена на басейна съ малката дълбочина отъ

съ голвиата дълбочина по една стъ~ба.
Малката дълбочина на басейна не се отдвпя
се оп~ва подвижно вжже на МЕСТОТО, кжцето за
почва

дълбочина, по голвиа отъ -1'25 м, Могатъ

Морски Сговоръ
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Народность /Растояние
и видъ/
на плуването
3

М

1\'

с.
И. Р. Жипюлв
И. Мецика

I 30JM.

н
Япония

!
:

"
i"\акино

"
"

14ООм.

i 3 м.
t 4м.

-'-----1
I
MtcTO

2.

I,

Време

I

Дата
Ж.

,Съед. Щати] 30) ярда св. ет.1 3 м. 06'8 с.

И. Р. Жилюла

Ж

-I Д б

24·4с.
3.VlllI933r.
464с. 14.V1ll193ЗГ'1

21.1Х1933г.

500ярдасв.ст.~ 5м. 2б·6с.
i5и.57·8с.

1.VI19З3г.

2s

Токио

I Детройтъ
Ситлъ

1.VI1933r.'
.:
88Оярдасв.ст.:lОr~. 15'4с, 16.VI11933r.
Чикаго
IОООярда "
111 м. 37'4 с. j29,V1I1932r. Портпентъ
"
;12 м. 42'6 с, 113 V1II1933r.
ТОКИО
11000M.

Япо~ия
п

М. Кийонава

14оом.нагръбъ; 5м. 37:6с." 30.lХ193Зг.
400 м.
"
: 5 м, 304 с. 30.lX1933r.

I 300 ярда св. CT.i

Зм.

Л. Кайтъ
Денисъ

Е. Яносенъ
Н. Майеката

I

"

I

ярда

•

50
25
25
25
55
55
50
25

метра
ярда

•

метра
метра

i Съ ед. Щати;

I Япо"ния

I

С.. ед.Щати ]

Я"О~"' II

с.

! 20.lV1933r. I Буфало . 25 ярда :Съад. Щати
С.' 8.Х.1933г. I Ротердамъ _ 25 метра I Холандия
С. • 2З.JХ1933г. 'Жонъ Бичъ] 55 ярда [Съец. Щат'
с.
14.1I1933г. I
Унлей
: 33'18 ярда ! 1\ветралия
с.
5.Xl933r.: Стонхолмъ 25 ярда : Швеция
Явония
с. 30.IX1933r. Токио
25 метра
с.
1.Х1933г.
25 метра
с.
1.XI933r.
25 метра

38:4
Холандия ! ЗООм. СВ. ст.
3м. 58 О
Съед.Щати: 8ООм: св. ст.. 111M. 44'3
f\встралия
100м. жабно 11м, 24'6
Дания
2ООярдажаб.-; 2м. 49'5
Япония
200м.
"
13м, 00'4
400м.
"
бм. 24'8
5ООм.
- 18м. 03'8

- С.

~

ЖЕНИ

31\
Съед. Щати

Л. Найтъ
В. Денъ Уденъ

на

25

• '

' 500 M. •

"

I -Кждci'е··-I------':ЗJрегистри'
Забележна
есеина I
ранъ

ължnна

Е.

з.VIlI19ЗЗГ'1 ДеТРОЙТ1>

Съед. Щати' 440 ярда СВ. ст.; 4 м. 48'6 с.

к: Китамура
К. Каватцу

19.

Въ ссп.вода

"

ЕВРОПЕИСКИ

[ Расгояние и видъ :

Народность ':

И м е

на п:Луването

Време

. Дата

3Н

Унгария 1 100м, СВ ст.

Ст. Барани
Ж. Тарисъ'

Франция'

I 200м.
!

зоам.

"

[4ООм.

! 5ООм.

",

"

-

~

"
11. Боргъ

Швеция

i 800м.

\1000м.

2м.

i Зн,

1 бм,
i10M.
112м.

i

УнгаРИ51 !4 п02ОО м, пощ.! 9м.

12.У1931 г.
Буда-Пеща 33'/. метра,
12'2 с. 24.IV1932r. . Рейнсъ . 25
27'6 с, 1I.VIIl931r.
"
. 25
47'0 с. 1б1V1931г.
Парижъ ,331/.
01'2 с. 23,IV1932r.
Реймсъ
25
15'6 с. 21.VI1932r'.
Квнъ
50
57'6 е. 25.VI932r.
Парижъ
50
07'2 с. 2.\Х1927г.
Болоня
50·
12·4с. 24.1I1932г.
Парижъ
25' ".
42,'6 с. 8,1II932г.
~
25"
50'2 с. 9.11I1926r, Ню-Хавенъ 25 ярда
33'1 с. 22.11933r.
Брауншв,
25 метра
08'8 с. , 19.X11929 •
Рурортъ
25
39'7 с. j 18.11930г.
Бременъ, 25
"
41'8 с.
27.1111933 Бир ненхедъ] 25 ярда

,!.

с. '27.~1ll1933г. 1 Неаполъ I 50 метра

.

Ж. Коперъ-

flнглия

В. Денъ Уденъ
М. Браунъ
.К. М. Джеймеъ
М.,Браунъ
Л. f\ндерсенъ
И. Годардъ

Холандия

..

..

Ф. Хардингъ
•

,
i

Дания

..

i Холандия

I f\НГ~ИЯ

I

"
i 3м.
"
! 3м.
, , ' i 5м.

500 ярда
5ООм.
800м.

l000м.

I

!,:

06

с.

св. ст.' 6м.
п
! 7м.
[12м.

57'6 с.
18 с.
07'8 с.
!l5M. 18'6 С.

32'4с.

25'8 с.
03'4 с.
29 с.
5ООм.
"
i 8м. 12 с.
1ООм.нагръб1>' 1м. 18'6 с.
200м.
' 2м. 50'4 с.
4ООм.
. 6м. 12'4 с.

4

по 100 нпощ.: 4м.

._

j 9.УIII933г. Лнтверпенъ 33'1. метра

i 3.У1933г. i Ротердамъ ! 25 "
44'2 с. ! 3.VI1931r. i Глазговъ i 25 ярда
50'4 с. i 28.IV1931r. i .Пондонъ i33'/. ярда
58 с. ; 8.Х1933г. ; Ротердамъ ! 25 метра
42 c.30.VI1l1931r., Парижъ i 50 метра

,2м. 28'6 с.

15ООм.
"
123м.
100м. жабно 11м.
: 200м.
п
13м.
, 4ООм.! 6м.

Р. Местенброкъ)
Г. Оверслотъ j Холандия
Т. Зелбак'Ь

300 "
4ООм.

i!

i
f[

"

300м.

"
f\нглия
Холандия
Дения
Франция

200м.

220ярда св. ст.' 2м.

"

Е. Якобсенъ
И. Ка~айi-lъ

100м.св.стилъ 1м.

Холандия

н

43

гистриранъ

!
',1

забележка

Унгария
Франция

"

п

п
н

Италалия
Франция

и

св. рекердъ

Съед.Щати
Г~рмамия

и св. peKO~ДЪ

"
f\НГЛИII

Солена воде

Италия

Солена вода

ЖЕНИ

31\
В. Ден. Уденъ

Нжде е варе-

мж.ЖЕ

"
[19м
Ж. Картонетъ
Франция .лсо». жабно
1м.
"
[ 200м.
[ 2м.
"
Германия [ 400;".
15м.
Е. Радемахеръ
.[ 500м.
..
[ Т«.
П. Шварцъ
i 100м. нв гръбъ] 1м.
,Е. Копперсъ
"
i 200м.
' 2м.
"
,
! 400м.
, 5м.
Ж. С. Р. Беэфорцъ] f\нглия
О. 1\бей,немеШъll
Ш, Мешцоли
I
27'7
1\. Вани
,1
!
'1
f\. ШчеКЕШИ
i

I

)5ООм.

Дължина
на басейна

ООм, 58'4 с.
! 4м.

"
"

MtcTO

с.

1 5.ХI1923г. : Сикомбъ \ 33'1. ярда
; 23.\II1930г.; Брюджъ 1 25 метра
i 2б.VII1933г. j Копенхаген;
i 23.УIII93Iг.! Парижъ i 50
1:20.VI1193Ir. 1
. . . : , 50
1 3D.IV1933r. IКопенхаген33'1. метра
1 11.V1932r.! Стокхолмъ i 25 ярда
1 29.IV1933r. !f\мстердI'МЪ[ 25 метра
! 19.XI1932r. i
"
: 25
"
: 30.У1932г. i Ввпасай
25 ярда
! 19.1Х1932г. !
25
! 5.XII1932r. i
25

50

j

12.ХIlt933г. !f\метердемъ

,

,

25

метра

Холендия

и св

• рекордъ

Шотл~ндия
f\нглия
Холандия
Франция
f\нглия

и св. рекердъ

Белгия

Дания

Франция

"

Дания
Шllеция
Хоnандия

f\нг~ия
п

Солена ВОД8

Солена вода

вев, рекордъ

п

Холандия

В. Денъ Уденъ
.
Въ книжка 10 отЪ 1933 г~ на "Морски Сговоръ" публикувахме св1;товниrБ рекорди по плуване,
обявени въ годишника на ФИНfl за 1934 г. Съгласно окржжното на ФИНF\ отъ 1, февруарий т. г~ следъ'
издаването на годишника еж зарегистрирани нови св1;товни рекорди, които даваме гope~ даваме
сж~о така и европейскиrВ рекорди.
.
,
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Морски

20.

да се поставятъ надписи за да

предпазватъ

шение. Организациит-В

нео

Cro8op'\a

могатъ да реализиратъ

по

стройката на басейна и на части. Нужно е само
да се мобилизира
съдействието
на факторигв,

питнит-В плувци.
Необходими сж още кабини за събличане на

кжпяшигв се и душове за измиване преди влиза"

които могать да обезпечатъ извършването на по.гопвмате часть отъ работата безплатно, чрезъ тру
нето въ басейна, евентуално и плажъ.
Указанията, които даваме, обаче, не изчерп-. дова повинность или другъ начинъ и да се обезпе
чи необходимия минимумъ отъ срвдства за мате
ватъ всичко. Т-В могатъ да послужатъ само като

риапигв, необходими за постройката. Започването
съображения при изборъ за M-ВC~O на басеинъ и
на постройката безъ щателно предварително про
срвдствата, необхоими за построиката му. Проек
тигв и ржководството на пос!ройката трвбва да, учване на възможностит-В за нейното завършване
се повврятъ на лица съ опитность въ

е рисковано

това отно-

и даже вредно.

В. И.

ИЗЪ живота И ДЕЙНОСТЬТI\ нв въпгвгсни нагодень МОРСКИ СГОВОРЪ.
На поздравителната

телеграма отъ страна

зжболвкарь; секретарь Богдана Стойкова; касиеръ

на организацията по случай новата година Негово
Величество Царя благоволи да отговори съ след-

ната телеграма:

L'··~'.~;J

Илия Рапевъ; съветници:
Михаилъ
Димитровъ.
Бончо Грозевъ и Ради f\вр~мовъ; контролна н-я:

'

Професоръ Д-ръ Ст. Консуповъ .
Преде. Българския Народенъ Морскн Сговоръ
'Варна.
Вамъ и на Българския Народенъ Морски
Сговоръ благодаря отъ сърдце за любезнит-Б позздравления, като Ви честитя сжщо новата година.
Царьгъ.

- На 5. февруарий председательтъ на организацията Проф. Д-ръ Консуловъ заедно съ гл. сек-

регарь поднесоха

на гл. Директоръ

на Желвэни-

цигв инж. Л. Божковъ адресъ отъ страна на организацията по случай 25 годишната му непрекжсната
служба. Г-нъ Инж. Л. Божковъ е изказалъ благо-

дарностьга

си

за

вниманието и радостьта

си

за

преценката на неговата досегашна служба, като е
подчерталъ че въ своята дейность винаги е поста-

вяпъ интересит-В на службата надъ всички останали

въпроси. Той е изказапъ готовность и за въ бждаше да продължи да работи за преуспвването на

въпросигв, които ингересувагъ организацията и съ
които е започналъ своята служба като инженеръ и

и-нъ на пристанище Варна.

-

Въ заседанието на Г. У. Т; на' 5. февруарий

т, г, се утвърдиха управителнитв тъпа на слецнитв
клонове: ДРБНОВО: Председатель Георги Ганчевъ,
адвокатъ; подпредседатель Стефанъ Бръчковъ, диренторъ на гимназията; сенретарь Пенчо Никоповъ,
учитель; касиерь Витанъ Бейковъ, учитель; съвет-

ници: Боби Праэдниковъ, кнетъ, ц-ръ Люба Дякова

и инж. Косевъ. Грввна: предсепагепь ц-ръ f\лекси

Пухлевъ, лвкаръ; председатель ц-ръ F\л. Косатевъ,

МОРСКИ

К. П. Кожухаровъ, и Коста Иоцевъ,

Ямболската градска община е отпусната на
клона ни въ града 8,960 кв. метра Mt.CTO за постройка на басеинъ. Кпонъгъще присгжпи нъиъпосгройката на 50 метровъ откритъ бвсеинъ. Проектътъ
се иэгстовпява отъ инж. Даракчиевъ.
- На 4. февруари габровскиятъ ни кпонъ е
усrроилъ благотворително утро съ участието' на
детската' музикална китка "Веселинка" и децата,

'-

посещавали норскитв колонии на клона. Предста
вени сж.бипи пиеската "Водниятъ цвръ" и оперег
ната картина "Чутъ".

Утрото е било посетено и изнесено много
добре. Приходътъ е въ полза на фонда ..Детски мор

ски колонии".

- На 15. февруарий ,инж. Даракчиевъ е чепъ
' предъ ученицит-В и ученичкит-Б на гр. Сливенъ
сказка

на

тема:

.Плуването

като източникъ на

здраве, сила и красота". Заедно съ управителното

твпо на клона е било избрано нвсто за басеинъ.
Кпонът ь е обезпечилъ съгласието на общината за

отпущане на м'Бстото.
_ На 18. т. м. В. гърновсниятъ

ни нпонъ е'

свикалъ общо годишно събрание. На събранието е

присжствуввпъ и гл. секретарь. Управителното Т'БЛО

е дало отчетъ за дейностьта си презъ 1931 г., 19З2
и 1933 г. Избрано е ново управително гвпо. .
- Съ опред-Вление N2 367 отъ 15. февруарий
т, г. на основание чл. 46 отъ закона за юриди-,
ческигв лица Вврненскиягъ Онр. Сждъ е решипъ да

се впише въ книгата за юридическигв лица "Бъл-,

гарския Народенъ Морски Сговоръ" съ седалище,

въ гр. Варна.

н О В И НИ.'

Съединенитh Щати. Дружеството Seadrom острови ще бждвтъ поставени между Ню-Йорнъ и
Осеап Dock Сагр. е представило на Ввшингтонското , f\зорскит'S острови, а петия между азорскитв острови

правителствопроектъ за посройка на петь плаващи

• ОСТРЕВИ, за да се

обслужва въздушната служба
Ню-Иорнъ-е-Парижъ и иска кредитъ отъ 30 мил.
долара. Споредъ този проентъ четири плаващи

и испанския брвгъ, Проектътъ подчертава, че пос

тройката на твзи острови ще даде работа на
10.000 работника въ течение на 24-30 месеца.
'

Палестина. На 31 октомврий м. г, стана ОТ-

Морски Сговоръ

Страница

нриването на новото пристанище въ Хайфа. Поради

събитията въ страната избвгнати сж били всвкаквн
тържества. Пристанището бъше започнато презъ
1929 год.

Англия.

. морската

По ПОВОдЪ на едно запитване върху

политика на

британското

правителство

въ връзка съ безработицата, която эасвга 60,000
моряци, председатепьтъ на Board of Trade е далъ
следния отговоръ:

жатъ много кораби, поради
невъзможностьта да
бжпатъ експлоатирани, а 5,000 германски моряка
щъха да останатъ безъ рабата.

Подвижния басеинъ при Найфиновъ.
Намиращето се отъ дълги години насамъ

постройка

ГОЛБМО

ния пжть Щетинъ -

грижи на правителството,

се дпъжи главно на гопвмото наиапение на морс

ната търговия, вследствие на икономическагакриза.

Правителството се м~чи съ всички срвцства, ВКЛЮ·

читално съ търговскигв договори, да имъ помогне.

Вследttвие на отслабването въ норската индустрия
Се създеде Въ Н-ИКОИ голвми норски страни субси
повече

увеличи_ излишния

тонаЖъ. Гпедищёго на правигёлствого ББШе

изпо

Жено подробно въ инонойичеснатё и MdHetapHata
tв-Эtоgнаконференция. 1\з1> съйъ готовъ всвки мо·

разуча нееН5хоДимиt-k м1>рки, за да се
тури .нраЙ на пр-ЭЧRиt-Э. нёложени на. британскитв
'нореби отъ чуждиt1> държави: остёнёпигв напра

MeHt"bAa

.мни преможения (МОНОfI6ЛЪ. на каботажа:

моно

полъ на вноса, ионополъ на превоза МеЖду частигв

На империята за британскиt-В кораби и твэи на
донннионигв) Ще бждатъ щвтёпно проучени, и Ще

ее съвещава мъ съ препстёвителигв на армёгьоригв,

НО азъ не сЪМЪ СЪ впечётпение, че т1:; ще сж отъ
Полза за британската морска индустрия.

Грамадна петиция отъ офицерига на тър

говсния фпотъ до парламента. ОфицеРИГБ отъ
английския търговски
флотъ сж ~ впревипи въ

Лондонъ една манифестация, която е спечепипа го
пвмъ интересъ и симпатии. iБ сж отправили до
парламента една петиция съ 12,000 подписа, като
не броягъ тБ3И на около 10,000 съчувственици,
КОИТО не сж вече в ь търг. флотъ, за да искагъ да се
направи официална анкета върху ТБХНОТО положение.
Решено е било. грамадниятъ том"}: да бжце
пренесенъ по воденъ пжть. На единъ впвкачъ,
унрасенъ съ голвиа бвпа лента отъ платно съ
напписъ "12,000 офицери отъ търговския флотъ се
обръщатъ нъиъ парламента",молбата е пристиг
нала препъ Вестминсгерсния цворецъ на Темза. За
пръвъ пжть е пристигнала по този начинъ

молба

въ парламента. Депегатитв начело съ апмирвпъ
Филипъ Юпсоиъ Вардъ, председателя, сж поднесли
на Макдоналдъ молбата.
Германия. Райха продължава субвенцията на
ТЪрГОВСКИЯ флотъ. Презъ и, май 1933 г. Райха бъше
решилъ да даде взаимообразно 20 милиона марки за
мореплавателнитв си предприятия, за да поддър
жатъ търговската си цейность,
Тази помощь бъше оправдана тогазъ, когато
трвбваше да се балансира положението поради
спадането на английската, америнанската и сканди

. навскигв монети. Тази поиощь се даваше спорепъ
тонажа на корабит-Б и заплатитв за персоналъ и
трвбваше да се прекрати на 31. онтомврий ..
Германското правителство е решило

.

Берпинъ, е днесъ на привър

шване и сж започнати ПЪрВИТБ изпитвания на този

гигантски "корабенъпреносвачъ". Огромната пОСТ

наето създава сериозни

още

въ

и единствено въ СВБта приспо

собление за повдигане на кораби, плаващи по вод

"Положението на британското арматьорство, ройка се издига

дирането,_ което

21.

да

про

дължи този режимъ за неопредвпено . време. Това
е една отъ МБрКИТБ за борба срещу безработицата.
Говори се, че ако бtше премахната тази субвенция,
корабоплавателн.итi=\ предприятия ЩБ?{а да за вър,

50 метра надъ околностьта. Тоя

"корабенъ преносвачъ " ще прех~ърля плаввгепннгв

сждове отъ канала на р. Одеръ въ водния пжть
къмъ Берпинъ. Разликата въ височинигв на двата
канапа е 36 метра.
.
.
Общата тяжесть На подемния механизъмъ е

около 4,2СО тона.

Огъ

нанала-на р. Одеръ кора

бит1> навлиэагъ Бъ пъпния съ

2,700

куб. метра вода

"преносвачъ и затворени въ една такава "вана"; ВЪ

разстояние' отъ

долния .ненелъ,

метра и дълоока

.5

минути -ще

Попемнете

вжЖеТа тя бива

биватъ спускани

БЪ

платформа е дълга 85.

2,5 метра; съ помошьта , на 256

спускана и отново'

повпигеге, го-

-това цапроцъпжи дейносгьтв tИ..
Въ Германия се

рятъ И осигурягъ

.

стремятъ всячески де

воднит-Б

пжтишв,

поцсб- .

като съ това

ще се уреди и усили движението по тъхъ,

Съветена Русия. Спорецъ едно последно
съобщение, усилено се работи върху постройката

на единъ 172 кпм. дъпъгъ каналъ. Този нанапъ ще
направи

отъ

новъ

MOCI<Ba

пристанищенъ

грацъ

.като ще я свърже съ р. Волга. Хиляди работници
еж заети съ прекарването на . канала. Предполага
се,

че

годишното

движение

въ

пристанище ще вълизана около

новото

5

московско

милиона тона.

Италия. Върховниятъ съветъ на

италиянения

търг, флотъ е решилъ да даде премия отъ
лирети

на

150,000

корабостроителя. който ше представи

проектъ за товаренъ търговски корабъ отъ
типъ, чиято

да бждатъ

.

стойность и

най-малки.

НОВЪ

експлоатационни разходи

Това

решение е взето

по

поводъ за подновяването на игапиянсния- товаренъ

търг. флотъ.
Етатизация

на

италианския

търговски

фпотъ. Дружеството "Италия", най-гопвиотоморсно

корабоплавателно предприятие въ Италия, е про
дало на

института за индустриалновъзстановяване,

държавно предприятие,

940,000

акции.

Този институтъ имаше вече 180.0СО акции: отъ
общото количество акции 1,440,000 държавата е

собственица на

1;120.000

акции

или

ПО/О

отъ

капитала.

Благодарение на итапивнскигв бързи кораби
."Рексъ" и Есперия': пжтуването отъ f\леl<сандрия
(Египетъ) до Ню-Иоркъ (f\мерика) е намалено до
9 дни. "Рексъ" е дочанапъ въ Италия идващия отъ

. f\лександрия
f\мерика.

"Есперия· и тогава е отплувалъ къиъ

"Моретата

не раЗДБЛЯТЪ ОТДБлнит-Б да

лечни страни, а ги свързватъ!"

Продължаватъ се' намаления по энепвз"
ницит-В за чужденцитi>. Министрътъ на съобще

нията е продъпжилъ до 30 септемврий 1934 г. на
маленията върху' стойностъга на желвзопжтнигв
билети, за отиване и връщане на

чужценци които

Отиватъ въ Италия (50 '/0 за отд-Блни
за груr'!И надъ

!1I!!1

25

души),

лица и 700/Q

отъ гранична

сухопжтн~

М9рска !"ара f"лf" 9Тр lii:!~oe а~роприс;танище до

Морски Сговоръ

<::траница.22:.
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която и да е гара въ страната. Бипетитв сж валидни
зо дни и сж неограничени въ прекъсванията безъ
всвнакви

формалности. За да

се

получи

намале

нието, изисква се престояване въ Италия поне отъ

6

дни. Игапианцигв,

живущи

въ страната,

сжщо

фпотъ

ще съставлява

отъ

73%

_

Споредъ

"Ривиста

аме

женералъ де марина" отъ

ноеиврий 1933 г, попскиятъ бюпжетъ на

1933-34

ногагъ да се ползува тъ отъ това намаление -,

флота за

г, е значително ПО-ГОП-ЕМЪ отъ минеиого-.

дишния. За нови корабни постройки сж предвидени
двойно по-викокисуми отколкото въ миналогодишния.

Япония. Спорепь едно съобщене на военно

_
. жа"

морското министерство отъ Токио, Япония ще построи

Югославянския морски сговоръ "ЯРРднска страе открипъ въ

главното

югославянско

приста

до 1936 г, 43 голвми и малки военни кораби. Общата
стойность на ТИя кораби възлиза на около 431 мил.

нище f\дрия-Сппитъ (Сиапто] единъ мерсни музей.
Въ този музей сж засгжпени естествено-исторически,

Проф. Н. М. Нииповичъ.

'по югославянския адриатически брвгъ, съ неговитв
главни рибарски центрове: Сушакъ, Шибеникъ,
Сплитъ, Дубровникъ и Которъ. Дадени сж много таб

национално·стопански и историчес!<и отд-Ели.·.· .

иени, Съ ээвършванего на тия постройки японсниягъ

Хидрологичесни изследвания въ

.

воененъ

риканския.

Черно море.

10 випускъ отъ "Трудове на еэовско-черномор-

снитв научно-промишлени експедиции". Москва,1933.

Обемистъ трудъ-2'72 стр.

съ

6 рисунки и 62
приложение - из

таблици вътекста и 2 карти въ
лвзъпъ ИЗЪ подъ обработеното перо на ржковоци

теля на

езовско-черноиорснитв

вени презъ

1923-1926

експедиции

(пра

г, професора-биологъН. М.

Нниповичъ. Тукъ сж събрани, разработени и обоб
щени както сведенията за хидрографията на Черно
море,познати отпреди, така и ония, събирани отъ
раЗЛИЧНИТЕ черноморски РУСКИ станции, поправени
и допълнени съ новитв данни, получени презъ
време на изследванията правени отъ азовско-черно

морскит-В експедиции. Съ голъна яснота и преглед
ность сж разработени следнитt глави:

.

Положение и повърхность на Черно море.
2. Репиефъ на дъното. 3. Ниво на Черно море.
4. Общи .хидрологични и биологични условия въ
Черно море. 5.. Температура
на черноморскит-Е
води. 6. Соленость, ПЛЪТНОСТЬ и вертикални течения.

1.

7. Съдържание на газове [кислороцъ, свровоцо
родъ и др.). 8. Прозрвчность на черноиорскитв.воци.
9. Ледове въ Черно море. 10. Течения въ Черно
море, 11. Значение на хидрологическит-Е фантори
за биологията и промишленостьта въ Черно море.
Поради

обширностыа и

специалностьтана

материята азъ се отказвамъ да скицирамъ НОВИТЕ,
данни изнесени въ тези обемистъ трудъ.

Не мога

обаче да не отбележа, че особено ценната въ био
логично

отношение

е

последната

главе,

кжцето

авгорътъ изтъква, накъ своеобразнитt'хидрографСI<И.

условия въ Черно море се

отразяватъ· върху жи

вота на организиигв въ него.

Съ този цене нъ

много

къиъ

трудъ се - допринася

познанията

ни

за

на

Черно море, което поради много причини се счита

за едно "особено ~ море; то е единственото върху.
земното кълбо, имащо така

различни

огъ тия на

другит-Е морета хидрологични и биологични качества.
Г. в. п.

Специална статистина на морсното рибарство
въ Югославия.
състоянието

ратъ състоянието на морската рибна промисъль въ
Югославия отъ 1922 ДО 1931 год. Прави впечатление,
че иакаръ
сърбитв да влацвятъ адриатическия

. брвгъ само отъ 15 години, службата имъ по

събиране

данни относно морското рибно д-Ело стои. на завидна
висота. Това изпъква ясно при преглеждане на
сведенията, дадени въ таблицигв и диаграмит-Е, изразяващи движението както . на лицатаэанимаваши

.

се съ рибарство, така и на рибарскита уреди (пе
отлвпно ЛОДКИ, мрежи и пр.), на количеството упо
вена риба, добита цена и пр. Отъ богатия мате
рияпъ изваждамъ само нвкои цифри, характеризи

ращи общото състояние. Броятъ на рибаритв 'отъ
13,000 презъ ·1922 год. се ·е увеличилъ на ·18 ООО'

презъ 1931 .ГОД., а броятъ на рибарснитв подки за
сжщото

време е увеличенъ

отъ

4,000

на

6,000.

Стойностьта на риб. лодки презъ 1931 год. се оцъ
нява на

26

мисна

динара, а тази на риб.

мрежи

на 41 милионъ динара. Общиятъ уловъ на морска
риба отъ 3,800,000 кгр. презъ 1922 год. е нара
съпъ .до 6.800,000 презъ 1930 год. и 6,000,000 -

презъ 1931 год. Риба

е

продадена: презъ 1922

год.-за около 23'5 милиона динара, презъ 1929
год.-за 50'5 милиона, а презъ 1930 и 1931 год. по
ради общата криза сж получени пе-низки цени

50 мил. за 1930 и 44'5~за 1931. вь таблицитв и

диаграмит-Е даннит-В сж разработени поотпвпно
както за различнит-В 'рибарски центрове, така и
поотд-Елно за видовет-В риб. уреди, по-важнитв

риби, дейностъга на нвкои риб. кооперации и пр.
Г. В. П.

СЪОБЩЕНИЕ.

Комитетътъ

"Българсна литература" съоб

щава на абонатит-Б си, че втората безплатна книга
- романъ, ще -се разпраща следъ 15 февуапий Т. г.,
така че тия, които не сж изпратили

сумата

ОТЪ

5

лева въ пощенски ~ли гербови марки, да побързвтъ
да сгорятъ това наи-късно до горната дата. Заупес
нение адреси и суми могатъ да. се изпращатъ

гру

пово съ пощенски записъ.

Сп ретиаго издание отъ 108 стр. което съдържа
интересни данни за

лици, диаграми и фотографии, които ясно ипюсгри

твърде

хидрологията

.

на

рибарството

f\дресъ. :Комитетъ Българсна Литература, ул.
N!! 37, стая N2 120.

..f\паБИНСJ<а"

ГВЛРIiА

цягицвтв НН ЧЕРНО
МОРЕ,- ,В:А'"'Р- Н'"А",-".. ",''-)(
}{
нвйкгвсивиятъ
ВЪ

УРОРТЪ
юго-исгочнн . Е В РО П R

_

_

Най-мод~рни бански съорж.женияза студени и топли морски бани .. Модерно казино
въ Mor,CKaTa градина, срешу банигв, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито,
Красиви Околности. Разходки И екскурзии по сухо
и по.Море дО БЛИЗКИТБ околносrи~ както И'до Царградъ.
Всички видове спортъ

,

развлечения:

-

театри,

нине-

матографи, тенисъ клубъ, морски тържества.
Гол-Вми музикални тържества въ началото на
м. августъ съ участие на най 'ВИДНИГ!; български артисти.
Презъ сезона гостувато народния драматически театъръ
и

народната

опера.

Условия на живота най-износни.
, ;

Първостепенни хотели отъ БО цо
Частни квартири отъ
две

легла за

отъ

40-60

1000-4000

150

лв.

легло.

лева за стая съ

месеца.

Обвдъ или вечеря въ

n ьрвокпасни ресторанти

лв.

Въ второстепени ресторанти се получава здрана
и изобилна храна на по-низка цена,
ТабъЛъ.д'отъ отъ

100-120.

Лъговна такса и нарга за цепия сезонъ 20 лв.

1.
2.

Такса за банитt:
f Гкпеса кабире _О

Студени бани

Топли бани
Басейнъ

I

11

5

лв,
лв

-

.Гкласа кабина ЗО лв.

{ 11"

20 лв.

w

..

лв.

15
Отъ

15. юний до 15 сеп

темерий пвтсвницигъ се пол
зuатъ съ

251/0

б ь пга.эгкит в
J]

намаление п,о

п ьряганни

ж

.»

tЗНИЦ11.

5ю,)СТО зd
общината

n-t

въ

i

гиници при

приморската

градина ра злолага съ пъленъ

списъкъ
всички

на

I{Б~Р гири,

свепения

лвтовницит Б

дава

11 настанява

на

квэртири

безъ възнаграждение.

ОТН1\СЯЙТЕ СЕ 31\ ,
ВСИЧКО ДО БЮРОТО

31\

-
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БЪЛГАРИ, ПАПУВАЙТЕ ПО МОРЕ!

! Б~лг'арско Търговско Параходно Дружество -

Варна.

11

използувайте дружественитъ параходи, за да получите въз-

можностьта да се полюбувате на морето!

Съ параходитъ на Българското Търговско Параходно

Дружество можете да направите пжтувания, които да

Ви оставятъ мили неизличими спомени. Вие ще опоз

наете крайбръжието и ще вкусите отъ препестигв на

близкия изтокъ, чароветъ на когото привличатъ хиля

ди и хиляди туристи отъ всички крайща на свЪта.
Дружеството

подържа три редовни линии:

а. НраЙбрt.ж.на: Варна-Бъла-Месемврия - F\нхиало-Созополъ - Бур. гасъ-Кюприя-Василико'-:' F\хтополъ и обратно;-два пжти седмич
но.-Отъ 15. Юний до 15. Септемврий диненгни съобщения Бургасъ
-Варна и обратно, специално за курорта.
.

I

б. Пирейсна: Варна-Бургасъ-Цариградъ- Пирея -Хиосъ-Меlелинъ и
обратно -даа пжти въ месеца.

.

в.l\ленсандриhсна: BapHl'!-Бургасъ-Цариградъ - Родосъ-Палестина

.

f\лександрия-Портъ-Сайдъ-Осrровъ Кипръ-Пирея и обра гно -два
п)ii.ТИ въ M e c e u a . .

При групови. пжтувавия Дружеството прави намаления на тарифитв си

отъ зо до 50%

(но не и върху храната).

'

dсобенъ интересъ представлява пжтуването до Александрия, което се извърш-

ва съ луксознит-Б и бързоходни параходи "Бур'гасъ" и "Царь Фердинандъ".
ОБикнОВЕННИ ЦЕНИ БЕЗЪ хгвнн.

За RленсандрийСНИЯ рейсъ:
\
Отиване и
J I класа • лв. 8000
връщане
I 11 класа. . лв. 6000' 1
Ш класа.

. лв. 4000

\ .

За Пирейсния Р.ейсъ:
Отиване и
[. 1 класа
лв. 5000
връщане
I . 11 класа
лв. 4600
.

Ш класа

лв. 2000

За нрайбрi>жния рейсъ:

Варна-f\хтополъ J I класа.. лв. 680
и обратно

t

I Варна-Бургасъ
J I класа.
и обратно
t 11 класа

11 класа .. лв. 540
III класа .; лв. З60 1

ш класа

лв. 400
лв. 300

лв. 200

Храна по лв. 150 на день за I и 11 класа, за българското нрайбрвжие,
Забележка: Свърхъ горнитt. такси за пжтнишкитt. билети се събирвтъ допълнително нейо
во право въ Варна и Бургасъ по 15 лв., II въ малкит-В крайбрвжни пристанища по 5 лв. на лице.

Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващитв, се получвввтъ отъ

вгенциитв въ Варна и Бургасъ и нрвйбрвжнигв, а сжшо и отъ Диренцията.

10-·10

------

'- ------------СЪДЪРЖI\НИЕ:

1
1
:'1
.,

1. Сждба (стихове) отъ Дече Поповъ; 2. Балнанени пактъ отъ Г. К.;
4. Звуновъ цъномвръ на . Ланжвенъ отъ
Б. Рогевъ; 5. Подготовна на турцитв за война СЪ руситi> преэъ 1877 Г. отъ f\р'хим. Инокентий;
6. Фатапность, разказъ отъ Н. Д. Мишевъ; 7. Страници изъ историята на подвоцницитв, поддредилъ Н. Бакаловъ; 8. Неприятенъ прегпецъ, разказъ от-о Grof v. Lu::kner (преводъ); 9, Воденъ
спортът Басеини отъ В. И. и Сввговни рекорди по плаване; 10. Официапенъ огдвпъ;
11. Морснн новини; 12. Нови книги.
•
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З. Субсидии отъ Хр. Русевъ;

Морска УчебнаЧilсть-Печатница-Варна.
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