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ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ, —
ЙДЙ-КРДСИВИЯТЪ НУРРРТЪ ВЪ ЮГО-ИЗТ. ЕВРОПД

ВАРНА

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

Условия на живота най-износни

I

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.
ТАКСА ЗА БАНИТЪ:
'
Г I класа
кла кабина 10*лв.
•1. Студени бани 1
,
5 лв.
2. Топли бани
Басеинъ
'
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класа кабина 30 лв.
»
»
20 лв.
. . . . . . . . 15 лв.
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Отъ 15. юний до 15. септемврий лътовницигв се ползуватъ съ 25^" намаление
по българскитв държавни
железници.
Бюрото за лътговници при
общината въ приморската
градина разполага съ пъленъ списъкъ на квартири,
дава всички сведения и
настанява лътовницитъ- на
квартири безъ възнаграж
дение.
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~1 ОТНАСЯЙТЕ СЕ ЗА

;"Д всичко до

БЮРОТО

ЗА ЛЪТОВНИЦИ.

АОРСШ СГОВОЙ
ОРГАШЦА БЪЛГАРСКИЯ ЦАРС^ЕиЪМОРСКЙгбвОРТЙ
Година 12
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Проф. д-ръ СТ. КОНСУЛОВЪ

НА К Л Д Е Д А Н А С О Ч И М Ъ Н А Ш И Т Ь С И Л И ?

Следъ голямата война св-Ьтъть изпадна въ мате
риална и морална криза, отъ която всички гьрсягь
изходъ. Стари и нови идеи се борятъ, чертаятъ се
бждещитв пжтища на народигк Налучкването става
често следъ дълги лутания. И всрЪдъ този кипежъ
постепенно се охарактеризира духа на сегашното
време: мобилизиране на националнитгь сили.
Даже тамъ, гдето идеите на космополитизъма над
деляваха и се стигна до новъ строй — съветска
Русия — даж§ и тамъ ние днесъ сме свидетели на
нещо странно :пакъ издигане на националния духъ.
Така върви историята. Всека епоха си има свой
духъ, който овладява народите, чрезъ който тЪ
искатъ да осигурятъ своето сжществуване. Нека
оставимъ на историцигЬ и на социолозите да дадатъ обяснение на факта, защо народитЬ сега тръ
гнаха по пжтя на националното сплотяване. Ние само
ще разгедаме този фактъ съ огледъ на нашата действителность.
Погледнете Германия, Съветска Русия, Италия,
Полша, а сега вече и Франция и Янглия: навсекжде стремежъ къмъ стЬгане на националнитЪ сили,
къмъ единъ националенъ идеализъмъ. На преденъ
планъ се поставятъ националните идеали, събиратъ
се сили за гЪхното реализиране. Кръстосването на
интересите отъ гледището на ТЕЗИ идеали е неиз
бежно. Но това общо стътане на силите у всички
създаде едно ново равновесие между народитъ, за
щото силниятъ ще има пакъ силенъ срещу себе си.
Какво ще стане, обаче, съ онези, които останатъ
назадъ? — Естествено, къмъ тЪхъ именно ще се
устремятъ погледите на съседигЬ,, които вече еж
съумели да отидатъ по-далечъ въ своя национа
ленъ възходъ. Това имено ние тръбва добре да
разберемъ.
Макаръ че нашиятъ народъ въ историята е показалъ твърде много свои положителни качества, и
днесъ още той не е култивиралъ въ себе си до
статъчно стремежа къмъ национално самоопазване. Историческите и племенните граници на на
шия народъ еж ясни: двегв морета и Дунава. Но
направихме ли ние достатъчно, за да се затвърдимъ

културно и военно надъ ТБХЪ? — Не. Хората отъ
Б. Н.М.С. могатъ да бждатъ спокойни предъ съв-встьта си, защото тази организация, въ продълже
ние на петнадесеть години, непрекженато проповя
два повече интересъ къмъ морето й Дунава. Резул
татите отъ тази дейность еж на лице. Днесъ черноморскиятъ ни бр-Бгь е чисто български. Само кога-'
то отъ нашата красавица Варна, погледнемъ къмъ
Калиакра, сърдцето ни се свива отъ болка: тамъ
отрязаха часть отъ нашето живо ТБЛО . . .
Непрестанната критика на Б. Н. М. С. за повдигане
то на интереса къмъ нашето мореплаване почна да
дава резултати. Следъ една дълга летаргия, Българ
ското параходно дружество, подпомогнато и отъ
държавата, започна единъ животъ на все по-усилена
дейность.
За съжаление такъвъ подемъ ние не виждаме
по отношение на морската ни отбрана. Нашит-Ь бре
гове представяватъ още една открита врата за
противника. И въ националната ни отбрана виждаме
да се проявява характерниятъ духъ на българина:
всички сили насочихме къмъ полето и планината, а
морето, вратата презъ която всеки може да влезе,
оставихме незащитено. Дано по-скоро и въсръдитъна нашити военни узрЪе мисъльта, че силна сухопжтна армия при отворени водни граници не може
да-гарантира сигурностьта на страната.
Какъ сме на Дунава? Тамъ б1зхме станали за
смъхъ на хората. Всички прилежащи на^ Дунава
държави, всички далечни по-големи европейски дър
жави, та дори и Урагвай, имаха параходи по Ду
нава. Но България не. Едва тази година видехме
зародиша на Българския търговски дунавски флотъ
създаденъ отъ държавата. Дано най-сетне нашитв
държавници съзнаятъ, какъвъ грЪхъ сме сторили
досега и да догонять загубеното.
Липсата на държавнически и общественъ инте
ресъ къмъ нашите водни граници и ТБХНИТБ по
крайнини най-ясно личи въ Видинския край. Тамъ
ние допустнахме чужда държава да организира про
паганда, за да влияе върху българското съзнание
на населението. Нека открито изтъкнемъ единъ сра-
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менъ' за насъ фактъ: днесъ срещу ромънската про
паганда въ този край се бори една сръбска про
паганда за сжщото население. И прави еж ^хората.
Щомъ българското общество и българската дър
жава еж изоставили този край, защо само ромънитъ да създаватъ тамъ ромъни, не могатъ ли и сър
бите да създаватъ сърби, все отъ. сжщото българ
ско население.
Срамно. Всвки български общественикъ има своя

дълъ въ този нашъ позоръ. Дано почувствуваме
срамъ, за да се опомнимъ.
Националниятъ ни възходъ е немислимъ, ако
ние не се затвърдимъ въ нашите естествени водни
граници. Тъкмо въ тези покрайнини ние требва да
работимъ съ най-голъма енергия, за да закрепимъ
окончателно тамъ народностния духъ, да ги издигнемъ стопански и културно, да ги направимъ недо
стъпни военно.

В. И.

„СЕРДИКА"
Нашето корабоплаване претърпъ едно чувстви
телно разочарование презъ настоящата година. То. ва обстоятелство мина почти незабелязано отъ об
ществото, макаръ да сочи на големи неджзи, които
спъватъ правилния развой на този стопански клонъ
отъ нашия животъ. Параходътъ „Сердика", поставенъ подъ българско знаме съ толкова надежди,
"следъ две пробни пжтувания до Египетъ, се отправи
за Генуа, кждето остана и изглежда завинаги. Споредъ полученитъ сведения той е продаденъ и е
билъ вече приспособенъ за производство на ледъ,
съ който ще се снабдява италианската армия въ
Африка. Споредъ други данни корабътъ е отдаденъ
подъ наемъ за по-дълъгъ срокъ. Обстоятелството,
че отъ българския екипажъ на кораба еж оставени
двама механици на него, иде да засили последната
версия. При наемането на кораби „йте спаггег" обик
новено арматьорътъ запазва, правото си да държи
на кораба 1—2 души доверени лица. За да се из
върши това, требва да еж спазени изискванията на
.чл. 27 отъ Закона за търговското корабоплаване, т.
е. да .е продаденъ.
' «Сердика" принадлежеше на дружество съ сме
сени капитали. Споредъ постановленията на чл.
чл. 20—27 отъ Закона за търговското корабоплава
не най-малко 51% отъ капиталите му еж принадле
жали на български поданици и 49% на чужди, въ
случая италиански. Въ битностьта му подъ българ
ско знаме той се ползуваше съ привилегиите на
всички останали български кораби: преминаването
•му подъ българско знаме беше освободено отъ
всъкакви мита, тъй както това се прави за парахо
дите на Бълг. търг. пар. д-во. За съжаление ние
още нъмаме законъ за поощрение на корабоплава
нето, за да иматъ българските параходи повече из
годи отъ нашето знаме, но, все пакъ, приемането на
българското знаме предполага една по-продължител
на и полезна служба за народното стопанство. Въ
случая, чуждиятъ капиталъ като не намери обла
гите, на които е разчиталъ отъ корабоплаването
подъ българско знаме, предпочете бързо да се пре
хвърли подъ знамето на другата часть отъ капита
ла си. Случаятъ е много поучителенъ. Яко смесениятъ капиталъ би могълъ да се ползува отъ всич
ки привилегии, съ които се ползува Бълг. търг.

пар. д-во, последното въ едно кжсо време би се ука
зало въ тежко положение. Нъщо повече, то лесно
ще може умишлено да бжде парализарано. Чуждиятъ
капиталъ въ корабоплаването е по-безполезенъ за
стопанството ни отъ колкото този въ индустрията.
Защото, докато индустрията изисква инвестиране на
капитала въ инвентаръ, който мжчно се изнася и
поради това се задържа въ страната за по-дълго
време, корабоплаването го прави подвиженъ и бър
зо ликвиденъ. Ползата отъ него остава' фиктивна.
Вс%ки моментъ страната може да се укаже безъ ко
рабите си.
Струва ни се, че въ случая [имаме онази двойственость въ поданството на кораба, която е най-опа
сна. Споредъ случая и ползата [корабътъ минава
подъ знамето на съответната часть отъ капитала си.
Отъ това ще се ползува само капитала, а стопан
ството дотолкозъ, до колкото представлява изгода за
корабоплаването. Ето защо, за корабоплаването е
необходимъ националенъ капиталъ, който макаръ и
поощряванъ слабо, ще носи тежкия кръстъ на сто
панското ни развитие и ще следва неотлжчно бор
бата, която то води за завладеване на нови пазари,
безъ да го изоставя въ решителните или тежки мо
менти. Ние не ще се зачудимъ, ако „Сердика" следъ
известно време се върне пакъ подъ българско зна
ме. Ще се зачудимъ, ако не се взематъ поука отъ
този случай и не се направи нуждното измънение
въ съответните закони, за да не бждатъ използува
ни за спекулативни цели и въ вреда на стопан
ството ни.
Едновременно съ това изниква въпросътъ, при
състоянието, въ което се намира корабоплаването
ни, представява ли интересъ за капитала и напра
вено ли е нещо отъ страна на държавата, за да бж
де той насоченъ въ тази область? — Нищо, абсо
лютно нищо! Чуждитъ знамена, ползувайки се отъ
богатите субсидии на своите страни, конкуриратъи
уоиватъ българската инициатива още въ зародиша
и, та корабите избегватъ българското знаме, а при
наличностьта на посочените по-горе положения въ
закона за търг. корабоплаване, чуждиятъ капиталъ
лесно би миналъ подъ българско знаме и, поставенъ на равно съ националнитъ ни капитали, да ги
парализира и унищожи.
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ВЕСЕЛА СТРАШИМИРОВА

Ч У Д О Т О НА СВЕТА
Седналъ на двора, редомъ съ майка си, Райко,
десетгодишното кждрокосо момче, бели царевици и
ги навързва на голъми вързаници.. Клепките съ ДЪЛ
ГИТЕ гжсти ресници бавно се повдигатъ и откриватъ
големи кафяви очи съ кадифена дълбочина. Но защо
т е . е ж тъй неподвижни? Като че ли свътътъ се. огле
жда въ ГБХЪ, безъ да остава своето отражение. Лхъ.
тия очи, широко разкрити! Тъ еж мъртви отъ преди
три години^ когато Райко заболъ. отъ голЪмата си
паница. Тегли цели месеци и. накрая ослъпЪ.
Малкото момче отпуща ржце и се вслушва: на
близо блъе стадо, звънчета звънятъ, свири се на
кавалъ. Райко знае, какъ изглежда всичко наоколо:
току отъ твхната кжща, която е на края на градеца,
започватъ нивите, градините и лозята, които като
венецъ заобикалятъ селището и пълзейки по хъл
мовете, достигатъ до зелената стена на хубавия лесъ.
Райко усеща по ЛЖЧИТБ, че слънцето е огБзловече
надъ върха, задъ който тъй наблизо минава грани
цата. Звънчетата се отдалечаватъ, песеньта на. ка
вала се губи край горския пжть. Дхъ, Райко помни,
като презъ сънь, че е тичалъ нъкога натамъ, катерилъ се е по дърветата, търсейки птичи гнъзда,
откривайки въ хралупите жълтия сладъкъ медъ на
горскитъ- пчели- . . Гората, гдето има толкова много
изворчета и по повалените дънзри еж издълбани
т^сни улейчета — допри устните си и 'пий. /V вирътъ на голямата ръка? Мостчето, което се люлъе
при вевка стжпка, а надъ главата ти голъми кафяви
сенки отъ преплетени клони и неочаквано зелена
поляна съ едри кжпини. Или овчарската кошара,
като хайдушко скривалище,, при нъкой притуленъ
отъ вътъра наклонъ. Гората, гдето е тъй страхотнодиво и тъй хубаво.

АНАСТАСИЯ

— Чедо, да не гнЪвишъ Бога. Ти се моли, синко,
Той може да запази. Докато съмъ жива, ржка за
хлебъ нъма да протегнешъ. Синътъ на вдовицата
Янка нЪма да стане просякъ. И тя се изправя из
веднъжъ, малката слабичка жена. Ржцете й съ тънки
сухи пръсти, загрубели отъ работа, еж стиснати въ
юмрукъ. Кому се заканвашъ ти, малка слаба жена?
На това неизбежно страдание, което стои по пжтя
на. твоето дете? О, ако майките можеха въчно да
живеятъ, за да закрилятъ своите деца. . . Слабите
й гърди се повдигатъ отъ въздишка, която тя напраздно иска да заглуши. Отъ очите бликватъ сълзи,
които се стичатъ по тъпичките бръчици, като по
отдавна познати вадички. Тия очи гледатъ презъ
мрежата отъ сълзи малкото момче, което седи съ
ржка върху кичура царевица, съ тоя безпомощенъ
изразъ на лицето.
И тревожната мисъль, която отъ три години дъл
бае сърдцето й, пакъ застава предъ нея:
— Какво ще стане следъ смъртьта й съ него?
' Нима ще бжде като оня божекъ, който сътасче
въ ржка стои въ праздниченъ день край църковните
врата? И съ уморенъ гласъ стене:
— Подарете за Бога. Подарете на слепия. . .
Майката въздиша. Нийде никого си нъматъ. Сиротини еж. Мжжъ й вече години откато умре. За
мина съ вжглищаригБ въ планината. Презъ пролътьта се разболъ. Отведоха го въ болницата. И
тамъ умре. За една седмица се стопи. Животъ. Л,
силенъ беше, якъ. И голЪмъ като планински букакъ.
Но болестьта го повали. Болестьта. . . И вдовицата
клати глава и пакъ въздиша. Всека нейна мисъль е
въздишка. И погледътъ й, унесено-неподвиженъ,
тъй много сега прилича на погледа на сина й.
— Мале, кога ще ме заведешъ на острова? —
— Ехъ. . . Малкото слепо момче въздъхва съ
внезапно пита Райко.
дълга въздишка на мжченикъ.
— Ще отидемъ, сине, ще отидемъ. Да отдъля
— Мале, запей нъкоя песень.
И майка му запъва песеньта, която мжжътъ й нъкоя и друга пара настрана. Нали на съборъ не
се отива така?
най-обичаше да пее:
Отъ майка си' Райко научи, че татъкъ, задъ го
Ой Пора, ГюраГ
рата, има море: водите му еж ту сини, ту зелени,
Пора тръгнува
ту морави. И въ това море, въ тия сини води, между
Да войникува
свети Никола, Бургасъ и Ахело, плува островчето
Деветь години.
света Янастасия. Тамъ светицата, на която е наре
И на* майка си
чено островчето, вършела чудеса. Какви чудеса? И
Тихомъ говори:
слепото дете „вижда" море — вода, много вода и
Ти стара мале,
всръдъ нея земна отломка — островче. Тамъ, сама
Добре да пазишъ
на острова, далече отъ хората, светицата «е моли
Калинка — Янка
на Бога, моли се денемъ и нощемъ, тя, която сжщо
Да не я грабнатъ
е била мжченица, за тия, които протЪгатъ немощна
Руси маджари,
ржка за милость.
Руси маджари,
Септемврийското слънце се скрива задъ гористия
Черни татари. . .
странджански връхъ. Сгушенъ въ пазвата на пла
Пее Янка и забравя своята вдовишка и майчин нината, малкиятъ градецъ, изглежда като че е заска несрета. Тя е още млада, но лицето й е проря бравенъ отъ Бога и отъ свЯта — замрълъ въ везано отъ ситни бръчици, само очите й еж все така черьта, която плете паяжиннитъ жици на тишината
блестещи — синьозелени — горски очи—две про отъ връхъ до връхъ. Въ ГБХЪ сякашъ се вплита
летни цвътчета, току-що разтворени като че ли н^що отъ черните жички на небитието. И вдовицата
за истината, очудени отъ мжката и скръбьта на тоя Янка съ русите коси подъ жалейното браде, съ л
свежитъ сини очи, но съ увехналото измжчено лице, *
тъй кратъкъ животъ. . .
и малкото слЯпо момче съ кестенявите кждринадъ
Есенните сини шибой, нацъвтъли край оградата
челото, еж, може би, само нъколко думички отъ мно
на двора, миришатъ силно,
готомната книга на страданието. Но мракътъ пада
— Мале, мале, защо съмъ слъпъ? — Изведнъжъ бързо. Надъ потъмнелите склонове изгръватъ звезди.
изхлипва малкото момче.
Съньтъ ще дойде и ще притвори клепките на зреГласътъ на майката се пречупва. Сякашъ звъ- ЩИГБ и клепките на слепите. Съньтъ, който тъйнъкъ кристаленъ еждъ се разби на хиляди кжечета.
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много наумява за смъртьта, която може би е сънь
безъ пробуждане.
* **
Повече отъ дванадесеть години еж се изминали
отъ оная есенна вечерь, когато Райко седеше на
двора съ майка си, белъше царевици и слушаше
пътеньта за Гюра. Майка му — едничката негова
опора, отдавна лежи въ гроба. А Райко? . . Райко
стана просякъ. Той свиреше на тамбура край църКОВНИТБ врата и чакаше да звънне въ тасчею мо
нета. По настрани отъ другите, почти скритъ край
вдлъбнатината на стената, седеше той. Сякашъ се
срамуваше отъ своята безпомощность. КждравитБ
кестеняви коси бъха сплескани на нечисти кичури,
и въ подарените дрехи, слабото, високо израсло
слъпо момче съ широки, но приведени рамене, из
глеждаше чуждо на самото себе си.
Мъртва е майка му, но думитъ й още живеятъ
въ сърдцето му. И слъпецътъ често си спомня за
светицата. Тамъ отсреща, отгдето духа „югътъ", тамъ
е морето, тамъ е и тя. И единъ день Райко, заедно
съ други неволници, се опжти натамъ, подчиненъ на
своя раненъ детски копнежъ. Цълъ день пжтуваха
съ колата презъ буковия лесъ. Замръкнаха неда
леко отъ бръта. Райко уевти това по новия за него
миризъ, който идеше оттамъ. Мореникътъ носеше
дъха на морето. Сутриньта, въ деня на събора, ко
гато ЛОДКИТБ откарваха богомолцитв къмъ острова,
морското клепало биеше и зовеше. Чуеше се му
зика, весела глъчъ. И всръдъ всичкия тоя шумъ,
слъпецътъ Райко се вслушваше: леко плискаха вълни,
които люлееха лодката и отминаваха.
— Стигнахме, каза нъкой. Той почука съ тоягата
си — чу ударъ върху камъкъ. Скала. Морската скала.
Значи той е тука, при светицата. И несъзнателно
ржката му се повдигна и както стоеше всръдъ тъл
пата, той, слъпецътъ, съ лице къмъ изгрева и къмъ
звука на морското клепало, направи широкъ и бавенъ кръстъ, кланяйки се дълбоко. И тръгна заедно
съ другитв по каменистата пжтечка къмъ църквата,
съ тамбурата подъ мишница и съ бастуна въ ржка.
Той беше по-бледенъ отъ другь пжть, и клеп
ките потреперваха. Развълнуванъ, като че ли щъше
да се срещне съ свидна и близка душа, той пристжпи църковния прагъ. Нали майка му тъй често
говореше за светицата. Майка му. Тя не можа да
го доведе тукъ. И той, просякътъ, който нищо нъмаше, дойде самъ. Потъна въ облакъ отъ тамяненъ
миризъ. ОЧИГБ неволно се разтваряха широко, като
че ли да уловятъ това, което е неуловимо, покорни
на чудния трепетъ на сърдцето, което бие лудо отъ
сладка и тревожна радость, отъ преданость и жажда
да се довери, да сподъли и раздели мжката, под
хранвана и усилвана отъ самотата. Райко се кръ
стеше и целуваше подредъ иконитъ съ звучна дет
ска целувка. Той не знаеше, кои светци еж те, но
ТБХЪ — всичките — той ги носеше въ сърдцето си
отъ детските ранни дни. Нали, още когато бъше
малъкъ, майка му го повдигаше да целуне ржката
на св. Георги, който забива смъртоносно копие въ
ламята, сгърчила се подъ копитата на нетърпеливия
конь, или св. Никола, разперилъ ржце надъ морето,
' въ молитва и заклинание надъ буритъ. И колко още
светци и светици, всички събрани около Христосъ
и Майка му като голъма Божа челядь. Но ето, въ
лЬво отъ олтарната врата требва да е иконата на
св. Анастасия. Нали иконата на светеца, на който е
наречена църквата, стои винаги въ лъво отъ олтар
ната врата, Райко запали вощеница и, като се при-
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ближи, цълуна бавно и преданно посребрените нозе
на светицата. Той затвори клепачи, за да спре блик
нали сълзи, а устнитЬ неволно повтаряха молитвата,
която майка му го бъ научила. Ахъ, защо тя не е
жива, да се поклони редомъ съ него на светицата,
която тъй много обичаше И той колъничи, докато
презъ облака тамяненъ димъ, идъха словата на еван
гелието, вълнуващи до сълзи. . .
Следъ службата Райко застана, заедно съ други
като него, край църковнитъ врата съ тасче до себе
си. Богомолците бЪха щедри — чуваха се какъ
звънтятъ монетите.
— Божичко, слъпъ. • . И колко е младъ. Горкия ..
чу Райко единъ сладъкъ детски гласъ на момиче. И
въ тасчето звънна монета.
— Горкия. . . Наистина, има ли по-страшно отъ
това: да просишъ? Отъ тия думи го заболъ, като
че ли го прободоха съ ножъ.
— О - о - хохъ . . . страдалчески въздъхна той.
Райко чу какъ съборяните се разполагатъ за об-вдъ:
замириса на пръсенъ хлЪбъ* печенъ въ подница, на
курбанъ. Около дългите шарени трапезници изглад
нелите хора насъдаха и веселъ смехъ се отекна.
Райко мислъше, че е останалъ самъ край църко
вните врата. Облегналъ се на стената, проникнатъ
отъ обедното слънце, той се унасяше въ некакъвъ
полусънь. Струваше му се, че е въ лодката и ВЪЛ
НИТЕ го люлъятъ. Нъкой простена край него. Значи
той не е самъ.
— Кой си, братко? попита Райко съ топълъ гласъ.
— Азъ, слъпецътъ Гаврилъ.
— СлБпецъ, и ти като мене. . . И Райко стана и
отиде при Гаврила. По гласа му разбра, че не е
младъ.
— А откога си тъй? попита Райка.
— Откога ли? Откато се помня. Тъй съмъ се
родилъ, тъй ще умра: слъпецъ — просякъ.
— Значи не знаешъ лицето на майка си, каза
Райко тихо. Не си видълъ слънцето, цвътята, гората?
— Азъ не зная майка си. Запомнилъ съмъ се
край църковните врата. А слънцето усъщамъ по
ЛЖЧИТБ му. Сега е тъй хубаво. Но зиме. . . като се
скрие . . . И Гаврилъ въздъхна.
— А пъкъ азъ всичко си спомнямъ, поде бързо
Райко съ желание да се изкаже. Всичко си спо
мнямъ, но като че ли некой ми е разказвалъ за гори
и ливади, за лицата на хората, за цвътята, а сега—
сякашъ не е било. Като приказка.
— Ехъ, животъ ли ето, въздъхна пакъГаврилъ.
На, помолихъ се на рибаря Анастасъ, праздникъ му
е днесъ.да ме преведе заедно съ другитъ на острова.
— Защо ти е. на тебе да отивашъ на острова?
Не виждашъ, ще паднешъ въ морето. — И смъе се.
Пъкъ азъ му казвамъ:
— Ако падна, значи Богъ е искалъ да се съкратятъ МЖКИТБ ми. Но ще ида да се помоля на све
тицата.
— Да не мислишъ, че тя ще ти даде очи? — И
пакъ се смъе. Но ме преведе. Добъръ човъкъ.
— Да ни даде очи. Ехъ. . . Чудеса е вършила
тя. Много чудеса. . . повтори Райко, като далечно
ехо нъвгашни майчини думи.
Една жена се приближи къмъ ТБХЪ.
— Вземете, хапнете и се помолете за болната ми
унука. Че Богь чува молбитв ви. — Жената въздъхна.
— Да й даде Господь и св. Анастасия здраве,
едновременно отвърнаха Гаврилъ и Райко.
— Чулъ ви Господь, божеци. И бабата направи гол;Ьмъ кръстъ, кланяйки се въ дългигЪ си черни дрехи,
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Върху книгата предъ ткхЪ Имаше хлъбъ и пе
чено месо. Двамата слепци заядоха мълчаливо: младиятъ бързо, почти съ наслада, а стариятъ бавно
примлъткваше, пъшкайки, сякашъ го болеше отъ
всЪки залъкъ. Едно момиче се затече и сложи върху
хартията баница. Райко хапна: сжщата баница съ
оризъ и сирене, която е ялъ некога при майка си.
Стариятъ гризеше едно кжсче и странно наумяваше изпусталъло куче, което н-вма стопанинъ и
гризе упорито кокала, съ издадена напредъ муцуна
и съ плахи очи, готово ВСЕКИ моментъ да бжде под
гонено.
Огръни обил
но отъ слънцето,
двамата
слеп
ци седеха редомъ, потънали
въ своя мракъ.
И ако младиятъ
би могълъ да
прогледа, виж
дайки
стария,
той би се ужасилъ отъ тоя
пжть на страда
ние, който го
очакваше. Коса
та му б е засъх
нала върху че
лото, посивяла.
Бръчки въ всич
ки посоки се
сплитаха по лицетсОчигв бъха
хлътнали подъ
веждите, почти
скрити.Стариятъ
просякъ беше
единъ вързопъ
отъ дрипи, въ
които по чудо
тлееше това
пламъче, което
наричатъ душа,
и болъше едно
сърдце, сърдце
то на злочестника. Като откжснати отъ други
те, отхвърлени
и забравени, сто
яха двамата сле
пци покрай чер
ковната врата.
созополски РИБОЛОВЪ
Гладътъ на тъ
пото бъ наситенъ, но кой ще утоли жаждата на
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— Спи, спи, Гавриле. Азъ само така. Да видя
ти ли си.
Гаврилъ пакъ заспа. А Райко отиде до прозо
реца. Защо го разбуди? Да чуе гласа му. Изведнъжъ се усъти така самъ на тоя мъничъкъ островъ.
Дни и нощи, казватъ, да пжтувашъ на изтокъ, да
минешъ презъ най-дълбокото, презъ сърдцето на
морето — тогава ще стигнешъ брътъ. Брътъ... Кой
бръгъ — пита се Райко. Кжде ще стигнешъ? Навсвкжде тъмно, навсъкжде мжка. . .
Махалото на часовника не спира. Равни единъ
на другъ, часо
вете протичатъ
неудържимо.
Спятъ наоколо
всички, като него
неволници. Чакатъ утрото да
застанатъ предъ
църковната вра
та съ паничка
въ ржце. . .
— Просякъ се
запомнихъ, про
сякъ ще умра,
б е казалъ Га
врилъ. Но Рай
ко не се е запомнилъ
про
сякъ. Той пази
въ съзнанието
си, като отъпобледнъла стара
фотографска ка
ртичка, образа
на млада жена
съ светли си
ньо-зелени очи,
и съ руси като
п шениченъ
класъ коси. Кол
ко е черна за
брадката и кол
ко еж светли
КОСИТЕ й. Да би

могълъ да усе
ти работната
малка ржка какъ
милва
КОСИТЕ
му. Да залупи
лице въ скута й,
да се наплаче
съ мжката на
отритнатия, на
Снимна Бончо Карастоянов-ь
просяка.
— Вземете, божеци, хапнете — бе казала старата
жена на объдъ. Да, той е божекъ, клетникъ, про
душата? . .
сякъ. А майка му не искаше да го остави да про
Късно вечерьта Райко се сгуши въ единъ жгьлъ. тегне ржка за помощь. Яко тя знаеше? . . Но той
Той слушаше въ захласъ песнитъ на странджанци не се е родилъ просякъ. Слъпъ и беденъ, да. Но
и плъсъка на вълните. Колко време откато той той не иска повече, не иска да чува да го наричатъ
стои така? Всички заспаха. Той чува какъ полека и горкия. Той ще научи каква да е работа, той ще
ВЪЛНИТЕ се укротявать: плискатъ се тихо, тихо. заработва своето кжече хлъбъ. Нема да протегне
Както се бъ свилъ, той припна, отиде къмъ разтво вече ржка. О, ако знаеха тЬзи, които даватъ, каква
рения прозорецъ: стори му се, че нъкои равномерно мжка е да вземашъ подаяние. . . Простена самотниДиша край него. Морето ли диша така? Не, това е къть, просякътъ, плиснаха се вълни и отлитнаха И
Гаврилъ, новиятъ му познайникъ. И • като се обърна, пакъ тишина. . .'голйма, неподвижна тишина надъ
заспало море. О не. . . Той нема дабжде вечепротой побутна по рамото спящия.
• - Какво, какво има? обади се Гаврилъ.
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— Това е единъ чуденъ залъзъ, — каза той една
сякъ. Райко стана, като наелектризиранъ. Прови
райки се между спешите, той тръгна. За кжде? вечерь. Морето цъло е огнено. Като че ли въ него
Утрото го свари, седналъ до бръта. Оттукъ ще ми- е прол-вна кръвьта на невинните Иродови жертви.
натъ моми и ергени, ще отпжтуватъ съ лодките на Защо монахътъ всръдъ хубавата вечерь си спомняше
татъкъ, ще слъзатъ на отвждния брегъ, гдето ча- за кървавото пиршество на Ирода? Залъзъ и кръвь,
катъ колити. Коларьтъ ще шибне конетъ, звънчета хубость и мжка. Така чудна беше мисъльта на мо
ще зап-Ьятъ по сините мънистени гердани, шарените нахътъ. Движи се и неочаквано стигне до непозн.атъ
чергици ще се разв-Ьятъ, колята ще отминатъ и ще брегъ.
Единъ день Райко отви тамбурата и засвири. Той
се загубятъ по змиевидния пжть между странджан
ските буки. А той — где ще отиде? . . Той ще ос не бе се докосва пъ до нея отъ пролътьта, защото
тане тукъ, при светицата Анастасия. Нали и тя е тя му напомняше дните, когато стоеше предъ цър
била мжченица? . . Ето, той вече нъма да проси. Той ковните врата и просеше своето право на животъ.
не иска да проси. Отъ днесъ нататъкъ той не е Сега, когато светицата го научи да живее чрезъ
вече просякъ. Светицата извърши чудото — освети собствения си трудъ, звуците на просяшката там
душата му. А, може би, тя още много ще направи бура болезнено се отекнаха въ сърдцето му съ ека
на миналата болка. И когато наскоро отиде съ мо
за него. . . Ехъ. . .
Съборяните си отидоха. Замлъкна кръшниятъ наха въ близкия градецъ, той потърси кжщата на
см^вхъ на момитъ. Само ВЪЛНИГБ не преставатъ своя бояджията Василъ. Василъ знаеше да свири на хар
плзсъкъ. Близо до сушата и все пакъ тъй далечъ моника. На острова бе свирилъ.
— Презъ лотото боядисвамъ КЖЩИГБ на хората.
отъ нея, островътъ е самъ. Светицата е сама. И мо
Рисувамъ по стените птички, цветя, сърнета. А зиме
литвата й плува денонощно надъ водите. . .
Райко остана въ манастира. Всека зарань той свиря съ хармониката по вечеринки. Требва да има
плиска лицето си съ солената морска вода и всека човъкъ повече занаяти днесъ — съ единъ мжчно се
зарань шепне молитвата, която е слушалъ нъвга отъ прекарва. И Василъ, хармониката, както го нари
майка си. Райко чисти ИКОНИТЕ, учи се да мете, да чаха, гледаше съ спокойния погледъ на древенъ
подрежда. И колко още много други работи научи философъ, който е проникналъ до истината на не
той. Свикна бързо съ ВСБКО камъче на скалистото щата. Той, малкиятъ Василъ съ ГОЛЪМИГБ черни му
островче, което го приюти. Движеше се уверено, безъ стаци и дебелите вежди, беше доволенъ отъ двата
тояга. Въ малката кухня той готвеше за себе си и си занаята: единиятъ радваше окото, а другиятъвеза стария монахъ. И днитЬ си отиваха бавно, единъ селъше ухото.
следъ другъ, като ПЪТНИТЕ вълни, тихи, равномерни.
Райко си купи една стара хармоника. И той често
Двамата отшелници, откжснати отъ свъта, живееха отиваше въ града при Василъ, който съ голяма охота
надвесени надъ една голяма бездна, по-тайнствена го учеше, гордъ, че има единъ ученикъ.
и,непрогледна отъ бездната на морето и чието име .
Настжпи есеньта, която неусетно премина въ
е душа.
зима. Често сутринь осъмваха въ гжета мъгла и па
Райко знаеше, че монахътъ късно се е покалу- раходи свираха дълго, дълго. Тогава Райко се вслу
герилъ. Защо? Кое го е накарало да дойде на шваше: за него, който винаги бе въ най-непрогледна
това пустинно островче?
мъгла, който не виждаше, но усещаше нещата, бе
— Много земи съмъ пропжтувалъ, —- каза веднъжъ странна мжка да знае, че тамъ въ морето се двитой,—но никжде тъй не ми е допаднало, както тукъ. жатъ бавно, агвпешкомъ залутани параходи и си
Този заливъ е така красивъ. Заливътъ, гдето сели рените тревожно — продължително свирятъ. Възщата еж се приютили, а срещу тъхъ ГОЛБМОТО, от духътъ бе неподвиженъ, натежнълъ отъ влага, която
критото море, отгдето нахлуватъ страшните зимни се отцеждаше на капки по дрехигв. ВОДИТБ като че
ветрове. Животътъ и смъртьта еж тъй близо. И ли вледенени. Такава тишина, такова безмълвие,
оттукъ, при изхода на залива, отгдето се разгъва като че ли свътътъ се е свършилъ. Но прозвучи
морскиятъ безкрай, за стотни пжть разбирамъ, колко параходната свирка, друга се отекне. Не, свътътъ
малки и бързопреходни сме ние. Суетни- еж всички живееше. И тамъ, въ мъглата, бдеха, взираха се
усилия, които не пбчватъ и не свършватъ въ името острите очи на непознатите моряци. Но идваха други
на любовьта. Ето, ти слепецо, не можа да намъ- дни — задухваше северниятъ вътъръ и морето заришъ твоя пжть, тамъ между хората. А тукъ, всрЪдъ,, бучаваше. ггЬма ли вълните да залъятъ островчето,
самотата, ти се прероди. Не е ли това чудото на разрушавайки тая малка земна отломка, гдето се бъ
любовьта, която светицата излжчва за самотните приютила светицата Анастасия? ВЪЛНИГБ се кате
реха по скалите и, обезсилени, връщаха се назадъ,
души?
Тъй хубаво говореше монахътъ, но тъй наредко. търкаляйки се надъ бездната. Бучете, тъмни вълни!
А Райко като мине покрай килията, чува какъ об Света Анастасия бди отъ позлатената икона. И ко
ръща прочетения листъ. Или пъкъ изписва снопове гато нощемъ Райко стоеше буденъ отъ воя на въл
ните, вср%дъ страхотния шумъ, който го оглуша
хартия.
Да можеше Райко нъщо- да прочете. Затова ваше, той усещаше, какъ една друга вълна, по-не
пъкъ той слушаше жадно утринната и вечерна мо удържимо-стихийна отъ морскитв вълни, го пото
литва, словата на евангелистите. И разбра, че ако пявагде и увличаше и той шепнеше на тая странна
му е дадено изпитание, длъженъ е да го преодолее. граница, где го съньтъ и бдението седосътатъ, шеп
Ето, монахътъ тъй много знае, а живее редомъ съ неше думите на сърдцето:
слепеца. Той, зрещиятъ, беше дошелъ тукъ, въ са
— Благодаря ти, светице. Ти ме върна къмъ жи
мота да бжде по-близо до тайната на Бога.
вота, защото азъ бехъ мъртавъ за него. Азъ бъхъ
— Пжтьтъ на Бога води презъ самотата—бе ка- спЪпъ съ ОЧИТБ си, слепъ б%хъ и съ душата си. О,
залъ веднъжъ монахътъ.
'
какъ добре разбираше сега той думит4 на еванге
Понъкога той стоеше до бръта,'сякашъ слушаше, листа Йоана:
вълните. И Райко ще се случи да се запре така,
— Язъ^ съмъ светлината на свъта; който ме по
край него.
*
следва, той не ще ходи въ мрака. И Райко заспи*
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ваше, люл-Ьнъ отъ морската буря, като въ една голема люлка и всрЪдъ най-дивната пЪсень на ветъра,
сладъкъ гласъ напиваше: *
Ой Гюра, Гюра,
Гюра тръгнува
Да войникува
Деветь години.
Кой п^еше надъ морето? Гласътъ на майка му
го унасяше, чистъ и кристаленъ, като отъ най-хуба
вите детски спомени. Една малка руса жена, едва
стига до рамото му. Изъ подъ черната забрадка
лъщятъ коси съ цвета на златистите класове, които
се ЛЮЛ-БЯТЪ и треперятъ надъ главата й.
— Райко, Райко, вика го тя и се смее. И Райко
трепва, събужда се. Ахъ, това е сънь. Майчината

пътень е сънь. Била е нЪкога. И нема да се по
втори. . . И очите на сирака овлажняватъ. Вълните
се блъскатъ яростно, гръмъ сякашъ разтърсва
острова, после се чува, какъ водата се отдръпва,
търкаляйки камъни навжтре. Страшно е, но на острова
фарътъ свети, едно гол-Ьмо неугасващо кандило.
Нощьта требва да е тъмна, както е тъмно предъ
очите му. Само въ съзнанието му е светло. Боже,
колко е светло тамъ. Като голема църква на праздникъ. Всички свещници, всички кандила горятъ.
Вълните се превръщатъ на молитвенъ хоръ, всрЪдъ
който като златни капки медъ падатъ думигЬ на
евангелиста: „И светлината въ мрака свъ-ги, и мракътъ я не обзе".
(Следва)

П. А. ШИШКОВЪ
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Априлска шега
Давидовъ се, разсмЪ съ приятна усмивка, задъ
която се криеше другъ некой комиченъ случай и
пакъ започна:
— Не беше само фонъ Дризенъ скжперникъ.
Имахме и други скжперници. Единъ конгъръ-адмиралъ, който правеше економии отъ морското ни
продоволствие. Контъръ-адмиралъ Беговъ. Петдесеть и осемь годишенъ. Единъ забравенъ черно
морски адмиралъ, който бе прекаралъ двадесеть
години въ Черно море. Забравенъ — който бе пре
каралъ службата си на шамандура въ Севастополския заливъ. Сждбата му нЪкакъ-си се бе подиграла
съ него, защото досега той не бе излизалъ ни изъ
Черното море, ни изъ Балтийското море. И сега
— вероятно, за да се. реабилитиратъ предъ него,
или пъкъ — за да го реабилитиратъ — Морското
министерство му даде три второстепенни морски
единици и го отправи въ околосветско плаване,
насочвайки го презъ Средиземното море... Дигна
той въ Кронщадъ адмиралския си флагъ върху
клипера Крамъ и се насочи на западъ... Адмиралътъ
за пръвъ пжтъ щеше да посещава всичките морета,
които б-Ьха оттатъкъ Скагерака, а двамата му флагъ' офицери — лейтенантъ и мичманъ — които му беха
лева и дъхна ржка, имаха преимуществото предъ
началника си, че за втори пжть сега се впущаха въ
кржгосветско плаване... Това преимущество дигаше
флагь-офицерит-Ъ въ собствените имъ очи и за това,
Щомъ се откжснаха отъ водигЬ на Скагерака — те
дипломатично и настойчиво започнаха да четатъ лекции
на началника си.... Вежливо, почтено, искрено или
съ лека насмешка — те подсказваха, посочваха, на
правляваха адмирала с и . . . И, наточели това поло
жение ставаше наложително, естествено, приемливо...
— Тукъ, ваше превъзходителство, — разказваше
старшиятъ флагъ-офицеръ, лейтенантъ князъ Ьорисъ
Наролевъ, - миналата година видехме заседналъ
единъ английски корабъ, който ни послужи, като
Указателенъ знакъ, за да не връхлетимъ върху рифа...
— Оттатъкъ, ваше превъзходителство, — раз
казваше младшиять флагъ-офицеръ, - претърпяхме
страшна буря, която ни 6Ъ отнесла топселигв. . .
Адмиралъ Беговъ преглъщаше лекциите. 11реглъщаше и слушаше . . .
Огличенъ познавачъ на морско-военното изкуство,
което беше еднакво както за Черното море: така,
И за Китайското-тукь.въ областьта на навигацион-
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ната работа — той беше новакъ. И, колкото по
вече се отдалечаваше отъ северните европейски
брегове, толкова повече се чувствуваше не
въ своята область. Затова той бе готовъ да слуша
разказите, мненията и съветите на командира Станиславовъ, който командваше Крима, и на флагъофицеригв си. Той слушаше главно тримата, защото
най-гЬсно бе обкржженъ отъ твхъ. А и самите
военно-усгавни положения и постановления нъкакъси автоматически б%ха включили адмирала почти
изключително въ сферата и всредъ работата на гЬзи
трима корабни офицери... На сутришната закуска,
на обедъ и на вечеря, четиримата непрекжснато
биваха все заедно. А биваха все заедно, защото
продоволствието на адмирала, на корабния командиръ
и на флагъ-офицеритъ- — беше отделно отъ про
доволствието на останалите висши и нисши чинове.
Четиримата заедно седъха на трапезата, заедно ста
ваха отъ трапезата. И заедно се продоволствуваха
отъ суми, които направо се вржчваха въ ржцетъ на
адмирала, който, освенъ главнокомандването надъ
трите единици — бе некакъ-си и, като главенъ
рестораторъ, върху малката си трапеза, която включ
ваше само четирмата срещу 1150 златни рубли,
които теглеше адмиралътъ всекимесечно . . . Станиславовъ насочваше и управляваше клипера, флагъофицерите изпълняваха своята адютантска работа,
а адмиралътъ — носейки се по разказите, мнения
та и съветите на своите сътрапезници — бе останалъ изключително, като касиеръ на рестораторската си длъжность . . . И, понеже той си бъ скж- '
перникъ още отъ Черно море, и понеже още
отъ тамъ беше свикналъ на разни готварски мани
пулации, чрезъ които значителна сума оставаше въ
джеба му отъ общото морско продоволствие, той
и тука не прекжсна стария си скжпернически навикъ. Самъ съставяше разкладката на неголемата
си трапеза, изучваше цените на разнигЬ продукти
и напитки, съчиняваше менюта съ громки имена и
самъ определяше какви продукти биваха необходими
за адмиралския столъ . . . Макаръ че менютата на
адмирала б%ха съ громки названия, тЪ винаги бъха
съ евтино съдържание и оттамъ — порядъчни суми
оставаха за джеба на адмирала * . . Адмиралътъ
слушаше разказите на флагъ-офицеригв си, пре
глъщаше иронии, чувствуваше прикритите имъ на
смешки, но, щомъ * дойд-Ъше работата до адмирал
ския столъ — той отчаяно заставаше на своя пость
и не даваше* никой да знае повече отъ него . . . Това
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положение силно ядосваше тримата му сътрапе
зници и, главно — двамата флагь-офицери, които
още не знаеха, по какъвъ начинъ да изтръгнатъ
изъ
ржцетъ му сумитъ за продоволствието. Всичко
бъ1 въ ТБХНИГБ ржце — освенъ сумитъ за собстве
ната имъ храна. Тъ силно негодуваха срещу скъ
перничеството на адмирала и съвсемъ не беха съ
гласни съ економиитъ му върху техния гръбъ...
г\ той 6-Б решилъ на никаква цена да не изпустне
продоволствието, върху което той си бе специалистъ
въ много отношения. Както и да го въртяха двамата
флагь офицери, както и да го убеждаваха, да го
отърватъ отъ недостолепната, бакалска работа —
никакъ не имъ се удаваше да могатъ да бръкнатъ
въ кесията му . . . Сумтъха, иронизираха, приказваха
съ алегории и каламбури за менютата, но Беговъ
само благо-благо имъ се усмихваше и още по-здраво
стБгаше рестораторството у себе си . . .
Обличайки се въ цивилно облъкло изъ чуждите
пристанища, двамата флагь-офицери беха добри
чичерони на Бегова по баровете и по моряшките
отседни места въ Шербургъ, въ Брестъ и Лисабонъ...
Отъ Португалия и Испания се запасихме съ ев
тини южни продукти. Право по пжтя си къмъ Суеза
се спряхме въ Марсала. Намърилъ твърде евтино
прочутото марсалско вино, Беговъ купи две бъчви
отъ него за адмиралския столъ. Не се поколеба да
го увеличи и съ буренце отъ киянти и лакримакристи, които тукъ, въ отечеството си, беха на
безценица.
Новости, като за младикъ, се точеха предъ очите
на адмирала, койго не откжсваше погледъ отъ карТИНИТБ, които се редъха.
Въ Суезъ, Борисъ Каролевъ весело докладва на
адмирала:
— Тукъ минала година щъхъ да излъза на дуелъ
съ единъ нашъ събратъ за една оркестрантка въ
една пивница . . .
Занизаха се писъците и голи, черни хора отсамъ
и оттатъкъ отъ двете страни на Суезкия каналъ...
Беговъ отметаше бинокъла си по ВСИЧКИТЕ страни
и' заучваше онова, което той требваше да знае
преди четиридесеть години . . . Командирите коман
дваха клиперитъ си, навигационните имъ офицери
вещо и правилно насочваха курсовете си, флагъ-офицеритъ отлично изпълняваха адютантската си работа
и ескадренното плаване на Бегова си вървеше, ка
то по медъ и масло . . . Като по медъ и масло,
защото работата на адмирала се свеждаше само въ
дочакване на часовете за ядене . . .
•
Като излезохме изъ Бабъ-елъ-Мандебъ — насо
чихме се право къмъ островъ Цейлонъ . . .
Нз 30-и марть приститнахме въ Коломбо.
На 31-и нашия адмиралъ навлече парадната
си униформа и излезе на брега, за да направи ви
зита на генералъ-губернатора на Цейлонъ.
Следъ официалното си посещение, генералъ-губернаторътъ и Беговъ се били впустнали въ при
казки. Приказкитъ ги били сдушили и Беговъ билъ
поканенъ на интименъ, семеенъ обедъ. Обедъгь
миналъ приятно и ОЖИВ-БНЪ всръдъ мека атмо
сфера и приятна компания отъ съпругата на губер
натора и двете му дъщери. Станало дума за джун
глите. Губернаторътъ поканилъ адмирала на ловъ
за презъ нощьта. Задържали го на вечеря. Д следъ
вечерята облекли адмирала'въ ловджийски костюмъ
и му дали пушка . . . И, преди дЬ тръгнатъ за ловъ,
адмиралътъ се сътилъ, че би требвало и той да се
отсрами предъ новите си приятели и затчзва ги по

канилъ за утрешния день на обЪдъ въ кораба си
и веднага драсналъ кжса бележка до старшия си
флагъ-офицеръ:
„Утре генералъ-губернаторътъ съ жена си и двете
си дъщери ще бжде на обедъ у мене въ кораба.
Пригответе интименъ, скроменъ объдъ за осемь
души! Утре по обедъ ще бжда въ кораба."
Стигнала бележката у лейтенант ь Каролевъ, той съ
светнали очи, веднага сподълилъ съ младшия си
събратъ, Семена Петровича, гениалната идея, която
току-що му хрумнала.
— Утре е първи априлъ, Семенъ Петровичъ! Да
устроимъ една априлска шега на Бегова?
— Да му скроимъ! Не скроменъ, а разкошенъ
обедъ да поржчаме! — допълнилъ младшиятъ флагъофицеръ. — Нека да развържемъ скжперническата
му кесия! Не за осемь души, а за осемнадесеть...
— Така! ВСИЧКИТЕ наши офицери отъ кораба ще
ги поканимъ!
И оттамъ — двамата повикаха готвача и му
поржчаха:
— За утре — разкошенъ обедъ за осемнадесеть
души! Адмиралътъ дава банкетъ. . . Губернаторътъ
на Цейлонъ съ жена си и съ дветъ си дъщери ще
бждатъ у насъ! .— дигнаха ТБ пръстъ къмъ гла
вния готвачъ.
Рано сутриньта на другия день започнаха при
готовленията за банкета. . . Въ адмиралския салонъ, къмъ малката маса, върху която обедваха
четирмата, прибавиха две добавачни маси. Покриха
ги съ бела покривка, украсиха ги съ разкошни
тропически цветя и наслагаха осемнадесеть куверти.
А предъ всека куверта сложиха и по бутилка шам
панско . . . Въ единадесеть часа свободните отъ
нарядъ офицери бъха поканени да заематъ местата
си въ адмиралския салонъ, поканени отъ името на
адмирала. Точно десетина души офицери се наредиха
върху добавъчните маси, а онази, върху която съдъше адмирала съ своя щабъ, покрита съ осемь
куверти — остана свободна да чака адмирала съ
ГОСТИТЕ . . .

Въ единадесеть и половина адмиралътъ пристигна
съ гостите си. Даде пжть на дамите и на губерна
тора и пролази нагоре задъ тъхъ по стълбата. Изкачилъ се на палубата, той бъ пресрещнатъ отъ
нЪколцина офицери, които, — ВСЕКИ по редъ — му •
докладва за онова, което требваше да докладва
споредъ уставните разпореждания. И Каролевъ ди
гна ржка къмъ адмирала, като отсъче кратко:
— Банкетътъ е готовъ! Всичко е наредъ! Сво
бодните офицери еж заели местата си на трапе
зата . . .
— Какъ ?... Свободните офицери? — стрелна той
изненаданъ погледъ у Каро лева, но той нъма време
да приказва повече, защото требваше да се
изравни съ съпругата на губернатора, която го за
питваше за нъщо . . .
Губернаторътъ съ дветъ си дъщери напредъ,
придружаванъ отъ старшия-офицеръ, адмиралътъ
съ губернаторшата подъ ржка, а отзадъ, двамата
флагъ-офицери, влъзоха въ адмиралския салонъ.
Отъ дъното на салона занаставаха прави съ веж
ливи поклони поканените офицери, избръснати, из
гладени, облъчени въ мундири . . .
Лдмиралътъ нъкакъ-си неприятно сви устни;
даже цъкна съ язикъ и, държейки губернаторшата
подъ ржка, извърна се косо къмъ Каролевъ и тихо
го запита:
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— Л защо и . . . офицерите на обеда?
— Не знамъ, ваше превъзходителство! Днесъ е
първи априлъ. НЪкой требва да се е пошегувалъ,
та ги е поканилъ . . . .
— А колко еж кувертите?
— Осемь, ваше превъзходителство . . .
— Какво ти — осемь! Азъ тука виждамъ повече
отъ осемнадесеть . . .
— Възможно е да еж и осемнадесеть . . . Въз
можно е н-вкой да се е пошегувалъ, та ги е увеличилъ . . . Не знамъ . . . Некоя априлска шега и
лъжа — и ето кандидатите на банкета еж се намножили . . .
Блеснаха пгввни пламъчета у Бегова, но водейки
губернаторшата, той само можа да се усмихне къмъ
Каролева и се обърна къмъ сътрапезничката си, на
която посочи мЪсто до адмиралския си столъ въ
дъсно. До губернаторшата седна Станиславовъ, до
Станиславовъ — губернатора, оттатъкъ губернатора
седна едната дъщеря, а отсамъ — презъ две места
въ лево — седна другата дъщеря между Семена
Петровича и единъ мичманъ . . .
А, понеже Борисъ Каролевъ бъ поелъ грижата
да бжде банкетъ-майстора, той седна отъ лево до
адмирала, за да може въ всъки даденъ моментъ да
става и да се разпорежда . . .
Запукаха шампанските бутилки изподъ ржцетв
на всички и се завързаха весели разговори на ан
глийски .
Адмиралътъ сбута Каролева и тихо го наруга по
руски:
— А защо сте купили шампанско ? . . Не можеше
ли съ по една наша водка за аперитивъ? . . Или
даже съ по шише марсала? . . Водката отлично си
беше на место, като наша, чисто руска напитка?
— Съвсемъ не можеше, Ваше превъзходителство,
— весело отвърна Каролевъ. — Тукъ, въ тропици
те, водката не върви. Водката е за северъ! Пъкъ,
ако ли щехме да имъ предлагаме марсала, или
киянти, или даже лакрима-кристи — то по-добре
би било, ако гостите си пийнаха по чаша захаренъ
сокъ отъ захарна тръсть, която си иматъ въ изо
билие на бр^га . . .
— Хмъ . . . — изхъмка Беговъ и се наклони
къмъ сътрапезничката си, която, дигнала чашата си,
сочеше му я за чукване.
Поср-Бдъ апетитния аперитивъ отъ шампанско,
швейцарски кашкавалъ и сардели, Каролевъ извика
главния камариеръ и му смигна:
— Донесете първото блюдо 1
Камариерътъ, заедно съ единъ ординарецъ, оолъченъ въ малоруска рубашка, понесоха презъ врата
та на салона най голЪмата корабна тава, върху
която лежеше грамадна риба, облена съ кремове и
масла, съ белтъци и жълтъци, които образуваха
тантелени фигури отгоре й.
Адмиралътъ, като погледна рибата, едва-що не
преглътна езика си и осезателно ритна Каролева
подъ масата.
„ „_
. - Что ето такое? - съ пресилена гримаса из
мънка той. — А, Борисъ Каролевъ, такава грамадна
риба? Риба, като акула? . . Колкото ц-Ьло прасе.»..
Тя е премного за всички ни . . . Вие полудели ли
сте — та това е цЪло прасе?
Каролевъ се усмихна весело и се съгласи съ адми
рала:
я___
— Тъй върно, Ваше превъзходителство, рибата
е грамадна. Цъло морско прасе. Съгласенъ. Но азъ
не съмъ виновенъ за това. Рибата си е виновна. Така
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си е расла тя. Такава еж я уловили рибаригв . . .
Рибата е грамадна, защото тука е океанъ. Въ океана
всичко расте грамадно. Малките риби еж въ рЪкитв и въ моретата, а големите — въ океана!
Адмиралътъ преглътна обяснението му, защото
требваше да преглъща, а следъ като се усмихна,
той требваше да задоволи и очудването на губер
наторшата, която изказа очудването си отъ грама
дната риба.
Второто поднесено блюдо б е пегь разкошни,
едри, изпечени фазани . . .
— Фа-за-ни? — изопна адмиралътъ очи право у
Семена Петровича, който беше въ лево предъ него,
презъ двама души. — И такива едри, като охранени
пуйки 1
— Тъй верно, Ваше превъзходителство,—усмих
на се младшиятъ флагъ-офицеръ. — Точно като
охранени пуйки! Тукъ, въ тропиците, ваше превъз
ходителство, всичко расте едро, грамадно и гигантско—
— Тъй верно! — обади се и Каролевъ. — Всичко
расте грамадно и гигантско . . .
Адмиралътъ тежко преглъщаше залъците, си , и
още по-тежко преглъщаше обясненията на флагъофицеритъ- си, а губернаторъть обясняваше, че сер
вираните фазани били отъ най-едрите и р-Бдкигв
екземпляри.
Адмиралътъ се потЬше и току бършеше челото си.
Третото блюдо бе хвърчащи риби.
— Та елгдъ голъмата риба, като прасе, отъ
която се хранихме и прехранихме — пакъ ли риба
ни поднасяте, Борисъ Каролевъ ? — почти троснато
се обади адмиралътъ въ лево.
— Това е хвърчаща риба, Ваше превъзходител
ство! Хвърчаща риба? — усмихна се изненаданъ
Каролевъ. — Хвърчаща риба! — успокояваше той
началника си. — Да бждешъ въ Индийския океанъ
и да си не хапнешъ хвърчаща риба?
Четвъртото блюдо беше цейлонска антилопа.
— А това — теле ли е ? Що е то? — изопна
адмиралътъ мускули отъ пресилена усмивка, обръ
щайки се къмъ Семенъ Петровича.
— Съвсемъ не е теле, Ваше превъзходителство!
Това е цейлонски ззякъ . . .
•
— Какъ това да е заякъ, когато е цепа сърна...
— За тукашните хора това минава за заякъ, по
неже тука нъматъ зайци. Туземцигв си иматъ анти
лопи, а ние си имаме зайци . . . За цейлонци— ан
тилопата минава за заякъ! — постара се Семенъ
Петровичъ да успокои началника си.
Поднесоха фурми, пресни кокосови оръхи и
разни други овощия, които адмиралътъ за пръвъ
пжть виждаше.
— Та този обедъ нъма ли край? — срита той
Каролева до себе си и пакъ го наруга.
Каролевъ се усмихна:
. — Половината обедъ прехвърлихме, Ваше пре
възходителство!
Поднесоха грамадна торта . . . Адмиралътъ пакъ
настжпи старшия си флагъ-офицеръ:
— Борисъ Каролевъ, сега да не вземешъ да ме
лъжешъ, че и тортите растатъ грамадни и гигантски,
като анадолски тикви, само за това, защото сме въ
тропиците ?
— И техъ ги пекатъ грамадни, Ваше превъзхо
дителство, защото се приготовяватъ отъ захарна
тръсть, която расте така грамадна, че конь съ конникъ се скрива въ нея.
— Съ васъ не, може да се излезе на глава.- Лъже
те колкото можете, поне днесъ ви се полага лъжата..

скялитъ ПРИ созополъ
И, най-накрая донесоха широки, елипсовидни,
фаянсови блюда съ сладоледъ . . . При вида на
снежнитЬ могилки, Беговъ ехидно повиши гласа си,
най-напредъ къмъ Семена Петровича, а после и къмъ
Каролева и, като се облегна на креслото си, засмЪно се обърна къмъ двамата:
— Е, братчета, лъжете сега, че въ тропиците
е пълно съ снежни планини? Лъжете, та да ви
чуя, какъ ще лъжете!
— Съвсемъ не, за да ви лъжемъ, фигурира ела-;
доледа вь банкета,—рече Каролевъ.—Съвсемъ не, за
да ви лъжемъ, макаръ, че днесъ е деньтъ на лъжата— Л, просто, заради това, — пое думата
Семенъ Петровичъ — защото, като изхвърлихме
водката изъ банкета решихме да я замънимъ пакъ
съ нещо наше, родно, близко до сърдцето ни,
нещо, което да ни спомни за нашата далечна ро
дина . . .
— За да си спомнимъ, — пресече го Каролевъ,
— за далечния Кронщадъ, който целъ е засипанъ
сега оть сладоледъ, отъ сладоледъ, лишенъ отъ
мл-вко и захарь. , . Та водката я оставихме за онова
време, когато бждемъ на северъ, а сега снехме енъта
около насъ, за да се разхладимъ . . .

Снимка Бончо Карастояновъ

За втори пжть адмиралътъ констатира, че не
може да се бори съ априлската словоохотливость на
двамата си офицери, затова, като генералъ, който се
предава на неприятеля, той имъ кимна глава дру
желюбно и се усмихна съвсемъ приятелски:
— Устроихте ми отлична априлска шега! — отсъче той.
Надвечерь, когато си отидоха ГОСТИТЕ, той пови
ка двамата си флангь-офицери и пакъ ги похвали:
— Отлична априлска шега ми устроихте!
Двамата загледаха началника си, който сега мо
жеше здраво да ги „заделя" и не поемеха да отворятъ уста.
— Л, братци, отлична априлска шега ? Така ли?Двамата пакъ мълчаха, защото не знаеха дали
това бе предисловие на „деленето" . . .
— Поне кажете ми — колко ми струва тази
априлска шега! •
— Само триста рубли, Ваше превъзходителство,
— рече умилно Кароловъ. — Само триста и нъщо..
Оттогава нататъкъ адмиралътъ, не забравяйки
априлската шега, стана по-щедъръ, развърза про
доволствената си кесия и започна да харчи сумитЬ
на морското продоволствие за адмиралския столъ
до копейка.
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ЦОВОРЬ

ЛОРДАНЪ

КЮРАНОВЪ

Н Е Г О В А Т А П О С Л Е Д Н А ГГЬСЕНЬ
Високо отъ небето звездите гледаха пустинния
•островъ. Св-втли и изумрудни, те се навеждаха надъ
омотния старецъ, който беше застаналъ върху ви<оката скала, която заливаха стихийните води на
,морето. Той беше въ сетнята молитва на своя животъ и мол-вше да отмине чашата на страданието,
.която се поднасяше на народа му.
Той обърна взоръ къмъ Идващия презъ морето
'И разпиля предъ стжпките му словата си:
—Вземи ме, вземи и тия, които следватъ по стжпкитЬ
ми, щомъ еж нуждни жертви. Сами се поднасяме, но
•спаси чедата на нашата обичь, запази ония, които
поведохме нагоре. Нека отминатъ страданието и мжката отъ пжтя на народа ни, направи да се възроди
•царството на Симеона и Ясена, а менъ и моите
•ученици вземи и стори съ насъ, каквото е нуждно.
'Разл-Ьй кръвьта ни, да бжде тя вино на живота,
разкжсай тъпата ни, да бждатъ те соль на земята,
но запази, освободи народа ни.
А ширналото се наоколо море ронеше песни.
•Синьо и дълбоко, то пееше вечната песень на ста
реца за любовьта къмъ неговия народъ. Морето,
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чисто и сапфирено въ тоя часъ, пееше за тихата и
печална любовь на светия старецъ къмъ останалия
далечъ отъ него народъ.
То разказваше за подвига на самотния старецъ,
за подвига на патриарха на българския народъ. Ггвеше
и разказваше за оня день, когато излязоха върво
лица люде изъ града и оковани се повлекоха въ
безкраенъ керванъ по морните пжтиша на долна
земя. Тогава слънцето заливаше съ огнени талази
поробената земя и изгаряше всичко. Него день гЬ
стигнаха местото на своята раздела: техъ отвеждаха
на Изтокъ, а патриархъ Евтимия къмъ Ахтополъ.
Или пъкъ то разказваше за оня часъ, когато
потекоха реки кръвь изъ улицигЪ на Царевградъ—
Търновъ отъ телата на млади и хубави болярки и
боляри, които турцигЪ избиха въ църквата «Свети
Апостоли*.
Или за смелия подвигъ на патриархъ Евтимия,
когато отишелъ при вожда на османлиигв, Сюлеманъ,,
за да поиска правда и справедливость за племето си.
Морето разметаше сини води насамъ и натамъ

звездитъ чупеха лжчи въ тъхъ, а островните скали
се вслушваха въ пъсеньта на морските води.
Я Този, Който бъ дошелъ презъ морето, гледаше
молебника въ очитъ, безъ да продума дума.
•Тогава, въ оня день на раздала между народа и па
триарха, народътъ се разлъ като поройни води, отпу
снати отъ язъ, падна на колене въ нозете на патриарха
и се залъ въ сълзи и плачъ. Само патриархъ Ев
тимий остана стожеръ всръдъ това море отъ люде,
които се струпваха около му. Притискаха се къмъ
него, сякашъ той щеше да отмахне съ ржка тъхнитъ мжки и гладъ. Попуканите устни на много люде
цълуваха ржцетъ му, а други диръха да досегнатъ
парче отъ дрехата му. Имаше паднали ничкомъ,
които целуваха нозетъ му или диреха праха на неговитъ стжпки. Старци се ревнеха да отскубнатъ
трева, по която е минала ногата му. Деца протъгаха
въ молитва сплетени ржце къмъ него. Я майки, съ
пеленачета въ ржце, притискани отъ навалицата, съ
задавени отъ горчиви сълзи гласове, призоваваха
отъ далеко последната му благословия й прошка,
наверно чувствуваха въ душитъ си, че не ще видятъ другь пжть светлия образъ.
Наоколо пръснатата турска стража гледаше
всичко това и не можеше да разбере любовьта на
тия хора къмъ техния старецъ.
Я той стоеше всръдъ море отъ люде, въ мжка
и плачъ за тъхната сждба, самъ образъ на въчния
духъ.
Но, ето че този исполинъ, който не можеше до
сега отъ плачъ въ душата си да проговори, прегъна
колене и падна въ молитва. Той запе, запъха следъ
него всички песеньта за скръбьта и обичьта, въ
която се говори за душите, които не знаятъ праха
на земята, за ония тихи и чисти души, които вЪхнатъ отъ нечистъ само погледъ. Или за ония, които
се кжсатъ отъ болка, настръхватъ отъ тжга, раздйратъ се отъ печаль и угасватъ отъ скръбь. И отъ
тъхъ прокапва кръвь, пурпурно червена кръвь на
едри капки като топазъ, и после тя пада въ водата,
която вечно тече и отминава.
Тъ пееха тжжно и тихо.
Пееха за обичьта, която не умира и за скръбьта,
която трае вечно.
И въ песеньта имъ се носеше тжга и мжка за
скръбьта, която е толкова много по света. Но понататъкъ въ песеньта се дочуваха пърпания отъ
крилегЬ на надеждата, че обичьта не умира никога.
И това ги крепеше и сушеше сълзите имъ и не
имъ даваше да плачатъ за себе си и ония чисти
души, които страдаха.
Въ нея. се напомняше за високи тополи, които
напраздно протягатъ шии къмъ небето, което е тъй
високо и се не стига. Напомняше се още и за села,
гдето се чува шумъ на стада и на звънци, на люде,
надамбани и на кавалъ. Я по-нататъкъ за мостове,
по които вечно скърцатъ натоварени съ снопи коли,
или препускатъ игриви и охранени коне, яздени отъ
хубави момци, които закачливо поглеждатъ момитъ
по реката. Я после, те препускатъ по открилото се
поле, дълго и огръно отъ силното слънце, широко
като бленъ.
Те п^еха любимата му песень, изпъна отъ не
говата душа.
Песеньта за обичьта, която не умира никога.
Песеньта за вечния животъ.
Л когато свърши песеньта, патриархъ Евтимий
стана и тръгна, а морето отъ люде се вдигна и
раздвижи.

Настава и стражата. Началникътъ й, като сеобърна къмъ народа, се провикна: — Тръгвайте, погански кучета! — и заповеда да отдълятъ патриархъЕвтимия.
— Кому ни оставяшъ? — запитаха нъкои.
Той се обърна, изгледа ги за сетенъ пжть №
проговори:
— На вази ви оставямъ, за да живеете съ обичьтана моята песень, — и пое пжть съ жезълъ въ ржка~
Очите на всички се отправиха следъ него и ви
деха да отминава слънцето, а следъ него оставаше
пжть, посипанъ съ златенъ прахъ.
По своя пжть тръгнаха и тъзи, които останаха, подканяни отъ бича и ругатните на турската стража.Листята се сбогуваха много пжти съ дървесата;
и бележеха годините, които патриархъ Евтимий ми
наваше на острова. Той винаги мислеше за деня на.разделата.— „Какво ли стана съ тъхъ, потокътъотъ люде, които отминаха на Изтокъ? — И сега, ко
гато беше коленичилъ върху скалата, въ този раненъ часъ, той мислеше и се молеше за тъхъ: зам
изгнаницитъ и за тия, които останаха въ робия.
Унесенъ въ своята молитва, разлълъ себе си^
подъ небето на родната земя, за да я обгърне, за.;
да приласкае и изгнаниците, и поробените, той нечуваше песеньта на морето, което все по-силно шу
меше. Той не чуваше своята последна песень, по
дета отъ морето и не чувствуваше, че молитвата му
се слагаше въ ритъмъ, въ който морето се вслу
шваше и се водеше по него. Ту тихо и припевно, ту
въ изблици на бурна радость на души, които еж се
устремили къмъ високи небеса и се възкачватъ все
по-нагоре. Тъй и морските вълни се издигаха на
горе въ силенъ устремъ, разпръсваха се и заливаха <
скалите. Но патриархътъ, потъналъ въ дълбока мо
литва, не чуваше рева на морето, не виждаше ги
гантските му ржце, които се протъгаха къмъ него.
Като ласка падаха върху бъловласата глава и р а 
менете на стареца пръските, що летъха отъ ВЪЛ
НИТЕ, които се разбиваха въ скалата. И сякашъ въз
дишката на измжчения народъ се сливаше съ пе
сеньта на морето и молитвата на стареца, койтовсръдъ белите гриви на вълнитъ, изглеждаше като
даръ, сложенъ върху тъхъ отъ тъмната небесна'
вись. Л тя тежеше, оловно-сива, пресичана презъ
мигове' отъ огненъ жезълъ и чертаеше пжтя, покойто бе миналъ Идещиятъ презъ морето, когато
молебникътъ бе отправилъ погледа си въ неговитв.
бездънни очи.
Старецътъ се молеше. Вълнитъ се възправяха'
до него, кжсаха слова отъ молитвата му, разбиваха'
.се въ далечнитъ скали на родния бръгъ и оставахамолитвата на стареца да ечи надъ земята, потъналавъ робия.
Морето вилнъеше, преливаше оттатъкъ скалитъи протегна юначни ржце да поеме молебника, чиятокротость ръсеше благословия надъ всъка буря,пламнала въ свобода.
Въ тоя мигъ се чуха камбаните на манастираСв. Яни. Тъ поднесоха утринния ,си поздравъ въдаръ предъ нозете на патриарха, разлъха се нататъкъ и се слеха съ песеньта на морето. То нановосе залюлъ и изново се втурна въ лудъ бъгъ.
Високо се издигаха вълнитъ въ ранното утро,
сякашъ ангели размахваха големи криле. Но, ето
че ангелите простръха бели ржце и поеха пат
риарха, който постоянно е пълъ, и го поеха, когатотой се беше пръсналъ да дири своитъ чеда. И надъ-
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беловласата глава, която не падна отъ свкирата погледъ къмъ мЪстото, гдето вълните Се сл-Ьха и
на палача върху градската стена на Царевия градъ, направи съ ржка благословенъ знакъ.
морето сплете бела корона. По нея гор-Ъха'милиони
Високата скала на острова опусгв. Прехвърлиха
адаманти, хвърлени щедро изъ дебрите на морето. яки криле презъ нея две насрещни вълни и тамъ,
Но на стареца се стори, че това еж тъмните очи кждето беха стжпили нозете на сведения молебна чедата му, останали въ изгнание и робия, запали никъ, пресякоха помененъ кръстъ,
пЪсеньта за обичьта, която не умира никога и въ
КамбанитЬ на манастиря Св. Яни разляха сми
която се разлива надежда за небе, което винаги ни рено ТЖЖНИГБ си звуци и разнесоха вестьта за
чака. Изправи се и вдигна ржка да ги благослови. смъртьта на оня, който отмина по своя пжть, поИ въ тази благословия .беше неговиятъ после- сипанъ съ слънчевъ златенъ прахъ.
денъ часъ.
Морето и днесъ, когато гали съ широка ржка
Я въ тоя мигъ, Този, за Когото световете само родните брегове, още пее неговата последна пъхень
напомнятъ, безъ да могатъ да говорятъ, отправи за обичьта, която не умира.

СПОМЕНЪ
На 1. юлий т. г. внезапно, отъ разривъ на сърдцето, почина главниятъ механикъ на парахода „Евдокия" Стойчо Паневъ Лльовъ, мичманъ о.з.. Покойниятъ е роденъ въ гр. Ямболъ. Той беше единъ отъ
старигЪ заслужили техни
ци, прекаралъ 23 годишна
служба на море като ме
ханикъ и главенъ механикъ
почти на всички параходи
отъ търговския ни флотъ.
Добилъ солидно техниче
ско образование въ ма
шинното училище при би
вшия флотъ на Н. Вели
чество, закаленъ въ трудъ
и, строга дисциплина, обикналъ морето още въ учи
лището, той веднага следъ
завършването му се отда
ва на служба въ родния
търг. флотъ, гдето го ви
ждаме презъ целата му
23 год. служба съ достойн
ство и успЪхъ да управля
ва параходните машини на
пар.: „България", „Царь
Фердинандъ", „Кирилъ",
„Бургасъ" и „Балканъ",
докато.при единъ прегледъ
на разглобените части въ
машината на пар. „Евдокия* въ походъ, му прило
шава и едва се изкачилъ
на пода на парахода, пада
мъртавъ върху прага на
кабината си. Съ тихия си
и благь характеръ той б-Ьше обичанъ отъ всички
коменданти на параходите, съ които е плавалъ, и
винаги
отзивчивъ
къмътойнуждитъ
на подчинените
си
машинисти
и огняри,
остава незаменими
спомени
въ^ъодцата на всички, съ които е дълилъ радости
и^Ж^^Хмитаистхшорнаа^жбвяморе,
Ценейки способноститъ му, управата на дружеството
^ е възлагала"важни поржчения. Той контролирашГпр^оГоГяването на Р парахода „Балканъ" съ
нафтено гориво. Нему се падна честьта да бжде

главенъ механикъ на „Царь Фердинандъ" при Цар
ското сватбено пжтешествие.
Презъ Балканската война той беше мобилизиранъ въ флота и назначенъ на търговските парахо
ди, обърнати въ военни
транспорти, дето като ме
ханикъ управляваше ма
шините при преноса на
войски и материали за
армията. Презъ Голямата
война въ началото е меха
никъ на торпедоносецъ, а
отпосле, когато търговски
те параходи почзатъ да
превозватъ военни мате
риали, той поема управле
нието на парак. машини и
заедно съ колегите си
отъ родния флотъ снове
по осъянигЪ съ мини мо
рета, да превозва материа
ли и стоки за Родината
и армията.
За дългогодишната му
примерна служба награденъ е отъ Н. Величество
съ орденъ за граж. зас
луга V ст. съ корона, при
тежава и италиански ор
денъ по случай Царската
сватба.
При спуснати флагове
за трауръ п/х „Евдокия",
съ ковчега на покойния,
пристигна въ Варненското
пристанище на 2. юлий.
Параходите на пристани
щето
посрещнаха
съ приспуснати знамена пара.
.
хода„Евдокия",
всички
параходиостанките
отъ Българското
търг.
параходноа д-во
изпратиха
на своя
главенъ механикъ съ трикратно продължително тъжно изсвирване - последенъ поздравъ на своя
съслуживецъ.
Така завърши своята последна .стража" главниятъ
механикъ. Стойчо Дльов,, катс,сстави жена съ две
невръстни деца. Миръ на праха му1

В Ъ Н Ш Е Н Ъ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДЪ
Огромните усилия, съ които европейските дър
жавници напиратъ, за да се избЪгнатъ кървавите
последици отъ итало-абисинския споръ, още не могатъ да дадатъ очакваните резултати.
Голъмъ дЪлъ за този неуспехъ се пада особено
на Италия, която съ неуморима упоритость отблъс
ква решенията на.Обществото на народите и отправя
чрезъ думйгв на Мусолини смели закани, насочени
не само. къмъ императора на християнското африкан
ско племе, но» и къмъ държави, които отъ векове
насамъ^иматъ 'завидната сждба да стоятъ начело
на западната/култура. •'.Твърде големо, особено напоследъкъ, е огорче
нието на италианците отъ Англия. И не току така
звучатъ изявленията на Мусолини, въ които той
казза, че .ние, италианците, хранехме къмъ англий
ския народъ скжпо и върно приятелство, но на
мираме, че е чудовищно, гдето тая нация, .която
владее свъта, ни отказва едно бедно кжтче подъ
африканското слънце. Въпреки това, ние ще вървимъ право къмъ цельта. Ние нъма да извършимъ
актъ на враждебность противъ никоя европейска на
ция, но ако бжде извършенъ такъвъ противъ насъ,
това ще означава война. Италия не желае войната,
но и не се бои отъ нея. Тогава ще се види, какво
значи да се постави Италия между онези, които
искатъ друго, може би, по справедливо разпределе
ние на земната карта".
Така казва Мусолини и не ще да е чудно, ако
отъ т^зи закани изхвръкне първата искра на единъ
грандиозенъ африкански пожаръ.
Понятно е, че размъната на тия дипломатически
любезности подсказва на Абисиния безизходното по
ложение и опасностьта, на която е изложена независимостьта на свободната африканска държава.
Затова, може би, тя напрега чудовищни усилия и
редомъ съ моролюбивигв апели, които отправя
къмъ Женева, напомня на света, чрезъ устата на
своя министъръ на външните работи, че тя нема
да отстжпи нито педя земя, нито кжтче и нито стръкче
трева отъ своята територия.
Това заплетено положение, небивало до сега въ
колониалната история на човечеството, не обещава
нищо хубаво. Грамадните разходи, погълнати отъ
мобилизацията и транспорта на италианската армия,
ще требва да бждатъ оправдани предъ бедния ита
лиански народъ, който слепо върва въ създаването
на велика и просторна Италия. Само близкото бждеще ще ни покаже, дали това злато ще има цената
на потоци човешки кърви или кжсъ далечна афри
канска земя.
Не требва да се забравя» обаче, че редомъ съ
колониалните интереси на Италия, Англия и Фран
ция, лежатъ и отдавнашните намерения на Япония.
Не е тайна за никого дипломатическата вражда,
която свързва Италия и Япония. Знайно е сжщо, че
между двете държави отдавна сжществува така на
речената „економическа война*.

Неудържима въ своята търговска експанзивность,
Япония завладъ- африканските пазари, като не заКЪОГБ да проникне дори въ италианските колонии.
Това, разбира се, не е нищо друго, освенъ тежъкъ
азиатски ударъ върху италианския износъ. Именно
противъ това упорито японско нашествие бе речьта
на Мусолини презъ 1934 година, въ която той по
сочи не само опасностьта отъ японския търговски
вносъ въ Африка, но и" обстоятелството, че абисинцит-в се поставятъ подъ покровителство на Япо
ния. Отъ тогава Италия стана врагъ на Япония, а
Япония израстна като непреодолима пръчка по пжтя
на италианската колониална политика.
Тогавашната речь на Мусолини не смути дър
жавниците въ Такио. Въ своята политика спрямо
Абисиния те търсятъ възможность за емигриране
на частъ отъ своите сънародници и-източници за на
бавяне на сурови материали и подземни богатства,
за да спомогнатъ за създаването на по-евтино произ
водство, което да бжде изпращано по древните кервански пжтища навсекжде въ черния материкъ.
Въ жестоката борба за осжществяване на тази
мечта, японците гонятъ и една своя стара надежда:
паназиатската вдея или, съ други думи казано, бунта
на Азия и Африка срещу Европа. Историята на чо
вечеството, обаче, не помни нито единъ случай, ко
гато черните и жълтите да еж излизали на единъ
фронтъ срещу бълата раса. Ала не е трудно да си
представимъ, че това би било чудовищно и страшно.
Съ тайнствена упоритость японцитъ се грижатъ
за отбраната на Абисиния. Отъ установените данни,
които срещаме въ чуждия печатъ, става ясно, че
голъма часть отъ въоржжението на абисинската
армия е отъ японски произходъ. Това обстоятелство
причинява голяма загриженость въ Римъ, кждето
върватъ, че въ случай на война, Япония ще попълва
неспирно изразходваните материали на черната армия.
НБКОИ мислятъ, че поради липса на абисинско
пристанище тези доставки не ще бждатъ редовни
и навременни. Други сочатъ желъзопжтната линия
Джибути—Адисъ Абеба като достатъчна възмож
ность за пренасяне на тежкитъ японски товари. И
едните и другите иматъ право. Но, все пакъ, никой
отъ техъ не може да каже, дали огромнитъ пратки,
които Япония до неотдавна е изпращала въ Адисъ
Абеба, еж съдържали произведения отъ японски
порцеланъ или студените гвла на модерни картечници.
Съ своето мълчаливо настаняване въ Абисиния,
японците създаватъ големи грижи и на Англия. За
пръвъ пжть жълтиятъ образъ на Япония се възправя
като зловещо видение и смущава студеното бри
танско спокойствие.
.
Странно е обстоятелството, че името на Япония
съвсемъ не се споменава или твърде ръдко се по
явява редомъ съ имената на другитъ държави, за
интересуван^ въ незавършената драма на италоабисинския споръ. Изглежда, обаче, че скоро Япония
ще каже своята тежка дума!.
БОРИСЪ ПЪРВАНОВЪ
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ЖАЛЕЙКА
Българскиятъ Народенъ Мор
ски Сговоръ се присъединява
къмъ общата жалейка на ця
лото спортно движение въ
страната по случай смъртьта
на председателя на Б. Н. С. Ф.
и подпредседателя на Българския Олимпийски Комитетъ

ДИИИТЪРЪ й. ИВДНОВЪ
На 16 септемврий т. г. той
напустна земния си животъ, за да остави незаличими следи въ българ
ските с п о р т н и ср^ди.
СВЪТЛА МУ ПАМВТЬ!
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Нашити басейни
Безшумно, но сигурно Б. Н. М. С. се движи въ
пжтя на преуспяването на водния спортъ. Едно отъ
главнитЪ условия за това еж плувнит-Ь басейни. Х1-ия
съборъ на организацията ни издигна като главна за
дача .създаването на нашите
клонове; Три нови басейни еж
вече завършени, а четвъртиятъ
е въ усиленъ строежъ. Ямболъ,
Сливенъ, Асеновградъ вече използуватъ новопостроените ба
сейни. Ломъ привършва също
така своя хуоавъ плувенъ басейнъ. Прибавени къмъ сжществуващигв вече басейни въ
Горна Джумая, Стара Загора,
Казанлъкъ и частните такива
въ София и Пловдивъ, ние
можемъ да се поздравимъ съ
големия резултатъ на една без
шумна, но ползотворна пропа
ганда. Мрежата отъ басейни
бързо се разраства, защото
примЯрътъ е заразителенъ. Ба
сейните даватъ възможность да
се обучаватъ и състезаватъ
плувцигЬ ни при еднакви ус
ловия, а заедно съ това да се
сравняватъ постиженията имъ.
Само така може да се породи

Басейнътъ въ Лсеновградъ

съревнованието, което е залогь за успЪхъ и напредъкъ. Само така плуването може да стане общодо
стъпно, а съединено и съ слънцелечението, то е найдобрия спортъ. Затова и успъхътъ му е сигуренъ.

Басейнътъ въ Сливенъ

Постройката на басейна изи
сква много воля и усилия.
Цельта на Б.Н.М.С. е не само
самъ да ги построи, но и да
обобщи усилията на факторите,
отъ които зависи постройката
имъ. Клоноветъ- ни, които не еж
въ състояние сами да изнесатъ
постройките, требва да употръбятъ усилия да привлЯкатъ съ
действието на общини, военни
и граждански власти. Само така,
съ общи усилия и съ много
малко ср-Ьдства, може да се
оежществи такава една общопо
лезна инициатива. Нека се въз
ползуваме отъ създаденото вече
движение въ полза на летните
кжпания, за да предизвикаме
постройката на плувни басейни,
безъ да изпущаме изъ видъ
ржководството и уредбата, кои
то требва да се запазятъ за
Б.Н.М.С.
В.

С ъ с т е з а н и я т а на м о р с к а т а п о л и ц е й с к а с л у ж б а
На 17. и 18. августъ се произведоха състезания ходство съ двойки, ржчна сигнализация и нощна
по воденъ спортъ въ езерото при водолетището сигнализация.
„Чайка" (Пейнерджйкъ) между частигв отъ Мор
Първенството по плуване се определи за всека
ската полицейска служба. *
категория плувци по отделно, а именно:
Участвуваха въ единичните състезания офицери,
Плуване своб. стилъ на 100 мл
подофицери и моряци. Състезанията по плуване се
извършиха по права линия, като разстоянията бЪха
за офицери: мичм. 11 р. р. Василевъ отъ Дун.
точно означени въ линия отъ флагчета. Освенъ съ Пол. Служба 1 м. 43,5 с.
стезанията по плуване и скачане, произведоха се та
за подофиц: канд. подоф. Радославъ Калицовъ
кива и по гребане съ двойки и десеторни, ветро отъ Морск. пол. служба 1 м. 30 с.
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за моряци: уч. техн. Янгелъ Ял. Ковачевъ отъ
М. училище 1 м. 33 у2 е.
плуване своб. стилъна 500.:
мичм. 1 р. В. Кутевски отъ Дун. пол. служба 12 м.
58 с.
подоф. Станчо В. Тодоровъ отъ Морското учи
лище 10 м. 33,5 с.
морякъ Стефанъ Г. Лончевъ отъ Дун. пол. служба
9 м. 31 с.
Плуване своб. стилъ на 1000 м:.
мичм. 11 р. Дим. Паскалевъ отъ Морската пол.
служба за 25 м. 3 с.
мйч. I р. В. Кутевски отъ Дун. пол. служба за
25 м. 38,4 с.
мич. 1 р. Иг. Гишинъ отъ М. П. Сл. за 29 м. 36 с.
подоф. Проданъ Янгеловъ Продановъ отъ М. П.
Сл. за 20 м. 24 с.

Подоф. Младенъ В. Ионицовъ отъ М. П. Сл.
20 м. 27 с.
Кан. подоф. Коста Ятанасовъ Янакиевъ отъ Мор
ското училище за 19 м. 23*2 с.
Морякъ Кръстю Костовъ Кръстевъ отъ Д. Пол.
служ. 20 м. 428 с.
Морякъ Василъ Николовъ Георгиевъ отъ Мор
ското уч. 20 м. 548 с.
Скачане:
Уч. техникъ Янгелъ Ял. Ковачевъ 107 .точки'-'*'
Морякъ Кирилъ Ст. Ташковъ;102 точки ' л. \ ^ 1
Канд. подоф. Георги Хр. Сп|ф<5въ 75 точки |= )
Гребане съ двойки на-3000' мл- Ч : ..<.»;'*
Двойката на „Храбри" за 1б»^Д7 с.
.,<•''/
Кърмчия: подофиц. Проданъ ДлШо^анрвъ'х''^/

Състезанията в ъ Б у р г а с ъ
На произведените на 18. августъ състезания по
воденъ спортъ въ Бургасъ еж получени следните
резултати :
100 м. кроулъ за възрастни — Любенъ Цинандовъ 1 м. З3'/ 6 с
щ
50 м. гръдно за юноши — Тома Георгиевъ 0 м.
50'Д с '
400 м. свободенъ стилъ — Любенъ Цинандовъ
7 м. 523/5 с.
50 м. кроулъ за юноши — Красимиръ Калимановъ 0 м. 383/5 с.
100 м. на гръбъ — Георги Дучевъ 1 м. 43'/ 6 с.
100 м. гръдно — Георги Дучевъ 1 м. 40 е.
, На дамско гребане съ лодки шесторки — спече
лила първа награда шесторката съ кърмчия Б. Станчевъ и гребци госпожиците: Е. Чилингирова, Я.
Георгиадисъ, Райна Пиперова, Фани Николова, Янка
Сомова и Ернеста Конфино. На юношеско гребане
съ шесторки е спечелила шесторката съ кърмчия
Велчо Велчевъ и гребци: Карлъ Сатранъ, П. Бурмовъ, Ев. Чилингировъ, Хр. Молловъ. Ст. Павловъ
и Дим. Милевъ.
Гребане за възрастни—кръмния: Дим. Димитровъ
и гребци: Велчо Велчевъ, Георги х. Георгиевъ, Лю
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бенъ Поповъ, Ст. Тишевъ, Дим. Генчевъ, Дим. Яна
киевъ.
Гребци: моряците Янгелъ Хр. Ионовъ и Илия Т.
Георгиевъ.
Гребане съ десеторки на 3000 м.:
Десеторната на Морското училище 17 м. 04 с.
кърмчия лейт. Ст. Вълковъ.
Вгътроходство съ десеторки на 4000 м.:
Лодката на мин. рота 41 м. 20 сек. Кърмчия лейт.
В, Тонковъ.
Състезанията по воденъ спортъ съставяватъ
часть отъ общитъ- морски състезания, произведени
между частите на флота. Тези общи състезания се
произведоха отъ 12. до 18. августъ въ Варна и об
разуваха „Морска седмица", чрезъ която частигв
показаха своето изкуство въ обучението и дости
гнатите успехи, които възбуждатъ съревнувание ме
жду отделните кораби и части за още по-голтзмо съ
вършенство. Това е началото у насъ на една хуба
ва традиция, която сжществува почти въ всички
флоти и е стимулъ за достигане на поразителни ре
зултати въ бързина, ловкость и съобразителность,
така необходими за службата на море.
В.
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оотевшмвео^вовоовеювенюоваоваововев
Германско д р у ж е с т в о за спасяване
Това, отъ огромно значение и съ ПО спасителни
станции, сдружение се поддържа само чрезъ волни
пожертвувания. Дружеството е основано презъ 1И65
год. и сжществува вече 70 години, като непрекжснато извършва благородните си задачи. До месецъ
януарйй 1935 год. еж били спасени, при различни
морски нещастия, 5489 души. Благодарение на мно
гобройните и добре съоржжени спасителни стан
ции, които еж разпръснати по цЪлото^ германско
северно-морско и източно-морско (балтийско) край
брежие, самоотвержени ратници, отдадени всецело
на спасителното д*ло, успъватъ да изтръгнатъ изъ
хладните прегръдки на смъртьта съ стотици ооречени отъ злата еждба на загиване човеци. Въпръки
големия напрецъкъ на техниката, все пакъ, преди
звиканите отъ гжета мъгла силни бури, огьнь или
отъ внезапни повреди, корабни нещастия не еж
съвсемъ отстранени.
лп „„„„
Презъ 1934 год. еж били предприети 10 спаси
телни .походи", на които 89 души дължатъ живота
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на пострадали п р и к о р а б о к р у ш е н и е
си. Само чрезъ две бурни плавания на Боркумската*)
^спасителна моторна лодка „Яугустусъ Небелтау" еж
били изстръгнати изъ ДИВИГБ талази и поставени
на сигурность 51 нещастници, жертва на разяреното
море. Най-високо число на спасените показва
1899—1900 год. Презъ това време на храбритъ- спа
сители се е отдало спасяването на 207 души!
Всички успехи на германското спасително д-во
се дължатъ не само на ержчностьта, храбростьта и
себеотрицанието на спасителните команди, но до
голема степень и на нагоденитъ- първокласни по
изработка и издържливость спасителни приспосо
бения. Въпреки значително намалелите пожертву
вания, всека година се огварятъ нови станции и се
набавятъ нови и нарочно за цельта съоржжения
и лодки. Некога смелите спасители си служеха само
съ гребната лодка, която и днесъ при плитки води
*) Боркумъ — малко островче въ Северно (немско)
море.
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е неизбъжна и е отъ голъма полза. Съ лодката и Сдружението притежава 61 двойни станци/,34 станции
съ осемтъхъ гребла, неотклонно имащи предъ себе само съ лодки и 15 — снабдени само еъ ,'ракети.
си високо благородната човъшка цель, храбрецитъ Всички нови лодки се придвижватъ посръдствомъ
надвиваха стихията и спасяваха пострадалите. Днесъ дизелови мотори. До сега д-вото притежава на
много отъ станциитъ притежаватъ особени моторни служба 30 дизелмоторни лодки, отъ които 13 еж
лодки, които, снабдени съ най-новитъ и усъвършен покрити и твхното тъло е така добре подразделено
ствувани технически придобивки и съоръжения, като съ водонепропускаеми прегради, щото се постига
радиотелеграфъ, радиотелефонъ и пр., улесняватъ пълна непотъваемость на лодката. Дъната на
тия лодки еж твърде много уздравени и чрезъ осо
работата и увеличаватъ числото на спасенитъ.
На ВИСОКИТЕ скалисти бръгове, около които ди- бената постройка се осигуряватъ плавателните сжвитъ разярени вълни тржбятъ победоносния химнъ дове срещу засъдане и престъргвания върху скали
на бурята и о които ТБ непрестанно рушатъ бъло- и плитковини. Витлата еж предпазени срещу слу
снъжнитЪ си чела, да се предприеме спасителна ра чайни сблъсквания, а здрави и модерни кърмови
бота съ нъкоя лодка, би било немислимо и невъз приспособления имъ набавятъ бързо и леко упра
можно. Тукъ еж наредени ракетнитъ спасителни вление. За спасените отъ морската стихия е предна
станции. Съ помощьта на ракети се изстрелва къмъ значено особено сухо и покрито помещение.
заседналия между скалитъ корабъ едно вжже и по
Германското сдружение за спасяване на постра
тоя начинъ се установява въздушна връзка между дали при корабокрушение*) е отлично уредено и е
спасителите и пострадалитв. Особени кошове, за примърно въ всъко отношение.
'по единъ човъкъ, биватъ притегляни по здравото,
Н. БАН АЛО ВЪ
високо надъ бушуващитъ вълни, прикрепено вжже
и така по въздушенъ пжть се прибиратъ злощаст*) Въ музея на гр. Бременъ и въ Берлинския морски
нитъ моряци.
музей се намиратъ изложени модели на разни видове
Н-БКОИ станции иматъ лодки и ракетни съорж- спасителни лодки, както и на спасителните уреди и снаря
л
жения. Това еж така нареченитъ двойни станции. жения.
о€швооаоетсшоооаоезгюоосовоеюоосгаоЕМзооооа<зооаооо^
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оешоогизооооаетегооооосйщаооооапоооошзеюяоеюо
— По случай гостоприемната седмица въ
— На 19. августъ, по случай патронния празБургасъ на 18. августъ т. г., спортниятъ легионъ при дникъ на Б. Н. М С., клонътъ ни въ с. Бъла е далъ
Бургаския ни клонъ е произвелъ състезания по во- своята традиционна литературна забава. Приходътъ
денъ спортъ. Състезанията еж били произведени въ отъ забавата е билъ внесенъ въ фонда „Кръстоспециално пригодения басейнъ на пристанището.
свачъ Бъло море".
•
Бургаскиятъ ни клонъ е влезълъ въ връзка съ
— На 14. августъ е починалъ, следъ кратко бо
н-ка на отделението по корабоплаване и е издей- ледуване, въ Бургаската болница дългогодишния
ствувалъ въ района на пристанището да се създаде готвачъ на детската морска колония на Пловдив
искуственъ 50 метровъ басейнъ за обучение и съ ския ни клонъ — Георги Калъпчиевъ. Покойниятъ
стезания по плуване, както и да се построи плат редъ години обслужваше съ завидна вещина лето
форма за скачане.
вището и съсредоточаваше въ себе си обичьта на
— По случай 1У-ия мостренъ панаиръ и из всички свои началници и съслуживци. Миръ на
ложба въ Варна, отъ 5 августъ до 1. септемврий т. праха му!
г., Б. Н. М. С. взе участие въ изложбата чрезъ мор
— Презъ изтеклия лътенъ сезонъ Бургаски
ския музей. Музеятъ беше откритъ безплатно за ятъ ни клонъ е устроилъ следнитъ екскурзии по море:
посетителите на изложбата. За поддържане нуждНа б. VI., 17. VI, 12. VII, 21. VII, 28. VII, 11. VIII,
ния редъ въ музея, презъ време на масовото му по 15. VIII, до р. Ропотамо.
сещение, управата на панаира назначи специални лица
На 19. V, 26. V, 9. VI, 7. VII, 12. VIII до Лтия.
въ него, поставени подъ разпореждането на уре
На 6. VII и 16. VIII до Созополъ, на 4. VIII, 14.
дника на музея. Музеятъ, заедно съ изложбата на VIII до Несебъръ, на 13. VIII до Поморие, на 20. VII
флота, разположена непосредствено до музея, съ- и 17. VIII до Варна. Въ екскурзиите еж взели уча
ставяваха едно завършено Ц-БЛО, което привличаше стие 2721 екскурзиянти. Екскурзиите еж били из
вниманието на всички посетители.
вършени съ параходъ „Евдокия", пристанищния влъ— На 24. августъ Сливенскиятъ ни клонъ е качъ „Раковски" и частни моторници.
открилъ за използуване завършения вече плувенъ
— Презъ сезона Бургаскиятъ ни клонъ е уребасейнъ. Басейнътъ е разположенъ въ ПОЛИТЕ на дилъ художествена изложба на художниците Мав. „Гаговецъ" въ красивата мъстность .Орешака". ринъ Жековъ (маринистъ), Георги Велчевъ (портреИззиданъ е отъ камъкъ и циментъ съ дължина 20 м., тистъ) и склуптора В. Вичевъ. Изложбата е била
широчина 12 м. и дълбочина отъ 090 м. до 1"2Ом. посрещната много добре отъ гражданството и е
Идещата година предстои да бжде продълженъ съ била една отъ най-добре уредените до сега.
още 30 м. Водата за басейна се взема отъ ръката,
В. И.
като се филтрува. Басейнътъ е снабденъ съ кабини
— На 17 августъ 1935 г. е загина лъ трагично
за събличане, а така сжщо има и плажъ отъ Тунд- въ ВОДИТЕ на Черно море презъ време на буря режански пъсъкъ. Съ откриването на учебната година, довниятъ легионеръ отъ свободната мжжка група
предстои да се образува ученически спортенъ ле при Варнен. клонъ на Б.Н.М.С. Найденовъ Стоянъ
гионъ. Освещаването на басейна ще стане по-късно. Ивановъ, 20 годишенъ. Миръ на праха му!
Клонътъ ни продължава работата по залесяване и
Изказваме съболезнованията си къмъ близкитв му.
разхубавяване на парка около басейна.
Б.Н.М. Сговоръ — Варненски клонъ
Въ,книжка 7. стр. 121, редъ 5 горе, II стълбецъ, думата мъгли да се чете мъгла.
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НЕБИВАЛО
Натж.жи се хитрата Лисана,
че си нЪма риба въвъ тигана,
да покани сватове и гости —
на вечеря презъ велики пости —
да имъ сложи Богъ каквото дава
и до късна нощь да ги гощава!

И като осъмна край морето
тя намери плиткото, кждето
стигаше водата до колЪно,
но й стана хладно и солено,
та реши да иде по-нататъкъ
за да бжде и ловътъ й кратъкъ.

Затова, безъ нъкой да я види,
къмъ морето тя сама отиде —
самъ-самичка риба да си хване
пъкъ да става тамъ каквото стане;
ако требва три дни ще се щура,
щомъ не духатъ вьтрове и буря!

Туй намисли хитрата кумица,
па нагази въ морската водица,
ала вмъхто риба да намъри
тя започна отъ студъ да трепери —
и до като риболовъ направи
пустата му Лиса се удави!
БОРИСЪ МАКОВСКИ

ЩАСТИЕТО
Тжженъ бЪше Мизра, ловецътъ на бисери, ала пог тежко ставаше на душата му, колчемъ спираше по
гледа си върху разбуненит-Б вълни на водната стихия.
Защото отъ много дни ветърътъ свиреше, а морето
ревеше и се меташе като нараненъ огроменъ зверъ.
Знаеше Мизра какво значи тази пЪсень. Знаеха
това и жена му и децата му, които бъха гладни,
защото баща имъ не бе намерилъ и продалъ нито
единъ бисеръ, тъй като ловътъ на бисери може да
стане само, когато не духа вътъръ и морето е
спокойно.
— Нъмамъ вече щастие, — думаше бедниятъ ловецъ на бисери — немамъ вече щастие!
Я жена му кротко отговаряше:
— Не тжгувай, Мизра! Ще утихне ветърътъ.
Господъ има грижа и за бедните.
Така говореше жената на Мизра. Чу и Господъ
нейнитъ думи и се смили надъ гладните. Още сжщата вечерь задуха буенъ вътъръ, прогони низките
мрачни облаци и на сутриньта морето беше кротко
и викаше съ тихата си пъсень рибарите и ловците
на бисери.
Отиде, и Мизра. въ морето, слизаше до пясъч
ното дъно край бръта, а когато слънцето угасна, той
стоеше печаленъ и огчаянъ предъ ецна грамада би
серни миди.
Венка мида беше отворилъ той, но нито въ
една отъ тъхъ не бе намЪрилъ бисеръ. Само една
мида лежеше малко настрана, само тя беше неотворена.
Гледаше Мизра празднитЪ миди и се вайкаше:
— Немамъ щастие! Отъ три седмици чакамъ ху
баво време и ето: толкова трудъ и нито едно зърно
бисеръ. Не бъше така по-рано, а щомъ отваряхъ
първата мида намирахъ бисеръ въ нея.Товага имахъ
щастие. Безъ щастие бисери не се-намиратъ.
. Това рече ловецътъ на бисери, па сграби съ ржцет-в си мидитъ и ги захвърли въ морето.
Захвърли Мизра и неразтворената мида, безъ да
подозира, че тъкмо въ нея лежеше най-голъмиятъ
бисеръ, какъвто никога до тогава не бе намиранъ.
Не намери и Мизра този големъ бисеръ, за
щото беше изгубилъ вЪра въ своето щастие.
САША ЛИПОВСКА

ДАНЪ

см-ьлиятъ

•

Отдавна се говореше въ града съ голъмитъ
кули за Морската Царкиня. И вечерь, когато виждаха
да се завръща отъ далечъ нейния корабъ, всички
се смълчаваха и дълго го гледаха.
А младите смъли моряци навеждаха глави и се
прибираха въ ГБХНИТБ хижи, за да мислятъ за нея
и да се корятъ, че никой още не я е видълъ.
Живееше въ сжщия градъ и единъ смълъ морякъ. Наричаха го Данъ Смелия. Не веднъжъ той
бе влизалъ въ морето, когато биваше разбунено и
не веднъжъ неговата лодка бе спасявала загиващи.
Той слушаше и тая вечерь разказите за кораба,
тегленъ отъ огнени змейове. Слушаше и за Мор
ската Царкиня.
Когато Данъ се прибра въ хижата си, той не
заспа, а мисли и крои плана си, какъ да пресрещне
бързия корабъ и да заплени Морската Царкиня.
На другия день, когато слънцето беше високо
на небето, Данъ се качи на своята лодка, удари
здраво веслата, и заплува къмъ острова, кждето
беше двореца на Морската. Царкиня.
Дълго плува той и едвамъ привечерь, когато
стигна до двореца й, цЪлъ въ блъсъкъ и отъ бълъ
мармаръ, срещу неговата лодка се зададе бързо
плуващиятъ корабъ на Морската Царкиня, воденъ
отъ огнените змейове.
Данъ Смълиятъ пръкоси пжтя имъ и извика:
— Стойте! Нзъ заповъдвамъ!
Отъ кораба се надвеси Морската Царкиня и
звездата отъ челото й освети хубавия морякъ.
— Кой се осмелява да препръчва пжтя ми?
— Дзъ, Царкино, Данъ Смълиятъ, който иска
да те види.
— Но ти ще умрЯшъ?'
— Умиратъ слабите! Но, Данъ Смелиятъ,— не!
И въ тоя мигъ той прехвърли вжжената стълба
и докато слисаната Царкиня се опомни отъ хубостьта
му, той бЪше до нея: — Ти ще дойдешъ съ мене.
— Не!
— Ще дойдешъ, защото азъ те обичамъ.
И той я понесе и скочи съ нея въ своята лодка.
Огнените змейове на кораба подканяха морето
да се разлудува, но то лежеше кротко предъ сме
лия морякъ и Морската Царкиня и лодката ги от
несе далечъ къмъ града съ големите кули.
ЛЮБОМИРЪ БРЪЗОВЪ

СмгьХъ

на

Надхитрилъ
Единъ габровецъ пристигналъ въ Варна. Хората
му разправили, че въ града жив^е другь. габровецъ,
твърде богатъ, но голЪмъ скжперникъ.
— Нищо! Ще отида да го видя.
Богаташътъ, разбира се, приелъ новодошлия.
Когато последниятъ минавалъ презъ кухнята, вид-влъ, че въ тигана се пържи голъма риба. Още поголямо било очудването му, обаче, когато богата
шите. поднесли на трапезата няколко дребни*рибки.
Габровецътъ дълго гледалъ въ чинията и мърмор-влъ никакви неразбрани думи.
— Какво говоришъ, землякъ? — запиталъ го
домакинътъ.
— Разговарямъ съ тази дребна риба. Неотдавна
чичо ми се удави, та я питамъ, дали не го е ви
ждала въ дъното на морето,
•
— Л какво ти каза рибата?
— Тя ми каза, че е малка и не* знае нищо, но
да попитамъ оная гол-Ьма риба, която се пържи въ
кухнята.

На п л а ж а
— Отдавна ли сте въ Варна, госпожо?
— Отъ три недели.
— Л помогнаха ли ви морските бани?
— О, да! И двегЬ ми дъщери получиха предло
жения за женидба.

З а щ о се плашилъ

бргьга

Умникъ
Майката пита малкия Иво;
— Налъ ли пръхна вода на рибигв?
— Не съмъ, мамо, защото те още не еж изпили
старата вода.

НамЪрилъ с и м а й с т о р а
Пжтували двама нашенци въ единъ параходъ и
се завързалъ помежду имъ разговоръ. Единиятъ започналъ да се хвали, че билъ добъръ ловецъ и че
веднъжъ убилъ за два часа 999 гължби.
— Лми защо не каза 1000? — попиталъдругиятъ.
— Защото не искамъ да лъжа.

— Добре! Тогава слушай: Лани, като пжтувахъ
отъ Варна за Бургасъ, вид-вхъ единъ плувецъ, който
преплува Черното море.
— Ти виде ли го съ очите си? — запиталъ
първиятъ.
— Какъ не! Постоянно плуваше следъ нашия
параходъ.
— Благодаря ти за това! Този плувецъ бехъ
азъ. Комуто и да съмъ говорилъ за това плуване,
никой не ми е вървалъ. Отсега нататъкъ тебе ще
посочвамъ винаги за свидетель.

Предъ морето
— Унче бре, како ке се кжпя? Ми се въртитъ
умотъ.
— Лми зашчо мене не ми се въртитъ?
— Кай ке го найишъ, да ти се въртитъ?

Една лодка се преобърнала въ морето. Лодкарьтъ
усп-влъ да преплава до брега, седналъ и заплакалъ.
Има!
— Боже, Боже, какво ли ще каже господаря ми!
— Не се бой, приятелю, — отговорилъ единъ
— Митко, има ли водата цвътъ?
случаенъ минувачъ. Какво по-хубаво отъ това, че си
— Има, господинъ учителю. Винаги, когато, се
се спасилъ.
мия, тя пуска черна боя.
— О, тежко ми, — отговорилъ лодкарьтъ — как
во ли ще каже господарътъ ми!
На р а з х о д к а в ъ м о р е т о
— Лбе, то не е тъй страшно. ч
Понеже лодкарьтъ постоянно повтарялъ все едни
— Иванчо, хайде да се връщаме вече, защото
и сжщи думи, непознатиятъ го запиталъ, защо се лодката се напълни съ вода!
плаши толкова много отъ господаря си?
— Моля ти се, татко, покарай още малко, пъкъ
— Ехъ, лесно е за васъ, — отговорилъ лодка азъ ще пробия една дупка, за да изтече.
рьтъ — но я си помисли, байо: тамъ, подъ лодка
та, остана господарътъ ми !
Заключение

Отговорилъ
— Татко, кжде жив-вятъ сарделигв ?
— СарделигЬ ли? Т Б не живъятъ никжде, за
щото еж приготвени отъ рибки, които се слагатъ
въ кутии.

Миролюбивъ
— Господине, не можете ли да зяпате на друго
место, вместо въ банския косгюмъ на жена ми?
— Не!
— Лора, обличай палтото!

— Знаешъ ли какъ е била посрещната подвод
ницата „Дойчландъ" въ устието на р-Ька Везеръ,
когато се е завърнала отъ Лмерика презъ време
на Световната война. Тя плавала надъ водата, а екипажътъ й отвсъкжде билъ поздравяванъ съ „ура".
— Л, значи и реката Везеръ е била наша, щомъ
еж викали »ура".

Чужди думи
— Значи и^ти на „курортъ" въ Варна, а?
— Л бе, кой ти гледа „курорта" при това хубаво
море и тоя чистъ въздухъ.
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ПРИЕМЯ ОБЯВЛЕНИЯ И РЕКЛЯМИ

за сп. „МОРСКИ СГОВОРЪ"
И ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ ВЕСТНИЦИ И СПИСПНИЯ
Дава съвети по разни въпроси и прави справки.
Съчинява и корегира разни писменни и печатни работи.
Урежда издаването на разни печатни произведения.
Урежда журналистически анкети.
Превежда отъ и на чужди езици.
Записва и дава сведения за безлихвени заеми за строежъ и пр. при .Подслонъ"
Поср-Бдничествува за женидби — има солидни кандидати.
Извършва разузнавания и издирвания за женидб. кандидати.
Продажба и покупка на имоти.
Урежда осигуровки.
Представителство на фирми.
На писма непридружени съ 20 лв. пощ. или гербови марки агенцията не отговаря.
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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
ПИК. В. ФНЛНПОВЪ:' Бирникътъ дошелъ — повесть 60
50
Разкази на ловеца
ВЛ. ПОЛЯНОВ! : Слънцето угаснало, романъ . . . • 50
60
Викъ — романъ
60
Звезди въ прозореца
ДаМ. КалФОВК Индийскиятъ петель — хумори
50
стични разкази
СвЪТОСЛаВЪ МВВКОВЪ: Кжщата при последния фенеръ 35
Лвтомати, разкази . . . . . . 35
Дамата съ рентгеновитв очи 40

лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

Н. В. РЗКВТЯНЪ: Дунавски сонети — стихове . •

20 лв.

Яор.

25 лв.

СтуЙЛЬ: Сиротински пЪсни — стихове . . •

АсеНЪ РаЗЦВ^ТВВКОВЪ: Планински нощи

30 лв-

ТеОДОрЪ ТрЗЯВОВЪ: Български балади — стихове,
подвързана

60 лв.

абЕ: Мълчаливи герои — повесть . . . .

50 лв.

ЛИТЕРАТУРА

нВГ. КараЛВИШЪ: Томъ I — Росенския камененъ
мосгь и др. разкази
Томъ II — Лъжовенъ свъть и
др. разкази . . . .

40 лв.

45 лв.

; Томъ I — Стихотворения . . . . 50 лв.
Томъ II — Хуморъ и сатира . . . 60 лв.
Томъ III — Разкази и фейлетони 60 лв.
КОНСТаЯТНЯОВЪ: Кръвь — романъ .
Любовь — романъ .

50 лв.
50 лв.

; Времена и хора — разкази . . .

50 лв.

ДИМО СЯРОВЪ: Светица и др. разкази
Трагедията на Боровъ
Златна Прага — картини и предания

30 лв.
30 лв.
30 лв.

К- ГЪЛЖбЗВЪ: Орнаменти — литературни и фило
софски есета
Вълшебния играчъ — разкази . .

40 лв.
30 лв.

БЪЛГЯРИ. ПЖТУВЙТЕ ПО МОРЕ!

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПОРШДНО ДРУЖЕСТВО-ВйРЯЙ
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 привличатъ хи
ляди и хиляди туристи отъ всички краища на света.
Дружеството п о д д ъ р ж а три редовни линии:
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.
б. Пирейска: Варна — Бургасъ — Цариградъ — Пирея — Хиосъ — Митилинъ и обратно—два пжти въ месеца.
в. 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°/в (но не и върху храната).
Особенъ йнтересъ представлява пжтуването до Александрия, което се извършва|?съ луксозните и бързохсдни параходи „Бургасъ" и „Царь Фердинандъ".
ОБИКНОВЕНИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРАНА:
За Александрийския рейсъ:
За Пирейския рейсъ:
I класа . . лв. 50СО
I класа : . лв. 8000
Отиване и
II класа . . лв. 6000
II класа . . лв. 460о
ЬдШ класа . . лв. 4С00
връщане
III класа .. . лв. 2000
За крайбрежния рейсъ:
I класа. .лв. 400
I класа . . лв. 680
Варна—Синьомо II класа . . лв. 540
Варна—Бургасъ
II класа . лв. 300
рецъ и обратно Ш класа . . лв 360
III класа . лв. 200
обратно
Храна по лв. 150 на день за I и II класа, за българското крайбрежие.
Забележка:Свърхъ горнигЬ такси за пжтнишкитъ- билети се събиратъ допълнително кеиово право въ Варна и Бургасъ по 15 лв. авъ малкигв крайбрежни пристанища по 5 лв. на лице.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуьвщитЪ, сеполучаватъотъ
агенциите въ Варна и Бургасъ и нрайбръжнитв, а сжщои отъ Дирекцията.
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