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Най-модерни бански съоржжения за студени и топли морски бани. Модерно казш
въ морската градина, срещу банитъ, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открит
Красиви околности. Разходки и екскурзии по сух
й по море до близкит-Ь околности, йЩто и до Царградт
Всички видове спортъ —
' развлечения: театри, кин<
матографи, тенисъ клубъ, морски тържества. .
ГОЛ-БМИ музикални тържества въ началото н
м. августъ съ участие на най-видните български артист!
Презъ сезона гостуватъ народния драматически театър
и народната опера.

Условия на живота най-износни
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лв. леглс
Частни квартири отъ 1000—4ООО лева за стая а
две легла за месеца.
Объ\цъ или вечеря въ пьрзокласни ресторант!
отъ 40—60 лв.
Въ второстепени ресторанти се получава здрав:
и изобилна храна на по-низка цена.
Табълъ д'отъ отъ 100—120.
Лътовна такса и карта за целия сезонъ 20 лв

Такса за банигЬ:
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[ 1 класа кабина 10 лв.
1. Студени бани { „
с
| П „
„
5 лв.
• „ т '
_
( 1 класа кабина 30 лв.
2. Топли бани \ ••
пп
| II ,
„
20
лв.
Басейнъ

15 лв.
Отъ 15. юний до 15 сеп
темврий лвтовницитъ се ползватъ съ 25°/0 намаление по
бьагарскитъ държавни же
лезници.
Бюрото за лътовници пг
общината

въ

приморската

градина разполага съ пъленъ
списък ь на квартири, дава
всички сведения и настанява
лътовницитъ

на

квартири

безъ възнаграждение.
ОТНЯСЯЙТЕ СЕ Зй
ВСИЧКО ДО БЮРОТО

зл л-втовници.'?•
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ОРГЛНЪ НА БЪЛГАРИЯ НАРОДЕНЪ ЛЮРС К> И СГОВОРЪ
'

ГОДИШЕНЪ ЯБОНЯМЕНТЪ:

За България 150 лв., за чужбина — 200 лева...
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ЕДИНЯДЕСЕТИЯТЪ СЪБОРЪ

Пловдивци V умъятъ да устройватъ, културни . нитъ пжтйщ&. Следъ службата се'ебр93.ува Ш й
•••ттраЗднйци. Затова и съборътъ, който;Българскиятъ внушитгеййЪ 'шествие начело СЪ Ь^Шх^Ш;^рек'ЙароДенъ 5Морски Сговоръ уреди за вто"ри •пжть/т©ръ,.епискЬг1ъ Харикжъ» нач%лй^& ; ^ гарнизона
'въ^техния. градъ, ако'и да.нъмаше, блъсъка/на и кмШта' на Пловдивъ^ ке%^'Йанифестира морската
четвъртия: крнгресъ—паметенъ за, участвувалите въ идея изъ. улйцит%,я€
' •••"•"•
йжнобългарската^ни. етблица.
/н'его> все/пакъ биде-изнесен-ь отъ тамкашния клонъ . _ - Събо^ЪТЪ се откри въ 11^ча.са "въ^с.аяи^йВ; на
Гсъ единъ /замахъ/и тържественость, каквито, де- кинотеатъра'•" „Ексцелзиоръ" въ*_пг^сЖ.тствието! на
легатитЬпрезъ/ последните, четири. години почти ййвече.рта-ЗОО' души-Делегати,.. легионери, гости и
не б%ха виждали. Благодарение на обстоятелствето, граждани/ Садонътъ %>% ь-украсенъ.- съ- разноцвътн
ч& въ клона еж .привлечени на работа дейнихора флагове й де^рр^тивни акварели, изобразяващи
огъ-различни слоеве и сръди, интересътъ у граж моряци* Ч%Йкй, кораби, морски^пейзаж^-Й.Пр-.Предданството -къмъ/събора» бъше^много голъмъ; той еедот&льтъ на- Б. Н. М. С. • проф?'С^*Ко№^6&у,
се; изрази/въ-'масовото- посещение, на откриванет© .заобиколенъ ;отъ- чл1н©вет% на. Р-л|вно|о; Управи
му и на,водните състезания и въ сърдечните Поз телно Твло, приветсТВува дел^гатйтъ )л "гражданите,
дравления /отъ V официалните лица и представите- като изтъкна обществения духъ на пловдивското
л^ъ/на-многобройни институти, културни и спор гражданство въ ШТналото и днесъ," благодарение
тни организации. Направи силно впечатление, че на който й сегашниятъ съборъ се изнася така уе*
тукъ за първипжть всички официални лица, най-вис- «йШно.Следъ това той направи кратъкъ пр^глед^й!
ШИТБ представители на политическата, военната Щ условията,-които на,времет© извикаха на ' животъ
духовнатаг власти въ града проявиха по такъвЪ вну- Б. Н. М. С, набеляза до^^йтиУъ Ф.у постижения
шителенъ и недвусмисленъ начинъ голййЪ интересь и бждещитй му Задачи. ' Ш д ъ това се избра бюро
_ и указаха подкрепа .на дълот© на Б. Н. М. С. и на събора в*ь ^ъ'стаШ: председатель проф. Консутака се даде символиченъ изразъ на обществената л о ?. ъ ' ^дЩмйедатели Кирилъ Петровъ (Пловдивъ)
солидарнреть. въ.полза ,;на едно благородно, и ви- 'й МЗфйнЪ Милчевъ (Плъвенъ) и секретари КирШтв
сокркултурно начинание;
*
.,*И^^---•
Йруйевъ (София) и Г. Минковъ (Габрово)* Избрал
•"* Благодарение на грижете на.енергйчййТъ !рж~- се сжщо и разнитъ комисИй,
ководиуели на пловдивския клонъ традътъ
б% йзелъ
Последваха приветствията-.
приветствията-. ПървЪ
поздрави
•.-. 1-- е
----,тг".",.и.»"'"'""'
последваха
ПърВЪ поздрави
праздниченъ,видъ. На'входа въ,цемтр>лйата
събора Стойко -Христов^ дйректорЪ на пловдйг. . « . . . . . — :.«и1.ъ., «. и \ . |улица
ил1Ц1
ка състояща
се«
лента. ската
"к отъ
^ Д ! два
„ - фара,
х " ^ ^ 3съединени
! ! . . 8 ^ 1 " 4 0съ
" 6 една
" ^ а рго/тема.
'
адйинмстратйанао&ластЬ.
Съзирайки
едйа отЪ
най-важнитй
Зед&чи На Б. Н. М-.
С-. вЪ изясняване
Отъ едната страна последната носЬтле приветственъ на пробйема за йорето въ свръзка съ общата по
надписъ, а отъ другата девиза на организацията. литика на българската държава, Той йзтъкйа че устаПодобна арка,,само.че по-малка, бе построена и новениятъ на Ш. №ай ~т. г. режймъ у насЪ въ
на входа на градината; надъ сжщата бе.посгавенъ стремежа ей да въздаде еди^тв-о въ Чувствата й
декоративенъ акварелъ, който представляваше сиг- мисдитй на българския нйредъ й да изгради една
нализиращъ морякъ.; Разноцветни крушки, които единна национална й. културна йдеолЬгйя-, сЪздава
съчетаваха'по ефектенъ начинъ краскитЬ на нацио много благоприятни условия за неговотЪ дъло. След*
налния трицветъ, придаваха на двегЬ арки ве- него кметътъ На Пловдивъ Б. ЗдравковЪ» ййтв
черь особна красота. Декоративни акварели и ленти благодари' за Честъта, направена на Пловдивъ чрезъ
съ пропагандните зфоризми.на Б.Н;М. С. се виж
събора> поднесе приветствията йа "плог
даха още на неколко м^ста въ града; гол^мъ брой устроиване;на
дивското
гражданство
и изказа бпагопожелаййя за
ленти б-вха опнати и въ градината на състезанията. бждещата дейностъ, особно
за физическото възпита-По такъвъ начинъ неколко дни подъ.-редъ умътъ
ние
чрезъ
водния
спортъ,
Отъ
Името На воейния МИи фантазията на пловдивци/се насочваха къмъ
нистьръ,
на-началника
на
пловдивския
гарнизон*
водната стихия и нейното грамадно значение за
нашето нацонално дъло и. стопанското. ни . въз- и «а армията поднесе поздрави подполковййкъ
дрънски, които изрази готовностьта на последната
могване.
:1
да^подкрепи напълно културната и родолюбива
Съборътъ се състоя на-17. 18. и 19. юний. От деиность на Б. Н. М. С. за напредъка на нацията.
криването му биде предшествувано отъ служба въ кап. II рангъ : Г. Славяновъ, поздравлявайки отъ
църквата и манифестация изъ главнитв. улици на името на началника на флота и отъ онова на
града. Къмъ 9 часа сутриньта на 17. юний делега родния флотъ, изъ редоветъ на който еж излезли
тите, гостите, членовете и легионерите отъ плов първитъ и най-видни ратници на нашата органи
дивския клонъ се събраха въ павилиона при езе зация, изказа пожеланието да се подеме енергична
рото въ градината „Царь Симеонъ" и подъ зву- акция за повдигане на военния ни флотъ, за който
цитЬ на военната музика на 9 пех. дружина се ™„Тете Н 3 1 4 го Д и ни нищо не е говорено: ниотправиха за старинната църква. „Св. Константинъ и н и п ^ У Л Т У Р Н И И 5 о п а н с к и придобивки не ше
Елена". Въ църквата епископъ Харитонъ отслужи татя ^я
п ЗКО н * м а м е силни.средства за защипанихида за ПОКОЙНИТЕ дейци на Морския Сговоръ, О л ^ я Л ^ Р е Д С е д а т е л ь г ь н а РУсенския кдонъ П,
а следъ това молебенъ за преуспеване на органи и н Т л н ^ ° З Д Р а В И °,ТЪ СТрана «а дунавския флотъ
МУ К З П ;
зацията. Тукъ приежтетвуваха и областниять дирек- от^ „ чГа
' " Р- С на в а Ивановъ, както и
п
русе ци и
торъ, началникътъ на гарнизона, кметъть на гра който кпп„Г
"
Д° «е привети отъ Дунава,
6 пс бълга
да и други официални лица. На края епископъ ни ияпо
\
Р<*ия
стягъ и чиито вълни
Харитонъ произнесе внушително слово за делото СлелвахТгГ М Н ° Ш а т а "^ионална трагедия.
ТСТВИЯ 0 Т Ъ И м е т о н а
на Б. Н. М. С. и неговото грамадно културно и с^обше„м Р
"инистра на
национално значение. Между другото той напомни, т^ниш атI я ' " а д и Р е к т ° Р а нажелъзницитъ иприсатя
че и християнството се е разпространило така търговски^ ° Н ° В а Н а "Ристанйщнитъ служащи и
бързо презъ първигв векове благодарение на вод- търговските моряци, поднесени отъ г.' Скутуновъ;
. . . . . .
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отъ, пловдивското училищно настоятелство и основ ветления стана ясно, че въпросъть е въ движение
ните и прогимназ. учители и ученици отъ Плов- и че по него се работи най-енергично.
дивъ;, отъ духовната семинария, чийто представиВь 5 часа делегатите се отправиха вкупомъ
тель припомни, че искрата: на възраждането дойде . к ъ м . , градината на състезанията. Въпр%ки ръмоогь' монашеската килия на. Егея и че още преди ливою и влажно време хиляденъ народъ се б е стру
освобождението пловдивскиятъ гражданинъ Чома- пал ь около езерото и следъше съ 1>аЙ10лъмо
ковъ е пледиралъ за значението на Егея за нашето уча тие усилията и постиженията но пешите млаплеме; отъ съюза на запасните офицери и оня на ,. ди спортисти. Тукъ приежтетвуваха и иисго офизап. подофицери;'отъ името на началника на тру • циални .лица, между които и областниятъ дирек
довото бюро въ Пловдивъ и на трудяща се Бъл тор ь, началникътъ на гарнизона и кметътъ на
гария; отъ „Морски Техникъ", отъ всебългарския града. Затрогваше много приежтетвьето на пре
сбюзъ йОтецъ Паисий"; отъ конфедерацията за физич. старелия пловдивски митрополитъ дт до Максимъ,
възпитание и българския олимпийски комитетъ, който следеше съ искренна радость плувцит-Ь и
поднесени чрезъ капитанъ Кършиковъ; отъ спорт плъзналигв по гладката повърхность на езерото
ната область, отъ „Тракийски юнакъ" и тракийс спортни лодки. Подъ звуците на военния еркеската юнашка сбласть, отъ съюза на учителите, по търъ, който бе нестаненъ въ една беседка вгр^дъ
физич. възпитание; отъ пловдивските скаути (при езерото, юноши, младежи и девойки въ благород
което.едно малко скаутче-вълче, поднасяйки бу- но съревнование 'напрЪгаха мускули и полагаха
кегь на председателя на събора съ* думигк „Мили върховни усилия да взематъ надмощие въ надпречйчо,^вземи това цвете, за да окичешъ българските варванията. Добрите постижения на тия състе
лодки *въ „Б-Йю море", предизвика голямо уми зания вдъхватъ големи надежди за бързото раз
ление; отъ „Българско Радио" и разни други кул витие на тоя най-здравъ и най-полезенъ спортъ
турни, спортни и родолюбиви организации. Изобщо у насъ (за състезанията и резултата отъ ГБХЪ ще
направи силно впечатление гол-вмиятъ брой на дадемъ специална статия въ идния брой).
организациите и институтите, които чрезъ привет
На следния день, 18 юний, заседанието се от
ствията си оказаха голямо внимание къмъ делото
кри
въВУг
пр. пл. По предложение на председателя
на Б.Н.М.С На всЬко приветствие отговори предреши
се
за
по-голема системность и експедитив
седательтъ поотдъ\пно съ напълно подходящи думи.
ности
да
се
разглеждатъ въпросите поотд-кпно и
Следъ приветствията се прожектира филмъ,
последователно.
Относно строежа на летовища въ
представляващъ картини и сцени изъ живота на
пловдивското детско лътовище въ Созополъ презъ Варна реши се да се възприеме павилионната
1925 г., както и отъ созополския съборъ на Б.Н.Н.С., система, обаче съ еднотипни постройки. Ш о се
станалъ презъ сжщата година. Тоя филмъ е двло отнася до Дунавския въпросъ, предоставя се не
на енергичния председатель на пловдивския клонъ говото разрешение на Г. У. Т., тъй като деликатг
ностьта му прави неудобни~публичнитв разисквания.
- Кирилъ Петровъ.
• На обстойно и оживено разискване се под
Следъ'обЪдъ започна дейната работа на съ ложи нашето рибарство. По него направи по
бора, която, обаче, тоя день продължи малко, за дробно изложение лроф.Консуловъ, който е единъ
Да се даде възможность на делегатите да посетятъ отъ най-гол-Бмигв му познавачи у насъ*); въ за
водните състезания. Заседанието се откри въ 4 ч. ключение той поиска коренно ревизиране нв за
в
"ь салона на диспансера „Димитъръ Кудоглу". Ко кона за рибарствсто. Къмъ неговото изложение
мисията- по пълномощията докладва, че еж пред даде ценни допълнения Николай Пеневь, сжшо
ставени Г. У . Т . и 12 клона съ 46 делегати. Реши добъръ познавачъ на нашето рибарско дело. И
се
следъ това съ акламации да се поздравятъ: вър- той намира причината за безпжтицата въ рибар
ховниятъ покровитель на Б. Н. М. С, Негово Вели ството ни въ порядкит% въ отделението за рибо
чество Царь Борисъ Ш, м-ръ председательтъ и лова и инспектората за сжщия при м-вото на сто
всички останали министри, както и основательтъ. панството: гЬ не се занимаватъ съ прекото си
на дома, гдето ставаха заседанията. Прочетоха се назначение, тъй като отъждествяватъ рибовъд
" голтзмъ брой поздравителни телеграми отъ разни ството съ риболовъ; началниците на тия служби
клонове, членове и дейци на организацията. Следъ еж се старали по вевкакъвъ начинъ да провалятъ
1°ва започнаха разискванията по отчета на Г.У.Т. начинанията, предприети по настояването на Б.
'лавниятъ секретарь В. Игнатовъ даде къкои обяс Н. М. С , а отъ друга страна еж пропилели мно
нения къмъ напечатания отчетъ и обърна внима го средства съвсемъ напразно. Сжщиятъ цитира
нието върху факта, че презъ последните две го- едно изложение, подписано отъ голъмъ брой ри
Дини броятъ на членоветЪ се е стабилизиралъ къмъ бари, противъ официалните ржноводители на, ри
2,300—2,500, обаче въ сравнение съ по-рано се е болова и иска коренна ревизия на рибарс!<а|§^
намалилъ съ около 1,000 души, което се дължи не деление, което да запази само гриж^аЩЙЙ
Са
"о на кризата, но и на отслабналата дейность бовъдството, като рибсловътъ се' повг-Врщ^З,^
на клоновете. Поради краткото време въ това засе нистерството на съобщенията.
Бирнр&Яф^р*
дание можаха да се изкажатъ много малко деле- датель на Б. Н. М. С , П. Стоянс^Це : -з^'тЖйй|
г
ати. Развиха се разисквания относно отпуснатото отделяне на професионалис1ИгЬ^грИ$'оДрШ^1
м
^сто на организацията отъ варненската община любителите — спортисти ^ $ й * оробЦ^й*йй%"1
"въпроса за правото на собственостьвърху него. 1|о горивнигв и смазочни ^ат^иШШг*Й^^|Й^Й^Т
т
°ва главниятъ секретарь и други членове н з ! . У. <• плавателни еждове ^ | ^ ^ и | ^ ^ 1 | г и | щ - ^ ^ и 1
«адоха обяснения, отъ които стана ясно, че м * " 0 ™ което биде подк^дея^^|§т18Ю5#г?Я^|б|е|Й
е
отпуснато на Г. У. Т..и не може да стане собст- препоржча да>!В^а^.^^^*)!1^9Х*^.йв?'
8е
но СТь на клоновете. По тоя^въпросъ, както и.оня
Зг
> начина и вида на постройкитъ, Р М " « ' " н и ' г в
"Родължиха на следния день. Говори се и за ДУ усилия за^шеторното създаване на риоарското
д-ноамнЗ аяеЦ. етвнидеят «га отоязеН
Овения проблемъ, една отъ най-важнитезадачи :
*) Срав. пом-Ьстената му въ настоящия брой статия.
•* Б. Н. М. С; отъ даденигв отъ председателя ос
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училище. Главниятъ секретарь ._„,,_
,„,.,
„- — , — -..^--х^— . -ч.«.>, > - •* •-»»-*-- » •*.у?"
даде осветления по организация
та - на риболовците и вота на
>
съюза имъ за закриване на ри
барското у-ще.(при който той е
присжтствувалъ като представитель на Б. Н. М. С). Той изтък
на редица несъобразности въ за
кона за риболова, които се дължатъна съзнателна фалшифика
ция на текста на законопроекта,
както е билъ приетъ на времето
отъ парламентарната комисия и
се изказа за отд-влянето на външ
ния риболовъ (по Дунава и мо
рето) отъ вжтрешния и рибо
въдството. Въ резултатъ на всич
ки разисквания, като се конста
ч.
тира, че държавните фактори
по риболова еж некадърни и
зложелателни, реши се да се
т%гШт*пШтг^
настоява за к о р е н н а обно
Езерото въ градината „Царь Симеонъ" — Пловдивъ.
ва, за отделяне на вжтрешния отъ външния ри
боловъ и за възстановяване на рибарското учили•;
ще. Що се касае до апела на созополския деле- вършена. Призна, че местото за зимовище при
гатъ, организацията да положи грижи за подо- устието на Ломъ е много по-удобно отъ онова на
брениена поминъчнитЬ условия на СОЗОПОЛСКИГБ сжществуващето вече зимовище при село Чифтеграждани,, въ свръзка съ което той изнесе инте- леръ, обаче довършванего на зимовището тамъ
ресни данни, реши,се тоя въпросъ да се обежди. е забавено поради липсата на средства. Предстои
впоследствие спокойно отъ Г. У. Т.
да се уреди и въпросътъ за определяне на фарваЛомскиятъ делегатъ Пънтовъ предаде.жела- тера на Дунава, който за сега се определя само
нието на ломци, да се довърши зимовището за отъ Ромъния, обаче тя възъ основа на междунаплавателните еждове при устието на р. Ломъ, родните положения" за Дунава ще тр-Ьбва да отоще повече че еж намерени каменовжглени за- стжпи на Българската държава грижата за пололежи въ ломския басеинъ, чиято експлоатация вината отъ ръката по продължение на нашия
предстои. Въ свръзка съ това началникътъ на от- брътъ, което е отъ грамадно значение за родните
делението за пристанищата и корабоплаването интереси; за тая цель се строятъ вече необходипри. Дирекцията, на железниците г. Скутуновъ, МИГБ шамандури. Сжщиятъ изнесе и факта, че
които бъ делегатъ на софийския клонъ, даде ин- унгарското и австрийското дунавски параходни
тересни данни за извършената отъ неговата слу- дружества реализиратъ отъ каботажната служба по
жба работа за поощрение и улеснение на кора- нашия брЪгъ една печалба отъ най-малко 4 мибоплаването
по Дунава. Между другото построе- лиона лева годишно, които биха могли да се спе1!1ипЯ!!Че-иШеСТЬ д \ р ж а в н и п ° н ™на, а четири се челятъ отъ родното корабоплаване по Дунава.
намиратъвъ постройка и. е подета километра- Опитите да се въведе държавно корабоплаване,
цията на Дунава, която тая година ще бжде при- обаче, не еж успели, главно поради намъсата на
__^ ^ заинтересовани лица; ала сега т*
- ^ ч'г
ще се подематъ наново и скоро
вероятно тая идея ще се оежществи. Следъ тия обяснения; съборътъ изказа задоволство отъ по
стигнатото досега.
<
' Оживени и темпераментни
разисквания станаха по повдиг
натия отъ Г. У. Т. въпросъ за
прехвърлянето на спортния отд-влъ въ София, въ резултатъ на
които се реши да се премести
само плувниятъ спортъ, като се
определятъ взаимоотношенията
между Г. У. Т. и ржководствоТ°
на тоя спортъ, а що се отнася
до гребането, да се предостави
на Г. У. Т. да реши въпроса за
неговото место.и ржководстве.
Следъ обедъ заседанието
продължи въ 3*/г часа. СлеДъ
като.се гласува довЪрие наГ.У-

г;

4%„

I»:

Езерото въ градината .Царь Симеонъ", Д ру ГЪ изгледъ/

/^^ЙГ^

Т- И ТО с е ОСВОбоди ОТЪ ОТГОВОР'
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ность, разгледа се бюджетопроекта за 1935 г., който идеали. Г. Полковникъ Радевъ даде твърдото уве
биде докладванъ отъ бюджетарната комисия тъй рение, че армията всецяло подкрепя дълото на
штоепредложенъ отъ Г.У.Т. Следъ кратки разис Б. Н. М. С. и изказа пожеланието, щото трикоквания той биде приетъ въ предложения видъ на об льорътъ на организацията да се допре до родния
ща сума 289,600 лв. приходъ и толкова разходъ съ трицветъ, за да достигне нашата хубава родина
прибавката на една забележка, която визира въз- по-светли бжднини подъ върховното попечител
ожностьта да се намали членския вносъ, ако ор- ство на Н. В. Царя. Най-после г. Б. Здравковъ
анйзацията получи по-значителни помощи отъ поднесе благопожеланието на пловдивци и под
ържавата за печатните си издания.
черта необходимостьта, всичко да се обедини око
Следъ това се прочетоха приветствени теле ло идеалите на нашата организация. Той обеща
грами отъ Н. В. Царя и министъръ председателя при това пълното съдействие на общинската уп
събора въотговоръ на пратените тЬмъ, които рава за реализирането на новите начинания на
4
ждоха изслушани съ акламации.
пловдивския клонъ. Така тукъ за последенъ пжть
Следъ изслушването и съответното допълне се манифестира енова единодушие на официални
те на резолюциите (които даваме на друго ме те представители на държавната власть въ под
га въ тоя брой), се пристжпи къмъ изборъ на крепа на делото на морска България, което се из
нови членове за Г. У. Т. и Главенъ Пров. Съветъ тъкна по-горе. Въ тая задушевна атмосфера де
яа местото на излезлите по изтичане на мандата. легатите имаха дълбоки и повдигащи духа: имъ
Преди започване: на избора по поводъ на една преживявания, които оставиха незаличими споме-,
жларация станаха по-драматични разисквания, ни у Т-БХЪ. > •
които, обаче, благодарение на съобразителната,
На 19. юний почти всички делегати участву-

>.. " * * « 4

Моментъ отъ .състезанията по гребане

«Райно тактична и въ сжщото време решител
на намеса на незаменимия председатель на съ- ваха въ излета до Станимака, Ясеновата крепость
Бачковския монастиръ. Тоя излетъ биде изполб
°Ра и на Г. У. Т. въ кратко време завършиха съ и
зуванъ
се възобнови въ Станимака замръ\лиятъ
Установяване на пълно единомислие и единодушие. клонъ надаорганизацията.
За тая цель бе свикано
Следъ избора проф. Консуловъ закри събора привечерь общогражданско събрание, на<което го
с
ч
> топли думи и пожела на делегатите резултатна вори П. Оджаковъ и се основа клонътъ,
като му>се
Работа по клоноветъ имъ.
'У*.•
избраха управителни тела. Вечерьта«делегатитБ^се
;
! Вечерьта клонътъ домакинъ даде на делега- прибраха въ Пловдивъ, а презъ нои|ьта и на след
г
Чте вечеря въ ресторанта „Независима Бълга- ния день.си отпжтуваха.*
> V-.. •
Рия", на която присъствуваха и областният^ди- ^ >• Така..се приключи..единъ събор/ъ^,който у по
Ректоръ, началникътъ-н*: гарнизона и пловдив: щастливъ начйнъ съчетаваше тържественото и па
с
«иягь кметъ. При весела И задушевна атмосфера, радното съдейната работа и носеше *от^'начало
«епринуденость и интимность гости и. Д° маки п н я и -до край отпечатъка и благородството на култур
"Рекараха н-Ьколко незабравими часа. Пред^еда- ното творчество. Той затвърди още повече", у дей
г
!льтъ на пловдивския клонъ поднесе- ВДР^"• ците на Б. Н. М.'С. съзнанието, че тгБхна^а, ор
г
-;Проф. Консуловъ и на официалните лица, които ганизация е една отъг малкото у насъ, коЦго^сж
[«омоли да съдействуватъ за хубавото Д—»п»«\*Г призвани да, обединятъ окЬло идеологията си умоЪ М. С Пиха се и няколко наздравици. Предсе ветЬи-сърдцата навсички българи, мисляштй*,-за на
•йтельтъ на организацията и на -<*б0РД--^"за предъка на родината си. и да допринесе за пре
Г0
"ла благодарность на пловдивци за с,остоприем раждане и обнова на духа на нашия народъ. Така
:т
вото имъ. Г. Стойко Христовъ даде.«зразъ.на тоя съборъ, станалъ въ началото на една нова
Ордата си увъреность, че обновена България ще ера въ нашия политико-общественъ животъ, до
•ьздаде единство
^ Т ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ бива символично, значение за дълото на нашата
^..чс =«ипчо» •»» з
- н «пягопоиятни оива символично, знач
българи,
а
заедно
съ
това
и
н^^лагоприятн^
о б щ е с т в е н а обнова<
'еловия
овия за ссжшясг .яьамг *а сп т , рскит р "^^^^ця^д^,,!,. .п • »дшим^имад.
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Маринъ Милчевъ

СЪБОРЪТЪ ВЪ ПЛОВДИВЪ.
(впечатления)

Летимъ съ влака презъ плодородната долина
на р. Марица и съ нетърпение очакваме да видимъ втората столица на България, дивния Пловдивъ, който по красота, чистота и благоустрой
ство, както и по своята, кокетно уредена градина
надминава дори и София. Стигаме въ града. Той
има празднично настроение, цтзлиятъ е украсенъ
и изпъстренъ съ емблемит-Ь на Б. Н. М. С , а надъ
входа на градината „Царь Симеонъ" е представенъ морякъ, съ двете си ржце високо издигналъ
българския трикольоръ' и като че ли говори:
„Събуди се българино о г ь своя 13 въковенъ сънь,
обърни погледъ къмъ Морето и Дунава, тамъ е
надеждата на България!", Вжтре пъкъ въ самата
градина останахме изненадани отъ го ле мото по
стижение на пловдивския к л о н ъ — с г д е м ъ декара
езеро, кждето напълно се осмислюва водниятъ
спортъ.
V..
*
Почти отъ всички клонове еж пристигнали
делегати. Дошли еж о г ь Варна и създателите на
Б. Н. Морски Сговоръ: Г. Яковъ Найденовъ,стълбътъ на Морския Сговоръ; г. Г. Славянозъ, капи
танъ П р.—-душата на Морския Сговоръ; дългогодишниятъ председатель на Г. У. Т. г. Петъръ
Стояновъ, комуто Б . Н . М . С. много д о л ж й з а своя
успЪхъ и прогресъ; пъргавиятъ глпвенъ секретарь
г. В. Игнатовъг в%чно "вдълбочениятъ въ себе сиглавенъ редакторъ на списанието г. Профес. Я.
Арнаудовъ; главниятъ касиеръ г. лейтенантъ Цаневь и други още варненци отъ висшата управа.
Тукъ виждаме буйните и остроумни софиянци и
софиянки; русенци, който сметатъ, че Дунавътъ е
само тЬхенъ, веселите ломчани които знаятъ да
правягь жестове за морската и д е * ; с ж щ о и ямболци,
у които първи е узряла идеята—да направятъ своята
р-вка плавателна.Тукъ ни посрещнаха познатите ос
нователи на пловдивския клонъ, г. Киро Петровъ, г.т.
Обрейкови и много други достойни българи, които
продължаватъ да работятъ и носятъ идейния кръстъ.
Ето го и представителя на конфедерацията по
физическо възпитание г. «апитанъ Кършиковъ,

НестинаркитЪ отъ с. Вургари — Василиковско.

смълъ и много буенъ момъкъ, не отежтетвуваше
и специалистътъ по водния спортъ г. инженеръ Даракчиевъ, който и когато говори, мисли че плава.
Тукъ еж и делегатите отъ другигЬ "градове, всички
ентусиазирани и въодушевени 'огь идеигЪ на БНМС.
Пловдивчани ьи приеха съ цълата си душа.
Имаше и нъщо особено въ тоя съборъ: за пръвъ
пжть се отслужи тържествена панихида и молебенъ, за пръвъ пжть въ импозантната манифес
тация, заедно съ всички мастни власти, взе учас
тие и най-високото духовно лице Н. Преосвещен
ство епископъ Харитонъ. Презъ днитЪ на събора
поздрави
се сипъха ' отвсекжде.
Поздравени
бЪхме отъ Н. В. Царя, нашиятъ върховенъ локро-'
витель; отъ двамата видни дейци и основатели на^
Б. Н. М. С. г. Сава Ивановъ, капитанъ 11 р. и на
чалника на въздухоплаването г. П о г к о в н и к ъ Михаиловъ, които по служебни причини отежтетвуваха отъ събора. Отъ началника на флота г. Вариклечковъ, капитанъ I р. Не бъхме забравени и
отъ'наши пл^венци начего съ областния директоръ г. Ячо ХлЪбаровъ, с ж ш о и отъ н е к о и пле
венски села. Получихме поздрави и отъ много
видни лица и организации, но най-характерното е
това, че преди да получатъ нашите поздрави, нЪкои г. г. министри ни поздравиха и ние бъхме
много поласкани, че добре сме оценени, като
идейна организация, въ която никога не е имало
партиенъ оттенъкъ. Всички вярваме, че новата
власгь ще даде и м п у л с ъ н а идеите на Б.Н.М.С.
Отнасяме мили спомени отъ пловдивчани,
чиито градъ е далъ много н ъ щ о за нашата ро
дина. Даде и голЪмиятъ благодетель г. Д . П. Кудоглу, затова съ,борътъ, оценявайки неговото ве
лико дело. му ; изпрати искрена поздравителна
телеграма.
. /
;
И сега, напущ?йкиЛловдивъ, азъ имамъ само
една мечта—дано се изпълнятъ думигЬ на плов
дивския кметъ—дано бжда жйвъ да отида делегатъ на единъ отъ съборитЪ на бреговете на
Бело Море.
ПлЪвенъ, 25 юний 1934 г.

Играта на нестинарката Кераца.
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Проф-Д-рь Ст: Консуловъ.»
НЯШЕТО РИБЯРСТВО.
Български Народенъ Морски Сговоръ винаги
Сжщото важи и за ловитбата на делфини,
е проявявалъ интересъ къмъ'нашет6 рибарство:
които
на открито, море, Н-БКОЛКО десетки километтова е едно отъ най-сигурните средства за наци
'
ри
далечъ,
се сръщатъ масово и могатъ да бждатъ
оналното ни затвърдяване по Дунава и морето. За
съжаление, въ тази область не можа да бжде рт- добре използувани:за тяхната мась.
Но само сезонниятъ ловъ не може да поддърг
белязанъ такъвъ напредъкъ, както въ другите от
жа
едно
развито: рйболовство. Хората, ин-.
расли на нашето стопанство. Тукъ накратко ще из- ,вентарътъдобре'
требва
да бждатъ използувани почти
тъкнемъ причинитъ на тЪзи неуспехи, както и пж- кржгла година. Требва
да се създаде и постоянно,
тя, който требва да следваме.
>.:•
'
рйболовство за останалата часть отъ годината. То
Обекти на рибарство у насъ могат ъ да бждатъ ва е главно дънното рйболовство. Зъ него се исморето, Дунава, вжтрешнитъ р%ки и изкуствените катъ обширни пространства съ плитко дъно, защо
рибници. Статистиката ни показва, че рйболовство-' то тй именно еж най-богати на дънни риби. Като
то въ вжтрешнитъ ръки съставлява едва 0'5°/о тръгнемъ отъ Варна на югъ изобщо ивицата плитко
оть общия добивъ. Това красноречиво говори, на дьно се стеснява, а на северъ разширява. Целата
кжде тръбва да бждатъ насочени нашите усилия: зона северно и западно отъ линията Добруджа —
къмъ Дунава и морето, които ни даватъ годишно Кримъ представлява една плитка зона 20—80 метра
4—5 милиона кгр. риба.
дълбока,'истинско богато пасище на риба; тамъ се
' . За рибовъдството, надали може да се говори, вливатъ и ГОЛЕМИТЕ реки Дунавъ, Бугъ и Днестъръ,
когато се касае за увеличение на едно. производ които носятъ хранителни вещества. Затова именно
ство отъ милиони килограми. Производството на всека ''пролъть скомриитв отиватъ отъ Босфора
рибовъдните за пъстърва, даже и да стане петде- къмъ тези м^ста, като минаватъ край'нашитъ бръсеть пжти по-голъмо, нима да съставлява и 1 % гове и тогава ги ловимъ като чирози; на есень пъкъ,
отъ общото производство. Развъждането пъкъ на угоени въ тази паша, те се връщ"атъ като тлъсти
шарани, което може да става въ равнините, у насъ скомрии.
Тази богата паша е международна зона, ВСЕКИ
изобщо нъма почва, защото аксиома е, че сжщитъ
земи • употребени за земледълчески култури, да ' има право тамъ да риболовствува.,.Тъзй. води стоватъ много по-голЪмъ доходъ. Освенъ това,'Бъл- ятъ и на наше разположение за дънно .рйболов
гария е маларична страна, а шарановото рибовъд-' ство. Но ние не сме го още създали. Нашитъ ри
сгво отъ това гледище представлява опастнос-ть за бари сами не се решаватъ да се впустнатъ въ тази
область. Изследванията, пробите, требваше да се
народното здраве;*.'""•>"•••
Възможностите за- засилване на дунавското направятъ отъ държавата. Това .требваше да бжде '
рйболовство:еж до известна степень' ограничени. и една отъ задачите на рибарското у-ще, което,
Риболовството въ самата ръка може 'наистина да за съжаление, не даваше добра Подготовка на сво
се засили, но не пр-Бкомърно. За дунавските; пъкъ ите ученици. Нищо ново тамъ тъ не научаваха, а
блата държавата е усвоила една оправдана поли 'и старото недостатъчно опознаваха, та следъ свър
тика: да ги пресушава, защото, имаме нужда отъ шването на у-щето чиракуваха при МЕСТНИТЕ ри
работна площь, която по този начйнъ по-рационал бари. Но значи ли това, че българското морско ри- '
но-се- използува. Останалите ни дунавски блата, боловство нъма нужда отъ рибарско у-ще, добре
разбира се, тръбва да се подобряватЪ въ риболов ржкбводено?
да се развие нашето рйболовство, необхо
но отношение, но това подобрение нъ*ма да ни'ДО- дими За
еж още редица условия, на първо мъсговъзнесе.нови милиони килограми риби.;
"•_
можность за износно пласиране йа продуктите отъ
Остава ни ца мислимъ за морското рйболов труда на рибаря. Всички се оплакватъ, че рибата
ство; тамъ е обектътъ, който позволява широки у насъ е скжпа. Малцина, обаче, знаятъ, че' и при'
к
възможности за увеличение на производството.
Главниятъ обектъ на морското ни рйболовство до тази висока цена на рибата трудътъ на риболовеца
сега 'беше ловитбата на скомрии и паламуди само е платенъ мизерно: лъвската часть отъ високата
презъ известни сезони. Отъ векове"бъше останало цена на рибата отива у рибопродавцитв, главно
У насъ ловенето чрезъ даляШ до самия бр-бгъ. едритъ, гласно или негласно картелирани на мъстна
Това рйболовство ще си остане. То е развито почти почва. Яко сравните, нвпримъръ.ценигъ по които
До максимумът възможностите за разширение еж еж купувани паламудите въ Созопвлъ и продаж
твърде ограничени. Не е така, обаче, съ сезонния ните цени въ София, ще видите, че повишението е
Риболовъ на открито море. Ние'направихме първи-_ около 400%! Защо единъ паламудъ, който се ку
тЬ
стжпки- за неговото модернизиран* и резултв- пува въ Созополъ 5—6 лева, при 1—1*5 лева раз
т
носки, да се продава въ София 20 лева? Яко с е '
ите с ж насърдчителни. Възможностите за разши
рението му еж много големи, тръбва сам> °рт ани премахне това ббйрничество на веригата посред
ници, ако се организира непосредствената връзка
зация отъ страна на държавата. Другъ .по-важенъ
«зоненъ риболовъ у н а с ъ л з и на — а - Д° - между производителя и консуматора, ние ще мо«оро съ него се занимаваха л<|вци отъ .Маларии- жемъ сжщитъ паламуди да имаме за 10—12 лева
и онзи,' който се. бори съ морскйтъ вълни, ще мо
"а които ние запретихме да работятъ,безъяаОШ же да получи за труда си 50°/ повече. Така ще
0
«е се още приготвили да ги замъстимъ Ето защо. могатъ да се привлекатъ повече
хора къмъ рибо
калканътъ сега почти не се лови. Налага се реви ловството. Премахването на верижната търговия въ
З
ия „ а нашето становище: нека се позволи пакъ на ..рибарството требваше да бжде една отъ главнигв
«алоазиатскитъ рибари да работятъ но при из грижи на рибарското бюро, но то въ това напра
Ричното условие въ всека лодка »* ™1™™™ъ вление не направи нищо.
Работа и наши рибари; така ГБ ще усвоятъзанаята
Отъ труда на риболовеца се отдъляха суми
й
следъ нъкоя година успешно ще замъстятъ чуж за рибарския фондъ, цельта на който бъше главно
йвнцит-Ь. .
г*"*
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подобрението на условията за риболовството: по
стройка на хладилници, тържища, улесняване на
транспорта и пр. И до днесъ ние не видехме т%зи
подобрения, а парите на риболовците се харчеха
за съвсемъ други цели. Рибарското бюро "не носи
ли отговорность за това?
• ' . - ' Кждето и да погледнете въ областьта на ри
барството, ясно изпъква липсата на планъ за ра
бота, липса на грижи отъ страна на бюрото по
рибарството. Отъ много мЪста се чуваха ' протести
срещу отговорнигв лица; вместо обаче, да се корегиратъ, т е се опрЪха на създадения чрезъ техъ
„Рибарски съюзъ", въ който доминираха спортистипиъ-вядичари, И ние доживехме да видймъ въ
този съюзъ да се решава по искането на хората
отъ бюрото по рибарството сждбата на рибарското
у-ще, както и редица въпроси отъ сжществено зна
чение за морското риболовство. ;
*
* *
При това положение на йашето рибарство
всеки се пита: кжде е изходътъ? Той изпъква ясно
предъ насъ, ако не си закриваме очите предъ сто
рените грешки. Ето главните начала, коит'6 требва
да се иматъ предь видъ, при едно преустройство
въ тази область:
У
•_?
1) Да раздвлимъ професионалния риболовъ
отъ спорта. Последниятъ требва;'да се постави на
сжщитЪ начала, на които е поставенъ ловътъ,
2) На рибовъдството требва да се глбда като
на скотовъдство и да се предостави на агрономите,
които еж се готвили за такава дейность. !
3) Дунавското и морското риболовство сами
ще тръгнатъ напредъ, когато премахнемъ веригата
посредници между риболовеца и консуматора. Кооперативниятъ принципъ требва да намери приложе
ние и тукъ. Ще има трудности, особно 'Ьъ нача
лото, но т е требва аз се прердолъ^ягъ.;
4) Средствата на рибарския фондъ требва да
се използуватъ за нуждите на рибарството: подоб
рение на блатата, създаване па хладилници, тър
жища, средства за пренасяне на рибата'и пр.
5) Модерно риболовство съ случайни и неуки
хора не се прави. Рибарското у-ще биде ^компроментирано преди всичко отъ хората' на рибарското
бюро. У-щето требва да се възстайови, н[о да се
повери на хора, които ще съум-вятъ да ррганизиратъ обучението както требва. 40—50 души, които
то ще пуща въ живота годишно, едв.а ще: задоволяватъ нуждите на нашето бжцащо риболовство.
6) Модерното риболовство изисква й научни
изследвания върху неговите основи. Това тр4бва
да се предостави на аквариума въ Варна, като му
се дадатъ необходимите ср-Ьдства.' Създаването на
отделна ихтиологична станция въ Созополъ б е само
излишенъ луксъ.
7) Едно заблуждение, скжпо\ платено . вече,
беше въпросъть за ржководството на рибарството.
Центърътъ на тежесгьта на нашето • риболовство,
както видехме, е морското риболовство,' което се
свежда къмъ корабоплаване, при което' се лови
риба. Това дйло може да бжде създадено отъ чоВ-БКЪ, който е срасълъ съ морската стихия; кабинетенъ ученъ морско риболовство мжчно йоже да
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създаде. Тамъ беше нашата досегашна грешка.
Доскорошниятъ началникъ на риболовството бъше
по професия лесовъдъ; помощниците му бЪха свър
шили естественитгь науки, безъ да еж чули нито
една лекция по рибарството. Никой отъ бюрото по
рибарството нъмаше връзки съ морето, не чувству
ваше влечение къмъ него. Съ риболовството т ъ с е
запознаваха, следъ като имъ беше то поверявано
за организиране. При това, само' на началника
се даде възможность , да се запознае съ риболов
ството въ чужбина и то съ ргьчното риболовство;
неговите помощници требваше да го изучаватъ
само у насъ. Чудно ли е, че при такова ^ръковод
ство резултатите еж такива, каквито ги описахме?
Споредъ насъ, лицето, на което ще се повери
нашето риболовство, требва да бжде преди всичко
морякъ и то доказано волева натура.
Отначало
той може да бжде назначенъ само като изпълняващъ тази длъжность; като докаже качествата си,
да му се повЪри окончателно тази служба. Да му
се даде възможность въ продължение на НТЗКОЛКО
сезона да се запознае практически с> Модерното
риболовство въ чужбина. Отъ само себе си се раз
бира, че тази възможность требва да се даде и на
неговите помощници.
8) Требва да се създаде връзка между бюрото
по рибарството отъ една стрвна и заинтересованите
ср^ди и ведомства отъ друга; научнит-в сили трЪбва
сжщо да бждатъ използувани за нуждите на рибо
ловството. Ето защо, тръбва да се създаде единъ
постсяненъ съветъ къмъ;~ бюрото по ^рибарството,
който ф е б в а редовно да зйседава определено време
въ годината. Въ този съветъ тръбва да влизатъ
представители на професионалните риболовци, риботърговци, рибарски кооперации, представители на
граничната служба, на митническата власть, на
пристанищната служба, на железницитъ; твмъ
требва да участвуватъ липа отъ университета, ксито
се интересувгтъ отъ риболовството, какдо и директорътъ на аквариума въ Варна. Поне веднажъ въ
годината този съветъ, въ Присжтствието чв хората
отъ рибарското бюро, ще обежжда всички възник
нали въпреси, ще координира дейностьта на всички
ведомства по отношение на рибарството и по този
начинъ ще се отстргняватъ сегашнитЬ противоречия
въ работата имъ.
9) Кжде тр-Ьбва да бл^де поставено управле
нието на рибарството? Най : дапредъ, рибовъдството
тр-Ьбва да се прехвърли къмъ отдъленйето за земледвлието. Риболовството по вжтрешнитв ни реки,
което предимно ще бжде спортъ, да бжде органи
зирано по подобие на лова. Истинското риболовсто,
това ще бжде риболовството по Дунава съ устията
на голЪмитЬ му притоци, ^морето и прилежащите
на морето и Дунава блата*.Въ разнитъ страни служ
бата по това риболовство е придадена къмъ раз
лични ведомства: въ едни подъ м-вото на землед>
лието, въ други подъ морското м-ство. Едното и
другото разрешение си иН& СВОИТЕ предимства и
и недостатъци. При добра воля, ще може и за на
шити условия да се определи кое разрешение требва
да се предпочете.
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Въ корабостроенето, строенето на пристани
ща, канали, шлюзове, укрепяване на морски бре
гове и пр. се прилагатъ главно като строителни
материали; желЪзо и др. метали, изкуствени и
естествени камъни, циментъ въ видъ на бетонъ,
варь за приготвяне на хоросанг, дърво и пр
Постоянното увеличение на морската вода
оть една страна, съдържанието на различни соли,
като готварска соль, магнезиевъ хлоридъ, мегнезиезъ сулфатъ, калиевъ хлоридъ и др., отъ друга,
и най-после различните обитиващи моретата орга
низми, по-малко или повече разлагатъ и рушатъ
строигелнчтБ материали/ вложени въ морските
строежи и въ едно сравнително кжсо време ги
довеждатъ до негодность.
Механичните влияния на морската вода се
причиняватъ главно отъ ледд и мразъ и по малко
отъ теченията. Силата на удара на вълните е зна
чително голъме. По изследванията на 51еуепзоп$
и (ЬШагаЧ най голЪмъ ударъ (натискъ) упражня
ва гъ вълните въ облзсгьта на водното ниво при
тихо море. На тая височина е измерено най-гслемо
налагане по океанските брегове до 35 тона на
квадратенъ метъръ, а въ Северно (Нъмско)море—
15 до 20 тона на кв. м. Постоянно повтарящите
се ударя на вълните заедно съ атмосферните
влияния (мразъ) причиняватъ твърде силко разру
щение на строителните материали. Най-издържливи на разрушителното действие на вълните еж
следнчтв видове камъни: гранитъ, гнайзъ, базглтъ,
порфлръ, нъкои по-здрави, противостояши на ми
дата — пробивачъ варовити камъни, твърди пъсъчни камъни, а сжщо и твърди препечени тухли.
Химическото влияние на морската вода зависи
главно отъ съдържанието на сърни и магнезиеви
съединения, които образуватъ съ строителните
материали нови съединения — соли и така по
степенно ги рушатъ. Отъ това страдатъ най много
веччк т видове бетонъ и хоросанъ. Явленията при
тЪхчото разлагане още не еж напълно изследвани
и обяснени. Установено е обаче, че получаващите
се при втвьрцяването на бетона и хоросана калШ2зи и силициеви съединения въ морската вода
бизатъ заменени съ сърно кисели, калциеви и меки
магнезиеви съединения; първитй два вида увеличавагь обема на строителния елементъ и по
такъвъ начинъ създаватъ компрометиращи строе
жа пукнатини, вторите еж толкова меки и с ъ ^ г
структура, че тъ постоянно се измиватъ и разлагзтъ и така просто постепенно изчезвать отъ мъстото, кждето еж поставени при строежа
Отъ опитъ е установено, че задоволително
„__„_,.

устойчиви на химическото действие на м 0 Р с " а ' °
вода еж хоросанъ и бетсни, получени отъ чиста
варь, вулканическа глина трасъ (Тгазз) и « « « ^ ъ
За бетонови стени и укрепления целесъобразно е
насипването или по-право блиндирането имъ съ
едри камъни.
„,ит.т-ь въ
Желъзото, както ковкото, така и чугукьп••*
морската вода силно ръждясватъ. Чугунътъ пос_
тепенно става шупливъ и се
Р*™**-^™*"™
нето съ бланкъ или съ маслени бои з-пазв» вре
менно, затова требва да се подновява п е ^ о дзапазва
ичеат
С*що нац чнковането на желязото не го

въгау

за дълго време. Цинковиятъ слой бързо изменя
структурата си и става ронливг, по всека вероятносгь вследствие електролиза. Еднодействите/.но
трайно и сигурно средство противъ ръждясване на
желъзого въ морска вода следователно нема.
„••.Мъаьтл и н%кои нейни сплави еж сравнително
много по-издържливи, но еж скжпи и нвмирвтъ
сравнително малко приложение. Въ морската вода
т% се покриватъ съ. тънъкъ неразтворимъ слой
медни съединения, които предпаззатъ за по-дълго
време мегвла отъ по-нататъшно разлагане.
Електролизата, която се явява винаги при наЛ/шосгьта на разнородни метали при строежи, е
сжщо голъмъ рушителъ на металите.
Дървото въ-морската вода е въчно издържл «80, извънредно трайно и не се поврежда дотол
кова, доколкото не му се влияе механично, т. е.
че бива рушено отъ ледени пластове, наноси, па
разити и пр. Затова и твърде често се употръбяватъ. дървени подводни основни стреежи. Сигурносгьта противъ гниене на дървото се простира
и надь водното ниво дотамг, денждето дървото
е винаги мокро. При това, вследствие хигроскопичностьга и капилярното всмукване на дървесинната
структура дървото се поддържа напоено съ вода
на височина 10-15 см., а въ н%кои случаи и до
единъ метъръ надъ водното НИЕО. Надъ тази ли
ния обаче процентътъ на гниенето протича толкова
по-скоро, колкото по-често дървото бива ту сухо
ту мокро, като загнива изпърво външностьта и по
сле постепенно вжтрешностьт?.
Като средство противъ загниване на дървото
въ водните строежи се прилага съ успЪхъ импре
гнирането му.
Вредна организми въ морската вода.
Между множеството животни, които обитаввтъ
моретата и океаните, има видове, които нанвеятъ
ГОЛБМИ рушения на некои строителни материали,
а съ това вредятъ извънредно много на морските
строежи.
Най-страшниятъ рушителъ на дървото е червеятъ-дървеядъ, който се среща въ нъколКо вида.
Видътъ Тегесю д1дапгеа живъе въ тропическите мо
рета и достига тамъ до невероятната дължина
1-8 метра и 5 до 7 см. диаметъръ. По европейски
те брегове на атлантическия океанъ, както въ
Черно и Средиземно морета, се среща типътъ
Тегесю пауаПз, свътло кафявъ, 20—30 см. дълъгъ
червей, съ диаметъръ единъ до два см. инаподобявашъ обикновения глистен (азсопсЬе).
Плаващитъ яйца или микроскопично малки
ларз*, носени отъ водата, достигатъ до дървото,
о което здраво се залавятъ. Тукъ червеятъ бавно
се развъжда, навлиза изпърво пгрпендикулярно
на стъблото, а вжтре пробива дървото успоредно
на нишкигЬ. Червеите се явяватъ винаги масовс;
въпръки това всеки индивидъ живъе уединенъ въ
своя прояденъ въ дървото ходъ, който той вече
не напуска. Чрезъ множеството проядени отъ чер
веите дупки въ кжсо време дървото бива напъл
но разрушено; на ловърхностьта му едва се звбелязватъ входнитъ дупчици, а когато човЪкъ разре
же вжтрешкостьта му, тамъ ясно се вижда размърътъ на разрушението.
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Червеите—дървояди не навлизатъ въ дървото -червей, то изяжда дървото, започвайки отъ мор
подъ морското дъно, напр. набити въ дъното ко ското дъно и отива на горе и надъ нивото на
•
лове, нито надъ нивото на водата при приливъ. водата.
Въ
последните
години
по
холандските бре
Най-голЪмо разрушение правятъ въ областьта на
дървото малко надъ нивото на водата при отливъ. гови дървени укрепления е наблюдаванъ и другъ
Тия животни предпочитатъ чиста морска вода и единъ рушителъ на дървото — водниятъ брт мбаръ
течения. Не е напъпно установено дали живъятъ (пасегаез теюпига). Той е отгоре червено-жълтесамо въ морета съ нормална соленость. Изглежда, никавъ, отдолу черенъ, съ дължина 8 до 14 м. мМидата — пробивечъ живъе подобно на чер
че еж се разпространили отъ тропическите морета.
Въ води, кждето е разпространенъ червеятъ- вея _ дьрзоядъ, но предпочита ,и разяда ме
дървоядъ, употреблението на дървото като стро- ките варовити и пъсъчни камъни, които тя напъл
ителенъ "материалъ е изключено. Обличането му но разрушава съ нейнитЪ ходове въ вжтрешноссъ медна ламарина или гжетото обковаване съ тьта имъ.
Различни видове миди се пелепватъ и масово
медни гвоздеи е скжпо и почти не помага, тъй
какво червеятъ навлиза въ дървото и презъ най- натрупватъ по подводните повърхнини на строежи
те по дърво камъни и желъзо. Те обикновено не
ТБСНИТЪ фуги; За известно време може да се за
причиняватъ разрушения, но затрудняватъ движе
пази дървото чрезъ напояване съ креозотъ.
На нЪкои мЪста германците облицоватЪ дър- нието на шлюзовитЬ врати и понтонитЪ, оттзенявенигв строежи съ бетонова обшивка, въ Дания ватъ водопроводите и каналитЬ при шлюзовете
й доковите резервуари. Корабните корпуси въ под
пъкъ употртзбяватъ желтззобетонова.
,
Червеите проядатъ джбови, борови и почти водната си часть биватъ така отрупвани съ такива
всички други видове дървета. За сигурни противъ миди и подобни организми, че ттзхната скорость
ттззи страшни пакостници минаватъ само некои значително 'се намалява, ако не бждатъ по-често
дървета: тасманското синьо гумово дърво, западно- 1 почиствани. За отстраняването на тЪзи неканени
австралийското дърво Зяттаб и гвианското ОгеепНага . гости корабитЪ тръбва годишно поне веднвжъда
Другъ врагъ на дървото въ морската вода е се изваждатъ на докъ. Тъ допринасятъ твърде
Гиттопа-Пдпогит, малко бтзло водно насекомо много и за бързото повреждане и разрушаване
очоло 5 м.м. дълго, което се сръща много въ Ба на пластовете боя, съ които корабитъ се • предлтийско и Северно морета и по източните брегове пазватъ отъ вредното действие на морската вода.
на Атлантическия океанъ. Противно на дървояда
Капитанъ П. Нвйденовъ.

СУЕЦКИЯТЪ КАНАЛЪ.
Тиха, топла, пътна нощь. Оттеква въ насрещ равенъ. Когато презъ 1798 г. Наполеонъ идва въ
ните здания монотонниятъ прип-Ьвъ на работя- Египетъ, у него се поражда мисъльта да съедини,
щитъ араби и тресъкътъ на корабните машини. презъ Суецъ, Европа съ Индия. И той назначава
Далечъ на югъ изгреватъ едно задъ друго свътли инженера Ьереге да проучи, е ли възможно просияния, които бавно, секашъ пълзейки по песъка, копаването на каналъ между дветъ морета. Посидватъ насамъ. После те гаснатъ и на ттзхно мъхто ледниятъ прави своите проучвания и представя
се появяватъ тъмнитъ силуети на тежко натова на императора докладъ, че това е невъзможно
рените или чудни красиви, осветени, големи пара поради разликата въ нивото на Сръдиземно и
ходи, идващи отъ далечния изтокъ. Едни спиратъ, Червено морета.
за да снематъ часть отъ скжпитъ товари, а други
Въ 1836 година пристига въ Александрия
направо отминаватъ къмъ европейските приста новоназначениятъ младъ французеки консулски
нища. И така вече 65 години какъ животътъ неп агентъ Фердинандъ дьо Лесепсъ. Параходътъ съ
рестанно кипи въ този златенъ вжзелъ на между който той пжтува, бива задържанъ заедно съ
народната търговия. Д в и ж е н и е , тракания на всички пжтници на пристанището въ карантина
машини и тжжни арабски припеви.
три седмици. За убиване на скуката негови прия
Нека разгърнемъ страницата на историята на тели отъ града му пращатъ книги за прочитъ.
този толкова важна за световното стопанство И еждба!—Въ една отъ твзи книги той среща да
артерия, разделяща Азия отъ Африка и съединя се говори за проучванията на. инженера 1_ереге.
ваща Изтока съ Запада. Още въ най-древни вре 1огава въ ума на младия дипломатъ се поражда
мена всички владетели на Египетъ еж имали мисъльта, той да довърши грандиозното дЪло на
идеята и амбицията да съединятъ, посрЪдствомъ фараоните. По това време Египетъ е билъ още
Нилъ, Средиземното съ Червеното море. За успе
хите въ това направление днесъ свидетелствуватъ подъ суеверенитета на Турция. Благодарение на
връзки между семейството на Ре
следите отъ канала, който е съединявалъ реката приятелските
е Р5е И Т Ва
° - На гУбернатора на Египетъ, МоНилъ, при Кайро, съ езерото Битеръ и Червено ™ п й
море, при Суецъ. Споредъ историците този каналъ хамедъ Али, той скоро получава разрешение да
е билъ започнатъ още при Рамзесъ 11, но работата основе Компания за прокопаване на Суецния набива прекратена отъ наследника му Нехо поради налъ. Първоначално капиталите еж били само
съветите на оракулите. По-късно владЪтельтъ на французеки, но постепенно се привличатъ такива
Персия Дарий I продължава и довършва канала
(презъ 487 г. пр. Хр.). Следъ него, обаче, този
воденъ пжть пакъ бива изоставенъ и римскиятъ
императоръ Траянъ го прочиствай възобновява
(къмъ 100 г. сл. Хр.). По-после, поради нашедствието на арабигб този каналъ е билъ почти заб150/0 за Египетското правителство,
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Ю^/о за Основателите
3 % за Управителния съветъ
2 % за Персонала
70°/° зз Дивиденди на акциите.
Компанията получава концесия за 99 години,
като следъ това каналътъ требва да се предаде
<а Египетското правителство, (което никога не
ще бткде).
Започва усилена работа, като двата бждещи
брвга на канала се предварително укрепяватъ и.
после се копае между тъхъ. Големи височини за
преодоляване тукъ не еТ^мало —ней-високото мъсто

Поддирекцията ма канала въ Портъ Сгидъ.

петскитъ владетели, на 17. ноемврий 1857 гсд.
каналътъ бива тържествено откритъ. И отъ тогава
до днесъ презъ него минаватъ корабите на всички
народи. Суецкиятъ каналъ е съ най-гол-кмо между
народно икономическо значение отъ всички ка
нали на земното кълбо. Той е мерилото за пулса
на световната търговия и по неговия трафикъ се
вижда, дали се усилва или замира стокообменътъ.
Каналътъ въ по-гол-Ьмата си часть е правъ.

1

Входъть на канала при Портъ Саидъ.

Дълъгъ е 186 клм., като ш.фината му варира
между 100—160 метра. Дълбокъ е 10 метра. Презъ
всеки няколко километра има прокопани въ страни
уширения съ бъчви за вързване корабигв при
разминаване, (единиятъ се вързва, докато мине

,С1/Л~<$'Ь

е било при Елъ-Гисоъ, ; около 20 метра. При про«опаването еж били изхвърлени близо 75 милиона
кубически метра пръсть. Заедно съ « ° н « « и " й ; °
прокопаване на канала Фердинандъ дьо " е « " ^
получава правото да основава селища по Ьръга
«У- Съ започване на канала се поставятъ осно
вите на градове-* Портъ-Саидъ и И ш « м Р
виятъ отъ тъхъ днесъ има надъ 150.0Ш жители,
вториятъ надъ 60,000.
„ , л п т я СМУСпедъ упорита, непрекъсната работа сму
Щавана често отъ ориенталските капризи на еги

84^.

——^———ШМй^-—^—ч5^"
Янглийски кръстосвачъ минаващъ канала.
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другиятъ). На носа на ВСЕКИ минаващъ корабъ се Кантара Н-БКОЛКО аероплани. За ГБХЪ той има
сжщото почти значение, както Панамскиятъ за
поставя прожекторъ.
щати... Защото това е проходътъ за
Таксигв за преминаване презъ канала еж Съединенитъморските
имъ
сили къмъ Индия.
неимов-врно високи. Напр. параходътъ „Бургазъ",
...Смаянъ
стои
човтзкъ предъ тази шеметна
за да мине празенъ и безъ пжтници, требва да
плати къмъ 400,000 лева. Досега най-голтвмиятъ денонощна работа, която кипи тукъ. НЪма день,
параходъ, преминалъ канала, е германскиятъ нъма нощь. — Всичко е само време за работа и
„Колумбусъ". Той е платилъ 5,000,000 лева такса печелене на повече пари. Хора, събрани отъ цЪлъ
за минаване. Действително поддържането му кос- 'свЪтъ, се трудятъ, едни за хлъба наежщни, а
тува доста скжпо, но и персоналътъ е платенъ чдруги за трупане на земни блага.
Д създательтъ на всичко това стои при входа,
много добре. Крезовски, ертзденъ чиновникъ, по *
върху
гранитния пиедесталъ,ц-влъ позелен-влъ отъ
лучава къмъ 40—50,000 лева на месеца, а има
много съ заплати надъ 100,000 лв. Общо проко- морските вълни, сочи съ десницата си на югъ и
паването на канала е струвало 400,000,000 златни > казва: „Арепге *еггет депИЬиз". Да, той отвори
франка. Той скжсява разстоянието отъ европейс- земята, направи такова велико дъло за народите,
но умр^в въ затвора, обруганъ като престжпникъ
КИТБ до индийските пристанища както следва:
отъ
сжщитъ т%зи народи, следъ неуспеха съ ПаПрезъ Носъ Добра Надежда Презъ Суецъ
Лондонъ—Аденъ
10,219 мили*) 4,675 мили намския каналъ.
, Но Суецкиятъ каналъ, мечта на влад-втелите
Лондонъ-Калкута
11,685 мили
8,049 мили
Лондонъ—Хонгъ Конгъ13,089 мили
9,678 мили още отъ най-древни времена, ще пребжде и това
Суецкиятъ каналъ е обявенъ за неутраленъ е безсмъртниятъ паметникъ на неуморимия и геи откритъ за корабигв на всички нации, както въ ниаленъ, Фердинандъ дьо Лесепсъ.
Параходите бавно, безшумно, лазятъ между
мирно, така и въ военно време. Днесъ фактически
каналътъ е въ ржцегв на англичанигв, които го ПЪСЪЧНИГБ бръгове, съкашъ пазягь да не смутятъ
"пазягь", като за цельта иматъ въ малкото градче СБНКИГБ на вековете и тжжно, като далеченъ
стонъ, се носятъ припъвитъ на арабитъ...
(*) Една миля е равна на 1,853 метра.
Въ Портъ-Саидъ съ пар. „Кн. Мария-Луиза".

Алиса Мюллеръ—Нойдорфъ.

НЛЙ-ГОЛЪМОТО ГЕРМННСКО ПРИСТЯНИЩЕ НЯ БАЛТИЙСКО МОРЕ.
Градътъ Щетинъ играе на Балтийско море
ролята, която има Хамбургъ на Северното море, И
тъй като този градъ не е много познатъ въ
странство, никой не би очаквалъ гледката, която
му се представя тукъ. Още отъ самата гара започва
пристанищниятъ животъ, съ миризма на риба, катранъ, морски разстения и др. На кея, тамъ кждето
реката Одеръ се влива въ Балтийско море, се намиратъ параходъ до параходъ, а предъ ГБХЪ кош
ници, сандъци, торби пълни съ стока за разпро
даване на самото место и
то на дребно. Идватъ
домакини, търговци, гот
вачи и слугини за всЬкидневнйгв си покупки и др.
Тамъ се развива единъ
много оживенъ пазаръ.
Край бр^га се издигатъ
стари и уютни кжщи, гра
мадни и дълги хамбари,
моряшки кръчми, а сжщо
така и най-стариятъ хотелъ, известенъ подъ име
то Димъ", който е строенъ
преди ЗОО години и който
продължава да дава подслонъ на гостите си. Рвката Одеръ е пълна съ помалки параходчета, които
носятъ стоката въ вжтрешностьта, защото Щетинъ
не е само морско, но и

р-вчно пристанище. И съ невероятна бързина малмоторни лодки си пробиватъ пжть презъ голтзмото движение въ реката и мостовете се вдигатъ
за тъхъ. Най-голъмитъ хамбари на Европа се намиратъ*тамъ. Напр. единъ четиреетаженъ колосъ, съ
мощни мостове за кранрветъ на покрива, има про
странство 40,000 кв. метра и може да събира 4,000
желъзопжтни вагона стока. Между многото техни
чески приспособления има и една двигателна машина,
която вдига на день Ю.ООО тона и ги товари.
Въ близкитъ- околно
сти на града еж и корабо
с т р о и т е л н и ц и т е „Вулканъ", чиито кораби плу
ваха презъ войната по ВСИЧ
КИТЕ морета на свъта.
Минали спомени! Малко
отъ тъзи кораби носятъ
още германското знаме.
Повечето отъ Т-БХЪ сг.едъ
войната бидоха предадени
на победителитъ. Въ му
зея на Щетинъ, обаче, се
намиратъ всичките имъ
модели. Щетинъ е ВИД-БЛЪ
много войни И е билъ
често разрушаванъ, обаче
пакъ подновяванъ, като е
запазилъ и много спомени
ОТЪ тия войни.
КИТ-Б
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гГолБмата тераса на пристанището Щетинъ.
Д ^ ь П. Д. Снорчевъ.

МОРЕТО КАТО ПОСРЪДНИКЪ ЗА ИТАЛИАНСКО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ НАШИЯ
НАРОДЕНЪ ГОВОРЪ.
Търговията е най-мощниятъ сближитель меж
ду народите; тя ги свързва и опознава взаимно
безъ огледъ на политически и племенни различия.
Търговците еж най-подвижните и предприемчиви
чада на своя народъ, те съ устремъ и см%лость
се впуцдатъ въ далечни пжтища, проникватъ изъ
разни страни, завързватъ лични и добри приятел
ски връзки съ жители на търговските градове,
научаватъ езика имъ, опознаватъ се съ тйхни нра
ви, обичаи и домашна уредба и, ведно съ стоки
те, занасятъ и отнасятъ нови нрави и обноски, ^овй моди и културни придобивки, а сжщо тъй и
нови думи, дори и нови обрати на речьта. Колко
то единъ народъ е по-културенъ, колкото него
вата търговия е по-оживена, разновидна и устрем
на, толкова и неговото езиково влияние е по-гол-вмо и по-разнообразно. На обширнигЬ търгов
ски връзки-на старйтв гърци се дължи огромното
влияние на гвхния езикъ и култура върху стария
свътъ, особено следъ Александра Велики, които
Дълги в-Ькове еж властвували върху градове и се
лища по бреговете на Средиземното море и по
°ния на Б-Ьло, Мряморно и Черно Море чакъ до
Кримъ. На световната великобританска търговия
се дължи тъй обширното разпространение на ан
глийския езикъ по всички страни на земното къл
бо. Заемни отъ английски има и у насъ: тинеке,
стока.
Пжтищата по които се движи това култури»

и езиково влияние у народите вървятъ било по сухо,
било по течението на големите реки, а най-вече по
морските търговски пжтища, които еж международ
ни. Морето не търпи человешки граници, то сближа
ва и съединява близки и далечни народи и дър
жави. Народи, чиято земя притежава обширно
поморие бързо се издигатъ въ култура и цивили
зация и налагатъ своето на по-затворените на
роди, на които те носятъ стоки и ценности отъ
своето духовно богатство. Тъкмо тия по-затворени
и по-малокултурни народи ставатъ добра почва
покрай другото и за обширно чуждо езиково вли
яние, което прониква и завладява всички отрасли
на ТБХНИЯ домашенъ и общественъ животъ.
У всички народи има по-вече или по-малко
любопитство и склонность къмъ чуждото, особено
когато чуждата култура и цивилизация превъз
хожда домашната. Винаги се намиратъ млади люди, често пустоглави иначе и суетни, които лако
мо грабятъ отъ чуждото и се кичатъ за показъ
съ нови обноски, нови моди, съ нови думи и из
рази. Тъй и нашите баби еж се фантасвалн на
времето си по гръцки, калесвали еж се, труфили и еж се поздравявали съ сполайти; нашитЬ
крайдунавци еж се префакутвали по влашки,
яли еж съ пофта влашки карначета, палачинки,
клатити и се залисвали (гръц.) по цийтори и
флйорци; аднесъникоя наша дама, самозачислила
се къмъ хайлайфа, не може вече безъ журфикси,
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пендеписи и безброй френски джунджурии. Следъ
войната руси наводниха нашата земя и обедниха,
та руското не е вече на мода както беше преди
30—40 години, когато висшите ни кржгове стана
ха Петровци и Димитриевци, пиеха чай на прикуска, едъха пирушки. напуска и кат лети, тър
сеха си разтропани вестови, разбиваха морди,
переха *) на пропала, пъеха руски романси и се
занасеха по руски. Но колкото и да еж смъшни
понъкога и забавни такива суетни новатори, все
пакъ тъ много допринаеятъ щото, покрай ненуж-*
ната плъвель да проникнатъ и не малко култур
ни и езикови ценности въ широките слоеве на
народа ни.
Покрай обширното и старинно гръцко езиковно влияние, датираще още отъ византийско вре
ме'и отъ дългото ни византийско робство (1018
до 1186 г.), когато нашиятъ български езикъ почналъ да се залива съ изобилни гръцки и преве

дени отъ гръцки думи (православенъ, велнколе]
пенъ, достов-Ьренъ заради, все е д н о , за много
години и мн. др.) и траяще до вчера; покрай
всеобхващащото влияние на турския езикъ, чрезъ
който нашиятъ народенъ говоръ до гуша тъне и
въ ^персийски и арабски думи, като минемъ и рус
кото езиково влияние, което все още гнети лите
ратурния и канцеларския ни езикъ.,— на четвърто
место идва романското и специално италиан
ското езиково влияние върху народния ни го
воръ, което въ по-вечето случаи е непр%ко и е|
проникнало предимно чрезъ посръдството на
гръцки и турски.
Ние искаме да разгледаме тукъ това итали
анско езиково влияние. То е проникнало у нась
главно по морски пжть още отъ ранно визатий
ско време, когато генуезски и венециянски тър
говски кораби еж кръстосвали нашитъ морета и
еж ни носили изтънчените свои сребърни, златни

Р. Велика- при устието й.
стъкларски и тъкачески произведения. Но за да после у флорентинците, които еж били заварени
имаме една задоволителна представа за условията и повасалени отъ турците. Въ 1210 г. Вилардуен*
и възможностите за италианско влияние върху става наследственъ владетель на Пелопонесъ, син*
нашия народенъ говоръ, необходимо е да хвърму Готфридъ, зеть на латинския императоръ Пелимъ единъ бързъ погледъ върху историята на
търговските ширения и връзки на италианците въ търъ де Куртене е билъ въздигнать въ князъ на
пхаия. Егейскигв и ИоническитЬ острови сжщо с«
Византия и древня България.
' били владени отъ италианци и едва въ 15 в-Ькъ
Още презъ 1 1 - 1 2 в. будната и пъргава тър франкското владичество надъ Яхайя бива премах
говия на Генуа, Венеция и Пиза хваща коренъ въ нато отъ турците. Отъ 1503 г. Гърция става изЦаригрвдъ, гдето въ 1180 г. е имало около Злат цело турска провинция. Тия франги, чието име
ния Рогъ по-вече отъ 60 хиляди латинци, главно
въ Гърция и до днесъ е умразно, еж оказали зна
венецианци. Следъ настаняването на латинското
чително влияние съ своя езикъ върху новогръц
царство въ Цариградъ (1204 г.)( франкски рицари
завладяватъ и земите на стара Гърция. Бонифа- кия народенъ говоръ, който е прошаренъ съ ита
ции Монфератски е образувалъ въ Солунъ франк- лиански думи. — Презъ тия времена генуезди и
ско кралство, династията на Ото Деларошъ е вла- .венециянци еж държали търговията на полуостро
ва въ свои ржце, т е еж имали въ всички по-г"'
дела Лтина отъ 1202 д о 1308 г., едно херцогство
лъми
градове на Византия и България свои тър
което после е преминало у Графъ де Бриенъ, а
говски фактории (поселища и складове), « о й
*) Расторопний т. е. чевръстъ, бързъ Гторопить - л о д ж и и и черкви и живеели тукъ съ своите **
ни^ наложници, деца и роби*). Тъхнит-Б преда*
*) гл. у Иречекъ, История на БългаритЬ 1929 г,
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вители еж се наричали консули. Венециянски консулъ е имало въ Варна, а генуезски (по турски
дженевизъ) консули е имало и въ другите приетанищни градове по Черно Море, което т% почти
единствени еж владеели въ ' търговско отноше
ние. Презъ 1387 г. Иванко, синътъ на основателя
на силна флота Добротича Варненски сключилъ
съ генуезцитгв търговски договоръ, който имъ да^алъ право да изнасятъ изъ нашата страна ВСБкакви стоки съ изключение на храни презъ време
на война. Т-Ь внасъли у насъ безъ мито златни и
сребърни ИЗД-БЛИЯ, фини платове, истински бисери
и галантерийни стоки (реНае уегасез е1 рсаНа).
Генуезски търговци еж плъзнали и изъ близкигв
вжтрешни селища. Въ черноморските пристанища
те еж имали богати свои и предназначени за тъхенъ износъ складове на стоки и когато презъ
1366 г. Ямадей VI Савойски обсадилъ и превзелъ
Месемврия (Несебъръ), намЪрилъ е богата плячка.

При това продължително търгуване и общу
ване съ италианците въ пристанищните и въ тър
говските градове на Византия и България, при
политическото имъ дори подчинение на латинцигЬ съ силни колонии и гарнизони въ Цариградъ
Одринъ, Пловдивъ, местното население, гръцко и
българско, ще да е усвоило, покрай другото и
доста много италиански думи, които и днесъ се
срЪщатъ въ гръцкия езикъ, а сжщо и въ нашия.
Отъ не по-малко значение за внасянето на
италиански думи въ нашия езикъ еж и дубровчанигЬ, които еж търгували въ продължение на
нтжолко столетия изъ нашитв земи. Те, като делматинци, населяващи малкия градецъ — република
(отъ 14 в. до 1808 г!) Кадиза—Дубровникъ, разположенъ на Ядриатическо Море между Херцего
вина и Черна Гора, еднакво добре еж говорили
хърватски и италиански, при което хърватскиятъ
имъ говоръ е билъ силно прим-всенъ съ италиан-ЧГГ•чят.^яггт"

""*~т,

ЙКг
Ьу&

XV*

ш&
Нашиягь черноморски брьгъ на <огъ отъ с. Каланджа.
ски думи. Въ своята търговска преписка те еж
си служили обикновено съ италиански.
' Дубровчани отдавна еж се ползували въ цар
ска и султанска България съ добро име и съ зна
чителни привилегии, та вече при царя Ясеня Н
(1218-41 г.) гЬ еж взели въ свои ржце почти цълата търговия въ българскитъ земи. Следъ Клокотнишката победа на Ясеня надъ вероломния
Киръ Тодора (1230 г.} — Македония отъ Солунъ и
Ялбания до Драчъ еж станали българско ^ владе
ние и понеже дубровчани еж търгували наи-много
съ тия области, гЬ поискали отъ царя Ясеня л да
се уредятъ стопанскигЬ имъ връзки съ могжща
България. Въ резултатъ на тия преговори е била
дадена отъ Иванъ Ясеня на дурровнишкитъ тър
говци известната грамота, въ която дубровчани се
наричатъ „любезни и всевърни гости на царство
то ми" и имъ се давали привилегии за свободно
търгуване въ всички български земи съ. право на
свободенъ вносъ и износъ на всъкакъвъ родъ

стоки**). Сжщо и българските търговци еж имали
право да престояватъ въ Дубровникъ безъ да плащатъ мито, нито за търговия (с!е соттегегпо) —
кумеркъ, НИТО мостина, нито бродина.
По-късно дубровчани получаватъ и отъ турСКИГБ султани, съ които още отъ 1365 год. тъ еж
поддържали дружески връзки, грамота писана на
хърватски за търговски привилегии, въ силата на
която те еж живъели свободно изъ градовете и
еж пжтували подъ охрана съ кервани по всички
страни на полуострова. Мнозина българи еж се
покатоличвали и сътова веднага ставали подани
ци на Дубровникъ, осигурявайки си по този начинъ свобода и безопасность. Презъ 16—17 въкъ
Дубровникъ достига разцвъта на своето благоден
ствие и на своята поезия, чийто прочутъ поетъ е
Иванъ Гундуличь (Счоуапгп Оопс1о1а) жив-влъ отъ
1588 до 1636 г. Едно страшно земетресение презъ
**) Иречекъ, Истор. на Българ., 1929 г. стр. 197, 308,
309, 347 Д-р* Ив. Сакжзовъ: .Обществено и стопанско
развитие на България при ЯсеневцитЬ" въ Б. Ист. Библ.
1930т.Ш.
_. • . ..
шмттттт*
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влияние, което италианскиятъ езикъ е оказалъ на
право върху нс-шия, а сж1цо и на италк анскичъ ни
чуждици оть ио-късенъ и иепръкъ преюходч..
Нека на първо м1сго да разгледаме с п и
италиански заемки въ нецп.я езикч, ксичо гмачъ
отношение нькъ търговете-. НЛ кои отъ ч!хъ еж
оть стариненъ произходъ, други дачирг.чъ отъ псново време. При това требва да..изтч ккемч , че
италианската тьрювека т р . м т . о ; с г и-/ е б! ;:а I нтернгционолна, тя се е ч а -он-ила на вс1 чки г о д с | чи ез' ци.
.
*••
Мито, м^терь стч, -НЧРГ. гтш1 т. е. смч.'Й
сран. ав'.тр. н1 м. М- и!, М и1.пег- мит? | ь.
Г ю м р ю к ь огь с о т п е г . Ь ) ; спередъ единъ
договоръ на Венеция сь България презь
1352 г. венец, търговци плащали 3°/0
кумеркъ т. е. бе с о т т е г с Ь ю — за тър
Пясъчната ивица при устието на р. Велика при
с. Каланджа
гуване. Потурчена въ „гюмрюкъ".
Дукато, златна монета, отъ ит. о!исг1о; тъй
1667 г. изведнажъ лишило Дубровникъ отъ него били наречени монетитъ сечени отъ визант. иарь
вата мощь и слава.
Конст. X. Дукасъ- (1059—67 г.). Или отъ с1ис?1о т.
Дубровчани еж имали стегнати колонии въ е. херцогство, която дума е стояла на златните
Русе, Силистра, Варна, Добричъ.Бабадагъ, ч« къ до монети сечени въ Япулия. Отъ с!их — вождт-, у
устието на Дунава. Особено големи и богати ко итал. с1исе — (у насъ погрешно въ сръд. родъ:
лонии т е еж имали въ Одринъ и Пловдивъ, а въ дучето Мусолини, съ което се придавала думата
София дубровнишката фактория (търговско сто присмъхуленъ характеръ. Би тръбеяо да се усЕОИ
панство съ складове и своя стража) е притежава формата: дучей, аташей; сравни портупей, лицей).
ла големи магазини за сукно. Въ Скопие коло
Капаро, задатъкъ, пей (тур.), отъ ит. е р г г г а
нията имъ притежавала обширни лозя, тъ еж тър т. е залогъ, джебни пари; сяраггаге—капарирамъ.
гували тукъ о:обено съ восъкъ и кожи. Въ 1669
Манифактура, итал. гтгнггЦига отъ лат. пчгвъ Скопие е имало по-вече отъ 700 кожари. Въ пиз — ржка и гапо — правя, т. е. ржкодълие. ПоПровадия дубровчани еж имали значителна коло
старитъ търговци казваха: малифатура сжщо и
ния, която е притежавала своя голема чернова съ
сводове. И въ Шуменъ гв еж били въ голъмъ фаттура.
Лонджа, събрание, заседание на еснафъ,
брой, което покрай другото личи и отъ тъхнитЪ
съсловие (абаджийско, дикиджийско); отъ итал.
латински гробища въ тоя градъ.
1одд1'а, което значи: беседка, хижа, покритъ ходъ
Дубровчани, благодарение на своя разбира- съ дюкяни. Произхожда отъ ст. в. нъм. !аиЬ]а
емъ отъ българското население хърватски езикъ 1.виЬе, беседка (общъ коренъ съ по-луба). Венееж влизали вь тЪсно общуване, дори и твърде ' циянци, Генуезци и Дубровчани еж имали въ всич
интимно, съ нашия народъ. Дубровнишкиятъ по- ки по-големи градове у насъ л о д ж и и .
сланникъ Матей Гундуличь пише, че колонисМостра, ит. тозгга — показъ, отъто51ггге —
ТИГБ слец-Бли, щото свещеницитъ ймъда не встжппоказвамъ.
вагъ въ „ргаШспе с1150пе51е соп 1е а"оппе а*е ТигКундурать, кондратъ, отъ ит. сопЛгг-Но т. е.
сгн". Изобщо дубровчани, като будни и образо
вани търговци, еж оказвали значително просветно договоръ (договарямъ, договзрящъ, а не логоводори и художествено***) влияние върху родстве рящъ!); отъ лат. соп-ттапо, т. е. стягамъ, сключното имъ българско население. Тъ еж го поощря вамъ; гез сопггас1а— договоръ.
Коствувамъ, итал. соз1аге, лат.соп зт.аге т. е.
вали къмъ възстание противъ турското иго и еж
влизали въ преговори :»а подобна цель съ влашки съ-сгоя, струвамъ; н.'гръц. костизо,, нъм. ко51еп,
фр. сой1ег.
',
•
'
и маджарски князе.
Пияца,
търговска
чаршия,
тържище,
итал.
Въ градеца Кипровци (сега е. Чипровецъ)
наброяващъ тогава около 2000 души покатоличе- р*1?'72а, отъ гръц. платена ходос — широкъ пжть,
ни българи, които, с ъ с в о и т ъ боляри еж се пол площадъ.
Спецерия, сега аптека (отъ гръц. апо-теке—
зували съ особени привилегии , (не плащали да
нъци, турци не се допущали въ градеца имъ и складъ); отъ итал. 5ре21епа, отъ з р е а е , лат. зредр.) е имало освенъ сакернци — рудничари още и счез, т. е. видъ (билки, корени).
значителенъ брой дубровчани. Въ 1688 г. те еж
Пангаръ, тезгяхъ (перс. дест. —ржка, гиах
подбудили кипровци къмъ възстание противъ тур — м^сто) въ черквите, на който се продаватъ све
ското владичество, което бунтуване е свършило щ и . ' Ч р е з ъ гръц. отъ ит. Ь?псапо, огь Ьапса (Н*БМ.
нещастно. Предполага се,чечасть отъ изгоненото дума), т. е. маса, на която сарафите въ Италия
му население се е заселило въ Котелъ.
еж поставяли своите монети и златария. На фа
*
лиралите търговци вь Флоренция масата (банка
* *
та) е бивала обръщана съ краката на горе —Ьап
Следъ този бързъ прегледъ на нашите тър са гог.а, за това „банкрутъ.*
говски и културни връзки съ Италия, които въ
Фалименто, итал. гаШтеп1о т. е. простжпка>
миналото еж продължили векове, ще пристжпимъ
къмъ излагане на ония следи и останки въ на прегрешение, пропадане; лат. гаНо, Га1$ит значи
шия народенъ говорь, които сведочатъ за онова пропадамъ, мамя; отъ тукъ „фалшивъ".
Полица, ит. роНгга, т. е. бележка, листче. Отъ
***)Н,Протичъ .Художествените паметници на Иванъ
Ркеня Н* — въ Б. Ист. Библ. 1930, т. III.
,
къснолатин. ро1Шсит, отъ гръц. ро!ур1усНоп т. *•
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много сгънатъ (листъ хартия); сравни: -диплома —
двойно сгънатъ.
Полиция, иг. ро\'т-, оть гръц. политейа т
е. държазна упрзва, консгитуци?; огь полис, град|,
— държава.
Мода, итал. тосЬ, отъ то<].', г.ат. т< йиъ =
м%ра. начинъ на живение ( т . VII е) отъ щесШог
— отмврв~мъ, размисл5Мь. Отьлукъ модюрг.ит
гтп1|51 , тьргоз,<>] за дамски '-шапки и дрт хи.
Сумл, иг. •> >гп т> , огг, лаг. з л т т , г. е. об,ц 0
брой, пр въ?х. степ. отъ я)рег - з и т ш г . т . с . найвксша.
Ск01тз, ит. 5" п* -.от^мЬтамь, з ; п1 ге, шконтирамъ. ^оп1 > 1.оггепге течаща сметка!
Нашиятъ черноморски брЪгъ между пограничните постове
Аджио, йт. оддю = добавка.
Каланджа и Селистаръ.
Камбио, иг. сзтЬн > — смъна, размина.
Кредитъ, ит. сгеаЧЬ, отъ л;т. сгесШит — заМаринато итал. таппаго отъ таппа = море,
емъ, дългъ, отъ сгес!о = довърявамъ, заемамъ.
морски брегъ; таппгго —морякъ; таппаге т. е.
Капиталъ, ит. сариа!е отъ лат. сариаПз отъ храни поставени въсаламура, приготвени за морско
сари1 —глава; срав. персийски сермия: сер-гла пжтуване.
ва, майа—основа лринципъ, дрожди; капиталъ.
Барбуня, отъ итал. ЬагЬо, т. е. брадата риба,
Каса, итал. сазза =сандъкъ, ковчегъ, отъ лат. чрезъ гръц. барбунйа.
сарза, кутийка, капса; "или сарзиЬ; отъ сарГо —
Сардела, итал. загсюПа, отъ 5агсюдпа — Сар
обхващамь, сар5а — хватилище.
диния.
Тарифа, ит. 1апгга, отъ араб. аггаг —обявяКанела, итал. сапеПа.тржбица; перс. дарчинъ
вамъ, 1*пг = обява на цените.
т. е. дар = дърво, чини = китайско (чина, чини-я!).
Дара, иг.Чага, отъ араб: 1агп\ отъ 1агН = — Кана отъ сьппа — тржба, канела за бъчва, ка
отмахвамъ (теглото на обвивката).
нал ь.— Каналия значи кучи, сукинъ синъ.
Нето, ит. пеНо — чисто (тегло, без ь обвивката).
Гамба, кржгла чушка, наподобяваща кълки;
Бруто, ит. ЬгиЦз = нечистъ, мръсенъ т. е. те отъ ит. датЬа —бутъ, кълка. Сравни подобно сло
глото ведно съ тарата.
вообразуване гръц. скелида, ядка отъ чесънъ, отъ
Гаранция, ит. дагагша; думата произхожда скелидионъ — бутче.
отъ готски ч/ат]*, немски меЬгеп т. е. предпазвамъ,
Други думи изъ областьта на кухнята *) и тра
закрилямъ, срав. англ. \у*.ггат\
пезата **) заети у насъ отъ италиански еж още:
Материя, т. е. платъ; гной; отъ итал. гпаг.еМакарони, итал. таесагош, отъ таесаге т.
па = основа, сжщность; платъ, гной. Отъ ст. лат. е. смачквамъ на булгуръ, тасагопе т. е. булгурище,
о'та1епа т. е. строителенъ материялъ, индоевроп- голъмъ булгуръ.
кор. о!ет—домостроя; или отъ тагег = майка т.
Торта, турта итал. 1ог1о т. е. кравай отъ 1оге. основа.
паге = кривя.
Портокалъ, итал. рогходаШ, у гръц. порто*** Нашиятъ народъ въ разни времена е заелъ за калйа. Първите портокали еж били донесени презъ
нуждитт» на своята кухня италиянеки думи, съ ко 16 в. въ Италия презъ Португалия. Хамбургски тър
ито той си служи и до днесъ. Н^кои отъ техъ еж говци еж ги нарекли АрреЬзтеп, т. е. кшайгки
оть по-стариненъ произходъ и еж влезли въ на ябълки. Оранжа, ауранция си водятъ началото
родната ни поезия.
отъ перс. нарендж. (тур. турундж); срав. у Вазова:
Манджа вм. ястие. На дружна трапеза ита- Неранци, Ротгпе сГогапде—въ померанца (рус).
лиянци еж подканяли Ганя: тапд^з, тапд1а! т. е.
Лимонъ, ИТ. Птопе; Нтопаса.
яжъ! Той схваналъ тоя императивъ за гжществиФасулъ, итал. газюП, гръц. фасулйа.
телно. Итал. тапд1аге т. е. ямъ, отъ лат. тапсю,
Мараскино, вишновка, отъ гг.агазса —вишня.
Дъвча, сравни тапаМЬи1а = дъвкало, долня челюсть
Росоль, ликйоръ, отъ ит. гозсНо т. е. розово
Погача, безквасна пита (пита е гръц. срав. масло, съ каквото еж парфюмирани ликйорите.
Олио, итал. оНо, масло, о1п/а, маслина.
тиропита); отъ Госааа, отъ госо — огънь жарь.
Радика, видъ салата, отъ итал. гааЧса, корень,
Попара, чрезъ гръц. паппара отъ ит. рарро
=• хл^бъ (дет. папу); рзррзге = ямъ, тъпча се (па- гааЧса, ръпа,= радиката люти като рЪпа.
Картофи, когато т-Ь еж били донесени презъ
памъ), рзрра—каша отъ хлЪбъ. Народ, етимол.
16 в. отъ испанци въ Италия уподобили еж ги на
ужъ отъ попарвамъ.
Пражола, итал. Ьгасшо!а отъ Ьгасе —вжгли- гжбата труфла итал. 1аг1иг1о, водоизмЪнена въ нем
*Ча разгорени, жарь. Гръц. бризрла, влаш. раг]'оа1а. . ски въ каг1стге1.
Франжела, чистъ бълъ хлъбъ, Рапе ггзпсезе.
Вероятно отъ тукъ е: пража, пържа, влаш. а ргар!.
Латинка, Тгорае.1ит ЬоЬЬнапит, КаригтсгБизеля, итал. р15е11о отъ лат. р15ит — грахъ,
н
Кгеззе, въ споменъ на латинцигЪ у насъ.
- гр. бизелйа — грахъ съ шушулкитъч
Локанта, "итал. 1освпа*а, отъ лат. „е5* 1освпГалета, итал. да1ейа, моряшки сухаръ,, отъ
^а",
т.
е. „дава се подъ неемъ". Табелки съ тада!еопе = корабъ (гл. по-долу подъ „Галйота").
Паста, итал. разга, тътто, лат. разШз, храна къвъ надписъ еж били окачвани (въ Помпей) на
за
кжщи, гостилници. Отъ ЬСР, давамъ подъ наемъ.
добитъка, отъ разео = паса.
Къмъ тия странноприемници съ надписъ е511о< впсЬ
Салата, итал. заюго, тза1ага, насолено. Отъ
5а1е, соль; още: 5з1ате (латински за1дагпа —сала*) Кухня, отъ нЪм. кйске, ст. в. н%м. кисМпа, отъ лат.
м
Ура, за/за (фр. заисе) салца; силитра отъ за1 еодулпа, итал. сиегпа. У насъ чрезъ руски!
Ре1гае т. е. соль по скалигЬ,
**) Трапеза, гръц. тра-пезда — четиринога.
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..цмало..и кухня за гостите и въ последствие гостил. ницата се е^нарекла юсапаа.
,.;
. Салфетка,, чрезъ руски, отъ итал. .заМеНа,
отъ за(у<аге, предпазвамъ (дрехата 1 отъ окапване);
френ. зеплеИе иде сжщо отъ „пазя * (соп-зегуаге).
— Латин. тап1е1е, у насъ (шумен.): манта(< влашки
-.таггсаиа.
,,, .;,
';
. г .'.."-•>
Печета, сжщо значи салфетка, кърпичка, ит.
регге1а, отъ. регга, т ; е..парцалъ; у гръц. „Пеци ке
кокнада", т . е . омършавелъ, .<>станалъ «само „печа
(кожа) и кокали". Итал. дума регга; иде отъ н%м.
- Реггеп —- парцалъ. ,,,4
^ -."",' '•'•'; , ~',;"н
и
.._.., .Тарелка, отъ : ^тал. т.адПеге, туеу дъсчено тър
кало' за ръзане на месо и пр. Преди да има чинии

(чина—китайски порцеланъ), служили еж си съ дър
вени тарелки — р1аха (плоча), ит. р1ат.о, пията.
Плоска, малъкъ наржченъ дървенъ еждъ за
ракия,
чрезъ гръц. фласки отъ итал. Г1азса = шише
(тУР-)> У н ^ м - Яазспе; отъ лат. гю = издувамъ.
Стъклото се издува за да стане шише (отъ тур.
шишмек = издувамъ: Шишко, Шишманъ, при което
то често се пуква, не сполучва. За това: правя, тър
пя Яазсо, несполука. „Работата му е въ шише", т.
е. несигурна.
Въ идната статия остава да разгледаме още
около стотина други италиански думи, проникнали
въ разни времена въ нашия народенъ говоръ.
Д-ръ П. Д. Скорчевъ

Панчо Михайловъ.

МОРЕТО.
• — Какъ се запознахме ли?].. Въ морето... Не се — хубавия български бръгъ, на мъста пустъ, червеочудваите, ще Ви разправя. Малко ли странни не нйкавъ отъ голата пръсть, на места обрасълъ съ
ща се случватъ въ живота? —и младиятъ инженеръ, гори или покритъ съ кокетно нареденигъ кжщички
който беше сложилъ небръжно ~рж,цетъ си върху на нъкое новозастроено село.
• ?,
облегалото на стола, хвърли единъ бъгълъ погледъ
Минахме и носъ Емине. Тукъ вълнитъ станаха
въ далечината.
още по-големи —вече съ страшенъ гръмъ се раз
. Огпргдъ тъмюейньо, неспокойно'"се~ разтилаше биваха и дъждъ отъ ситни капчици заливаше ли
"морето. Меките слънчеви лжчи на залеза, се кж- цето ми..
• . ."
пвха въ него. Долу вълнигЬ се разбиваха една
Погледнахъ на около — на палубата немаше
следъ другата писъка и заедно съ пъната се търка никой. Почувствахъ се самъ, изоставенъ срещу ли
ляха безброй омити и лъснати като бисерчета че- цето на непобедимото въчно море, за което единъ
' 'рупчици отъ ^иди^Младиятъмжжъ. погледна нъжно човешки животъ не предетевлква нищо. Това ке
жена си, леко" погали косата й й почна:
изпълни съ известна гордость. Все пакъ, нали се
- Вие,знаете, че всъко /фто прекарвамъ от присмивахъ на безпощадната яресть и безсърдеч
пуската сивъ Варна. Ето вечеставатъ десеть го ното му желание да ме унищожи, да ме превърне
дини. Но нито веднажъ не ми, се удаде скучай да на прахъ!
отида съ лодка по-далечъ отъ( Галата]
Така" бързо размишлявахъ, когато нъксй нео
Прели три години въ'единъ , горещъ следъ .' чаквано се блъсна въ гърба ми.- Изведнажъ се
обьдъ, тькмо се унасяхъ въ сънь) : полъгналъ на обърнахъ. 'гъше младо русо момиче на около седемсънка, хазайката ми доложи, че нъкакъвъ морякъ надесеть години. Розово лице, розеви устни и; скьи
ме търси. Излъзохъ. Подаде ^и записчцца — покана като небето очи. Това видъхъ на пръвъ погледъ.
огь капитана на парахода заедноГпжгуванедо Бур- Подхлъзна се, щъше да падне; азъ я уловихъ за
газъ. Разбира се, приехъпоканата съ готовность. лакътя. • I
Да си призная, че покрай .'удоволствието и не
— Благодаря... извинете! •—• и не можа да доизадоволеното ми любопитство, изпитахъ страхъ. За зрече, защото втора вълна разклати още по-силно
прьвъпжть
на открито море! Сърдцето ми се сви. парахода.
'
.
Г>0 к а т о ?.и припомнихъ баналната и известна при
—
Дръжте
се
тука.,
за
перилата—нъкакси
за
казка за моряка—успокоихъ се. Какво отъ това," поведнически й извикахъ.:
казахъ си, ра^о или късно ще се.умре. Тогава не'
После уловихъ като на непослушно дете, двее ли все едно да се дочака смъртьта на ,сухо, въ
тъ
й
ржце и ги сложихъ на перилата. •
мекото и удобно легло или заобиколенъ отъ рибиТя се засмъ.
тъ на морскотй дъно?
• — Така, сега е добре!
Параходътъ бавно напусна пристанището и все
— Виждате ли?
.
повече и повече се отдалечаваше отъ бръга. После
И
започнахме
пакъ,
ту
на
едната,
ту~на другата
направи една голема крива линия и заплува успо срана да се клатушкаме.
редно на него. Ето, казахъ си, ти си вече въ рж— Хо—ооъ, Хо—опъ, — следъ всъко навежцетъ на морските богове и, само ако пожелаятъ т е
дане и изправяне весело се провикваше тя.
за мигъ ще изчезнешъ отъ палубата.
_— Вие другъ пжтъ пжтували ли сте "на открито
Вълните ставаха все .ю-пжвми и по-дръзки. море?;— запита тя. ••'.••
Налитаха отначало спокойно и отдалече, като по
• -^Не! ,
.". .
.г
,
степенно се надигаха и на края съ необикновена •
— А негВили е "страхъ?
•• ' ~ '
ярост ь се разбиваха въ желъзната броня на теж
— Отъ какво, отъ смъртьта ли? "
кия параходъ. Но въ сравнение съ големината и
- . Тя разклати русата си глава; вътърътъ разви
силата имъ параходътъ стана лекъ като лешникова
ваше
мекитъ й коси, милваше Тъжното й лице.
черупчица. И започнаха да си играятъ тъ съ него
- — Я мене ме е страхь... Но все пакъ искахъ.
— ту го издигаха на високо, ту го спускаха въ не
измерима и неочаквана дълбочина. Но все пакъ настоявахъ предъ татко... Той сега," знаете ли, по
тая малка черупчица си пробиваше пжть между връща тамъ=долу въ кабината... ^Горкиятъ, колко
страда...,но не мога да му-помогна... Затова и'«*
тъхъ и се движеше напредъ.
излъзохъ, за да не гледамъ какъ... - и тя пакт
Лзъ поглеждахъ съ жадность къмъ бръга не довърши. • • . . . ' "
.
.:••••

Морски Сговоръ
Една гол-Бма вълна се изправи, блъсна и залЪ
палубата. Момичето отъ страхъ се откжсна отъ пе
рилата и се удари въ гърдите ми.
Намерихме се лице срещу лице, съ ситни кап
чици вода, които лъщ-вха на слънцето. Спогледнахме
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се за мигъ — единъ само погледъ, който крие
толкова чаръ, толкова радости, толкова желания...
Така Че морето ни сближи; то разтвори съ
ключа на неизмеримата опасность душите ни, из
прави ги една срещу друга и ги сл1> — завинаги.

Сергей Терещенко.

АИША.
— Господинъ капитанъ, имамъ честь да ви до И докато още мачтитъ- на безжичния телеграфъ не
ложа, че десантниятъ отрядъ на лекия кръстосвачъ бЪха вдигнати въ въздуха, апаратите, при които
„Емденъ", въ съставъ: 3 офицери, 6 подофицери и немаше вече никой, предаваха посредствомъ ши
41 моряка, е готовъ да дебаркира.
фъра една и сжща кжса и тайнствена фраза.
Тъй, на 9. ноемврий 1914 година въ б часа
— Дали не иска нЯкой корабъ сведение за
сутриньта старшиятЪ офицеръ лейтенантъ фонъ насъ, — помисли си фонъ Мюке. „Дано не ни отМюке направи своето донесение на командира си. криятъ".
Въ продължение на 3 месеца тоя кръстосвачъ бъАла най-мжчната задача предстоеше да се раз
водилъ боеве въ Индийския океанъ, които го про реши тепърва — да се намерятъ подводните теле
славиха и презъ време на които той успъ да по графни кабели. Дълго време командата на „Ем
топи руския кръстосвачъ „Бисеръ", французския денъ" ги търси по всички посоки, докато предъ са
торпедоносецъ „Муске" и около 20 параходи, по мия носъ на крайцера не откри единъ сгьлбъ съ
вечето английски, натоварени съ ценни военни ма голъмъ надписъ:
териали. На речения день „Емденъ" беше на котва
„Кабгли".
въ пристанището „Спасение на Столицата", което
Едва успаха да ги хванатъ и потопячъ на дъл
се намира при не голямата група Кокосови ос боко и изведнажъ се чу орждеенъ изстрелъ. Чу се
трови. Сега той требваше да вдигне на въздуха сигналъ.
— Незабавно връщане.
английската радиостанция, да повреди телеграфни
Всички се хвърлиха къмъ катера и велбот I :
те кабели, съединяващи Англия, Австралия и Нова
— А ветроходната? — попита мичманътъ.
Зеландия и по възможность да залови тайния съ— Сега е вече късно, — отговори Мюке. Ко
глашенски шифъръ.
Кръстосвачътъ се намираше приблизително на му е потрябвала тази- изнемощяла баба. Ние треб
около 3 мили отъ бр^га на островите. Приближа ва да бързаме.
— Но,1 „Емденъ"? Погледнете какво прави
ването му къмъ кораловите острови дори съ ка
тери ставаше извънредно внимателно, защото тамъ „Емденъ"? Той се маха отъ котвата, безъ да до
имаше много рифове. Островите еж низки, едва чака десанта. Обръща се къмъ открито море, уве
се възвишаватъ надъ повърхностьта на водата и личава хода си. Може би, това е нъкой търговски
еж покрити съ редки палмови храсталаци. Всръ\цъ параходъ, ' който не желае да се спре? Не. Върху
палмите стърчатъ мачтйгв на безжичния телеграфъ. мачтите на „Емденъ" еж вдигнати стенговигв фла
Единъ паренъ катеръ съ две лодки на буксиръ гове. Бой. Съ кого? На неговия бордъ въ мигъ се
вървеше точно срещу тъхь. Приближи се до мал показаха петь високи стълба отъ взривове. Шесть
кото дървено пристанище. Въ пристанището стое дюймови снаряди. На „Емденъ" се намираше 4
ше на котва една бъла, не особено красива вет дюймова артилерия. Работата ставаше сериозна,
Проклетата радиостанция е успЯла да предупреди.
роходна.
Нищо повече не се виждаше. „Емденъ беше задъ
— Ще я потопймъ ли? попита единъ отъ мич бр^га.
маните.
Да се върви подиръ кръстосвача съ лодки въ
— Разбира се, отговори фонъ Мюке. Само, че открито море немаше никакъвъ смисълъ. Требва
ще започнемъ отъ радиостанцията.
ше да се изчакатъ събитията и затова Мюке запо
Въпреки, че беше още доста рано, хората вяда да се завърнатъ въ пристанището. Върху
отъ радио-станцията забелязаха появата на „Ем една висока палма биде издигнатъ германски флагъ,
денъ". Радиостанцията съ всичката си мощь за поставиха се картечници, започнаха да копаятъ
почна да изпраща тревожни сигнали, докато не Скопи покрай пристанището, 6Ъ обявено обсадно
б-вше заета отъ противника. Показа се и самиятъ положение. Нъмаше съмнение, че ако противнидиректоръ на станцията, още сънлйвъ и събуденъ кътъ се справи сь „Емденъ", което е повече отъ
отъ неприятната история.
вероятно, то той ще се появи и тукъ. Откъмъ мо
;
— Имамъ запов-вдь да вдигна въ въздуха ва рето презъ ц%лия день се чуваше оживена пре
шата станция. Моля, за да се избътне кръвопроли стрелка. Старшиятъ офицеръ се б-Ьше възкачилъ
на покрива, за да наблюдава боя. Що се отнася
тието, да ми се предаде оржжието ви.
Директоръть доста спокойно изслуша ГБЗИ ше до англичаните, то ГБ запазиха пълно спокой
Думи. По всичко изглеждаше, че той не мисли да ствие и като че ли не се интересуваха отъ онова
се съпротивлява; той предаде на фонъ Мюке една което ставаше.
— Играете ли на тенисъ? — запита любезно
гол-вма връзка съ ключове, като добави: „Прочее,
азъ Ви поднасямъ моитъ искренни поздравления . единъ отъ ТБХЪ германцитъ отъ командата на „Ем
— По какъвъ поводъ, моля? — запита очуде- денъ", като имъ посочи великолепно устроената
площадка. Друго въ това време нъмаше какво да
ниятъ офицеръ.
' _*
' се прави. А въ този моментъ боятъ между „Ем
— По поводъ получения отъ Васъ желЪзенъ денъ" и тайнствения непознатъ продължаваше.
Кръсгъ за СМ-БЛИГБ операции на „Емденъ .
На „Емденъ" единиятъ куминъ бЪше вече повреАгенция „Райтеръ" още въ момента, по ра денъ. Появи се пожаръ на кърмовата часть при
диото, разгласила изъ цълия свъть това известие.
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мостчето. Кълбата отъ сивъ димъ, смесвайки се съ изпитания да понесемъ, помнете, че ний ще требва
бъла пара, показваха че еж пострадали и котлите. да се отправимъ за Германия, за да продължимъ
„Емденъ". решително се нахвърли срещу своя про- службата си на родината и на кайзера.
тивникъ, съ желание да му пусне мина. Но въ тег
Тези думи беха произнесени отъ фонъ Мюке
ва време задъ борда му падна една фокмачта. И предъ построената команда, преди да се спусне на
двзта кораба непреставайки да стрелятъ единъ сре почивка въ каютата си. „Нми английските край
щу другъ се скриха задъ хоризонта.
цери? Нми хилядите мили по моретата и океани
ЦЬлиятьдень премина безъ по-нататъшни из те? Н бурите? Гладътъ? Н старата прогнил"а „Ни
вестия зп „Емденъ". По-късно стана известно, че ша"? Макаръ, че всеки си задаваше на умъ тези
„Емденъ", съвсем ь повреденъ отъ огъня на про въпроси, никой не посмъ да ги зададе на коман
тивника си е требвало да се спре на единъ отъ ди ря си.
"
**
южнигв Кокосови острови. Неговата славна бойна
На следното утро нови земи въ делата си
кариера бвше вече завършена*). Но въ самия мо- красота изпъкнаха предъ хората отъ командата.
ментъ на неговата смърть германскиятъ воененъ
„Ниша" имаше водоизмъстимость 97 тона. Бе
флагъ бе издигнатъ вече на новъ другъ корабъ. ше дълга тридесеть метра и широка 6. Цълата бивша
И съ подухвани отъ лекия мусонъ надути платна, команда на тази ветроходна се състояла отъ единъ
тримачтовага вътроходка „Лиша", непотопена по капитанъ и петь моряка. Н какъ бъше възможно
една щастлива случайность, върху, която сега де- сега да се събератъ 50 души? Слънцето и тропи
баркираха моряците отъ „Емденъ", въ тази тежка ческите дъждове често пръчаха да се отива на ку
ноемврийска вечерь напусна Кокосовите острови, вертата. Оставаше само мръсниятъ и вонещътрюмъ,
отправяйки се къмъ неизвестна посока.
който требваше да се използува за нощуване безъ
„Ниша", това значи на арабски Исусъ, кол легла и безъ одеала. Срещаха се трудности.и по
кото и да е странно това, но това име е доста раз прехраната. Ннглийскитъ консерви, взети отъ коко
пространено на Изтокъ. Казватъ, че то донасяло совите острови беха достатъчни, но малката печка
щастие на ония кораби, които го носягь. Сега това се отказваше да обслужва многото моряци. Това
име носеше малката бела ветроходна, която нъ- принуди хората да палятъ огънъ върху кувертата.
кога по два пжти въ годината извършваше рейси ВСЕКИ морякъ, доколкото можеше, подгръваше кон
за провизии отъ КОКОСОВИТЕ острови въ Батавия. сервите си и следеше, да не би да стане пожаръ.
Но отъ като отъ нъколко години насамъ този рейсь Още по-зле бъ съ водата за пиене. Запасътъ отъ
бъ започналъ да се извършва отъ параходъ, бЪдната вода беше тъй нищоженъ, че съмнително беше,
„Ниша" бе стояла вече въ пристанището и бавно дали ще стигне въ тази горещина. Единствена на
гниеше върху мъртвите котви.
дежда бЪше дъждътъ.
— Отъ душа Ви желая добъръ пжть, каза стаИ когато на 13. ноемврий започна да вали
риять капитанъ, когато напусна „Ниша", дето бъ първиятъ дъждъ ВСИЧКИТЕ запаси отъ вода беха
останалъ за да прекара последните години отъ попълнени. Надъ кувертата въ видъ на голъмъ коживота си.
нусъ биде обтегнато платно съ една дупка, отъ ко
— Само запомнете, че корпусъть й е доста ято излизаха платнени тржби, водящи къмъ цисте
слабъ. Нзъсъ.Нйша" не бихъ се решилъ да тръгна рните. Тъй като отъ този день започнаха да валятъ
и на каботажъ.
дъждове вевка сутринъ и всЪка вечерь, то въпроНо другъ изходъ нъмаше. Въпреки любезно сатъ за водата биде разрешенъ. Бъ събрана тъй
то предупреждение на англичаните, че наблизо се много вода, че дори имаше и за кжпане.
намира английскиять кръстосвачъ „Минотавъръ" и
— Боже мой „Ниша" пропуща като сито, —
други два японски кръстосвача, „Ниша" смъло се още отъ първия день очуденъ извика Мюке, като
впусна въ открито море.
забеляза, че ВСИЧКИТЕ трюмове еж пълни съ вода.
Кокосовите острови отвредъ еж заобиколени
Изглежда, че е билъ правъ стариять капи
съ подводни скали. Какъ е възможно да се следва танъ, проговори единъ отъ мичманите. — Кор
пжтя въ тъмнината безъ карта? Фонъ Мюке се по пусъть наистина е изгнйлъ.
качи на беседката върху самия върхъ на мачтата
— Да-се върнемъ назадъ е невъзможно, щомъ
отдето наи-добре се виждаха Кораловите скали.
не желаемъ да пбйадТйемъ въ английските концентра
Слънцето залезваше. Нощьта се спусна из- ционни лагери. Ще тръбва да продължимъ. пжтя
|3еднажъ, както това става всЬкога въ ЮЖНИТЕ стра си съ изгнилата „Ниша", - мждро забеляза фонъ
нни. Отъ върха на мачтата не се виждаше нищо
Требваше да се^сл-Бзе отъ нея. По всичко изглеж
— Нко съвсемъ не се разнебити, — съ фило
даше, че „Ниша се измъква Огь опасностьта, ала софско спокойствие добави мичманътъ.
не се измина много време и изведнажъ предъ са
трюмовете имаше вече половинъ метъръ
мия и носъ се лъсна скала. Всръдъ фосфорис- вода. Въ
I
юдъ
влиянието на отдавна невдигащитЬ се
циращата вода се виждаше всека водорасла, всъко платна корпусъть
се бъше разклатилъ все повече
камъче. Едва се избъгна гибельта. Оставаше още и
повече...
Помпите
бъха тъй ръждясали отъ дълмалко. Спокойната, широка океанска вълна под
У
Т р Ъ л е н и е ч е б % х а стана
Т
«
"
«
°
^
'
ли вече негод
хвана „Ниша . Подводните скали останаха назадъ
Тъй се започна историческиятъ походъ на най-ма* ни за работа. Стана нужда да се черпи воДа съ
ведра^или съ всичко каквото попадне подъ ржка.
кия платноходъ отъ германския воененъ флоть.
Всичко това еж дребни нъща. Нищо нъма.
— Каквото и да се случи, каквито загуби и »„„4
" Т ? * ™ щ е с е н а п о и ** в °Д а и Ще престане да
тече. 1ъи успокояваше своята команда фонъ Мюке.
•«.„„.„** В и к ъ т ъ за помощь отъ радиостанцията при Коко
И действително така се и случи. Следъ нъколко
совите острови билъ полученъ отъ намиращата се наблизК ТрЪГна в ъ
ко ескадра, която се движила подъ охраната на единъ
и
!г1!
°
РеДъ- Моряцитъ ставаха с*
японски идва австралийски кръстосвача. Ощесжщия ч а съ
изгрева
на
слънцето.
Както
на всички военни ко
сГп Ь " а ° . К ° С О В И Т * о с т Р ° в и б и л ъ изпратенъ кръст^свачътъ
раби, така и тукъ на „Ниша" всека сутринъ се из*
рСидней-, много по-силенъ и по-бързоходенъ оЧъЕмденъ^
и ? Ш ^ е п ° . ° р к а И т о т а к а в а « каквато надали е
^ Г ^ ^ з и яигъ унастьта на •Емяенъ'6^,,7. реи?ен.
' б
билаа извършвана презъ цълото време на сжщестеУ
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ване^о й. Всичко въ ветроходната бивгше измивано е стражеви корабъ? Изведнажъ тънка струя димъ
и почиствано. Старитъ платна се изкърпваха и пре се повдигна. Димътъ се насочи къмъ „Яйша*.
глеждаха. Следъ оборката цълъ день командата
Торпедоносецъ!
немаше какво да прави.
— Запомнете, че хората водятъ бой, а не ко
;„Яйша„ пжтуваше къмъ Падангъ, малко при рабите, — високо извика на своята команда фонъ
станище на Суматра, отдалечено на 700 мили отъ Мюке. Торпедоносецътъ наближи ведрохотката и ми
КокосовитЬ острови, кждето въроятностьта за среща на край нея на около 50 метра. Всички бинокли и
съ англичаните беше твърде малка. Най-отговор далекогледи се насочиха къмъ „Яйша". Яла торпе
ната служба тукъ на тази ветроходна б-вше наблюда доносецътъ не се оказа тъй опасенъ, както изглеж
телния. Тя се състоеше въ непрекжснато наблю даше най-напредъ, Той бвше не съ английски, а съ
дение къмъ хоризонта и предупреждаване въ случай холандски флагъ. Следъ малко на кормилото на
на появата на най-малкия димъ. Отъ това наблю торпедоносеца немските моряци успеха да прочедение дори зависеше участьта на „Пиша", тъй като татъ страшното название: „Линкса" (Рисъ), име,
димътъ само за нъколко минути можеше да се което малко хармонираше за неговитъ намерения.
превърне въ английски крайцеръ или миноносецъ. Следъ като разгледа „Яйша", той съ пъленъ ходъ
Понеже командата не правеше никакви учения, то се отправи за Падангъ.
деньтъ минаваше безконечно бавно. Дори дъждо
— Вероятно ще ни приготви тържествено по
вете не намаляваха горещината. Само спасителното срещане. Ще има триумфална арка и момичета
настжпване на нощьта донасяше известно облек съ цветя.
чение. Но това благоденствие скоро се свърши.
Тъй си мислеше Мюке. Яла това му предпо
„Яйша" навлезе въ зоната на ЦИКЛОНИТЕ. Отначало ложение въ последствие се указа съвсемъ погрешно.
на хоризонта се показа кжса ивица, после тя бързо Щомъ настжпи нощьта, „Линкса" непрестанно ги
се увеличи и се понесе черенъ облакъ все по-близко следеше. Яко нъкой въ тази минута би наблюдаи по-близко. „Яйша" минаваше край рифовете. По- валъ тази сцена, то би останалъ съ впечатлението,
къкога спускаха всички платна, освенъ кливеритв, че „Яйша" прилича на некой нехранимайко, улоза да, може да се управлява ветроходната. Бъсно луду- венъ за врата отъ полицията, която го мъкне къмъ
ващиятъ ураганъ понЪкога удряше въ мачтите. Той затвора.
би могълъ да разкжса всички платна и тогава тъ
Но тъй безнаказано не биваше да се води
биха полетвли въ далечината като гигантски бели единъ германски воененъ корабъ, дори и найптици, размахвайки въ въздуха крилата си.
малкиятъ да бжде. Требваше да се започне съ
•Дали ще издържи? Прогнилиятъ корпусъ на преговори. „Линкса" бъше тъй близко, че можеше
„Яйша" едва се държеше върху водата. Облацитъ да се извика съ гласъ. Но военните кораби не се
биха надвиснали тъй низко, тъй тъмни, че всичко сношаватъ съ гласъ. Започна да свътка фенеръ.
— Защо следвате по петитв ни?
наоколо бъше тъмно като въ нощь. И тази тъмни
На „Линкса" сжщо заблестъ светлина.
на не преставаше да се пронизва отъ мълнии. Не
— Разбрахъ ви.
обикновено много се святкаше. Като че отъ небето
Измина
се половинъ часъ. Отговоръ не пос
върху „Лиша" се изливаха потоци отъ огънь. Въ
стращния грохотъ на бурята гърмотевицитв не се ледва.
— Защо следвате по петите ни — пакъ пов
чуваха. Ятмосферата тъй беше наситена съ елек
тричество, че и върху тритъ мачти избухваха свът- тори въпроса „Яйша".
Пакъ не последва отговоръ. Тъй премина цълитъ огньове на Св. Елма.
.»
лата нощь. На разсъмване, най-после, и корабъть,
Но и на тъй страшнитЬ минути идва край. Бу и ветроходната достигнаха холандските територи
рята започна да се отдалечава. ВетроветЬ все по ални води. Съгласно обичая, установенъ отъ гер
вече и повече утихваха. МЪЛНИИТЕ се виждаха все манския флотъ, ка „Яйша" биде издигнатъ военпо-далечъ. „Яйша" постави платната. Вътърътъ ниятъ флагъ—вимпелътъ. Виждайки германския че
стихна съвсемъ и тя бавно и плавно плуваше, ренъ кръсть, „Линкса" като ужилена се хвърли на
очаквайки мусона. Прогнилиятъ корпусъ все още на страна и започна вече да се държи на поне се предаваше, а само отъ време на време жално чтенно разстояние.
стенъше и скрибуцаше отъ старость. Веднажъ
— Кой знае съ какво еж въоржжени ТЕЗИ
•.Яйша" преживъ единъ отъ* най-тежкитЬ си дни. немци. Т-в разполагатъ и съ орждия, а може би и
Тя попадна тамъ, дето се ср-вщатъ юго-източниятъ съ минни гранати.
съ северо-източния мусони, помежду двата мусона
Тъй си мислъха за моментъ моряците отъ
борящи се за господството надъ океана. Пакъ започ
„Линкса".
Ето и Падангъ. Минавайки край „Линкса",
ва да вали лед^нъ дъждъ, докаранъ отъ северния
командата
на „Яйша" се строи въ фронтъ. Офи
^е-гъръ, но скоро започна и горещъ юженъ дъждъ.
церите
отдадоха
честь на парахода. Отъ „Линкса"
Стана нужда да се маневрира изкуствено.
сжщо отговориха. Я командирътъ на парахода,
23. ноемврий. Две недъли плаване на „Яйша". облеченъ въ парадната си униформа, дойде да нап
Но ето че пакъ екипажътъ беше готовъ за бой. рави визита на страшния германски корабъ. И съ
Показа се неизвестенъ бръгъ. Въ случай че се по крайно любезенъ тонъ той съобщи на германците,
яви английски торпедоносецъ, бъ решено да че холандските власти биха указали гостоприемство
се вземе на абортажъ. Яко ще се мре, то поне да на „Яйша", само ако командата й п р е д а д е
се умира съ честь. Вътъръть утихна тъкмо тогава, оржжието си.
Когато тръбваше най-много да се бърза. Ето и про— Добре — отговори фонъ Мюке. Въ такъвъ
ливътъ, който носи поетичното название „Проливъ
случай
ний следъ 24 часа ще напустнемъ приста
на цвътовете", а тамъ въ дълбочината му, на о^коло
нището.
80 мили се намира Падангъ. По пжтя си „Яйша"
И погледътъ на фонъ Мюке се устреми къмъ
срещаше параходи, но тв ни най-малко не об
дълбочината на пристанището, кждето три стари
ръщаха
внимание
на
нея.
Но
ето
че
нъщо
започНа
Да се мърка все по-често и по-често. Дали не парахода при приближаването на „Яйша" се ук-
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расиха съ флагове. Тъзи параходи бъха отъ герман
Спуснаха и четиритв лодки. Въ тъхъ се раз
ския Ллойдъ, които по този начинъ приветству- положи командата на "Емденъ". Непрогледна тъм
ваха появата на германския воененъ флотъ въ нина. „Хойзингъ" изчезна въ мрака. Яко сполу
забраненото пристанище.
чеше да избегне срещата на съглашенскить кръс
Въ сжщата нощь, съгласно правилата на неу тосвани, тогава щъше да се отправи въ италиан
тралитета, „Диша" напусна Падангъ. Изминаха се ското пристанище Масеуа, разположено на про
нъколко дни. Криейки се' денемъ изъ пуститъ- за- тивоположния брътъ на Червеното море. Лодките
ливчета, а нощемъ пжтувайки изъ териториалните останаха сами. Далечъ блестъха множество свътводи, „Диша" като че ли очакваше никого. Фонъ линки отъ пристанището на Ходейда. Натамъ се
Мюке никому нищо не казваше. Храната и водата насочиха и лодките. Все по-близко и по-близко се
беха вече на привършване. Всички бъха въ неудо- приближаваха. Скоро щъше да съмне. На пристанищ
мъние. По едно време, презъ нощьта, преди още ната улица бъха изгаснали вече свътлинитъ. Раз-'
да съмне, дотърчаха отъ вахта да събудятъ ко виделяваше се все повече.и повече. Но какъвъ
мандира.
ужасъ! И тамъ, на това место, дето презъ нощьта
— Параходъ.
се забелязваха свътлинитъ, по които "нъмцитЪ пред
— Да се спуснатъ две ракети: бътгь и червенъ, полагаха, че еж крайбрежни улици, тамъ сега тъм
каза командиръгь. Тогава всички разбраха, че 6Ъ- нееше въ предутринна мъгла дългиятъ сивъ корпусъ
лиятъ и червениять цветове означаватъ цвъта на на четире куминенъ двумачтовъ голъмъ кръстосвачъ.
Ллойда. Параходътъ веднага спре. Бързо и сржчно
— „Десексъ" — едновременно извикаха фонъ
затрептъ кжсиятъ лжчъ на прожектора. „Яйша" се Мюке и сигнализаторъть! Старъ нашъ познатъ отъ
/•оближи до германския параходъ „Хойзингъ", далечно-източнит-Б води. Я задъ него се вижда Хо
• ойто сжщата нощь б% успелъ да избъта отъ Па- дейда съ нейните привличащи улици и заслужена
лчнпъ. Планътъ на фонъ Мюке усп-Ь. Плаването почивка.
кожеше да се продължи на .Хойзингъ", но живоСлъзоха, но по-далече огъ града, на единъ
тьгь на „Яйша" свърши.
- пустиненъ брътъ. Отъ французекия кръстосвачъ не
„Яйша" бавно започна да потъва. Командата забелязаха нищо. Тукъ изведнажъ се появи тълпа.
се прехвърли вече на парахода. За споменъ отъ Указа се, че това еж въоржжени араби. Те не
н-втроходката моряците взеха штурвала и носовото й пускаха да се отива по-нататъкъ. И отъ нищо не
украшение. На „Хойзингъ", който търпеливо очак разбираха. Германците издигнаха германски, флагъ.
ваше смъртьта на „Пиша", вече започна да се Това не направи никакво впечатление на арабитъ.
разв%ва непобедимиятъ флагъ, флагътъ на „Ем
денъ". Традициите на кораба се предаватъ не само Показаха съ юмруци къмъ французекия крайцеръ,
но и това не можаха да разбератъ арабите.
съ името.
Най-после НЪМЦИГБ имъ показаха една гер
Вълните все. по-високо се доближаваха до манска златна монета.
горната куверта.
— Ялеманъ! Ялеманъ!
„Диша" все още не желаеше да умира. За
Всредъ
арабитЬ настжпи необикновенно
дъхвайки се и треперяща, тя се стараеше колкото
се може да се повдигне на горе, за да не потъне. оживление. Изпратени б%ха конници. Нъмцитъ отНо въ вжтрешностьта й клокочеше вече предсмърт пжтуваха по-нататъкъ. Предъ вратите на града се
ното дихание Носътъ й стърчеше все още надъ построи турскиятъ гарнизонъ. Започнаха да свиводата. Тя съ всички сили се бореше съ смъртьта рятъ германския химнъ. Войската взе за почесть.
изнемогваше, ала силите й я изоставиха вече. Но
Турците познаха героите на „Емденъ".
ето че изведнъжъ тя подобно на камъкъ започна
Хайдаръ Паша. Крайната станция на Цари
да се загубва въ безднитв на океана, започнаха да
я напускатъ старческите сили. Смъртьга й биде градската жел-взопжтна Багдатска линия. Бавно се
чествувана отъ командата съ извикване на три приближаваше влакътъ. На перона бе построенъ
кратно: „хохъ". Тъй умиратъ, безъ изключение, почетенъ караулъ отъ флотата. На фуражките на
всички германски военни кораби. ,
моряцитъ съ златни букви личаха имената „Гьооенъ и „Бреслау". Предъ строя се намираше ко„Хойзингъ" бЪше не гояЬмъ старъ параходъ мандващиятъ германските и турскитъ морски сили
съ вместимость 1,700 тона. Въпръки своя бавенъ въ черно море, прославениятъ вице-адмиралъ Суходъ, 7 възли, той успе, безъ да срещне против
ника, подъ италиански флагъ да прекоси Индийс шонъ. Влакътъ спръ. Отъ не го излъзоха германските
кия океанъ.
п я 1 Т н Ъ Р З ° С е СТроиха с Р е щ У ^четния ка
раулъ. На единия отъ фланговетъ имъ тихо се разЧервено море. Нощь. Дравийската пустиня въваше славниятъ флагъ на „Емденъ".
Още малко усилия и фонъ Мюке заедно съ ко
м™о С Ъ Т В Ъ Р Д З * Р а ч к а застана лейтенантъ фонъ
мандата си би билъ вече въ Турция, отдето би отпж- глюке
предъ вице-адм,ирала:
тувалъ за^Германия. Но бреговетъ беха блокирани
отъ английски и французски кръстосвани. Прибли
— Ваше превъзходителство, имамъ честь да
жаването на бавно пжтуващия „Хойзингъ" не беше „еп^° Л р^ а ' ч е „ Д е с а н т н ^ т ъ отрядъ на лекия край
възможно. Я да се спре на нъкой пустиненъ брътъ цера и Г Г Г п ВЪ СЪСТаВЪ: 3 ° Ф ^ е Р а ' 6 подофиКа п р и с т и г н а и е н а
дето н-вма храна, безъ пжть, това значеше да се йожение
Ваше разпоизложатъ на сигурна гибель.
Превел> Л. Паспалеевъ.
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ПЕТИЯТЪ НИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРСЪ.
Както презъ предшествуващите ГОДИНИ, така
юега Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ,
1Ъ стремежа си да популяризира идеята за морео между подрастващите поколения,. устрои съ
«действието на Министерството на народната
Ьосвета конкурсъ между учениците отъ осмите
шсове на средните училища въ страната за наюсване на Съчинение на тема „Използуване.на
|орето въ здравно отношение".
Конкурсътъ се състоя презъ мартъ и априлъ
ая година. Най-добрата работа отъ ВСБКО учили(е, по преценката на преподавателите по лите!агура, б е изпратена въ Главното Управително
Ъло. Тукъ поместваме списъкъ на отличилите се
смокласници, всеки отъ които б е награденъ съ
редно безплатно течение отъ настоящата го|ищнина на „Морски Сговоръ".
Име й презиме
на
отличилитЪ с е
Азманова Лука
Астругь Иосифъ
Бояновъ Тодоръ *
Владимировъ Евгени
Гавраилова Лидия
Георгиевъ Крумъ
Георгиевъ Николай
Гуленовъ Цачо
Добрева Зора
Ивановъ Михаилъ
Иовчевъ Николай
Йорданова Мария
Карловска Маргарита
Коларовъ Димитъръ
Контевъ Иванъ
Котова Пена
Куновъ Богомилъ
Любеновъ Пенчо
Маринкова Иордана
Минковъ Стоянъ
Митевъ Георги
Мулетаровъ Светозаръ
Нацева Надежда
Ненова Маргарита
Осиновски Т. Начевъ
Павловъ Иванъ
Парашкевовъ Стоянъ
Пасковъ Димитъръ
Петрова Мила
Петровъ Петъръ
Поповъ Иорданъ
Попова Стаматка
Попъ Стефановъ Стефаяъ
Радковъ Колю
Русева Руска
Спасовъ Седефъ
Снахиевъ Иорданъ
Станишевъ Максъ
Стойчева Надежда
Стояновъ Божанъ
Филиповъ Филипъ
х- Ивановъ Кирилъ
Христовъ Христо
Чанговъ Димитъръ

Училище

Смес. полукл. гим,
Мъжка гимназия
Мъжко оп. п. у-ще
Смес. гимназия
ДЪв. гимназия
Смес. гимназия
Мъжка гимназия
Смесена
„
Д-БВИЧ. гимназия

Смесена
*

Девич.
Смесена

,
п

Местона
хождение
Копривщица
Русе
Шуменъ
Ломъ
Търново
Горна-Джумая
Стара-Загора
Орхание
Плевенъ
Берковица
с. Хайдаръ(поп-)!

Ловечъ
София
Шуменъ
Мъжка
„
Бургасъ
Д*вич.
„ ,
Враца
Мъжка
„
Хасково
Смесена »
Сливенъ
Девич.
Т.-Пазарджикъ
Смесена
„
Клонъ на II м. г. София
Смесена гимназия, Ловечъ
Девич.
Стара-Загора
РУсе
»
»»
Бела Слатина
Смесена „
Търново
Мъжка
„
Бургасъ
..»
»
Станимака
Смесена
Харманлии
»
»
София
II мъжка „
Мъжка
„
Шуменъ
Девич.
„
Пловдивъ
Мъжка
„
Габрово
Смесена
София
Ш девич. „
Плевенъ
Мъжка
Орехово
Смесена
„
София
III образа, п
Ихтнмавъ
Смесена
Попово
I МЖжКЗ.

„
п
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Използуване на морето въ здравно отношение.
Ясенъ юлски день. Слънцето е високо надъ
главите, то изпраща животворните си лжчи къмъ
своята рожба —природата, целува насъ младите по
обгоренигв ни лица и ни се смее, " когато измо
рени огьпжтя и палящата му милувка бегаме подъ
сенчестите дървета. Въздухътъ е,гжстъ, напоенъсь
мириса на водорасли, но вгтива бодрость въ поригв
ни. Чува се плисъкътъ на морските вълни, които
се гонятъ по бртзга и танцувйки, правятъ чудни
дантели отъ пвна. Прострело на вълнуващата си
гръдь синьозелена атлазна мантия, морето се шири
, въ далечината и се губи тамъ некжде, кждето
небето.и земята шепнатъ дивни приказки.
Ние пристигнахме вече въ детския санаториумъ при Евксиноградъ: идвахме да посетимъ.
едно близко болно момиченце, което отъ няколко
месеци беше на лечение тамъ. Хубавъ бешеденьтъ,
радостни беха сърдцата ни, въпреки че често го- *
вортзхме за болното си познайниче, но неизразима
беше болката ни при вида на картината, на която
бтзхме свидетели на терасата на санаториума,
Малки неподвижни деца лежаха на кревати или
столове и излагаха бледите си гвла на слънцето.
Между ГБХЪ имаше такива, които движеха само
слабите си ржчички, други бЪха съ криви крака,
изкривени гръбнаци, повечето рахитични; некои
се усмихваха, но гвхната усмивка б-вше усмивкать
на възрастенъ, вкусилъ отъ горчевинигЬ на живота.
ТЖЖНИГБ имъ поглед.-! се устремяваха въ простора
и често се спираха на хвъркащите чайки, разпе
рили криле надъ бездната или т к ъ на плува
щите въ далечината платноходки: това б%ше един
ственото имъ забавление.
Умълчани несЬтно, съ тихи стжпки добли
жихме стола на нашето познайниче. Съ отпуснато
слабо ттзло, то простираше разранения си кракъ
на слънцето. ГолЪма бт=ше радостьта му, че ше
прекара нтзколко минути съ своите гости. Ние се
стараехме да бждемъ весели, да развеселимъ и
малкия си любимецъ, къмъ когото сждбата бтзше
тъй жестока, но сърдцата ни, притиснати отъ
първия погледъ върху тия нещастни деца, не се
отпускаха. Н-Ьчия силна ржка ги притискаше, и
ние напуснахме залата съ печални лица.
По палящия птзсъкъ край морете лежетъ хи
ляди чов%ци. Те се пекатъ на слънцето, вдишватъ
соления морски въздухъ, а други се плискатъ въ
вълните, борягъ се съ гвхъ, закалявайки организ
мите си. Хиляди възрастни люде еж дошли край
морето да лтзкуватъ своигЬ неджзи, най-често
ужасния ревматизъмъ. и повечето огь гртгешитт*
се по плажа еж дошли да се освободятъ отъ сле
дите на минала болесть. Тъ- се удивлявагь на морето-чудотворецъ и се надъватъ на него.
гА какво по-хубаво развлечение и опр-венение
на тъпото и духа отъ морето! Тамъ на свобода,
далечъ отъ пращниттз градове, задушливигв кан
целарии и училища, можешъ да играешъ, да лудувашъ, да се надпреварвашъсъ вълните и да слушашъ чудната имъ в-вчна птзсенъ, Влажниьтъ въз
духъ прониква въ жилигЬ ти и влива нова свежа
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струя. Възродилъ се за новъ животъ, ти имашъ
сипи за по-плодотворна работа.^
Черно-море е може би най-гол-вмото богат
ство на България. Като скжпоцененъ даръ то укра
сява картата на България и простира въ вжтрешностьта и своето благотворно влияние. То зове съ
своите странни напеви, мами къмъ себе си всички
страдащи и уморени отъ живота.
О, любимо море, да бъхъ художникъ, бихъ
нарисувала чудна картийа, бихъ изразила въ нея
твоята красота! Да бъхъ поетъ, бихъ изписала
дивна поема, бихъ те възгткпа въ най-хубави
стихове! Но азъ съмъ само твоя пленница и мога
да ти подаря само любовьта си!
Поповъ Юрдвнъ Стефановъ,
:
уч. VIII. в. пкл. класъ—Варна.
Използуване на морето въ здравно отношение

Въ последно време у всички културни народи'
се забелязва извънредно силенъ стремежъ къмъ
морето. Тоя стремежъ се обяснява лесно съ голя
мата роля, която морето е играло, играе и днесъ
въ стопанския животъ на хората. На всички е из
вестно широко популяризираното изречение: „Мо
рето, това е белиятъ дробъ на единЪ народъ." Съ
тоя изразъ най-често изтъкватъ значението на мо
ретата, като средство за сношение между народи
те отъ разнитв краища на нашата планета. И на
истина, най-преките и най-главно най-ефтини меж
дународни пжтища еж моретата. А това улеснение
на съобщенията е отъ голъма важность. То сбли
жава народите. За най-сигуренъ белегъ въ това
отношение може да ни служи културата, която се
е развила въ крайморските страни отъ край време,
понеже у ТБХЪ еж се кръстосали най-различни ци
вилизации и еж помогнали да се изработи у ТБХЪ
самобитна култура. Моретата еж, най-после, които
бързо разнесоха днешната цивилизация по всички
краища на земята. Благодарение на моретата евро
пейците познаваха Южна Африка преди да познаватъ Сахара, благодарение на гЬхъ културата
проникна въ Япония, докато Тибетъ и Китай спЪха
непробуденъ сънь.
Днесъ на морето се придава едно ново зна
чение отъ голъма важность, поради което цитира
ното изречение добива по-пръкъ смисълъ. Днесъ
морето наистина се схваща като бълъ дробъ на на
родите, на който т% дължатъ своето сжществувание.
Днесъ културниятъ човъкъ напълно ясно съзнава нео
ценимото значение на морето въ здравно отношение.
Прави впечатление, че крайморските народи
се радватъ освенъ на завидно благосъстояние и
култура, но и на прекрасно здраве. Всъкиму се
хвърля въ очи високиятъ ръстъ, широки плещи, бодъръ и жизнерадостенъ видъ на волните морски,
чада. Това обстоятелство заинтересува хората на
науката, започватъ изследвания и днесъ медицината
разполага съ безброй доказателства за огромното
значение на морето за човешкото здраве.
Известно е, че за най-лекъ, най-благоприятенъ
за живеене климатъ се приема морскиятъ. А тоя мо
рски климатъ се дължи на особенната природа и
въздуха въ крайбрежията. ВСБКИ, който се е приближавалъ до морето, когато духа „морякъть," всеки,
който е приемалъ „целувката на морето," познава
онова леко овлажняване на устнитв, слабо соления
вкусъ по тъхъ, познава оная свежесть, която на
хлува въ дробовете и навлиза въкръвьта. Морскиятъ
въздухъ не е лекиять планински въздухъ, който не
се ус^ща при вдишане: — той се чувствува като
упоително питие по всички жили, той вълнува
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всички фибри на ТБЛОТО. Богатъ съ кислородъ,
пречистенъ и отъ най-малката прашинка, наситенъ съ
влага и съ особенъ дъхъ на йодъ, морскиятъ въздухъ
е отлично каляващо средство за здрави дробове.
Благодарение на обстоятелството, че почти
всички води отъ земната повърхность се изливатъ
въ моретата, морската вода съдържа извънредно
голъмо количество най-разнообразни соли. Съ право
се казва, че морската вода е най-минерализираната
отъ всички води, тъй като съдържа много калиеви,
натриеви, калциеви магнезиеви и др. соли, както
и хлорни, бромни, сулфатни и органически съеди
нения. Вече тая минерализация обусловя една силна
лъковитосгь на морската вода. Като хладна баня,
значението на морската вода е незаменимо. Пра
вилното кжпане въ морето подобрява обмяната на
веществата въ организма, понеже се предизвиква
силно движение на кръвьта отъ непрестанно дви
жещата се вода. Съ своето постоянно движение и
съ солите си морската вода отлично масажира ко
жата, като премахва всичките й дефекти. Най-после,
съ своя съставъ и температура морската вода влияе
успокояващо на нашите нерви.
Днешната хигиена надава силенъ повикъ: „Назадъ къмъ природата! Подложете тъпото на прекото въздействие на въздуха и водата!" Но кжде
ще намъримъ по-идеаленъ въздухъ и по-добра вода
огь морските? Морето въ изобилие ни предлага
тия две тъй ценни блага. Ето защо младежьта
тича къмъ морето, за да спортува, за да укрепи
своето здраве. Морскиятъ спортъ е най-разнообразниятъ и най-здравословниятъ отъ всички видове
спортъ. Плаването, напримъръ, е упражнение, въ кое
то взематъ участие всички мускули, имаме усилено
дишане, кръвообръщение и укрепване на нервната
система. При плаването ние требва да се държимъ
надъ водата, да пазимъ равновесие, да се движимъ,
ето защо тука участвуватъ всички органи и системи
на ТБЛОТО. Но най-важното при спортуването по
море е, че упражненията ставатъ при идеални
условия: чистъ въздухъ и морска вода, благодарение
на което се развивать и укрепватъ най-важните ор
гани на нашето т%ло: бълитъ дробове и сърдцето.
Най-после твърде важно здравно значение
иматъ слънчевитв бани край морето. Забелязано е,
че слънчевите лжчи край морето иматъ по-богата
ултравиолетова часть. А знайно е, ултравиолето
вите лжчи иматъ голъма жизнена цена. Тъ даватъ
по-голъмъ импулсъ, интензивность на всички жиз
нени процеси. Подъ тъхно влияние, напримъръ,ко
жата добива здравъ мургаво-кафявъ цвътъ, изчезватъ много^ настинки въ областьта на гърба и гър
дите, а най-важно, повишаватъ функциите на над
костницата. На това имъ свойство се основава из
ползуването имъ за заякчаване коститъ на малките,
специално на рихитичнитъ деца. Въ това отноше
ние се прави много въ западните страни. У насъ
имаме детски морски санаториумъ край Варна за
деца. Понеже слънчевите лжчи иматъ такова гол-вмо
значение за здравето, повече отъ посетителите на
морето идвать за да се подложатъ на тяхното бла
готворно влияние. Ето защо България е твърде ща
стлива въ това отношение, понеже по продължение
на своя морски брЪгь притежава прекрасните
варненски и месемврийски плажове. '
Морето представлява неоценимо богатство за
ВСЕКИ народъ, защото подобрява и осигурява не
говото здраве.
Освенъ това тукъ поместваме и следния уче*
нически опитъ за морски разказъ.

, Морски Сговоръ
Гр2<гор^едникаров>,У^ь^ггъ
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„Сбогомъ! Чакамъ те1 Върни се1"^—едва про
мълви ВЪра и две сълзи блеснаха на сините й очи,
като задавиха нейните последни думи. Котвата на'
последния торпедоносецъ тжжно издрънча и той се
отдели отъ каменната стена на пристанището.
Бледъ, тжжно-усмихнатъ, на носа на торпедоносеца
стоеше изправенъ младиятъ лейтенантъ Владимиръ
Дамяновъ. Неговит-Ь очи останаха верни къмъ отдалечаващето се пристанище и всрЪдъ ХИЛЯДИТЕ
развяващи се шапки й кърпи той виждаше само
една малка, б-Ьла кърпичка, която ржката на Въра
още безспирно размахваше, като последенъ поздравъ къмъ него. Камбаните на всички църкви въ
града бавно и тържествено—тжжно оттекЕаха надъ
ТИХИТЕ води на залива и ТБХНИЯТЪ меденъ звънъ
бе последното сбогомъ къмъ младит-Ь моряци, които
отиваха да мратъ. Всичко се губъше вече въ да
лечината — пристанището съ.хилядите изпращачи
и градътъ обвитъ въ вуала на свежото утро. Предъ
тжжния погледъ на Владимира отлиташе всичко
това, тъй далечно вече, но тъй скжпо и близко.
ВодитЪ на залива леко трептъха подъ омай
ните лжчи на утринното слънце, а между трит»
торпедоносци и пристанището оставаше само една
дълга млъчно — бела линия...
„Лейтенантъ Дамяновъ! мисля, че вашиятъ пост»
не е тукъ, нали? Сега не е време за сантиментал
ности]" Владимиръ се обърна като пробуденъ отъ
чуденъ сънь и видъ предъ себе си ироничната
усмивка на своя началникъ капИтанъ Милчевъ, който
не за пръвъ пжть се обръщаше тъй грубо и злобно
къмъ младия офицеръ. Владимиръ издигна глава,
поздрави началника си и бавно тръгна къмъ поста си.
^ • • • • • • » • . • • « • • « • . « • • . • • • '
?
Торпедоносците кръстосваха черноморскитъ
*рди и бд-Бха като вЪренъ стражъ предъ родния
фЪгъ/СвътлинигЬ на триттз кораба едва раздираха
«рака на беззвездната нощь. Само .бучението на
страшното море предвещаваше н-вщо грозно, ужа1 сно, Младиятъ лейтенантъ стоеше бодъръ на поста
с
и до кормилото на кораба. Подъ бледата свет
лина на джобното фенерче той б е вперилъ СВОИГБ
черни очи въ едно малки портретче, което висеше
въ изященъ медалионъ на шията му. Оттамъ чаровно
М
У се усмихваше едно майко палаво, момиче. Злат
ните й кждри немирно се подаваха изподъ широ
ката сламена шапка и къмъ него поглеждаха пакъ
тъй дяволито и закачливо две сини »очи, дълбоки
и непроницаеми като синевата на негЗето.
Владимиръ обичаше Вера хъ жара на любовьта,
която само единъ романтиченъ двадесеть и три гоДишенъ младежъ можеше.да притежава. Отъ дните
на най ранно детинство той се б ъ привързалъ така
силно къмъ това хубаво синеоко дете, щото той не
можеше да я забрави за моментъ, дори и сега въ
т
ия сждбоносни часове, когато живота му 6Ъ изложенъ на толкова опасности. А колко тжжна б е
Раздълата имъ последната вечерь! Т4 бъха на сжЩата самотна скала до самит-в п-внящи се вълни
'** морето. Заливътъ гор-вше въ угасващата свътл
«на на зал-вза и тихит* води се приливаха въ дивни
п
Урпурно-кървави багри. В*ра б-Ь тъй хубава тая
Последна вечерь!... Въ неговит* уши още звучаха

БЛ.
нейните умолителни думи, съ които тя за последенъ
пжть го молеше да остане при нея, да нея напуща
— да бждатъ щастливи!
Но тогава въ най-скрититвдиплина сърдцето
на Владимира се пробуди едно като че ли забравено
чувство! Чувство на дългъ и честь! Той не можеше
и да помисли даже, че утре, когато неговите бойни
другари се отправягъ горди и самонадеяни къмъ
полето на честьта, той ще остане тучъ щастлинъ
и въ безопасность. И твърдо прозвучаха тогава
неговитъ думи:
„Не, Вера! не мога!"—и той сякашъ още виж*
даше нейната * горчива усмивка, тжжна и загадъчна*
Сега
те беха разделени... Стотици кило*
метри морска ширь лежаха помежду имъ и отъ
всичко оставаше само споменътъ, близъкъ и незабравимъ. И като че ли още въ ушите на младия
лейтенантъ, като далечно ехо, долетело презъ въл
ните, звънтеха нейнитв чудни думи на раздалата:
„Сбогомъ! Чакамъ те! Върни се!"
Нощьта преваляше. Но мракътъ б е още тъй
гжстъ и непроницаемъ. Владимиръ още беше на
поста си, бледъ и уморенъ, когато тревожниятъ
викъ на наблюдателя проехтъ надъ вълните: „Вни
мание! Кораби въ десно!" Неподозиращи малката
ескадра, нъколко турски кораба приближаваха до
нея. Торпедоносците безшумно се движаха съ из
гасени светлини. Изведнажъ те се изправиха за
страшително предъ изненаданите турци. На непри
ятелските кораби настана паника и тревожни ко
манди се разнесоха по бо].да имъ. Това б*ха четири
турски военни^-транспорти,- пренасящи храни и му
ниции за Цариградъ. Транспортите беха силно въоржжени и така представляваха единъ опасенъ противникъ на трите български торпедоносеца. Завърза
се кратка, страховита, морска битка. Топовни гър
межи екнаха надъ морето и огнени пламъци блес
наха въ мрака. Вълните на Черно Море грозно за
бучаха. Владимиръ 6% вперилъ орловия си погледъ
въ турските кораби и жел*зниятъ му гласъ екна
къмъ минохвъргачитъ:
„Огънь!" Нещо блесна въ тъмнината и следъ
,мигъ страшенъ грохотъ долетъ отъ борда на еди на
транспортъ. Мината б е улучила цельта. Владимиръ
стоеше гордъ и сияющъ на носа на торпедоносеца.
Снажната му фигура ясно се очертаваше въ разве
дрящия се мракъ. Но изведнажъ нещо тежко го
удари по главата, той се ОЛЮЛ-Б, предъ очите му се
мврнаха кървави езици и той почувствува, че пада
и потъва все по-дълбоко и по-дълбоко...
Подъ закрилата на нощьта турскитъ кораби
съ тежки повреди избЪгаха къмъ Цариградъ.
Зората идваше кървава, омайна, величествена.
ВълнигЬ на Черно Море спокойно се разгъваха въ
блъсъка на кървавата заря.
На борда на миноносцигЬ прибираха ранените
и правеха провърка.
Липсваше само единъ!
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НОВЪ СПОСОБЪ ЗЯ НЯМЯЛЕНИЕ НЯ НЯПРЪЧНОТО И НЯДЛЪЖНОТО КЛЯТЕНЕ
НЯ КОРЯБЯ.
За намаление на страничното клатене на тър- действие на водата се предавало на капака на тржговскитъ кораби (главно въ Германия) се изпол- бата, а следователно и на корабното тълб.
зуватъ успокоителните щерни на Фрама съ вжтрешПри опитите кораб ьтъ-влъкачъ билъ наклоненъ
но или външно съобщение на водата. На военните на 7°, а следъ това го оставили да се клати свокораби, а сжщо така и на нъкои отъ най-новите бодно. Неговитъ колебания се прекратили следъ
презокеански кораби, за сжщата цель се постазятъ изтичането на 65 секунди. При сжщото наклонение
жироскопически стабилизатори. Въ Япония изпол- (на 7°) и даване на съответни импулси чрезъ пара
зуватъ успокоителните кърмила на инженеръ Дак съобразно такта на клатенето, корабътъ—влъкачъ
ромона. Напоследъкъ известниятъ германски инже прекратилъ колебанията си само следъ 12 секунди.
неръ Фламъ е предложилъ новъ способъ за нама Подобни изпитания били направени въ време на
ление на напръчното и надлъжното клатене на движение и когато корабътъ се устанбвилъ на котва.
кораба. _
И въ двата случая резултатитъ били едни и сжщи.
Вкарването на необходимата пара въ тржбата
Сжщностьта на неговото предложение се съ
стои въ това, че на водата, се съобщаватъ, съоб (чрезъ съответна паропроводна тржба и подходящъ
разно такта на колебанието на кораба, кратки, сип кранъ) се извършвало приблизително презъ V* се
ни импулси, чието реактивно действие се предава кунда. Налътанието на парата при влизанието й въ
на кораба. Тъй като импулсите се предаватъ отъ тржбата било 2 атмосфери, а разхбдътъ на парата за
тази стена на кораба, която се потапя въ водата ВСБКО впущане — около 12 грама. Яко периодъгь
при клатенето на кораба, то реактивната сила, дей на клатенето на парахода—влъкачъ е равенъ на 10
ствувайки въ обратна посока, се стреми да изпра секунди, то за единъ часъ би тръбвало да се нави кораба. За практическото осжществяване на правятъ 720 впущания на пара (по едно при откло
своята идея инженеръ Фламъ е произвелъ редъ няване на всека стена) или всичко би се изразход
вало 9 кгр. пара, което въ сжщность е едно нии
опити
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Съ възкачването на Османския престолъ на
слабохарактерния Абдулъ Хамида, мюсюлманите
еж убедени, че отъ тЪхъ ще бжде раза^то зна
мето на пророка (Санджакъ и шерифъ) и тукъ ще
бжде краягь на гяурите. Това имъ проповедватъ
ежедневно въ джамиите, площадите и публичните
мъхта гореказаните фанатици агитатори.
Колкото се касае до петтйхъ орждия, отне
ти, по уверението на турците, отъ сърбите и привезани по железницата отъ Русе до Варна на 29,
юлий, то т"Ь съставляваха предметъ за любопит
ство на варненци, които единъ следъ другъ бър
заха да'видятъ изложените за показъ на населе
нието, въ видъ на трофеи, надъ които се развеваха червенъ воененъ и зеленъ религиозенъ фла
гове—и'тукъ военщината наедно сь улямите. Орждията, осаенъ това, б%ха обсипани съ букети отъ
разни цвЪтя, конто донасяха съ себе си и пола
гаха' турци и кадъни, любувгйки ,се на плячката.
Вь заключение се прибавя, че преди три дни
преминала отъ кореспондента на „Ьа Тигчзше" те
леграма, която, ужъ, съобщавала за сваляне:о отъ
престола на князъ Милана и друга — въ австрий
ското посолство въ Цариградъ за заповъ\ць отъ
портата до Ябдулъ Керимъ Паша незабавно да
произведе отъ три пункта нападение едновремен
но:, на Зайчеръ, Княжевацъ и Дервентъ.^а така
сжщо и за водените две сражения при Зайчеръ и
Нови Пазаръ, въ които турците еж имали срав
нително повече отколкото сърбите убити и ра
нени. Вчера сутриньта частна телеграма отъ Калафатъ уверявала за пристигането на Генералъ
Кауфмана въ Белградъ и за това, че сърбите пре
ди, три дни, посредством ъ миненъ взривъ, хвър
лили въ въздуха 12 хиляди турци, на 8 часа раз
стояние отъ Зайчеръ. Л снощи мина телеграма —
за пристигането.въ Главната турска квартира на
генерала на английските войски, англичанинътъ Кегп
МаИез,, който требвало да приема деятелно учас
тие лъ войната на Турция съ Сърбия. Тия теле
грами следваха разновременно отъ полесражение
то чрезъ телеграфното бюро въ Варна по назна
чение за Цариградъ.
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товарни коне. Сега настана редъ за Варна. Въ
вчерашния мезлишъ (съветъ) било разгледано
отъ н^кои членове въ заседанието предписанието
на валията и изказали мнението си на С&идъ Па
ша, че 1 рудно може да се приведе въ изпълнение.
казаното искане на валията, предъ видъ на това,
че икономическото положение на гражданите жи
тели на Варна е разстроено, вследствие на неплодородието и застоя въ търговията.
Както чиновниците, така и частните лица отъ
мюсюлманите отнево започньха да заплашватъ
християните, че ще ги избиятъ. Те безъ да се
двоумятъ ув/вряватъ, че преди Европа да 1и при
нуди да напуснатъ Румелия, еж решили да ме ос
тавятъ камькь върху камъкъ въ тая страна, като
опу.:тошатъ съ огънь и желязо цтзла18 страна,
разбира се, съ нейното християнско население.
Възбуждането на турците отъ минута на минута •
са усилва, споредъ ограстването и усилването на
общественото мнение на Европа въ полза на под
чинените на турското иго християни въ Изтокъ,
Поне такова е днешното настроение на местното
мюсюлманско население, което съставя надмощие
надъ християнското меншество въ страната. Тоя
фактъ се представя на благосклонното, внимание
на Генералния консулъ, щото той, съпоставяйки
го съ имащите се у него по тоя предметъ сведения,
да състави надлежното за него решение.

Параходътъ „Мухбиръ" натоваренъ съ сухари
на пжть за Скутари (Албания). Съвещанията на
турското духовенство за клане на християните.
Англичаните въ Кюстенджа искатъ ' закрила отъ
Посолството въ Цариградъ. Влошаване положени
ето на християнитгь. Консулитгь искатъ европей
ска ескадра.
Съ поверително писмо подъ № 56 отъ 5. ок
томври 1876 г. се донася, че презъ течение на ми
налата седмица превезено било въ Варна по же
лезницата отъ Шуменъ разновременно: 450 хи
ляди оки сухари-галети, приготвени въ местните
фурни и предназначени за турската войска, съсре
доточена на черногорската граница. За доставка
на сухарите за местоназначението имъ, на 2. того
билъ изпратенъ отъ Цариградъ държавниятъ ко
Гръцкиятъ параходъ „Деспина*, разтоварва ра бъ «Мухбиръ*, който снощи съ означения товойска а амуниции. Реквизиция въ човгьци, доби- варъ отплува по направление к-гмъ Скутари въ
тъкъ, кола и пр. Решението на турцитп, ва не
оставятъ „камъкъ върху камъкъ", ако Европа ги Ллбания.
Консулътъ наново обръща вниманието на
принуди да напуснатъ Румелия.
увеличаващите
се отъ страна на мюсюлманското
Съ рапортъ подъ № 53 отъ 10. септемврии
• систематически.'застрашавания, което
1876 г. се донася, че на 7. того компанскиятъ гръц население
заплашва съ ново избиване на християните. Отъ
ки паргходъ ^Деспина' разтовари въ Варна ЛЮ всички страни на Добруджа достиггли слухове въ
Души редифи и около 300 вързопа амуниции, пред тоя духъ, затова, че турците открито проповед
назначени за театъра на военните действия. На ватъ че съ приближаване на настжпвашия за мю
следния день редифитЪ, къмъ които се присъеди сюлманите байрамъ, ще стане нужда да почнатъ
ниха отъ Варна и 20 души черкези, които се от- да колятъ неверните. Като никога по-рано, сега
Празятъ въ качеството на доброволци въ главна се забелязва особено движение въ последно вре
та туоскп квартира, (замий'аха по жел-Ъзницата отъ ме между мохамеданското духовенство. Ходжите,
Русе за Вчдинъ. П амунициите, които се състоятъ софтите и улемите на съседните села, въ про
отъ зимни дрехи, временно останаха въ държав дължение на целия месецъ презъ Рамазана, се
ните ечладове въ Варна.
' „ „ , „ . „ събирали по редъ всека вечерь, ту въ това, ту
Отъ местните власти въ Варна се: получи въ онова турско село, по смена, за нощни съве
предписание отъ новия валия Рифатъ Паша, кои щания. Опасенията на християните станали тол
то изисквалъ, шото на всеки 500 « * « " *» Ч ' кова всеобщи и целото население на страната до
рятъ на разположение на командуващия войските толкова се е изплашило, че въ една кжща се съвъ Сърбия, арапина Лбдупъ Керимъ Паша, чифтъ биратъ по неколко семейства заедно, като че ли
волове и човекъ коларь. Добришката околия, Вар всеки часъ еж очаквали кпане. Консулътъ може
ненски окржгь, вече е турила на Разположение да поржчитепетвува, че англичаните, които жина правителството за своя сметка 24 подобни ко веятъ въ Кюстенджа, като се осведомили за реля, наепно съ воповетъ и човъцитъ, както и 200
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шеяиего на турците, преди нечолко дни се обър байряма, или оеднага следъ него. Мюсюлманското
нали телеграфически къмъ английския посланикъ население не желае и да слуша за каквито и да
•ъ Цзриградъ, ходатайствувайки да се команди било съглашения на Портата съ държавите; всич
рова аъ Кюсгечджа ецинь британски воененъ ко- ки турци единогласно твърдятъ, че тъ нъма да
рабъ за защ-иа и покровителство на тъхния жи- * отстжпятъ предъ никакви искания на колективна
вогь и имущество. На ходатайството се лолучилъ Европа и че еж готови по-скоро да сложатъ кос
удовлетворителенъ отговоръ ртъ Съръ Еллиота, тите си, отколкото да се съгласятъ &а станатъ
кой го обещалъ да изпълни молбата имъ, тъй че равни съ подчинената рая.
Такова е въобще настроението на турците,
всъкой день се очаква пристигането на англий
,-предъ видъ на което, наверно следва да се очакския мониторъ въ Ккктенджа. '
^в-атъ отъ тъхъ вгвкакви кървави случайности.
Че положението на християните въ Турция Ь
По мнението на човеци, близко запознати съ
отъ минута на минута става по-опасно съ това еж умствените способности и крави на мюсюлманите,
били.съгласни всички колеги консули, съ които европейските християнски държави би следвало
вчера е нмалъ разговоръ по тоя въпросъ и нъ- по-отрано да се загрижатъ да обезпечатъ живота
кои отъ тъхъ, австро-унгарскиятъ, французекиятъ и на християнските народи,на Балканския полуосбелгийскиятъ вече донесли за това на началство тровъ противъ очакваните катастрофи, макаръ и
то си, намирайки дори за необходимо приежтетви- * съ военна окупация и следъ това да трактуватъ
ето на европейската ескадра.
съ турците по въпроса за подобрението на бита
Новата съчь, както се предполага, мюсюлма- имъ, иначе кървавата драма рано или късно е
нигв вьзнамврявать да произведатъ, или презъ неминуема.
Д-ръ Г. 8. Паспалевъ.

ИЗЪ ЖИВОТА НА ЧЕРНО МОРЕ — НЪКОЛКО ИНТЕРЕСНИ НЕГОВИ ОБИТАТЕЛИ.
Всвко море крие въ недрата ,си интересни при Масления носъ, южно отъ Созополъ, а може
обитатели, които, случайно уловени, изненадватъ би и другаде, но на мъста мжчно достжпни. Поради
крайбрежните жители, защото и тв самите не ги това именно малцина сж имали щастието да видятъ
познаватъ. Това еж или животни гости — дошли живъ черноморски тюленъ. Понеже се сръщатъ
отъ други води или пъкъ редовни, но редки оби много редко, обиването имъ е забранено.
татели на самото море. Последните обикновено наПрезъ м. Януарий, т. г. при крайбрежното
селяватъ отдалечени отъ брега или дълбоки води село Бела (Варненска околия), двама недобросъ
или пъкь близки до бр%га, но недостжпни за чо вестни рибари, въпръки забраната, уловили едно
века места. И въ нашето Чернб море има такива малко тюленче (1 м. дълго и около 40 кгр. тежко).
животни. Това еж преди всичко тюлените..
Следъ като го стреляли, били най-безжалостно и
Тюлените Сж млекопитающи животни; минали довели въ безсъзнание..., тъ се скарали за кожа
еж отъ сухоземенъ къмъ воденъ животъ. Ттзлото та му1 И, единиятъ отъ твхъ-недоволниятъ-отиимъ, съобразно условията за животъ въ водата, е ва при военния постъ въ сжщото село и обажда,
изм-внено: то е вретеновидно, покрито сь тънки, че другарътъ'му прави забраненъ ловъ — хваналъ
кжеи и гжети косми, краката сж превърнати въ тюленъ... На рибарите бива съставенъ актъ, атюперки, а опашката въ
ленчето "конфискувано
кормило. Те сж отлични
и занесенб въ помеще
плувци, но дишате съ
нието на поста.
въздухъ, поради което
Благодарение на
не могатъ да се задър
услужливостьта на г.
жат ъ дълго подъ во
Началника на Морската
дата. Нощуватъ, а и
полицейска служба и
обичате да се препичатъ
този на; пограничния
на слънце—на брега, но
пунктъ, управлението
на м^ста, отдалечени
на аквариума можа да
отъ селища, недостжпни
прибере полуубитото
за човека и богати
животно въ Варна и се
на скали и пещери.
помжчи да го излекува.
ТюленигЪ живъятъ въ семейства, като встзко семей Цъли две седмици ветеринарни и човешки лъкари съ
ство се състои отъ 1 мжжки и нъколко женски. амбиция работиха за оздравяването му, но за голъмо
Женските ежегодно раждатъ по 1-2 малки, които съжаление куршумътЪ,-който бъсчупилъ долната
кърмятъ. Възрастните се хранятъ съ риби, раци, челюсть и проникналъ въ гърдитв (намъренъ при пре
миди и др. морски животни.
парирането на животното) бъ причинилъ неоздравими
Тюлените сж хитри животни; иматъ хубави, наранявания. Тюленчето умрЪ следъ много мжки. Труумно гледащи, чьрни очи и издаватъ звуци, много пътъ му бъ изпратенъ за препариране въ Музея
подобни на мукащо теле. Тъ плачатъ съ сълзи. нв Н. В. Царя въ София и сега се намира изложенъ
Освенъ човека /и болестите, тъ . нъматъ други въ сжщия музей. (Вижъ снимката.)
неприятели. (По: подробно вижъ въ Морския сгоДругъ интересенъ ръдъкъ обитатель на Черно
воръ, бр. 8, год.1Х, 1932.) /
море е рибата меченосецъ.
'
Тюлените въ Черно море сж постоянни негови
Тя принадлежи къмъ животните — гости въ
обитатели. Има ги както по руския и турския, така нашето море. Постоянното й м-встожителство е
И по йашиябр-вгъ: въпещеритъ при носъ Калиакра, Сръдиземно море, но преследвайки храната си, тя не се
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спира да отиде и въ
всички морета. Презъ
Гибралтарския проливъ
тя минава-въ Атланти
ческия океанъ, презъ
Суецкия каналъ и Чер
веното море — въ Ин
дийския океанъ, а презъ
Дарданелитъ и Босфорския проливъ — въ Чер
но море. Улавяна е на
северъ край бреговете
на Янглия и Норвегия,
на югъ — при южна
Африка и по Ц-БЛИЯ
бръгъ на Индийския
океанъ. Тбва е, може
съ пълно право да се
каже, една космополит-'
на риба. Меченосецътъ е хищна риба и достига гра
мадни размъри: до 5 м. дължина и 400 кгр. тяжесть.
Коститъ отъ предната горна челюсть еж силно удъл
жени и заострени, та образуватъ едно здрево оржжие
—единъ страшенъ мечъ, заемащъобикновено около
ЧА отъ дължината на тълото (отъ тукъ е името
меченосецъ). Тъ\пото й е покрито съ дебела кожа,
оцветена светло до тъмно синьо на гърба и мльчно
—бвло на корема. Меченосецътъ е бръзъ плувецъ,
но се държи далечъ отъ бръга и живее обикновено въ
повръшнитъ води. Храни се съ по-дребна отъ него
риба, която улавя, катоянабучва съ меча си. Особено
много обича и преследва рибите отъ семейството на
скомрията.
.
Като се има предъ вицъ размъритъ, до които
достига Меченосецътъ и здравината на меча му,
можемъ да си представимъ, каква сила би развилъ
единъ по-голъмъ индивидъ. Изглежда, че и самата
риба има добра представа за силата си; за това
говори обстоятелството, че тя си позволява да на
пада животни, много по-голъми отъ нея (наблюда
вана е борба между меченосецъ и китъ), а така
сжщо и лодки и кораби. Въ много морски музеи

на западъ има изложени
дебели час и отъ кора
би,пробити отъ мечено
сецъ. Силата, кояю е
била нужна, за да се нап
равя 1Ъ тия пробиви,
просто смайва. Така, въ
единъ _ случай, >.резъ
единъ само удар ь съ ме
ча си единъ индивидъ
е «можалъ да пробие:
стоманената обшивка на
кораба, дебела 24 милиметра и лежащата подъ
нея 18 сантиметра де
бела дървена подложка.
А при другъ случай: 8
милиметра стоманена
обшивка и около ЗОс. де
бела дървена подложка. Че действително тия про
биви еж направени отъ рибата-меченосецъ, свидетелствуватъ останките отъ меча, счупенъ при
пробива и затъкнатъ на местото. Споредъ разкази
на моряци при такива удари отъ меченосецъ на ко
раба се чувствува сътресение, като че ли се е блъсналъ въ скала. А въ Средиземно море при много
нещастни случаи съ потънали лодки е установено
по единъ безспоренъ начинъ, че катастрофала е по
следвала поради пробиви, направени отъ меченосецъ.
Въ водите на Черно море, предъ нашите бръгове, меченосецътъ идва, преследвайки рибата тонъ
и скомриитъ. Улавя се 1 върде ръдко, защото обик
новено се държи далечъ отъ брега. До-сега еж
уловени само нъколко, и при това малки екземпляри.
На 18. декемврий, Никулденъ, миналата година,
следъ една силна буря анхиалскже рибари наме
рили изхвърленъ на брега единъ меченосецъ дълъгь
2 м. и тежащъ — 92 кгр. (Вижъ фотографията).
Изхвърлянето може да се обясни съ обстоятелството,
че меченосецътъ, плувайки въ повръшнитъ води, е
билъ зашеметенъ отъ силната и продължителна
буря и поради това изнесенъ отъ вълните на брега.
Варна, аквариума.

ВОДЕНЪ СПОРТЪ
СЪСТЕЗЯНИЯТЛ НЛ ЛЕГИОНЕРИГВ ОТЪ
ПЛОВДИВСКИЯ КЛОНЪ НА Б. Н. М. С.
На 17. т. г., по случай XI редовенъ конгресъ
на Морски Сговоръ, пловдивскиятъ клснъ уреди
състезания по плаване и гребане въ езерото си
въ градината Царь Симеонъ. Въпреки твърде
неблагоприятното време—често преваляране, граж
данството масово бъ посетило състезанието. Приежтетвието на всички делегати, които пристигнаха
вкупомъ начело съ председателя на Г.У.Т. г. професоръ КонсулОвъ,,това на областния директоръ
г. Стойко Христовъ, началника на гарнизона г.
полковникъ Радевъ, представителя на църквата
Н. В. П митрополитъ г. г. Максимъ, кмета г. Ь.
Здравковъ и редъ други официални лица. бе

истинско морално задоволство и несърдчение за
всички легионерки и легионери и уредниците на
състезанието. Езерото, окичено съ десятки нацио
нални флагове, посетено отъ толкова много зри
тели, многото легионерки и легионери, всички
въ моряшка униформа, представляваше добъръ
обектъ за операторите, които филмираха по-особенигв моменти отъ състезанието.
Ржководството ^на ежетезанието бъ възло
жено на жури подъ председателството на г. инженеръ Даракчиевъ и започна съ дамско плаване,
а завърши съ една красива демонстрация отъ
страна на всички легионерки съ своите 18 русал
ки, водени отъ подпоручикъ Ацевъ.
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ГРЕЬбНЪ СПЙРТЪ

ттшт&Ш •Гйрп луково
ПЛАВАНЕ
на 200 м. жабно за дами
I. Госпожа Н. Кадиева 4 м. 50 ек.
II. Госпожица В. Добрева 4 м. 55 ек.
100 метра свободенъ стилъ за мжже
I.. Киро ИвгГновъ! 1 м. 37 ек.
II. Михаилъ ТопалОвъ 1 м. 47 ек.
*
III, Стоянъ Стояновъ 1 м. 58 ек,
100 Метра гръбне за Мжже
1. Подпоручикъ Ацевъ 1 м. 57 ек.
II. Киро Ивановъ 2 м. 22 ек.
ПЬ Радославъ ЙлИевъ 4 М,
166 метра гръдно за даМи.
I. Г-жа Кадиева 2 м. 32 ек.
II. Г-ца Добрева 2 м. 35 ек.
ГРЕБАНЕ
съ лодки шесторки на 2000 м. - '
Пловдивъ—Казанлъкъ
първи Пловдивъ—втори Казанлъкъ
Право гребане съ русалки една обиколка .
на езерото
I. Петко Семизовъ 300 метра за 4 м. 5. ек.
II. Тодсръ Александровъ 300 м. за 5 м.
III. Георги х. Георгиевъ , к „ „ 5 м.

нички. Салонътъ на големия плавателенъ басеинъ
при мжжеката баня е буквално препълненъ отъ от
брана спортна публика. Състезанията започнаха въ
11 ч. и продължиха до 1 ч. сл. объдъ. Състезатели
и състезателки беха бурно аклгмирани отъ публи
ката съ ръкопляскания и хвърляне на цвЪтя.
РЕЗУЛТЛТИТЪ;

Ученически дамски легионъ.
50 м. Гръдно. Павлова 1 м. 05 с, Лозанова
1 м, 1"8 с, Ангелова 1*2*5 с, Зеленоградска 1 м.
9 с, Петрова 1. 10 е.
50 м. гръбъ, Зеленоградска 1 м. 6*4 с„ Христосиова 1 м, 11 с, Петрова 1 • м. 16 с, Найденова
1 м. 35 с.
100 М. гръдно. Лозанова 2 м. 17*3 с, Анге
лова 2 м, 19 с, Павлова 2 м. 37 с.
ДАМСКИ ЛЕГИОНЪ.
§0 м. г"ръдно. В. Петрунова 58 с, Костова .1
м. б с, Каннъ 1 м. 8 с, Нейкова 1 м. 31 с.
50 м. гръбъ. Кадиева 1 м. 2'5 с, Каннъ 1
м. 8 с. '
100 м. гръбъ. В. Петрунова 2 м. 13*7 с, 2
м. 44 с. .
100 м. гръдно. В. Петрунова 2 м. 13*3 С,
Добрева 2 м. 52 с.

ЖУРИ:
Председатель: Инж. Дарвкчиевъ
Стартеръ: Кап. Кършиковъ
Членове:
Г. Караивановъ, Д-ръ Черневъ, Н. Касжровъ и Ат. Семковъ.
СЪ ДАМСКИГБ СЪСТЕЗАНИЯ Б. Н. М. С. —
СОФИИСКИЯТЪ КЛОНЪ НАПРАВИ ЕДНА
ДОБРА ДЕМОНСТРЯЦИЯ НА ДАМСКИЯ
И МЖЖСКИ ПЛУВЕНЪ СПОРГЬ.
По инициативата на Соф. клонъ при Б.Н.М.С.
Пристънат-ь на Софийския клонъ' на Искъра
се състояха състезания за плуване за майсторство
МЖЖСКИ ЛЕГИОНЪ.
на мжжскитЪ и дамски легиони.
50 м. Кроулъ (юноши)
К. Захариевъ 54 с,
3
За пръвъ пжть София ВИД-Б момичета въ офи Хр. Христовъ 57 с.
циални състезания, и то въ болшинството си уче50 м. Кроулъ. Д. Илиевъ 32 с., Рм. Хеския

Шаница зз;
*б4 ^ А г : ХЙърлевъ /40 с-^Дим^ЙордановътМ с :
•„
100 !*.. гръдно. Левчо Петровъ 1 ЙГ 3$7 сс '
Ст. Даскаловъ 2 м.
I* •.
» ' « ^
"'

IV..Среидуй.по течението на 200 м. Дами;
1. Д. Христова и Д. Павлова 3 м. 52 с.
.2. К. Лозанова и В. Спасова 4 м. и 1 с.
Комисия?по тия състезания бъ въ съставъ: Б;
к г - г . 1 ^ ^ Ноулъ. Д. Илиевъ 1. м. 19 с , Ем. Хес-""
Шя 1 м. 38 с.
, • .
:.. ,,.,
Верберовъ и :М. Маджарой*: ' ' ' '
-••• 50 м. гръдно. Левчо Пегровъ 47с.Ст.Даска-' п?$внй С^Т-ЕЗЙНЙЯ,Н^ воДнДтл СЕК,ЦЙЯ
ЛОВ У 54 С,
: - ; . ~, ••- '%;•
' /:.,.,,. .
г гЩ СП: КЛ .,;ЛЕВеКИ": ЧЛЕНУВАЩИ ПР*Й.,
:

;Мтр№&МЛоЩюЪъ

%% с.гд.. ИлиСБЪЛГАРСКИ

НЯРОДЕНЪ МОРСКИ . еговоръ

«в*. 49 с.', -Л. Петровъ 50 с.;" Ел\ Яеския 55 с'. .;,
: - СЬФИИСКИ клонъ\
] а
и
"у> и.!Ъ1 У ]^Ь . стйлъ1ъ- на състезателките сиъ ; . • ,, Днесъ 24. юнйй..т.-г. водната секции п|зи Е>:
ученическия- девически легионъ еж задоволителни," Н. М. С. на сп. кл. "„Левски" уреЬи въ ЬасЬина на
особено, като се има предвидъ; че тъхната подго "Дйанй ба^ъ",Нл^вни .състезания за клуЬно пърЬенство; Състезанията се ржководиХа отъг.г. Ментовка- се води.отъ 3 месеца.
:
Г^
'
За изнасяниетр на. т%|и състезания тръВва да : шикъ й Клайнъ.
Присжтствува
доста
отбрана
пубгике,
люби
се благодари наи-много на неуморния ржководи•ТелВ на плувния спортъ у" насъ г. Даракчиевъ и по тели на водния спортъ.
мощника му т. Марко Аджаровъ, а сжщо.така и на
Програмата и резултатите еж следните:
ржководителкитъ на дамския отдъ\лъ г-цитъ- Кума100 м. Кроулъ. 1. МаксъСтаниШевъ 1м.19'5с1
рицка и Джелепрва.
2) Емилъ Атанасовъ 1 М. 23 С и Ъ. Л. Савовъ не се
Ш1асира. .
ГРЕБЕНЪ СПОРГ&
" 100 м* Жабно. 1. Д-ръ Филиповъ 1м. 37-б с.
Първит-1. еъетезвния на Рребане Но Йекъра
2) Г. Гайдарджиевъ 1м.39с. 3) Фр. Меншикъ 1м.40с.
бъ* русалки*
200 М. Жабно. 1. <т. Меншикъ 3 м. ЗТ4 с.
> бофийскиятъ клонъ Ьтъ Б. Н. М. С. има 6тййчната ЙНиЦиатива да организира за пръвъ пжть 2) М: Власовъ 3; 47 с,
50 м. КОулЪ. 1; СтефаНовъ 30*4,с. 2) Георги
ШтеЗания На гребане По река Искъръ4 Състеза
нията" се състояха на В. Ь М. Но йскъра при_ га^а . Георгиевъ 40;б с. И 3) Ст; СтаневЪ;
Луково;' предъ тунйла; ржкоЙоДейъ Ьтъ Б. Бер"бе§0 й. Дамбко жабно. 1. Л. ФелЯиеръ 57'4 с.
'|*бЙ-Ь Й М; Пцжар^ОВ-В;
нЯ) Ева Клайнеръ се отказва:
100 м. Гръбъ. 1. Ст. Меншикъ 1 м. 42'В С:'
РЕЗУЛТАТЙГЬ СЖ СЛЕДНИТЕ:
2)
Д-ръ
Филиповъ 1м. 45 с. 3)г\с.Маринсвъ 1м,48с;
I; Срещу й по течението йа 466 м; — Мжж&
Скокове:
-1; Йнж. М; Мушановъ й Йнж. М: Добрйловъ
бкокъ
3
й.
1}
ГайдарДжиевъ,
2) Ри Богданбвъ,
'5 м; 2 с. 6да. " .
•^
3) Хаджийски, 4) Г. Якимовъ, 5) Ме. МариноЬъ и
3
Ъ. К. Захарйевъ и Йнж. К. Дуневъ В м. Вс; /10.
6) Л. Жозефъ.
Скокъ 5 И 10 м. 1) Гайдарджиевъ, 2) А. Бог*
И» Срещу й по течйнйбто йа 40б м. — смъхбнй.
дановъ,
3) Г. Якимовъ, 4) Л. Жозефъ и 5) Хаджийски.
1; Грета Ковачева и Д-ръ Д. Георгиевъ 5 м. 7 с.
Накрая
се произведе състезание на водна топка
2-.-Анна Стойкова и Вл. Мицевъ*5 м. 26 с.
между тимовете на клубните секции „Левски" и
Ш. Срещу и йо течението ма 1000 м. мжже.
Пс 23" като резултатътъ е 7:4 за секция „Левски".
1. К. Захарйевъ и Н. Георгиевъ 12 м."23 с.
"
Следъ състезанията на победи 1елигЬ бидоха
2. Йнж. М. Мушановъ и йнж. М: Добрйловъ раздадени награди.
Гандевъ.
14 м: 7 с;

ОФШИЯПЕНЪ

отдълъ

РЕЗОЛЮЦИИ
. ' . ' . .
на единадесетия редовенъ съборъ на Българския Народенъ Морски Сговоръ.
на единадесет
Р м
г > о п ъ н а : Б
На народа и държавата ни отъ къмъ морето еж
Д.-Единадесетия Т ъ редовенъ съборъ н
застрашени; че нашиятъ флотъ е занес о ^ н о
Н.М.С., заседаващь отъ 17. до 1У. юнии 1^«
м „аренъ и оставенъ безъ всъкакви грижи отъ стравъ Пловдивъ, имайки предъ видъ програм
^г^
отговорните фактори; неговата материална
Днешното правителство, въ която в и ж д
!: а . ч а с т ь е остаряла и износена извънъ вс%какви норт
иви цълящи обновата и възхода на наш ата V
^ ^ ^ отговаря на най-необходимит% изисква
П И Л ОМ V »отбраната
\^у\лх
• « . *••—
.
на, обещава своята пълна подкрепа иI тото н
на водните
ни •граници; че той
требва да к_
бжде засиленъ и _грижитЪ
"ч
п к т , и на
" .целитъ
.-—за сътрудничество вп
въ кржга
и задачи
_,. _за него да
п
вървятъ
паралелно
съ
тия
на
цялата
отбрана на
Г}
^»*. за рационалното ..използуване
на мооето
морето ии дуДу
.«»>»» ня
държавата, въпрЪки оскждицата на средства.
нава като източници на богатства.
_
Затова сьборътъ, имайки предъ видъ голеII. - Единадесетиятъ съборъ на Б.Н МЛ-. Р « мото значение и роля на флота за отбраната на
^ждайки
свързани
«общата
«>ре
дателна въпроситъ
политика на
държава
та
•{,„ стр аната, реши да настоява предъ почитаемото
Че
отбраната
нанашитЬ
брЪгове
еида
"«авателна
политика
на
държавата,;
^
Л
Е
К правителство да тури началото на една. системна
3а
Денъ планъ, не нашите съседи постоянно^
програма за създаването на морски и ръченъ
в
агь морскиг&'си'въоръжения и че сигурностм
у к
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флотъ и средства, необходими за охраната на вод др. въ заселените мъста по крайбрежието, да се
ните ни граници, интересите на страната и род- , прави строгъ изборъ между лицата, като се назното ни стопанство по българските крайбрежия начаватъ само българи съ будно национално
съзнание.
и води.
7)—да се ускори постройката на морски и
Съборътъ см^та, че ако требва да се правятъ икономии и жертви, неуместно е те да бж- р^чни плажове и кжпални.
VI—Единадесетиятъ редовенъ съборъ на Б.Н.
датъ за сметка на флота и отбраната на морска- М.С., следъ изслушване на дебатите по въпросите,
та и рйчната ни граници.
III. —Единадесетиятъ сьборъ на Б.Н.М.С. съ свързани съ'Нашето рибарство и взетиттУ "досега
особена радость отбелязва големия и съ особено решения въ миналите събори и дейната програма
значение за стопанството ни фактъ — купуването на Б.Н.М.С, констатира, че не само не може да
на параходите „Княгиня Мария Луиза' и „Бал- се отбележатъ никакви успехи въ духа.на иска
канъ", съ което Б. Т. Пар. Д-во тръгна по пжтя нията на Б.Н.М.С, но съ голЪмо съжаление тръбва
на правилно разбраните свои и общенародни ин да подчертае, че всички инициативи, целящи раз
тереси. Тази придобивка е толкова по-ценна, ка витието на рибарството и запазване и разшире
то се иматъ предъ видъ многото и отъ най-раз- ние на придобивките въ тая область еж напълно
нообразенъ характеръ пръчки, които дружеството пропаднали.
требваше да преодолява при тая покупка.
Следъ десеть годишно сжществувание рибар
Съборътъ поднася по този поводъ най-искрен ското училище биде затворено тъкмо въ момента,
ите си поздрави на Управителния съветъ на Б. когато се очакваше, че опитътъ на миналото ще
Т. Пар. Д-во, като му пожелава сжщевременно го насочи въ новъ и въ духа на новото време
най-светли бжднини, преуспяване и най-широки пжть. Рибарскиятъ корабъ не допренесе нищо за
постижения въ развитието на българското кора изучване на рибуването въ открито море. Днесъ
боплаване— важенъ факторъ за културното и сто въ риболовно отношение страната е тамъ, гдето
панско издигане и напредъкъ на българския на- беше преди 30 години, защото инспекторътъ по
.родъ.
рибарството въ продължение на дълги години се е
Съборътъ апелира сжщевременно къмъ всич явявалъ като една пречка въ работата и, наместо
ки фактори, а най-вече къмъ Б. Н. Банка, да се да води къмъ напредъкъ морското и дунавско
проникнатъ отъ голЯмото стопанско значение на риболовство, е тормозилъ този отрасълъ на род
българското параходство и да му дадатъ пълно ното стопанство, за което най-добре говори оплвксъдействие въ тая посока.
ванието на рибарското съсловие отъ Бургазъ до
IV. — Въ дебатите по въпроса за дунавското председателя на последното Народно Събрание
ни корабоплаване съборътъ съ прискърбие кон и до XI съборъ на Б.Н.М.С.
статира, че досега нищо не е направено за реа- .
Времето на пожелания е вече минало. Нало
лизиране на щастливо подетата преди нъколко жителни еж сериозни мерки, които требва да
години отъ м-вата на съобщенията и народното дадатъ тласъкъ за развитието на този отъ голЯмо
стопанство идея за създаването му.
значение за народа и стопанствою ни поминъкъ.
Съборътъ смЪта, че изоставянето на този въЗа да се достигне това, необходимо е да се
просъ е капитална гръшка въ политиката на на премахне досегашниятъ бюрократизъмъ въ този
шите съобщения и стопанство и затова съ всички важенъ стопански институтъ, като сжщиять се
възможни средства ще въздействува да се тури нагоди по начинъ да тласне напредъ риболовствъ изпълнение идеята и се създаде часъ по-скоро вото у насъ и го превърне въ народенъ поминъкъ.
българско дунавско параходство.
Съборътъ не смъта, че той тръбва да чертае пр°"
V. — Единадесетиятъ редовенъ съборъ на Б. грамата за дейность въ тази область, но въ ежН.М.С., като взема актъ отъ досегашните пости щото време не може да остане Н-БМЪ зритель на
жения по въпросите за черноморското и дунав вредната бездейность на отговорните за т о в в
ското крайбрежия, дължими предимно на орга фактори.
низацията ни, реши:
Съборътъ реши:
1) — да настои, щото корабостроението и ко
1)—да се настои предъ Министерството на
рабоплаването подъ българско знаме да се заси
,
народното
стопанство да обърне най-сериозно
ли, колкото се може повече съ създаването на
внимание върху този важенъ отрасълъ на народ
специаленъ за това законъ.
2) — да се засили снабдяването на черномор ното стопанство, като се подчертаятъ още ведските и дунавските пристанища съ необходимите нажъ положенията отъ миналиттз години, а именно:а
а) коренна см%на на ржководителитв «
снаряжения и средства.
рибарската
ни политика.
•
3) —да се ускори постройката на пристани
б) възстановяване на рибарското училище*
ща по дунавското и черноморското крайбрежия.
4) —да се направи всичко възможно за по- реорганизирането му въ духа на съвременните
скорошното доизкарване на започнатото при лом нужди на риболова.
в) ревизия на закона за риболова, като <*
ското пристанище зимовище за плавателните сждове по Дунава, въпросъ отъ голъмо стратеги направятъ максимални улеснения и предвидените
такива въ списъка по чл. 94 отъ закона за п0""
ческо и стопанско значение.
помагане на земледълскитЬ култури важатъ ед
5) —да се въведе въ училищата, предметъ накво и за ОТДЪЛНИТБ самостоятелни риболови*мореплавание, въ юридическия факултетъ курсъ
г) организиране на хладилното и транспорти0
по общо и частно морско право, а въ медицин д^ло въ връзка съ риболова.
ския факултетъ морелъчение.
д) подкрепа на свързаНИТБ СЪ риболовството
б)—да се настои предъ съответните минис индустрии и занаяти.
терства и Св. Синодъ, щото при назначаване на
е) да се премахне двойственностьта по пр°У*
началници на учреждения, учители, свещеници и ването на риболова, като се координира деЙН°с'
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тьта на органите на министерството съ тия на
университета.
2. — Да се вл^зе въ връзка непосредствено
съ цЪлото рибарско съсловие и оторизиранитЪ
негови представители, за да се обмислятъ необ
ходимите м%рки, съ Които би могло да се измъкне
отъ тоя хаосъ нашето риболовство и се постави
пъть. Вменява се въ
( на здрави начала и правъ
длъжность на Г.У.Т. презъ предстоящата година
въ тая насока да развие най-енергична дейность.
VII.—Следъ изслушването на обясненията на
Г.У.Т. и развилите се презъ време на събора ра
зисквания по въпросите: 1) признаване на орга
низацията ни за върховна ръководителка по вод
ния спортъ у насъ и приемането й за редовенъ
членъ на международната любителска плувна фе
дерация „ Ф и н а " , 2) по отпускане отъ Варненската
община за въчно ползуване место за нуждите на
детскит% морски летовища и единъ дЪлъ отъ
общия плажъ, 3) по отпускание на места отъ Лом
ската и Ямболска общини за постройка на плувни
басейни, реши:
1) изказва голъмото си задоволство отъ пра
вилното разрешение на въпроса за ръководството
и покровителството на водния спортъ у насъ.

2) настоява щото въ комисията при Минис
терството на съобщенията, която урежда въпроса
за отпускане места за физическо възпитание,
Б.Н.М.С. да участвува съ редовенъ представитель.
3) да се препоръча въвеждането въ армията
обучение по плуване, като за това организацията
ни е готова да даде своето най-широко съдействие.
4) благодари на Варненската Градска община
за дарението, съ което се дава възможность да
ге реализира една отъ най-важните и близки за
дачи на Б.Н.М.С, а именно снабдяване на клоно
вете съ собствени помещения за колониите имъ;
същевременно изказва пожелание, щото главното
управително Г Б Л О да улесни по-скорошното му
застрояване.
5) благодари на посочените общини за отпус
натите отъ ГБХЪ безвъзмездно места за басейни
и пожелава, щото и останалите клонове да направятъ всичко възможно, за да се сдобиятъ съ такива
м^ста и басейни.
6) благодари на Министерството на народ
ното просвещение за отпуснатите отъ него сред
ства за постройка на плавателни басейни, лодки
и др., квто се надева, че и въ бъдеще същото
ще подкрепи организацията въ тая насока.

БЮДЖЕТЪ
на Главното Управително Тъло на Българския Народенъ Морски Сговоръ за 1935 година.
ПРИХОДЪ
РАЗХОДЪ

115,000
4,000
2,000
2,000
25,000
15,000
12,000
99,600
5,000
5,000
5,000
289,600

§ 1. Издаване на списанието
20% отъ реклами
§ 2. Печатни издания
§ 3. Библиотека
§ 4. Пропаганда
§ 5. Канцеларски
§ 6. Наемъ нп канцеларията
§ 7. Заплати и възнаграждения
§ 8. Конкурси
§ 9. Вноски въ фондовете
§ 10. Непредвидени

176,000
20,000
2,000

§ 1. Членски вносъ
Реклами
§ 2. Абонати
§ 3. Продажба на мат.
§ 4. Субсидии
§ 5. Екскурзии.
§ б. Непредвидени

1,600
10,000
75,000
5,000

289,600
Забележка 1. Годишнитъ членски вноски се опредЪлятъ:
-

. '

а)
б)
в)
г)
д)

за
за
за
за
за

възрастни се внасятъ на Г. У. Т. по 80 лева.
втори членъ, безъ списанието, се внася на Г. У. Т. по 10 лева
учащи се и войници съ списанието се внася на Г. У. Т. по 70 .лева.
легионери съ спис. по 70 лв. отъ които 10 лв. ф. „ В . спортъ"
учащи се членове на мл. групи безъ спис. по 10 лв.

е) за легионери безъ спис. по 10 лв. които изцъло съ ф. „Вод. сп.
ж) Въ случай, че се издействува по-гол-Ьма помощь за печатните издания, I . У. I.
" " " * з й е л е Т Г 2 Х Г ™ ™ » е г 1 * се р а з р е ш и да събир.тъ >ъ позече отъ предвидени-Л „„осни . ъ
^ • З Ж Ь ^ Г Л ^ й ^ ь " ' Ф О Н Я

" « Г ^ р Г н - е н Г о ^ « р . з п р с . ^ 7 0 . , » рез.р.ии,

1',1е=ГГзГл"..Г^„ГоГ

1

Гд°

0

= Г . Г к р ^ М

.с,К„

„,сец.

_

„

„

*

суми отъ чл. вносъ.
Б Ю Д Ж Е Т Ъ
на фондоветЪ на Българския Нар. Морски Сговоръ за 1935 г.
1. Черноморски наученъ Институтъ
2. Летни колонии

^ у ч е б е н ъ «орабъ „Отецъ П а и с и й '

• ПРИХОДЪ
1. По § 9 отъ разходния боджетъ на Г. У. Т. за
? Вменява с Г в ъ д ъ л г ъ на Г / У . Т. да реализира
прихода «а фондоветъ съгласно правилницитъ на СЖЩИГБ фондове.

2

3. Воденъ спортъ.

РАЗХОДЪ

1. Разрешава се наГл. Упр.
ТЬло на Б. Н. М. Сговоръ
да прави разходи презъ 1935
год. съгласно правилниците
на фондоветв. Гл. Касиеръ: Ст. Цаневъ,

БЪЛГАРИ, ПЖТУВАЙТЕ ПО МОРЕ!

Българско Търговско Параходно Дружество — Варна.
Използувайте дружествените параходи, за да получите въз
можностьта да се полюбувате на морето!
Съ параходите на Българското Търговско Параходно
Дружество можете да направите пжтувания, които да
Ви оставятъ мили неизличими спомени. Вие ще опоз
наете крайбрежието и ще вкусите отъ прелестите на
близкия изтокъ, чаровете на когото привличатъ хиля
ди и хиляди туристи отъ всички краища на света.
Дружеството подържа три редовни линии:
а. Крайбрежна: Варна—5вла—Месемврия — Янхиало—Созополъ — Бур
гасъ—Кюприя— Василико — Яхтополъ и обратно;—два пжти седмич
но.—Отъ 15. Юний до 15. Септемврий дикектни съобщения Бургасъ
—Варна и обратно, специално за курорта.
б. Пирейска: Варна—Бургась—Цариградъ—Пирея -Хиосъ—Метелинъ и
обратно —два пжти въ месеца.
в. Александрийска: Варна—Бургасъ—Цариградъ -Родосъ—ПалестинаЯпекхандрия—Портъ-Сайдъ—Осгровъ Кипръ—Пирея и обрало —два
пжти въ месеца.
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифите си
отъ 30 до 50% (но не и върху храната).
Ообенъ интересь представлява пжтуването до Александрия, което се извърш
ва сь луксозните и бързоходни параходи „Бургасъ" и „Царь Фгрдичандъ".
ОБИКНОВЕННИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРПНЯ:
За Пирейския рейсъ:
За Александрийския рейсъ:
8000
лв. 5000
класа
класа
лв.
Отиване
и
/
Отиване и
I класа
6000
лв. 4600
лв.
класа
връщане
връщане
лв. 2000
класа
лв. 4000
класа
За крайбрежния рейсъ:
класа . . лв. 680
Варна—Бургасъ
класа . . лв. 540
и обратно
класа . . лв. 360

лв. 400
класа
лв. 300
11 класа
лв. 200
II! класа
Храна по лв. 150 на день за I и II класа, за българското крайбрежие.

Варна —Яхтополъ
и обратно

Забележка: Свърхъ горнитъ такси за пжтнишкитЪ билети се събиратъ допълнително кейово право въ Варна и Бургасъ по 15 лв., а въ малкитв крайбрежни пристанища по 5 лв. на лиие
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващитъ, се получаватъ отъ
агенциите въ Варна и Бургасъ и крайбръжнитъ, а сжщо и отъ Дирекцията.
4-Ю

С Ъ Д Ъ Р Ж Я Н И Е ; 1. Единайсетиягь съборъ отъ Д-ръ Я. Ярнаудовъ; 2. Съборътъ въ Плов_ ,.
. _~ д и в ъ (впечатления) отъ Маринъ Милчевъ; 3. Нашето рибарство отъ профСт. Консуловъ; 4. Влиянието на морската вода върху строителните материали отъ Инж Я
Остревъ; 5. Суецкиятъ каналъ отъ Н. Найденсвъ; 6. Най-големото германско пристанище на
Балтийско море отъ Ялиса Мюллеръ-Нойдорфъ; 7. Морето като посредникъ за италианско
влияние върху нашия народенъ говоръ отъ Д-ръ П. Скорчевъ; 8. Морето, разказъ отъ Панчо '
Михаиловъ; 9.. Диша, разказъ отъ С. Терещенко (превода,); 10. Ученическиятъ ни конкурсъ в*
1934 г,; 11. Сждба, разказъ отъ Гр. Медникароаъ; 12. Новъ способъ за намаление на напреч
ното и надлъжното клатене на кораба .отъ С. Н. И, 13. Подготовката на освободителната
война отъ Ярхим Иннокентии; 14 Неколко интересни обитатели на Черно море
отъ Д-р*
Р
Г. Паспалевъ; 15. Водечъ Спортъ; 16. Официаленъ отдЪлъ.
\р
Морска УчебнаЧасть—Печ;

ТК 14
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