торени сговори

I

I ВАРНА

ЦДРИЦДТД НД ЧЕРНО МОРЕ,

-

НЛЙ-ИРЛСИВИЯТЪ ШРОРТЬ ВЪ ЮГО-ЙЗШРСПД

ВАРНА

Най-модерни бански с ъ о р ж ж е н и я за студени и топли морски бани. Модерно казино
в ъ морската градина, срещу банитЪ, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
КРАСИВИ ОКОЛНОСТИ. Разходки
и екскурзии по сухо и по море
до близкигЬ околности, както и
до Цариградъ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТЪ—раз
влечения : театри, кинематогра
фи, тенисъ клубъ, морски тър
жества.
ГОЛЪМИ МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕСТВЯ въ началото на м. августъ,
съ участието на най-виднитъ- бъл
гарски артисти. Презъ сезона гостуватъ Народенъ драматиченъ
театръ и Народната опера.
УСЛОВИЯ ЗЯ ЖИВОТЯ
НЯЙ-ИЗНОСНИ

I
Меню въ първокласни ресторанти отъ 50—80 лв. дневно.
Я ла картъ, пъленъ объдъ, безъ питиета, отъ 25 лв. нагоре.

Първостепенни хотели отъ 40—
90 лв.на легло.
Частни квартири отъ 25—100 лв.
дневно, споредъ категорията и чи
слото на леглата.

Лътовна карта за цълия сезонъ 30 лева,
ТЯКСИ ЗЯ БЯНИТЪ:
1. Студени бани

I класа кабина 15 лв.
И »
шкафче 8 лв.
Ш » общасъблЪк. 5 лв.

2. Топли бани

I класа на часъ 20 лв.

Отъ 1. юний до 30. септемврий леТОВНИЦИГБ се ползуватъ съ 50% нама
ление по Б. Д. Ж., като за връщане
билетите важатъ до 31. октомврий
Отъ 12. юлий до 12. Явгустъ намале
нието е само ЗО%-

I
I
I
I
I

Бюрото за лътовници при Курорт
ното стопанство въ приморската гра
дина разполага съ пъленъ списъкъ на
квартири, дава всички сведения и на
станява ЛЪТОВНИЦИГБ безплатно.
За тия, които търсятъ абсолютно
спокойствие и морел"Ьчение — препоржчваме Св. Константинъ.
Летовници, запомнете, че есеньта въ Варна е с ж . , т т-^а „
н н а е сж
ЩО тъй приятна, както и лЪтото, — но
при сравнително по-низки цени.
Отнасяйте с е за всичко д о Вар. град. о б щ .

курортна д и р е к ц и я
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ОРГАЦЪ ЦД БЪЛГАРСКИЯ ЦДРОДЕ1-1ЪМОРСКИ СГОВОРЪ
Година 13
Варна, декеиврнй 1936 г.

Брой Ю

УРЕЖДЯ
КНИЖОВНОПРОСВЪТНИЯТЪ

отд-влъ

Глав. ред. проф. Я. НРНЯУДОВЪ

Проф. Я: АРНАУДОВЪ

З А РАЗШИРЕНИЕ^НА Р О Д Н О Т О К О Р А Б О П Л А В А Н Е П О Д У Н А В А
Въ миналия брой 'изтъкнахме значителните по
стижения на нашето крайбрежно плаване по Дуна
ва въ продължение на 18 месеца, и то при миниа
тюрни плавателни съдове. Постигнатите отъ път
ническия и стоковия превозъ резултати напълно
оправдаватъ създадената на 17. мартъ миналата го
дина държавна плавателна служба по големата ре
ка и я изтъкватъ кото голема национална и
народостопанска необходимость. Тая служба, въ
преки ограничените му средства и възможности и
мъчнотиите, съ които всеко ново начинание има
да се бори, донесе значителни облаги на народното
ни стопанство. Така чрезъ намаление на тарифите за
превозъ на пътници и стоки съ около 30% °гь
ония на австрийските и унгарските параходи е на
правена голема економия, която само за една го
дина е възлезла кръгло на около 2,000,000."лева.
При това целиятъ приходъ отъ крайбрежния ду
навски превозъ е останалъ въ страната, докато по
ра но, по единъ или други начинъ, сумитъ- отъ него
отиваха въ пасивната страна на нашия платеженъ
балансъ. Освенъ това' се създава възможность за
увеличенъ пласментъ на пернишките въглища (са
мо за една година еж пласирани надъ 3000 тона).
Това корабоплаване означава.и пълна независимость
на вътрешната ни търговия отъ чужди превозни
средства. Я да не говоримъ за неговото обществено
значение, благодарение на 'новата възможность за
прилагане на българския трудъ въ разширеното
стопанско използуване на Дунава. Не по-малко ясно
е и националното му значение, което се състои не
само въ повишеното самочувство поне на нашето
крайдунавско население, но също така и въ поздравото ни политическо затвърдяване на Дунава.
Всички тия придобивки даватъ безспорно потикъ
за значително разширение на* службата, което се
налага и отъ все повече растещитъ нужди на път
ническия и стоковия трафикъ. При това, разшире
нието не требва да обхване само крайбрежното
плаване, като се нагоди то да обслужва същевре
менно и българо-ромънския превозъ, но и да се

отиде по-нататъкъ, като се въведе и една наша ме
ждународна линия по Дунава.
Като.се има предъ видъ, че превозътъ на масо
ви стоки между България и северната ни съседка
възлиза на около 68.000- тона соль, петролъ и ми
нерални масла отъ Ромъния за България и на около
100,000 тона храни отъ България за Ромъния (въ
по-голЯмата чость за Браила и Галацъ), както и че
за 1935 г. само 8% отъ българския износъ въ Ро
мъния се поема отъ бълг. държавни кораби и 45°/0
отъ вноса ни отъ Ромъния се пада на български
кораби, става ясно, каква възможность за развитие
въ това направление има нашето крайбрежно ко
рабоплаване. За да се отговори на съществуващи
те нужди, както и да се поеме една по-голйма часть
отъ българо-ромънската търговия, необходимо е
българското крайбрежно плаване да се снабди съ
подходящи товаропътнически кораби, влекачи, тан
кове и шлепове, които да отговарятъ напълно на
всички съвременни изисквания и на стопанските ус
ловия. По пресмятанията на посветени лица, за да
се поддържа всекидневно редовно съобщение въ
двете направления, налага се тритъ* корабчета, кои
то сега обслужватъ крайбрежната ни линия и кои
то н-вматъ всички нуждни удобства, да се заменятъ
съ три товаропътнически парахода съ ср%дна скорость срещу течението до 25 клм. на часъ, съ м*ста за около 500 пътника, съ всички удобства, по
стигнати отъ съвременното корабостроене и съ вм%>стимость до 70 тона стоки. Освенъ това за масовия
сточенъ превозъ требва да се набавятъ още два
шлепа съ товароподемность 500 и 1С00 тона, както
и два танка и два влекача съ мощни машини. Об
щата стойность на такъвъ паркъ ще струва 58 мил.
лева, а неговата издръжка ще костува годишно
около 9,700,000 лева. Също така отъ компетентни
лица се очаква, при най-слаба дейность и най-голя
мо ограничение на превоза, тоя разходъ да бъде
покригь отъ прихода. Въ такъвъ случай ползата
биха били всички косвени облаги зч народното ни
стопанство и национално-полигическигЬ придобивки.
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течението, а, за "да се поддържа редовно линията,
необходими еж 4 кораба, съ които ще се предприематъ 80 пжтувания презъ плавателния сезонъ (9 ме
сеци). Споредъ съответните изчисления за тия пж
тувания въ двете направления е обезпеченъ въ найлошия случай около 30,000 тона товаръ, чрезъ кой
то би се оежществило навло около 14—15 милиона
лева, безъ пжтническия превозъ. Я издръжката на
тетиритЪхъ моторни кораби (включ. амортизацията),
заедно съ административните разходи на службата
по дунавското корабоплаване ще струва най-много
8,800,000 лева. Значи, чисто търговски погледнато,
поддържането на такава линия е напълно оправда
но, назависимо отъ косвените облаги за народното
ни стопанство; а тъ еж наоценими. Ще набележимъ
само по-важните.
Най напредъ чрезъ наше корабоплаване дунавскиятъ пжть ще стане регуляторъ на навлата, как'
то по железния пжть, така и по Дунава, когато до
сега ние сме подложени на пречки, отъ страна на
чуждите дунавски корабоплавателни картели и же
лъзопжтни администрации. Я това ще повлияе бла
гоприятно на търговския ни балансъ и ще понижи за
чуждия пазаръ цената и на ония наши стоки, които
не се превозватъ съ наши превозни средства. По
такъвъ начинъ нашите произведения ще станатъ
много по-конкурентноспособни. Отъ друга страна, съ
такава линия ще се създадатъ благоприятни усло
вия за външната ни търговия, които ще улесняватъ
сключването на стопанските договори, както и спо
разуменията по транзита на нашите стоки презъ
Югославия. Освенъ това, насочването на износа ни
къмъ Дунава ще съживи значително превоза и по
нашите железници, като кжсата линия София-Драгоманъ се замести съ по-дългитъ линии къмъ Ду
нава. Я чрезъ национализирането на превоза ще се
спестятъ чужди девизи, давани досега на чуждите
железопжтни администрации и корабоплувни дру
жества, а дори и ще ни донесе такива девизи отъ
превозването на чужди стоки, каквото неминуемо
ще има. Защото, при собствено корабоплаване на
Дунава, ние ще можемъ да вземемъ участие и въ
обшия дунавски трафикъ, който възлиза на около
4—5 милиона тона и сега се обслужва не само отъ
корабите на дунавските държави, нотсжщо така и
отъ ония на недунавски, вземащи участие въ пре
воза на наши произведения съ около 22%, а въ
общия дунавски превозъ— съ около 15%- Нашето
участие въ тоя превозъ се гарантира съ обстоятел
ството, че ние ще се явимъ съ най-евтино платенъ
трудъ. Ней после, родното ни корабоплаване на Ду
нава, вънъ отъ нашитв граници, ще има и големи
културни и политически последици, тъй като то ще
допринесе за окончателното ни затвърдяване на
Оба«е, за да можемъ да използуваме дунавския бреговете на Дунава и за оформяването ни въ ду
пжть, като запазваме и нашите стопански интереси, навска държава, а отъ друга страна, чрезъ овладя
ние требва да притежаваме на него собствена сред ването на тая река, по цълото протежение на ней
ноевропейска линия, обслужвана отъ достатъчно чи ната плавателность, ще я направи неомънна съставна
сло кораби, които биха могли да се справятъ са часть отъ душата на българския народъ и по та
мостоятелно съ задачитв, възложени имъ отъ на къвъ начинъ окончателно ще приобщимъ последния
шата стопанска политика и определени отъ интере къмъ тая голъма славянска река. Я веднъжъ постиг
сите на външната ни търговия. За да може такава нато това, нашиятъ народъ съ още по голъмъ енедна линия Ломъ — Виена да обслужва бързо и ре тусиазъмъ и енергия ще брани СВОИТБ дунавски бре
довно износа на нашитв стоки, особно на ония, ну гове, което пъкъ е* отъ грамадно значение за от
ждаещи се отъ бързъ превозъ, требва това разстоя браната на северната ни граница.
ние да се взема за три денонощия (колкото време
Биха могли да се приведатъ и други облаги, но
трае и желъз: пжтниятъ превозъ отъ София до Вие и споменатите еж достатъчни, за да изпъкне ясно
на). За да стане това, тръбва да се набавятъ кора необходимостьта да се оежществи въ най-близко вре
би съ ср-вдна скорость отъ 20 клм. въ часъ, срещу ме нашето международно дунавско корабоплаване.

Ето защо, следъ бляскавите резултати на изтекли
т е 18 месеци, требва часъ по-скоро да се набави
въпросниятъ минимумъ отъ модерни плавателни сждове, необходими за разгъване на крайбрежното ни
плаване.
Яла успоредно съ това требва да вървятъ и
грижите на българската държава за овладъване на
водния пжть къмъ средна Европа, за което могатъ да се приведатъ още посжществени доводи.
На съборигв на Б Н.М.С. и отъ колоните на „Мор
ски сговоръ" не веднъжъ се е изтъквала наложи-телностьта отъ българско корабоплаване къмъ и отъ
средна Европа. Яла ние смитаме, че. днесъ, ко
гато вече трудното начало е направено чрезъ род
ното крайбрежно корабоплаване, повече отъ всеки
другъ пжть требва предъ нашата общественость да
се поставя тоя въпросъ, за да се дойде, най-после,"
до неговото правилно разрешение; тъй като съ
крайбрежното, плаване е поставена вече и основата
за една българска международна линия по Дунава.
- Спорецъ статистическите данни за външната, ни
търговия ср%дно годишно по количество 4 5 % отъ
-~ вноса и 3 7 % отт» износа ни минаватъ по Дунава, а
по стойность 2 5 % отъ вноса и износа, или около
134,000 тона вносъ и кржгло 170,000 тона износъ. Дунавъ ни свързва съ Германия, Явстрия и Чехославия. Една значителна часть (У3) отъ износа ни
къмъ тия страни се състои отъ интензивни култури,
които предсгавяватъ и най-ценните произведения
на нашето селско стопанство. Къмъ сжщитв пазари
еж насочени и произведенията на Югославия и Ромъния, чиято стопанска структура е сходна съ на
шата. Презъ СЖЩИТБ страни минаватъ сухопжтните
съобщения, които ни свързватъ съ средна Евро
па, и по които все още минава една значителна
часть отъ нашите доставки на последната. Я пре
ките желъзопжтни съобщения презъ Югославия,
както и презъ Ромъния, еж лесно уязвими по поли
тически и стопански съображения, и на ТБХЪ ние
можемъ да разчитаме само, доколкото интересите
ни еж общи. Освенъ това по тия пжтища нашиятъ
вносъ и износъ еж натоварени съ разходите по нае
лото, което се отразява пъкъ на търговския и пла
тежния ни баланси, още повече, че не сме компен
сирани отъ съответния превозъ на югославски и
ромънски стоки презъ България. Тия разходи повдигатъ цената на износните и ВНОСНИТЕ стоки, безъ
да носятъ косвени облаги за народното ни стопан
ство. Ето защо огъ голЯмо значение е да имаме
свободни и независими съобщения съ нашите сред
ноевропейски пазари, които съобщения сжщевременно требва да бждатъ и евтини, бързи и редов
ни. Я такъвъ независимъ пжть безусловно е Дунавъ.

яшшммншммнмнм
НужднигЬ за тая цель парични средства — къмъ
98 милиона лева — биха могли да се намерятъ
чрезъ заемъ отъ единъ отъ големите наши кредит
ни институти, който би могълъ да се погаси въ те
чение на 20 години съ средствата на редовния бюджетъ — а т е ще бждатъ засилени и съ постъпле
нията отъ така разширеното родно дунавско кора
боплаване.
Нека, прочее, се надеемъ, че днесъ, когато наши
т е управници еж поставени повече отъ всякога въ

благоприятното положение да могатъ да провеждатъ
своите мероприятия, преди всичко, отъ гледище на
държавните и народните интереси, те ще се проникнатъ отъ грамадното значение на разглеждания тукъ
въпросъ и съ решителенъ замахъ ще му дадатъ най-правилното разрешение чрезъ разшире
нието на българското корабоплаване на Дунава и
създаването на наша международна линия тамъ.
Всъкакво по-нататъшно протакане би носило само
загуби на държавата и народното стопанство.

ОХРАНА НА НАШИТЪ БРЪГОВЕ
ЛЕИТ. ПАНЧЕВЪ

ПОДВОДНИЦИТЕ И БОРБАТА С Ъ Т Ъ Х Ъ
Понеже подводниците се показаха едно отъ наймощните средства за борба на море, и презъ време
на Общоевропейската война направиха превратъ въ
схващанията за използуването на морските бойни
средства, ние ще се опитаме по най-кжсия пжть да
запознаемъ читателите си съ техъ и съ средствата
за борба срещу имъ.
Основни степала въ развитието на подводното
плаване. Идеята за подводното плаване не е така
нова; тя се е родила почти едновременно съ корабо
плаването, но презъ течение на вековете, изобретателигв еж имали предъ себе си две основни за
дачи : да избератъ и изработятъ материала за тълото на подводника, и двигателите за подводно и
надводно плаване. Тия въпроси можаха да получатъ
своето разрешение едва въ началото на XX векъ.
Пръвъ е построилъ дървенъ подводникъ англичанинътъ Вилиямъ Бурнъ въ 1580 година. Той сжщо,
по това време, е написалъ и първото съчинение по
подводното плаване.Следъ тоя опитъ следватъ още редица такива
съ по-малъкъ или по големъ успехъ, но по-сериозна
работа ние виждаме едва въ подводника на^ амери
канския ученъ — механика Бушнелъ, който по
строилъ подводника Тартю. Тоя подводникъ съ
ставя епоха въ подводното плаване, защото вече въ
него еж разработени основните елементи на съвре' менния подводникъ, а освенъ това той е билъ първиятъ подводникъ, който е атакувалъ воененъ корабъ
(единъ английски фрегатъ предъ Ню Иоркъ). Той е
билъ направенъ отъ дърво и то за обслужване отъ
единъ чов-вкъ.
„
Въ 1801 юд. Робертъ Фултонъ, изобретательтъ на
парахода, е построилъ подводникъ, който значи
телно се различава отъ тоя на Бушнеля. На него
вече има водоравно и отвесно кърмило и двоенъ
двигатель: надъ водата съ ветрило, а подъ водата
— ржчно, съ винтъ. Тялото на подводника е сжщо
дървено, дълго б метра и въ диаметъръ 2 метра,
съ елиптична кърма. Имало за обслужване 4 чевека.
Появата на желязото въ корабостроението не
съмнено се е отразила и върху развитието на подвод
ното плаване. Между 1850-58 година били построе
ни неколко подводника отъ бавареца О. Баиеръ. Отъ
техъ най-добриятъ е билъ .Морской чортъ*', построенъ въ Петроградъ въ 1855 год. Той пръвъ ималъ
жел-Ъно т-Ьло дълго 16 метра и високо около 350 м.
Здравината му била така пресметната, че да може
да отиде на дълбочина 45 метра. Винтътъ му севъргЬлъ ржчно. Тукъ вече има, освенъ потопителни,
още и уравновесителни цистерни.

Въ 1862 год. французигЪ Буржуа и Брюнъ еж
построили първиятъ големъ подводникъ Плонжеръ
съ водоизмъстване 460 тона и дължина 43 метра.
На него за пръвъ пжть е поставена за двигатель
особена машина, работеща съ сгжетенъ въздухъ.
Тукъ, за изхвърляне на водата отъ потопителнитъ
цистерни, се използува сгжетениятъ въздухъ. Тоя
подводникъ има напръчни и надлъжни водонепропускаеми прегради.
Усъвършенствуването на електродвигателите и
акумулаторите дало възможность на американеца
Олститъ въ 1862 год. да вкара въ своя подводникъ
парната машина за движение надъ водата и елек
тромотора за движение подъ водата.
Едновременно съ подводника на Олститъ, американецътъ Яунлей разработилъ проектъ за подвод
ника „Давидъ". Той въ техническо отношение не дава
нищо ново, но пръвъ влиза въ историята на
подводната война: презъ време на американската
междуособна война, южанигЬ съ гол%ма настойчивость употребяватъ подводниците отъ тоя типъ.
Развитието на стоманеното корабостроение, което
започна отъ 1880 год., и усъвършенствуването на
електромоторите и акумулаторите, даде възмож
ность на французина Густавъ Зеде, въ 1888 год., да
построи подводника „Жимнотъ", който въ последствие
влЪзе въ французекия воененъ флотъ, като учебенъ. Телото му е направено отъ стомана; двигательтъ му билъ електромоторъ 55 конски сили.
Ималъ скорость надъ водата 7 мили и подъ водата
5 мили. Дължината му била 17 метра, а общото му
водоизмъстване надъ водата — 30 тона. Тукъ за
пръвъ пжть еж били употребени морегледътъ и
жироскопътъ — предшественикъ на жирокомпаса.
Такива еж били първите подводници на Франция.
На него, като въоржжение, имаме вече торпедото
Уайтхедъ, изобретено по това време. Най-голъмиятъ
недостатъкъ на тоя подводникъ е билъ този, че
е ималъ само единъ двигатель за надводенъ и
подводенъ ходъ.
Тоя начинъ на строежъ е продължавалъ до по
явата и усъвършенствуването на моторите съ вжтрешно горене.
Въ 1900 година вече се появи подводникътъ на
американеца Холландъ, съ моторъ за надводенъ и
електромоторъ за подводенъ ходъ.
Въ по-големи подробности за развитието на под
водното плаване не ще се впускаме, а направо ще
преминемъ къмъ запознаване съ основните- начала
за постройката на единъ съвремененъ подводникъ.
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а) Потопяването (гмуркането) на подводника.
Когато подводникътъ се намира и плава надъ во
дата, той е сжщински надводенъ корабъ. За да се
гмурне подъ водата, той напълва съ вода потопител
нитъ си цистерни; тая вода тежи толкова, колкото
надводната часть на подводника или съ други думи,
колкото е запасната плавателность на подводника.
До напълването на тия цистерни, той има положи
телна плавателность; следъ това тя става отрицателна,
нула или само малко положителна, въ който случай,
за потопяването си подводникътъ си служи съ водо
равните си кърмила. Тая запасна плавателность
въ съвременнитъ подводници достигатъ до 25—30 на
сто отъ цълото тегло (водоизместването) на подво
дника. Напр., стариятъ подводникъ С1Ь 45, строенъ
въ 1914 г., е 260 тона.
Надъ водата подводникътъ има положителна пла
вателность ; подъ водата, когато не е въ движение,
той тръбва да има стремежъ или да изплава (поло
жителна плавателность), или още повече да потъва
(отрицателна пл.). Съвременните подводници обик
новено се потопяватъ при малъкъ запасъ отъ по
ложителна плавателность, т. е., когато надъ водата
е била останала една малка часть отъ командната кула.
Тъ могатъ да се потопяватъ за 16—20 секунди.
Пълненето и изпраздването на потопителнитъ
цистерни порано е ставало ржчно или съ помпа;
сега то става съ помощьта на сгжстенъ въздухъ.
За потопяването просто сг отварятъ горните и дол
ните врати на потопителнитъ цистерни и водата на
хлува съ голъма бързина въ техъ. Когато подвод
никътъ иска да е готовъ за бързо потопяване, той
държи ДОЛНИТЕ врати на потопителнитъ цистерни по
стоянно отворени, а самогорнит^ затворени. За пото
пяването той само отваря горните врати, въздухътъ
излиза и водата пакъ нахлува въ цистерните. За изплаването се затварятъ горните врати и водатасе из духва съ сгжстенъ въздухъ, пустнатъ до горните врати.
б) Направа на тгьлото на подводника. Въздухътъ отъ атмосферата си има своя тежина; той съ
нея натиска на всъки единъ квадратенъ сантиметъръ
отъ земната повръхность съ около единъ килограмъ.
Водата, особено морската, е много по-гжста и потежка отъ въздуха и затова въ нея на всеки 10 метра
отъ дълбочината, налвгането се увеличава съ по
единъ килограмъ.
Когато подводникътъ е подъ водата, той изпитва
сжщо такова налегане. което съ увеличаване на
дълбочината постепенно расте. Затова тъпото на
подводника се прави отъ много здравъ матерналъ
и съ такава форма, че да може лесно да издържа
водното налъгане. Съвременните подводници се
правятъ отъ 10—15 см. дебела стомана отъ най добро
качество. Формата на тълото е прилично на пура

или се прави въ видъ на цилиндъръ съ закржглени
навжтре или навънъ краища. Съ такава цилиндрична
форма подводникътъ не би могълъ да се държи
добре като надводенъ корабъ надъ водата и не ще
е удобенъ за работа и обслужване. Освенъ това
твърдата му черупка е изложена на повреди отъ
бомзи, снаряди. Затова въ повечето случаи му се
поставя и второ тъло, което се строи отъ послабъ материалъ и има назначение да увеличи
устойчивостьта на подводника, да предпази здравата
му черупка отъ външни повреди и да даде место за
складове за горивото. Тая лека външна обшивка не
изпитва налегането на водата при потопяването на
подводника, защото водата има свободенъ достжпъ
отвънъ и вжтре въ нея и уравновесява налегането
си. Затова въ него не могатъ да се поставятъ жи
лищни помещения, складове за бойни припаси и др.
Обслугата, двигателите и складовете за бойни при
паси — се поставятъ въ твърдата черупка, (черт. 1)
Както всички надводни кораби, здравата черупка
на подводника е разделена съ водонепропускаеми стени на отделения, така че, ако едното се на
пълни съ вода, тя да не може да мине въ съседното.
Презъ цълото време на плаването, тежината на
подводника (водоизместването му) не остава постоян
на, а се изменява съ разходването на товаритъ:
снаряди, хранителни запаси, вода за пиене, торпеда,
мини и, най-после, отъ водата, която твърдото тъло
е пропустнало случайно. За уравновесяване на тия
сравнително много малки промени на тежината на
подводника, има особени уравнителни и замъстителни цистерни. Щомъ по нъкаква причина се на
мали теглото на подводника, въ току-що поменатите
цистерни влиза толкова вода, колкото тежи загу
бената тежина. Така, напр., при изстрелването на
торпедо, веднага автоматично на неговото место по
стжпва толкова вода, колкото е тежало торпедото.
Тая вода постжпва не въ торпедния апаратъ, а въ
особна за това цистерна. Сжщото става, когато се
хвърли мина и пр.
Най-после, има и така наречена ;,сръдна" ци
стерна, която при потопяването на подводника се
напълва съ вода и стои непрекжснато пълна. Тя
служи въ случай на нужда да помогне на подводника
за бързото му изплаване на повръхностьта на водата.
Течното гориво на подводника стои въ цистерни,
поставени въ външната черупка. Тъ (и самото го
риво) еж въ допиръ съ външната вода и при раз
ходването на гориво, на местото му постжпва мор
ска вода. Това не пречи на движението на подвод
ника, защедр горивото не се смесва съ водата, по
неже е по-леко отъ нея, то остава отгоре и отъ тамъ
свободно си постжпва въ машините до последната
му капка.
Гер/ЧАИСХА

ПОй^ОЦНА А0Д,ИА

1. Командирска кула. 2. Центр. команц. постъ. 3. Отд-Ьление за спомаг. моторъ. 4. Главни мо. тори. 5. Главни електромотори. 6. Кърмови торпедни тржби. 7. Якумулатори. 8. Офицерски
пом*шения. 9. Моряшки помещения. 10- Предни торпедни тржби.
а. Водонепропускаема врата. б. Отвори въ здравата черупка, в. Торпедни тржби. г. Водоравни
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Д-ръ Г. П.

С Ъ Б И Т И Е Т О ВЪ ВОДИТ-Ь НА ЧЕРНО МОРЕ П Р Е З Ъ Н О Щ Т Ь А НА
21/22 НОЕМВРИЙ 1912 г.
Въ Балканската война, защитата на Варна отъ
турските посегателства, е била организирана едва
съ започването на военните действия. Съ заповедь
отъ Главната квартира Варна се преименува въ
„укрепенъ пунктъ" и тогавашниягъ началникъ на
флота, военниятъ инженеръ подполковникъ Лудогоровъ, бива назначенъ за неговъ комендантъ. Въ не
гово разпореждане се даватъ, освенъ силите на
поверения му флотъ, още петь опълченски дру
жини, часть отъ Видинския укрепенъ баталионъ съ
нЪколко стари орждия и допълняващата дружина
на 8-и пех. полкъ. Флотътъ е разполагалъ съ
кръстосвана „Надежда", торпедоносците „Летещи*.
.Шумни", „Дръзки", „Смели", „Храбри* и „Строги",
и 2—24 см., брегови и две 10 см. морски орждия,
поставени на северния брътъ на Варненския заливъ.
На ГБЗИ слаби, за да не кажемъ нищожни, сили
е била възложена задачата да отбраняватъ Варнен
ския укрепенъ пунктъ и прибр-вжния му районъ отъ.
Шабла до н. Емине.
Набързо импровизираната отбрана на Варна за
служава отделно изследване. Въ настоящата статия
ние ще се ограничимъ да дадемъ по-широки сведе
ния само за дейностьта на малкия ни флотъ, чийто
върховенъ изразъ е атаката на турския кръстосвачъ „Хамидие".
Още съ обявяването на войната, на нашия флотъ
се възлага скромната, и, при все това, неотговаряща
на СИЛИТЕ му задача — да отбранява Варненския
заливъ отъ несравнено много по големите турски
военни кораби. Изпълнявайки тази задача, той по
ставя веднага съ обявяването на мобилизацията
минни заграждения предъ Варненския заливъ, при
готвя торпедоносците и бреговите си батареи за
бойни действия и инсталира допълнително на север
ния брегъ на залива две 10 см. орждия, снети отъ
учебния кръстосвачъ „Надежда". Съ напредването
на войната Главната квартира започва да разширява
неговата задача, безъ огледъ на очебиещото несъот
ветствие между нашитъ и противниковите морски
сили. Най-после на 14 ноемврий,. по силата на сте
клите се обстоятелства, тя бива принудена да по
иска отъ него дейность, която е надминавала далеко
неговите възможности! Телеграфически нему се за
повядва да спре, безъ огледъ на жертвите, движе
нието на неприятелските преносните кораби между
Кюстенджа и Цариградъ.
Изпълнението на тази тежка задача е била въз
ложена на капит. II р. (морски подполковникъ) Дим.
Добревъ, който на 14. ноемврий поема командва
нето на отреда торпедоносци.
Сжщиягь день вечерьта се узнава, че единъ отъ
ромънските пощенски параходи се е отправилъ отъ
Кюстенджа за Цариградъ, натоваренъ съ военни
материали за турската армия. Съ получаването на
това съобщение, къмъ полунощь на 14. ноемврий,
отредътъ на кап. II р. Добревъ напуща Варненското
пристанище и се отправя къмъ н. Калиакра, съ задача да пресрещне и хване носещия военната контрабанда ромънски корабъ. И, наистина, близко до
нГ Калиакра корабътъ билъ откритъ и преследват,
до паралела на гр. Созополъ. Обаче, поради голЪмата си скорость и отдалеченость, той успъва да се
добере до турски води. Въпреки това, ползата отъ
това излизане е била огромна. То е подеиствувало

твърде ободрително върху духа на корабнитв обслуги и е вдъхнало доверие въ силите имъ.
Направеното нощно кръстосване и опитътъ да
се настигне ромънския параходъ еж имали и поли
тически последствия. Ромъния, разбрала, че българ
ското морско оржжие е въ състояние да пази ин
тересите ни на вода, се отказала отъ опасната аван
тюра да пренася съ свои кораби турска военна кон
трабанда.
Тия доставки, обзче, еж били отъ жизнено зна
чение за изнемогващата при Чаталджа турска войска.
Техното прекжевгне е вод%ло къмъ неминуемо по
ражение на сухопжтния фронтъ. По тази причина,
турското военно командване решава да повери на
морските си сили тая опасна и пълна съ големи
рискове задача. Веднага биватъ прехвърлени въ
Черно море всички военни кораби. По този начинъ
срещу шесттвхъ малки български корабчета, Тур
ция хвърля ц-влия си воененъ флотъ, който се е
състоялъ отъ 4 броненосци, 2 бронирани кръсто
свани и отъ около 1В изтребители и торпедоносци.
Отъ последните само 4 еж били равни по техни
чески, бойни и тактически качества на нашитв тор
педоносци. Останалите еж ги превъзхождали въ
всеко отношение (големина, скорость, районъ на
действие, въоржжение и пр.).
При това съотношение на морските сили, зада
дената на малкия ни флотъ задача е била едва по
силите му, но требвало е да се направи всичко за
нейното изпълнение. Заповедьта е била категорична
и е искала да се сложатъ предъ олтара на Отече
ството необходимите жертви.
На 18. ноемврий къмъ 16 часа нашиятъ семафорно-наблюдатель постъ при носъ Калиакра
съобщава въ Щаба на флота, че е открилъ тур
ския кръстосвачъ „Меджидие", съ курсъ къмъ Кю
стенджа. Понеже кръстосваните „Хамидие" и .Мед
жидие" еж били най-опасните съперници на нашити
торпедоносци, началникътъ на отреда решава да не
изпуска случая. Къмъ 18 часа той снема отъ вър
зала и повежда отреда къмъ Кюстенджа, съ наме
рение да атакува турския кръстосвачъ къмъ полу
нощь, предполагайки, че той ще пренощува на котва
въ Кюстендженското пристанище. За нещастие,
къмъ 22 часа, когато отредътъ се е намиралъ къмъ
н. Калиакра, времето се влошава твърде много. На
10 мили отъ Кюстенджа, следъ като торпедоносците
„Шумни* и „Храбри" претърпяватъ тежки повреди,
той е билъ принуденъ да се откаже отъ решението
си. При развилото се огромно вълнение, което тор
педоносците едва издържали, успЪхътъ е билъ съмнителенъ. При това той се е намиралъ предъ опасностьта да загуби повредените си торпедоносци й
да изложи останалите на нападение отъ страна на
.Меджидие", въ случай, че не успее до разсъмване
да се прибере въ Варна.
На 19. ноемврий въ 8 часа сутринъта, следъ край
но изморително и тежко плаване, отредътъ се за
връща благополучно въ Варненското пристанище.
Повредените торпедоносци биватъ извадени на сухо
и веднага поправени.
На 21. ноемврий въ 21 ч. и 30 м. въ Щаба на
флота се получава съобщение, че въ 16 часа отъ
Кюстенджа еж излезли натоварените съ оржжие и
коне турските транспорти „Акъ-денисъ" и „Кара*
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денисъ". Въ 22 ч: и 30 м. отредътъ напуска приста
нището въ съставъ: „Летещи" съ началникъ на
отреда капитанъ 11 р. Добревъ, командиръ — лейтенантъ Мльовъ, помощникъ — мичманъ Мишевъ и
механикъ Пеневъ; „Смели" съ командиръ — лейтенантъ Недевъ и помощникъ мичманъ Стойковъ;
.Строги" съ командиръ — лейтенантъ Стояновъ, по
мощникъ — мичманъ Ляпчевъ и механикъ Гуневъ и
„Дръзки" съ командиръ — мичманъ Куповъ, помощ
никъ — мичманъ Минковъ и механикъ Панайотовъ.
Въ 23 ч. и 30 м. торпедоносците, наредени единъ
задъ другъ, се измъкватъ презъ северния проходъ
на МИННИГБ заграждения, минаватъ покрай н. св.
Константинъ и съ ходъ 15 мили въ часъ легатъ на
курсъ югъ 65° изтокъ, съ намерение да посрещнатъ и атакуватъ турскигв превози.
Вь 0 ч. и 30 м. челниятъ торпедоносецъ „Лет
теши" забелязва въ дъсно отъ курса си, на около
2—3000 метра, силуета на воененъ параходъ, който
се движелъ . безъ огньове. Началникътъ на отреда.
съобщава веднага на следващите го торпедоносци
за откриването на противника и дава сигналъ за
атака. Отредътъ се устремява съ пъленъ ходъ
върху открития силуетъ.
Въ 0 ч. 45 м. водачътъ „Летещи" достига на
около 500 м. до неприятелския корабъ и дава тор
педния си изстрелъ. На изненадания противникъ се
вдига голъма тревога. Въ нощната тъмнина про
блясва сигналенъ ракетъ. Нъкжде по хоризонта по
следва отговоръ и неприятельтъ открива бъсенъ
огънь отъ всичкитЬ орждия. Дълбоката тишина на
тъмната ноемврийска нощь се заменя съ тънтежа
на оржцейнитъ гърла. Морето около малките бъл
гарски корабчета закипява. Това, обаче, не смущава
духа на храбрите моряци. Съ пъленъ ходъ, ровейки
се между снаряднитв фонтани, останалите торпедо
носци се нахвърлятъ, съ нагона на нощенъ хищникъ, върху богатата плячка. Тъ изхвгрлятъ после
дователно смъртоносните си жила. Врагътъ е улученъ отъ торпедото на „Дръзки". Неговото туло
вище потреперва отъ смъртоносната рана. Чувству
вайки дъха на близката смърть, той усилва огъня
си. Хоризонтътъ пламва. Картината е величествена!
Но малките български черупки не губятъ време.
Изпълнили отлично своята задача, ТБ напускатъ
бързо огнения адъ, за да се скриятъ въ обятията
на спасителната тъмнина. Бойното поле затихва.
Нощната тъмнина покрива отново наранения гигантъ
На 22. ноемврий, къмъ 7 часа сутриньта, дреб
ните смълчаци се събиратъ на уговорения сборенъ
пунктъ, и се отправятъ за Варна. Вь душата на
техните обслуги е праздникъ. Загорелите имъ мо
ряшки лица сияятъ. Очите ИМЪ еж пълни съ блЪсъка на победителя. На душата имъ е леко. Тъ из
пълниха достойно своя тежъкъ дългъ къмъ народъ
И родина.
. Съпроводенъ съ приветствено „ура" отъ защит
ниците на северния брЯгъ на Варненския заливъ,
отредътъ минава презъ северния проходъ на мин
ните заграждания и въ 8 часа пристига въ Варнен
ското пристанище, причаканъ отъ Началника на
флота и цълата брегова команда, стекла се да поз
драви другарите си съ щастливото бойно кръщение.
Резултатътъ отъ атаката бива узнатъ въ послед
ствие отъ чуждите и турските вестници. Смъртно
наранениятъ противникъ е б и л ь кръстосвачътъ „Ха-*
мидие*. Получилъ значителна пробойна въ носовата
си часть, той се. е държалъ на вода благодарение
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само на много тихото и спокойно море. Влизането
му въ Босфора е представлявало печална картина.
Влаченъ съ кърмата (задната часть) напредъ, съ
затънала до горната си палуба носова часть и съ
пречупена на две предна мачта, „Хамидие" — гордостьта на турския флотъ — изглеждалъ на жалка
развалина.
Окаяното състояние на „Хамидие" произвежда
извънредно силно и тягостно впечатление въ Цариградъ. Ние искаме да вЯрваме, че ако .Хамидие"
беше потъналъ, ефектътъ не щеше да бжде по-голъмъ.
Заслугата на първата наша морска атака е твърде
голъма. До 22. ноемврий 1912 год. Турция смъташе,
че нейниятъ флотъ е господарь на западните чер
номорски води — единствената съобщителна линия,
която я свързваше съ западна Европа. Събитието
презъ фаталната ноемврийска нощь я изненада и
смути. Тя почувствува, че българскиятъ духъ, който
съ неимоверна бързина разгони многочисленитъ й
пълчища изъ Тракийската равнина и изправи бъл
гарския войникъ предъ Чаталджа, е не само на
сухо, но и на море.
Който добре познава събитията, развили се въ
първите дни на м. ноемврий предъ Чаталджанската
крепость, ще може да оцени значението на героич
ната постжпка на шепата български моряци, съ ТЕХ
НИТЕ четири малки корабчета. Знае се, че следъ
несполучливите ни атаки при Чаталджа, особено
следъ тия станали на 20. и 21. ноемврий, настрое
нието и надеждите въ -Цариградъ бъха повишени.
Турция, претърпела големи поражения въ началото
на войната и загубила в^ра въ нейния добъръ изходъ, беше почнала наново да се надъва. На 22-и
ноемврий, обаче, следъ като „Хамидие" беше докаранъ въ жалъкъ и окаянъ видь, турскигв надежди
наново рукнаха. Може би за Ь-БЧОИ това да звучи
странно и да изглежда невъроятно, но ние имаме
всички основания да го твърдимъ. Изтикана отъ се
верните брегове на Егейско и Бъло морета и
прогонена изъ водите на Средиземно, отъ флота
на тогава намъ съюзнзта Гърция, на западъ Тур
ция беше напълно откжената отъ Централна и За
падна Европа, кждето се намираха нейните прия
тели и снабдители. Единствениятъ пжть, по който
ставаше снабдяването на столицата и закрепилата
се здраво при Чаталджа войска, беше, следовално,
линията Цариградъ—Кюстенджа. Притежавайки него
Турция можеше спокойно да продължава войната.
И, наистина, до 22. ноемврий тя бъше негова госпо
дарка. Нещастието съ „Хамидие", обаче, показа, че
това господство не е неприкосновено, и че не е из
ключена възможностьта, тази единствена съобщи
телна линия да бжде сжщо.загубена.
И чайки всичко това предъ видъ, можемъ да си
обяснимъ, защо нЪколко дни следъ атаката на
„Хамидие" Турция поиска примирие, а следъ него
не закъснеха да започнатъ и преговорите за миръ.
^Мирътъ се сключи. Дойде голъмата Европейска
воина. Последваха я революции, преустройства и
прегрупировки. Настжпиха економически кризи, ли
шения и страдания. Днесъ за всичко това се' вини
войната. Официално всички я оежждатъ и отричатъ.
Но всичко това е фарисейство. Сега повече отъ
другъ пжть стремежътъ за въоржжаване е много
по-големъ. Всички използуватъ опита и поуките отъ
миналата война, за да се подготвятъ за новата. Въ
това отношение нашите съседи не еж на последно -
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м^сто. Особено силно. е насочено т-Ьхното внимание
върху морските имъ сили. Турция помни добре
трагедията съ „Хамидие". Че това е така, показватъ
грижите, които тя полага за пресъздаването и под
готвянето на военния си флотъ. Днесъ тя наистина
може да се смета за господарка на западните чер
номорски води. Кой ще й оспори това? Свързаната
въ веригите на мирните договори България, съ
своите четири малки и съвършено остарели поли
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цейски корабчета? А една значителна часть отъ
границите на тази обезоржжена на море България
е водна. Тя стои открита и незащитена. Ние сме
загрижени и имаме пълно основание да се страху
ваме, защото съ сухопжтни средства водните гра
ници не се пазятъ, а 4-твхъ корабчета — героигв
отъ 22. ноемврий—-еж съвършено остаръли и изно
сени и не ще бждатъ въ състоя да направятъ вто
рото чудо.

К. ШНОРПИЛЪ

П О Х О Д Ъ Т Ь Н А К Р У М А В Ъ И З Т О Ч Н А Т Р А К И Я С812—8133
И ТРОФЕИТ-Ь О Т Ъ Т О З И П О Х О Д Ъ
Една година следъ позорното поражение на ви
зантийците въ Ришката долина (в. „Морски Сговоръ", год. . . . книжка . . .) Крумъ, за да довърши
предначертания си планъ, да издигне България спря
мо империята на сжщата височина, на която тя бе
достигнала по-рано лри Тервела (716 г.), решилъ да
предприеме настжпление въ Източна Тракия, безъ
да води предварителни преговори съ имп. Михаилъ 1.
Презь 812 г. Крумъ превзелъ градовете Дебелтъ,
бившата военна римска колония, основана отъ имп.
Веспасиана (69—79 г. сл. Хр.) на която развилините
открихме до с. Якезли, (сега о Дебелтъ) и Месемврия. Градовете Янхиалъ, а вероятно Созополъ и
Виза, еж били напуснати отъ гражданите и заети
отъ българитв сжщата година.
Въ 813 г. Крумъ е билъ на лагеръ при Версиникия, северозападно отъ гр. Одринъ, гдето на
22. VI. разбилъ византийците, съ което си отворилъ
свободенъ пжть къмъ Цариградъ.
Местото на Версиникия требва да се търси на
пжтя, който е водилъ отъ Одринъ презъ с. Лефка
и край с. Бунарчево за римската станция Аггиз на
р. Сазлийка, на северъ отъ Симеоновградъ. На този
пжть се намиратъ развалини отъ големъ градъ, наре
чени „Кючюкъ Стамбулъ" (Малки Цариградъ), гдето
предполагахъ.че е сръднов-вковниятъ градъ Лгатонике.
На североизтокъ отъ това место се намира малкото
селце Хаджи- кьой, гдето, споредъ преданието, е ста
нало големо сражение, въ което селяните издали
единъ отъ главнокомандващите; поради което последниятъ е билъ победенъ и убитъ. Като умиралъ
той проклелъ селото да не стане никой пжть поголъмо. Това предание припомва описанието на сра
жението на Крума при Версиникия, въ което е билъ
убитъ главнокомандващият^ Иванъ Яплакисъ.
При бътството си много отъ византийците вли
зали въ съседни крепости, които българите обса
ждали. Между тези крепости еж били Скутарионъ и
Вукелопъ.
Крумъ оставилъ брата си при обсадата на
Одринъ, а самъ потеглилъ къмъ Цариградъ, като
превзелъ по пжтя си градовете Малка Никея, Бурдиза и Янкадиополъ и стигналъ (17. VII.) до стенитъ
на Цариградъ, гдето предъ Златните врати е пренесълъ жерти и предложилъ миръ на императора.
Следъ коварното покушение срещу Крума, скроено
отъ императора Лъвъ V, първиятъ за °™ъщение
почналъ да опустошава околностьта на Цариградъ,
като изгорилъ и двореца при манастира ,св. Ма„антъ" и продължилъ превземането на тракийските
Градове близу до Мраморно море: Регионъ. (Малко
Чекмедже), Атира (Големо Чекмедже). Силиврия,
дГонис"ъ (Ески ЕРрекли), Ираклеа (Ерекли), Родесто
(Родосто), Паннионъ (Папизо), йпросъ (на западъ

отъ Яйнарджикъ), Хексамилъ (до входа на Галиполския полуостровъ) и доегигналъ срещу азийския
градъ Ябидосъ; отъ тамъ се върналъ къмъ долното
течение на р. Марица, разрушилъ гр. Димотика и
превзелъ Одринъ.
Крумъ при похода си вдигналъ като трофеи
между другото и мраморни стълбове и ги изпращалъ въ столицата си Плиска; за това ясно говори
Теофанъ при ограбването на двореца св. Мамантъ,
като споменува, че еж били откарани между друго
то и „много изящни мраморни стълбове".
Крумъ е заповъдвалъ, върху ТЕЗИ стълбове, вече
въ Плиска, да се напишатъ имената на превзетите
въ Тракия градове и, за да се означи, че градовете
еж християнски, предъ ВСЕКИ надписъ да се постави
кръстче. Съ това ТЕЗИ стълбове ставатъ исто
рически документи. Надписите произлизатъ отъ
едно и сжщо време и повечето еж писани отъ сжщия
майсторъ, което личи отъ еднообразния типъ и характеръ на писмото. Върху н%кои отъ стълбоветъ
се срещать големи релефни кръстове, които еж
правени заедно съ стълбовете, определени за обще
ствени постройки въ тракийските градове.
Че стълбовете и надписитъ на градовете не еж
едновременни, ясно личи отъ обстоятелството, че
върху некои стълбове надписите еж писани наопаки
и че стълбовете въ Плиска, заедно съ релефнитв
кръстове, еж били издигнати съ долния си край
нагоре.
Въ Плиска стълбовете, като трофеи отъ побе
дите, еж били издигнати въ видъ на колонадата
предъ царските палати въ вжтрешната крепость на
столицата. Отъ разкопките е явно, че въ калонадата
е имало и други стълбове съ подписи съ истори
ческо и военно значение.
Въ приложената картина (табл. 1), направена за
Варненския музей, споредъ МОИТЕ скици, отъ ху
дожника М. Сакжзовъ подъ название .Нлеи на по
бедите* се вижда алеята отъ два реда стълбове съ
надписи, находяща се между церемониалния палатъ
и източната порта на вжтрешната крепость на ст.
Плиска. Отзадъ се вижда палатътъ, реставриранъ,
споредъ направенитъ разкопки, а на дъсно отъ него
каменната ограда на царскитъ жилища.
Художникътъ е оживилъ картината съ посол
ството, което се връща |отъ тържествения приемъ
при царя и съ група Крумови войници, а отстрани
съ Крумовата кавалерия, придружаваща посолството.
Крумъ не можалъ да довърши предначертания
си планъ, по причина на скоропостижната му смърть
на 13. IV. 814 г.
Колонадата предъ царскитъ палати е била вдиг
ната въ време на царя Бориса, при постройката на
манастира съ великолепната църнва-базилика въ
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Табло 1. „Ялея на победитЬ" въ столица Плиска (Нбоба)

външната крепость, на североизтокъ отъ вътреш
ната крепость; въ този манастиръ царь Борисъ ве
роятно е преживелъ последните години отъ живота
си. Стълбовете еж били употребени въ колонадите
на новата църква, за да разгласяватъ нова победа
на българите въ културно отношение; само малка
часть отъ стълбовете е останала на старото си
м^сто, гдето се откриха техните фрагменти.
Стълбовете съ имената на градовете р-вдко еж
намирани 1ГБЛИ, а повечето въ фрагменти, въ разва
лините на църквата базилика и на палата, или еж
били разпръснати въ околностьта на столицата;
едйнъ отъ техъ е билъ пренесенъ въ столицата на
второто' българско царство В. Търново и употр-вбенъ при постройката на църквата „св. 40 Мжче-.
ници" презъ 1230 год.
Вероятно еж били издигнати въ Плиска стъл
бове съ имената на всичките градове, (които еж
били превзети "отъ Крума, но отъ техъ до сега еж
намерени следните:
Отъ похода 812 г. въ района на черноморската
область (Табл. И):
1. Градъ Месемврия (т Каотроу Меат^рСад
фиг. 1) сега Несебъръ, намеренъ въ фрагментъ въ
нартика на базиликата. 2 Градъ Анхиалъ ("г Каотроу А-р«аХ^ш\г ф иг . 2),
намеренъ на сжщото место въ" фрагменти. Сега
гр. Поморие. " "
'
3. Градъ Созополъ '(1* ЯдотроУ 2о;йтоХет5,
фиг. 3). Фрагменти, намерени въ южния корабъ на
базиликата до базата на.втората източна колона на
южната колонада.
А. Градъ Виза (+ К&згроу В^Щ?) фиг. б), на
меренъ въ турскигЬ гробища до с. Илия Блъсковъ.
(Долни Илджикъ) и горната :часть съ първия редъ
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^кастронъ", намерена въ турските гробища до
с. Радко Димитрово (Насърли).
Отъ похода 813 год., отъ първата му часть,
следъ победата до Версиникия:
5. Градъ Скутарионъ
( т Каагроу Ел-оогарЕшд)
фиг. 11), намЪренъ въ фрагментъ въ развалините
на жилищните палатови постройки въ Плиска. Раз
валините на града еж до сегашните села Лефка
(свиленградска околия).
6. Градъ Вукеллонъ
(т Каагроу ВООКЕШУ,
фиг. 12), намЪренъ въ фрагментъ въ чифлика до
с. Избулъ (Теке Козлуджа). Развалините на града
еж надъ десния брътъ на р. Тунджа до с. Мато
чина (Фикелъ, свиленградска околия).
Отъ втората часть на похода къмъ Цари*
градъ:
7. Градъ Никия ( т Каагроу Ежюо, фиг. 9)
намеренъ до царските дворци. Градъ Малка Никия
(славянски — Никица) на пжтя отъ гр. Баба-Ески къмъ
гр. Одринъ.
*
8. Градъ Вурдиза (т Каагроу ВоооТ;оо, фиг. 8),
намеренъ вь базиликата, пренесенъ въ старата гара
Каспичанъ, а после въ старото окржжно управле
ние *въ Шуменъ и въ Софийски народенъ музей.
Колоната е напълно запазена, а на нея релефенъ
кръстъ, направенъ преди надписа, който е писанъ
наопаки спрямо стълба и кръста. Градъ Вурдиза,
нареченъ и Булгарофигонъ (ВооХТароуауоу) сега
Баба-Ески, който се споменува често въ историята.
9. Градъ Аркадиополъ (т Каагроу АркаошотгоХЕ(05, фиг. 7), намеренъ въ северния корабъ на ба
зиликата, до втората източна база на колонадата.
Подъ надписа кръстъ. Сегашниятъ ф а д ъ Люле Бургазъ, известенъ още отъ 558 п, когато хунно-кутригорит-Б еж се разположили на лагеръ, за да искатъ
откупъ за византийските пленици.
Отъ похода до Мраморно море:
10. Градъ Силиврия (т Каотроу 2л)Ь?р1'оо),
намеренъ въ малъкъ фрагментъ въ южната абсида
на придворната църква. Сегашниятъ фадъ Силиврия,
11. Градъ Даонионъ ( т Каягроу Даоуки' фиг. 5-а)
или Градъ Панионъ (+ Каагроу ПауЮУ фиг. 5-в).
Пренесенъ отъ Плиска на турскигЬ гробища до с.
Радко Димитрово (Насърли) и употрЪбенъ за надгробенъ камъкъ. Върху стълба е изевченъ реле
фенъ кръстъ; първиятъ редъ е писанъ нацъ кръста,
а вториятъ - отъ двегв страни на горното му
рамо; надписътъ е много повреденъ. Първиятъ
градъ Даонионъ, между Силиврия и Ерекли, вероятно
ЕскиЕрекли, е билъ сринатъ отъ Крума, а вто
риятъ градъ Панионъ южно отъ гр. Радосто, сегаш
ниятъ гр. Панизо, който не е билъ превзетъ отъ
Крума, а само е била изгорена и срината околностьта му.
12 Градъ Редесто ( т Каагроу 'РЕОЧОТОО, фиг. 4),
се гашниятъ градъ Родосто; служи като подпорка
въ църквата „св. 40 Мжченици" въ В. Търново и е
поставенъ наопаки съ надписа. Вдигнатъ е отъ
базиликата въ Плиска (отъ северната колонада) и
употрЪбенъ при постройката на църквата „св. чи
Мжченици- презъ 1230 г. Когато последната църква
е била обърната на джамия, нарочно е било уни
щожено кръстчето предъ надписа.
' л 1 Л „_.
Градъ Редесто е билъ сринатъ и изгоренъ отъ
Крума, а населението било изклано.
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13. Градъ Теодосполисъ ( т КаотроУ 0ЕОЗ<О<ЛГ6ЯЕЮ5, споредъ Иречекъ - градъ Теодорополисъ ( т Ка"строу 0Е:<Зшрот:оХЕ(од).
Намеренъ въ ф . Шуменъ и употребенъ въ по
стройката на една кжща, като строителенъ материалъ — сега загубенъ. Въ историята не се споме
нува. Градътъ е билъ на западъ отъ гр. Родосто.
Отъ поргъяаето на р. Марица:
14. Градъ Дидимотихонъ (т Каагроу ДсЗоцоТЕ1Х0О, фиг. 10), намЪренъ въ базиликата, прене
сенъ върху една чешма въ с. Върбяне (Сюютл^) и
после въ Софийския музей. Надписътъ е писанъ въ
три реда. Кръстчето е нарочно изтрито. Отдолу на
стълба има каменарски знакъ „Ф Р", отъ който
личи, че надписътъ е писанъ наопаки, спрямо кон
струкцията на стълба.
Градъ Димотика, близу до устието на р. Казълъдели, десния притокъ на р. Марица.
Има и няколко фрагмента, които принадлежатъ
къмъ градове, обаче, не могатъ да се попълнятъ.
15. Градъ
( т Кштгроу . . . . .
запазенъ само първиятъ редъ. Намъренъ въ бази
ликата до южната олтарна часть.
16. Градъ Др . . . . .
намеренъ въ средната
часть на базиликата. Споредъ Успенски ( у Каагроу
гоб Арютроо) Нам-вренъ въ средната часть на ба
зиликата. ОЗаче, гр. Силистрия е далечъ отъ Крумовигв действия. Предполага се и четене ( т Кяотроу
той Ар'.ау6охаХсо), за който градъ липсва надписъ.
Името на гр. Одринъ се среща и въ други надписи
отъ първобългарско време напр., въ надписа отъ
фадището до с. Каджкьои на Дунава, въ които
се говори за сражението на Крума съ Никифора
('АЗркхУООгоДсу) и въ надписа отъ с. Маломирово
(Хамбарлий, елховска ок.).
17. Градъ . . . . . . (1" Каагроу
' . .
оооЧоо). Намеренъ до палатите въ Плиска.
Повечето отъ намеренигЬ надписи се намиратъ
въ Народния музей въ София, пренесени отъ Плиска
и нейната околность; няколко фрагменти се нами
ратъ въ Варненския народенъ музей, намерени при
разкопките въ Плиска, единъ фрагментъ съ името
на града Вукеллонъ се намира въ Шуменския му
зей, а единъ — въ църквата „св. 40 Мжченици" въ В.
Търново.
Интересно е : — какъ се повтаря историята?
Точно следъ единадесеть столътия (19.2—1913)
отъ Крумовия походъ (812—813), храбритв бъл
гарски войски, въ Балканската война, победоносно
настжпватъ къмъ Цариградъ на чело съ своигЬ
български пълковници. Двата похода непостигнали
своята цель — да превземагь Цариградъ. Крумъ се
е спрелъ до страшните тогава стени на византий
ската столица, а въ Балканската война българските.
войски се натъкнаха на Чаталджанска линия, която,
съгласно новата тактика, замъхти Цариградските.
стени. И въ двата похода Одринъ, най важната крепость и защита на Цариградъ, биде обкржженъ и
обсаденъ, за да не пр^чи въ главния походъ и прев
зетъ почти на края на похода, следъ спирането на
действията къмъ Цариградъ.
Крумъ въ време на своя походъ е предлагалъ
миръ на Византия, а въ Балканската война Турция
предложи миръ на БългаритЬ, но безуспешно.
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ЕДИНЪ» НЕСЛОМЕНЪ Ф Л О Т Ъ СЕ

В Ъ З В Р Ъ Щ А НА ПОВРЪХНОСТЬТА^

Йзъ низкигб води на залива Зсара. Рюм бъ йзваденъ преди нъколко седмици Зб-ятъ воененъ гер
мански параходъ: колосътъ отъ 25,000 тона,
броненосецътъ Ктзепп, бисеръ на съвършенство и
модерно въоржжение отъ последната война. Отъ
гроба,. който немската императорска флота си избра,
за да отбъгне съ достойнство конфискуването й отъ
неприятеля, до днесъ еж извадени — въ по-вечето
случаи съ големи трудности — 36 големи и малки
единици отъ 74 тъ, които еж потънали тамъ.
Ваденето на корабитъ за използуване на мате
риала имъ е възможно, поради особените усло
вия на водитъ при 5сара Рю\у: заливътъ е плитъкъ,
тъй че нъкои отъ по-големите кораби, като
„Хинденбургъ", еж останали съ мачтите и комините
си почти изцъло надъ водата, а други, по-малки, еж
могли да бждатъ вързани и извлечени до брега отъ
англичанитъ още на оная фатална дата 21. юний
1919 год. Това е наистина една паметна дата, която,
съ всичката си странность, отбелязва за германския
воененъ флотъ третата победа въ конфликта 1914—
18: Зкадеггак, УМап, Зсара Р1О\У. Ескадрата, която
държеше въ напрежение великата английска флота
съ една непрекжената и достойна за адмириране
решителность, нанесе още една победа съ своята
особена постжпка, напълно оправдана поради непри
стойното отнасяне на английското висше командване,
победа, тоя пжть въ кжщата на неприятеля, подъ
топовнитъ гърмежи на могжщия врагъ, като пред
почете да потъне, но не да издигне чуждъ флагъ.
„Несломена, тази флота влезе при Зсара Р1О\У
въ гроба, който тя доброволно си избра". Това еж
думитъ на вице-адмирала фонъ Ройтеръ (УОП Кеи&г),
последниятъ комендангь на германския морски корпусъ, войникътъ, който взе единствено върху себе си
цълата отговорность за потопяването.
Англичанитъ не можеха да изправятъ предъ никакъвъ еждъ доблестния • воинъ и требваше да се
примирятъ съ преглътване на горчивата чаша и
да загубятъ мощната флота, която представяваше за
ТБХЪ най-голъмата и ценна плячка отъ победата, за
запазването на която беха вече готови да покажатъ
НОКТИТБ си на другите съюзници.
Ударътъ за Англия бе, наистина, твърде голъмъ.
да видятъ какъ изчезватъ мощнитъ кораби, тъзи,
които единствени можеха да имъ оспорватъ влади
чеството по моретата и то точно тогава, когато вече
ги беха довели въ собствената си кжща обезоржжени. Офицеритъ и екипажътъ на съръ Сидней
Фремантлъ въ онзи моментъ, загубиха контрола надъ
себе си, забравиха честьта и дълга на войника и на
културнигЪ народи и откриха огънь срещу обезоржженитъ германци, които, следъ като извършиха
почтено погребение на своите кораби, опитваха се
да достигнатъ до бръга. Така оня день бе оросенъ
съ кръвь и храбреците, паднали тамъ, беха послед
ните жертви на Голъмата война.
Въ изпълнение на примирието отъ 11. ноемврий
1918 год., Германия требваше да обезоржжи океан
ската си флота и да постави на разположение на
СъглашенцигБ и на Съединените Щати 74 бойни
единици, които требваше да бждатъ закарани въ
неутрални или въ съглашенски пристанища. Англия
прие въ своята крайбрежна територия обезоржжената при . гчгйл ог Рогтп ескадра. Така се извърши
последното тържествено напускане на отечеството
отъ страна на германския флотъ, въ строенъ импо-

ниращъ боенъ редъ. Ескадрата тръгна на 19. ж>емврий 1918 г. подъ командването на фонъ Ройтеръ.
При РМп ог Роггп бъ констатирано обезоржжението. На 21. ноемврий бъ дадена заповъдь за сне
мане на бойното и парадното знаме. Протестътъ на
фонъ Ройтеръ остана безрезултатенъ поради нъкакъвъ си правилникъ, който забранявалъ „на неприя
телски корабъ да носи своето знаме въ английско
пристанище*.
Върху мачтата, обаче, остана знака на адмирал
ското висше командване, достатъченъ да задържи
още господството надъ флота. На другия день по- •
следва заповедь за отплуване къмъ Зсара Р1о\у —
.последния етапъ.
НемскитЬ кораби пристигнаха тамъ на 26. ноем
врий 1918 год.
Идеята за потопяването възникна заедно съ по
дозрението, че параходите нема да се завърнатъ
вече никога въ отечеството.
Фонъ Ройтеръ уговори съ комендантите на ко
рабите действията, които требваше да се извършатъ при даденъ сигналъ. Деньтъ не бъ точно опредъленъ, но на 22. юний 1919 год. въ 12 часа, изти
чаше срокътъ за примирието. Сжщата зарань бди
телната английска ескадра на вице-адмирала Фре
мантлъ даде топовенъ залпъ. По каква причина?
Примирието бъ продължено съ още два дни, но
на нъмекия комендантъ това не бе съобщено. Обя
снението на този фактъ, може би, се крие, както
обяснява единъ подофицеръ отъ английския кръстосвачъ „Коуа1 5оуеге1дп", съ намерението на англича-.
нитъ да завладъятъ окончателно нъмекия флотъ съ
насилие на 23. юний, деня, въ който действително
изтичаше примирието и тръбваше да бждатъ приети
условията за миръ. Намиращъ се въ неуяснено по
ложение, фонъ Ройтеръ помисли — възъ основа на
вестниците, — че следъ като контрапредложенията
на Германия еж отхвърлени отъ Съглашението, вой
ната отново ще продължи и, лишенъ отъ всъкаква
връзка съ Берлинъ, погрижи се по своя личенъ починъ, както подобава това на единъ комендантъ
далечъ отъ отечеството и изолиранъ отъ своето
правителство, да избегне възможностьта, щото обезоржженитъ кораби да попаднатъ въ ржцетъ на
неприятеля.
Въ 11*20 часа отъ Емденъ, адмиралския ко
рабъ, — съвършено новъ и отличенъ кръстосвачъ—
бъ предадена чрезъ знаме заповъдьта:.
„Веднага потопявайте!"
Драмата се разви точно за петь часа и четири
десети минути. Най-напредъ потъна броненосецътъ
Рпесккп с1ег Сгоззе, за 56 минути. Следъ това след
ваха другитъ бойни единици чакъ до 17 часа, ко
гато потъна кръстосвачътъ Хинденбургъ.
По адмиралската запбвъдь офицери и войници
отвориха всички потопителни кранове, отделения и
прегради. А върху мачтата на всеки корабъ се
развъ ново бойно знаме. При дружното и мощно
-ура' на екипажа, който поздравяваше корабитъ,
преди да слезе въ спасителните лодки или да се
спустне въ плаване, ненадейно се чу пушеченъ екотъ
и гръмъ отъ английските картечници. Крайбрежната
морска стража, смутена отъ постжпката на герман
ците, започна да стреля въ безредие срещу. тъхъ,
съ надеждата да ги принуди да се върнатъ и спасять корабитЬ. Некои офицери дори изказваха за
плахи, извънъ всеки воененъ ааконъ. Скоро бъ съ-
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*€рана цялата стражна ескадра на Фремантлъ. Въ
резултатъ на тая стрелба паднаха убити 10 гер
манци, между'които и комендантътъ на Магкдгаг, а
мнозина бъха ранени.
Много жестокъ бе ударътъ за англичаните. За
поведи безъ никакъвъ смисълъ и заплахи продължа
ваха презъ всичкото време, докато се изпълваше
трагичната сждба на германския флотъ.
Фонъ Ройтеръ, пленникъ на Цехеп^е, спа спо
койно оная нощь, поради добре изпълненъ дългъ.
•Седемдесеть бойни единици лежеха на дъното на
•Зсара Рю\у.
Потънаха 10 броненосци, безъ Вас!еп, привързанъ
и изтегленъ полупотопенъ; 5 бронирани кръсто
свани. Лдмиралскиятъ корабъ Етс1еп бе изтегленъ
още преди края на трагедията; 5 леки кръстосвани:
Ргапкгигт. и ИигпЬегд бъха изтеглени сжщо на суша.
Отъ 50-те торпедоносци 32 изчезнаха напълно подъ
водите, 14 потънаха на плитки места, 2 имаха не
известна сждба и само 2 бъха спасени и то съ
тежки повреди.
На другия день английските кораби напустнаха
местото на. своя последенъ неусп%хъ и се отпра
виха за Сготагу рнгп, кждето върху борда на ад
миралския корабъ Кеуепде стана последната драма
тична среща между фонъ Ройтеръ и Фремантлъ, въ
присжтствието на всички английски и германски офи
цери. Лнглийскиятъ адмиралъ поиска да изрази
своето презрение къмъ действието на фонъ Рой
теръ, като го окачестви .противно на всеко до
стойнство и честь, — позоръ за този, който го бе
извършилъ". И прибави: „Моряците отъ всички на
роди н-вма никога да разбератъ вашето действие"
Фонъ Ройтеръ отблъсна думите на своя противникъ,
заявявайки, че той единственъ е оттоворенъ за по
топяването и е уверенъ напълно, какво „всеки ан
глийски офицеръ, поставенъ на неговото место, би
постжпилъ по сжщия начинъ".
Думите на германеца бъха посрещнати съ симпа
тия и уважение отъ самигв английски офицери.
Петь години по-късно започна работата по из
важдането. Цъло съкровище отъ стомана лежеше
на низкото дъно на 5сара Р1ои/ — десятки хиляди
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тона отъ най-съвършенъ воененъ материалъ, плодЪ
на една ненадмината до тогава техника, която изне
нада и удиви св%та въ най-големигв морски епи
зоди отъ 1914—18 год. и която остана несломена.
Работата бъчие много трудна, поради грамадната
тежесть на корабигв и поради положението, въ
което помногото отъ гЬхъ се намираха: беха обър
нати наопаки. Най-напредъ се започна, презъ августъ 1924 г., съ торпедоносците, за които се прибегна къмъ едно особено плаващо корито, построено
—по ирония на сждбата—въ Германия. До 30. априлъ
1926 год. бела извадени 25 торпедоносци: 18 отъ
по 750 тона и 7 отъ по 1,300 тона.
Потруденъ бе въпросътъ за броненосцитъ и
кръстосвачите. Прибягнаха пакъ къмъ чуждата тех
ника. Италианците бЪха извадили „Леонардо да
Винчи" съ гениална техника: сгжстенъ въздухъ въ
добре затворените отделения на кораба. По тоя
начинъ започнаха сь „Хинденбугъ", чиито мачти се
виждаха надъ водата. Кръстосвачътъ лежеше правъ
на дълбочина 21 метра. Б е изпраздненъ отъ водата,
добре затворенъ и следъ това, чрезъ 800 нарочно
направени дупки, бе вкаранъ сгжстенъ въздухъ.
Следъ 5 месечна усилена работа корабътъ изплува
на повръхностьта, обръщайки се наопъки, и следъ
това бе извлъченъ на бръта. Чрезъ тая техника
беха извадени 4 бойни кръстосвачи и 5 броне
носци и други. Всичко 36 кораби.
Работите, по изваждането ще бждатъ, по всЪка
вероятность, прекратени вече, тъй като цената на
металите е намал4ла много, а освенъ това и мате
риалите еж вече доста разрушени отъ 17 годиш
ното стоене въ морската вода. Щ е се уста
нови отново покой надъ 5сара Р1О\У. Славната гроб
ница на непобедената морска ескадра н1зма да бжде
повече претърсвана и ограбвана.
Преди единъ месецъ камбаната на „Хинденбургъ",
която бе отнесена като трофей тогава върху борда
на „Кеуепде", б е отново възвърната на Германия и
поверена на ново'възраждащия се воененъ флотъ
на третия Райхъ, за който още отъ21.юний 1919 г.
фонъ Ройтеръ беше призвалъ покровителството
на Бога.
Превелъ отъ италиански: Д~ръ Ал. Киряковъ

НА ЕКСКУРЗИЯ С Ъ ДЕЛИ-ОРМАНЦИ

Разказъ
бъхъ
отрасли, на рибени люспи, на боя, на вжглища..
Ц-Ьли петь години — азъ, морякътъ
кженатъ отъ морето. Залостенъ въ столицата, като Тръгнахъ — и за да мога да се видя съ позабра
чиновникъ въ една ликвидационна дирекция, която вени приятели и познати...
И, зяпайки насамъ-натамъ, точно като истински
не ни даваше ни день отпуска, понеже всичките и
чиновници б-вхме надничари — едвамъ при закрива чужденецъ — изведнъжъ една здрава ржка ме туп
нето й се видъхъ свободенъ... ЗакопнЪлъдо болка на по рамото:
за морето, щомъ презъ месецъ май на петата го
— Петко Шишмановъ! Ти ли си?
дина пзлучихъ уволнителното си писмо - азъ рев— Сжщиятъ 1 Блудниятъ синъ на морето, .който
нахъ отъ възторгъ къмъ съпругата си отъ ново- се задръсти въ столицата, та Ц-БЛИ петь години не
придобитата си свобода и й рекохъ:
можа да се откжене отъ нея... Така, така и така...
— Жено стътай куфарите! Ще вървимъ въ — разприказахъ се азъ, — а сега съмъ уволненъ
Варна, че сърдието ми е затжжило за морето !
и съмъ съвсемъ свободенъ...
И щомъ започнаха намаленията на билетитЬ по
— Така ли? Уволненъ? Свободенъ? Браво! И
железницата - двамата ние се озовахме въ Варна.
тъкмо на време ни идвашъ. НЯма да те изпустнемъ.
Въ познатата ми Варна, която дълги години ми бе
Требва ни единъ свободенъ морякъ. Ще те анга
ше изходенъ пунктъ на параходните ми рейсове за жираме за водачъ на екскурзията до Цариградъ.
ЮГЪ
ЙГпристйгналй до морето, азъ тръгнахъ изъ при Съмъ председатель на яхтъ-клуба „Фрегатъ" и сме
станището, за да ми замирише на сгурия, на водо- обявили екскурзия до Цариградъ. Имаме записани
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вече двадесетина души, които йапълно внесоха суМИТБ си. И още двадесетина, като се запишатъ...
— Бе, брате, — свихъ устни къмъ приятеля
си отъ яхтъ клуба, — азъ дойдохъ съ жена си за
курортъ и на разходка, а сега изведнъжъ — оста
вяй жена си и поемай на югь безъ н е я . . .
— Защо пъкъ безъ нея? Кой ти го казва, че
безъ нея? И нея можемъ да я пратимъ съ тебе,
щомъ я искашъ. Ще я впишемъ въ общия ни паспортъ и безплатенъ билетъ ще й дадемъ...
— Така ли ? Значи съ нея ? — вдигнахъ раз
творени очи отъ удоволствие къмъ приятеля си,
спомняйки си, че жена ми никога не бъ излизала
изъ България, а, главно никога още не бе пжтувала по море. — Щомъ е съ нея, — азъ махнахъ дъсна длань, та силно я плеснахъ въ съответ
ната длань на приятеля си и ревнахъ отъ възторгъ:
— Съгласенъ! Съгласенъ съмъ! Азъ сто пж_и съмъ
билъ въ Цариградъ, а тя — нито веднъжъ. Гледай,
ти, щастие за нея!
— Видишъ ли какъ добре се нареди работата
ни? Значи — водачътъ ангажиранъ?
— Янгажиранъ! — още веднъжъ звучно плес
наха ДЪТНИЦИГБ ни.
Следъ седмица бъха записани ощо тридесеть екскурзиянти.
И въ клуба на яхтъ-клуба „Фрегатъ" мене ми
предадоха общия паспортъ, издаденъ на мое име,
къмъ което имаше прикаченъ списъкъ на други петдесеть имена, отъ които първото име бъше онова
на жена ми — Ганка Шишманова.
Зачетохъ списъка следъ Ганкиното име:
„Сабри Мохаремъ съ жена си Фатме... отъ Шуменъ
Мехмедъ Шабанъ . . Емине. . .
. Разградъ
Хасанъ Ибрахимовъ. . .
, Провадия
Емине Мустафова съ 1 двегодишно дете... „ Балбунаръ
Райме Хасанова съ 2 деца: тригодишно и петгодишно
Ишикларъ
Нафизе... — прекжснахъ да чета списъка и
стрелнахъ очи въ яхтъ-клубния си приятель:
— Я, бе, тука ти си събралъ турците отъ це
лия Дели-Орманъ. Българска или турска екскурзия
ще правите? Само турци сте записали...
— Правимъ обща екскурзия! — весело се за
еме моятъ приятель. — Чети по-нататъкъ: имаме
и двама арменци. Има и единъ ромънецъ. Обща ек
скурзия. За всички! Който е поискалъ — записалъ
се е. Дали ние веднъжъ обявлението въ вестнициТБ — ние никому не можемъ да откажемъ да го
приемемъ. Я Цариградъ ясно е, привлича турци
те, и затова турцитв еж най много, че еж се били
записали повече турци — това не е наша работа...
— Тя не е ваша работа — това го знамъ и го
разбирамъ. Страшното е, да не взематъ тези хора
да останатъ въ Цариградъ? Тъзи .приятели" съ
Ц-БЛИТЪ- си семейства еж се вдигнали за екскурзия
та, а това е съмнителното... Много е съмнително...
— Щомъ еж заплатили билетитв си и щомъ еж
поискали да ги запишемъ — ний сме ги записали.
Я какво иматъ въ сърдцето си и какво иматъ
въ ума си — ние това не можемъ да знаемъ! —
чистосърдечно откжена моятъ приятель,
Тука си съвършено правъ! Но знамъ ли азъ,
ако тези .приятели" рекатъ да останатъ въ Ца
риградъ и съвсемъ да се не върнатъ? Та чакъ и
пеленачетата си ли требваше да ги повлекатъ на
екскурзията ?
— Ями, водятъ ги, за да видятъ ЧИЧОВЦИ
ТЕ си, лелите си, Д-БДОВЦИТБ си, бабигв си...
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— Я, бе, Т Б ще видятъ бабитъ си и при баби- е
ТБ си ще останатъ! Тази работа съвсемъ не ми
харесва. Ще взематъ да останатъ въ Цариградъ, па
знамъ ли азъ тогава?
— И да останатъ — ти нъмашъ никаква отговорность за това. Нито ти си отговоренъ, нито ние.
Обявили сме екскурзията и сме записали онъзи,.
които еж се отзовали...
— Та наши българи съвсемъ ли не еж се за
писали? — прегледахъ азъ набързо списъка до
долу.
— Какъ не? Обърни другата страница! Цъли
петнадесеть българи имаме 1 На другата страница сж1
— Я защо не сте ги поставили на първата стра
ница ?
Моятъ приятель таниственно се засмъ:
— Политика правимъ, драгий1 Да видятъ тур
ците, че тачимъ технитъ сънародници и че първо
м^сто имъ даваме...
— Значи — политика? Знаешъ, ние все о т ъ
политика страдаме.
Приелъ водачеството и издаденъ вече общиятъ
паспортъ на мое име и втикната моята Ганка наче
ло на списъка — мене не ми оставаше мъсто да
кръшкамъ. На другия день азъ требваше да потегля
съ групата си, състоеща се отъ 57 човека, включая и пеленачетата.
На другия день пристигна отъ Кюстенджа ромънскиятъ параходъ Пртчипеса
Илеана, съ който
требваше да отпжтуваме. Я билъ избранъ този па-^
раходъ, защото билъ боядисанъ съ бъла боя, билъ
луксозенъ, билъ дву-винтовъ, ималъ билъ разписа
ние само до Солунъ и назадъ, а това давало въз
можности на нашитв екскурзиянти да престоятъ
пълна седмица въ Цариградъ, а свръхъ това — найглавното : параходната агенция била давала 60 % отстжпка за пжтническитъ ни билети за отиване и
връщане и единъ безплатенъ билетъ за водача.
Пристигналъ параходътъ въ петь. часа следъ
объдъ, въ седемъ — целата наша ескурзиантска
кавалкада отъ петдесеть и седемь души се струпа
на кея. Заминаването на парахода б е оповестено за
десеть часа презъ ьощьта.
Въ осемь и половина започнаха да пущатъ пасежеритъ презъ мостчето, което съединяваше кея
съ парахода. Разбира се, пръвъ, съ паспорта на
на ржка, влезохъ азъ съ моята Ганка. И далъ пас
порта въ ржцетъ на паспортния приставъ — а з ъ
още еднъжъ дослушахъ имената, които беха напи
сани въ списъка ми:
„Сабри Мохаремъ съ жена си Фатме.
Мехмедъ Шабанъ съ Емине...
Заточиха се моитъ екскурзианти съ одеяла, с ъ
черги, съ юргани, съ кошове и кошници, съ дюше
ци, съ човали, препълнени съ всъкаква дрипель. За
точиха се така, както че ли отиваха не на екскурзия,.
а като че ли щъла да се мъстятъ отъ една квар
тира на друга... Захчана да ме побива поть по чело
то. Съмнението, ч-Бгвзихора не отиватъ на екскурзия.
а на бътство, започна властно да се надига у мене
и изведнъжъ паспортния гь приставъ вкова въ мене
насмешливъ погледъ:
— Я, бе, господинъ водачо на екскурзията, —
обади се той — това все ваши екскурзианти ли еж?.
— Щомъ еж писани въ списъка къмъ паспорта
ми — мои еж! — изопнахъ станъ къмъ него, за да
си дамъ куражъ.
— Ями тоя Д-БДО, който три пжти се върна, та
внесе петь човали багажъ, — засмъ се той на под-
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§ивъ, — и той ли отива на екскурзия за една сед
Събралъ хората си на едно место, азъ решихъ
мица^?....
. . .
още веднъжъ да ги проверя, вгпреки че проверка
Усетихъ, че съвсемъ силно ме изби потьта по та имъ б е направена отъ пристава преди часъ:
челото и. изведнъжъ срещахъ погледа вънъ на кея
— Господа, — рЪкохъ имъ по турски, — азъпрезъ борта на моя яхтъ-клубенъ приятель, който ще ви извиквамъ по списъка, а вий ще ми се обаокуражително ми смигна: .не се бой I" и ме повика ждаде, за да знамъ, че ВСИЧКИТЕ сме си въ кораба...
съ очи,Започналъ отъ Ганка, която даде примеръ какъ
Сь две леко подвижни крачки азъ се надвесихъ да ми се обажцатъ, азъ констатирахъ, че ВСИЧКИТЕ
надъ бсрта и почти опрЪхъ глава 6 главата на ми хора еж на лице. Не само, че всичките бъха на
лице, но оказаха се и две пеленачета въ повече.
яхтъ- клубния председатели:
— Та т-взи хора, — тихичко измънкахъ, — еж Значи — вместо 57 по списъка, ний бехме 59. Зна
чи — започваха вече нередовноститъ...
понесли цялата си покжщнина... .
Азъ требваше да държа всичките си хора въ
— Нищо I —. изшепна пакъ окуражително пред- ржката си, затова използувахъ момента и като се
седательтъ. .— Нема нищо страшно. Отъ всичките спр%хъ на средата, рекохь имъ:
турци сме искали.бирнически удостоверения...
— Днесъ е четвъртькъ. Утре преди объдъ ще
— Та отъ багажите имъ ясно се вижда, че те бждемъ въ Цариградъ. Всеки ще ми даде точния
не смътатъ да се връщатъ следъ една седмица 1 — си адресъ, где ще отиде на гости, за да мога да
продължаваше да, ме чавърка страшното. съмнение, го представя на цариградската полиция. Следъ това
което непрекженато се обръщаше въ увереность, ще имате на разположение цели седемь денонощия,
че азъ водя не екскурзианти, а — бегълци, — Ето, Пълни седемь дни ще имате, за да се видите с ь
погледни: юргани, дюшеци, дамаджани, тигани, иб роднинитъ и приятелите си, а следъ това — на дру
рици... пеленачета... .
гия петъкъ, точно въ два часа следъ обедъ — ис— Нищо! — утешаваше ме приятельтъ съ спо камъ всички да ми се явите предъ парахода, за да
койна усмивка. — Ще изпродадатъ всичко, ще по- се завърнемъ пакъ така, както сме събрани сега...
Следъ малките обяснения, които имъ дадохъ, всич
гладуватъ изъ Цариградъ и пакъ ще се завърнагь.
И отъ миналата ни екскурзия останаха неколцина, ки разбраха, че На следния петъкъ ще бждемъ
останаха и отъ по-миналата, но пакъ се завърнаха. на пжть за назадъ.
Взехъси дъха:
•
Следъ това — понеже бехме все палубни пжтници — едни се завиха въ чергите си, а други —
— Значи— имали сте вече такъвъ случай?
— Съ всека екскурзия имаме такива случаи 1 — останаха да стърчатъ и да пристътатъ ЯКИТЕ на пал
таинственно се заеме приятельтъ ми. — И полови тата си, за да не имъ е студено...
Азъ и Ганка пуснахме погледа си въ бело-снЪжната ти отъ хората да останатъ въ Цариградъ —
ната алея, образувана отъ лунния отблесъкъ и й
ти се не смущавай!..
Ганка ме наближи и метна ржка на рамото ми. отворихъ още страници отъ моето бивше скитал
— Хайде, госпожо, на добъръ часъ! — яхтъ- чество по моретата...
А покжено Ганка даде гръбъ до юргана на ед
клубниятъ ми приятель подаде ржка на Ганка, по
даде я на мене и откжена пакъ: — И половината на кадъна и плътно се притисна до нея, а азъ —
ви хора да останатъ въ Цариградъ — вие не бе притиснахъ гръбъ до Ганка... И така неусетно сме
заспали...
рете грижа за ТБХЪ! Такива си еж I
Когато се събудихме, слънцето б е огрело, а от
— Значи — това не е първица ? — наблегсреща, по носа на кораба, се очертаваха контуритъ
нахъ азъ.
на Босфора...
— Не е първица, а е правило между турцитеСледъ часъ и половина пресекохме линията на
Затова — по начало — отъ всичките искаме из
босфорскитв
фарове — Анатоли и Румели. А следъ
правни бирнически удостоверения за всичките имъ
другъ
часъ
и
половина — ние бехме на кея въ Ца
данъци.,. А за сега — на добъръ часъ, драгий, и
риградъ,
предъ
Галата.
следвай наставленията, които съмъ ти далъ.
Спуснато вече мосчето между парахода и. кея,
. Следъ тези изяснения олекна на душата ми и ка азъ се изправихъ предъ моите хора и имъ рекохъ:
то че ли спре потьта да избива на челото ми... Зна
— Азъ ще бжда въ хотелъ „Балканъ". Кому,
чи — нашата работа е оплескана доста... Глътнаха какъ затрЪбвамъ — тамъ да ме дири. А сега .-.хо
ме хапа и дано само да не излъзе много горчивъ... дете, разхождайте се — и въ петъкъ, въ два часа
Следъ половинъ часъ Принчипеса Илеана дигна следъ обедъ, всички ви искамъ пакъ тука на това
котва, излезе изъ пристанището и следъ малко, об- место. Инъкъ — онзи, който не се завърне съ ме
ходилъ носъ Галата, легна на курсъ върху Босфора... не, ще има да си пати отпосле. Довиждане, ефенВремето беше тихо, а морето гладко. Пълната дилеръ!
луна, изгръла преди часъ, запраща сребристо-снЪжна алея отъ хоризонта до борта ни. Цълата палуба - — Съ. десетина души мои сънародници отседна кораба б е натоварена съ дъски и затова МОИТЕ нахъ въ хотелъ „Балканъ", а турцитъ се пръснаха
хора отлично можеха да се разположатъ върху ДЪС изъ ЦЕЛИЯ Цариградъ всеки единъ, посочвайки ад- ,
реса си, гдето беше решилъ да се приюти.
КИТЕ около втората мачта. Разтворили и наредили
На другата сутринь азъ и Ганка се запжтихме
дюшеците и юрганите си ПОЧИСТИТЕ дъски, които
къмъ
канцеларията на Обществената безопасностьу
издаваха приятенъ миризъ на борова гора - цълата площь върху ДЪСКИТЕ между втората мачта и ма гдето требваше да депозираме единъ екземпляръ
шинното отделение заприлича на турски спаленъ отъ списъка ни съ портретите на хората ни, който
салонъ подъ отворено небе. Тукъ, азъ и I анка се доведохме... Преминали моста надь Златния-рогъ и "
подслонихме направо върху дъските,' ^ ™ ? . . извили две-три улици изъ Стамбула, изведнъжъ Ган
не носехме съ себе си, освенъ едно малко, куфар- ка ме сбута и посочи отпредъ една каруца, натова
рена съ багажъ, върху който имаше една жена:
че. пълно съ кашкавалъ и съ обварени яйца...

Стр. 186
— Група отъ нашитЪ турци I Ето я Нафизе от
горе на колата съ бебето си I
Зарадвахме се отъ неочаквана среща и, щомъ
се изравнихме съ ттзхъ, азъ вдигнахъ ржка и вик
на хъ къмъ ТБХЪ:
— Ур-алла1
Но чуха ли ме? Що ли? Никой не ми отгово
ри. Никой...
— Ур-алла I — повторихъ.
Й, за велико наше очуване нЪкои извърнаха гла
ва на страна и пакъ никой не отвърна на поздра
ва ми.
— Не познаха ли ни?— запита Ганкаи се спрях
ме всЬдъ улицата.
— Или пъкъ иматъ нЪкоя причина, за да се престорятъ, че не ни познаватъ ? Това сочи, че еж гуз
ни. .. Да ги проследимъ 1 — рЪкохъ азъ и закра
чихме подиръ колата имъ...
Съмнение нъмаше. Това бъха сжщитъ наши хо
ра, които завчера доведохме отъ Варна. Група отъ
десетина души съ четири пеленачета. Ето я и На
физе, която гузно се обръща наназадъ. Сжщата На
физе, до чийто юрганъ завчера Ганка бе притиска
ла гърба си.
Т-Б — напредъ и ние крадишкомъ следъ ТБХЪ,",
за да не ни видятъ, че ги следимъ — ние ги про
следихме, докато спръха колата си на „анадолския
кей", на онова мъсто, гдето спиратъ параходите,,
които пжтуватъ главно за Мудания и Бандерма.
См%сили се изъ тълпата на почетно разстояние
отъ „ачадолския кей", ние видехме, какъ нашите
екскурзианти бързо нахвърлиха багажа си на земя
та и още по бързо го вмъкнаха въ единъ отъ па
раходите, на чиято кърма се развъваше турско зна
ме. И, докато да се решимъ да отидемъ по-наблизу
— всичките ни екскурзианти съвсемъ изчезнаха отъ
палубата на парахода:
— Бътатъ? — запита Ганка.
— Бътатъ! — лотвърдихъ й. — Бегатъ за Янадоха. Искашъ ли да влеземъ въ парахода и да ги
запитаме защо и за кжде бегатъ?
— До петъкъ ти нъмашъ право да се бъркашъ
въ работите имъ. А да ги задържимь — това не е
въ ваша власть... Сме въ чужда територия...
— Права си!
Отминахме си и продължихме пжтя си за къмъ
Обществената безопасность...
Следъ часъ, когато отново се завърнахме по сжщия пжть за къмъ хотела ни — параходътъ, въ
който бъха влезли нашигв делиорманци, беше ве
че отпжтувалъ: местото на кея бъше праздно.
— Останахме съ десетина души по-малко за
връщане! — нервно р-вкохъ на Ганка.
— И добре стана, че твоятъ яхтъ-клубенъ приятель те предупреди да не беремъ грижа за техъ...
Съ групата наши сънародници отъ 15 души презъ
последващите дни — ние групово посетихме два
пжти св. София, качихме се на пожарната кула
предъ университета въ Стамбуль, качихме се и на
генуезската пожарна кула въ Галата, втикнахме се
и въ подземието, наречено „Бинъ-биръ дирекъ", по ;
ЦБЛИ часове се точихме изъ прочутата „Капалж-чарши", посетихме нашата „желъзна" църква въ Фенеръ, пеша ходихме до Анастасиевзта стена и пе
ша продължихме на неколко километра задъ нея,
та отидохме чакъ до прочутата гръцка църква „Балакж-Панахия".
И, въ непрекженато движение насамъ-натамъ, неу
сетно дойде петъкъ.

МОРСКИ СГОВОРЪ
Рано сутриньта на последниятъ день вкупомъпакъ пробегнахме до „Капалж-чарши", за да налравимъ последнигБ си покупки.
На обедъ пристигна Принчипеса Илеана отъ
Солунъ и застана на сжщото онова место, гдето ни
бе стоварилъ миналия петъкъ. По разписанието той
требваше да тръгне въ седемь часа вечерьта. Въ
два часа азъ прегледахъ водаческигв книжа,
явихъ се въ параходната агенция за съответните
справки и въ четири часа се явихъ предъ паспорт
ното отделение, гдето требваше да намеря събра
ни хората си, готови за пжть.
Понеже моите сънародници знаеха, че парахо
дътъ заминава въ седемь, никого не намерихъ отъ
т^хъ. Тукъ бъха — двамата арменци, ромънецътъ
и всичко-на-всичко само три кадъни и шестима тур
ци. Въ петь часа турците се увеличиха още съ единъ
ЧОВ-БКЪ. Въ шесть — довтасаха и петнадететтъ ми
сънародници. Отъ хората ми половината липсваха,
а часътъ преминаваше шесть.
Нъмаше време за губене. Язъ отидохъ. да за
веря общия ни паспортъ и да се отбележатъ хо
рата, които щъха да тръгнатъ. Закьснълигв — зна
чи б-вха закъснели: нека те да си бератъ грижата
по-нататъкъ...
Явилъ се. въ паспортното отделение — за моя
изненада, азъ бъхъ обгърнатъ като въ обржчъ отъ
пъла група мжже и жени, на брой дванадесеть ду-.
ши, които ме замолиха съ сълзи на очи, да ги взе
ма и отведа, въ Варна. Заразказваха и заоплакаха
се: едни били отъ Провадия, други отъ Шуменъ, а
трети отъ Разградъ: били останали случайно. Били
пропустнали парахода си. Не знаяли били кога билъ
дошелъ параходътъ, за да ги отведе обратно и ос
танали били на произвола да се скитатъ немилинедраги. И сега съ четири очи гледали какъ-и-какъ
да се зевърнатъ въ „Булгаристана". Ето — два ме
сеци и повече, откакто се били скитали, като просеци, изъ цариградските улици... И зазовавайки ме
съ най НЪЖНИГБ и гальовни имена — тъ ме молеха
да ги взема и отведа съ себе си. Сжш,итъ ми по
дадоха бележки и разписки, издадени отъ яхтъ-клуба .Фрегатъ", които удостоверяваха, че преди два ме
сеца и половина те еж били заплатили такситъ си
за „отиване и връщане" до Цариградъ... Загледахъ
ги съ болка на душата си и замижахъ... И, като
свързахъ онова, което яхтъклубниятъ председатель
ми бе разказалъ, и това, което видъхъ на „анадолския кей" съ бътълцитъ- мй, които се беха юр
нали къмъ Янадола — азъ твърдо пристжпихъ и
се явихъ при паспортния приставъ, комуто рекохъ:
— Имамъ двадесеть и три свободни, платени би
лети за връщане. Тука има дванадесеть ваши съна- *
родници — наши граждани, останали случайно отъ
наши минали екскурзии — които искатъ да се завърнатъ въ България. На своя отговорность — азь
ги вземамъ да ги отведа назадъ, ако вие разрешите да се качатъ на парахода...
Дузината — бегълци отъ миналите екскурзии
се обърнаха само на слухъ. И съ трепетъ зачакаха
отговора на длъжностното лице, което ангажирвахъ съ отговорность.
Следъ разтакане насамъ-натамъ и следъ докладъ къмъ по горното началство — въ седемь безъ
четвъртъ паспортниятъ приставъ ми съобщи:
— Разрешава се да ги вземете и отведете!
БегълиигБ, чули избавигелнитъ думи на приста
ва ги обзе такава сияйна радость, каквато азъ не
мога да опиша. Все едно .като че ли имъ. от-
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•зориха вратите на затворъ, та ги пустнаха на сво
бода:
— Братко, синко, божие чедо [ — обградиха ме
въ обржчъ и затекоха най-нйжните и гальовни име
на и благословии, — Лллахъ да ти дава всичко найхубаво I.. Аллахътъ да ти... — мънкаха единъ следъ
другь.
Поведохъ ги къмъ парахода, все плътно обграденъ отъ тЪхъ, като въ обржчъ...
Въ седемь безъ петь минутите качихме на па
рахода, който чакаше само насъ...
Следъ четвърть часъ Притипеса Илеана „жа
реше" съ пъленъ ходъ срещу босфорското течение,
носейки ни на- северъ, а дузината бегълци, все още
обградили ме въ обржчъ, вероятно, за да ме не изпустнать нъкакъ-си — съ умиление ме гледаха и
ми поднасяха — кой цигара, кой емфие, кой лула,
— и съвсемъ бъха забравили да се възхищаватъ
отъ босфорскитъ хубости, понеже всичките хубости
на св^та се бъха съсредоточили Звъ^моята. скромна
личность.
При лекъ северенъ вътъръ и облачно време въ
Черно-море, на другата сутринь пристигнахме. въ
Варна. Когато параходътъ се завърза на кея, азъ
твърдо пристжпихъ до паспортния приставъ и му
отрапортувахъ, както дневалниятъ рапортува на фелдфебеля си:
• л
— Не всичко е благополучно, г. приставъ! Тръгнахъ съ 50 души и девегь пеленачета, а се връщамъ 29 души и безъ ни едно пеленаче!
— Какъ така ги изоставихте! — строго гръмна
гласътъ на пристава: — защо изоставихте хората си?
— Не азъ ги изоставихъ, а те — мене! И, за
доказателство, че това е така — водя ви дванаде
сеть бегълци отъ минали наши екскурзии. Ето ги
— посочихъ.групата бегълци.
Приставътъ се нахвърли върху т*хъ съ заплаха.
— Знаете ли, че има затворъ сега за васъ?
— Нека да има и затворъ 1 — усмихнаха се ли
цата на бегълците. — Нали с е ' завърнахме въ на
шата земя — и на з творъ сме съгласни.
Приставътъ омекна:

— Защо останахте, та на време се не върнахте?
— продължи той по-меко.
Развързаха се устата на бегълцигв, като на изповедь:
— Ходихме кой до Бандерма, кой до-Мудания,
кой до Брусса, изпродадохме каквото имахме, изпохарчихме спестените си парици и, като видехме, че
нищо добро не ни очаква — дотътрихме се, кой какъ
може, до Истамбула... А сега Яллахъ да дава
животъ и здраве на този човекъ, — посочиха мене,
— който се застжпи, та ни доведе..
Мостчето, вече прехвърлено между парахода и
кея, даваше възможность да се слвзе на бръга:
— Хайде I — рече приставътъ на бегълцитъ, ка
то имъ посочи мостчето. — Излизайте на брега!
Приточи се дванадесеторката, състоеща се отъ
трима старци, четири стари кадъни, четирма младежи
и една млада кадънка, като не носеха никакъвъ
багажъ, освенъ по единъ ибрикъ на всеки двама
души...
Първиятъ старецъ, съ внушителна бъла брада
пристжпи три крачки на кея, хързулна се на колене
наведе глава до кея и чмокна съ устата си;
— Булгаристанъ, гене Булгаристанъ! — високо
съ патосъ изрече той. — България и пакъ България!
Вториятъ — тоже съ б%ла брада — приклекна
и чмокна кея:
— Хиляди благословии — бинъ берекетъ — да
дава Лллахъ на България 1
Третиятъ приклекна...
Приставътъ, като видъ тази покъртителна сцена
викна на старшия си стражаръ, който стоеше на
брега:
— Отведете ги, запишете имъ имената и ведна
га ги пустнете да вървятъ по домовете си!
Л, като се обърна къмъ мене, тихо той добави:
— Н вашитЬ бегълци ще се завърнатъ по-на>
татъка. Така се завръщагь делиорманскитъ екскур
зианти, следъ като обходятъ Лнадола I
И, оставяйки паспорта си и приложения къмъ
него списъкъ на моитЬ незавърнали се делиорманци, за да бждатъ очаквани по-нанататъкъ — Ганка
и азъ последни излезохме изъ парахода...

Архим. ИННОКЕНТИЙ

К а к в и наименования е ималъ гр. Варна презъ разни времена

Градъ Варна е основанъ презъ първата полови
на на VI вЪкъ пр. Христа отъ милетски търговци,
въ царуването на Лстиага въ Мидия. Но и преди
тъхъ градътъ е билъ населенъ, обаче, историята не
дава положителни сведения за коренните обитатели
на нашия край' преди идването на тракоилирииските
племена. Въ по-кьсни исторически времена лето
писци вече споменувагь зе, кробизите. - - о -селявали нашия бръгъ и еж живъли край
у
ското езеро на наколни жилища. Колове отъ тия
жилища еж били извадени отъ езерото при проко
паван^то на канала между морето и езерото. Такива
запазени колове могатъ да се видятъ въ Варнен
ския археологически музеи.
т„„«,„пл*тията'
Тъ еж отъ джбово дърво и отъ ™л»*°™™та
на техното стоене въ водата еж се обърнали на
абаН
°Следъ основаването на Одессосъ отъ милетс к и т Й — т и , които първи с « = на В я п ц я т п в а наименование, той станалъ столица
пеТехъ крайбрежни градски колонии и главно тър-

говско средище, съче своите сребърни и златни мо
нети съ ликовете на Александра Велики, Лизимаха
и великия богъ Дерзеласъ.
Наименованието на града — Одессосъ — за послеценъ пжть се поменува у Теофана Симоката, като
говори за похода на пълководеца Петра противъ
славяните въ 596 година, а отъ края на VII въкъ
сл. Хр. почналъ да се нарича Варна.
Макаръ че стариятъ Одессосъ да се е нарекълъ
Варна, археологически, обаче, сведения говорятъ, че
Варна е сжществувала преди още елинския градъ
Одессосъ и по всека въроятность той се е намиралъ подъ Джамаваръ тепе, за което свидетелствуватъ открити зидове отъ стари постройки, стари
селища, гробни могили и пр.
Това се подтвърждава и отъ историците Теофа
на й Никифора, които пишатъ: „Аспарухъ, като пре
мина Дунава, стигна до Варна, близо до Одессосъ".
Следователно, тия отделни два града еж били близу
единъ до другъ- Стариятъ, обаче, Одессосъ се е
простиралъ, като пръстенъ, непосредствено около
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морето край сегашния булеваръ „Фердинандъ" до
сегашния площадъ .Независимость" (Мусаллата)*.
Християнството въ Одессосъ е проникнало още
презъ втората половина на първия вЪкъ, като двама
отъ апостолскитъ мжже, Амплий и Карпъ, еж били
последователно епископи въ тоя градъ. Изглежда,
че разпространението на християнството на Балкан
ския полуостровъ е било причина за наименованието
на града отъ Одессосъ на- Варна, както това се
сръща при много градове отъ V в. следъ Христа.
Споредъ друго едно мнение думата варъ е авар
ска и означава градъ. Когато аварите при импера
тора Маврикия (582—602 г.) превзели Одессосъ и
го разрушили, нарекли го Варна.
Сжществува друго едно мнение, че Варна е
било река, близу до Одессосъ. Обаче, това^мнение *
се опровергава отъ картата на французкия географъ
Гийомъ Делилъ, предназначенъ да прослави едно
съчинение- за царуването на императора Константина VII Профирогенитъ, обнародвано отъ Бандури
подъ надсловъ: „йе а^ггйгпзггапсю 1трепо".
Презъ царуването на римския императоръ Тиберий (14—27 сл. Хр.), Варна за кратко време се е
наричала Тибериополисъ.
Презъ времето на императрица Ирина, майка й
настойница на малолетния императоръ Константина
VI Порфирогенитъ (780—802 г.), Варна, сжщо за
кратко време, се е наричала Иринополисъ.
Н-БКОИ латински писатели наричали Варна—Юлисополисъ, отъ Юлисъ, на гръцки Одессосъ.
• Други писатели еж я наричали Лемано. Староунгарски летописци я споменуватъ съ името Варрана.
Споредъ една була на папа Иоанна ХХ11 отъ 1318
година, когато е живЪлъ ВЪ Авиньомъ, генуезцитЪ
отъ Кафа го. помолили да превърне ГБХНОТО селище
въ градъ, като разширятъ сжщевременно диоцеза
на неговото епископетво .отъ Варна (Уагеа) въ Бъл
гария до Сарай" на Волга и отъ Черно море до
земитъ на рутените.
"_
Ето пекстътъ на папската була: „Иирег уего. ех
сегНз, ташгезНз ег гагюпасПНЬиз еаиз'з, цие аа* Нос
тозггит а т т и т тсюхегипг, сМгагет СарНеп, шпе
уШат тгга СатЬаПеп сИосез'5 Нгтгез сопзШигит, яие
юсиз тз^дгнз ех1зШз, ег. иЬег1а1е тиЮрПа Ь о т т и т
ег гегит ехиЬегаг, с1е ггаггит позгогит сопзШо е! ароз*оНсе рютшсИпе ро1;е5гаг'5 т оуйагет егехшт е4
сгоЧатз уосаЬию сюхтгиз а"есогапс1ит, ас;а\У1е1а а!е"
Уагеа т Ви1дапа издие 5ага1 "пс1из"уе т юпдИиаЧпе,
рго Лосез! е У е т СарНеп" АШ, VII, 2 стр. 686. (Не
отдавна по известни, очевидни и разумни причини,
които склониха духа ни на това нещо, града Кафенъ, (гр. Теодосия на Черно море въ Кримъ Б.Р.),
тогава просто село, въ предълитБ на диецеза Кабалионъ, мъхто, което изобилствува, както съ люде,
така и всъкакви нъща, въздигнатъ по съвета на
братята и съ пълно апостолско съизволение, и което
казваме за повече благолениесъ името градъ, и като
се почне отъ село Варея въ България дори до Сарай
(градъ въ Астраханската губерния.сега не сжществува;
Б. Р<) включително, въ протяжение на сжщия диоцезъ Кафенъ".
Споредъ Сапаш, геуезцитъ еж искали това раз
ширение на тъхния диоцезъ, за да влъзатъ въ потесни и приятелски връзки съ ония народи, съ кои
то Т Б въртели търговия (М|сп. Ошзерре Сапаю. Згхзпа
ауПе, сотгпегс'1а1е ег. 1егсегапа де Оепоуезь Оепоуа,
1854 стр. 341). Споредъ други данни, ние научаваме,
че къмъ края на XIV в. генуезцитъ даже назначили
нъкой си Бонифация отъ Сурдие въ Кафа за вар
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ненския епископъ въ България (АШ, VII, 2 стр. 721).
Подъ Варса въ папската була ние не можемъ да
допуснемъ, че не се разбира Варна.* Предположе
нието на Хаидъ, че това е Vе^^еа (Стара Загора) въ
Южна България (Неу<3. V/. 01е йаИеп. НапсУзкоюшеп а т ЗсЬшаггеп Меег, ю ТЬйЬюд. 2еМ. гиг ЗгааЬ
з\У155, 1862, IV стр. 679) не би могло да се поддър
жа, тъй като никога генуезкитъ търговци не еж
могли така масово да посещаватъ тържища, разпо
ложени въ вжтрешностьта на полуострова. Вместо
Верея генуезцитъ по-скоро биха посещавали съседния
нему голъмъ и търговски градъ Филипополъ (Пловдивъ). Вънъ отъ това, презъ тази епоха Верея (Ст.
Загора) представявалъ по-скоро градъ съ преобла
даващо земеделие и скотовъдство, отколкото сре
дище на търговията (АпзЬегт, 31, 33, 37). При това
нийде ергьдневгъковнитгь паметници не спомену*
ватъ чужденцч въ Верея (Ст. Загора), а говорятъ
твърде често за такива въ Варна. Папската була
визирала единствено'генуезкитъ поданици, заселени
покрай самото крайбрежие.'За да искатъ самите
генуезци отъ Кафа. (Теодосия) включване на българ
ското приморие въ юрисдикцията на техната епис
копия, ние требва да допустнемъ, да е имало гол-Бмъ;брой колонисти, оседнали въ Варна, Созополъ,
Анхиало и другаде.
Тукъ може да възникне едно съмнение относно
названията, които- се сръщатъ въ древни документи,
карти, хронологически и исторически сведения за
Варна, названия, които се отнасятъ до некои букви
въ произношение. Така напр.: виждаме нещо сходно
между Верея, Верия, Берия, Беръ, както и въ наи
менованието на близкото до Варна село Кестричъ,
което се е наричало: Сазгп, Сазгтга, Сазгпсе, СазМз"
(Неус!. 0. Згхзпа с!е1 сотплегею а"е1 1_еуап1:е, К о т а
1913 стр. 220). Такива, ако може да се каже изме
нения на буквите въ написването на область, градъ
или село, може да се обясни или съ погрешка'^ на
преписвана, или съ отежтетвие на съответния звукъ
въ азбуката на единъ н а р о д ъ й заменяването му съ
сходния нему.
Огъ гореизложеното идемъ до заключението, че
различните вариации (видоизменения), които се от
насятъ до етимологичното значение на Варея, Верея,
Верия, Берия, това населено место, требва въ каза
ния случай, да се предполага, че е сегашниятъ градъ
Варна, за който летописци "и^историци пишатъ, че
св. ап. Карпь е епископетвувалъ въ тоя градъ, но
не и въ Верея (Ст.-Загора) и Берия, Беръ въ Юж.
Македония.
Еднаквото название на градове въ древностьта
въ разни области доста затруднява точно да се опре
дели, като става дума за такъвъ градъ, къмъ коя
обла:ть да се отнесе.
"
Споменахме, че Варна, за кратко време, се е на
ричала Тивериополисъ. Сжщото това название е
носилъ и сегашния градъ Струмица (Македония).
Освенъ; гореприведенитъ наименования на гр.
Варна, летописци и историци споменуватъ още и гр.
Диосполъ до Варна. Тъй св. Епифаний Кипърски
(4- 403 г.), известенъ църовенъ писатель, съвременникъ на св. Иоанна Златоуста (-4- 407 г.), цариград
ски архиепископъ, въ своя списъкъ, въ който от
белязва учредените въ дълбока древность епископ
ски седалища, споменува, между другите, за Одес
сосъ, Томи, Месемврия, Анхиало, Диосполъ, Созополъ,
градове,* разположени край брътоветъ на Черно море.
Въ Житиетата на светиите, отъ св. Димитрия
Ростовски митрополитъ (-{- 1709), пише* че св. ап.
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Ямплий е билъ пръвъ епископъ на Диосполъ и
Одессосъ. Поражда се въпросъ: кой е тоя градъ
Диосполъ, близо до Одессосъ. Съ наименованието
Диосполъ еж известни няколко града (напр. Диос
полъ къмъ изтокъ отъ Яфа за Иерусалимъ), между
които и такъвъ на Черно море, безъ да се указва
неговото местонахождение. Споредъ една легенда
на варненски жители, Диосполъ се намиралъ въ се
гашния кварталъ „Максуда", обаче, въ тая м%стность
до сега не еж открити никакви остатъци на селище
или на какви и да е сгради.

Яко 'действително Диосполъ е билъ до самия
Одессосъ, то за такъвь може да се посочи старото
селище подъ Джамаваръ тепе, покрай южния бр-вгъ
на Варненското езеро, съ великолепния храмъ на
местото „Змейска могила" (Иланъ тепе) гдето, при
разкопки, презъ 1919 година, се откри златния реликвиеръ, най-скжпия предметъ на варненския архе
ологически музей.
Тия еж различните наименования, които днешна
Варна е носила презъ разни времена.

В Ъ Н Ш Е Н Ъ ПОЛИТИЧЕСКИ
Не е необходимо да повтаряме развитието и
края на конституционната криза въ Великобритания.
Единъ краль си отиде, завесата се спусна и вни
манието на всички отново се насочи къмъ другите
политически събития въ Европа, средище на които
и досега остава изтребителната война върху испан
ската земя И не туку така неотдавна френскиять
министъръ на външните работи, Ивонъ Делбосъ,
изказа своите страхове отъ международни услож
нения, ако отново се потвърдятъ слуховете, произходящи отъ Берлинъ и Мадридъ, за изпращането
на германски войски въ Испания.
- ' Ивонъ Делбюсъ е заявилъ недвусмислено, че
Франция'нъма да търпи това положение и че ще
се намеси, безъ да държи смътка за последствията
и конфликтите, които биха възникнали въ такъвъ
случай.
' 'Сега, обаче, има нещо, наистина, обезпокоително.
Яко се верва на телеграмите отъ Мадридъ, правило
впечатление, че германските войски, макаръ да еж
многобройни, не участвували въ ервженията срещу
правителствените войски, Те били държани въ резервъ и заемали позиции, удобни за нахлуване въ
Франция.
Но предъ тази обща неизвестность и тревога,
знае се, отъ друга страна, че въпреки заплашванията.
които отправя, френското правителство ще подеме
енергични действия за създаване на миръ въ Испа
ния, основанъ на волята на испанския нар°ДъВъ този случай, правителството на френската ре
публика ще бжде подкрепена отъ Янглия и С Л
С Р., въпреки колебливото поведение наТермани*
Италия и Португалия, които едва т.ще бждагъ,въ
състояние да попръчатъ на миролюбивата акция.
- Въпреки това убеждение, все пакъ цвлиятъ французки печатъ^ише съ тревога за още неизвестните
намерения на Германия.
'
,„
••- Най обширно се коментира стопанското положе
ние, на Германия, като се изтъква че то е вече не
поносимо. При ™ « ' Г ^ ^ „ Й о ^ ш — « «
леръ или требва да се откаже оть, д
политика, или ще предприеме никаква ри™°
мърка. Осжжда се остро изпращащ « « Р ^ ™
войски въ Испания и се приканватъ управяващигв
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фактори да еж готови съ сила да се противопоставятъ на всеки непредвиденъ ударъ на Германия.
Въ отговоръ на тези предупреждения, най-близкиятъ човъкъ до Хитлеръ — райхеминистрътъ Рудолфъ Хесъ заяви, че .ние, германците требва да направимъ усилия да подпомогнемъ организацията на
германската нация и да дадемъ новъ тласъкъ на
германския трудъ, покровителствуванъ отъ герман
ските войници.
Много германски войници ни слушатъ и ще чуятъ
нашата изповедь. Ние искаме мирътъ да бжде гарантиранъ за всички подтиснати народи. Желанието
за миръ е толкова по голъмо, колкото опасностьта
отъ болшевизма се увеличава. За радость на света,
започва да се разбира, че болшевизмътъ заплашва
щастието и благоденствието на народите.
Ние, германците, благодаримъ на Хитлеръ, че
можа да създаде тесни връзки съ фашистка Ита
лия и че успя съ спогодбата съ Япония да гаран
тира безопасностьта на Германия и на целия свътъ
отъ болшевизма.
И все пакъ, малко разведряване въ мрачната
европейска атмосфера допринесе постигнатото спо
разумение между Италия и Великобритания по сре
диземноморския въпросъ, което ще бжде съоб
щено вероятно въ най-скоро време.
Онова, което е положително, то е че Гранди и
Идънъ сега чакатъ' само удобенъ моментъ, за да
обявятъ официално англо-италианското споразумение.
Това споразумение по необходимость е малко
неясно, защото ще съдържа само едно общо приз
наване на британските и италиански интереси въ
средиземноморския басеинъ възъ основа на ста
туквото.
Но психологическата и дипломатическа цена на
едно подобно съглашение и отъ двете страни се
смета отъ огромна важность при сегашното тол
кова неспокойно положение въ Европа.
Частно Франция цени въ тази смисълъ значе
нието ни англо италианското съглашение. Тя бе
държана въ течение и на най-малкитЬ подробности
на преговорите, които се водиха презъ последните
месеци, и се очаква съ голема втфоятность, че ще
допълни англо-италианската, спогодба като и тя
сключи подобенъ договоръ съ Италия.
Б, П.
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И з ъ ж и в о т а и дейностьта на организацията
— На 19., 20. и 21. ноемврий^заседава въ София Върховниятъ съветъ по водния спортъ, съгласно чл. 17 отъ закона
за физическото възпитание. Българскиятъ Народенъ Мор
ски Сговоръ се представяваше отъ Гл. секретарь, който
е разгледалъ развоя, състоянието и нуждите на водния
спортъ.
— Делегация—председателя на Г. У. Т. г. П. Стояновъ,
г. Д. Тодоровъ отъ Софийскиятъ клонъ и г. В. Игнатовъ,
е посетила г-да министрите на просветата, на железниците
и на земеделието, като имъ вржчила резолюциите отъ ХШ-ия
съборъ и повдигнала въпросите,интересуващи организацията.
Гл. секретарь, заедно съ председателя на Пловдивския
клонъ, еж посетили директора на полицията и еж повдиг
нали наново въпроса за груповите паспорти.
Резолюциите на събора еж били поднесени и на гл.
дир. на железниците, гл. директоръ на полицията и начал
ника на отд. за корабоплаване.
— По случай освещаването на портала-паметникъ
въ Варна за падналите презъ войните чинове отъ 8. пех.
прим. полкъ, отъ страна на Б. Н. М. С, председательтъ П. Стоя
новъ поднесе венецъ, носенъ отъ лигионери въ форма.
— Спортниятъ легионъ при Ловешката смесена гим
назия презъ м. ноемврий е ималъ общо събрание, на което
легионътъ е презаписалъ своите членове и възобновилъ
дейностьта си за презъ текущата учебна година. Легионътъ
брой 34 члена, отъ които 25 учениии и 9 ученички. Ржководитель на легиона е учительтъ Гено Ивановъ.
— Въ Плевенската Н-а прогимназия е образуванъ
спортенъ легионъ. Легионътъ брои 25 члена. До построя
ването на плувенъ басеинъ въ Плевенъ, легионътъ ще
сжществува, като ученическа (младежка) група при Б. Н. М. С.

Групата има свое настоятелство въ съставъ: председатель
— Зденко Кантарджиевъ; секретарь Надка Бикова ; касиеръ Миронъ Чакъровъ; съветници: Стела Керкенезова и
Надка Козар'ова —• всички ученици отъ III класъ. Предсе
дательтъ на Плевенския клонъ на едно отъ събранията на
групата е изнесълъ целите на Б. Н. М.. С. и е начерталъ
бждещата дейность на групата.
На 21. ноемврий — Ярхангеловъ день, групата е имала
събрание, на което председательтъ на групата е изнесълъ
рефератъ на тема „Подвизите на нашия храбъръ флотъ
презъ Балканската война". По поводъ на бойния праздникъ
на флота-атаката на турския кръстосвачъ „Хамидие", гру
пата поздравила телеграфически началника на флота. . Ржководитель на групата е учительтъ Кръстю Тодоровъ. Предстоятъ да се изнасатъ реферати и теми: „Черно море",
„р. Дунавъ", „Търговскиятъ ни флотъ" и пр.
— Въ изпълнение на предначертаната- програма, предъ
микрофона на радио Варна беха изнесени следните сказки
отъ името на Б. Н. М. С.
17. ноемврий"— П. Стояновъ: „Бълг. Нар. Мор. Сговоръ,
като организация".
18. ноемврий — Я. Сираковъ: „Претопяване на българ
ския народъ".
19. ноемврий — Лейт. П. Вангеловъ: „Минна отбрана въ
Балканската война".
20. ноемврий — Лейт. В. Поповъ: „Атаката на Хамидие".
21. ноемврий — Лейт. Рашеевъ: „Военните флоти на
нашите съседи".
24. ноемврий — Кр. Кънчевъ: „Плувенъ спортъ".
25. ноемврий — Лейт. Паспалеевъ: „Изъ миналото на
нашия флотъ".
Н. '

СЪДЪРЖННИЕ
на тринадесетата годишнина (1936 год. на „Морски Сговоръ"
(Римските цифри означаватъ броя на
списанието, а арабските—страниците).
1. Баронъ Фонъ Шпигелъ на ловъ,
преразказалъ Д. Марковъ. III.—.V,
64—67.
2. Борба за синята лента, преводъ
отъ Р. Паспалева. 1й. 166—1617.
3. България и укрепяването на
пролиьигЬ отъ Турция отъ Лейт.
Панчевъ, 11—IV, 43—44.
4. Българскиятъ океански пара
ходъ „Родина" отъ Н. Найденовъ,
I, 3—4.
5. Бюджетътъ на главното упра
вително ТБЛО за 1936 г. VIII, 153.
6. Уае У!сНз, разказъ отъ П. Я.
Шишковъ, VII, 140—145.
7. Влиянието на плаването върху
човешкия организъмъ отъ д-ръ
Г. П. VII, 123—130.
8. Водни състезания въ Видинъ и
Пловдивъ, VII , 1 5 0 .
9. Вълни, стихове отъ Е. Багряна,
1Г—IV, 41.
10. Външенъ политически прегледъ
отъ Борисъ Първановъ. I, 16; II,
35—36; Ш—IV, 72—73; V, 92-93; VI,
114; VIII, 150—151; IX, 168—169; X, 189.
11. Географски бележки за Черно
морската область на Балканския

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

полуостровъ, отъ Карлъ Шкорпилъ. VI, 107—111,
Гласътъ на морето, стихове отъ
Стефанъ Ив. Стояновъ. VI, 122,
Да бждемъ внимателни, отъ И.
III—V, 42—43.
Данни отъ войната. VI, 102.
Дейна програма на Б. М. С. за
петилътието. 1936—1940. I, 19—20.
Декемврийскнятъ вЬтъръ, раз
казъ отъ Весела Страшимирова. I,
32—34.
Егейското море и българскиятъ
народъ, отъ проф. Консуловъ
II, 21.
Единъ несломенъ флотъ се въз
връща на повръхностьта, пре
водъ. X. 182.
Едно въздушно нападение надъ
Солунския ржкавъ, отъ Сава Н.
Ивановъ. VI, 103—104.
Жалейка за кап. лейт. Дремджневъ, отъ В. X, 15."
Жалейка за Кирилъ Качамаковъ.
:Х, 171.
Завръщане, разказъ отъ Добринъ
Василевъ. III—IV, 58—62.
З а разширение на родното ко
рабоплаване по Дунава, отъ проф.
Я. Ярнаудовъ. X, 183—174.

24. Знаете ли да плувате, преводъ
отъ Иванъ Райновъ. III—IV, 68—70.
25. Изваждането на немския подводникъ „и 45" въ Варна. Ш—IV,
51—53.
26. Изъ 11-а Олимпиада въ Берлинъ, отъ Ялиса Мюлеръ Нойдорфъ. V. 92.
27. Изъ живота и дейностьта на Б.
Н. М. С. I, 17—19; II, 38—39; ШУ,
IV, 74—75; (официаленъ отделъ) —
94—96; VI, 115—116; VII, 130—132;
VIII, 151; IX, 170; X 190.
28. Изъ стражния дневникъ на Ду
навския параходъ „Борисъ", отъ
Сава Н. Ивановъ. V, 79—81.
29. Италианскитъ пристанища по
крайбрежието на Червено море
и на Индийския океанъ, отъ Н.
Бакаловъ. I, 12.
30. Какви наименования е ималъ
Варна презъ различните вре
мена, отъ Ярхим. Иннокентий. Х.187.
31. Клетвата на моряците, отъ Морякъ I, 8—9.
32. Корабоплавателната
проблема
въ Дунавскигв и Балканските
страни, отъ инж. Т. Делистояновъ.
II, 22—24, III, 54—55.
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33. Корсари, отъ лейт. Паспалеевъ, реП. Я. Шишковъ, рецензия отъ Д.
цията за уреждане режима на
цензия отъ И. В. VIII, 152.
Василевъ. II, 40.
проливите, отъ д-ръ Г. П. VI. 97—98.
34. Корсарътъ на смъртьта, разказъ 61. Плувниятъ спортъ на Берлин87. Турскиятъ флотъ презъ Балкан
отъ Б. Маковски. 1, 10—11.
ската олимпиада, отъ д-ръ Г. П.
ската война, отъ лейт. П. V, 84;
35. Къмъ тайните на морските дълVIII, 136—140,
VI, 104—106; VII, 319—122.
бини, отъ Д-ръ Г. В. Паспалевъ. 62..Подводниците и борбата съ 88. Условия и причини за нарастване
1, 14; III—IV, 71—72: VI, 112—114.
техъ, отъ лейт. Панчевъ. X, 175.
на гръцкия търговски флотъ,
36. Кжде остана той?, стихове отъ 63. Ползата отъ ръчното крайотъ Т. Янгеловъ. IX, 156—158.
Ст. Ив. Стояновъ, VI, 98.
брвжно плаване, отъ Хр. Русевъ. 89. Успъхътъ на конференцията въ
37. Лъво на бордъ, разказъ отъ Сте' " ""
VI,
99.
Монтрьо, отъ д-ръ Г. П. VII, 117фанъ Нойковъ. И, 29—32.
64. Последна почить, отъ проф. Я.
119.
38. Манастиръть Св. Димитрий въ
Нрнаудовъ. III—IV, 53—54.
90. Утро, стихове отъ Ненчо Савовъ,
двореца Евксиноградъ при Варна, 65. Поставяне на минните загради
II, 22.
отъ Ярхим. Иннокентий. III—IV,
предъ Варна, на които се удари 91. Художествени изложби въ Вар
67 68.
немсниятъ подьодникъ „II 45",
на, отъ д-ръ Я. Ярнаудовъ. 111, 76.
39. Може ли авиацията да замени
III—IV, 45—46.
92. Ютландскиятъ бой, отъ Куюджуфлота, отъ Сава Н. Ивановъ. I, 7—8. 66. Походътъ на Крума ьъ Източна
клиевъ. V, 85—87.
40. Морски капки, стихове отъ СтеТракия и трофеят* отъ този
фанъ Ив. Стояновъ. III—IV, 41.
походъ, отъ К. Шкорпилъ, X, 179.
41. Морски новини, отъ В. И. III— 67. Предъ морето, стихове отъ СтеСписъкъ на авторите и
IV, 73.
фанъ Станчевъ. II, 22.
преводачите.
42. Морски призъ, отъ Сава Н. Ива- 68. Проф. д-ръ В. И. Златарски, отъ
новъ. VII, 122—125.
Вл. Н-въ. I, 13.
(Цифрите означавате нумерата на
43. Морски социални новини, отъ 69. Пвсеньта на кораловите рифове,
статиите, поместени въ горното
В. И. III—IV, 73; VI, 116.
разказъ отъ Борисъ Маковски. IX,
съдържание).
44. Морско разузнаване преди Бал
164—166.
канската война, отъ Г. П. IV, 70. Разкази на моряка, отъ Кирилъ Янгеловъ Т. 88.
81—83.
Гривекъ, рецензия отъ Д. Васи Ярнаудовъ д-ръ Я. 23, 64, 82, 83, 84,91.
45. Морските състезания по случай
Багряна 9.
левъ. II, 40.
XIII ред. съборъ. на Б. Н. М. С. 71- Разузнаване на руския подвод- Бакаловъ Н. 29.
въ Бургазъ, отъ д-ръ Г. П. VIII,
никъ .Тюленъ" предъ Варна, В, 56.
148—149.
отъ Т. Филковъ. Ш-1У, 48-49.
Василевъ Добринъ 22, 46, 57.
46. Морякъ, стихотворна сбирка отъ 72. Резолюциите на XIII съборъ на В. И. 43, 43, 49.
Б.Н.М.С., IX. 172.
Вл. Н-въ т.
Стефанъ Станчевъ, рецензия отъ
73. Рекордътъ, който постави „Нор- В. Ст. 76.
Добринъ Василевъ. II, 39.
47
мандия", отъ М. Д-въ. I, 13.
Г. П. 44.
- Моряшка песень, стихове отъ
Стефанъ Ив. Стояновъ. III.—IV, • 41. 74. Скжпиятъ есененъ гостъ на Вар- Гривекъ Кирилъ 70.
на, отъ д-ръ Г. П. IX, 158—159.
Делистояновъ инж. Т. 32.
48. На екскурзия с ъ делиормании,
разказъ отъ П. Я. Шишковъ. X, 183. 75. Спасителна служба по морето и Д-ръ Г. П. 7, 45, 51, 61, 74, 78, 86, 89.
Дунава, отъ И. Райновъ. III—IV, И. 13, 59.
49. Наржчникъ за товаренето, под
70-71.
И. В. 33.
държането и работата на кораба,
76. Спортътъ и общественото въз- Ивановъ Сава Н. 19, 28, 39, 42, 79.
рецензия оуъ В. И. II, 75.
питание, отъ В. Ст. IX, 168.
Иннокентий Ярхимандр. 30, 38.
50. Нашите басейни, V, 93-94; IX, 169.
51. Новото морско споразумение 77. Средиземноморския™ въпросъ, Консуловъ Ст. проф. 17.
презъ 1936 Г, отъ д-ръ Г. П. «V,
отъ Д. Марковъ. III—IV. 56—58.
Куюджуклиевъ 92.
5д ]оо
^ Събитието въ водите на Черно Кънчевъ Крумъ 58.
5а Нощь стихове отъ Ненчо Савовъ.
море презъ нощьта на 21.—22. Лейт. П. 87.
Л 22 '
ноемврий 1912 г . отъ д-ръ Г. П. Маковски Б. 34, 69.
53. Нуждата-отъ българско корабоX, 177.
Марковъ Д 1. 77.
плаване по Дунава, отъ Христо 79. С ъ български лодки срещу тур- М. Д-въ 73.
ски броненосии. отъ Сава Ива- Морякъ 31.
Русевъ. V, 77—78.
новъ.
IX, 159-163.
Найденовъ Н. 4,
54. Нуженъ ли е на България
Мюллеръ 26.
флотъ, отъ Найденъ. Памукчиевъ. 80. Съвременните военни кораби, Нойдоръ Ялиса
отъ Г. Панчевъ. 1,5—7; II—IV, 46—47; Нойковъ Ст. 37.
_ III, 47—48.
V, 78—79.
Остревъ инж. М. 55.
55. Образуване на морските вълни
81.
Съвременните
заградни
мини,
Памукчиевъ
Найденъ 54.
и техното рушително действие,
отъ лейт. Г. Панчевъ. VI, 101—102. Панчевъ Лейт. Г. 3, 62, 80, 81.
отъ инж. М. Осгревъ. II, 26—28.
=* „
„ „, пяч -к на Егея 8?- Съ „Осьмъ* по Дунава отъ проф. Паспалевъ д-ръ Г. В. 35,
56. около нашия излазъ на Егея
^ я " р н а у д о в ъ . ,Х> 153-156.
Паспалева Р. 2.
„ ^
' '
83. тринадесетата година, отъ д-ръ Първановъ Борисъ 10.
п ' я , н а з ъ отъ Добринъ
Р
57. Островътъ разказъ отъ до р
Райновъ И. 24, 75.
я П р н а у д о в ъ I, 1.
Василевъ. V, во-о*.
„
84. ТриН адесетиятъ съборъ, отъ д-ръ Русевъ Хр. 53, 63.
58. Отъ корабната палуб^а. о т ъ К ^ ъ
^
Д
^ у ,и в ^ _ ] 3 б .
С а в о в ъ Н е „чо 52, 90.
Кънчевъ^ Ш IV,
^
^ ш
С Н. И. 85.
а 5 Т р у д о в с н а опитната ихтиолоVI, ш и*.
•
^^^^ станции въ гр- Созополъ Станчевъ Стефанъ 67.
145—148.
•
_„„„„_
за 1933 и 1934 г., рецензия отъ Стояновъ Стефанъ Ив. 12, 36, 40, 47.
59. Паметникъ на ^ п т ^ ^ Я
Страшимирова В. 16.
с Н . И. Ш-ГУ, 75-76.
бО.пГсе^н^ио.п-есть-ъ
86. Турскиятъ проектъ за конвен- Филковъ Т.
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Списание „ЛЕТЕЦЪ".
Въ Редакцията ни се получи брой I отъ' година V на
луксозното илюстровано списание „ЛЕТЕЦЪ" — издание
на Дирекцията на въздухоплаването, съ следното съдър
жание :
Портретъ и статия-позивъ за самолетъ „Шипка" отъ
господинъ Министра на Войната.
Самолетътъ завладъва стратосферата — 15,230 метра
надъ морското равнище.
Тазгодишнитъ безмоторни състезания въ Рьонъ.
. Чуждъ отзивъ за въздухоплаването въ България.
Първиятъ литературенъ конкурсъ на „ЛЕТЕЦЪ".
Парижъ — София за 7 часа.
. , . , . . .
Безмоторното летене въ Турция.
б-о моделно състезание въ Германия.
Примърътъ на общинитъ на нашето въздухоплаване.
Нашитв пжтнически самолети „Гоеландъ".
Въздушнитъ войски и пехотата.
Въздушни новини изъ цълъ свътъ.
Редакционна и административа хроника.
Презъ сегашната годишнина списанието ще даде 10
книжки, съ приложения, при абонаментъ — 40 лв., платимъ
за ЧИНОВНИЦИТЕ чрезъ касиеритъ, за ученицитъ чрезъ клас
ните наставници и за беднитъ чрезъ настоятелитъ на че
тири срока, отъ които последнйятъ е 1. IV. 1937 година. Ябонирането става чрезъ пощ. см. № 1454 или направо - въ

администрацията — София, ул. „Московска" № 13 — при
списъкъ съ точни адреси и професията на абоната, за да
се знаятъ сръдитъ, въ които прониква списанието.
„ЛЕТЕЦЪ" не преследва търговски цели, не търси и
нъма печалбие. една книжка презъ III му годишнина, при
30 лв. абонаментъ, струва 4-14 лв., презъ IV год. при або
наментъ 40 лв. — 401 лв., презъ сегашната У-а,. споредъ
предвидените разходи — 4,003 лв., т. е. сжщо надъ цената
на книжката, която е 4 лева.
Цельта на списанието е изключително пропаганда на
въздухоплаването. „ЛЕТЕЦЪ" става дъло на СВОИГБ четци.
Въ новата ера, която въздухоплаването съ своя бръзъ напредъкъ открива на човъчеството, за България — „ЛЕТЕЦЪ"
е свътилникътъ на въздухоплавателния всеобсегъ. Броятъ
на неговитъ четци е показатель на културната възприемчивость на нашия народъ. Всъки непросвътенъ въ възду
хоплаването е товаръ върху плещитъ на народната проти
вовъздушна отбрана и противогазова защита — той тежи
и върху достойното участие на България въ полето на
международното съревнование и сътрудничество въ общия
устремъ къмъ култура.
Подкрепи българското въздухоплаване, като се запишешъ, четешъ и разпространявашъ „ЛЕТЕЦЪ".
ОТЪ ДИРЕКЦИЯТЯ НН ВЪЗДУХОПЛЯВЛНЕТО

СПИСАНИЕ „ЛЕТЕЦЪ"

1. За разширение на р о д н о т о к о р а б о п л а в а н е т о Дунава — проф. Я. Нрнаудовъ. З.-Подводницит-Ь и бор
бата с ъ тЪхъ— лейт. Панчевъ. 3. Събитието въ ВОДИТ-Б на Черно море презъ нощьта на 21./22. ноемврий
1912 г. — Д-ръ Г. П. 4. Походътъ на Крума въ Източна Тракия и трофеит-в отъ този п о х о д ъ — К. Шкорпилъ. 5. Единъ несломенъ ф л о т ъ се връща на повръхностьта — прев. д-ръ Нл. Киряковъ. 6. На ескурзия
с ъ дели-орманци — П. й. Шишковъ. 7. Какви наименования е и»»алъ гр. Варнт презъ разни времена —
Ярхим. Иннокентий. 8. Външенъ политически п р е г л е д ъ — Б. Първановъ. 9. Официаленъ отд-Ьлъ.

Поправка. Въ брой 9 отъ настоящата годишнина на „Морски Сговоръ" еж допуснати след
ните по-груби печатни грешки: „Съ „Осъмь" по Дунава"на стр. 155, лъсна колона, редъ 31—32 от
долу, вместо „Въ Рахово, Орехово, Козлодуй, Сомовитъ, Никополъ, Борилъ. . . . " да се чете: ^Въ Ко
злодуй, Орехово, Борилъ, Сомовитъ. . . .".
Въ статията „Съ българска лодка срещу турски броненосецъ"; стр. 159, л%ва колона, р. 1— 2,
отдолу вместо „Ц-БЛИЯТЪ беломорски брътъ на Мраморно море, отъ устието на Кавакъ дере до Силиврия. . . . " да се чете: „Цълиятъ Бъломорски брътъ отъ Кавала чакъ до юго-източната часть на Сароския заливъ и цълиятъ бръгъ на Мраморно море отъ устието. . . .".
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БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО - В А Р Н А
. Дружеството поддържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища

"л!

|

и Дунава до севернитъ европейски страни: Франция, Англия, Белгия, Холандия,
_А^
" I
Германия, Дания и пр.
- -- ,• ^
^юМяР
Освенъ тая континентална линия, която се поддържа съ три първокласни
линейни параходи типъ .Родина", дружеството поддържа, редовни и извънредни
. линии между черноморскитъ пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Тур
ция, Гърция, Италианските острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
I
като се посещаватъ попжтнитъ пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Александрия, Портъ Саидъ и Пирея.
_
Тия последни пжтувания даватъ възможность. въ единъ срокъ отъ 20 дни
I
най-много и съ разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване
I
въ страната за сжщото време, да се видятъ останките и паметниците на всички
древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ
които паметници, по своята величественость и художественость, еж още недостигнати.
Пътуванията за Леванта — Близкия и з т о к ъ , с
звършватъ съ голъми и луксозни пара
ходи, типъ — „Царь Фердинандъ" при всички у д о б с т в а . , приятно и неусетно пжтуване по морета,
които съдържатъ безподобни природни красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мраморно море, Дарданелитв
и осеяния съ острови Архипелага., много отъ които се изцигатъ на хиляди метри надъ морската повърхность.
Последното пжтуване дава възможность да се посетятъ и всички свети мъста на еврейската,
християнската и мохамеданската религия.
Никое друго пжтуване не, може" да даде толкова голъмо разнообразие на неизгладими впеча
тления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговите най-всестранни прояви отъ нача- лото на човешката история до днесъ.
Дружеството поддържа редовни съобщения, два пжти презъ седмицата, и между всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния и бързоходенъ параходъ „Евдокия".
Освенъ горнитъ редовни линии, дружеството презъ летните месеци прави и извънредни п ж тувания отъ Варна д о Цариградъ с ъ параходите „Царь Фердинандъ" и „бургасъ" с ъ пре
стояване в ъ Цариградъ три цъ\пи дни.
Пжтуването между двете пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Презъ СЖЩИТБ л^тни месеци п/х „Евдокия" плава крайбрежно по специално разписание, съ
намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ целото българско крайбрежие
въ течение само на 36 часа.
И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна й Бургасъ до
Ахтополъ и обратно, пжтницить нощуватъ на параходите и, ако желаятъ, могатъ да получаватъ и
храната си тамъ на сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабитъ на Бъл
гарското търговско параходно д-во, редовни и извънредни, еж дадени въ отдъленъ проспектъ, който
се намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се. раздава даромъ при
поискване и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ.
I. Ценит-Б на билетите, за А л е к с а н д р и я съ редовните съобщения, които се поддържатъ два.
пжти въ месеца съ пчраходитв .Бургасъ" и „Ц. Фердинандъ", само отиване или само връщане, безъ
храна, еж:
.
.
- • , . ' - . . ••,•'•••'.. -..•••
•..'•:.
* '•'•.
I класъ — 3915; П — 2915 й. 111 — 1915.
=>^ : ; . - ; :
>'
\_*
Г , Презъ летнитъ месеци, отъ 1-и юний до 15 .септемврий, ее установява специална тарифа.за
отиване до Нлександрия и връщане съ сжщия пграходъ { безъ* прекжсванб;""осйенъ презъ 'време'-'"на
престоя на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва: ..'.•. "
; -•
""•'.•'.'-.•'•'
I класъ — 6015 лв. II — 5015 и III — 4015 лв.,.включително и храната.
^ •/'::• •*
- "
II. ЦенигБ на билетитЪ по н а ш е т о # к р а й б р - в ж и е отъ Варна д о Ахтополъ и обратно,
съ п/х „Евдокия*, по лътното : разписание^ отъ 15 и -май до 15-и септемврий, съ право на нощуване
въ Царево въ помещенията на съответната класа —? еж:
I класъ лв. 300; II — 240 и III — 170 лв. безъ храна'. "• .
" '/
III. Цените, на билетитЪ д о Цариградъ и обратно, съ п/х „Царь Фердинандъ" и .Бургасъ",
презъ лътнитъ месеци, съ престой въ Цариградъ три дена и 'нощуване на парахотитБ, еж- *
I класъ отъ лв. 2100 до 1600 споредъ положението на мьстата •
II .
.
- 1550 . 1150
.
.:•'„•
»
. '
III
.
.
7 0 0
".•'./: ' • . . - . л
.
-.
-.'.••';
З а храната с е плаща:
«
„
по Александрийската линия: закуска — 22 лв., обедъ — 70 лв. и вечеря — 70 лв. а пъленъ
дневенъ абонаментъ по 150 лв.
По крайбргъжието отъ Варна до Ахтополъ \\ обратно, презъ лътнитЪ месеци, пъленъ дневенъ
абонаментъ отъ закуска, обедъ и вечеря — 80 лв.
•»
,
До Цариградъ и обратно, презъ лътния сезонъ, само съ параходите, които правятъ екскурзии
— се плаща дневенъ абонаментъ-126 лв. или общо за цълото пжтуване — 452 лв.
При редовнитть пжтувания — съ п/х .Евдокия" крайбрежно се плаща за закуска 15 лв., а за
объдъ и вечеря по 50 лв., пъленъ абонаментъ — 100 лв.
Намаления: правятъ се само отъ редовнитъ тарифи, за отиване и връщане предплатено 1 5 # ,
| з а групи по-гол-Ьми отъ 25 души — по споразумение.
Горното важи з а 1936 година.
.
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