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ВАРНА

ЦАРИЦАТА

НА ЧЕРНО МОРЕ, —•

ИДЙ-КРДСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГО-ИЗТ. ЕВРОПД

ВАРНА

Най-модерни бански съоржжения за судени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банит-в, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
КРЯСИВИ ОКОЛНОСТИ. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близкитъ околности, както и до Цариградъ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТЪ — развлечения: театри,
кинематографи, тенисъ клубъ, морски тържества.
ГОЛЪМИ МУЗИКЯЛНИ ТЪРЖЕСТВЯ въ началото на
м. августъ съ участието на - най-виднитъ български
артисти. Презъ сезона гостуватъ народния драмати-.
ченъ театръ и народната опера.

Условия ни живота най-износни
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лева легло.
Частни квартири отъ 1000—4000 лева за стая съ две
легла на месеца!
Объдъ или вечеря въ първокласни ресторанти отъ
40—60 лева.
Въ второстепенни ресторанти се получава здрава и
изобилна храна на по-низка цена.
Табълъ д'отъ отъ 100—120 лева.
Лътовна такса и карта за цълия сезонъ 20 лева.
ТЯКСЯ ЗЯ БЯНИТБ:
( I класа кабина 10 лв,
1. Студени бани | ..
5 лв.
класа кабина 30 лв.
'_
. " • ( I кла
2. Топли бани | .
„
20 лв<
, Басеинъ , . . . . . . . . . . . . . 15 лв.
• Отъ 15. юний до 15. септемврий лътовницитв се ползуватъ съ 25 # намаление
по българскитЬ държавни
желъзници. .
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Г. КУПОВЪ

НАШЕТО РИБОЛОВСТВО

Преди да се пристжпи къмъ разглеждане на
въпроса за нашия риболовъ и ВЪЗМОЖНОСТИТЕ му,
ще направимъ едно малко извлечение отъ данните
за неговото сегашно състояние.
Годишенъ уловъ на риба въ ср-вдни числа:
количество
наето
Черно море
1,613,000 кгр. кржгло
51\3'
крайморски блата 226,000 кгр.
„
7*2
Дунавъ
527,000 кгр.
.
17*
дунавски блата
760,000 кгр.
„
24 ,
вжтрешни р^ки
17,000 кгр.
0'5
ЗЛ43.0ОО кгр. кржгло
ЮО.О
Числата не еж абсолютни, защото въ тъхъ не
влиза контрабандираната риба или тая, уловена отъ
мъстнитв крайбрежни жители, безъ да бжде изне
сена на пазаря. Допусканите възможности могатъ
да увеличатъ общите числа съ около 15%. Тоя
допускъ ще се отнася къмъ всички отделни групи,
така че числата запазватъ относителностьта си.
Уловътъ на риба въ вжтрешнит-в ръки е извън
редно малъкъ и не представлява обектъ за стопан
ско проучаване, освенъ въ изключителни и твърде
специални случаи. Тоя видъ риболовъ представлява
интересъ за така нареченото любителско риболовство и коренно се" отличава по естество и по съдър
жание отъ морския риболовъ, така че гръшка
е смесването му съ него и третирането му като
разновидность на единъ й сжщи отдълъ отъ
народното стопанство, още повече, че възможности
те му еж твърде ограничени.
Действителенъ обектъ на народното стопанство
представляватъ дунавскиятъ и черноморскиять ри
боловъ.
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ на риболова по Дунава еж твър
де ограничени и нъкакво извънредно разширение
мжчно би се предположило. Известни подобрения,
както на Дунава, така и по отношение на дунав
ските блата би донесло едно увеличение, достигащо
, до 15$ отъ общия уловъ или 200 до 300 хиляди кгр.
нови количества риба, което заслужава известно
внимание.
Най-голЪмъ интересъ представлява морскиятъ
риболовъ по своите възможности да се развие до
положението на националенъ поминъкъ.
Морскиятъ риболовъ требва да раздълимъ на
блатенъ и чисто морски. Въ блатния риболовъ въз
можностите еж сжщо ограничени, но безусловно и
тамъ биха могли да се достигнатъ значителни ре
зултати, които ще доведать до удвояване на коли
чеството на ловената до сега риба тамъ.
Чисто морскиятъ риболовъ е най-сериозниятъ
обектъ на нашето стопанство съ широки изгледи за
развитие, което обстоятелство го поставя въ редо
вете на единъ отъ главните национални поминъци.
Споредъ данните на вещи лица, ние можемъ да достигнемъ до 12,000,000 кгр. ежегоденъ уловъ на
риба и то при сравнително малко напрежение.
Не може да се появятъ опасения, че консумацията
не търси такива количества. Тукъ може да сме
спокойни. Българинътъ е петименъ за риба и, ако
сега се въздържа отъ употребата й, това се дължи
на нейната цена, а най-главно—на липсата й. Смело,
безъ увлечение можемъ да допуснемъ, че едно

10,000,000 кгр. производство годишно ще се погъл
не безъ особено затруднение отъ консумацията, при •
приемливи цени. Днесъ у насъ на глава се пада
500 грама риба годишно, когато на французинъ и
финландецъ се падатъ по 5 кгр., а на шведецъ, англичанинъ, холандецъ — по 25 кгр., а пъкъ на норвежецъ — 300 кгр.
Ще разгледаме условията, при които става се
гашното морско рибуване.
Нашиятъ риболовъ е преимуществено крайбръженъ. Цялото количество риба се лови на една
крайбрежна ивица отъ 3—4 клм. Употр-вбяватъ се
за това даляни, гъргъри и грибове.
Далянитв еж неподвижни уреди, поставени на
определени места, непосредствено до крайбрежието
и чакатъ рибата да влезе въ ТБХЪ, за да бжде
уловена. Въ т-Ьхъ се лови преимуществено пасажна
риба. Уловътъ имъ годишно достига до 1,163,000
кгр. Тоя начинъ на рибуване поставя улова на
случайностьта. Яко случайно подъ влияние на хидрологични или метеорологични причини има отклоне
ние въ пжтя на рибата, макаръ и незначително понавжтре въ морето — уловътъ е пропуснатъ. Но и
при крайбрежното минаване на рибата само една
незначителна часть отъ нея влиза въ приготвените
й примки.
Въ помощь на далянитв, но, все пакъ, за твърде
близката ивица около брега, за пасажнитв риби
служатъ подвижнитъ- уреди за ловене чрезъ гъръ-гъра
съ аламани. Тоя уловъ е преимуществено нощенъ.
Благодарение на това, че лодките, които се употрЪбяватъ за такъвъ риболовъ еж сравнително съ
малъкъ районъ на действие, тъ не могатъ да се отцалечаватъ твърде много отъ бреговете, защото
пасажътъ на рибата става презъ най-непостоянния
морски сезонъ.
Напълно сме убедени, че всичката риба, която
минава на 5—6 клм. далеко отъ бръта, избътва отъ
нашите мрежи.
Къмъ местнит-в риби спада калканътъ, който
дава годишно 244,000 кгр. Калканътъ се лови само
презъ месеците априлъ и май съ дънни мрежи,
презъ което време той се приближава най-близко до
брега. Презъ другото време калканътъ се оттегля
по-надалеко оть брега, като търси по-дълбоки
места.
Това еж най-ценните въ стопански смисълъ риби.
ТБХНИЯТЪ уловъ сега е около 73% отъ цялото ко
личество риба, извлечена отъ морето.
Интересъ за развитие и разширение на нашия
риболовъ представляватъ изброенитъ по-горе па
сажни риби и калканътъ. Яко е възможно увели
чението на техния добивъ, тогава действително риболовътъ у насъ ще има основание да се третира
като обектъ на повишена стопанска дейность.
Изнесеното до тукъ е напълно достатъчно да
даде една обща представа за това, въ какво поло
жение е риболовството ни.
Това вече дава достатъчни данни, за да се правятъ
заключения и да се указватъ начини за неговите
подобрения.
Въ втора статия ще разгледаме откриващи
те се възможности и пжтя, по който могатъ да се
достигнатъ.
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МОРСКИ СГОВОРЪ
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МОРЕТО В Ъ БЪЛГАРСКИТ-Ь НАРОДНИ ПЪСНИ-О
IV.
Тридесеть момци задеватъ хубава Ружица, а" тя
Въ юнашкитв и историческите пъхни на единъ отговаря: Мога да прислужвамъ на всички ви, но
народъ еж отразени идеалите и стремежите; нрав да любя само едного и той ще бжде онзи, който
ствената и физическата мощь на народа, който е би преплавалъ морето и отъотвждморската страна ми
ЖИВ-БЛЪ на определено мъхто съ свои нрави и раз донесе златна ябълка. (Тукъ се явява митичната
бирания, има минало съ славни подвизи и културно- златна ябълка, конкретизираща представата за при
политически постижения, народъ, който и въ на казните богатства на задморските страни и жела
стоящето си се чувствува като етническа ц-влость нието за завладъването имъ). Предъ това условие
съ свои копнежи, идеали, стремежи и надежди. на момата-всички еж навели глави, но единъ скоВъзпеванитв отъ народния пъвецъ дела на юнаци, чилъ на юнашки нозе,
1
които вършатъ необикновени подвизи, еж худо„си облече пандзурна кошуля
)
2
жественъ синтезъ на народното минало, на прежи
и си зеде щица челико'а ),
вените отъ народа събития, често сплетени съ ху
си се фърли п'она Църно море,
дожествените образи на неговия наивенъ мирогледъ.
ми излъзе на край на краище,
Така напримъръ, граничането на българите съ Черно
и си найде златна яболшница3).
и БЪло морета, а презъ известна историческа епоха
Не си скина три злати яболка,
и съ Адриатическото море, се съглежда въ народ
яболшница отъ коренъ откорна,
ните песни, та и въ пъхеньта „Крали Марковата
си преплава пръку Църно море,
сила". Тамъ се разказва, че Крали Марко, като се
я донесе на чесна трапеза".
разхождалъ, разигралъ коня си, та се разтърсила
Щомъ го вижда Ружица се спуща къмъ него,
далата земя, и моретата се развълнували.
посреща го и го въ очи целува. Направили гол-вма
сватба, която продължила три месеца.
„Заиграло оно Църно море
Не се ли вижда въ тази пъхень освенъ мисъльта
и со него 'уба'о Б-БЛО море,
и вярата за отвждморскитБ богатства и копнежъть,
Синьо море бучи и клокочи"...
радостьта, любовьта къмъ смелия морякъ,, който
ТЪзи морета се откриватъ отъ височините на донася блага повече, отколкото се е искало и очак
ония планини, които еж станали родни балкани, па вало? За приказните задморски богатства мечтае
зители на българския родъ презъ време на страшни хубава Ружица. Отъ тридесеть момци, които я запревратности, що еждбата е отеждила на българите, дирятъ, тя си избира моряка или, както е казано
населили место, кждето се кръстосвали и сега се въ пъхеньта, оногози, който отъ отвждъ море й до
кръстосватъ идеите на два свъта: изтокъ и западъ, нася златна ябълка.
место, което е видело • блескава цивилизация и
Сжщо такива предимства еж цензъ за юнака,
ужаса на кръвнини и пожарища, на безправна ро който иска да вземе за жена дъщерята на краль
бия и безпросвътность. Всичко това се е отразило въ Латинъ (Бр.Миладинови: „Бълг. нар. пес". № 145).
устната ни словесность, изразъ на народния духъ Извършените отъ народния юнакъ Секула геройства
презъ течение на различнитв епохи въ историчес не еж достатъчни, за да му даде краль Латинъ дъ
кото сжществуване на българите. Въ тази сло щеря си. Той иска Секула да преплава морето и
весность народниятъ херой е художественъ синтезъ да донесе златна ябълка. Съ помощьта на своя конь,
на Ц-БЛЪ народъ, който е достигналъ трите морета, напомнящъ митичния конь Пегасъ*), той успешно
миещи населяваната отъ него страна; морета, които завършва подвига си.
неведнъжъ еж вълнували този народъ въ стремежа
„И го явна Секула детенце,
му да закрепи сжществуването си въ рамките на
и му стегна до деветь колана,
населяваната отъ него земя.
и се фърли п'она Църно море,
Други морета българскиятъ народъ не познава,
и 'оде'а тие що "оде'а,
споредь народните ни умотворения, освенъ въ една
и излъзе морската лам1а,
пъхень („Кр. Марко и дете Дукадинче" въ сборника
и на коня пжтьтъ му престрети".
на Б. Ангеловъ на стр. 177), кждето се назва, че
Явно е, че това митично сжщество представлява
Кр. Марко и дете Дукадинче еж плавали по северни опасностите на морската стихия: бури, вихрушки,
морета.
вълнения. То напомня дракона, който пазелъ злат
Представата за море е дадена въ стиха „Глу- ното руно въ Колхида, споредъ старогръцкия митъ
боко море гледъ нема". Тукъ единъ стихъ рисува за Яргонавския походъ, или чудовището Химера,
морето поетично съ най-характернит-в му черти: което държало въ пленъ принцесата Андромеда).
необозримостьта на морската ширина и неведомо- На отвждния брътъ Секула бива подмаменъ отъ
самовили, които играятъ хоро и канятъ юнака на
стьта на неговигв дълбочини.
• СМ-БЛИЯТЪ и предприемчивъ духъ на българина, състезания, но той нито имъ проговарва, по съвета
респ. на българоезичния славянинъ, който въ отдав на своя конь. Изтръгва златната яболшница съ ко
нашното минало е пребродилъ моретата до Цари- рените, връща се по море и си взема за жена
градъ, прочутъ съ СВОИТЕ богатства, до островите, дъщерята на краль Латинъ.
до Малоазиятския брътъ, до о-въ Кипъръ, до о-въ
Въ тази пъхень се виждатъ чужди заемки, но на
Малта, до Италия и пр., е намърилъ художественото тЬхъ тъй се е сложилъ националниятъ отпечатъкъ, че
си въплощение въ българските юнашки песни. НапримЪръ въ пъхеньта „Ружица девойка и тридесеть
) пандзурна кошуля — бойна ризница, каквато еж
момчина" (Бр. Миладинови: „Бълг. нар, пъх." №198, носЬли въ срЪднигЪ в-вкове.
2
стр. 314).
) щица челико'а — стоманенъ щитъ.
3

') Ср. „Морски сговоръ", г. XI, бр. 9.

) яболшница — ябълково дърво (ябълка).
- *) Пегасъ—крилать конь.
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тЬ еж станали оргинални български и еж въ съгласие
съ цялата пъсень. Надали биха могли да сжществуватъ чуждитъ мотиви въ нашата устна словесность,
ако въ живота и преданията на самитв българи не
еж намерили подходяща почва. Но другаде е сжщественото въ въпросната пъсень, а именно, въ ис
кането на краль Латинъ женихътъ да може да преплава морето и отъ тамъ да донесе приказно благо;
българинътъ юнакъ показалъ такова достойнство.
И тъй като народните песни овеков-вчаватъ отдав
нашните подвизи на народа, то въ наивно-хероичния образъ, въ дадената нар. п-всень, требва да се
вижда смълото мореплаване на ония българи, които
съ СВОИТЕ леки корабки еж достигали отвждморски
брегове (за които често еж били страшни), отгдето
се връщали съ богати подаржци и злато.
Въ пъсеньта „Латински краль и Огненъ" (Бр. Миладинови: „Бълг. нар. песни", №84), никому освенъ
на българина, представенъ въ образа на юнака Ог
ненъ, не може да се възложи превеждането на невес
та презморянка отъ Легенъ градъ за краль Латинъ.
Требва • да кажемъ въ този случай, че българите
еж били предпочитани за моряци. — Какъ много е
предпочитанъ юнакътъ Огненъ, смЪлъ мореплава
тели, се вижда отъ това, че въ бащиния му домъи
въ кжщата на невестата хранятъ кончето му съ
сухо грозде:
»Сна'и му готвятъ ждребе тригодишно,
що го ранетъ 'се со суво грозю,
що да пливатъ преку Църно море..."
Въ въображението на народа, респ. на народния
певецъ, Черно море останало като преграда между
българите и прикйзнигв за ГБХЪ богатства и кра
соти на Византия, наричана въ пъснитъ Легенъ
градъ и че само смълитъ мореплаватели еж може
ли да бждатъ техни обладатели.
Отвеждането на робини българки презъ насил
нически времена силно е затрогвало душата на на
рода. Това намираме въ редъ песни. Въ една така
ва песень, записана въ Прилепъ и печатана въ сбор
ника на бр. Миладинови подъ № 192, се разказва,
че хубава Янгелина е била пленена отъ Дервишъ
бегь войвода и отведена задъ морето. Братъ й
Митре преплавалъ Църно море съ конь, освободилъ
сестра си и я върналъ дома пръко Черното море.
Тази песень, изглежда, е по-нова вариация на
разгледаните по-горе юнашки лъсни за смъли МОреходци.
Къмъ морето, кждето «морянки хоро играятъ"
отвеждатъ будинска Рада пленена (Бр. Миладинови
— № 107, Б. Янгеловъ: „Б. нар. п." стр. 261); не ви
наги, обаче, българката се остава да бжде пленена.
За да запази своята свобода, често се бори на животъ и смърть. Въ такъвъ случай морето се явява
спасителниятъ източникъ. Напримъръ въ нар. песень
„Йована и дервиши", записана въ Панагюрище (Бр.
Миладинови, № 77): Прочула се Йована кръчмарица,
както Сарандовица въ разказа на Йор. Иовковъ
„Янтимовския ханъ". Триста души дервиши еж дош
ли да я обератъ и пленятъ. Тя имъ предлага да плаватъ по море. Който го преплава заедно съ нея, той
да я вземе:
•Ке пойдеме Църно море,
все по мене да пливнете:
кой преплива Църно море,
той мене ке ме земе . . ."
Като стига Йована до средъ море, обръща се
да види следватъ ли я дервишитъ и вижда да плаватъ надъ море „калпацитъ" имъ. Разбира, че те
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се издавили. Тогава се връща и утолява жаждата
и умората си съ вино при гордо съзнание, че е из
давила триста дервиши, които еж искали да я пле
нятъ.
Така морето спасява, стига само да има умение
за плаване по него.
Задъ море забегватъ, за да се спасят ь отъ пре
следванията и отмъщението на турците: нар. пес.
№ 52 въ сборника на Оогоп, друга въ сборника на
Миладинови подъ № 144.
Въ морето биватъ издавени 1ООО арапи отъ Кр.
Марко, за да запази страната отъ тъхъ (Чолаков.
сборникъ, № 31, записана въ Копривщица).
Въ една нар. пъсень, печатана въ сп. .Об.трудъ
(1868 г.) кн. II подъ № 9 се разказва, че Марийка
се обзаложила за 9 товара имане.да преплава мо
рето. Три дни и три нощи плава и едва да достигне
отсрещния брътъ изнемощава, но отвждянки, «край
морски бълянки", й подаватъ платната си и я изтеглятъ на бр^га.
. .
. ".
Край морето вср-Ьдъ изобилие отъ слънчеви лжчи, морски пъхъкъ и въздухъ е израстналъ юна
кътъ надъ юнаците.дете Голомеше, когото Темишвара Гюро уславя за деверъ: •
„Ка отиде покрай слано море,
отсреща му дете голо, босо,
гологлаво, дете Голомеше,
до мишците въ пъсъкъ запретено,
декъ си игра со дребни камини . . . *
(Б. Янгеловъ: .Бълг. нар. поезия" — стр. 204,
№ 21, записана въ Струга).
У това дете, юнакъ надъ юнаците (по-силно и
отъ Кр. Марко), се вижда отгласа на едно време,
когато предприемчивостьта. на българина е стигнала
до морето и тамъ еж израстнали юнаци, които има
ли сръдства, по-мощни отъ дотогавашните, па еж
били и по-храбри. Дете Голомеше спасява булка и
целата сватба отъ черния арапинъ (страшенъ и за
Кр. Марка), който билъ заприщилъ сухоземните пжтища. Това е отгласъ на обстоятелството, че мор
ските пжтища се явяватъ естествения отдушникъ,
спасяващъ страната отъ затруднения, а често и отъ
посегателствата върху нейната независимость. Наймалко първичниятъ сюжетъ на въпросната нар. пе
сень е некакъвъ съюзъ съ приморски властелинъ,
насоченъ противъ силенъ врагъ насилникъ, навлъзълъ въ страната и заплашващъ суверенитета на
държавата.
Коньтъ на юнацитъ мореходци напомня коня
Пегасъ отъ старогръцката митология съ тази раз
лика, ча Пегасъ е крилатъ, хвърчи, а коньтъ на
Секула, на Огненча и на Митре не е крилатъ, но
плава. При това, въпреки фантастичностьта въ раз
гледаните български юнашки, песни лесно може да
се види отпечатъкътъ на известни преживени отъ
народа исторически събития и лица.
Съ течение на времето историческата реалность
е заместила романтичния хероизъмъ въ народнигБ ни
песни; тогава плаващиятъ конь бива замъненъ съ
плавателни еждове. Така напримъръ, въ една народ
на поема се разказва, какъ търговци разнасящи ма
нифактурни стоки съ платноходка, грабватъ моми:
Либето на Митре Поморянче бива подмамено съ
скжпи дарове отъ Петре Вайрединче изъ Бълградъ.
По съветите на майка си Митре Поморянче си на
правя нова гемия:
„Та си собра младине майстори,
си напра'и нована гемия...."
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Напълнилъ я той съ манифактура, Каквато треб
ва на невъсти:
„Си наполна нована гемия,
си откупи млади гемиджии,
се прехвърли пръку църно море,
си излезе во Бълего града. . . . "
Съ глашатаи оповестява изъ града, че еж при
стигнали съ корабъ платна за невестински дарове и
премени. Който иска да си купи, да иде на гемията
— тамъ се продаватъ. Бела Мария иска да й постелягь пжтя до гемията съ черги, за да види и
вземе това, което й требва. По нареждането на
Митре Поморянче това се направя. Тогава бъла
Мария, придружена отъ 30 годеници, влиза въ платноходкага. Докато да се опомнятъ отъ захласа по
разглежданите платове, се виждатъ сръдъ Черното
море:
„А егиди млади гемиджш,
али сега, бракя ал'никога!
Одтурнете новава гемия;
си имаме п'една на юнака"
Одтурнали нована гемия;
а мамичка туку отбираетъ,
що имъ требитъ се да си земестъ.
Се изпра'и киръ бела Мария,
си се найде стреде църно море. . . .
Прехвърли'е преку църно море
излего'е на край на краище. . . . "
Всички моряци си взематъ по една мома и Ми
тре Помарянче си взема любето киръ бела Мария.
Отъ песеньта се вижда, че този начинъ да се
открадватъ моми не се считалъ за сраменъ, дори
той донас-влъ слава. (Бр. Миладинови: „Бъл. нар.
песни", № 184, записана въ Прилепъ).
Важното за насъ въ случая е изкуството на моря
ците да отнесатъ девойките, безъ ТБ да усътятъ

движението на платноходката. Види се, че самиять
платноходъ, ще да е билъ големъ, а не шейка, за
да може въ него да се изложи много манифактура.
Единъ вариантъ на тази песень е записанъ въ
Ямболъ (М. Лрнаудовъ: „Бълг. нар. поезия", стр. 58:
„Латинче и хубава Милка"):
„Издълали еж елхови дъски,
че направили тънинка шейка,
тънинка шейка, ташъ гемийка. . . ."
Въ нея подмамили Милка и я отвелъ момче Латинче.
Въ тия песни се говори за тънки и много хуба
ви платове пренасяни съ платноходки. Струва ми се,
че това е отгласъ отъ търговията на венецианци по
нашитЬ брегове. Първо место въ търговията имъ
еж заемали разни копринени, памучни, златотъкани,
ленени и вълнени платове, боядисани различно и раз
кошно, мъниста, бисери и т. н. все нъща за невес
тински прем%ни и дарове. Струва ми се още, че въ
тия пъсни се долавя отгласътъ и на това, че бъл
гари имало на служба въ корабите, съ които ве
нециански търговци еж пренасели стоки, дори че е
имало българи собственици на кораби, какъвто е
случаятъ съ Митре Поморянче. Нъщо по-вече, въ
тия песни се долавя отгласъ отъ корабостроителство:
яТа си собра младине майстори,
си напра'и нована гемия. . ."
Така постжпва Митре Поморянче по съвета на
майка си. Такава майка, навърно, познава моряшкия
животъ и ролята на платноходството. Тя не се стра
хува да пусне сина си по море съ платноходка дори
за една авантюра, каквато е отнемането и отвлича
нето на либе.
За корабостроителство ни спомнятъ и стиховегк
„Издълали еж елхови дъски,
че направили тънинка шейка. . ."

М. ОСТРЕВЪ
Инженера

подводно о к о и ж е н о в о РЪЗАНЕ НА ЖЕЛЪЗО
При ПОДВОДНИТЕ строежи — укрепяване на бре
гове, строене на шлюзове, канали, а особено при
изваждане на потънали кораби, твърде често става
нужда да се отдълятъ железни маси и части една
отъ друга, да се ръжатъ голъми парчета на помалки или да се отварятъ дупки и входове. Извър
шването на тази тежка работа на морското или реч
ното дъно, при налъгането на водната маса, механи
чески съ чукове и евкачни инструменти е извънред
но трудно и много бавно. А за по-дебели желъзни
листове е дори невъзможно.
Въ последните години еж намерени начини за
лесно и бързо сечене или, по-право, ръзане на желъзото въ водата на дълбочини, на каквито обик
новено могатъ да слизатъ водолазите. Днесъ не
представлява никаква трудность да се разреже желЪзенъ блокъ съ дебелина 15—20 см., отъ какви
то е направена напр. бронята на голъмитъ военни
кораби, въ водата на дълбочина 50—80 и по-вече
метра. За тая цель служатъ оксиженови апарати
съ особенно устройство.
Оксиженовиять апаратъ за подводно ръзане,
при който за горивенъ газъ служи чистъ сгжетенъ
водородъ, е построенъ на следния принципъ. Три
тржби, а, в, с еж поставени една въ друга и краи
щата имъ завършватъ въ една равнина перпендику-

лярна на осьта имъ. Презъ най-външната тржба
излиза подъ налътане вьздухъ и образува предъ
апарата единъ въздушенъ мехуръ, въ простран
ството на който става горенето — съединението на
водорода съ каслорода; последните, смъсени въ
една камерка, малко преди края на горелката, излизатъ подъ налъгане презъ средната тржба. Отъ
това горене предъ горелката се развива висока тем
пература до 2500° С, която загръва подлежащата
на сръзване желъзна стена. Тукъ въздушниятъ мехуръ
има назначение да даде просторъ за образуването
на пламъка, т. е. за изгарянето и по възможность
да предпази загръната часть желъзна стена отъ
бързо . охлаждане отъ водата. Презъ вжтрешната
тржба излиза силна тънка струя кислородъ, който,
срещайки загръното желъзо, бързо го окислява —
изгаря и така преръзва. Чрезъ бавно постжпателно
движение по повръхнината на желъзната стена, апаратътъ я разръзва по желаната линия.
Водородниятъ оксиженовъ апаратъ за подводно
ръзане има следнитъ неудобства:
1. Реже само единични железни пластове (стени)
и то не много дебели.
2. Свързанъ е съ наличностьта на сгжетенъ, тех
нически чистъ, водородъ, какъвто не навсекжде
може да се има на ржка.
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Освенъ това водородътъ въ известни съотноше ривнигв пари и кбниченъ накрайникъ с; презъ сре
ния съ въздуха е силно избухливъ и, въобще, опа- дата на цилидъра а преминава тънка тржбичка а" съ
здрави страни за провеждане на кислорода за р-всенъ, а сжщо така е и скжпъ.
Германскиятъ механикъ Тьоперъ, бившъ водолазъ въ германския флотъ, следъ дълги опити, е
успълъ да построи оксиженовъ апаратъ за под
вг *9>*Ъ
водно ръзане, при който за гориво се употръбяватъ
Кислорода ]».р%за-1е
течни горива — бензинъ, бензолъ, петролъ, бензо-1 &пив СмВСЬ ОгНг
лспиртъ и др., каквито горива лесно се намиратъ
навсъкжде и съхраняването имъ не представлява
особена опасность. За самото ръзане при ТьопероСхема
вия апаратъ служи "пакъ кислорода.
на водороденъ оксиженовъ апаратъ за подводно
рязане на желЪзо.

ТьоперъЪвиятъ оксиженовъ апаратъ за подводно
р-Ьзане на желЪзо.
. Принципно устройството и действието му е
следното: цълата инсталация се състои отъ самия
оксиженовъ апаратъ (1), сждъ за сгжстенъ кислородъ (2), сждъ за течно гориво (10—15 литра) (3)
и къмъ него малъкъ сждъ (4) за сгжстенъ азотъ
или вжгледвуокисъ, който служи за регулиране на
налъгането въ горивния сждъ въ зависимость отъ
дълбочината, при която се работи, източника за
електрич. енергия, каквато може да се вземе на
право отъ корабната мрежа или отъ електр. бате
рия и нужднигБ дължини каучукови шлангове и елек
трически проводници за свръзване на апарата съ
сждоветъ за кислородъ, гориво и електр. мрежа.
Самиятъ апаратъ (1) се състои отъ: цилиндъръ
а съ камара в за смесване на кислорода и го-

зане. Около тржбичката има добре изолирана ме
тална спирала е, презъ която протича електр. токъ;
тя се загръва до нъколко стотинъ градуса и така
влизащата горивна течность (бензинъ, бензолъ и др.),
преминава презъ спиралната тржбичка /, загръва се
и превръща въ пара. Горивната пара и кислородътъ за горене се смъсватъ"въ камарата в, получената
смъсь преминава презъ решетката п и съ голема
скорость и подъ на лъг ане излиза презъ коничния отворъ, кждето запалена свещъ гори съ силенъ, син°
каво-жълтъ пламъкъ. Пламъкътъ и изгорълитъ га
зове тукъ образуватъ мехуръ, който замъства въз
душния мехуръ при водородния апаратъ. Поднесенъ
горещиятъ Тьоперовъ апаратъ въ водата до же
лязната стена, бързо я загръва, следъ което се
пуска силна кислородна струя презъ тржбичката
а", която бързо окислява и така р-вже метала. Силниятъ пламъкъ на Тьоперовия апаратъ развива до
.3,500° С температура (срещу 2,500° при водородния
апаратъ), което дава възможность за ръзане на
много по-дебели желъзни листове, а сжщо така ра
ботата се извършва много по-бързо; така напр. водородниятъ апаратъ ръже съ скорость отъ 2—4
метра въ часъ, а Тьоперовия ' — съ 8—10 метра
въ часъ. Като се иматъ предвидъ СКЖПИГБ надници на
водолазите за подводна работа може да се добие
представа, какво влияние има големата работна ско
рость на последния апаратъ върху економичностьта
на работата.
Останалите разноски за кислород ь, горивенъ
газъ, електрическа енергия еж сжщо въ полза на
Тьоперовия апаратъ, затова и той въ последнит-Ь
години за подводна работа бързо измъства остана
лите такива.

АРХИМ. ИННОКЕНТИЙ.

П О Д Г О Т О В К А Т А НА Т У Р Ц И Т Ъ З А

ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА

Числото и качеството на турската войска въ пость. Отъ 15 ноемврий турското правителство поч
дунавския вилаетъ. Слуховетгь за модерно въорж~ нало да стъга въ България войска за образуване
жаване на Варненскитгь и Шуменскатгъ крепости.на дунавска армия, която ще има да действува
Съ писмо подъ № 63 отъ 23 ноемврий 1876 г., вар- противъ русите, въ случай на походъ срещу Турция.
ненскиятъ руски вице-консулъ бърза да отговори
Отъ 15 ноемврий съ държавни транспортни па
на писмото отъ 18 с. м. на русенския генераленъ раходи въ различно време, е превозено въ Варна
консулъ. Той му пише, че досега почти въ целия на шесть парахода до 12,000 редифи, по-голъмата
Дунавски вилаетъ не е имало въ наличность ни часть отъ армията на Дервишъ паша. Но тия войни
каква турска войска, освенъ местните крепостни ци дотолкова еж изнурени, че не еж въ състояние,
гарнизони въ Варна, Шуменъ и Силистра и пр., които порано
отъ месецъ и половина, да встжпягь въ
се състоятъ отъ 200 до 400 души при всека кре- бой. Часть
отъ тая войска вече е отправена въ
Шуменъ, а часть отъ нея е размЪстена, засега, въ
*) Срв. Морски Сговоръ, XI г. бр. 10.
М-БСТНИТБ варненски казарми и ще бждатъ отправе-
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ни сжщо до пристигането на нови войски, които Щ6
бждатъ приведени и разтоварени ежедневно въ
Вврна изключително на правителствени кораби.
Значи, засега, въ Варна и Шуменъ на лице има
пехота 13,500 редифи, 600 артилеристи и два ескадрона редовна кавалерия въ Шуменъ. Въ Варна
нема никаква кавалерия.
Както въ Варна, тъй и въ Шуменъ крепостните
съоржжения еж снабдени съ чугунени орждия, къмъ
които, въ последно време, еж прибавени въ Варна:
десеть длабнести и седемь пълнещи се изотзадъ
полски орждия, мъхтно изделие на Цариградското
топхане. Сжщо и въ Шуменъ десеть орждия, а така
сжщо и десеть длабнести. Двете системи отъ каза
ните орждия еж приспособени къмъ крепостната
и къмъ полевата служба. ВсЪко орждие се кара отъ
3 чифта волове или 2 чифта биволи, които еж въ
състояние да возятъ по сухо, или по шосеенъ пжть,
кждето се укаже нуждно. Но сега почнаха да се
носятъ въ града слухове за това, че турското пра
вителство ужъ постановило тия дни да се пристжпи
къмъ превъоржжаването на Варна и Шуменъ и сна
бдяването на крепостите имъ съ орждия отъ по
следната най-нова система. Но това еж само слухо
ве. Силистренските съоржжения се намиратъ въ
сжщото положение.
Разместването на войскитгь продължава. При"
стигането на военната комисия. Въоръжаването
на крепоститгъ. Сериозна подготовка за война. Съ
писмо № 64 отъ 26 ноемврий 1876 г. се донася, че
разместването на турските войски продължава,
макаръ и не въ такова количество, както въ преди
дущите две седмици.
Съ австрийския пощенски параходъ въ среда,
на 24 того, пристигна отредъ редифи отъ 480 души.
А днесъ австрийскиятъ параходъ .Аврора", сжщиятъ
съ който въ Цариградъ пристигналъ Лордъ Селисбури, който заминава за Сулина, за да натовари
жито, разтовари въ Варна два баталиона редифи,
които, преди седемь дни, били приведени въ Цари
градъ отъ Нови Пазаръ и Солица, състоещи се отъ
1,300 души малоазийци отъ Копийския окржгъ. Товарътъ фуражъ, принадлежащъ на последния баталионъ, отъ парахода се товари направо въ вагони,
тъй че, и самата войска утре зарань заминава за Шу
менъ. Въ Варна засега почиватъ само три отъ всички
пристигнали баталиони.
Съ последния австрийски пощенски параходъ
така сжщо пристигна военната комисия, която се със
тои отъ трима офицери отъ турския генераленъ
щабъ, подъ предводителството на известния воененъ инженеръ, прусака — ренегатъ Блумъ Паша,
обичниятъ любимецъ на Абдулъ Керимъ Паша. Едно
временно еж били командировани отъ Военното
министерство три подобни комисии: въ Мала Азия,
България и Балканите за съоржжавания на фортификации въ разни дефилета въ Хемусъ (Стара-пла
нина). На командването на Блума еж подчинени
всички крепости, включително Варна, Силистра и
Видинъ и пазенето на съоржженията на цълия Ду
навски вилаетъ; Отъ Черно море до сръбската гра
ница и отъ Дунава до Балкана.
Презъ тридневното си пребиваване въ Варна,
Блумъ, следъкато разгледа грижливо градската крепость и строещитв се споредъ дадения отъ него
преди три години планъ за две съоржжения въ Га
лата и Франга, утре заминава за Шуменъ. По такъвъ начинъ едновременно съ разместването на
войските турското правителство пристжпи и къмъ
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въоржжаванетд на СВОИТЕ вжтрешни и погранични
крепости. Нагледъ Турция се приготвя за отбрани
телна война, макаръ мнозина да очакватъ противно
то. Споредъ думите на военните турски началници
и самите турци, колкото по-скоро турската войска
премине въ Молдовия, толкова по-лесно театърътъ
на военнитъ действия ще бжде пренесенъ на ромънската територия.
Както самото турско^гпзавителство, тъй и всички
мюсюлмани сериозча^еЧ ггои^&к^вляватъ за война съ
Русия. Като уелс^^^^^етд^кйзже да предотврати
войната тъ счи^рйт^^-бтетжлване^' на Русия отъ ис
кането на гаранцията, .'Ь-следава^елир
и завземането
отъ чуждите в^й?$и н§,ч%Аь/чс«гъ тариката територия.
Яко Русия не ^ е у ж п ^ о ^ ^ Дсн е) ш ^ свои настоявания, войната й •^емййуе^а'. " -*- , ^ /
Пристиганетр-Ш~врйски. Де^Шьорството. Религиозниятъ фанапЛ^щк^-Щаб^Ма
въ укрепления
та. Положението па^^^^^вще-консулъ
въ Вар~
на застрашено. Съ тайно писмо подъ № 65 отъ
30 ноеврий 1876 г., въ допълнение на последните
донесения по предмета, относно разместването на
турските войски, сега се донася, че отъ петъкъ, 26
ноемврий, до днесъ включително отъ два турски и
два австрийски парахода еж стоварени въ Варна
още шесть баталиона редифи, предназначени за Шу
менъ. Въ турската войска вече почнали да се появяватъ бътства и дезертьорства. Така, преди три дни
на р^ка Камчия, около селото Дервинъ Иванъ (сега
Старо-Орехово б. р.), заловени еж отъ жандармите и
представени на началството 15 души редифи, които
се домогвали да избегатъ въ Мала Азия. Снощи
заптии (стражари) доведоха отвънъ Балчикъ шести
ма дезертьори, избътали отъ баталиона, който се
разположилъ на квартира около градеца Доколхото,
при все това, поради липса на храна, заплата и
дрехи въ войската се забелязва упадъкъ на воен
ния духъ и не желание да се сражаватъ съ русите;
дотолкова пъкъ, напротивъ, вследствие на разпале
ните речи, говорени ежедневно въ джамиите, отъ
улемитв, се вижда ожесточения религиозенъ фанатизъмъ въ масата на мюсюлманското население въ
страната и готовностьта да се отстоява до послед
ната възможност и отчаяность на своите права
надъ християните въ войната противъ Русия,—вой
на, на която улемите еж успели да предадатъ ре
лигиозно националенъ характеръ, споредъ който
умиращиятъ става светия. Следователно, може да се
очаква и наверно това ще бжде, поголовно опълчване на целото мюсюлманско мжжко население, кое
то е способно да действува съ оржжие. Въ тоя смисълъ, навсекжде въ Империята, взематъ се вече
мерки за записване на доброволци за предстоещата религиозна война на мюсюлманите.
Работите по завършването на двете съоржже
ния въ Галата и Франта еж възобновени съ види
ма бързина, безъ да се гледа на зимното време.
Въ двата фортификационни пункта ежедневно
работятъ по 500 войници. Освенъ това, паралелно
съ батареята на Франта по направление къмъ
„Ташлж-тепе", е пристжпено къмъ възвеждане на
нова батарея. Изъ града вчера на коне еж откара
ни къмъ означената местность необходимите за ра
бота принадлежности, като: чукозе, лопати, мотики
и около 30 палатки за работещата войска.
Тия дни се очакватъ 70 круповски орждия отъ
столицата, които ще бждатъ разположени отчасти
надлъжъ на крепостната стена на Варна, отчасти съ
ТБХЪ ще бждатъ въоржжени строещитк се укреп-
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ления. — Както въ разместването й превоза на
ВОЙСКИТЕ, така и въ работата на съоржженията, се
вижда такава прибързаность и скорость, като чели
Турция се намира въ нацвечерие на война. Всички
други административни и граждански дейности, ка
то че ли еж прекженати и целата налична сила и
мощь на турцитъ, въ настояще време, се поглъща
изключително отъ действия къмъ война. Поне това
е така въ Варна и Шуменъ.
Въ заключение на всичко вице-консулътъ пред
ставя на благосклонното възрение на генералния
консулъ вчерашния разговоръ, който ималъ съ Саидъ
паша. Последниятъ въ разговора го увърявалъ, че
въ случай на разривъ съ Русия, той не ще му поз
воли да напусне Варна затова, защото не билъ руснакъ, а мъстенъ житель, както това ясно се вижда
отъ фермана на Портата, който се пазълъ у него и
го признава въ качеството на почетенъ консулски
агентъна Русия въ Варна. И тъй като той, освенъ
руски, владее МЪТТНИГБ езици и наречия и може да
бжде полезенъ на Султанското правителство, макаръ
че досега освенъ своето доверие съ нищо друго не
го е възнаграждавало, но ще дойде време и то
стократно ще го облагодетелствува. Отъ своя стра
на вице-консулътъ отговори на Саидъ Паша, какво,
че той не отрича, че е туземецъ, но тъй като на
основание на сжщия ферманъ правителството на
Султана го е признало веднъжъ за чиновникъ на
чужда държава, то той е длъженъ да се подчинява
на разпоредбите и заповедите на тая държава, не
нарушавайки въ сжщото време доверието на Пор
тата, къмъ която питае безпределна признателность
за честьта, която го е удостоила съ признанието въ
качеството на почетенъ консулски агентъ въ Варна.

СаиДъ паша бстаналъ непреклонимъ. Ето каква переспектива му приготвятъ турците за неговата вър
на и усърдна 17 годишна служба на Русия. Пред
ставяме си, че действително сношенията между Ру
сия и Турция еж скжсани; заповъдва му се да се яви въ
Русе, облача се въ форменно облекло и надъва на
главата си картузъ, закача Станислава (орденъ) и се
отправя за гарата, турците го дочакватъ и скжеватъ
картуза, снематъ ордена, турятъ на главата му фесъ
и го връщатъ въ града, кждето го подхвърлятъ или
на домашенъ аресгь, или го арестуватъ въ затвора
или на нещо още по-лошо. Въ подобни минути тур
ците не обръщатъ внимание на протеститъ. Какво
ще бжде положението на семейството и какво зло
радство отъ страна на гръковарненцитъ 1
Подобна участь за него е съвсемъ нежелателна
и оть нея той се отвращава. Турците всичко това
могатъ да криятъ и въ даденъ моментъ да се възползуватъ. Саидъ паша обича Русия и уважава ней
ния представителъ въ турската столица. Ето защо,
може би, той и го е предупреждавалъ, макаръ въ
частенъ разговоръ, презъ време на който е участвувалъ и преданиятъ му варненски градоначалникъ въ
еждбоносната минута. Каквото и да би станало, той
се осмелява да моли генералния консулъ да благо
воли всестранно да обежди изявлението на варнен
ския мютесарифъ и, съвместно съ Императорското
посолство, да постанови за необходимостьта отъ
понататъшни мероприятия за защита интересигБ на
бившето Императорско вице-консулство въ Варна и
честьта на руския флагъ съ своевременно обезпече
ние на сжществуващата при агентството тайна и по
литическа кореспонденция и на самия агентъ.

КУЮДЖУКЛИЕВЪ.

ЮЖНИЯТЪ
Копитата на конетъ барабанятъ по каменната
настилка на шосето за Ксанти. Минаваме високия
трисводенъ камененъ мостъ на Ярда, която шуми и
влачи бистри струи къмъ своята посестрима — Ма
рица при Одринъ. Редомъ съ менъ, яхналъ дългоухъ катъръ, язди бай Герасимъ отъ Райково, който
следъ последната война, въ 1920 год. се е заселилъ
по тия м^ста.
Въ лево и дъсно отъ насъ е безкрайниятъ лабиринтъ на ЮжнитЬ Родопи. Отъ двете страни на
равния пжть се издигать една отъ друга по-красиви
и по-чудновати висоти, обраснали съ букова и бо
рова гора, или пъкъ каменисти и голи, възвишили
мощни снаги като приказни кули.
Отъ всека скала сълзи или шурти вода и под
скача отъ камъкъ на камъкъ въ видъ на бълъ,
млеченъ водопадъ. По коритото на всъка долчинка
дълбоко пенесто поточе криволичи изъ ливади съ
тънка, тъмнозелена, кадифена тревица и пъстри
благоуханни планински цветя. Чистъ, здравъ пла
нински горнякъ леко повЪва. . .
Изказвамъ гласно възхищението си отъ тия чудно
•хубави родопски картини, които се разкриватъ вредомъ около менъ, а бай Герасимъ поклаща глава,
изтежко въздиша и казва: да, хубаво е: като на
картина изписано. Но. . . още по-хубаво беше, ко
гато царщината ни опираше на Бълото море. Животъ
имаше тогава, тждъва, по тия помашки краища; зла
то звънтвше въ кесиите на ВСЕКИ помакъ. Имаше
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за всинца ни. . . Н то сега. . . мъртвило. Га че Зат
вориха широката пенжера на югъ и не иде свътлина, нъма берекетъ, нъма прокопсия. По това шо
се безспирно се нижеха кервани съ стока. А сега?...
Бай Герасимъ въздъхна. още по-дълбоко и сведе
още по-низко глава. И. . . зареждатъ се бавно, тихо,
унесливи спомени за близко минало—щастливо вре
ме : ето, чуватъ се мелодични звънци на стада, които
хрупкатъ сочната трева по пасбища и ливади; гората
отеква ударитъ на брадви; високи и дебели трупове
на боръ се повалятъ единъ следъ другъ; пънливъ
потокъ е уловенъ въ брало, подкарва лъскави сто
манени триони, които пъятъ и наръзватъ трупите
на дъски; волна пъсень се разнася по равния друмъ
и подвика на конетъ, които влачатъ тежко натова
рена каруца съ дъски. Дървениятъ материалъ се
отвозва на югъ, къмъ равнината. Тютюни, вълна,
млечни произведения, абаджийски артикули, всичко
се смъква отъ височините, и отвозва на югъ къмъ
пазарищата: Ксанти, Гюмюрджина, Деде-Нгачъ, а отъ
тамъ къмъ островитъ. ПЪЛНИТЕ каруци сепревръщагь
на злато. . . Зимно време, когато по ВИСОКИТЕ ро
допски чукари забушуватъ студовити бури, безброй
ните стада се отправятъ за зимовка сжщо на югъ,
по бреговетъ на Белото море. Така е било до деня,
когато черна ржка е затворила тоя свътликъ на
югъ. Сега нъма абаджийство, защото по-голъмата
часть оть овцетъ, поради това, че не могатъ да
слизатъ на югъ за зимовка, еж измрели. Дъскоръз-
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еж замълчали и заглъхнали, защото пжтьтъ
за отвозване на ДЪСКИТЕ на югь е прекженатъ, а
пазарищата на северъ еж далечъ и пжтищата лоши.
Пъленъ застой на всички мастни производства, пъл
но оголяване на населението, което мизерствува и
се прегъва отъ тежеститъ на нищетата. Единстве
на надежда като малка свътла точка ще мъждее
въ душитъ на родопското население и сгрева сърдцата имъ: надеждата, че тоя свътълъ прозорецъ на
югь наново ще се открехне и чрезъ него наново
ще потекатъ жизнените блага.
— Ще бжде ли нъвга? запитва бай Герасимъ и не
получавайки отговоръ, свежда низко глава.
Шосето е напуснато и обраснало съ висока тре
ва. Около него стьрчатъ разхвърлени останки отъ
сгради, покрити съ мъхъ и буренякъ.
: Това еж нъкогашнитъ ханища, които еж давали
подслонъ на хиляди кервани. Нуждата отъ тъхъ е
минала. Отъ нъкогашнит-в бъловаросани стени еж
останали голи, разкривени и почернели каманаци.
Сега нъма. пжтникъ да мине, н-Ьма каруца да из
дрънчи -по равния друмъ. Не се вижда веселъ ханджйя, засукалъ ржкави да посреща гости.
Стигаме вододъла. „Енидже*, по който минава
границата съ Гърция. Отъ дветъ страни на шосето,
единъ срещу други еж двата гранични поста: нашиятъ и гръцкиять. Последниятъ1 е новосъграденъ отъ камъкъ и циментъ, съ бетонна бутка за
часовоя. На високъ стожеръ, боядисанъ бъло и
синьо, се развъва голъмо синьо копринено знаме,
съ бълъ кржетъ въ сръдата. Бай Герасимъ отправя
тежка ругатня по адресъ на гръцкия часовой, който,
тънъкъ и прегърбенъ като комаръ стърчи предъ
фасадата на поста. „Вижъ ги хубостниците, прецежда
ядовито презъ зжби Бай Герасимъ, построили си
нова и здрава сграда, настанили се удобно, като че
ли ще въкуватъ по тия мъста"
,. . . .
НИЦИГБ

Стигаме северното подножие на върха „Ченгене-
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Хисаръ" — 2178 метра надъ морето. Далечъ на западъ захождащето слънце закървавява безчисленигв
родопски чукари. Установяваме се на широка поляна,
обкржжена съ висока борова и букова гора. Ще
пренощуваме тукъ, за да можемъ на следната утрина, съ изгрева на слънцето да сме на върха отъ
гдето да зърнемъ, макаръ и за мигъ Бълото море,
прозореца на югь, „затворената за насъ пенджера";
както се изразява бай Герасимъ. . . Буенъ огънь
пръщи всръдъ поляната. Около него сме налътали
всички, вдишваме приятния мирисъ на боръ и се
унасяме въ приказки и сладка дръмка. Добитъкътъ
е около насъ и хрупка весело сочната трева. . . .
„Ченгене-Хисаръ* е висока, гола и чукареста по
ляна, обраснала съ боровинки и обкржжена въ поДОЛНИГБ си склонове съ вековна букова и борова
гора. Студенъ ранникъ като бъсенъ се втурва отъ
време на време отъ вей страни' и зачервява лицата
ни. Развидълява се. ОКОЛНИТЕ по-низко стоещи вър
хове на Родопа постепенно изплуватъ въ моравосини замъглени багри. Ние сме вперили погледъ
далечъ на югь и чакаме момента, когато първигв
утринни лжчи на зараждащиятъ се день ще ни откриятъ очартанйята на Бъло море.
И ето. . . едва видими въ далечината се откройватъ позлатените върхове на островъ Тасосъ, начу
пената брегова черта и обширната млъчнобъла
повръхность на морето, светлика на югь, желаниятъ
отдушникъ на царщината. . . ВСБКИ съзерцава мъл
чаливо и сълзи замрежватъ погледа му. Ще бжде
ли нъвга открехнатъ .прозореца на югь? Ще ди
шаме ли нъкога пръсния, соленъ полъхъ на Бълото
море? Ще се съживятъ ли невга покрусени надежди?
. . . Вс^ки се пита. Тънка, кждрава мъгла затуля
далечното прозорче, като далеченъ несбжднатъ миражъ. Сърдитиятъ вой на вътъра е едничкиятъ отввтъ на т%зи парливи въпроси. Отмътаме погледъ
отъ далечината и бавно слизаме по нанадолището
за къмъ дома. . .

КЪНЧЕВЪ
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(Продължение)

Погледътъ ми спира на азийския бръгъ. Освътенъ отъ предобъдното слънце, той се очертава
добре.
— Снимка, снимка направете — не виждате ли?
— Това еж развалините, кжтоветъ на Троя! — ме
' стръска първиятъ помощникъ. Хей че не сте досътливъ — ами Хелесъ понтосъ: Еленино море! Ужъ
знаете гръцки, я? — Пакъ азъ да ви го кажа. Ями
презъ тукъ, презъ това море еж пренесли открад
натата красавица, за да я отведатъ въ палатитъ на
Троя...
— А бе щомъ е въпросътъ до жени, знаешъ и
Помнишъ ти — се намъсва вториятъ помощникъ,
който е сега на вахта.
. П ъ р в и я т ъ помощникъ, човъкъ на голъмъ жизненъ опитъ, съ който изкупва по-слабитЬ си книж
ни познания, суетенъ, славолюбивъ, женкарь и дос
та добъръ пъъецъ, пее весела простонародна гръц
ка пъсень. Подмигва, сучи десния си мустакъ — и
цълъ сияе. Мисъльта за Елена или за женигн, изоб
що, го вдъхнови — що ли?..
А азъ обглеждамъ мъстата, кждето високи стени
еж окржжавали древния градъ Троя, възпънъ отъ

безсмъртния Омиръ. Виждамъ бръта до който еж
пристигнали корабите на ахейцигв и по-далечъ —
кждето богоподобниятъ Яхилесъ, олицетворение на
гръцкия съвършенъ воинъ, е вършилъ своитъ под
визи. Ето земята, по която еж кънтели стжпкитъна прехубавата Елена, привидната виновница за де
сетгодишната война. А царствениятъ Хекторъ, без
жалостно влаченъ отъ Ахила и поруганъ предъ сте
ните на Троя, а воплитъ- на баща му — белокосия
Приямъ, измолващъ пощада и тъпото на скжпата
рожба — и най-после завършека на войната, въ
която има решителенъ дълъ мждроумния Одисеи?...
Всичко това възкръсва. Редуватъ се видения — поубедителни, по-силни, по-живи отъ действителнит-Ь
образи изтъкани отъ плъть и кръвь!

Да кажа, че нъма нищо особно забележително,
ще излъжа. За влюбения въ морето, стжпилъ на
корабъ, дори морската и небесна синеви еж огле
дала, съ безбройно много отражения. Какво, че растителностьта на малоазийскитъ бръгове е нищожна,
какво че на островъ Тенедосъ, съ едноименното се-
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Сииика Бончо Карастояновъ

— Слушате ли, докторе? — и продължавамъ да
чета сведенията, отнасящи се до единъ океански
великанъ.
•
Докторъ А. скача като ожиленъ.
— А нали щъхме да отидемъ при радиотелегра
фиста?
Той повиква своя синъ, неизлизалъ цъли три
денонощия отъ кабината си, изплашенъ отъ пристжпа на морската болесть.
Малка, обикновена пжтническа кабина, приспосо
бена за нуждитъ на корабната радиотелеграфия.
Радиотелеграфистътъ младъ, любознателенъ и вежливъ човъкъ, е на услугитв ни,
Мощностьта при радиопредаването достига 300
мили. Задача: предава се 5.О.5., приема се 5.О.5.
Получаватъ се сведения досежно кораби отъ разНИГБ пристанища. Даватъ се сведения на крайбръжнигв служби въ връзка съ кораба. Обслужватъ се
пжтницитв.
— И честичко тукъ се редактира корабния Радио-вестникъ —- завършва радио-телеграфистътъ,
устремилъ погледъ къмъ хронометъра^ Той поисква
извинение, поставя слушалкитъ и работи.
Знаците на Морзовата азбука се изнизватъ въ
звучни френски слова, предаващи съобщения изъ
френската преса.
— Заповядайте, господа — и радиотелеграфис
тътъ ни подава черновката отъ единствения екземпляръ отъ „Вестника", като запазва оригинала за
Команданта.
„Корабътъ е дълъгь 192 метра. Движи се съ петь
Говоримъ продължително. Нали предъ насъ е
дизелови мотори. Развива 23 мили въ часъ. Прите единъ отъ обслугата — живиятъ корабенъ механижава мощна радиостанция, която може да влъзе въ зъмъ, който удохотворява «душата* на кораба,
връзка съ цълия свътъ~*
бдещъ усърдно надъ таят душа като надъ своята?...

лище, виждамъ нъколко ветърни мелници и стара
крепость, подобна на Румели-Хисаръ? — И това не
е отекчително . . .
Постепенно прекосяваме Бъло Море. Съ прибли
жаването на Средиземно море, баграта на водата
се променя. Тя става мастилено синя. А небесниятъ
куполъ става все по-голъмъ и заприличва на необятенъ сводъ, докато най-подиръ — при далечина
та на кржгозора — той става съвсемъ равенъ.
Пжтуваме по открито море, но не всръдъ пус
тота и самота.
Разминаваме се съ много кораби. Нашиятъ корабъ, като равноправенъ членъ на това корабно
семейство, внушава и намъ — обикновенитв пжтници, че сме въ списъка на моряшкото семейство,
което има своитъ красиви нрави и обичаи.
Какво щастие! Каква приятна изненада!
На нъколко мили се вижда българския корабъ
„Бургазъ", връщащъ се отъ своя Александрийски
рейсъ. Той бързо пори, шари или .жари" водите
— както се изразяватъ моряцигв — и много скоро
е на траверсъ съ насъ.
Разменягь се братски поздрави съ сигнално из
свирване и неколкократно спущане кърмовото знаме.
Тържественъ мигъ, въ който младото българско
морячество чувствува своята мощь и въ далечниятъ
воденъ пжть!.~
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А изобщо, приятно е да се говори съ моряцитъ
— въпреки всичко. Сурови, груби, недодълани, ци
нични, изцапани, уморени — каквито и да еж —
вевкога въ тъхъ взема превесъ една човъчность, една
мждрость. притежавани отъ хора, калени въ житей
ските борби. А моряците еж калени въ борбата съ
•стихията на СТИХИИГБ — водната!
Морякътъ е човъкъ на опита. Видълъ повече
хора и земи, той може да бжде съветникъ, той
може да бжде богатъ източникъ на сведения.
Пжтницитъ предварително се справятъ съ това,
което предстои да се види и за начините, по които
тръбва да-се постжпи въ мъстата, непознати ГБМЪ.
Независимо отъ това, те еж обладани отъ една
спортна страсть — и любопитството имъ става без
пределно... поне така е съ менъ и доктора.
Ние искаме да узнаемъ отъ любезния . радиоте. леграфистъ много нъща, имащи чисто техническо
•естество — и не само въ радиотелеграфията, ами
изъ професията на мореплавателите изобщо.
Често младиятъ радиотелеграфисти се извинява:
— За това ще ви осведоми господинъ командантътъ!
'— Да не забравимъ, докторе, ще запитаме, нали?
По такъвъ начинъ, корабътъ за насъ добива
значение' на академия, на училище, а ние — пжтниЦИГБ, любознателни ученици, които прибавятъ къмъ
своите знания и нови познания, чужди на нашето
сухоземно подвизаване.
Благрдаримъ на радиотелеграфиста. Напущаме
неговата „апаратна зала" и се отправяме къмъ стра
ничната часть на капитанския мостикъ — на сън
на, на хладъ, на въздухъ,

ЯНТРЯ ПРИ ГЯБРОВО
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Докторътъ чете „Радио-вестникътъ", въ който
се съобщава за грандиозното погребение на фонъ
Хинденбургь въ Таненбергъ и за изричното му же
лание да се пише на гроба му само: „Полъ Хин
денбургь, 18... 1934"; за даване съгласие отъ австрий
ското правителство за назначаване на фонъ Папенъ
за пълномощенъ министъръ въ Виена; за смъртьта
на генералъ Лиоте и неговото желание да бжде
погребанъ както той, така и жена му — въ Мароко;
че възстанието въ Хаити е напълно потушено, като
е дадена автономия — и заминалите за тамъ аме
рикански войски еж се завърнали; че военната служ
ба въ Франция става едногодишна-, и т. н.
На капитанския мостикъ. На сънка, на хладъ
на въздухъ.
Г1о липса на друго удобно место.
Я така ли е въ океанския колосъ? 32,000 тона,
Шесть джазови оркестра. Три басейна за плуване.
Кино. Танцова забава. Библиотека и читалня. Всич.
ки удобства за пжтницитъ и екипажа... Командантътъ е почти недостжпенъ. Съ осанката на властелинъ, той стои въ своя обширенъ кабинетъ и Давакжеи нареждания и студени заповеди — ту на палубната, ту на машинната обслуга — по телефона,
разбира се...
У насъ е инакъ... Малка страна. Малъкъ корабъ.
Малка радиотелеграфна станция. Младъ, сърдцагь,
достжпенъ командантъ. Въпреки всичко, животъгь
си тече, нелишенъ отъ завоевания, отъ подвизи, отъ
красота. Пъстриятъ, сложниятъ, пълниятъ съ про
тиворечия животъ.
И ние —неговитЬ деца: бодри, готови за тежка
борба. И ние — българските синове: бедни, стра-
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дащи, но върващи, устремени къмъ нови, по-светли
дни. Съ малко средства, съ малки кораби, но съ
голъмо огнено вдъхновение, почерпено отъ соко
вете на родната земя 1...

Всички се смЪемъ и продължаваме въ сжщия
духъ, докато камбаната известява, че е време за
объдъ.
*г •

Сталетъ или салетъ — така наричать каютъ-комНощь. Само звездите, подобно на нечетни кан- панията или трапезарията на висшия екипажъ, къмъ
дилца, ожив-вватъ морската бездна. Отъ височината който се числя и азъ: разбира се, когато е въпросъ
на капитанския мостикъ, гледайки въ мрачния про- за храна!
Малка стая, съ маса и м-Ъста за десетина души
сторъ, оставамъ съ впечатлението, че съмъ на въз— въ вс^ки случай по-гол-вма отъ описаната въ
душенъ корабъ — и летя, летя безспиръ.
Капитанътъ е надвесенъ надъ мореплавателната „Исландски рибарь" — и много по-удобна. Това не
карта. Той чертае пътя, отмерващъ градусите на пр%чи тукъ да се водятъ и чисто рибарски разго
отклонението, които ще продиктува на кормчията. вори. Моряците, обхванати отъ общъ „моряшки*
Последниятъ: здраво уловилъ въ ржцетъ си корми духъ, нагазватъ въ своята стихия. И всички ставать
лото, направлява кораба по дадения курсъ 5 22° еднакви — съ схващанията си, съ интересите си„
съ своята култура.
V/; 5 8° О и;т. н.
Възхищение отъ яденето. Недоволство отъ яде
Узнавамъ, че утре къмъ объдъ ще сме между
Родосъ и Крить, за да навлЪземъ изключително нето. Обвинения и хвалби по адресъ на корабния
всръдъ море — Средиземното море. Значи, море и домакинъ. Той МЪЛЧИ, откъслечно отговаря, защото
небе — нищо друго. Славно украшение за живота знае, че ще мине всичко. То е въпросъ на настрое
ми. Л всичко друго, всичко присъще на земята, ще ние, присъщо на хората, когато се хранятъ.
Борсови разговори — спокойни, безъ уплахата,
бжде умиращъ, ув^хващъ споменъ — но докога?
която
напада хероите на черната борса. Минали;
Прокълни ме, Господи, да бжда навеки всредъ
тия сини води, подъ това синьо небе — да се опи- подвизи, станали вече исторически, въ които имать
вамъ отъ вечна синева — и да пжтувамъ, да пж- най-гол4мъ дЪлъ женитв. Закачки, смъчцки, цинични
тувамъ — все по-близо до Тебъ, все съ мисъль за разказчета, мждрости: това еж темитв за разговоръ,.
но не и морето.
Твоето виличие!...
Сталетътъ е место за храна, за отдйхъ, за от*
Деньть пристжпва мудно, облЪнъ съ пожарите кжеване отъ представитв на денонощния моряшки
на тропическото слънце. 34° на свнка. И то — всрътгь трудъ . . .
*
море, стотици мили далечъ отъ сушата.
Пътува жената на единъ отъ огнярите. Жена
Преставатъ да се виждатъ синитъ- очертания на
Калимно, Леро, Косъ и други острови — все ита отъ народа. Здрава, естествена, безъ предвзетость;
лиански владения отъ групата Додеканези. Пжтни- Наскоро омжжена. Навлиза въ житейското море
цитв не гледать нищо. Т Б търсятъ спасение отъ смело, безъ двоумение.
Тя се облича въ мъжки работни дрехи и при
горещината, както пътуващите въ пустинята — жадуватъ синката на н-вкой оазисъ. Днесъ и капитан- дружава мъжа си на вахта. Възторжена, въ найдобро настроение. Изъ нея лъха любовь и щастие
скиять мостикъ не помага.
Като че ли навлизаме въ нЪкоя пещь. Безпред/Ьл- при мисъльта, че участвува редомъ съ мъжа си въ
ность, топлина и синева — ето отличителното на труда, срещу който се получава хл-вбъ. Тя пее въ
великата .синя пустиня". Безветрие, горещина, тихо присътствието на вжглищаритв — какво че долу,
море — една отекчигелна права черта — безъ чуп- при пещите, има убийствена горещина ? — ПъснитЬ
ки, безъ багри. Едно. мъчително затишие, което й долитатъ горе, на палубата. Прости песни, които
убива. Не е ли това изпитанието, което требва да по сега отекватъ като победенъ химнъ на честния трудъ,
несе всвки новопосветенъ ? — Да търпя, да Търпя_ който гради човешкото благоденствие, благодаре
О, нека да се появи буря. „Да се появи, нЪкаква ние на когото нашиятъ скроменъ корабъ прор-взва во
опасность. Да ме нападне морска болесть. Да ме = дите на Средиземно море, напомнещъ на свъта за
обхване, некакво страдание I — Все странни, безумни едно желязно племе, чиито деца съ силни — как
желания на едно безгрижно дете, което не знае кога то на сушата, така и на в о д а т а . . .
да плаче, и кога да,се смее!...
Вълнение и горещина. Убийствена, непоносима
горещина. Животътъ на валовете е въ опасность.
И за твхното спасяване — командантьтъ дава обра; На траверсъ съ островъ Родосъ — единъ райски тенъ курсъ. Воловетъ- се разведряватъ, но въпнитъ
кътъ, една ангелска пътень, която звучи чрезъ ус
тата на природата!... И прибавя къмъ цвътята се прор"БЗватъ отъ корабния носъ. Настава .знаме
на твоя венецъ своите благоуханни рози — о, нито" клатушкане.
Морската болесть посещава мнозина, за да ги
Италия I
«кръсти".
{: Островъ Родосъ. Островъ'на розитЬ...
. Една дама отъ островъ Куба, сияеща отъ чара
; Той се туби въ далечината, а ние плуваме всрЪдъ на далечния Югъ, става неузнаваема. Покрита отъ
открито море, при вълнение надъ три бала.
, смъртна бледность, тя стене- Чернитв й очи се очерДокторътъ, неговиять синъ, една миловидна го таватъ като две голъми мастилени петна, поставени
спожица и други отъ командния съставъ-ме посръ- ; върху
мраморно изваяние. Но—красотата побеждава
щать съ шеговитъ укоръ.
.'"••'••'_
— Яко се появи буря или ако изобщо се влоши страданието,- ,както би победила и самата смърть.
положението на кораба, вината ще търсимъ въ васъ. Странно! Тази страдаща красавица, велика въ своя
Вълни искате, буря искате — силни преживЪвания, та немощь не събуди у -менъ състрадание, а въз
хищение. . .
приключения! Мислете му! :;...
...,-..
-Господи, .смекчи, и. стопли .моето вледенено сърд— Господа, щомъ МОИТЕ желания се сбждвать,
ув-врявамъ ви ТБ еж само добри. Бждете спокойни I це, което въ своя устремъ къмъ чистата красота,
се чуждее отъ чистата човъчность!
.
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Въ моята кабина се шири стоустъ демонъ. Той
пръхти и изпълва всЪки кжтъ съ топлина. Топлина
— тежка, задушлива, отвратителна. Кржглото про
зорче надъ леглото ми очертава мрачно море, което
величествено бушува.
Ставамъ жертва на кошмарни сънища. Идатъ
черни люде.пияни отъ лжчите на тропическото
слънце,
победили мжката и ужаса на пустинята. Тъ- меприематъ между себе си. Сочатъ ми палми, зеленина и
студени извори. Но слънцето, подобно огнена лава,
се разлива — и препречва нашия пжть. После на
става мракъ. . . Мракътъ на моята кабина. Кабина
№ 3., съ единственъ пжтникъ — безпомощенъ да
различи съновидение отъ будно състояние.
*
Море. Безбрежно. Синьо. Велико. В-вчно. . . . .
И слънчевъ пекъ и. горещина. Сякашъ милиони
огнени стрели връхлитатъ, за да нанесатъ смъртна
рана на огромното вселенско сърдце. Я Хайва е
още твърде далечъ. Требва да се търпи, да Се стра
да — и да се чака. . .
ОгняригЪ и вжглищаригв си разпред-влятъ вах
тите на 15 минути смени, вместо на четири часови.
— Едва като се изкачихъ горе, разбрахъ, че
наистина дишамъ — казва единъ.
— Оплакватъ се отъ топлина палубнитв — нека
запов-Бдатъ долу: всичко бръмчи — ще стопи и же
лязото и чов-вкътъ — допълва другъ.
— Хей, обърни ветролеза както требва — дайте
на долнитв нъколко хапа чистъ въздухъ! — се про
виква трети.

АЛИСА

Тропическата горещина се отразява смъртоносно
на воловете, особено на тия, които еж въ хамбари
те. ТЬхното плачевно състояние вдъхва основателенъ страхъ.
Ето първата жертва! Винчътъ заработва. Повди
гателната стрела извлича мъртвия волъ, завързанъ
за рогата. За да бжде хвърленъ веднага въ водата.
— Нали и морскиятъ богъ иска да яде? — се
обажда НБКОЙ шеговито.
Деньтъ преваля, трепкащъ съ секундната часов
никова стрелка, а горещината продължава да бжде
все безжалостна.
Втора, трета, десета жертва.
Като удавници, подпухнали и плувнали по вод
ната повръхность, мрътвигв волове пропъстрятъ
синята снага на Средиземно море.
Никога не съмъ мислилъ, че така лесно и така
скоро ще могатъ да се простятъ съ сжществуването си толкова снажни животни.
Никога не съмъ мислилъ, че така лесно и скоро
единъ значителенъ брой умиращи животни могатъ
да станатъ предметъ за развлечение.
Воловете умиратъ като мухи. Тъ бивать найнебрежно хвърлени задъ борда. Д пжтницитв облекчаватъ своята скука съ любопитната гледка. . .
Пъкъ най-подиръ, нали животътъ е неспирно
рушене и градене, на което сме подвергнати и ние
— хората? — Ето една мисъль, която утешава!. . .
Л Хайва остава все далечъ, сгушена въ подно
жието на свещената планина Кармелъ.
(Следва)

МЮЛЛЕРЪ-НАЙДОРФЪ

НАМ-ЬРЕНА Л О Д К А О Т Ъ СР1ЬДНИТ1Ъ В Ъ К О В Е
Близо до Данцигь това лъто еж били намерени
заровени въ едно отводнено блато 3 лодки, които
веднага заинтересували специалистите. Лодките еж

зени, така че еж могли да бждатъ напълно рекон
струирани. Оказало се, че гЪзи лодки еж почива
ли тамъ отъ много векове и датиратъ отъ 1ООО го
дина следъ Христа.
*
Интересното въ ТБХЪ е, че конструкцията имъ
показва извънредно ГОЛ-БМО технично съвършен-

Следъ реконструкцията й

ство, голЪма практика въ мероплаването и гол^вма ержчность въ постройката имъ, макаръ че ня
колко части въ тъхъ еж още примитивни и че тт>
намерени на дълбочина отъ 1 и половина метра, нЪматъ модерни приспособления. Напр. гвоздеигЬ,
заровени въ блатото и еж били доста добре запа- които съединяватъ ОТД-БЛНИГБ парчета, еж дървени.
Както е била намЪрена
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Стр.34
Оть самата постройка на тъзи лодки могатъ да се
направятъ важни заключения, преди всичко това, че
строителите имъ еж принадлежали на едно северно
германско племе, макаръ че къмъ това време ТБЗИ
области еж били превзети отъ славяните.
Отъ тритЬ лодки, двете еж били леки и тънки,
за бързи походи и наредени съ 18—20 гребци, до
като третата е по-кжса и по-широка, само за 4 до б
гребци и е служила за товаръ. Тези лодки еж били
само за гребло, а не и съ платна и еж се упралвявали съ помощьта на едно кърмило, което е било
поставено отъ страни на лодката, както е било оби

чай при Викингите, он^зи безстрашни мореплава
тели, които съ малките си черупки—лодки достиг
нали чакъ до Америка.
Лодките еж строени отъ джбово дърво, а гвоз
деите еж отъ боръ, съ малка главичка. Между дъс
ките е била поставена една тр-вва, която оть вода
та никога не изгнива. Седалищата на гребците еж
толкова добре разпределени, че отъ това се вижда,
че лодките еж били много бързи. Отъ всичко се
заключава, че мореплаването въ ТБЗИ мЪста още
въ он%зи времена е било развито въ висока степень.
• .

П. А. ШИШКОВЪ

СПОМЕНИТ-Ь НА С Т А Р И Я АДМИРАЛЪ»)
3. — Чудакътъ.
внимателнигБ той даваше лоша атестация. А, когато
Цвътко Тошковъ дигна двата си пръста къмъ ни събираше на тактически задачи — всЬкога за
кафеджията и рече:
дачите ни свършваха съ нъкой псаломъ.
— Две кафета!
Еднъжъ на едно такова събрание на тактически
Давидовъ позажуме, поразрови нещо въпаметь- задачи, завършвайки ги съ главата по спирането на
та си, почеса тила си и пакъ се заеме. Запали ци слънцето отъ Исусъ Навинъ, гардемаринътъ Собогара, облегна се назадъ и започна :
левъ неволно избухна, тропна, дигна ржка на про— Всекакви екземпляри ги имахме . . . Помня, тестъ и отсече:
то беше, когато бехъ младъ мичманъ на кръсто— Глупости! Това е противонаучноI
свача Одесса. Преди петдесеть и петь години. Имахчип- иии.1.1., • 1|л,нп .и.1Н^сш п мсш Iодппп.гичол"
— Кой
пои смее
1.мьс така?
1ак.а (——дигна
дигнаглава
главаадмиралътъ
адмиралътъ
ме интересенъ адмиралъ. Контъръ-адмиралъ. Истин- и стрелна съ очи Соболевъ. — Два часа на салинга
ски чудакъ. Така го и наричахме — Чудакътъ! За — за възражение на началника!
важните работи нехаеше, за глупостите мреше . . .
Инъкъ—добъръ въ всичко, но духовнитБ работи
Като че ли нъкаква мозъчна парализия бЬ минала не даваше да се газятъ...
презъ главата му, бе го осакатила, та отъ морякъ
Щомъ дойдвше работата до евангелието, до мобъ го превърнала на духовникъ. Цвлъ попъ! Така, ЛИТВИТБ, до недълнитБ и праздничнитв задължения,
както го заварихъ — по прилегаше той да бжде адмиралътъ ставаше взискателенъ, придирчивъ, неупопъ, а не морякъ. Не псуваше, не наказваше . . . молимъ. Точно — като истински испански инквиДисциплината съвсемъ б е я изоставилъ въ ржцетв зиторъ.
на старшите офицери и на корабницитъ . . . За всеНисшиятъ персоналъ боготвореше адмирала заки нему долаганъ простжпъкъ на матрозитв, той щото той имъ гарантирваше ВСИЧКИТЕ празднични
•махваше ржка, като древенъ пророкъ и благо из- почивки:
думваше:^
— Господь е далъ праздника за почивка, значи,
пи-че-во
I
_
почивката
тр-вбва да бжде I — р-взко се нала
па™ Т * в н У ш и т е л н а Ф"гУРа- Благообразенъ, съ гаше той на командири и на старши офицери, когато
на
п т - Г ™ ^ ' а Д М И р а Л С К а брТ'
Раз^пет
' Д в е му обясняваха нъщо за належаще почистване на
отъ дветъ страни на реверитъ на мундира му, укра- корабите въ праздникъ
сенъ съ ордена „Св. Анна." Имаше н-вщо владишко
Еднъжъ на единъ командиръ, който настоятелно
бе ^ п е Т п а ^ н о Т ИМПОЗантность - К а т о ч е ™ той го убеждавалъ да се разреши въ кораба работата
бе роденъ да носи владишка корона и жезълъ, а и въ праздникъ, той му отговорилъ:
не моряшкия бинокълъ на гърдите си... Седем- Свещенната книга е свещенна и затова тя не
« е н ^ гоД*-енъ... Така го и помня. Защото следъ подлежи на оспорване1 Както у?тавитъ не могат^
пжт ван
гп1™
У |> к о е т о направихъ подъ не- да се оспорватъ, а само - да се изггьлняват^ так1
8
а
в Г и изГие
л?нъй°въ
а Г Т о бИзоставилъ
Г р Г в е уста
^Г
Г в Г и ^ л Г Г А* ™ - » ° - а ^ Г ^ Г ,
наука
уставите
— ^съГ библията.
Р
Я
уставъть е въ противоречие
и
з
п
ъ
ч
е
н
ъ
и
з
а
с
м
е
ъ
^
б
ъ
?
а
м
е
н
и
л
ъ
^
к
а
^
^ ^ гдето
^
""" съ'
Т
вите въ ржцетв на Нстаршитв-офицери
и корабни- . а Т аА ^тамъ,
евангелието?
—
настоятелно
командиръть
дигналъ
цитв — той деятелно се бЬ предалъ на библията..
Вероятно, това беше некакъвъ атавизъмъ у него.
— Ще се прилага Божиятъ уставъ! Той е оть
Атавизъмъ, защото въ рода му е имало попове..!
Всека сутринь той прочиташе по глава, по две, по по-виешъ поредъкъ! - и адмиралътъ отпусналъ
три отъ библията. На об-вдъ обезателно правеше мо командира, твърдо стоейки на своето.
литва, а и вечерь не легаше безъ псаломъ Тгти йий „ = 'На вейка литургия
литургия въ
въ корабния
корабния параклисъ
параклисъ негонеголията.»
лията.. Грехове
ГРеховРе ли
« изкупваше?
Й ^ ^ П Просто
^ ^ - 3удиви
^
™ "™Т™°
*?&»_ " о е ш . е н а - р в и я редъ. За
това НИКОИ отъ свободнит-Б офицери не смееше да
теленъ екземпляръ. Форменъ чудакъ!
отежтетвува отъ литургията.
Когато ни събираше на чай около себе си —
СтаршитЬ-офицери се грижеха за чистотата въ
имаше ей като правило да отвори библията и да
ни прочете нъщо изъ нея. Той четвше, а ние слу- корабите му день преди праздника. Недъленъ день
шахме. Разтварехме очи по неволя. Инъкъ — на не- той искаше.моряцитв му да бждатъ въ празднично
облекло: обръснати, весели, засмени, а на объдъ
) Срв. .Морски сговоръ", г. XI. бр. 10.
— и празднично нахранени. . . А за бой въ ко-
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рабигв му, както по другигЪ кораби — й дума
не можеше да става... Просто — непонятенъ типъ!
Пазеше нисшитъ чинове, като да бЬ ги родилъ самъ
той! Въ неговитгЬ кораби офицерътъ съ пръстъ не
можеше да бутне матроза! Моля ви се — офице
рътъ да не може да бутне матроза! А каналиите
— нисши чинове—като че ли ясно разбираха него
вото покровителство и — наточели съ двойно ста
рание търкаха ДЪСКИТЕ и лъскаха медьта™.Каналии!
Тичаха, да не изгубятъ благоволението му... Каналии
като него — каналията!
Старшигв-офицери се грижеха за чистотата на
корабите,, щурманскигЬ офицери — за правилните,
курсове на пжтуванията, ревизорите — за прехра
ната, а той — както казваше самъ — се билъ гри-

Нл. Мутафовъ

желъ за душите на всичките си подчинени, на които
билъ не само морски началникъ, но още— и духовенъ баща всрЪдъ морските стихии:
— Има ли духовенъ редъ — има и матерналенъ
редъ! Духовниятъ редъ—това е Господь, материалниятъ редъ — това е ЧОВ-БКЪТЪ! — откжеваше
той съ слова отъ библията. Все изъ библията...
Просто — човъкъ за Синода, а не за морето 1
И, въпреки всичко, работите му отиваха отлично.
Моля ви се, беше вече седемдесеть години, а още
го държеха на служба!.. Съ една дума — чудакъ и
каналия! Каналия, който пазеше матрозите отъ мордобиене, а насъ, офицерите, ни държеше въ юмрука си.
Еднъжъ нашиятъ старши-офицеръ въ едно съб
рание поиска да поведе съ него диспутъ съ научни
данни върху факта на възкресението, нахвърляики
му физични и химични предпоставки, които изъ
коренъ подриваха възкресението на телата.
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— Тукъ, на кораба си, не искамъ безбожници!
— леко тропна той съ кракъ въ първия моментъ.
— Значи — Александъръ Петровичъ — обърна се
той къмъ старшия-офицеръ по-благо — вий отри
чате чудесата?
— Тъ еж една басня, нагодена за мужицитъ! —
отсече старшия офицеръ.
— Вие търпели ли сте корабокрушение?. . . .
Не?. . . Така!. . . Стойте петь денонощия върху една
дъска всръдъ небе и вода, а следъ като излезете
на сухо — пакъ отричайте чудесата1 Претърпете
корабокрушение, идете следъ това въ Иерусалимъ,
постойте, повижте, проучете, а следъ това — азъ
пакъ съмъ готовъ да приказваме за чудесата! —
високомерно погледна той на Ллександра Петровича.

МОРЯЦИ

Разказваха въ кораба, че тази мания на адми
рала къмъ библията му била останала, следъ като
се билъ спасилъ отъ едно корабокрушение въ
Немско море. Следъ дадената му тогава дълга от
пуска той билъ прекаралъ дълго време въ Иеруса
лимъ, отгдето се билъ завърналъ съвсемъ другъ
човъкъ.
Та. . . щомъ ме произведоха въ първия офи
церски чинъ, попаднахъ въ кораба на този чудакъ...
Не следъ дълго време получихме заповъдъ за походъ.
Ескадрата му отъ три океански клипери, съ
смъхенъ двигатель, пара и платна — се насочи отъ
Рига за Суезъ, чийто каналъ току-що бе започналъ
да се оформява, като градъ и като морско средище.
Тръгвайки въ походъ за Тихия океанъ, на нашата
тричленна ескадра се падаше случаятъ една отъ
първитЬ да мине презъ новопрокопания каналъ. . .
. . . Следъ месецъ, къмъ средата на юний, една
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надвечерь, тритъ единици благополучно хвърлиха да ни заведать и до мъттностьта, гдето падала ман
ната за евреитв. Можели били да ни заведать и
котва въ Суеза.
Веднага адмиралътъ даде заповъдь да вземемъ още по-навжтре къмъ други исторически любопитмаксималното количество вжглища за ВЖГЛИЩНИТБ ности. . . Казаха ни, че адмиралътъ билъ въ пре
ями, а той нъкакси още по-страстно се наведе говори съ водачитъ за едно пжтуване къмъ ТБЗИ
надъ библията си, седналъ на кормовата платформа... м%ста. . •
И, най после, една надвечерь флагъ-офицерите
На сутриньта, придруженъ отъ двамата си флагъобявиха въ ВСИЧКИТЕ кораби, че за утрешния день
офицери, той излъзе на бръта. . .
Вечерьта въ каютъ-компанията флагъ офицеритгь адмиралътъ кани желаещите офицери да се запини разказаха за разходките си съ адмирала: ходили шатъ за екскурзията.
Ние най-неохотно се отнесохме къмъ поканата".
били при руския консулъ. Адмиралътъ заговорилъ
за нъкакви си библейски места, упоменати въ Ста Поканата канеше, но не задължаваше. А това нерия заветъ.. . Оттамъ ги били отправили къмъ единъ задължение почти не намери охотници да се пекатъ
ходжа. Ходжата имъ билъ аташиралъ единъ мъстенъ подъ жарьта на аравийското слънце.
На другия день следъ доклада на флагь-офице
водачъ — драгоманъ — който докаралъ четири
магарета, а следъ това драгоманътъ ги билъ повелъ ритъ, че почти нъмало охотници за екскурзията, ад
на югъ, къмъ пъсъцитъ на Червеното море... Дра миралътъ самъ дойде въ каютъ-компанията на ад
гоманътъ и адмиралътъ напредъ, флагь-офицеритъ миралския си корабъ, гдето се бъхме събрали сво
отзадъ — четирмата се били запжтили къмъ онова бодните офицери и ни рече:
мъхто, гдето нъкога морето се е било разтворило
— Господа, азъ всичко съмъ предвидълъ за ле
подъ жезъла на Мойсея, за да даде пжть на евреитв... ката и удобна екскурзия! Ще бжде една отлична
—И, безъ да стигнатъ местото, което се указало разходка... А неверниците и безбожниците съ соб
далече, тЬ били направили уморителна разходка ствените си очи ще видятъ онази скала, отъ която
Мойсей изкаралъ вода...
подъ жаркото аравийско небе. . .
Изглежда, че умътъ на Чудака не бе въ главата
И той се впустна въ дълга беаеда за старозаветму, когато бъхме въ Русия, а сега — като че ли съв- нигЬ библейски мъста, които били сега само на
семъ е изхвръкналъ! — рече единъ отъ флагъ-офи- педя разстояние, завършвайки:
церите.
— Така, господа, всичко е готово... Затова —
— И дано нъкакъ-си да взематъ да ни го отзо- колкото бждатъ офицерите — толкова ще бждатъ
ватъ — та съ другь да потеглимъ на югъ1 — до и магаретата!
даде желание другь.
— Ха, ха ха! гръмна въ каютъ-компанията единъ
И, докато товарехме вжглищата, адмиралътъ съ звученъ, непринуденъ, отворенъ изъ цъло гърло
бележки, почерпени изъ библията, непрекжснато се смъхъ до сълзи изъ всички гърла, които заразиха
носеше съ едно магаре надлъжъ и на ширъ около ' и адмирала... .
ново-прокопания каналъ, изследвайки известни данни
Последната фраза на адмирала като че ли стана
и разстояния. . . Какво му беше хрумнало! Съ биб формула, която наведнъжъ ни опръсни, едуши, обо
лията въ ржка, той обикалеше и подчертаваше па дри, съюзи и всички ние вкупомъ литнахме да се
сажи отъ Библията. . .
приготовляваме за екскурзията.
Веренъ на библийския си нагонъ, той отбеляза
Следъ половинъ часъ осемдесеть матрози въ
съ червенъ моливъ на морската карта онова место, б^ли холандки, подредени въ походна колона, четигдето Мойсей е билъ преминалъ Червеното море и ридесеть флотски офицери въ бели кители, яхнали
гдето е била загинала египетската конница. Отбе-, върху магарета, а адмиралътъ, който обичаше имполяза и върха Синай, гдето еж били дадени десеттв зантностьта-—яхналъ на камила и застаналъ начело
Божи заповеди. . . споредъ думигв на двамата на отреда — се понесохме къмъ Мойсеевата канара.,.
флагъ-офицери, било му, хрумнало — съ заповъдь
Адмиралътъ, приличенъна.библейски патриархъ,
по корабите — да ни бждатъ посочени интереснитъ сияеше отъ възторгь. На петь крачки предъ него
библейски места въ момента, когато ще пресичаме яздеше водачътъ, яхналъ на магаре, а отстрани —
траверситъ имъ.
двамата му флагь-офицери».
Така сжщо той бе събралъ сведения и за други
А ние весели, като деца, шеговито си подхвър
исторически работи, които немаше да можемъ да лехме убедителната формула на адмирала:
видимъ по пжтя си, освенъ, ако се запжтвхме по
— А, Александръ Петровичъ, колкото офицери
сухо, оттукъ — по песъцигЬ на изтокъ.
— толкова и магарета?
Флагъ офицерите ни разказаха, че имало водачи
— Точно така: колкото магарета — толкова и
—драгомани, които биха могли да ни заведать до офицери1
канарата, изъ която Мойсей билъ изкаралъ вода, за
ха, ха... — весело се носехме напредъ съ
да напои целия израилски народъ. Те сжщо можели нашия Ха,
чудакъ...
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СЪВРЕМЕННАТА ПРОТИВОТОРПЕДНА
При съвременното корабостроение се обръщаI
особено внимание да се осигури издържливостьта
на военния корабъ и да се запазятъ изцъло най-•
необходимитъ му машини и прибори. Издържли
востьта на военния корабъ зависи много отъ пра
вилното разположение на противоторпедната му за
щита. Какво голъмо значение има противоторпед
ната защита за военния корабъ се вижда отъ след
ния примъръ, взетъ отъ голъмото морско сраже
ние при Скагеракъ: нъкои отъ германскитъ кораби,
които еж били торпедирани, все пакъ, еж останали
да плаватъ надъ водната повръхность, защото при
взрива на торпедитъ, противоторпеднитъ стени еж
оставали неразрушени. По-долу ще посочимъ нъколко примери за противоторпедна защита, споредъ
данните на чуждия военно-морски печатъ.
1. Линейниятъ корабъ „Техаз" (Америка). До мо
дернизацията му противоторпедната му защита се
е състояла отъ две странични вжглищни ями на
всека стена широки — първата 4*45 м., а втората
т-1 "86 м. и междинно пространство широко 1 м., кое
то е служило като камара за разширение на газоветъ отъ взрива на торпедото.
Следъ модернизацията на кораба еж поставени
три надлъжни стени отъ броня, всъка дебела по|
19 мм. Задъ третата стена отъ броня, по-близко*
къмъ външната главна стена, следва второто дъно,,
а следъ него—противоторпедното удебеляване. Найголъмата широчина на противоторпедното удебеля
ване е 1*86 м. То се явява като камара за разши
рение на газоветъ. Междудънното пространство е
широко 1 м. и е запълнено съ течно гориво. Понататъкъ, между стената на второто дъно и тая на
последната противоторпедна броня, образуваното
пространство (широчина 186 м.) сжщо е напълнено
съ течно гориво. Съ течно гориво е запълнено и
следващето пространство между двете противоторпедни стени отъ броня, широко 3*02 м. Най-после,
най-вжтрешното пространство, между най-вжтрешната и средната противоторпедна стена, което е ши
роко 1*43 м., е праздно. Тритъ отделения съ течно
гориво играятъ роля на пъргава възглавница, която
смекчава удара и го разпредъля по цълото тъло
на кораба. Общата широчина на ВСИЧКИТЕ защитни
противоторпедни отделения отъ едната страна на
кораба е 9*17 м., което съставлява за дветъ страни
на кораба 56'7°10 отъ цълата му широчина.
Височината на противоторпедното удебеляване
отъ линията на корабния гръбнакъ е 11 "5 м. Чрезъ
две хоризонтални платформи то е разделено пови--•
сочината на гърба на три отдъления. Долната плат
форма е на височината на долния край на главната
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броня, а средната — на горния й край. Противотор
педното удебеление, по цълата си дължина, чрезъ
стени поставени на разстояние 6—7 м. се д%ли
сжщо на отделения.
2. Линейниятъ корабъ „Коуа1 Зоуегадп (Англия).
Следъ модернизацията му, противоторпедната му за
щита, отъ средата на кораба отива въ следния
поредъкъ: първото отделение широко 0'57 е празд
но; то служи за събиране на филтрираната вода,
която би могла да проникне при нарушение на водонепропускзаемостьта на предстоещитъ стени. Сле
дващето отделение, широко Г81 м., е напълнено
съ течно гориво. Отъ вънкашната си страна, то е
ограничено съ бронирана противоторпедна стена
дебела 25—37 мм. Следващето отделение, широко
2*61 м., съдържа сжщо течно гориво. Следъ него
иде друго отделение, ограничено отъ външната си
страна съ вънкашната обвивка на кораба; широчи
ната му е 1'1б м. Следъ това следва противотор
педното удебеляване, което е широко 1-85 м. Дветъ
последни отделения еж праздни и се явяватъ като
газови камари. Общата широчина на противотор
педната защита за едната страна на кораба е 8- м.,
което за дветъ страни на кораба съставлява 52 1%
отъ цълата му широчина.
3. Хвърчилоносачътъ „Рипоиз" (Англия). Противоторпедната му защита, започвайки отъ сръдата на
кораба, е устроена така: първото отделение, широ
ко 079 м., е филтрационно — за задържане на вода
та при нарушение на водонепропускваемостьта на
предшествува щитъ водонепропускваеми стени. Това
отделение е ограничено отъ външната си страна съ
бронева стена дебела 37 мм. Следващите две отде
ления, широки 1*70 м. и О'9б м., еж запълнени съ
течно гориво. По-нататъкъ, следъ външната обшив
ка на кораба следва газовата камара широка 2*40 м.
Общата широчина на противоторпедната защита за
едната страна на кораба е 5"85 м., което за дветъ
страни на кораба е равно на 43*6% отъ общата
широчина.
4. Линейниятъ кръстосвачъ „Ноос1" (Англия). Пър
во е филтрационното отделение, широко 097 м.
Задъ него следватъ две отдъления напълнени .съ
течно гориво, широки 2'8 м. и 15 м. Първото отъ
тия две отдъления отъ дветъ си страни е ограни
чено съ стени отъ броня. Последна се нарежда
газовата камара, която е широка 1"80 м Общата
широчина на противоторпедната защита за едната
страна на кораба е 74)7 м., което за двете страни
на кораба съставлява 44.1 °/0 отъ общата му ши
рочина.
(Изъ „Морски сборникъ" № 6, Ленинградъ, 1934 г. С. Н. И.)

Г. К.

ПОЛИТИЧЕСКИ
Месецъ февруарий въ политическо отношение
ни туря предъ единъ сериозенъ факть, който ще
даде достатъченъ материалъ за размисляне на убеденитъ миролюбци. Италия безъ двоумение се ре
шава на една военна акция срещу Абисиния, ако
не получи по миренъ начинъ пълно удовлетворение
на предявенитъ искания. Това ще бжде пробниятъ
камъкъ на мирната политика на свъта за прилагане
на старите, но модернизирани вече средства на вой
ната. Разбира се, че отъ тази война свътътъ не ще
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почувствува сътресенията, които да му напомнятъ
за миналите ужаси. Това ще бжде единъ дребенъ
епизодъ въ историята на човечеството, който ще
подхранва известно време източника на сензацион
ните новини и ще задоволи вечно жадуващето за
силни усещания човечество, когато тъ се поучаватъ
за сметка на другитъ. Въ тая локална война само
абисинцитъ ще могатъ напълно да се убедятъ зърху
собствения си гърбъ въ несъгласието между проповъдьта за мира и действителностьта,
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За всички малки народи тоя примеръ е твърде
поучителенъ и иде о време да напомни неизмен
ните и вечни принципи за живота, че за да живъешъ,
тр-Ьбва да бждешъ силенъ. •
Акцията на Италия не е изолирана и безъ връзка
съ общата световна политика на факторитъ въ нея.
Това е отгласъ на постигнатите споразумения
между заинтересованите въ световната проблема
велики сили. Господинъ Мусолини твърде сполуч
ливо използува политическото положение и съ бла
гословията на Янглия прадприема тая експедиция,
за да се накажатъ застжпилите се за правата си
абисинци. Требва да смЪтаме, че свободата, която
получава Италия, за да урежда колониалната си
политика и то въ почти непосредствено съседство
съ Суецкия каналъ, има нЪкои предпоставки, които
разграничаватъ сферата на влияние между Вели
ките сили въ Средиземноморския басеинъ и свър
заните съ него въпроси за Цариградските проливи
и Черноморския пактъ.
Идеята за Черноморския пактъ, така шумно по
дета въ началото нъкакъ си мълчаливо затихва изъ
допломатическитБ канцеларии на черноморските
съкрайбръжници.

Видимото безразличие на Франция къмъ италиан
ските настжпления е резултатъ на постигнатите
споразумения въ Римъ, къмъ които Франция прибегва, за да разведри твърде сгжстената около се
бе си политическа атмосфера, следъ неуспъха си
въ Женева по марсилския атентатъ и пълното си
проваляне въ Сааръ.
Набелязаните въ началото на годината стремежи
къмъ установяване на едно по-твърдо и по сигурно
европейско равновесие за сега се развива въ бавенъ и сигуренъ темпъ, подъ вещата дирижировка
на Англия.
Следъ абисинския въпросъ нав-Ърно, ще излезе
на сцената по-конкретно сложениятъ въпросъ за
обезпечение на английските интереси въ азиат
ските, близки около Суецъ мандатни области и
по-твърдото й стжпване около ИЗХОДИТЕ на Дарданелитъ.
Въ ВСБКИ случай това еж подготовителнитв етапи
къмъ разрешението на най-главния въпросъ — непокжтнатостьта на всички английски владения, кои
то еж подъ сериозната заплаха, идеща откъмъ
Япония въ далечния изтокъ и отъ Русия на:
близкия.
.
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З и м н и плувни с ъ с т е з а н и я у р е д е н и
100 м. гръдно:
о т ъ С о ф и й с к и я к л о н ъ на Българ
1) Петъръ Иранекъ 1 м. 242 с. — новъ рекордъ.
ския народенъ морски сговоръ
2) Албертъ Елиазаръ 1 м. 32 с.З) Нюма Вайсбергъ.
1 м. 39-4 с.
Днесъ, 10 февруарий, въ покрития басейнъ при
200 м. гръдно:
софийските минерални бани се състояха пробните
1)
Петъръ
Иранекъ
5'8 с. — новъ рекордъ.
състезания за зименъ шампионатъ въ плуване, орга 2) Албертъ Елиазаръ 3 3м.м.30*4
с.
низирани отъ Софийския Клонъ на Българския На
400
м.
свободенъ
стилъ:
роденъ Морски Сговоръ.
1)
Емануилъ
Атанасовъ
6
м.
14 с. — новъ ре
Състезанията се откриха отъ члена на Управ. тЬло кордъ. 2) Кирилъ Блажевъ 7 м. 3.4
с.
отъ Софийския Клонъ г. Николаевъ. Съ нъколко
Скокове:
думи той благодари на енергичния управитель на
1) Петъръ Иранекъ, 2) Вас. Василевъ, 3) Иосифъ
баните г. Бесарабовъ за указаното съдействие по
изнасянето на състезанията, благодари и на столич Симантевъ.
ните журналисти, които присжтствуваха на състеза Юноши:
' 50 м. свободенъ стилъ:
нията, обърна се и къмъ състезателите съ неколко
1) Мих. Маргаритевъ 31 сек. — новъ рекордъ,
напжтствени думи, Следъ това започнаха самитъ
#
състезания. Комисията по изнасянето на СЖЩИТБ бъ 2) Цан. Вакъвчиевъ 32 1 с, 3) Мирчо Илиевъ 33 2 с,
4)
Дим.
Чакъровъ
39
с.
въ съставъ: Главенъ Сждия: Ив. Селвелиевъ, редак50 м. гръдно:
торъ на в. „Спортъ", Членове: Кирилъ Друмевъ,
1) Люб. Шумковъ 39 б с. 2) Левчо Петровъ 42'8 с.
Д-ръ Георгиевъ и Ив. Тамаджиевъ. Стартеръ: г. Ст.
Пандурски, времеизмервачи: г-ца Йончева и г. Стой- 3) Ст. Даскаловъ 44*1 с.
100 м. гръдно:
чевъ. Общъ ржководитель на легионите, треньора
1) Любенъ Шумковъ 1 м. 31 с. — новъ рекордъ.
г. Петъръ Константиновъ.
Състезанията се произведаха при пъленъ редъ 2) Левчо Петровъ 1 м. 33'6,3) Ст. Даскаловъ 1 м. 35*1 с.
и при много добра дисциплина. СЖЩИТБ бъха посе Дами:
100 м. гръбно:
тени масово отъ любителите на плувния спортъ.
1) Г-жа Невена Кадиева 2 м. 1 с. — новъ рекордъ.
Това, което най-много требва да ни радва е, че
се получиха като резултатъ оть състезанията 7 нови 2) Г-ца Венче Добрева 2 м. б сек.
100 м. гръдно:
постижения на плувния ни спортъ.
1) Г-ца Виолета Ангелова 2 м. 10'1 с. 2) Г-ца
Накрай се раздадоха, като награда на отличили
Венче Добрева 2 м. 31'2 сек.
те се плувци, значки отъ Морския Сговоръ.
50 м. гръдно:
1) Г-ца Венче Добрева 1 м. 2 с. 2) Г-ца СтамРезултати:
болова 1 м. 9 сек.
Мжже:
Деца:
100 м. свободенъ стилъ.
50 м. свободенъ стилъ:
1) Мих. Павловъ 44 с. 2) Бар. Ефтимовъ 47-1 с.
1) Емануилъ Атанасовъ 1 м. &\ с. — новъ бъл
50 м. гръдно:
гарски рекордъ. 2) Дончо Илиевъ 1м. 13 с. 3) Цен
1) Мих. Павловъ 54'8 с. 2) Емилъ Джелеповъ 60 с.
ко Радионовъ 1 м. 17*4 с.
Гандевъ
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зи миниатюрна подводна лодка има дължина 7—9
И з ъ чушдит-Ь в о е н н и ф л о т и
Янглия — Въ края на м. мартъ м. г. въ дветъпалати на парламента оживено билъ разискванъ
въпросътъ за създаване на общо Министерство на
отбраната.което требвало да обхване морското, воен
ното и Министерството на въздухоплаването. Проектътъ за създаване на едно общо Министерство на
отбраната билъ посрещнатъ неодобрително. Орга
низацията на въоржшенитв сили останала предиш
ната — координацията между морскигЬ, сухопжтните
и въздушните сили, както и по-рано останала да
се осжществява оть комитета на имперската отбра
на подъ председателството на министъръ-предсе
дателя.
— На 1 ноемврий 1933 г. е било завършено и
открито за използване новото голямо търговско
пристанище Хайфа (Палестина). Наличието на едно
ново пристанище въ крайбрежията, кждето по-рано
н-вмаше никакви добре закрити котвени мъста, е
отъ твърде големо военно значение за Англия. Това
създава добри възможности за базиране на англий
ския средиземноморски флотъ при операциите му
въ източната часть на Средиземно море и къмъ
входовегв на Егейското море и Суезкия каналъ. Но
вото пристанище ще бжде главна снабдителна база
за топливо не само на Средиземноморския англий
ски флотъ, но и за цъла Днглия, тъй като тъхното
гориво ще се пренася оттукъ въ Англия. Въ на
стояще време се работи за съединяването на при
станището Хайфа чрезъ тржбопроводъ съ известните
богати Мосулски нефтени извори.
Сев.-Нмер. Съединени Щати — Петгодишната
корабостроителна прогама, известна подъ названието
корабостроителната програма на Винстона (споредъ
фамилията на сенатора Винстонъ, който разработи
тази програма), е приета съ пълно болшинство отъ
морската комисия въ сената и утвърдена отъ прези
дента Рузвелтъ. Тази грандиозна програма, най-голъмата отъ всичките корабостроителни програми
следъ Световната война, включва въ себе си напра
вата на 102 военни кораба съ общо водоизместване 207,000 тона и 1,184 водохвърчила за морската
авиация. Тя обхваща периода до 1939 година и за
да бжде напълно осжществена, ще еж необходими
570 милиона долара.
— На 2. I. 1934 г. е започнатъ строежътъ на
предпоследния (седемнадесетия) кръстосвачъ отъ Ва
шингтонския типъ, който ще бжде окончателно готовъ
и ще вл%зе въ строя въ началото на 1937 г. На 16.
XII. 1933 г. е пуснатъ на вода кръстосвачътъ „исто
рия", сжщо Вашингтонски типъ. Въ течение на на
стоящата година ще влЪзатъ въ строя завършени
окончателно 5 кръстосвана Вашингтонски типъ.
Новиятъ корабъ — хвърчилоносачъ „Капдег" е
вл-Ьзълъ въ строя на 1. V. м. г.
Въ края на 1933 г. еж отдадени въ строежъ два
подводника по 1,400 тона водоизм-встване, а презъ
миналата (1934 г.) влезе въ строя новиятъ напълно
завършенъ подводникъ „СиШеНзп"'.
ЯПОНИЯ — На 28. XII. 1933 г. е спусната на вода
миниаюрната подводна лодка отъ корабостроител
ницата Тсукисима, която нарича официално подвод
ната лодка п Управляема водолазна камара". Та

метра и диаметъръ 2 метра. Лодката се движи посредствомъ винтъ, приводимъ въ движение чрезъ
електромоторъ, работещъ поср-вдетвомъ акумолаторни батерии. Въ лодката има специаленъ приборъ
за поддържане на постояненъ курсъ. Въ горната
часть на лодката има наблюдателна кула. Лодката
може да се потапя до дълбочина 152 метра. Въ на
стояще време този миниатюренъ подводникъ се на
мира въ пристанището Ито, кждето се правятъ из
питания и проби за използуването му за военни цели.
— На 30. III. 1934 г. въ пристанището Кобе е
спустнатъ на вода новопостроениятъ подводникъ
"3—б", предназначенъ за операции въ океана. Подводникътъ е снабденъ съ водохвърчило съ сгъващи
се крила.
— Въ края на 1933 г. е встжпилъ въ строя ново
построениятъ миненъ заградитель „Упеуата", имащъ
водоизмъхтване 1,135 тона и скорость 20 вжзела въ
часъ. Той е въоржженъ съ две—120 мм. орждия,две—
картечници и може да носи съ себе си 150 мини
за заграждане. Намиратъ се още въ постройка
единъ кръстосвачъ миненъ заградитель отъ 5000
тона водоизместване и 3 други минни заградителя
отъ малъкъ тонажъ (по 443 тона). Сега Япония има
въ строя 2 големи минни заградители и 13 малки
минни заградители. Малките заградители имагъ то
нажъ около 450 тона, скорость 19 вжзела въ часъ,
могатъ да носятъ отъ 40—50 мини за заграждане
и еж въоржжени съ по две 80 мм. орждия и една
картечница.
Швеция. — Морскиятъ бюджетъ на Швеция за
финансовата 1934-1935 година възлиза на 34,973,026
крони. Въ сравнение съ миналогодишния военно
морски бюджетъ той е увеличенъ съ 3*9 милиона
крони. Отъ това увеличение 2 милиона крони еж
предназначени за усилване на кредитите по бой
ната подготовка на шведския воененъ флотъ.
Норвегия. — На 22. XII. 1933 г. новата канонерска лодка .Рпспуог 1Чап5ел" (встжпила въ строя
въ 1932 п, водоизместване 1,300 тона, скорость 15
вжзела въ часъ, въоржжена съ две—120 мм. орждия,
две—47 мм. противосамолетни картечници и 1 водо
хвърчило, при обслуга бб души), коята била на
служба по охрана на риболовството, съ пъленъ ходъ
наскочила на плитковина въ северната часть на
норвежекитъ шкери и получила тежки повреди подъ
водолинията си. Първоначално водонепроницаемигв
преградни на машинното отделение издържали на
пора на нахлулата вода и канонерската лодка, въп
реки наклоняването си на една страна, останала да
плава подъ водната повръхность. Съ настжпването
на прилива, обаче, положението на канонерската
лодка се влошило много и на 24. XII. 1933 г. тя
потънала.
Финландия. — Въ началото на тази година въ
финландския парламентъ е внесенъ законопроектъ
за отпущане на необходимите суми за построява
нето на два нови ескадрени торпедоносеца и за уве
личаване на състава на авиацията. Всеки отъ проек
тираните за стреежъ ескадрени торпедоносци ще
струва по 39*5 милиона финландски марки.
(Изъ „Морской сборникъ", Ленинградъ, 1934 г,, № 4; С.Н.И.),
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5. О. 3 . Малцина еж днеъ ония, които да не
знаятъ значението на тия три букви. Това е съкратениятъ тревоженъ зовъ, отправящъ се оть всеки
единъ, намиращъ се въ опасность корабъ, търсейки
незабавна помощь.
Какъвъ е обаче произходътъ на тия три, създа
ващи безпокойствие и загриженость, букви?
Съкратениятъ зовъ на тревога е билъ презъ
1908 г. за пръвъ пжть официално въведенъ за всич
ки кораби.
Най-старото предложение за въвеждане на единъ
сигналъ за помощь е било направено презъ 1903 г
на конгреса на телеграфиститъ въ Берлинъ отъ стра
на на италианските делегати, които предложили
знака 555 ОБй. 5 требвало да означава „Корабъ",
аЦ„бързо" („неотложно")отъ „ОппдегкЗ". Този знакъ
се указалъ обаче твърде дълъгъ и неудобенъ за
това дружеството „Магсогп' въвело презъ- 1904 г.
за всички свои кораби знака С. 0.. О. (соте дшек
оЪисюг) „ела бързо, опасность", действително лекъ
за предаване и приемане.
По-късно, презъ 1906 год. немското управление
предложило трите букви 50Е да бждатъ въведе
ни като тревоженъ зовъ. Тъй като последната
отъ тЪхъ Е много често се губила и създавала не
доразумения и неясность, то знака бива измененъ
въ 5.0.5. (зауе оиг зои1з) „спасете нашите души".
Последниягь вече добива международно значение и
е останалъ и до сега като сигналъ за тревога.
Едва напоследъкъ се правятъ нови предложения
за сменяване на 505 съ ТТТ, една продължителность отъ знаци, много удобни за приемане и пре
даване и не създаващи неясности. Въпреки това за
сега като официаленъ зовъ за помощь остава все
още 5. О. 5.

И з ъ ж и в о т а на нашит*ъ к л о н о в е
Пловдивъ. На 9 т. м. клонътъ е устроилъ въ
салоните на военния клубъ блескавъ морски балъ,
на който еж били предложени на многобройните,
посетители всевъзможни забави и изненади, като
моряшки балетъ, ловитба на риба, моряшка кръчма,
атаката на „Хамидие" и др. Управата на клона е на
правила всичко възможно да свърже забавленията
съ широката пропаганда на идеите на Б. Н. М. С.
Балъть е билъ издържанъ въ всъко отношение и
сжщевременно е свършилъ съ гол-вмъ материаленъ
успъхъ.
Варна. Варненскиятъ клонъ заедно съ д-вото
.Любовъ къмъ родината" и организацията на за
вършилите морското у-ще устроиха на 16 т. м. въ
военния клубъ много добре уредена морска вечерь
въ полза на фонда „Кръстосвачъ БЪло море*. Уред
ниците вложиха всичката си амбиция за успешното
изнасяне на вечерьта. Съ специална морска украса
на стълбището и салоните и съ разнообразните из
ненади като морско дъно, морски ловъ, моряшки
балетъ, интересна италианска лотария, една отъ препремиитъ на която беше пжтуване до Египетъ и пр.,
те успаха да създадатъ въ кратко време хубаво на
строение, което задържа посетителите почти до зори.
И материалниять резултатъ е много добъръ — около
30 хиляди лева чисти.

Книжнина
„Морски пътни" отъ Димитъръ Добревъ, Русе
1934, ц. 10 ла
Следъ .Пъснитъ на моряка* отъ Хр. Бакърджиевъ,
„Морскигв ввтрила" на Д. Николовъ — Осининъ, ето трета
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напомня „Родното море" на Кр. Кънчева и е приносъ къмъ
много скромната наша художествена литература, насочена
да опознае морето и единъ день, може би не далеченъ,
да го овлад-ве, както подобава за тая литература на
народъ, който живъе до море.
• Книгата съдържа 24 импресии, пропити съ сантимен"тализъмъ и построени върху първичния стадий на опозна
ване на морето — пейзажа. Морскиятъ пейзажъ е найлеснодостжпниятъ и най-леко. овладимиятъ елементъ въ
обхващането на морето като отдЪленъ миръ и всички
поети и писатели почватъ оттамъ. Типично е и встжплението на Добрева въ първия откжелекъ „Море*: „Нзъ ида
при тебе, о Море. . . . предъ ТВОИТЕ безкрайни ширини..."
Обрисуването, обаче, на морето всестранно и опозна
ването на живота надъ и въ него, проникването въ него
вата сжщина, като еждба, еждба на човъка, изисква единъ
по-непосръденъ допиръ съ него, налага повече живъене и
по-дълговременно стопанисване. Тъкмо това липсва на
нашитв писатели и не може освенъ да се съжалява, че
ТБ, съ извънредно малки изключения, нЪматъ възможность
да опознаятъ морето
Това е и причината, гдето само кжсата импресия или
нъколкокуплетното стихотворение се посветяватъ на морето.
За дългия разказъ или повестьта, да не говоримъ за ро
мана, се изисква по-дълго наблюдение и по-проникновенно
сближение съ морето.
Може би, още доста време нашата художествена ли
тература ще е принудена да се обогатява съ произведе
ния, изискани по форма, но стоещи на споменатия вече
първиченъ преходъ къмъ опознаване на морето. Морскиятъ
разказъ, истинскиятъ морски разказъ, доста реалистиченъ,
съ малки изключения у П. Н. Шишковъ, още липсва.
Като сполучливи пейзажни импреси въ книгата : на
Добрева може да се посочатъ „Буря", ,Два делфина", а
одухотворение, до значителна степень, на морето въ унисонъ съ вжтрешния миръ на поета е достигнато въ
„Слънце".
Добринъ Васалевь.

Съ зскадрой адмирала Рожественскаго —
Сборникъ статей посвященннхъ двадцатипятилътш
похода Н-й зскадрм Тихаго океана — Прага, 1930
г. (162 страници).
По случай 25 годишнината отъ знаменития, труденъи
успешно изпълненъ походъ на втората руска Тихоокеанска ескадра отъ Либава до Цусима и голъмата, отъ СВБтовенъ мащабъ, трагедия на тази ескадра при о. Цусима,
е съставенъ и отпечатанъ отъ бившите офицери отъ
руския царски флотъ горецитирания сборникъ.
Статиитъ еж отлично и живо написани и се четатъ
като увлекателни морски разкази. Т Б освежаватъ позна
нията ни по това голъмо за времето си събитие, допълватъ го съ НБКОИ нови данни и ни даватъ редъ отдвлни картини отъ боя. Т Б сжщо така изтъкватъ мощната
фигура на водача на ескадрата, знаменитиятъ адмиралъ Рожественский, който, благодарение на неговата твърда во
ля, голвма организаторска способность и енергия, солид
ни познания и практика и голъмо, до висша степень се
беотрицание, можа да изпълни този ръдъкъ въ морската
история походъ, веднага да влБзе въ неравенъ, славенъ
бой и да изживъе до край трагедията на руския флотъ.
Името на адмиралъ Рожественский е свързано и съ
историята на нашия малъкъ флотъ. Въ чинъ капитанълейтенатъ той е билъ НБКОЛКО години командиръ на на
шата новоформирана следъ освобождението Дунавска флотилия, кждето още тогава е проявилъ СВОИТБ високи ко
мандни качества, морска компетентность и голъма воля и
енергия.
Ние горещо препоржчваме горецитирания сборникъ на
всички наши моряци и на всички любители на морски
приключения.
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СТРОЕЖЪ НЯ КОРЯБИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЛОДКИ КЯТО:

МОТОРНИ, РИБАРСКИ, СПОРТНИ, ЛУКСОЗНИ, ПЛДТНОХОДНИ И д р .
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СТРОЕЖЪ, МОНТЯЖЪ И ПОПРЯВКЯ НЯ ВСВКЯКВИ ВИДОВЕ МЯШИНИ И ИНСТЯЛЯЦИИ.
@

8 Спвциаленъ отдгзлъ за железни конструкции, рвзервуари и електрожени заварки. |
8

ГЯРЯНТИРЯНЯ ВЕЩЯ И ПРЕЦИЗНЯ РЯБОТЯ.ПРИ НЯЙ-КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ.
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Книгоиздателство „ Х Е М У С Ъ" А. Д. — С о Ф И Я
ул.* Солунъ, 55. Пощ. чекова сметка 607. Телеф. 2294

РОДНА ХУДОЖЕСТВЕНА

ЛИТЕРАТУРА

ПСНЧО СлаВВМКОВЪ: Епически пъсни
60 лв. ЕлИШгиВЛИВЬ •' Томъ I — Разкази •
60
Сънь за щастие
30 лв.
Томъ II — Разкази • • •
50
На острова на блаженигв . . .
80 лв.
Томъ I и II подвързани заедно . . 150
Кървава, пъсень
100 лв.
Томъ Ш — Земя — повесть . . . 30
НЪмски поети . . . . .
. ; . 50 лв.
Томъ IV — Подъ манастирската
Писма отъ Пенчо славейковъ до
лоза — разкази, подъ печатъ .
Мара Б-Ьлчева - . . . . . . .
50 лв.
Томъ I—Земляци и др. разкази 60
П- К- ЯВОРОВЪ — Събрани съчинения — 5 тома,
Томъ II — Край М-вста и др.
подъ редакцията на Вл. Варазкази
60
силевъ :
Томъ III — Б-БЛИТБ рози и др.
Томъ I. Подъ СБНКИГБ на обларазкази
60
цигЬ — стихотворения . . .
80 лв.
Томъ IV — Старопланински ле
Томъ II. Хайдушки копнения.
генди
60
Гоце Д-Ьлчевъ
80 лв.
Томъ V — ПЪсеньта на колелетата 60
Томъ Ш. Въ политЪ на Витоша
Томъ VI — Вечери въ йнтимов-5
Когато гръмъ удари . . . .
80 лв.
ския ханъ
60
Томъ IV. Неиздадени досега про
Томъ VII — Жетварьтъ—повесть 60
изведения
• 80 лв.
Томъ VIII — Нлбена — драма • 50
Томъ V. Статии, фейлетони, писма 80 лв.
Томъ IX — Боряна — драма . 50
ПетгБ тома за
300 лв.
Томъ X — Милионерътъ — ко
медия
50
ЙЯТШ СТРШШРВМ: Томъ 1 — Повести . . . .
60 лв.
Томъ XI — Чифликътъ край
Томъ II — Новели
60 лв.
границата — романъ . . . .
70
Томъ III — Висещъ мосгь
— романъ • •
60 лв.

лв.
лв.
лв.
лв.

лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
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БЪЛГЯРИ, ПЖТУВЯЙТЕ ПО МОРЕ!

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО - В Д Р Н А
Използувайте дружествените параходи, за да получите възможностьта 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 който привличать хи
ляди и хиляди туристи отъ всички краища на свъта.
Дружеството поддържа три редовни линии:
а. Крайбрежна: Варна—Бела—Несебъръ—Поморие—Созополъ—Бургасъ—Приморско—Царево—Синьоморецъ и обратно;—два пжти сед
мично.— Отъ 15. юний до 15. септемврий директни съобщения
Бургасъ—Варна и обратно, специално за курорта.
Пирейска: Варна — Бургасъ — Цариградъ — Пирея — Хиосъ — Митилинъ и обратно—два пжти въ месеца.
Александрийска: Варна — Бургасъ — Цариградъ — Радосъ — 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 50% (но не и върху храната).
Особенъ интересъ представлява пжтуването до Александрия, което се извършсъ луксознигЬ и бързохсдни параходи „Бургасъ" и „Царь Фердинандъ".
ОБИКНОВЕНИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРАНА:
За Александрийския рейсъ:
За Пирейския реисъ:
I класа . . лв. 8000
I класа . . лв. 5000
Отиване и
II класа . '„ лв. 460о
II класа . . лв.- 6000
Ш класа . . лв. 20ОО
връщане
III класа ".- . лв. 4000
За крайбрежния ? рейсъ:
I класа. . лв. 400
I
класа
.
1 лв. 680
Варна—Бургасъ
Варна—Ахтополъ
II
класа. . лв. 300
II класа . . лв. 540
III класа . лв. 200
и обратно
и обратно
Ш класа . . лв 360
Храна по лв. 150 на лень за 1 и 11 класа, за българското крайбрежие.

Забележка:Свърхъ горнигв такси за ПЖТНИШКИТБ билети се събиратъ допълнително кейово право въ Ьарна и Бургасъ по 15 лв. а БЪ малкит-в крайбрежни пристанища по 5 лв. на лице.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуЕац^ичЪ, се получаватъ 01Ъ
агенциитЪ въ Варна и Бургасъ и крайбр^жниг-Ь, ,а еж що и отъ Дирекцията.
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1. Нашето риболовство — Г. Куповъ; 2. Морето в ъ българските народни
песни — Ем. Мутафовъ. 3; Подводно оксиженото резане на ж е л е з о — М.
Остревъ; 4. Подготовката на турците за освободителната война—Нрхим. Иннокентий; 5. Южниятъ прозорецъ — Куюджуклиевъ; б. По поре — Крумъ Кънчевъ; 7. Намерена лодка о т ъ средните векове — Алиса Мюллеръ—Найдорфъ:
8. Спомените на стария адмиралъ — П. А. Шишковъ; 9. Съвременната противоторпедна защита — С. Н. И. 10. Политически п р е г л е д ъ . - Г. К.; 11. Вод е н ъ спорть,- 12. Морски новини.
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