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ЦЙРИЦДТА НЯ ЧЕРНО МОРЕ, —
Н Л Й-КР Л СИВИЯТЪ К У Р О Р Т Ъ
ВЪ 1ЮГО-ИЗТОЧНЯ Е В Р О П А
Най-модерни бански съоръжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банитЪ, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
Красиви околности. Разходки и екскурзии по сухо
I и по'море до близкитъ околности, както и до Цариградъ.
Всички видове спортъ — развлечения: театри,
1 кинематографи, тенисъ клубъ, морски тържества.
Голъми музикални тържества въ началото на
м. августъ съ участие на най-виднитъ български артисти.
Презъ сезона гостувать народния драматически театръ
и народната опера.

Условия на живота най-изноени.
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лв. легло.
Частни квартири отъ 1ООО—4000 лева за стая съ
две легла за месеца.
Объдъ или вечеря въ първокласни ресторанти
огь 40—60 лв.
Въ второстепенни ресторанти се получава здрава
и изобилна храна на по-низка цена.
Табълъ д'оть отъ 100—120. лв.
Лвтовна такса и карта за Ц-БЛИЯ сезонъ 20 лв

Такеа за банитЪ:
1. Студени бани
2. Топли бани

I класа кабина 10 лв.
Н
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5 лвI класа кабина 30 лв.
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.
20 лв.

Басеинъ . . . . . . . . . . . 15 лв.
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Морски Сговоръ

Проф. Д-ръ Ст. Консуловъ

ДУНЯВСКЯТЯ ПРОБЛЕМА И Б. Н. М. С.
(С к иц а)
Нашата 'организация се създаде на бръта на
морето въ едно време, когато ни оспорваха даже
правото да бжде той нашъ напълно: дълго ще
помнимъ предложението на Венизелосъ, при сключ
ването на мира, да се сьздадатъ гръцки колонии
отъ Анхиало, Месемврия и Созополъ. Усилията на
Б. Н. М. С. въ продължение на едно и половина
десетилътие за пълно затвърдяване на българщи
ната по Черно море дадоха тъй добри резултати,
че днесъ по-младитъ не могатъ да намърятъ даже
следите отъ миналото положение, не могатъ да
повърватъ, че тукъ българщината е била застра
шена. И всичко това се постигна безъ каквито да
било насилия — само съ културни ср-вдства.
Но въ това време, когато ние културно рабо
техме на морето, друга рана се показа, този пжть
на Дунава. За да се лекува една рана, требва да
се разкрие. И ние требва да заговоримъ за ду
навската опасность.
Всеки народъ се стреми къмъ разширение»
Това е историческа истина. И колкото една дър
жава е по-силна, толкова и нейниятъ напоръ върху
съседитЬ ще бжде по-опасенъ. При такива отноше
ния естествените водни граници представляватъ
най-надеждната опора за съпротивление на застрашенигв народи. Естествената граница между насъ
и ромжнитъ- беше Дунавътъ. Но дойде нашето
освобождение и за да имъ взематъ Бесарабия, натрапиха имъ северна Добруджа. Известни еж про
тестите на тогавашните ромжнеки държавници,
че ги каратъ да приематъ чужди, български земи.
Но мина време, ромжнеката политика се на
годи, къмъ това положение и намъри въ него една
нова несжществуваща по-рано изгода за разшире
ние : естествената водна граница къмъ насъ е скжсана, отъ тукъ пжтя за постепенното проникване на
югъ е по-лесенъ. И водачитъ на ромжнеката на
ционална мисъль, които даваха насока и на ро
мжнеката национална политика, открито начертаха
и даже публикуваха плана на своето проникване
отсамъ Дунава; те ясно поставиха новия ромжнеки
националенъ идеалъ: Дунавътъ съ дунавскитв рав
нини отъ двегв страни требва да стане ромжнека
ръка. Планомерно тръгнаха тъ изъ този пжть: въ
1913 година ни взеха и южна' Добруджа: не скриватъ вече въжделенията си за Варна и Русе, а еж-.
щевременно започнаха натиска и отъ другия край
на нашата Дунавска граница, организираха уси
лена ромжнека пропаганда въ видинско. Етапите на
ромжнеката далечна политика еж ясно очертани:
да се затвърдятъ въ видинско и при единъ благоприятенъ политически моментъ да повторятъ исто
рията съ южна Добруджа; следъ това сключването
на пръстена въ средата е по-лесна работа.

Слаби на Дунава ни намериха ромжнигв по
сжщитъ причини, по които бъхме слаби и на мо
рето. Българинътъ, а край него и българскиятъ
общественикъ и политикъ, не еж проникнати до
статъчно отъ съзнанието за значението на воднитъ
ни граници. Затова именно се създаде и нашата
организация. Тя направи много за Черното море.
Време е, крайно време е да почнемъ да биемъ
тревога и за Дунава. И пакъ съ просвета, съ про
паганда, съ мирни ср%дства да накараме българина
да види опасностьта- Българинътъ крие въ себе
си страшна национална сила. Требва само да я
туриге въ действие, да я насочите правилно и нищо
вече не е въ състояние да я спре.
Нашата задача тръбва да бжде: предъ обще
ството и държавата да сочимъ ромжнеката опас
ность, ромжнекигв домогвания; дебело да подчер
таваме досегашните наши грешки и да се стараемъ да ги поправяме; открито, честно, требва да
съзнаечъ своите гръшки.
Въ далечното минало двата народа край Ду
нава еж живъли винаги братски. Българи еж ми
навали отвждъ, ромжни отсамъ и еж се заселвали.
Наши групи еж ходили редовно и навжтре въ Ромжния на работа по нъколко години и следъ връ
щането си еж имали обичай да говорятъ и нау
чения ромжнеки езикъ. Създали еж се постепенно
нъколко заселища съ ромжнеки колоритъ отсамъ
Дунава, както и много български отвждъ. Живели
еж си ГБЗИ заселници дълги поколъния, безъ ни
кому да мине презъ ума да прави български или
ромжнеки въпросъ. Но когато изникна голъмиятъ
планъ за ромжнеко проникване на югъ, ГБЗИ ня
колко заселища потръбваха като изходенъ пунктъ
за пропаганда, тогазъ когато ние даже и не мислимъ за нашит% заселища отвждъ Дунава, за да
не говоримъ за Бесарабия, дето живъе една ком
пактна българска маса отъ нгьколко стотинъ хи
ляди душиУсилената
ромжнека пропаганда
започна
следъ голъмата война, съ много парични средства,
при пълна апатия отъ наша страна; нъщо повече
— при съдействието на българи, забравили рода
си. Нъколко само примери ,ще характеризиратъ
успъхитБ на пропагандата. Преди войната се спо
менаваха само десетина села отсамъ Дунава, дето
населението имало отчасти ромжнеки колоритъ;
но това сжщото население е съ българско съзна
ние и прояви чудна храбрость по всички фронтове,
включително и ромжнекия. Сега вече ромжнитъ^
говорятъ за 28 села съ ромжнеки колоритъ, а
следъ нъколко години тъхнитъ претенции могатъ
да набъбнатъ още повече. Ние се уловихме на вждицата да се съгласимъ за допущането на българ
ски и ромжнеки консули въ наша и тъхна терито
Бива ли да се сърдимъ на ромжнитъ за тази рия край Дунава. Ромжнскиятъ въ Видинъ, за нъ
имъ планомерна национална политика? — Ни най- колко села, веднага дойде, а за българския въ До
малко. Напротивъ, тръбва да вземемъ примъръ отъ бруджа и дума не става, макаръ че и официално
ромжнигв признаватъ компактното българско мал
ТБХЪ. Една народна мждрость казва: не е лудъ,
който изяда два зелника, лудъ е, който му ги дава. цинство въ Добруджа. Друго: преди нъколко го
Ясно е въ нашия случай кой е лудиять. ВСБКИ на-. дини ромжнитъ привлякоха 264 момчета отъ народъ натиска тамъ, дето може. Нашето национално ШИТБ м^ста, дадоха имъ стипендии, съ задълже
съпротивление се оказа слабо, това насърдчи ромж ние следъ свършването си да се върнатъ въ
българските села и да станатъ проводникъ на още
нигв въ ГБХНО желание за разширение на югъ.
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по-силна ромжнска пропаганда. Наши митничари, зирането на просвета и пропаганда. Затвърдява
наши хора на администрацията, та дори и на цър нето требва да бжде преди всичко стопанско- Въ
квата се туриха въ услуга на ромжнската пропа- '•" това отношение ний сме останали назадъ, много
танда. Срещу какво? Нека всеки си отговори.
назадъ. Само преди неколко години въ единъ отъ
Последните години ромжните ни хвърлятъ нашите събори се изтъкна, че на Дунава се вее
втора вждица: дайте ни да откриемъ ромжнски флагътъ не само на прилежащите държави, но и
училища по българския бръгъ, а ние ще позво на такива, които н-вматъ нито педя дунавски бръгъ
ли мъ откриването на български въ Добруджа. Б. като на Янглия, Франция, Холандия, та дори и на
И. М. С. направи всичко, за да осветли своевре Урагвай; само на една държава не се въе фла
менно отговорнигБ фактори върху този въпросъи гътъ на Дунава —на България, която владъе некол
днесъ българското становище по него е ясно ус? ко стотинъ километра отъ неговия брегь, на ко
тановено. Откриването на български училища въ ято износьть къмъ средна Европа става пакъ пре
Добруджа е формално поето, но още не изпъл димно по Дунава, но сь чужди кораби. Това по
нено задължение на ромжнската държава при ложение не бива повече да се търпи. Безъ повече
сключването на договора за миръ. Тозивъпросъе отлагане, съ въпросъгь за българското корабо
•съвършено отдвленъ отъ въпроса за училища за плаване по Дунава тръбва да се ликвидира. Не е
-българи и ромжни извънъ Добруджа. Яко наисти важно, дали той ще бжде непременно достатъчно
на ромжните еж въодушевени отъ желание за до рентабиленъ. Яко требва да се понасятъ и загу
бро съседство и за взаимно зачитане на малцин- би, ще се понасятъ, но търговския ни дунавски
•ствата, т е требва най-напредъ, безъ да правятъ флотъ требва да се създаде, защото чрезъ него
какъвъ да е въпросъ, да изпълнятъ договора за ние ще се почувствуваме окончателно затвърдени,
миръ, който еж подписали. Чакъ следъ това може на нашия бръгъ. Съ черноморския ни флотъ дър
д а дойде редътъ за откриване ромжнски училища жавата не понася ли загуби? Но смъе ли Н-БКОЙ
в ъ видинско и на български на отсрещния бръгъ да твърди, че тъзи загуби отиватъ напусто?
.и главно въ Бесарабия; това ние съ готовность ще
Разрешението на въпроса за създаване на
приемемъ.
български търговски дунавски флотъ ще бжде
Нашето затвърдяване на Дунава нъма да указатель, доколко ние сме узрели да разберемъ
•бжде пълно, ако се ограничимъ само въ органи значението на голъмата дунавска проблема.

Д-ръ П. Гочевъ
ИЗКОПЯЕМЙ БОГЯТСТВЛ ПО НЯШЕТО ЧЕРНОМОРСКО КРЯЙБРЪЖИЕ
МеталигЬ, както и другигв полезни изкопае
ми вещества не взематъ гол-вмо участие въ съста
ва на земната кора, но иматъ грамадно практиче-ско значение за човека. Развитието на индустрия
та въ една държава е неразделно свързано съналичностьта и използуването на земнигв богатства.
Нашата страна въ това отношение не е бедна, и
разработването на руднигв залежи у насъ, което
•сега е още въ своето начало, има добро бждеще.
Най-богати еж' Южна и Западна България, но не
липсватъ руди и каменни вжглища и по крайбръ^ки ето
Може да се каже, че всички руди иматъ вулканически произходъ. Яко. некжде тъ се ср-Бщать
въ скали, утаени въ водни басейни, то все пакъ
първоначалниятъ материалъ е билъ взетъ отъ вулканически образувания, размити отъ водата.
Най-много руди по нашето крайбр-Ьжие има
въ Бургаско, отъ които най-изобилна е медната
руда халкопиритъ. Химическиятъ й съставъ е медно-жел-взенъ сулфидъ (Си5. Ре5). Ср-Ьща се заедно
<ъ борнитъ (сжщо една медна руда), хематитъ и
пиритъ (железни руди), както и малко галенигь
Доловена руда)Тия руди се намиратъ въ кварцови жили.
Най-много еж въ Кара баиръ, Бакърлъка (който
носи названието си отъ медната руда) и Росенъ
баиръ. Жилите представляватъ пукнатини въ ска
лите, които еж били запълнени съ кварцъ и рудно
-вещество отъ горещи водни разтвори или чрезъ

сгжетяване на пари на метални съединения, които
идатъ отъ недрата на земята. Въ Бургаско жилитъ
иматъ по неколко десятки см. дебелина.
Находището на медни руди при с. Къръ Харманъ (Бургаско) се е образувало малко по-инакъ.
Тамъ вулканическата магма (огненотечна маса),
богата на метали, е орудила съседнитъ скали, съ
които е дошла въ контактъ. Затова такива находи
ща се наричатъ контактни. При Къръ Харманъ
най-важна е рудата халкопиритъ.
Спомена се по-горе, че руди могатъ да се
утаятъ и въ водни басейни. Тогава рудата е въ
видъ на пластове всръдъ другитЬ утаени скали,
като глини, пясъчници и др. Такова е находището
на манганови руди северно отъ с. Бъла (Варнен
ско). Тамъ се сръщатъ мангановитБ окиси пиролузитъ (МпО2) и манганитъ (Мп2О3-ьН2О). Рудата се
явява въ видъ на прислойки между ГЛИНИТЕ, има
черна боя и зацапва пръститъ.
Каменни вжглища се добиватъ въ мина „Чер
но море" при с Ходжамаръ (Бургаско). Тъ еж ка
фяви, образували еж се въ сравнително неотдав
нашно геологично време (презъ първата половина
на третичния периодъ). Съдържатъ много летливи
вещества. ПрЪсно извадени, вжглищата еж почти
черни, но на въздуха много скоро се окисляватъ
по повърхностьта и ставатъ кафяви.
)
.Черно море" е единствената наша камено
вжглена мина по крайбрежието.
.
:
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Хр. Русев-ь — инспекторъ.
НЯЧИНИ З Я В Д И Г Я Н Е Н 1 ПОТЪНЯЛИ
Който познава морската стихия, лесно може
да си обясни нещастията на море. Въпреки голъМИГБ грижи на всека морска държава за безопасно корабоплаване, чрезъ сигнализиране (означаване) на всички подводни скали, опасни и издадени
части на нейния бръгь, въпреки голъмото усъвършенствуване на различните апарати и инструменти
за корабоплаването, кораборазрушения ставатъ и
ще продължаватъ да ставатъ, докато имаме корабоплаване.
Кораборазрушенията се изразяватъ въ малки
повреди, големи повреди и пълно разрушение или
потъване на корабите. Различаваме заседнали и
потънали кораби: кораби потънали въ спокойни
води (въ пристанища, заливи и пр.) и кораби потъ
нали въ открито море: кораби, потънали на малки
дълбочини, и на такива, потънали на голвма дъл
бочина (надъ 20 метра).
Когато единъ корабъ е така силно разбитъ, че
изваждането му е безмислено и нерентабилно, тогава казваме, че имаме пълна загуба на кораба.
Въ такъвъ случай отъ кораба се изваждатъ само
най-ценните материали, а корпусътъ се оставя на
произвола на морската стихия.

КОРЯБИ

,
Яко единъ авариранъ корабъ е слабо повре
денъ, тръбва да се направятъ опити за изваждането
му отъ местото на засядането и откарването му въ
закритъ.заливъ или пристанище, или ако не е заседналъ, за задържането му надъ повърхностьта на
водата и откарването му въ едно отъ пристанищата
за ремонтиране.
Тъзи опити първомъ се правятъ съ собствения
екипажъ, и ако не дадатъ резултатъ, чакъ тогава
се прибягва до повикване на спаситель. Спасителитъ еж специални мощни кораби, снабдени съ пожарогасителй, компресорни и помпени инсталации
съ голъма мощность и добре обученъ водолазенъ
персоналъ. Обикновено тъ стоятъ на котва въ нъкое кръстопжтно пристанищен чакатъ да доловятъ
по радиото нъкой сигналъ за помощь, подаденъ
отъ намиращъ се въ опасность корабъ.
Яко известенъ авариранъ корабъ е леко заседналъ върху нъкоя плитковина, изваждането му може
Да стане, като спасителниятъ корабъ почне да го тегли въ
обратна посока на засъдането и самия авариранъ корабъ помага съ заденъ ходъ на своята
машина.
Яко това не помогне, най-добре е да почака
идването на приливъ вода и горниятъ
"~* опитъ да се направи на ново. Не по
могне ли и това, требва веднага да се
пристжпи къмъ изваждене на часть отъ
товара, за да олекне кораба, и следъ то
ва горната маневра да се повтори, дока
то корабътъ бжде измъкнатъ отъ место
то на засъдането.
Корабъ, който поради една или
друга причина, получи пробойка и въ
с#
него почне да навлиза силна струя вода,
^'Т^л-^
която не може да бжде изчерпана съ
му помпи, е длъженъ да
**»«*»? 5 собственитъ
повика на помощь спаситель. Работата
, Г{ ъ * **<<•'
на спасителя се състои въ това, че той
съ своите мощни помпи изчерпва навли
защата въ авариранъ корабъ вода и
така поддържайки го на повърхностьта
на водата го довлича до нъкое запазе
но заливче или пристанище, кждето вър
ху пробойката поставятъ пластиръ (непро
мокаемо платно). Пластиръть не позволя
ва на водата да навлиза въ кораба и
т?ка той бива откаранъ въ запазено
пристанище за ремонтиране. При потежки повреди местото се бетонира и
корабътъ продължава пжтуването до ме
стоназначението си, следъ което бива изваденъ на докъ и поправенъ.
Когато единъ спасителенъ корабъ
бжде повиканъ на помощь отъ авари
ранъ корабъ, капитанътъ на спасителя,
преди да почне работа по спасяването,
представя на капитана на аварирания ко
рабъ за подписъ така наречения „Договоръ за спасяване". Това е договоръ, съ
който аварираниятъ корабъ въ името на
своя собственикъ се задължава да заплати
на спасителя една опредълена сума.
Фото Бончо Карастояновъ
Обикновенно тия договори се сключДУННВЪ КРЛЙ ВИДИНЪ
ватъ на базата Ио сиге по рау, което
, .

* •

г . ^ ^ 1
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значи, че ако спасительтъ въ своята
работа по спасяването не постигне
резултатъ, н-вма да получи нищо
огь уговорената сума за спасяване.
Често пжти, когато положението на
аварирания корабъ е много лошо,
спасителите използуватъ това поло
жение и предявяватъ много голе
ми суми за спасяване, като принуждавагь капитана на аварирания
корабъ да подпише договора. Та
кива договори еж неправилни и въ
последствие требва да се обжалватъ предъ ежда.
Изваждането на потънали ко
раби става по различни начини, а
именно: Малки кораби се изваждатъ сь вдигатель или посредствомъ скара. По-голъми кораби се
изваждатъ посръжтвомъ шлепове
или специално построени за цельта
понтони. Изваждането на потънали
кораби посрЪдствомъ понтони е посложна работа и става по следния
начинъ: понтонитв се напълватъ съ
вода, докато потънатъ до известна
граница, следъ което се закарватъ
до потъналия корабъ. Следъ това
сь помощьта на водолазите подъ
потъналия корабъ се прокарватъ
вериги, които се обтвгатъ, и двата
имъ края се завръзватъ здраво за
понтонитв. Следъ закрепването на
синджирите, започва изчерпването
на водата оть понтонитв, вследствие
на което ТБ се повдигать, а заедно
съ това постепенно подигать потъ
налия корабъ. Така повдигнатиять
корабъ заедно съ понтонитв се от
карва на плитко мъхто и се оста
ва да заседне. После понтонитв се
напълватъ наново съ вода, синджи
рите се опъватъ и гореописаната
маневра се повтаря наново. Това
се продължава, докато по!Ъналиятъ корабъ излезе надъ водата,
изъ
следъ което корабътъ импровизи
рано се закърпва и откарва въ Н-БКОЙ докъ, за
да се ремонтира.
Единъ р-вдко употребяванъ методъ за изваж
дане на потънали кораби е употръбата на кисони.
Този методъ се употребява, когато корабътъ е потъналъ до 3 метра дълбочина. Той се състои въ
това, че на палубата на аварирания корабъ на мъсгото на люковетв се построяватъ дъсчени прегради.
«динъ видъ шпунтова стена, и следъ това се почва
изчерпването на водата, докато корабътъ плувне.
Не всички гореизложени способи еж прило
жими вь открито море, защото развиващето се въл
нение раздвижва разнитв приспособления така силно,
че или ще причини повреди на спасителния ко
рабъ или ще скжса вдигателнитв вжжа, и по такъвъ начинъ работенето около аварирания корабъ
става невъзможно.
Поради това вдигането на потънали въ от
крито море кораби става по особенъ начинъ, чрезъ
специални цилиндри, които имать формата на парни
котли съ прегради и имащи повдигателна сила до
400 тона- За да се избегне повреждането на цилинд-
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Фото Бончо Карастояновъ
КРЯЙБРЪЖННТН ГРНДИНН

нн видинъ

ритв, ТБ се обшиватъ отвънъ съ дървени греди.
Въ случая се постжпва по следния начинъ: Най-напредъ цилиндрите се напълватъ съ вода, следъ това
се нам-БСтватъ оть водолазите до потъналия корабъ,
като се .закрепяватъ за него съ здрави вжжа. Следъ
като на кораба еж закрепени нуждното число ци
линдри, чрезъ компресора на спасителния корабъ
се вкарва поср-вдетвомъ маркучи въ цилиндрите
въздухъ, който изкарва намиращата се въ ТБХЪ вода.
Съ това цилиндрите олекватъ, вследствие на което
се стремятъ да излезатъ нагоре и по този начинъ
вдигатъ равномерно потъналия корабъ.
Яко корабътъ при потъването си се е обърналъ съ кила на горе, то изваждането му най-лесно
става, като се вкара сгжегенъ въздухъ направо въ
караба, и понеже оть налътането на въздуха водата
се изтласква оть кораба, той олеква и изплува
надъ водата. Следъ като излезе надъ повърхностьта,
корабътъ се откарва въ най-близкото пристанище,
кждето съ помощьта на кранъ се обръща. .
Правени еж опити да се изваждатъ оть мо
рето по сжщия начинъ и кораби, потънали съкила
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надолу, обаче палубата на корабитв се е оказала
слаба и не е могла да издържа налагането на въз
духа. Често се употребява и комбинирана система
отъ цилиндри и въздухъ, като въ здравитъ помъщения се вкарва сгжстенъ въздухъ, а тамъ, гдето
помещенията еж слаби, се поставятъ цилиндри.
Напоследъкъ еж правени опити за вдигане на
потънали кораби чрезъ поставяне на гумени балони
въ помещенията на кораба, които впоследствие
се напълватъ съ въздухъ; обаче този начинъ се
е оказалъ много скжпъ и непрактиченъ поради лес
ното повреждане на балоните.

Морски Сговоръ
Най-голъмата дълбочина, отъ която досега е
изваденъ потъналъ корабъ, е 1ОО метра. Това е
американската подводница Р 4. Поср-вдствомъ понтони лодката е вдигната на 30 м. дълбочина и отъ
тази дълбочина е извадена поср-вдствомъ вдигателни
цилиндри.
Това еж накратко най-често практикувани на
чини за изваждане на потънали кораби, които
вевки морякъ тръбва да знае и да ги прилага споредъ случая.

Д-ръ П. Д. Скорчевъ

МОРЕТО КЯТО ПОСРЪЦНИКЪ ЗЯ ИТЯЛИЯНСКО ЕЗИКОВО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ
НЯШИЯ НЯРОДЕНЪ ГОВОРЪ
жатъ изъ устата на българското племе. Та найОсвенъ разгледаните въ първата статия, още после имаме и такива дори италиански заети
много други и съ твърде разнообразно значение думи, на които сме дали наше значение и смисълъ
италиански думи еж се вмъкнали по разни пжти- и въ тоя имъ побългаренъ видъ сме ги раздали на
ща и чрезъ разно посръдство въ нашия езикъ. по-бедните на времето си отъ насъ власи и мад
Нашата задача е да дадемъ единъ списъкъна жари, като напр. кжпонипроникналите, било направо, било чрезъ чуждо
Иматъ си, наистина, своята еждба думите!
поср-Бдство италиански думи въ нашия народенъ
* * *
говоръ и да обяснимъ техната етимология по
единъ начинъ зздоволяващъ по-широкото любо
Нъколко черковни думи отъ латино-италианпитство на образования българинъ, при което си ски произходъ отдавна еж влезли въ употръба у
позволихме да разгледаме и единъ незначителенъ нашия народъ. Т Б СЖ:
брой италиански думи. които стоятъ вънъ отъ съ
Расо, гръц. р а е о н , отъ итал. газо т. е. бръсстава на нашия н а р о д е н ъ говоръ.
натъ, стриженъ (платъ сатенъ).
Езикътъ е една жива сжщина, той взема и
Комкамъ, отъ соттигнеаге, т. е. приобщавамъ,
дава, преработва по свой вкусъ и обликъ чуждото причастявамъ (се къмъ Бога); а не пречистям-С нито
и го раздава като свое творение обратно дори и причестявамъ!
на оня езикъ, отъ който преработената дума е била
Камбана, чрезъ гръц. отъ итал. сатрапа, звъзаета. Тъй власитв еж взели отъ насъ думата п о- нецъ; гръц. камбанарион, т. е. камбанария, итал.
хоть и еж ни я върнали въ влашка премина като сатрапаго, т е. к а м б а н а р ь . Отъ сатрапа, звъп о ф т а, дали еж на крайдунавското ни население нецъ, блюдо произхожда нашата стара дума кжи думата к л а т и т и т. е. тиганици, които при пе , п о н и (чети кжмпони) т. е. везни (персийски в е зченето имъ требва, да се клатятъ за да не заго- не, отъ в е з н , т. е. тегля, весить).
рятъ, дали еж ни въ поромжнченъ видъ и праКандило, чрезъ гръц. к а н д и л а , отъ итал.
ж и т у р и . Турците еж взели отъ гърцитъ думите сапае!а,
СВ-БЩЬ, светило; обикновено висящо кан
п|иритис, п и р г о с и д и ф т е р а иежимъги вър
дило
въ
черквигЬ. СапсИеге, гръц. кандилари т. е.
нали потурчени като б а р у т ъ , б у р г а с ъ и дефкандиларь.
— Сжщо и у араб.-турски к а н д и л оз
т е р а , та тефтеръ и дифтерия еж словесни
братя. Италианците еж заели отъ немцигЬ мно начава висещо кандило. Срещу байряма се палятъ
гобройни думи и еж имъ ги върнали облагородени кандила въ джамиитъ (араб. д ж а м и, съборъ) и
като заюпе, Ьакопе, Ьа11опе, Ьапс1а, Ьагопе, диагсНа по минаретата (араб. мъсто на светлината), та кан
гоеспейа, зспегео, раздавайки ги съ не по-малко щед д и л е символъ на празденство. което се праздра ржка на лъво и на дъсно, та дори презъ деветь нува съ баница: ка н д и л - ч о р е к (шуменски: канреки и морета и у насъ. Пакъ италианците, осо дили т. е. млинки; а не милинки). Напилъ се к ь о р бено ГЬХНИГБ прадеди — римляните, еж заели въ к а н д и л , т. е. като на праздникъ. К а н д и л к а м ъ
ГОЛ-БМО изобилие думи отъ богатитЬ на времето си се като кандило, (тур. кандилешмек).
Пангаръ, чрезъ гръц. пангари, отъ итал. Ьапгърци, много отъ които еж ги върнали въ италиан
ски обликъ обратно на осиромашелигв имъ по сапо.
томци: к о р д е л а , г а л о ш и а , пиято, м а р м е л а д а . Дори арабски думи еж раздадени въ поитаНъколко италиански думи, означаващи части
лианченъ видъ на человЪчеството за обща употре отъ нашето облЪкло сж въ употръба въ нашия
ба: тарифа, трафикъ, тара. маскарадъ; а аНисосса езикъ:
сир. зарзала е първоначално латино-италианска ду
Капа, калимявка (гръц. камилавка); чернокама (реппса ргаесоеща), която въ арабска премъна 1 Ц Ъ ; о т ъ и т а л - с а РР а : сареНо, т. е. капела. Отъ
П
е нахлула въ европейските езици: а б р и к о с ъ сарра произхожда и ш а п к а .
а у нась проличава въ думата п р а с к о в а . Има
Калци, гръц. калца, отъ итал. са!га, т. е. чои общи думи, иначе свойски на много отъ евро
«™™„
*'' крач У ли> - 5 а 1 2 0 п | ' т" е - г а ш .и съ ТБСНИ
пейските народи като: какамъ, пишамъ, па- крачули, б
е н е в р е ц и (латино-трак. рапш Ьгассае,
памъ, бацамъ, цица, които понЪкога въ итаН И ГЗЩИ)
; ™ ТК а л ц у н и.- ~ л « . с а 1 с е - отъ сакет пе*в,
ло-гръцка премъна като поп а р а
се дви- *ходило.
Рокля, отъ итал. госегна, а тази отъ нъм. Коск
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С а л т а м а р к а , елекъ (тур.) безъ ржкави, отъ
итал. заКатЬагсо, т. е. „скокни.въ лодка'; това е
дреха у италианските селяни и лодкари.
Кошуля, риза, отъ сази1а, т. е. риза съ гугла
(лат. сиссиюз, влаш. дид!а); — сазию (отъ саза) соб
ствено значи колибка (гръц. калибе), каквато тази
качулка напомня*).
Панталони, итал. рапгаюгн. Въ итал: комедия
рапгаюпе е единъ СМ-БШЛЮ СЪ широки червени
гащи. Собств. име Рапга1еопе (гръц. все-лъвъ). Пан
талоните еж на мода отъ френ. революция насамъ.
Черга, чрезъ турски ч е р г е, отъ итал. загд1а,
т. е. вълнено одеяло. Отъ лат. зеНса, т. е коприненъ платъ отъ Зегез (Китай). Френ.Зегде.
П а н д е л к а , отъ итал Ьап<ае11а; отъ Н-БМ. Ьапйа
—Ьапсют; сжщо музикална Ъапс1а, чета; изобщо
отъ нем. Ьт^еп, т. е. съчетавамъ, вързвамъ.
Лента, чрезъ гръц. л е н т и о н отъ итал. Нпгео
лат. Ипгеит т. е. платно (ленено).
Названията на три музикални инструмента еж
запазили у насъ напълно своя италиански видъ:
Флауто, чрезъ гръц. отъ итал. паито отъ Наге,
надувамъ.
Мандолина, итал. тапсюПпа, отъ т а п а о ш т . е .
миндалъ (гръц. амигдала), понеже има видъ на бадемъ (перс).
Окарина, итал. осеаппа, отъ о с са, т. е. гжска, чиято форма наподобява.
Въ нашия езикъ еж останали сжщо и неколко
италиански названия на цвътя:
Върбина, итал. уегЬепа, цвете съ благоуханни
червени или бели цветове, почитано отъ гърци и
римляни като носяще здраве и щастие; посветено
на Изида.
,
Гирлянто, яеминъ (перс), отъ итал. дгшМапйа,
т- е. в-внецъ, кичуръ. Може би отъ гръцки дугоз,
кривулка и апгпета, цвете.
Роза, итал. гоза, чрезъ гръц. р о д о н , еолски
в р о д о н , отъ старо-перс. в р а д а армен. в а р т :
срав. Вартанъ, т. е. Трандафилъ, Вартухи, т. е. Роза.
Б о с и л е к ъ , итал. ЬазШсит, отъ гръц. б а с и л и к о н а н т е м а т е. царско цвете; отъ старитЪ •
египтяни и гърци се е почитало като благовонно
и противогнияще, помагащо противъ болесть (срав
ни и У насъ при водосветъ). Руски: басиликъ.
Мушкато, цвете Ре1агдопит; Сегапшт, (т. е.
гръц. жеравче), Мизкаг кгаиг. което и н а д ь п , на
мискъ т е . мошусъ, който се добива отъ приле
повата ж л е з Г н Л и к а м о ш у с ъ (санскр^мушкае,
т е тестикулъ). Итал. тизсаго, т . е . м и с к о в ъ .
Отъ' сжщия У произходъ е мискетъ (пере) , - . е . видъ
ароматно грозде - тозсаго; ушо тозеадеНо Миз
^ Т д н ^ з ^ а ч Г л Г ^ о т Г н а ш и т е
ИТаЛИ

к Г Р у и а 3 и Г Я с а г г о 2 2 а , т. е. кола,

лат. саГги|

КОЛИ НОСИ

карета;

№ ^ ? ^ ™ ^ &

Р
Л
Г
Т ; Г к У Р съ, к а р и е р а ^ к у ,
с и в ъ ; итал. согзо, т. е. тичане, конско м
главна улица въ единъ, градъ " ^ ъ ^ е о ь н
да, покровителка на " ^ ^ ' ^ Г й
откриването
зукраеенъ корабъ н а и и » ^ ^
^
т< е .
на пролътното корабоплуване. саго
..:ола корабна: отъ тукъ к а р н а в а л ъ .
— - . Г л а в н и у К!СЬ. ШЪ. 6. гбп, ЯЧеПЬ.. сь нлюсграция за сази1а.

Бричка, чрезъ нем. и руски, отъ итал. глгос
сю, т. е. двуколка.
Кочия, отъ итал. соеспю, т. е. кола; кочияшъ.
Думата е взета отъ маджар, коезь т. е. кола отъ
гр. Косз, немски Ки1зспе.
Гальота, итал. да1ео1га, т. е. двуколна кола,
чийто полусфериченъ сандъкъ може да се обръща.
На лат- да1еа означава коженъ калпакъ, после по
лусфериченъ шлемъ, направенъ отъ кожа на неве
стулка,
(гръц. г а л е е ) ; лат. да1ешт, т е. селски
коженъ калпакъ; да1ега, корабъ наподобавящъ
шлемъ, сжщо и корабътъ да1еоп, тур. к а л ь о н —
к а л ь о н д ж и , калянджи, т. е морякъ на гальонъ— Срав. каравела, т. е. видъ корабъ, воененъ тур
ски корабъ: каравелджи
Капра, евдалото на коларя е било покрито
съ козя кожа; итал. сарга, т. е. пръчъ. Срав. руски
козльь нем. Воск. Отъ тукъ: сарпоИа, сарпоюПо,
т. е. кабриолетъ.

Чрезъ н%колко италиански думи ние характе
ризираме известни категории хора:
Конте, който се конти, труфи (гръц.), който
се облича като графъ. Отъ итал. С о п I: е, френски
сот*е, т. е. графъ; соп*езза, контеса. Отъ лат. сотИез, отъ сошге, „т. е. съпжтетвувамъ; спжтникъ
(на царя).

Фанте, момче въ картигв; полицейски стражарь. Отъ итал. гапге, момче; латин. шгап5, т. е.
който не може да говори, сир- дете. югапгез, т. е.
„деца" еж били наричани отъ офицерите си испан
ските пехотинци (гръц. пезетери), както и Т-БХНИГБ
принцове. За това и н ф а н т е р и я , каквото назва
ние носи пехотата (гръц.) отъ 17 в. насамъ.
Масторъ, итал. таезтго, таз4го, гръц. месторис; отъ латин. тад151ег т. е. учитель, старши, отъ
тад15, т. е- по-голЪмъ.
Палячо, итал. радИассю, отъ радИа. слама,
т. е. чучело пълно съ слама. Влашки: ра1а, слама;
палария, т- е. сламеница (шапка).
Бандитъ, итал. ЬапсШо, т. е. заточеникъ, каторжникъ. Отъ Ьапане заточавамъ; — думата про
изхожда отъ нем. Вапп, т. е. заточение.
Ш а р л а т а н ъ . итал. с!"аг!агапо отъ аапаге, т. е.
бъбря, дъдря. - Панаирджийски Р 3 3 * 8 3 ™* 4 ^Вагабонтинъ, итал. уадаЬопсю, т.е. скитникъ,
х а й м а н а (отъ араб. х а й м е - ш а т р а , хайменесин
—чергарь, скитникъ).
Служимъ си съ следнигБ италиански думи отъ
В еНе
°
С ^ Р т и н Г и т а л . 5 о1с1аго-наемникъ, отъ зо1сю-наемъ, плата; отъ латин. зоНсни « н а дребна
„онета, френ. з о и - 5 стот. Думата с о л д а т ъ е въ
употреба отъ 16 в. насамъ.
У
Казарма, итал. сазегта, отъ -са*а*агте. тг. е.
домъ за оржжия. Сравни: а л а р м а, отъ а1 аггпе
- ГНраан°аРтЖаЖИиетал. дгапа.а. т. е. наръ (собствено
чъонеста"), отъ лат. т а ю т дгапа*ит, т. е. зърнеета 'ябълка; лат. дгапшп - зърно. Валчесгата граната
съ оловни зърна наподобява н а р ъ . Г р е н а д и р ъ .
Г р а н а т ъ , чиито кристали наподобавятъ нарови
зърна. Г р а н и т ъ , т. е зърнестъ камъкъ.
Р
Бомба, итал. ЬотЬа. гръц.-латин. ЬотЬо, т. е.

"

Б

6УМТ

Пищови, пищоли, итал. Р1зго1а. Презъ 1354 г.
въ мощния итал. градъ-република Перуджия еж
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били поржчани 500 малки ржчни оржжия—първи
т е пищови, които тогава еж били оприличавани по
видъ на писмоносни гължби — ер151:о1а, т. е, пис
мо. Отхвърля се тълкуванието отъ названието на
градъ Р151:о1а.
Картечница, която изстрелва картечи, картуши; отъ итал. саггоесю, собств. „хартище" (отъсагг.а)
— хартийна бакалска фунийка въ каквато се по
ставяло барутъ и съчми за пълнене на пушките.
Турски: фишекъ. Сравни итал. раггопе, патронъ,
собств.: баща, опекунъ, пазитель—каквато е обвив
ката на заряда отъ барутъ и съчми.
Остава да се обяснятъ, вече безсистемно, още
единъ значителенъ брой италиански думи съ найразнообразно значение.

Карта, за игра; географическа; открито писма
и пр. Отъ итал. сагга, отъ гръц. х а р т и — хартия.
Отъ сагг.а произхождагь: к а р т е ч ъ , к а р т о н ъ ,
(буквал. „хартиище"), к а р т е л ъ , т. е. „търговски
договоръ у воюващи". Вероятно отъ тукъ произ'
хожда и нашата дума к а р т и н а .
Кадра, итал. циайго, т. е „четвъртитъ", картина, портретъ. Сравни гръц. т е т р а д и о н — те
традка: отъ т е т т а р а — 4.
Щампа, 1. печать, 2. печатана картина, 3. плат
но б а*с м а (отъ тур. б а с м а к, т. е. натискамъ, б ас т ъ р м а , т. е. пресувано месо). Итал. з1:атра, отъ
згагпраге, т. е. натискамъ, печатамъ. Щ а м п а е
платъ съ печатани, а не тъкани пъстрила; сега: ко
принени „емпрймета"!
•
Бабафинго, ветрова шапка на куминь, отъ

.1 . |

• * 3 2 »с^З&ЯР^
^

~ъ^>
4

Ч.
ДУННВЪ

ПРИ ВИДИНЪ СЪ

итал. раррайсо, т. е. наметало съ „гугла" (влаш.
дид!а, лат. сисиПиз, т. е. книжна бакалска фунийка).
РарраПсо значи сжщо пржтъ за флагъ (на корабна
мачта) заостренъ като конична гугла.
Буба, пашкулъ, какавида; отъ итал--лат. рира,
т. е. кукла, пашкулъ; рирШа, момиченце, зеница.
Сра в- гръц. к у к у л и о н, т. е. копринена буба; кук
ла, к о к о н а , т. е. голтЬма кукла, гиздосия.
Б у б о н к а , старо-итал. ЬиЬопе, т. е. мехурче;
итал. ЪиЪо\а, т. е. звънче валчесто; ЬиЬЬопе, по
дута жлеза. Б у б а , топчица (отъ камъкъ и пр.)
при игра на ортвхи.
Вулинка, влаш. ЬиНгш1; чрезъ гръц. отъ лат.итал. Ьи\\а, г. е. м-вхуръ; печать върху восъкъ излъть въ дървена кутийка за прикачане къмъ доку
менти. Отъ тукъ гръц. в у л л а , т. е. печать, позво
лително за женитба. — Итал. ЬиНейа, т. е. записка,
френ. ЬШег, англ. ЬШ.

Фото Бончо Карастояновъ
ИЗГЛЕДЪ КЪМЪ КЯЛЯФЯТЪ

Панеръ, итал. ратеге. отъ лат. рапапит, т. епанеръ за хлъбъ (рагнз), гръц. панери.
Пакета, итал. госсЬейа, отъ го се а, фурка.
т
Отъ нем. Коскеп.
Форкета, вилица, игла за коса; итал. гогса,
фъ^куГца
сгъвамъ ИК °'

' " ^
ИТЗЛ

ВИЛа

РИС

'

ФУРКа

'

ВЛ9Ш

° ' Т" 6* с г ъ н а т о -

-

отъ

Гигси,Иа

'

Рисаге'

3
ь,™
!? 3 ' ИТЗЛ 'запушалка.
* а р р о ' * а РР аг е. затъквамъ, испан.
гара, Iпохлупка,
лей- ~ п ^ г р е 3 д е „ й з а б ъ ч в а ! отъ итал. серро, грездеи, серра, грездеиоподобенъ корень. Влаш. сер.
а ; Т Ъ итал
за ггппТ 3 Н 3
°
-^ода, джговидна дъска
за сглобяване на бъчва. Ние изнасяме джги забъчви въ пржентина.
Бастунъ, итал. ЬазЬпе.
• *•
Кардеринка, шарено птиче; гръц. кардерина,
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отъ итал. сапЗеШпо, лат. сагсЗиеВз, отъ сагсюиз, червенъ бодилъ.
.
К а н а р ч е , лат. сапапа ау1си!а, т. е. канарско
птиче. Произхожда отъ Канарските острови, наре
чени „кучешки" (сагиз), понеже споредъ Плиния
тамъ се въдъ\пи многобройни едри кучета.
Баня, итал. Ьадпо.
В а р е л ъ , чрезъ гръц. варила, отъ итал. ЬагПе.
Буца, отъ итал. Ьосаа, Ьогга, т. е. пжпка, топ
ка; Ьог/ейа, Ьоггою, т. е. подутинка, бучка.
Б у н и щ е , отъ итал. Ьипа, торъ.
Чутура, бъклица; чрезъ влаш. сшшга, отъ
итал. сюго!а т. е. пахаръ.

:

«••

Пахаръ, Ьассагшт, т. е. паница за ягоди/
са). Итал. Ьксгпеге, н-Ьм. ВесНег, влаш. раНап]
Бъклица, „наустница", отъ итал. ЬосоаХ
уста; Ьосса1е — бокалъ, бокалица — бъклицаГ.С.
гръц. ЪаисаИз, ЬаисеИюп, сждъ за вино сь тфсно
.*,''-*
гърло, който при изливане на виното »бъка".^-.-^Д»й"•-'
Щерна, итал. аз{:егпа, отъ гръц. сузсе т. е.~""
сандъкъ. Киста.
Дюйменъ, кормило, чрезъ турски отъ итал.
йтопе, кормило. Дюменджия.
Баля, итал. Ьа11а, отъ старо-нъм. Ьа11о, топка.
Отъ тукъ: ЬаПопе. т. е. голяма топка; б а л ъ , пър
воначално: игра на топка съпроводена съ танцъ.

• %

«". е

«

Фото Бончо Карастоянозъ
БЯБН ВИДИНИГБ КУЛИ КРИЙ ВИДИНЪ

Антика, итал. топега апНса, т. е. старинна
(„предишна")
пара
:дишна ) пара.
п1/ингт-. п т ъ
Лустро, итал шзгго, блЪсъкъ; лучистъ, отъ
1их, светлина
Спиртъ, итал. зрпНо, дъхъ, духъ; лат. зрпо,
ДИшамъ. При дестилацията спиртьтъ се отлжчва
невидимъ като духъ.
Л и м о н а ц и я , се казваше до къмъ края на ми
налия въкъ на „осветление" при царски праздниналия въкъ на „очвьмлснпс >^г. ч - г -г .
ЦИ съ фейерверки и кандила. Отъ итал. Шиттагюле
Л у к а н к а чрезъ гръц. л у к а н и к о , отъ лат. 1исагаса т е наденица отъЬисаша, сегашната про' Р .'
Поанга чоезъ тур., отъ итал. зргапда, затворПранга, чрезъ тур., л "
г
^
ка, окова.

Форца итал. гогга, сила.
Фортуна, итал. гогШпа (д\ таге), т. е. буря,
(морско злощастие). Сжщо и въ н. гръц., тур
\ V
,
влашки,
френ.
Табакера, итал. т.аЪассгиега, отъ 1аЬассо, тют ю н ъ (тур. т ю т м е к , пуша).
Грошъ, лат. олпапиз дгоззиз, т. е. д е б е л ъ :
динаръ. — г р о с а , т. е. голяма (12 дуз.) дузина,
дгозза.
бисеръ
дума!); итал Рег.Перла,
. ^ ^ — , ^,.^.
~ (първобълг.
..-,—
к

| а>

О Т Ъ л а т . р 1 ги 1 а>

ч

крушка.
Кордонъ, итал. согс1опе, отъ с о гй а, струна,
вжже, отъ гръц. хорде.Кордела.
Карантина, итал. спигапйпа, четиридесетница,
отъ яиагапга = 40.
Малария, итал. т а ! а апа, лошъ въздухъ. „Буенось-Айресъ" — добри въздуси.
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Помада, итал. ротата, мехлемъ приготвенъ
еъ ябълкови цвътове: ипдиепшт Роташт. Рсгпо,
ябълка. „Розова помада" е въ сжщность безсмис
лица.
Мармеладъ, итал. тагтеНага. Първоначално
се приготв-влъ отъ медъ и дули и се наричалъ на
гръц. м е л о м е л и , т. е. м е д е н и я б ъ л к и (Кидонийски). На португалски дуля се нарича тагтею;
— тагте1а<за; н. гръц. мармелада; англ тагта1ас)е.
Мустаки, итал. тштассгЛ, н. гръц. то м у с т ак и, ст. гръц. гпузгах.
Лотария, итал. юйепа, 1оНо, отъ дол. нЪм.
•ю*. юз, т. е. жребий, участь.
Томбола, итал. тотЬо1а отъ хотЬоюге, кундя
се, премятамъ се.
Левантинецъ, т. е. рожба на европеецъ (италиянецъ, французинъ) и на анадолка (гъркиня, сирийка); итал. 1еуапНпо, т. е. ориенталецъ, анадолчанинъ; юуагйе (оЧ зо1е), възходъ (на слънцато), изтокъ. Я н а д о л ъ т. е. ориентъ, изтокъ, гръц. а н а то ле.
Фамилия, итал. тапйдНа, лат. ГатШа, т. е. челядь, прислуга съ робите наедно; гатию5, слуга,
робъ.
Сколаменто, итал. 5со1атепт.о, течение, зсо1аге
тека. Нем. Тпррег, ст. немски гтйргег, т. е. „капило"
Талия, итал. 1ад1ю, ръстъ, ср-взка.
Стивали, кундури съ кончови, отъ итал. 5тлуа!е, отъ лат. ае511Уа1е, т. е. лътна (обувка).
Букла, приушна кждрица, ц а л у ф ъ (перс.
зюлфъ). Лат. Ьисси1а значи „наушникъ на шлемъ";
отъ Ьисса, буза. Влашки (и гръц.) Ьисла.
,
Брига, отъ ител. Ьпда, т. е." грижа, работа. —
„Не ми е брига". Не-бреженъ?
Бронзъ, итал. Ьгопго, отъ перс. б е р е н д ж
турски: п и р и н ч ъ . Немски: мес ингъ.
Крамола, старо-итал. сагтою, отъ нЪм. кагтеп, ридая.
Ресто, итал. гезго, остатъкъ. У келнерите въ
употреба въ смисъль: обратно, да не се дава.
Кастря, окастрямъ; отъ итал. сазтго, отр-Ьзвамъ, кастрирамъ.

Бутамъ, итал. Ьийаге, изхвърля мъ, челвамъ.
*Бацямъ, итал. Ьасааге; Ьааиссаге, бацукамъ;
Ьасю целувка, латин. Ьасю френ. Ьа1зег, ц-влувамъ.
Вардя, отъ итал. диагсю, пазя. Думата итали
анците еж я заели отъ Н-БМ. \уагИеп: \уаеггег пазачъ;
англ. шагскг, т. е. в а р д и я н ъ. Отъ диаг<да! произ
лиза в а р да! т. е. пази се! —Гвардия, гардеробъ.
Браво, итал. Ьгауо, т. е. храбъръ, сърдеченъ,
хрисимъ (гръц.). За мжжъ се казва Ьгауо (иото), а
за жена: Ьгауа (сюппа). Отъ московско-руски: бра
во с ь, б р а в а с ь. Да-сь!
Накрай остава да се спомене, че е било мода.
та доста много, особено женски имена еж преми
нали у насъ въ поиталианченъ видъ: Николина,
Ангелина, Христина, Павлина, Роза (Роса, Роска е
отъ гръц. Евфросина, т. е. Радка), Мариола, Бона;
Венедикъ (чрезъ гръц. т. е. благословенъ-Нвлогий),
Игиатъ (Огнянъ), Коста, Костанца (на гръц. Стилиян-а, на бълг. Стоян-а).
Отъ това изложение, което не може да се по
зовава на пълнота, все пакъ достатъчно ясно личи
колко голЪмо е било езиковото влияние на ония
морски италиански търговци, които отъ близо хи
ляда години еж кръстосвали моретата, заливащи
тъй многоликитъ брегове на Балканския полуостровъ и еж носили у тъй еднакволикитв иначе
балкански народи и ч а с т н о у н а с ъ , ведно съ
своитв стоки и свои нрави и своя култура и свои
думи —търговци, идещи отъ лжчезарнитв брегове
на приятелските ни отъ памти-в-вка'италиански ре
публики Венециа и Генуа, а сжщо и отъ цъвтяЩИГБ градове Флоренция и- Пиза, пъкъ и отъ род
ствения ни Дубровникъ.
Нека това исконно и желано наше приятел
ство съ славния италиански народъ крепне и
цъвти и днесъ и въ бжднина за благо на общата
култура!
Варна, Петровъ-день, 1934 г.

Лейтенантъ Дудевъ

26. СЕПТЕМВРИЙ 1916 ГОД.
Тжженъ споменъ!... Тежъкъ день за малката
трална партия!... Тъй се наричаше оная групичка
отъ хора и неколко корабчета, която имаше наз
начение да поддържа роднитъ- води чисти отъ вра
жески мини.^Я те б-Ьха въ изобилие, защото врагъгь, усещайки все по-близо до сьрдцето си ножа,
който нашигв подводници му забивиха, не щаде
ше средствата въ борбата си противъ гюсъ и за
дръстваше изходите отъ пристанищата ни съ без
бройни мини —все по-нови и по-опасни. Върху плещигв на миночистачите беха легнали тежки зада
чи за изпълнение — проверка на проходи, прочист
ване на нови, поддържане на старитъ, претърсване
на съмнителни полета и редъ други.
На 26 септемврий 1916 год. се получи след
ната запов-вдь по щаба на флота: „Тралната
партия да замине за северния проходъ на минно
то заграждане, да провгьри прохода и го очисти
отъ вражески мини".
Кратко и ясно. Проклети руснаци! Пакъ еж
мишкували предъ нашитъ- брегове Изглежда, че

имъ е дошло до гуша отъ подводниците. Сега
пъкъ северния проходъ задръстили. Но нека не
мислятъ, че ние— миночистачигв — ще ги оставимъ
да ни запушатъ като въ бутилка.
Азъ б-Ъхъ корабникъ на ротата- Въ б ч. 30 м.
командирътъ, както преди всеки походъ, ме повика,
за да даде Н-БКОИ нареждания. .
— Какъ е морето? —ме запита той.
— Слабъ вътъръ и малъкъ прибой на брега;
ще може да се работи, г. лейтенантъ, отговорихъ азъ.
— Тръгнете веднага за северния проходъ подъ
командата на офицерския кандидатъ Бабевъ; а-зъ
ще ви настигна съ моторната лодка.
Предадохъ запов-вдъта. Закипъ- трескава дея"
телность. Всеки искаше пръвъ да е готовъ: закус
ка, пренасяне на прибори, стъкмяване на корабчетата, подаване на влЪкалата — всичко това се из
върши съ шеметна бързина — по навикъ. Я *Уабг
вото септемврийско утро предразполагаше - лии '
та беха весели, гъвкавитЬ моряшки тЪла стжпва*3
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бодро, а чести шеги и весели закачки прелитаха ••'; про?ивникъу.Левъзмутими и бездушни, мините ви
отъ уста въ уста, като чели се отиваше на саатба,\де^атъ, сгушени въ хладното туловище на мореа не срещу смъртьта.
то,-готови всЬки мигь да ви вдигнатъ на парчета
Храбри миночистачи, вие имате най-много въ въздуха. Надъ всвка мина требва да минете,
право да предвкусвате насладата отъ вашата по- вскна една поотделно требва да извадите и обезбеда, защото тя е лишена отъ поезията, която пе- вредите. А ГБ еж стотици безчувствени чудовища,
хотинецътъ чувствува при своята победа въ огнения непознаващи уплаха и отстжпление, надъ които
вихъръ на боя. Вие не стжпвате лице съ лице вие требва да пирувате следъ вашата победа. Бжсрещу умразенъ врагь; не можете да видите ужаса дете весели!...
въ очигЬ му, не можете да видите позорния му
„По м-Ьстата си за снемане отъ вързала!"
бътъ предъ вашия устремъ — предъ острието на ва- .Отблъсвай!". «Чисто на носа!" „Чисто на кърмашия ножъ — предъ победния ви викъ „ура!" Не! та"!. -Ходъ напредъ!"-.. Единъ подиръ другъ миВамъ е отнета тая наслада. Невидимъ е вашиятъ ночистачигЬ се оттеглиха отъ пристана, наредиха

^———Фг^ЯйФ
Фото Бончо Карастояновъ
ЕДИНЪ РОМННТИЧЕНЪ КЖТЪ КРНЙ ВИДИНЪ. СТЯРЯТЛ БОЙНИЦИ ПРИ БНБЙ ВИДИНИТЪ КУЛИ

се въ походенъ строй върволица и се отправиха
въ морето.
Въ залива ни настигна командирътъ на ротата
съ моторната лодка, поздрави обслугигв поотделно,
предаде сигнала „Следвайте ме" и застана на чело.
Малкиятъ отредъ миночистачи бе вече въ пълния
си съставъ: моторната лодка съ командира лейтенантъМинковъ и 12 човека обслуга, катерътъ „Ра• ковски" съ б човека, катерътъ „Бургасъ"-съ 10,
катерътъ „Калиакра" 9 и две гребни лодки десе
торни—по 8 човека.
Варна оставаше постепено задъ насъ. Минах
ме Евксиноградъ, завихме наляво и легнахме на
курсъ северъ. Предъ санаториума последва ржченъ
сигналъ отъ водача: „Подай приборите! Направ-

ление—по прохода на северъ!". Настжпи кратко
оживление. Корабигв се престроиха и заеха местата
си въ търсаченъ строй: Моторната лодка и кате
рътъ „Раковски"—напредъ, съ подадени миночистачни прибори, подиръ ГБХЪ — „Калиакра" вехопоставачъ, а следъ нея—катерътъ „Бургасъ* съ
двегЬ десеторни на вл-Ъкало.
По прохода—на северъ. Както много пжти
досега. Все сжщото море, понякога развълнувано,
понъкога спокойно и сънливо, а понякога развилняло, хвърлящо съ ярость вълнигЬ си върху кра
сивия варненски брегъ. Все сжщото море, което и
сега се пЪни предъ носа на кораба, пори се отъ
корема му и се прибира задъ него безъ следа
като че ли нищо не е било. Все сжшото море—въ-
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кове старо и въчно младо.
Бавно пъплеше отредътъ миночистачи на северъ. Минахме Лладжа монастиръ, настжпихме въ
опасната зона. Лека възбуда се носвше по тълата,
но външно всичко б е спокойно. Монотонно биеха
машинитЬ и, съ всеки ударъ, тласкаха корабите
напредъ. Погледите бъха устремени къмъ водача
и следъха ВСБКО негово движение.
Носътъ Екрене остана задъ насъ — поръхме
вече водите на залива предъ рекичката Батова.
Опасностьта ни дебнеше на всека крачка. Тукъ
проходътъ б-вше задръстенъ сь мини отъ русна
ците. Очаквахме вейки моментъ да заловимъ мина.
Изведнъжъ, далече предъ водача забелязахме плаващъ предметъ, който привлъче вниманието на
всички. Това б е изплавала мина.
Отредътъ спре. Водачътъ отдаде приборите,
отдели се, обходи мината и се върна обратно. Тоя
пжть заповедьта му бъ насочена къмъ мене: „Из
плавала руска мина. Огледайте я добре, и ако е
съединена съ котвата, откачете я". На корабника
Ризовъ заповяда да отиде да я разоржжи.
Азъ-взехъ една десеторна и отидохъ при ми_ита.' Лъснала чело на среща ни, обливана и леко
полюлявана отъ вълните, тя наточели ни се надсми
ваше. Издайнице, казахъ си азъ, значи тука нао
коло еж и другите ти посестрими. Сега ще се занимаемъ малко съ тебе тъй, че занапредъ ще те
впрегнемъ на работа срещу тоя, който те е заложилъ тука. Съ неговитъ- камъни по неговата глава.
Бързо заработихме по нея и следъ малко
успъхме да я откачимъ. Направихме няколко опита
да извадимъ котвата й, но така, само на ржце, не
вървеше. Тогава хвърлихъ дървенъ плавецъ на
местото, а края на вжжето подадохъ на катера
.Калиакра", за да извади котвата съ рудана си. Мо
торната лодка въ това време обираше миночистачнитъ прибори, които бъха заловили н"Ьщо; разбира
се—мина. Часътъ наближаваше 12.
По заповъдь на командиря, азъ се отправихъ
отново къмъ хвърления дървенъ плавецъ, за да
го за мъстя съ червена миночистачна веха. Едва
що се б-вхъ отдалечилъ на около 100 м. и два
силни взрива, непосредствено единъ следъ другъ,
разтърсиха околностьта.
Обърнахъ се. На местото кждето беше мотор
ната лодка видехъ да се издига грамадна тъмна
маса отъ вода и гъстъ черенъ димъ, между които
хвърчаха твърди предмети, хора и части отъ чо
вешки тъла. За мигъ, всички наоколо застанахме
като вкаменени. Ушите се заглушиха, но умовете
останаха бистри.
— Леви напредъ! — Дъсни назацъ! а следъ
малко — Двегв напредъ! изкомандувахъ азъ, като
въ сънь и лодката се понесе бързо къмъ местото
на катастрофата. Гребцитъ загребаха съ върховно
напрежение. Подканването б-Ьше излишно; всЬки
чувствуваше важностьга на момента и напря
гаше МИШЦИГБ до скжеване. Требваше да сеспасяватъ другарите! И при все това чувството, че ще
пристигнемъ късно, че ще спасимъ единъ по-малко,
ни давеше и довеждаше до полуда. Да бихме
могли да хвръкнемънъкакъ!
— Гребете момчета! — подканвахъ азъ отъ
време на време, ей така, по инстинктъ, за да за
глуша, поне малко, оня гнетъ, който ме душеше;
защото не е лесно въ такъвъ моментъ да егискашъ
само съ една ржка поврътника на кормилото, а сь
всички останали членове на здравото тъло да без-

действувашъ. Да тледашъ какъ на нъколко метра
още, нещастните другари се борятъ съ смъртьта
и очакватъ да имъ подадешъ секунда по-рано единъ
пръстъ поне отъ твоето здраво гкпо. На моменти
ме сподавяше мисьльта да се хвърля въ водата и
да заплавамъ нататъкъ. Като че ли така бихъ стигналъ по-рано, бихъ билъ по-полезенъ. Измама. Фи
зическото напрежение само би облекчило мжката
ми. Колко трудно е да се обуздае ЧОВ-БКЪ въ своя
устремъ!
Гребците, те еж добре. Спокойна е твхната
съв-БСть: греблата се огьватъ подъ напора на здравигЪ имъ мишци, ржцегв имъ стискатъ греблата
до вдървяване, ни една фибра не е въ бездействие.
"№ даватъ всичко, що могатъ. Подъ дружния имъ
напоръ. лодката се носи като стрела.
И какъ бавно, изминаха тия 100 метра!... Ни
щожните 100 метра, които ни дътгБхаотъ местото,
кждето до преди минута 12 жизнерадостни, човека
обираха закаченото миночистачно вжже. Сега тамъ
по средата на едно черно петно отъ саждитъ на
взрива, плаваше само дървениятъ покривъ на мо
торната лодка и тукъ-тамъ, изподъ тая черна маса
се подаваха и скриваха, ту кракъ, ту ржка, ту глава
отъ обезобразени човешки тъла.
Заработихме съ бързината на автомати., До
дървения покривъ плаваше морякътъ Никола Баръмовъ отъ Габрово. Запитахъ го „Можешъ ли се
спаси?" — „Ще мога, отговори той, дайте ми само
още една
спасителна риза". Подадохме му.
Той я взе и съ големи усилия успъ- да се качи на
плаващигв останки отъ моторната лодка.
Близо до насъ видехъ надъ водата две ржце.
Посегнахъ съ.лодъчнатакука и закачихъ подъ мишДитЪ едно тъло, вече почти бездушно. Това беше
ефрейторътъ Тома Томовъ отъ с. Симеоново —
Видинско. Извлъкохме го въ лодката и го обърна
хме съ главата надолу, за да изтече водата, която
беше погълналъ. Отъ силния ударъ на взривната
вълна беше контузенъ тежко въ гърдитъ. Дойде
бързо на себе си.
Въ това време други две ржце се бъха пока
зали надъ водата. — Пакъ сжщата работа, пакъ
сжщата участь. Това бъше морякътъ Тодоръ Максимовъ отъ с. Горно-Оръхово — околия Г. Оръховска.
Следъ него извадихме старшия подофицеръ
Асенъ Поповъ отъ с. Паталеница — Татаръ-Пазарджишко. Това бъше почти едно разрушено тъло:
главата обезобразена, двата крака счупени, свиркитъ излезли на страна. Не можеше да говори.
Само ржцетъ му бъха останали здрави, за да се
.. крепи още надъ водата.
Четвърти спасихме моряка Петъръ Бъчваровъ
отъ Варна. Той бъше сравнително по-незасегнатъ — контузенъ въ краката, единиятъ счупенъ
въ свирката. Бъше въ съзнакие.
Петиятъ бъше морякътъ Иванъ Трифоновъ
отъ с. Гигенъ — Никополско. Съ отнесена капачка
на Л-БВОТО колено и всички зжби нз долната челюсть избити, той сь сетни усилия се боръше
срещу водната стихия. Бъше въ съзнание.
Запитахъ го: „Кжде е командирътъ?" — но той
не можа да продума; изъ устата му бликаше кръвь,
която го давеше. Замъглените му очи издаваха
дълбока тжга, че знае нещо, но не може да ми от
говори вътоя моментъ.
Въ това време б-Ъха дошли наоколо и другит*
кораби. Продължавахме да търсимъ. Липсваха оШе
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6 човъка. Ровъхме съ куките и греблата въ водата,
дано закачимъ нъщо, напрягахме очи дано изподъ черната маса се покаже глава, ржка. или
кракъ — но напраздно. Спокойно беше склопило
морето своята мантия. Само плаващиятъ дървенъ
покривъ на моторната лодка, тукъ — тамъ разх
върлени трески отъ леки предмети, нъкоя спаси
телна риза и грамадното черно петно показваха
още мъстото на взрива. Вълните, като невинни
деца не чувствуващи скжпата загуба, бродъха вече
игриво и огъваха леко покривката отъ сажди —
траурното наметало надъ братската гробница. Я
свежиятъ вътъръ нъжно ги милуваше, нашепваше
погребална п%сень и отнасяше последните останки
надъ безкръстния гробъ!...
По обратния пжть за Варна!... Все сжщото
море, се сжщата вода облива, милва и гали тълата
на корабите; като че ли ги успокоява за загубата
на твхния братъ — водача; все сжщиятъ красивъ
брътъ, надвесилъ чело ни гледа сь своята наизменна усмивка; все сжщиятъ вътъръ облъхва загоре
лите лица и шепне: „Война!... Жертви!., дългь!..."
Монотонно биятъ машините, тжжно стенатъ
ранените, искагъ вода и питатъ: „Кои еж спа
сени?1'. .Кжде е командирътъ?*. Сълзи ме бъха за
давили. Язъ плачехъ... Бъхъ корабникъ на ротата!...На другия день празднувахме погребение. Из
пращахме до вечното имъ жилище подофицера
Ясенъ Поповъ, който издъхна още въ морето, по
•жтя за Варна, и моряка Тодоръ Максимовъ; той
се помина, следъ като бъ пренесенъ отъ кораба въ
лечебницата на флота.
Бавно стжпваха миночистачите следъ тленнитъ
останки на двамата другари, а въ паметьта имъ се
нижеха единъ следъ другь още ЖИВИТЕ образи на
ония шесть герои, които вчера останаха въ морето
— въ залива при реката Батова: командирътъ
лейтанантъ Минковъ, старши подофицеръ Михаилъ
Сапунджиевъ, младши подофицеръ Иванъ Габров
ски, ефрейторъ Павелъ Каракоцеловъ, ефреиторъ
Александъръ Ничовъ, ефрейторъ Василъ Дончевъ.
Следъ нъколко дена навестихъ въ болницата
тримата ранени. Морякътъ Иванъ Трифоновъ мо
жеше вече да говори.
— Спомняте ли си, г-нъ корабникъ, ми каза
той, когато ме спасявахте. Вие ме питахте „кжде е
командирътъ?". Тогава не можехъ да ви отговоря.
Сега, много късно, уви! мога. Той плаваше
на л-вво отъ мене, само съ дъсната ржка; лъвата
беше неподвижна и въ кръвь. Кога е потъналъ не видЪхъ.
^
къню
Къневъ какъ
спаси
така невредимъ, единственъ отъ 13-те човъка на
водачната лодка?
- Нему помогнаха случаятъ, личната му храбрость и готовность за самопожертване. Когато корабникътъ Ризовъ отиваше да Р а з о Р * * " ™ В Т Ъ
лата мина, поиска единъ помощникъ. Командирътъ
тогава ни запита: „Кой желае да отиде съ кораб
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ника?". „Язъ, г. лейтенантъ", се обади Къйев!
те ли е страхъ; не помнишъ ли, какво СТЯНЕ
Бургасъ?" Той искаше съ това да припомните*.
чая съ загиналите преди два месеца при разоржтка* м .
ване мина въ Бургаския заливъ. Къневъ, обаче, не "
се поколеба никакъ. „За Царя и за отечеството",
беше готовиятъ му отговоръ, стжпи бодро и отиде
доброволецъ за разоржжаване мината. Следъ малко
тъ се връщаха, за да откаратъ на катера разоржжената мина. За успешната имъ работа, команди
рътъ, много радостенъ, ги поздрави два пжти:
„Отлично! Отлично!"
— Я какъ се случи нещастието?
— Приборите, по вс^ка въроятность, бъха
заловили две мини наведнажъ. Командирътъ ис
каше да ги оберемъ и следъ това да се даде объдъ.
Часътъ беше вече 12. Бъхме се заловили за търсачното вжже и обирахме внимателно. Изглежда,
че тукъ русите еж заложили мините много на гжсто й плитко подъ водата. Вследствие на това и отъ
слабото вълнение, лодката е ударила едната. Втора
та мина се е взривала по детонация отъ първата.
Какво точно произлезе, незнамъ, защото "още
следъ първата взривна вълна, азъ, безъ капаче на
коленото, съ избити зжби и силно зашеметенъ,
хвърчахъ нагоре заедно съ другите, въ смесицата
отъ вода и гжетия черенъ димъ.
— По за вЯрване е, казахъ азъ, че първата
мина се е взривала не отъ ударъ на лодката, а отъ
това, че търсачното вжже е взривало патрона, койтв
руснаците напоследъкъ поставятъ подъ минитъ
си, специално за борба противъ миночистачитъ
Сбогувахъ се съ пожелание за скорошно
оздравяване.
Отивахъ си въ ротата. Тя е пакъ попълнена,
пакъ готова за действие. Местата на загиналите
се заеха отъ нови бойци. На вечерна проверка име
ната имъ се не споменаватъ. Те напуснаха малкия
списъкъ на миночистачната рота и вл-взоха въ про
странния списъкъ на историята на България!
Около 15 дена следъ случката, на скалистия
брътъ при Калиакра бъ изхвърленъ трупътъ на
младшия подофицеръ Иванъ Габровски, а южно
отъ Созополъ — на ефрейтора Павелъ Каракаце'
ловъ. Самотни стражи стоятъ тъхнитъ гробове тамъ
и сочатъ на ИДНИГБ поколения пжтя къмъ родните
предъли.
Останалите четири човека морето не пожела
да върне. И днесъ, когато коваренъ врагъ иска да
ни изтласка отъ морето, изъ братската гробница
въ Батовския заливъ излита дружно ТБХНИЯТЪ духъ,
носи се волно по морската ширь, чертае грани
ците на морска България и съ шепота на вътъраморецъ подканва: „Къмъ морето...! Къмъ морето...!"
Възпроизведено по разказа на участника —
зап. мичманъ II рангъ Нлександъръ Джеферовъ, тогавашенъ корабникъ на Миночистач
ната рота.
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Фра Дяволо
К О Н Т Р Я БАНДН
Надъ морето е легнала • една тъмна нощь. забравялъ следъ некое лудо пиянство.
Отпуснахъ се да разказвамъ за кутията си, не
Една контрабандистка нощь, както се изразява за
защото
е н-вкакъвъ цененъ предметъ — тя е
МЪГЛИВИТЕ беззвездни нощи старшиятъ оть поли
цейския учасгькъ, изпълняващъ двойната длъж- стара и доста напукана — а само да изясня, че
ность: да пази реда въ малкото градче и да лови всички еж свикнали да я виждатъ на гърба на
контрабандисти, каквито внезапни гости често спо- лодкаря и никому не прави впечатление този
фактъ. Даже и митническиятъ стражарь, който въ
хождатъ пустинния му брътъ.
такива
тревожни нощи като настоящата, си отваря
— Морето клони на буря, та тая нощь едва
ли ще се мернагь, възразява Ламбо кафеджията, ОЧИТЕ на четири и подозрително следи, какво се
поднасяйки трето шишенце мастика на екипирания внася или изнася отъ ЛОДКИТЕ, никога не е запиталъ моятъ приятель, какво мжкне, а се е задововъ боева готовность пазитель на фиска.
— Пъкъ азъ ти казвамъ, че ще се опитатъ. лявалъ само да рече:
— Отъ рисуване ли, Герасиме? На което
Имамъ положителни сведения, че снощи къмъ
Созополъ една подозрителна лодка е забелязана приятельть на МОИТБ професионални магии отда прави волти далече въ морето и да се върти връщалъ:
— Отъ рисуване. Пакъ изписа една снимка
на едно место като куче, дето си е захапало опаш
ката. Яма ще я пипна азъ тая опашка, та ще има — ама чудо ти казвамъ — като че съ машинка е
правена, а не съ ржка.
козина да хвърчи.
Герасимъ нарамва кутията ми, пожелава на
При това многозначително подмятане, старшията хвърля единъ заканителенъ погледъ къмъ старшията да излови ВСИЧКИТЕ контрабандисти, каз
Герасимъ, който лениво клати краката си на дъс- ва лека нощь и се кани да тръгне. Въ това време
чената скамейка отъ другата страна на масата. едри капки дъждъ започватъ да чукатъ по широ
— Че хвани я, азъ какво... азъ въ тия работи ките листя на смокината и даже пада една точно върху
запаления край на цигарата на старшията и я угасява.
не се бъркамъ — знаешъ баре.
— Заваля, изръмжава той — ще обърка ра
— Знамъ азъ, знамъ. Яма знамъ, че и ти
миналата недвля си премъкналъ една торба ци- ботата.
— Какво ще я обърка, обажда се Герасимъ,
гареви книжки. Не можа само да ми паднешъ, та
по-скоро ще я оправи и ти нъма да висишъ цвла нощь
да видишъ делфинъ на четири крака.
— Язъ ли? — грешка имашъ, старши, азъ като ловджийска хрътка. Нали знаешъ, че контра
въ такива работи не се бъркамъ. — Вижъ да банда въ дъждъ се не прави.
Глухъ шумъ на разбита вълна долитна долу
имаше н-Ькжде ракишоръ или винце — презъ три
кордона стражари го прекарвамъ. Яма, друго, не отъ каменистия брътъ.
ми е работа.
— Ето че бурята почва — хайде да се при
Старшията излива и третото шишенце въ бираме докато не е плисналъ дъжда, подканя ме
широкото си гърло и, засенчвайки съ длань очите си Герасимъ и дружелюбно потупва старшията по ра
отъ светлината, която окачения на близкото дърво мото — хайде пъкъ прибирай се и ти — кошрафенеръ изпуска, започва наново да се взира въ банда въ буря нъма, кардашъ.
тъмното море.
Старшията се двоуми, после бавно издърпва
— Тури очелкитБ, старши, така съ просто око мустака си, повдига съсухрената си фигура, на която
не можъ видя параходъ, та камо ли контрабан- като окачени на греда висятъ стародревната калъчка
джийска гемия, задява се съ властьта Герасимъ. и барабанниятъ револверъ и тримата се отправяме по
— Само да се м^рне — отъ окото ми н^ма тъмната уличка.
да се изплъзне. Това око, брайно, презъ войната
— Нейсе... ще ми паднать другъ пжть, —
англофренски патраулъ зърваше въ тъмнината, та тая нощь н-Ьма да смъятъ, че въ дъжда само
камо ли сега..
на цигарени книжки ще ми стане всичко — изсумГерасимъ пуска още никаква шега, после ле тява старшията и заканително добавя, че утре вениво се протьта, една широка прозявка разкри- черь ще ги пипне непременновява изпеченото му моряшко лице и, като разкършва
— Ями отъ де знаешъ, че еж цигареви книж
отпуснатата си снага, става и се обръща къмъ менъ. ки, пита Герасимъ. Да не би да е захаринъ?
— Я да си лъхаме, че утре нали рано ще — Книжки еж. Имамъ сведения. Захарина май
отиваме на риба?
че се е поотребилъ въ Турско, та го н-вма много.»
Язъ отвръща мъ, че не ми се спи още и че
И добриятъ пазитель на фиска, спъвайки се,
ще ми бжде приятно да правя компания на стар по камънаците изъ тъмната уличка съ явно недо
шията.
волство изругава и бурята и дъжда и всичко.
— Тогава да занеса кутията въ кжщи, добавя
— Язъкъ че вдигнахъ на кракъ момчетата.
лодкаря и повдига голъмата ми кутия съ боите, Нищо не излезе. Иначе щъхъда пипна нъкоя и ДрУ'
която лежи до нась на масата.
га хиляда.
Герасимъ ми е добъръ приятель и почти всЬки
— Че отъ де ще дойдать тия хиляди, съ явно
день съ неговата лодка обикаляме бръта, за да ри- подозрение запитвамъ азъ.
сувамъ етюди. Това е добре известно на всички.
— Отъ де ли? За тесте книжки глобата е 50
Я понеже освенъ това Герасимъ ми е и хазяинъ, лева, и половината еж на тоя дето ще залови кон
кутията ми е често на гърба му. И самата кутия трабандата. Смътай сега какво ще капне, ако чое добре известна на жителите въ малкото селище, въкъ пипне една торба стока • . .
защото не веднажъ еж я виждали да виси въ н-ЬЯзъ нъмамъ никаква охота да смътамъ, колко
коя кръчма или на оградата на нЪкое кафене, прави половината отъ стойностьта на единъ човалъ,
кждето моятъ доброволенъ адютантъ често я е и се задоволявамъ да кажа, че сделката не е лоша-
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— Какъ ще е лоша бе, при тая сакънтия и
хилядо лефуни не еж за изпущане, та камо ли . . .
изтръгва се тежка въздишка отъ гърдите на спжтника ни.
— За хилядо лева не се бъхтвамъ като тебе
да броя цигареви тестета, небрежно прекъсва мъл
чанието си Герасимъ. Вижъ, да е захаринъ — иди
доди — три-четири кила по две хиляди — полови
ната — дзънъ! — по три-четири хиляди на джебъ.
— Яде ти се сиренце на тебе, ама . . .
— А бе да не си толкозъ строгъ и опитенъ
по тия работи, ще хапне ЧОВ-БКЪ сиренце и ей така
подъ носа ти на гръбъ като тая кутия ще ги
прекарамъ. Яма дипъ че си строгъ, пъкъ и азъ не
съмъ като ония . . .
Тези реплики между Герасимъ и старшията
турятъ край на разговора ни, защото б-вхме стиг
нали вече до участъка и старшията се отдели.
Следъ прекосяването на една малка уличка, се
прибираме и ний. Изтърсвайки мократа си фуражка
о дъските, Герасимъ започва да се см-ве съ единъ
пискливъ лукавъ см%хъ.
— Хи-хи-хи, много строгъ старшия бре, чов-Ькъ
не може и зърно да изконтрабандира отъ него. . .
И когато азъ запалвамъ лампата, усилвайки
пискливото си кикотене той оставя предпазливо
кутията ми на миндерчето, прегръща я съ двете
си ржце и кикотенето му става истерично.
— Строгъ чов-Ькъ брей, отъ де се извъди такъвъ дяволъ, хи-хи-хи . . . !
— Какво така си се разкикотилъ, очуденъ отъ
необичайното проявление на мълчаливия морякъ,
му извиквамъ азъ.
Той отведнажъ сдържа смеха си между зжбит-Ь, поглежда ме иронично и като отмества ку
кичките. на кутията ми повдига мокрия й, изплъсканъ съ бои капакъ.
— Строгъ чов-Ькъ брей, пиле не може да прехвръкне отъ морето къмъ брега.
Н-Ькаква лъскава белина привлича погледа ми
къмъ кутията- Вториять погледъ е достатъченъ да
ме убеди, че въ кутията ми н-Ьма нито боите нито
четките, а на ГБХНО мътто стоятъ наблъскани едно
до едно малки, обвити въ лъскава опаковка па
кетчета.
— Какво е това, Герасимъ?
— Захаринъ. Оня балама чакаше цигареви

книжки и то презъ нощьта, а пъкъ то изл-взе за
харинъ и по видело.
И на крайната ми изненада опитниятъ мо
рякъ разказа простата история, въ която моята
невинна кутия е взела активно участие.
По икиндия въ морето се показала мотор
ницата на Яли Чаушъ въ Цариградъ. Никой не й
обърналъ внимание, защото всички я помислили
за моторницата отъ Янхиало, дето ходи да донася
бензинъ за мотора въ каменната кариера.
Пъкъ и полицията очаквала гемия, а не
моторница. Та тъй, Герасимъ заедно съ Христоско Хубавеца и Петрушанъ се качили въ не
говата лодка и насамъ, натамъ, ужъ хвърлятъ чапари за скумрии — догьтрали се до мотора... и
натъпкали моята кутия. И следъ това Герасимъ
открито я пренесълъ подъ носа на митническия.
Даже той ми пратилъ много здраве, като вид-влъ
кутията ми у Герасимъ, и му рекълъ да ме попита
кога ще го рисува мъ, та да се подстриже по-добре.
Това е. Кутията излезе най-мунасипъ за тая
работа!
— Че какъ така се СЕТИ именно съ нея да
прекарашъ контрабандата?
— Ба, н-вма да се сетя, отвръща лукавия
контрабандистъ. Язъ още, откато дойде, тукъ й
ударихъ окото и я измервахъ, колко събира...
— Е, колко?

— Три кила.
— Ями боите кжде еж?
— ТЬ еж въ лодката. Утре, като идемъ да
рисуваме, пакъ ще си ги туримъ вжтре.
Никакви сръдни и упреци, че ме е уплелъ
въ такава история, не помогнаха. Герасимъ сти
хийно почна да брои пакетчетата и да ги дъ\пи на три
части: за него, за Хубавеца, за Петрушанъ, за
него, за Хубавеца, за Петрушанъ — подслаждайки
приятното си занимание съ лукавото „хи-хи, хи-хи—
строгъ старши брей!"
Така никога неволно б-вхъ взелъ участие въ
контрабандната афера и нека ми простятъ и небето
и закона, че не отворихъ до сега уста по тази ра
бота. Герасимъ беше добъръ човЪкъ и страшно
му требваха пари за свадба. Я безъ захарина
свадбата му зз чернооката огнена дъщеря на фаропазителя надали. ш/Ъше да стане-

ВОДЕНЪ СПОРТЪ
XI ОБЩОБЪЛГАРСКИ ПЛУВНИ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА ПЪРВЕНСТВО ВЪ БЪЛГАРИЯ
Откриването на състезанията стана по устано
На 23 септемврий т. г. следъ пладне се произ
ведоха въ басейна на Диана-Бадъ, София, отъ Г. вения олимпийски церемониялъ. Главниятъ ржкоУ. Т. на Б. Н. М. С. единадесетите плувни състеза водитель по плуване при Б. Н. М. С. г-нъ инж.
ния за държавно първенство. Въпреки неблаго Даракчиевъ представи на приежтетвуващитъ офи
приятното време, състезанията бЪха посетени отъ циални спортни органи състезателите — 24 мжже
значителенъ брой граждани и любители на плув и юноши и 8 дами отъ различните клонове на Б.
ния спортъ. Въ трибуната за официалните лица ли Н. М. С. —, които отдадоха олимпийския поздравъ
чеха : кметътъ на София г. инженеръ Ивановъ, глав- съ вдигане на дясната ржка. Въ този моментъ воен
ниятъ инспекторъ по физич. възпитание при м-вото ната музика засвири националния ни химнъ, цъна просветата г. майоръ Братановъ, почетниятъ лата публика стана на крака и националниятъ трипредседатель на Олимпийския комитетъ г. Ст._Ча- цвъть се издигна на съответния стожеръ. Главниятъ
прашиковъ, председательтъ на Б. Н.М. С. проф. Д-ръ инспекторъ по физическо възпитание поздрави
Ст. Консуловъ, гл. ред. проф. Я. Арнаудов** председ. плувците и имъ пожела добри постижения, следъ
на Софийския ни клонъ проф. Д-ръ Ст. Бончевъ и пр. което съ подходяща речь г-нъ Ст. Чапрашиковъ

М о р с к и СГОВОЕЪ
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100 м. Гръбъ. 1). Г-ца В. Добрева 2 м. 12 с
,2). Г-жа Кадиева 2 м. 12 с. 3)- Г-жа Д-ръ Милева
2 'м. 24 2|5 с.
100 м. Жабно. 1). Г-ца В. Ангелова Соф. 2 м.
22 с. 2). Г-жа Д-ръ Милева 2 м. 22 3|5 с. 3) Г-ца
Добрева 2 м. 30 с. Г-ца Стамболова 2 м. 35 с.
Г-ца Сербезова 2 м. 3 8 с.

$1*1'

Юноши.,

.Оьстезателит-Ь, строени преди състезанието

:,

50 м. Жабно. 1. Ст. Даскаловъ .48 с. 2. Ц'
Въкавчиевъ 54 с. 3. Мих. Маргаритовъ 54 2[5 с50 м. Свободенъ стилъ. 1). М. Маргаритовъ
35 с. 2) Ц. Въкавчиевъ 354!* с. 3) М. Илиевъ 44 с.
На края бъха раздадени наградите лично огь
-председателя на Софийския клонъ на Българския
Народенъ Морски Сговоръ г. проф. Бончевъ.

провъзгласи състезанията за открити.
' •
Главенъ сждия по състезаниятв беше неуморимиятъ спортенъ деятель и главенъ редакторъ на
в. „Спорть" г. Иванъ Селвелиевъ..
Резултатите еж следнитЬ :
100 м. Свободенъ стилъ. 1. Дончо Илиевъ
(Соф.) 1. м. 26 с. 2. Тр. Ангеловъ (Вид.) 1 м. 264|5 с.
с. 3). Ем. Хеския (Соф). 1 м. 29 с. 4). Ерн. Слабко (Соф). 1 м. 37 с. 5). Я. Паскалевъ 1 м. 40 2/5 с
6). Д. Коновъ 1 м. 45 4(5 с. (Въ две серии).
200 м. Жабно. 1). Пет. Еранекъ — 3 м. 45 е
2). Ллб. Елазариевъ — 3 м. 57 1(5 с. 3). Дим. Ко
новъ 4 м. 13.
400. м. Свободенъ стилъ. 1). Г. Бръснаревъ
(Вид). 7 м. 1 с. 2). Олекъ Обухъ (Варна) 7 м. 40 с.
3). Ат. Слънчевъ — 7 м. 52 4|5 с. 4). Ем. Хеския 8
м. 5 с. 5). Д. Коновъ 8 м. 23 с. б). Алб. Елазариевъ
8 м. 49 с. 7). Ян. Паскалевъ 9 м. 25 с.
100 м. Гръбъ. 1). Ол. Обухъ 1 м. 45 с. 2). Д.
Илиевъ 1 м. 50 с. 3). Пет. Иранекъ 1 м. 51 с.
Скокове. 1). Ат. Богдановъ 2). Г. Димитровъ
Дами.
100 м. Се. стилъ. 1. Г-жа Д-ръ Милева (Плов-<
2 м. 8 с. 2). Г-ца В. Добрева (Соф). 2 м. 35 с.

Единъ красивъ скокъ

Почетният* председатель на Олимпийския комитетъ
г. Ст. Чапрашиковъ приветствува състезателите

Изобщо взето тия постижения не еж много
добри. Това може да се обясни на първо мЪсто сь
лошото време, а второ съ студената вода, която
накара около 30 други състезатели отъ Б. Н. М- С
да се откажатъ да участвуватъ въ състезанията. Въ
връзка съ тия резултати, уместно е да споменем*
думите, отправени отъ инж. Даракчиевъ къмъ сьстезателитв при предобЪдната репетиция, а именно,
че Б. Н. М. С. нЪма.за главна и крайна цель Да
зарегистрира рекорди, а да обучи българския народъ масово въ тоя хубавъ и най-полезенъ спорть-

. .

ТЕЛЕФОНЪ

СТРОЕЖЪ НА КОРЯБИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЛОДКИ КАТО:

326.

Щ

Ц§

ДОоторни, рибареки, шртни, дукеозни, пдатноходнй и др. ш
Строежъ, монтажъ и поправка на всвкакви видове машини и инсталации. г&
=25
СПЕЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗА ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ, РЕЗЕРВУАРИ
И ЕЛЕКТРОЖЕННИ ЗАВАРКИ
т
Гарантирана веща й прецизна работа при най-конкурентни цени.
б-Ю Ш

Българско Акционерно Дружество

„ПОСТОЯНСТВО"
РУСЕ
КОНЦЕСИОНИРЯНП ФЯБРИКЯ
за ленени, памучни, копринени и
полуютени издалия.
*11*Т"®3 \Р\УГ9} VЛ^ЛЗ

БЪЛГЯРИ, ПЖТУВАЙТЕ П О ^ ^ 0 $ }

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО

^да

т

~ ВАРНА.

^•5»^» • Ь яар»хсши,-за да получите въз
Използувайте я?у>п?.
да'се полюбувате на морето!
СК^-.ираходитъ 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 който привличатъ хи
ляди и хиляди туристи отъ всички краища на свъта.
Дружеството поддържа три редовни линии:
а. Крайбрежна: Варна—Б-вла—Месемврия—Анхиало—Созополъ—Бур
гасъ— Кюприя—Василико—Ахтополъ и обратно;—два пжти сед. мично. — Отъ 15. юний до 15. септемврий директни съобщения
Бургас^ — Варна и обратно, специално за курорта.
б. Пирейска: Варна — Бургасъ — Цариградъ — Пирея — Хиосъ—Митилинъ и обратно— два пжти въ месеца.
в. Александрийска: Варна —'Бургасъ — Цариградъ — Родосъ — Пале
стина — Александрия — Портъ-Сайдъ — Островъ Кипръ— Пирея и
обратно — два пжти въ месеца.
При групови пжтувания дружеството прави намаления на тарифите си
отъ 30 до ЬЪ% (но не и върху храната).
Особенъ интересъ представлява пжтуването до Александрия, което се извърш
ва съ луксозните и бързоходни параходи «Бургасъ" и „Царь Фердинандъ".
ОБИКНОВЕНИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРЯНА:
|3а Александрийския рейсъ:
За Пирейския рейсъ:
1
класа
.
лв.
8000
л_
\
I класа . . лв. 5000
Отиване и
И
И
II класа . . лв. 6000
?п ъ,Г НР
И класа . . лв. 4600
връщане
2000
III класа • • . лв. 4000
връщане
| ,„ к л д с а . # ^
За крайбрежния рейсъ
I класа . . лв. 400
I класа . . лв. 680
Варна—Лхтополъ
Варна—Бургасъ
I!
класа ... лв.300г
II
класа
.
.
лв.
540
и обратно
л-и обратно
Ш класа . - лш-20&
Ш класа. . лв. 360
Храна по лв- 150 на день за I и II класа, за българското крайбрежие.

З а б е л е ж к а : Свърхъ горнигЬ такси за пжтнкшкитъ билети се събиратъ дополнително кейово право въ Варна и Бургасъ по 15 лв., а въ магкит-Ь крайбрежни пристанища по 5 лв. на лице.
• Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващигв, се получавать отъ
агенциите въ Варна и Бургасъ и крайбрежните, а сжщо и отъ Дирекцията.
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3. Начини за вдигане на потънали кораби отъ Хр. Русевъ; 4. Морето
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