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ВАРНА

ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ,

-

НДН-НРДСИВНЯТЪ НУРОРТЪ ВЪ ЮГО-ИЗТ. ЕВРРПД

ВАРНА

Най-модерни бански съоржжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банитЪ, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
КРАСИВИ ОКОЛНОСТИ. Разходки
и екскурзии по сухо 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 ТЪРЖЕ
СТВА въ началото на м. августъ,
съ участието на най-виднитъ бъл
гарски артисти. Презъ сезона гостуватъ Народенъ драматиченъ
театръ и Народната опера.
УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТА
НАЙ-ИЗНОСНИ
Първостепенни хотели отъ 40—
90 лв.на легло.
Частни квартири отъ 25—1ОО лв.
дневно, споредъ категорията и чиСЛ Т Н 3 л е г л а т а
° °
-

Меню въ първокласни ресторанти отъ 50-80 лв. дневно
А ла картъ, пъленъ объдъ, безъ питиета, отъ 25 лв. нагоре.
'
Лътовна карта за цълия сезонъ 30 лева.

1. Студени бани

ТАКСИ ЗА БАНИТ-В:
I класа кабина 15 лв.
I »
шкафче 8 лв
2. Топли бани
I » общасъблек. 5 лв

1

1 класа на ч а с ъ

20 лв.
12 лв.

Отъ 1. юний до 30. септемврий ле
товниците се ползуватъ съ 50% нама
ление по Б. Д. Ж., като за воъшане
билетитъ важатъ до 31. октбмьрий
Отъ 12. юлий до 12. Августъ намале
нието е само 30%.
Бюрото за летовници при^Курортното стопанство въ приморската гра
дина разполага съ пъленъ списъкъ на
квартири, дава всички сведения и на
станява ЛЪТОВНИЦИТБ безплатно.
За тия, които търсятъ абсолютно
спокойствие и морелъчение — препоржчваме Св. Константинъ.
Лътовници, запомнете, че есеньта въ Варна е ежиш ТП_Й
арна е сжщо тъй приятна, както и лътото, — но
при сравнително по-низки цени.

Отнасяйте се за всичко до Вай гпяп ««,..
оар. град. общ. курортна дирекция.

АОРСШ СГОВОРЪ
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ИГНАТОВЪ

К Ъ М Ъ Б-ЬЛО М О Р Е
Изтеклата 1936 г. ни донесе конференцията въ
Монтрьо, при която нашите южни съседи простряха
пълния си суверенитетъ надъ Проливите и върнаха
режима имъ къмъ епохата до кримската война. Тогазъ Черно море се считаше вжтрешно море. Вли
зането въ него ставаше само по благоволение на
държавата владетелка — Турция. Днесъ то е пакъ
затворено море. Влизането въ него на военни кора
би става при условия, които се спазватъ и прилагатъ отъ сжщата държава, а излизането на дветъ
най-силни въ него флоти е напълно свободно. Този,
който владъе проходите, командва положението въ
това море. Разликата отъ онази епоха е само въ
обстоятелствата, че на бреговетъ му днесъ граничатъ още две държави, които иматъ право на фло
ти, обаче, ТБ еж поставени подъ изключително по
ложение. , •
Ние и други пжть сме изтъквали, че новиятъ режимъ на Проливите създава за малките черномор
ски държави по-тежко положение, отколкото Лозанскиятъ договоръ. За насъ това е толкова по-чув
ствително, защото Монтрьо ни отне единствената
гаранция, която до известна степень можеше да замъсти изгубването на излаза ни на Егея, гарантиранъ отъ Ньойиския договоръ. Така ние се оказахме
следъ Монтрьо лишени и отъ онъзи малко между
народни гаранции, които целеха да ни обезпечатъ
свободата на Проливите, та да ни компенсиратъ от
части загубата на Егея. Така нашата южна съседка
отхвърли единъ договоръ, наложенъ й следъ Голя
мата война, а ние загубихме едно право, останало
по благоволението на победителите, и го загубихме
тогазъ, когато парижките диктати систематично
бъха отхвърляни отъ всички победени презъ Голъмата война.

Изгубената война ни остави, преди всичко, задъл
жението да си възвърнемъ беломорския край, който
за насъ е отъ най-жизнено значение. Стопански,
етнографски и политически съображения налагатъ
този въпросъ на първо мЪсто въ нашата следвоен
на политика. СЖЩИТБ ТБЗИ съображения опредълятъ средствата и пжтя за достигането му. Требва
да признаемъ, че въ стопанско отношение ние оста
нахме последователни въ схващането си, че не можемъ да подкрепимъ разрешаването на въпроса съ
економически излазъ презъ чужда територия и на
сочихме усилията си да ориентираме цълия родоп
ски масивъ въ стопанско отношение къмъ вжтрешностьта на страната, а вноса и износа—презъ нашитв
черноморски пристанища. Не се подадохме на всички
предложения за свързване на нашитв железници съ
гръцкитъ въ Македония, нито пъкъ на свободни
зони въ чужди пристанища. Етнографските съобра
жения сжщо така не се изоставиха. Усилията ни за
издигане на националното съзнание на родопското
население ще дадатъ своитъ резултати следъ сто
панското му възмогване, което настжпва съ пред
приетите мероприятия за ПО-ТБСНО свързване на
този край съ майката отечество и особнитъ грижи
за подобрение на неговия бигь.
Стара истина е, че въ политиката решаващиять
факторъ е силата. Тя се опредъля не само отъ соб
ствената мощь, но и отъ подкрепата на други сили,
чиито интереси съвпадатъ въ даденъ моментъ. Това
еж съображенията, които определять средствата за
достигане на този голЪмъ въпросъ.
ТБЗИ средства еж вжтрешни и чисто политиче
ски, но ТБ еж органически неразделни. Защото въ
политиката има стойность този, който е силенъ.

Това ни налага дълга да насочимъ всичките си уси
лия, за да създадемъ наново познатата вече бъл
гарска мощь. Тя е необходима за самосъхранението
ни като племе. Тя е нуждна и за външно-политически цели. Българската военна мощь се налага и отъ
съображения за запазване на мира на Балканите, за
щото ще отслаби много войнствени попълзновения,
подхранвани само отъ нашето безсилие. Успоредно
съ тази наша чисто вжтрешна задача, наложена ни
поради обстоятелството, че парижките диктати ста
наха вече бела книга и не представяватъ никаква
гаранция за разоржженигв народи, требва да се
има предъ видъ и политическата обстановка.
Обезоржжени и затворени въ обржча на напъл
но въоржжени наши съседи, откжснати чрезъ Монтрьо и отъ възможностьта за подкрепа по море, ние
требва да диримъ изходъ отъ това положение.
Встжпилата 1937 г. ни донесе подписването на
пакта за вечно приятелство съ Югославия. Този гоЛ"БМЪ исторически фактъ води своето начало отъ
3. X. 1933 г., когато въ Евксиноградъ двамата вла
детели на България и Югославия туриха основите
за разбирателство на братскитъ народи. Тогазъние
изказахме надеждата, че тази историческа среща ще
сложи начало на реална политика за полза на два
та народа и на ц-влото славянство. Пактътъ е пър

вата и най-сжществена придобивка въ това напра
вление. Ние виждаме въ него решителна стжпка за
насочване на нашата външна политика, Искаме да вЪрваме, че взаимното доверие и приятелство ще дове
датъ до онова общо сътрудничество, което ще обез
печи мирното разрешение на нашите големи нацио
нални проблеми, защото гЬ еж такива и на голЪмата идея на славянството. Сега, когато правятъ въпросъ за колонии дори нт*кои отъ нашите съседи,
нашъ дългъ и наше право е да подиримъ разреше
ние на егейския въпросъ. Въ тази насока ще намЪримъ мирното сътрудничество на всички, които съзнаватъ неправдите огъ мирните договори, паднали
вече подъ тежестьта на техната неестественость.
Колкото и нервно да се посреща приятелството
между България
и Югославия, то остава указатель
за бждещитъ- ни отношения съ нашигв съседи и не
може да не се вземе въ съображение отъ т-вхъ.
Ние считаме, че началото за разрешение на на
шия най-голЪмъ въпросъ е сложено. Нека поздравимъ приятелството, станало историческа необходи
мост» и съкровено желание на двата народа, които
по инстинктъ намиратъ въ него средство за избътване на много търкания, спъващи стопанския и
културенъ развой и гаранция за политическа сигурность.

ИВ. ТАМАМДЖИЕВЪ

СВЕТИ НИКОЛА
Въ паметь на загиналигЬ български моряци отъ парахода „Варна"
На твоя день — ти нашъ свети Никола — Мини съсъ леки стжпки надъ вълните
въ сияние моретата залвй —
и въ ХИЖИГБ рибарски надникни —
и въ ПАТЯ ни — надъ бездни и подмоли — благослови чедата си — честити
бжди звезда, която свътло гръй.
да бждатъ тъ презъ тежкитв си дни.
Вдигни ржка, — дъсницата си кротка
Съсъ пълни шепи старитъ имъ мрежи
и бурите и вЪтроветв спри —
ти наспори съсъ изобиленъ ловъ —
заблуденит-Б кораби и лодки
сърдцата тиха радость да замрежи,
къмъ родеиъ бр-Ьгь жадуванъ поведи.
доволство да огрвй животъ суровъ.
Вдигни ржка, — ти, благъ свети Никола,'
съсъ благословъ надъ своигЬ чеда —
и въ пжтя ни — надъ бездни и подмоли —
закрилникъ нашъ — пази ни отъ беда!

ОХРАНА НА НАШИТЪ БРЪГОВЕ
ЛЕИТ. ПАНЧЕВЪ

Владението на морето
Морето по своята сжщность предлага на човека
много изгоди: то е уравновеситель на топлините —
предпазва отъ големи горещини и студове, поддържа
необходимата влажность за правилните валежи; дава
риба, соль и лечебните си свойства. Но най-големо
значение има морето като пжть, който дава въз
можност да се движагь по него въ всички посоки,
презъ всЪко време на денонощието и годината, отъ
всички и до всички места, намиращи се на неговигв
брегове. Тоя благодатенъ пжть е даденъ и се под
държа отъ природата даромъ: ЧОВ-БКЪТЪ не дава за
неговото създаване и поддържане абсолютно нищо,
а пъкъ винаги и постоянно, стига да пожелае, може
да го използува.

™„? Ъ В О е н н о отнош ение морето е маневрено
поле. което ^дава възможность по него да се мане
врира съ войски и военни оржжия въ всъко време
и по всички [посоки въ неговитъ граници
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1. Невладение (за едната или двете воюващи война 1877/78 г. руските моряци на Дунава). Кол
страни) — воюващиятъ н^ма дееспособенъ воененъ кото флотътъ й става по-голъмъ и дееспособенъ, ос
флотъ и не може да разчита на сигурното използу порената отъ морето зона се разширява и може да
достигне дори до противниковите брегове, дето да
ване на морето.
Невладението на морето въ миръ не дава ни смути спокойното и сигурно използуване на морето
какви изгоди за народа, а въ война—създава непре- и обърка военните замисли и планове на противника.
По тоя пжть на оспорване на владението на мо
кжснати грижи и опасности за крайбръжнитъ дър
жави. Отъ него въ всеки моментъ требва да се рето можемъ да вървимъ и ние.
3. Пълното владение на морето дава възможочакватъ изненади.
ность за пълното му и всестранно използуване, като
Така сме и ние днесъ на Черно море.
пжть и като маневрено поле. То се постига съ на
2. При спорното владение — воюващите иматъ личието на подходящъ и дееспособенъ воененъ
дееспособни военни флоти, които могатъ да пре- флотъ и разумни и решителни военно-морски дей
м-врятъ силите си, но решителниятъ морски бой ствия. Количеството и тонажътъ на отделните еди
още не е даденъ.
ници и цълиятъ флотъ иматъ значение, но не еж
Решителниятъ морски бой определя, кой ще за р^дки въ историята случаите, когато на гледъ повладее морето.
слабиятъ флотъ е побеждавалъ синия, затварялъ
Една държава съ добре подготвени и решени го е въ базите му и измъквалъ отъ ржцегБ му
да умратъ за Родината си моряци, ако има, макаръ владението на морето. и малъкъ, но дееспособенъ воененъ флотъ, може
При правилно поставенъ, и бързо и настойчиво
да оспори владението на морето около своите бре изпълненъ планъ за военно-морско снабдяване, и
гове или поне около части отъ него. (Така еж дей българинътъ може да завладее или поне силно да
ствували презъ време на нашата освободителна оспори владението на морето и Дунава.
ЛЕЙТ. ПАНЧЕВЪ

Подводниците и б о р б а т а с ъ тЪх-ъ1)

Двигатели на подводниците. Първите подвод
ници били движени подъ и надъ водата съ гребла
или ржченъ винтъ. Бензиновитв и газовите мотори
сжщо еж минали презъ подводника, но скоро еж
се указали непрактични. Опитите съ парната ма
шина въ нейното начало на развитие, не дали добри
резултати. Най-добъръ и действителенъ двигатель
за надводния имъ ходъ се е указалъ дизеловиятъ
моторъ, който съ течение на времето се усъвър
шенствува и се стреми да влезе и подъ водата и
да замести двигателите за подводенъ ходъ.
Подъ водата подводникътъ се движи съ помощьта на електромотори, които добиватъ силата
си отъ електросъбирателигв. (акумулаторите). По
следните се пълнятъ съ електричество отъ динамомашини, привеждани въ движение отъ дизелмоторит-Б за надводенъ ходъ. Пълненето на електросъ
бирателигв става или презъ време на движение на
подводника (ако той върви съ малъкъ ходъ), или
когато е спрънъ ходътъ му — което въ повечето
случаи става нощемъ.
Когато подводникътъ е на позиция близу до
противникови брегове, той презъ деня стои подъ
водата, а нощемъ, за зареждане (пълнене) на електросъбирателигв, излиза надъ водата и се отдале
чава отъ дневното си место. ,
Двигателите въ съвременните подводници достигатъ до 4000 конски сили единиятъ; ТБ биватъ
обикновено два дизела и два електромотора. Съ
тия си двигатели подводниците могатъ да развиятъ
скорость надъ водата до 24 мили (44 клм.) и подъ
водата до 14 мили {26 клм.).
За добиване на електричество за помощни и стра
нични нужди, въ подводника се поставятъ и спо
магателни дизелъ мотори. СЖЩИГБ се използуватъ
за дестилиране на вода, приготвяне на ледъ и пр.
Автономность на подводника. Тукъ подъ автономность ще разбираме възможностьта на подвод*) Срв. год. XIII. бр. 10 на „Морски сговоръ".

никътъ да се движи, действува и живее, той и обслугата му, докато свърши взетите веднъжъ отъ
него горивни, хранителни и бойни запаси. Веднага се
налага да добавимъ, че имаме наводна и подводна
автономность. Гореказаното се отнася до надводната
автономность. Сегашните подводници могатъ да извървятъ.надъ водата, безъ да попълватъ горивните
си запаси, до 240ОО мили (440ОО клм.) и носятъ съ
себе си храна за около 35—40 дни.
Районътъ на действие подъ водата се ограничава
отъ електровместимостьта на акумулаторите и въз
можностьта да се опреснява въздухътъ за дишане
на обслугата. Съ економиченъ ходъ (около 4—5
мили) подводникътъ може да извърви подъ водата
до 130 мили. Опресняването на въздуха подъ во
дата става съ помощьта на особни химикали, спо
собни да поглъщатъ издишвания отъ обслугата вжгледвуокисъ. Въздухътъ, съ помощьта на ветрогони,
се прекарва презъ тия химикали и пакъ се пуска
въ помещенията. Погьлнатиятъ отъ човешките ор
ганизми кислородъ се попълва отъ запасния такъвъ,
който се носи сгжетенъ въ стоманени бутилки.
Съ запасния кислородъ и химикали може да се
опръхнява въздухътъ въ продължение на 7 дни,
т. е. като се гурне подводникътъ подъ водата, той
тамъ може да стои .непрекженато най-много 7 дни.
Запасните торпеда, които може да носи съвременниятъ подводникъ съ себе си, достигатъ до 40;
следователно, отъ излизането до връщането си под
водникътъ може да потопи съ торпеда 40 кораба.
Това число може да бжде и надхвърлено, защото,
освенъ съ торпеда, подводникътъ потопява корабитЬ
и съ артилерия, отделни взривове и направо съ
отваряне на потопителнитв имъ кранове.
Сргьдства за наблюдение и свръзка. Надъ во
дата подводникътъ наблюдава и използува СЖЩИГБ
средства за свръзка, както и надводнитв кораби:
далекогледи, далекомери, привързани балони, обик
новени наблюдатели, радиостанции, препорни ржчни
свътлинни и подводни сигнали. Некои голъми под
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водници носятъ съ себе си и по едно сгъваемо
хвърчило, което, като излезе подводникътъ отъ во
дата, се изважда отъ водонепропускаемия хангаръ
на подводника, прикачватъ му се крилата и се пуска
да разузнава като обикновено хвърчило. Следъ
като то огледа повръхностьта на морето на значи
телно ПОТОЛ-БМО разстояние, то се прибира, откачатъ му крилата и го прибиратъ пакъ въ хангара
му. Съ помощьта на хвърчилото подводникътъ може
да вижда много далечъ, но сжщото това хвърчило
може да издаде местото на подводника и да заба
ви неговото потопяване и така да струва живота
на целия подводникъ.
Подъ водата, когато подводникътъ е на дълбо
чина по-голема отъ 20 метра и не може да изпол
зува "морегледитв си, той пжтува и се ориентирва съ
помощьта на картигв, жироскопнитъ си компаси и
показваните на дълбочината. Въ новите подводници
има поставени и особени ултразвукови търсачи, съ
чиято помощь подводникътъ може ца открие единъ
твърдъ предметъ, когато се намира на разстояние
до 5 мили отъ него. То е нещо като подводенъ
прожекторъ. Тия подводни прожектори отъ день на
день се усъвършенствуватъ и все повече навлизатъ
въ подводниците.

На тия дълбочини подводникътъ използува и
подслушвателнитБ си станции, съ които може да
чуе движещия се корабъ на разстояние 30 мили и да
определи посоката, отъ която идва звукътъ, съ
точность до 2 градуса. Тия подводни посокочувачи,
морски уши, даватъ възможность на подводника да
чуе навреме опасностьта и да се предпази отъ нея.
Съ такива станции сега еж обзаведени всички съвре
менни военни кораби — надводни и подводни.
Като се доближи подводникътъ до повръхностьта
на водата, и надъ него остане вода по-малко отъ
3 метра, той може да слуша и съ радиостанцията
си. Съ нея той може да предава, когато е на дъл
бочина по-малка отъ 15 метра.
На дълбочини по-малки отъ 20 метра, подвод
никътъ може вече да си служи и съ морегледа си;
който по устройството си много прилича на окото
на охлюва. Самото му окоегблемо колкото орЪхъ.
Съ него той може да оглежда целия хоризонтъ и
небосводъ и да определя разстоянието до 20 мили.
Това око, съ помощьта на тржби, влизащи една въ
друга, може да се издига надъ подводника до 20
метра. Съ него може да се наблюдава, когато под
водникътъ е надъ водата или подъ нея до 20 метра
дълбочина.
(Следва)
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Различни моменти отъ полагането на клетва отъ моряцитгь при Дунавската „„„„ г
служба въ Русе на Никулдет 1936 г АУНтСКата "олщейска
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Изъ> действията на английския подводникъ „Е 11"
въ Мраморно море
(Извадки отъ официалната английска морска история)

. . . До носъ Нагара, подводникътъ Е п дошелъ
безъ приключения^ но тукъ попадналъ въ противоподводна мрежа. Благодарение на спокойствието на
командира му и много добрата подготовка на обслугата, той бързо се освободилъ отъ нея и още на
сутриньта (въ 7 часа) атакувалъ и потопилъ тримачтовия въ"гроходъ, .стоещъ на котва въ залива
Якъ-Баши.
Презъ деня на б. августъ Е п сполучливо се
среща съ Еи и му предава важни оперативни на
реждания. Установено било, че делата турска войска,
предназначена за Галиполи, се изпращала по сухо
по пжтищата на европейския брегь, които на две
места били силно изложени на обстрела отъ морето.
На подводниците се заповъдвало да се държатъ въ
близость на тези райони, за да гнетятъ и спиратъ движението на войските къмъ Галиполи.
Още не разделили се и насочили къмъ местоназначенията си, подводниците видели наблизо до
тъхъ турската канонерка Беркъ-И-Сатветъ. Т% вед
нага се впуснали въ атака. Тя сжщо ги открива и
се опитва да избега. Следъ 9 часово преследване
едва въ 4 ч. и 30 минути следъ обедъ, Ец успъва
сполучливо да я удари съ едно торпедо; канонерката не пътънала, но се изхвърлила на бр%га блйзу
до Силиврия.
Съ нестжпването на тъмнината, подводниците се
доближили до Дарданелигв и въ полупотопено
състояние застанали на позиция: Е и застанала при
Булаиръ, а Е п източно отъ него. Къмъ, И часа на
другия день се появила на брЪга войска. Е п веднага изплавалъ, обстрелялъ колоната, тя се разпръстнала, но следъ малко наново се събрала и
продължила пжтя си. Подводникътъ пакъ я обстрелва,
но тя пакъ се прикрива въ мъттностьта и продължава да върви. Подводникътъ за трети пжть се опиталъ да, я обстрелва, но тоя пжть по него билъ
откритъ огънь отъ една полска батарея и той билъ
принуденъ да се скрие подъ водата. Следъ известно
време пакъ излиза, за да ги обстрелва, и пакъ билъ
принуденъ да се скрие подъ водата.
Преди появата на английските подводници въ
Мраморно море, турците редовно пращали свои
кораби да обстрелватъ стоещигв на котва въ участъка на Янзакъ английски кораби, Следъ 21. май
1915 тод., когато въ Мраморно море се появяватъ
английскитв подводници, това изпращане престанало
и сега само отъ време на време турците изпращали
стария броненосецъ Хайрединъ-Барбароса, за да
поддържа отбраната на Галиполи,
Призори на 8. августъ, той бива забелязанъ отъ
Е п като минавалъ покрай Булаиръ и отивалъ на
изтокъ, охраняванъ отъ торпедоносци. Въ 5 часа
сутриньта, безъ да. се бои отъ приежтетвието
на торпедоносците, командирътъ на Е и го атакува,
Торпедото попада право въ средата му. Той веднага
получилъ. силенъ наклонъ и се отправилъ къмъ
брега, като сжщевременно открилъ бързъ огънь
по морегледа на подводника. На командира на
Е н не се е удало случай повторно да го атакува,
но „Барбаросъ", следъ двадесеть минути, билъ обхванатъ отъ пламъци, обърналъ се съ гръбнака нагоре и потъналъ.
- По-нататъшнигБ действия непосредствено срещу

турските войски станали невъзможни; турцигЬ поставили полски орждия на всички места, гдето пжтьтъ
имъ микавалъ близу до бръта и билъ изложенъ на
обстрелване отъ морето.
Следъ потопяването на Хайрединъ-Барбароса,
кап. II. р. Насмитъ се срещналъ въ уговореното
место съ Е14 и, като взелъ отъ него торпеда, заминалъ къмъ Санъ-Стефано, гдето било най-уязвимото
место отъ морето, което се пазело отъ брътова
артилерия и единъ торпедоносецъ. Още съ пристигането си кап. II р. Насмитъ атакувалъ торпедоносеца, но неуспешно и билъ принуденъ да се скрие
подъ водата и да се отдалечи.
Веднага следъ това той се отправя къмъ Мудания и докато достигне до тамъ, по пжтя си унищожилъ шесть ветрохода. Съ пристигането си той
обстрелялъ железопътната гара и брътовата бата
рея и продължавалъ стрелбата, докато снарядите
отъ бръта започнали да падатъ близу до него и го
принудили да се скрие подъ водата.
Оттукъ той се отправя пакъ за Санъ-Стефано,
гдето го посрещналъ единъ самолетъ, започналъ да
го обстрелва съ бомби и го принудилъ да се оттегли.
По това време снарядите на Ец били на при
вършване. Той се отправилъ на западъ, за да вл4зе
въ радиовръзка съ канонерката Ястеръ, която за
това стояла ва залива срещу Булаиръ.
Следъ кратко обстрелване на гр. Яртика, на
азиатския брегь, Е п се срещналъ съ Е2, който
току що билъ преминалъ Дарданелигв и влъзълъ
въ Мраморно море. (При движението си презъ
Дарданелигв Е2 се заплелъ въ мрежа, и билъ
обстрелванъ отъ противоподводни бомби. Отначало
на обстрелването, обслугата на подводника предположили, че еж загубени, но следъ осемминутна
борба съ даване ходъ напредъ и назадъ, съ издухване на въздухъ отъ цистерната и др. тв могли да
се измъкнатъ отъ мрежата и да продължатъ пжтя
си. Преди да се срещне съ Е п , той (Еа) атакувалъ
въ залива на Лртика и потопилъ единъ въоржженъ
параходъ).
I Съ Е2 били докарани снаряди за Е п , следъ
натоварването на които, той се отправилъ къмъ
Босфора.
На следния день Насмитъ се вмъкналъ въ Златния рогъ, и, следъ много изкусна маневра въ
силното течение, успълъ да атакува и потопи стоешия на вързала на пристанището Хайдаръ-Паша
параходъ. Следъ атаката Насмитъ излЪзълъ отъ
Босфора, надвечерь се събралъ съ Е 2 ' и заедно
отишли да обстрелватъ Санъ-Стефано, гдето единъ
стражевъ корабъ скоро ги принудилъ да се скрйятъ
подъ водата. Следъ това Е2 отишелъ въ Босфора,
а Е п въ Измидския заливъ гдето обстрел вала мостовегв по ж. п. линия.^
На 18. августъ той се явява предъ Булаиръ,
обстрелва една пехотна колона и се скрива подъ
водата. Е2 пъкъ се явява предъ Санъ-Стефано, води
бой съ единъ стражевъ корабъ и се скрива.
Това появяване и усггвшно действие на подвод
НИЦИГБ на различни места въ Мраморно море,
създало впечатление, че тукъ има извънредно много
съглашенски подводници.
(Следва)
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Съвремененъ малъкъ подводникъ
Инж. М.О.

И З П О Л З У В А Н Е НА П О Д В О Д Н И Ц И Т Е З А НАУЧНА
Подводниците еж кораби, които се строятъ и
служатъ почти изключително за военни цели. Въ
последните години, обаче, подводникътъ е станалъ
едно ценно и незаменимо съоржжение, което уче. нитъ използуватъ за различни научни изследвания
въ разните краища на обширните океани.
Установено е, че земното притегляне не е навсекжде еднакво. То има едно правилно и равномерно
нарастване съ отдалечаването отъ екватора къмъ
полюсите, което нарастване се дължи на това, че
на земната повръхнина центробежната сила при
екватора е най-голема и съ приближаването къмъ
полюсите тя се намалява пропорционално съ радиу
са на съответния паралелъ.
Освенъ. това правилно изменение на земното при
тегляне на масите,установено е и едно неправилно
изменение, което е въ зависимость отъ дебелината
и състава на земната кора и отъ формата на зем
ната повръхнина. Учените изследватъ този втори
видъ неправилни варирания на земното притегляне
въ областитЬ по моретата и океаните, чрезъ наблю
дения отъ подводници.
За определяне на тая сила въ различните точки
на земната повръхнина еж си послужили съ единъ
апаратъ съ махала. Въ една изолирана камера се
'поставятъ въ движение неколко махала и *посредствомъ призми, които се освътяватъ съ специална
лампа, фотографирватъ на филмъ люленията на те
зи махала, като Ьри това филмирането става съ една
скорость, зависеща отъ устройството на целия апа
ратъ. Светлинните лжчи, служещи за филмирането,
бизатъ прекжевани за мигъ точно презъ поло
винъ секунда, посръдствомъ тия прекжевания, точно
отбелязани на самия филмъ при различни положе
ния на махалата, могатъ да се измерватъ амплиту
дите на махалата.
На сушата еж правени вече много такива наблю
дения съ отлични резултати, но наблюдение на от
крито море доскоро еж липсвали, а като се има
предвидъ, че по голЪмата часть оть земната повръх
нина е водна, може да се заключи за ползата отъ
такива изследвания. На открито море отъ надводенъ
корабъ, колкото голъмъ и устойчивъ да е той, по
добни наблюдения съ помощьта на махала не мо
гатъ да се произведать, тъй като люленията на ко
раба, предизвикани отъ ветьра и вълнението, кол
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кото и малки да еж те, ще пречатъ на правилните
люления на махалата. На дълбочини подъ 30—40 метра
повърхностните вълнения на откритото море не се
чувствуватъ.
Единъ подводникъ, плаващъ подъ тая дълбочина
се движи съвършено спокойно, безъ повръхностнитЬ вълни да му оказватъ каквото и да било клатене
въ страни и надлъжно или повдигане и снишаване.
Професоръ д-ръ В. Майнерцъ е направилъ пръвъ
рпитъ за наблюдение посредствомъ по-горе помена
тия махаленъ апаратъ отъ подводникъ на дълбочи
ни подъ 40 метра, като е използувалъ единъ хо
ландски подводникъ. Резултатите еж .били много
добри и отъ тогава сжщиятъ професоръ е предприелъ съ сжщата.цель н%колко далечни плавания,
не само съ холандски, но и съ други подводници.
Първото научно далечно плаване съ подводникъ
е предприето'презъ м. май 1926 година и е траело
до къмъ средата на декемврий с. г. — съ маршрутъ
Хелдеръ презъ Хорта-Ласъ Палмасъ—Колонъ—Па
нама— Май Лтланъ—Санъ Франциско—Хонолулу до
Сурабая. Общо подводникътъ е изминалъ едно
разстояние отъ 20875 морски мили (39600 клм.).
Презъ това плаване еж извършени надъ 100 наблю
дения, т. е. при надъ 100 потапяния на подводника
—общо 116 часа подводно плаване. Извършени еж
били сжщо. и около 30 брегови изследвания и из
мервания съ махалния апаратъ.
• Второто подводно плаване съ сжщата цель е
било предприето съ холандския подводникъ „К.
И е
11
~ 1( Т Р е ЯЛО о т ъ М н о е м в Рий 1934 година до
11 юлии 1935 година. Посетени еж други части на
земното кълбо а именно: отъ Хелдеръ презъ Фунх о л ъ - С . Венсенъ-Пернамбуко-Рио ди Ж а н е й р о Монте Видео-Буеносъ Айресъ до Сурабая на о-въ
Ява въ Индийския океанъ. Изминати еж били въ
1Я) дни 22,566 морски мили, около 42 хиляди ки
лометра и еж извършени 225 подводни наблюдения,
т. е. толкова потапяния съ подводника подъ 40 ме
тра дълбочина и 14 брегови изследвания
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еж предприемани по 2—3 потапяния на подводника дневно.
Издръжливостьта на корабните механизми при
такива дълги плавания, въ едно сравнително кжсо
време, свидетелствува пъкъ за съвършенството и
сигурностьта на днешната корабостроителна и ма
шинна техника.
Така при второто плаване на професоръ Майнерцъ съ подводникъ ,К. XVIII" презъ изминатите
22,566 морски мили моторите на подводника еж
били въ движение около 1500 часа въ продължеМИЧМАНЪ

ние само на 130 дена, т. е. работили еж срЪдно по
12 часа дневно.
Главните размери на предприелия описаното
второ плаване подводникъ „К. XVIII" еж: дължина
75 метра; ширина 6,51 метра; газене при надводно
плаване 3,90 м.; водоизм-встване при надводно съ
стояние 760 тона; водоизм%стване при подводно съ
стояние 1040 тона; машини: 2 дизелъ-мотора—общо
3200 к. с.; надводна скорость 17 до 18 вжзли; под
водна скорость 9 вжзли; районъ на действие до
12000 морски мили. Подводникътъ е слизалъ при
пробните си плавания на дълбочина до 80 метра.

ОТЪ ФЛОТА

ЕСКАДРАТА

НА

ПРИВИДЕНИЯТА

Командващиятъ морскигв сили въ Финландия, ад- ството на нейното създаване: Лордъ Фишеръ и
миралъ фонъ Шулцъ, презъ време на великата Чърчилъ. Последниятъ има по-голъмо право, тъй
война, бе представитель на руското морско команд като идеята за създаването е негова.
ване въ Щаба на главнокомандващия британския
Още на 21 октомврий 1914 г. Чърчилъ написалъ
флотъ, въ начало при адмиралъ Джелико, а следъ на първия морски лордъ: „Необходимо е веднага и
това при адмиралъ Битти. Почти презъ цЪлата война напълно тайно да се пристжпи къмъ постройката
той прекара въ английския флотъ, участвува въ на фалшивъ флотъ. Разпоредете се по възможность
ютландския бой и бе презъ цялото време въ близко по-скоро да се избератъ подходящи кораби и ги
съприкосновение съ английското морско команд преобразуватъ въ обикновени линейни кораби, изо
ване. СвоитЬ впечатления отъ гвзи години той аку бразяващи влизащите въ състава на I и II ескадра.
ратно нанасялъ въ своя дневникъ, а следъ това ги Тази мисъль се роди въ менъ още преди три го
издаде въ една обемиста книга на английски и дини и азъ крайно съжалявамъ, че така дълго не
френски езикъ.
я приведохъ въ изпълнение. Предполагамъ, че пре
Спомените на адмиралъ фонъ Шулцъ предста- правянето ще заеме не повече отъ три недели . . "
вяватъ особенъ интересъ, тъй като въ ГБХЪ се Лордъ Фишеръ въ СВОИТБ спомени пише, че вед
разкрива ясна картина на бита, службата, тради нага следъ неговото назначение за първи морски
циите и работата на най-силния въ свъта флотъ и лордъ (30. октомврий 1914 г.) той повикалъ при
то въ епохата на най-големото му изпитание. Дава себе си капитана на пощенския пасажерски корабъ
се безпристрастна оценка на неговата дейность и „Олимпия", запасния капитанъ I р. Хаддокъ, и му
освенъ това ч характеристика на общото положение предложилъ да поеме командването, „на не бива
на Лнглия и въ частность на Лондонъ презь време лата още въ св%та ескадра отъ дървени дреднаути".
на войната- Предъ очите на читателя преминаватъ Назначението било прието и на Хаддокъ легнала
цела редица държавни и политически деятели на тежката задача да подбере подходящи кораби. ДдВеликобритания: Лойдъ Джоржъ, Ясквигь, Бал- миралъ фонъ Шулцъ разказва извънредно занима
фуръ, Чърчилъ, Лордъ Фишеръ; читательтъ като телно за единъ отъ своите сътрудници, който, не
че ли се въвежда въ кабинета на морскигв лор знаейки нищо, се натъкналъ на тъзи кораби — при
видения, въ разгара на ГБХНОТО преправяне. «Отна
дове и приежтетвува на техния разговоръ.
чало
те не привл-вкаха моето внимание и азъ щъхъ
Осебенъ интересъ представяватъ неговите бе
лежки за тъй наречената Ескадра на привиденията.- да ги отмина, когато изведнъжъ се спр-вхъ изуменъ.
Презъ 1915 г. фонъ Шулцъ заминалъ за Инвер- Двама души работници, изкачвайки се по една
гордо при първата линия на ескадрата, кждето му стълба, носеха на плещитъ си едно 12 дюймово
било определено адмиралското помещение на дред- орждие. Можете ли да си представите моето уди
наута „Херкулесъ". Съ него той пристигналъ въ вление? Азъ така и останахъ... Ново чудо1 Следъ
тъсъ идва единъ морякъ, което никога не е било,
Скапа Флоу.
носи една котва, която по моя преценка не б±
Грамаденъ рейдъ! Толкова обширенъ, че ц-влиятъ и
по-лека
отъ 248 пуда. Първата моя, мисъль бе, че
„Гранъ Флитъ", като че ли се губълъ въ него.
азъ
съмъ
полудЬлъ. Я когато азъ видъхъ да бъта
Вероятно поради това не му произвелъ онова единъ младикъ
две скорострелни орждия подъ
впечатление, което рускиятъ гостъ очаквалъ. По мишниците, азъ съ
явно
какъ коситъ ми на
всички направления сновели -тралчици, моторни стръхнаха на главата. усетихъ,
.
."
лодки, охранни и дозорни кораби. Въ северната
часть отделно отъ останалия флотъ се виждала нъБили построени всичко 14 фалшиви дреднаути,
каква ескадра, произвеждаща странно впечатление. изобразяващи корабитъ на първа линейна ескадра
На въпроса, що за ескадра е това, последвалъ и часть отъ линейните кръстосвани на адмиралъ
твърде страненъ отговоръ: — „Ескадрата на приви Битти. Всичко до най-малките подробности било
денията". И действително тя произвеждала такова. направено така, че давали пълна илюзия на бойнитв
впечатление. Въ официалната английска история за__ кораби. Поводъ за постройката имъ е послужило
великата война на море не се споменава нито дума желанието, да се замаскира новата котвена стоянка
за тази загадачна ескадра, като между това въ. на големия флотъ. Постройката имъ се ускорила
януарската книжка „Илюстрасионъ" отъ 1931 г., въ още повече следъ трагичното загиване на линейния
статията на Гипсонъ. .Ескадрата на самоубийцитъ", корабъ „Яудачиусъ*. за чиято гибель правител
за нея еж написани не малко любопитни данни. По ството криело. Сждейки отъ германски източници,
думите на Гипсонъ, двама еж претенденти за автор- маскарадътъ до известна степень е ималъ усп-вхъ,
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тъй като германското командване доста дълго време флагманския кръстосвачъ .Шарнхорстъ", се обежже било въ заблуждение за действителното место далъ между командирите планътъ за по-наташната
разположение на британския флотъ. Тайната била дейность на ескадрата. Изказвали се най-различни
издадена отъ единъ американски журналъ, който предложения, но надделело това на командира на
съумълъ да проникне въ тайната за загиването на „Гнайзенау", който настоявалъ за походъ къмъ из
точните брегове на южна Америка, отъ кждето Ан
^Дудачиусъ".
глия
и въобще Европа си доставяла отъ Аржентина
«Привиденията" не само маскирали рейда, но и
извършвали походи. Нъкои дори участвували въ жито, замръзнало месо, вжглища и пр. Графъ Шпе
Дарданелската експедиция. Единъ отъ тези линейни удобрилъ тази мисъль. При по-нататашното обежжкораби билъ взриванъ отъ единъ германски подвод- дане на въпроса се изяснила необходимостьта да
никъ. За щастие на англичаните, това станало презъ се унищожи, преди всичко, единствената въ този
нощьта, иначе командирътъ на немския подводникъ районъ британска база — Портъ-Стънли. Военниятъ
не малко би билъ поразенъ, виждайки плаващнгв съветъ призналъ, че следъ унищожаването на еска
кули, орждия и пр. Другь, изобразяващъ кръстос драта на адмиралъ Крадокъ, този портъ, притежавана .Тайгъръ", едва не се издалъ въ Егейско море, ващъ най-мощната радиостанция, е лишенъ за из
при срещата съ единъ неутраленъ търговски ко вестно време отъ активна защита и поради това
рабъ. Виждайки английския воененъ корабъ, тър задачата за неговото унищожение не представява
говскиятъ корабъ, опасявайки се отъ нъмски кор- особено затруднение Освенъ това, тамъ можело
саръ, побързалъ да го настигне и използува него да се попълнятъ и запасите отъ вжглища.
вата защита. Кръстосвачътъ, виждайки това, измЪУнищожението на самата база би лишила ан
нилъ курса си. Търговскиятъ. корабъ тръгналъ по- гличаните отъ изходенъ пунктъ за борба съ нъмекиъ
диръ него. Виждайки, че последниятъ продължава корсари и би облегчило операциите на последните.
да се сближава, дървениятъ кръстосвачъ вдигналъ Така че за никаква радиограма въ това решаваще
сигналъ: .Какво ви е необходимо"? Тъй като от- съвещание не се споменава и атаката на Фалкланговоръ не последвалъ, а търговскиятъ корабъ го ските острови била предрешена, като първи етапъ
нагонвалъ, „кръстосвачътъ" повдигналъ новъ сиг отъ разработения планъ. Загиването на немската
налъ:. Вървете си, иначе ще открия огънь". Предпо ескадра последва не благодарение на вмешател
лагайки, че тукъ има нъкое недоразумение, корабътъ ството на „Интелижансъ сервисъ", а вследствие на
се разцвътилъ съ всички свои флагове и започналъ случайните стечения на обстоятелствата, и самиятъ
да салютува. Чулъ се йзстрелъ. Търговскиятъ корабъ Стърди, разработващъ въ Портъ Стънлей плана за
се втурналъ да отстжпва въ пълно недоумение.
нейното унищожение, не подозиралъ, че тази ес
Въ чуждестранната преса, въ частность въ „Ш1- кадра е вече на пжть къмъ него и че ВСБКИ часъ
1изтгаг.юп" сравнително не много отдавна бе поме фатално се приближава къмъ тази точка на прага
стено едно сведение за оная роля, която еж изи между двата океана, кждето опасниятъ врагъ бързо
грали тези фалшиви военни кораби въ трагическата товарелъ вжглища и отъ кждето сжщия день се
еждба на германската тихоокеанска ескадра на ад- готвелъ да излезе.
миралъ графъ Шпе. Тази легенда създалъ германКолкото се отнася за фалшивите кораби, съ
скиятъ морски офицеръ — капитанъ-лейтенантъ
Ринтеленъ фонъ Клайзе. По неговите думи изпра които замаскирали изпратените въ южна Америка
щането на отреда на адмиралъ Стърди за потапяне линейни кръстосвани, нЪкоя особена роля те не
на корабите на графъ Шпе останало незабелязано еж изиграли, тъй като германското морско команд
за германското командване поради подмената на ване, па и самиятъ графъ Шпе, нито за минута не се
двата линейни кръстосвача .Инфлексибълъ" и »Ин- съмнявалъ, че тихоокеанската ескадра е обречена на
винсиблъ", съставляващи неговия отредъ съ ко тибель и че англичаните ще взематъ мьрки, за да я
раби отъ ескадрата на привиденията, което е до унищожатъ.
вело като последствие потапянето на немската ес
Презъ октомврий 1915 г. тайната на „Ескадрата
кадра. За да подмамятъ немците, почиващи въ Вал- на привиденията" била напълно открита и по-ната
парайзо следъ победата на ескадрата на адмиралъ ташното нейно сжществуване станало безцелно.
Крадокъ, искусно скроена отъ агентигв на .Инте- Единъ отъ нейните командири така описва нейните
лижансъ сервисъ", като че ли отъ Берлинъ била последни часове: .Въ единъ недъленъ день наизпратена една радиограма съ заповъдь до графъ шиятъ линеенъ корабъ „Портширъ", бавно се дви
Шпе, да унищожи радиостанцията въ Портъ Стънли, жеше срещу течението на р. .Клайтъ", предизвик
на Фалкланскитв острови. Тази радиограма го за вайки ентусиазъмъ въ празднично настроената тълпа,
ставила да се отправи къмъ ТБЗИ острови, кждето която не подозираше симулацията. ОфицеригЬ скон
той се натъкналъ на англичанигв и билъ унищо- фузено се криеха задъ постройките. Когато на суженъ. Версията на Клайзе е не малко фантастична, | триньта заудряха брадвигЬ и отъ бронираните кули
тъй като изъ споменитъ на спасилите се офицери и бортове полетвха трески, тълпата съ широко от
се вижда, че преди напускането на Валпарайзо, на ворени очи гледаше на това чудновато зрелище'.
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НАШИЯТЪ ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРСЪ

П. А. ШИШКОВЪ

ЕПИЗОДЪ И З Ъ ВОЙНАТА
Следъ Брестъ-Литовския миръ и следъ неговото
следствие — Букурещкия миръ — изведнъжъ, като
по чародейна пржчка,' Черното-море се обърна на
германо-турско-българско езеро. Ширнаха се по
всички посоки корабите на централните държави;
ширнаха се отъ единия до другия край на Черноморе, въ което закипеха усилени превози. Превози
на газъ, брашна, вжглища, зърнени храни, руда...
Затворените отъ войната въ Босфора германски
трансатлантици Корковадо и Дженералъ и товарниятъ Хиосъ напустнаха тригодишните си скривали
ща и заносиха муниции и войски на северъ, заносиха и храни отъ северъ на югъ.
Настана истински меденъ месецъ за войските и
гражданите на централните сили, които съ всички
сили и съ пиратски устремъ се заловиха да пренасятъ всичко онова — съестно и муниционно—което
не бъ още унищожено отъ войната у победените.
Фаровете 'светнаха, мините бързо се вадеха изъ
морето, а освободените войски отъ Източния фронтъ
започнаха да се пренасятъ на югъ и западъ. Кораби,
останали изъ руските и ромънските пристанища,
започнаха да се докарватъ, като военни призове и
трофеи въ Варна, Бургазъ и Ц а р и г р а д ъ . . .
Заловени катери и баржи, и пълни или праздни
параходи пристигнаха въ Варна, гдето имъ назна
чиха екипажи. И едни отъ т-Ьхъ тръгнаха веднага на
служба, а други—беха отправени въ Девненскотоезеро, за да мине генераленъ ремонтъ надъ тЪхъ,
защото отсега нататъкъ върху т-Ъхъ завинаги щеше
да се дигне българско знаме. Въ това число и заловениятъ петхилядо-тоненъ Малороссия попадна
подъ чуковете на майстерските, на които б е възложенъ ремонта му. И, докато го поправяха, черноморскиятъ флотски щабъ му определи ново име:
Добруджа.
Мирътъ беше пъленъ, категориченъ, ясенъ. . . .
Янадолските ветроходи пореха мбрето презъ сре
дата и се отзоваха въ новообразуваната Украйна.
Германскиятъ цариградски стационеръ Лорелай на
прави визита на Варна напълно официално, по типа
на мирновременните визити. Три пжти Гьобенъ де
филира предъ Варна, оглашавайки тихото море съ
Корабната си фанфара . . . Всички отъ поданството
на централните държави ликуваха, сияеха, гордо ди- .
гата глава и уверено знаеха, че победата, че край
ната победа е само на досегъ до тЪхъ. Само на
досегъ. Утре, вдругидень, повдругидень . . .
И изведнъжъ, вср-вдъ опиянението отъ продъл
жителния меденъ месецъ, тайно отъ уста на ухо, се
заносиха неопределени и противоречиви слухове.
Едни оживено твърд-вха, че българо-германските
войски еж били влезли въ Солунъ, а други—тжжно
клагЬха глава и още по-тайно зашепнаха едно име:
Добро поле. Какво беше това Добро поле? Градецъ, село или м-Ъстность? Нова придобивка или за
губа? . . Онези, които знаеха Н-БЩО за Добро поле
свиваха рамене и не довършваха речьта си за него.
Я и официалните сведения нито потвърждаваха но
вината за завземането на Солунъ, нито имаха жела
ние да отварятъ дума за Добро поле. . . И, вср-вдъ
противоречивите сведения за победа или загуба —
началникътъ на черноморския флотски щабъ из
даде бърза запов-Ъдь до командира на парахода
Добруджа, който б е готовъ за пжть:

„Натоварете максималното количество вжглища
за пещите и веднага заминете за Феодосия.въ Кримъ,
Тамъ, чрезъ германския началникъ на изземвателната
комисия, ще натоварите петь хиляди тона зърнени
храни и следъ това незабавно ще потеглите за Ца
риградъ, гдето ще чакате нови нареждания . . ."
Командирътъ на Добруджа, Василъ Фичевъ, щомъ
получи заповедьта, веднага викна шефъ-механика си,
подаде му я и кжсо рече:
• •
— Чети, Япостоловъ и нареждай! . . . Т а к а или
инъкъ, но по всичко изглежда, че нашите еж за
взели вече Солунъ и че ний сме, които ще имъ носимъ храни . . .
— Ями съглашенците оттатъкъ Дарданелите? —
озжбй се Япостоловъ.
— Ями германските подводници? — стрелна го
Фичевъ съ очи — Щомъ отидемъ въ Цариградъ —
втората ни точка е вече Солунъ. Така предугаждамъ
азъ. Значи . . . отъ сега нататъкъ започва войната
и за насъ . . . — страхливо смигна той. — Я сега
азъ ще прескоча до въ кжщи, за да си взема туйонуй и следъ три-четири часа пакъ съмъ тука. Утре
на съзоряване ще тръгнемъ . . . Я сега — пали пе
щите, пълни бункерите, вдигай пара и довиждане!—
подаде му той ржка.
Следъ четвърть часъ целиятъ екипажъ знаеше
заповедьта за похода и затова половината отъ хо
рата му бързо изхвръкнаха изъ парахода, за да си
взематъ дрехи, некоя-друга кутия папироси, ракия,.
копчета, игли, конци, макари за шевни машини, разни
манифактурни дребулии, съ които можеше да се на
прави отлична търговия въ новата държава Украйна,
която наскоро б е секла нови рубли.
Целата нощь товариха вжглища и предпоследния
день на септемврий почна да пука зората си въ
морето. Добруджа, готовъ за отплаване, пустна пара
въ рудана си и почна да дига котвата си. Безъ всЬчакъвъ свистокъ, мълчаливо салютова три пжти миминоносците, които беха на рейда, и съ пъленъ ходъ
се насочи къмъ прохода, южно отъ Евксиноградъ...
Морето беше тихо и гладко, а небето б е проша
рено съ облаци. Слънцето изгре подъ облакъ. . . ..
Мирътъ бе далъ свобода и на рибарите, затова.
сега морето бе осеяно съ рибарски лодки. Черни,.
дребни, рибарски лодки, които едва-едва се кла
теха. Минавайки всредъ лодките, "красиво пръснати'
изъ залива, мнозина отъ рибарите повдигаха каске
тите си и весело се провикваха къмъ Добруджа г
— Ур-алла1
— Ур-алла 1 — отвръщаха и отъ парахода.
Като пресече траверса на евксиноградския»
фаръ на разстояние около четвърть-миля, Добруджа>
запори паралелно на брега, държейки по носа сш
края на единъ талянъ, който се издаваше отъ носъ
св. Георги... Оттукъ нататъкъ, въ десно, беше мин
ното заграждение — едно отъ минните заграждения'
— което цели три години плашеше неприятели и>
приятели. Еднакво опасно за свои и чужди кораби....
Лазейки съ бавния си ходъ отъ седемь мили въ.
часъ — Фичевъ и старшиятъ му помощникъ Лазаровъ правеха засечки и току страхливо се за
питваха единъ другь:
— Да не сме много близу до брега. . . Да не»
сме много близу до мините? Дали ггькъ не сме:
много далечъ отъ брега? . . .

МОРСКИ СГОВОРЪ

Стр. 30
И, стоейки като на тръне, съ бинокли въ ржце,
двамата гледаха ту бръга, ту диреха да етвма нещо,
черно, обло, минообразно, което да плава по водата.
Пустнали втренченъ погледъ съ проточени шии къмъ
бр^га и къмъ морето, т е минаваха презъ опасенъ
проходъ, въ който б е опасно и отлево, и отдясно.
А нямайки подъ ржка картата на минното заграж
дение, този проходъ започна за техъ по-рано и
свърши едвали не оттатъкъ носъ Санаториумъ, задъ
който си поотдъхнаха. . .
Отдъхнаха си само за моментъ. Само за моментъ,
защото оттукъ нанататъка се изпречваше отпреде
имъ една подводна група канари, а оттатъкъ канаригв започваше друго минно заграждение . . . А
между канарите и заграждението сжществуваше
една не-напълно прочистена минна плитковина—не*
приятелска минна плитковина — върху която неот
давна бЪха загинали: моторницата на лейтенантъ
Минковъ, реморкьорътъ Варна, миноносецътъ Шу
мни и германскиятъ подводенъ кръстосвачъ Н-ръ 45.
— Лазаровъ, братко Лазаровъ, — обади се Фичевъ, запушвайки и предлагайки цигара на другаря
си, — колко ли време ще има да се люшкаме изъ
минните заграждения отъ сега нанататъкъ? Добре
си бехме до сега.. . Войната свърши, а за насъ от
сега нататъкъ ще започне тя. . .
— И, ако рекатъ да ни люшнатъ извънъ ДарданелигЬ, ще видимъ- и ще патимъ1 — натърти
Лазаровъ. — Щомъ нашите еж заели Солунъ —
н-Ьма отърване и за насъ! Ще ни люшкатъ, та димъ
ще се дига. . .
— Утешителното е това, че не е само до нашата
глава. Ние последни излизаме отъ Варна. Последни.
И то благодарение на ремонта ни . . . Пакъ сме
щастливци . . .

ВЯТЪРНА

— Така е, щастливци сме! А то — Варна напра
ви вече три рейса отъ Новоросийскъ до Бургазъ,
България четири пжти ходи между Кюстенджа и Цариградъ . . .
— А отъ всички кръстосвачътъ Надежда "наймного спечели: ц/влата война престоя на варненския
кей, а сега отиде въ Севастополъ на генераленъ
ремонтъ, за да лежи пакъ по кейовегЬ тамъ . . .
— Така е! Щастлива* еждба ималъ той . . .
Онзи, който нема трюмове, съвършено безполезенъ
е сега . . . — заприказваха се двамата за минали и
настоящи произшествия, епизоди, несгоди, предполо
жения и страхове . . .
Пушейки и приказвайки си, Фичевъ насочи ко
рабния носъ върху една точка, източно отъ Балчикъ,
и, като се обърна къмъ кърмчията, твърдо рече:
— Точно така да държишъ! Право върху онази
могилка, върху която се белее нещо! . .
— Слушамъ!
— Инакъ: влево имаме канари, а отдъсно имаме
мини! — дигна той пръстъ къмъ матроза си . . .
Страхливо смучейки тютюневия димъ, двамата
пакъ проточиха шии съ бинокли на очи . . .
Ей оттатъкъ, отдесно, започна да се откроява
една мачта изподъ морето. Откроявайки се върху
синята площь, тя дигаше рея, като - кръстъ изподъ
водата . . . Отправили биноклигЬ си върху нея, Ла
заровъ продума:
— Хамидие! Уплашилъ се билъ капитанътъ му
Османъ отъ неприятелската минна плитковина — та
взелъ та се халосалъ вд-вено и ударилъ въ нашити
мини. . . изказа той накратко историята на Хамидие.
— Така е . . . Така е. . . . За насъ отсега на
татъкъ настжпва войната. За Османа и Хамидие от
давна се е свършила тя . . . Мини, откженати мини

МЕЛНИЦА КРАЙ СОЗОПОЛЪ
Снимка Асенъ Гавраиловъ
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еж се ширнали изъ всичките проходи и брегове.
Лко денемъ успъемъ да ги избегнемъ, нощно време
могатъ да ни халосатъ. Спечелиха онези, които &Ьха
на военните параходи. Заключени бъха въ приста
нищата си презъ време на войната, а и сега еж
съвсемъ безполезни за каква и да е работа съ свои
т е корита . . .
— Насъ, товарните — ще ни люшкатъ . . .
Открояваше се друга мачта съ рея изподъ тъмно
синята повръхность, подобна на стоманена мантия,
изподъ която като че ли гледаха зловещите очи на
хилядо-глава хидра. . .
-— Рускиятъ Петъръ Великий! — дигна пръстъ.
Фичевъ къмъ мачтата на пботтатъшния потъналъ
параходъ. — Хората отъ екипажа му ги видъхъ въ
Варна миналата година. Писано имъ било техната
война тунъ да свърши. Ударили на мина. Спустнали
лодка. Излъзоха на бръта. Пленихме ги. И преди
нъколко месеци по живо и здраво ги отправихме за
Русия . . . Отдавна се свърши войната за ТБХЪ . . .
— прозвуча почти зависть въ гласа на Фичевъ, който
•облажаваше корабокрушенците, които здрави и чи
тави се бЪха завърнали въ родината си.
Избикаляйки въ широка, параболична джга Бал
чишкия заливъ, точейки се внимателно отъ Караташъ нататъкъ покрай брега, изобилно изровенъ
отъ окопи, наблюдателници и маскирани артилерийски
заслони, Добруджа, съ хода на костенурка, се но
сеше съ разветъ трицветъ на кърмата си. . .
По време на склянката въ осемь часа, когато
Лазаровъ предаваше дежурството си на втория помощнйкъ Статевъ—Добруджа пресече траверса на
балчишката скеля на разстояние ц-вла миля и обър
на носа си върху Каварна . . .

Снимка Асенъ Гавраиловъ

Слъзълъ Лазаровъ въ навигационната кабинка,
за да отбележи данните на дежурството си, той от
беляза на първата страница на съвсемъ новъ вахтенъ журналъ:
„29-и септемврий — 1918 година . . ." .
Л следъ това почна да нанася всичкит-Ь извивки
и курсове, съ които беха стигнали дотука, включ
вайки и данните за температурата и състоянието на
небето и морето.
Въ единадесеть часа беха на траверсъ на величественния носъ-клинъ Калиакра, оть чийто фаръ
български семафористи ентусиазирано, замахаха съ
флагъ и съ барети къмъ трицвъта, който следъ
малко бе сваленъ отъ кърмата.
Фичевъ се усмихна доволенъ:
— Криво лево изкочихме изъ минните загражде
ния. Единъ-два пжти като минемъ презъ тЪхъ и ще
имъ свикнемъ! — изказа той утешение къмъ себе
си и къмъ Статевъ . . .
Оттукъ Фичевъ насочи корабния носъ по румба
—огГт—изтокъ—къмъ—северъ. . . .
Изоставили МИННИТЕ заграждения задъ кърмата
си, оттукъ нанататъкъ имаха само една опасность:
да срещнатъ случайно нъкоя откжената мина. . . .
Фичевъ нареди непрекженато да има по единъ
дежуренъ на бака, отгдето да се следи за всичко
онова, което би се показало изъ гънкитЬ на водата
и, като изгледа дежурните моряци, той натърти:
— Момчета, оть сега нататък^ войната започва
и за насъ! Затова . . . — дигна той.пръстъ.
А следъ това той елт^зе въ салона си на кър
мата, поржча да донесатъ обеда му, бутилка евксиноградско вино, накара камариера си да навие и
пустне грамофона. . .
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— Лманъ отъ този фронтъ, г-нъ коменданте, —
— Дко ще се мре — нека поне весело да се
пресекоха го неколцина и си смигнаха лукаво.
мре! — усмихна се той къмъ камариера си.
— На фронта сме. . . Еднит* свършиха войната.
Къмъ два часа следъ об%дъ загубиха бръта, който
— Разбрахме я тази работа: сега ние започваме
бавно утънъ- и наточели се разтопи въ виолетовия
войната . . . — весело се разсмъха всички около
цвътъ на далнината. . .
Старъ, товаренъ параходъ, строенъ преди дваде- него.
— Та ще си отваряме очит-в на четири, та бла- •
сеть и петь години, Добруджа н-вмаше даже и елек
трическо осветление. Единственното му преимуще гополучно да я свършимъ! Л то — ще вземе да ни
ство бе, че имаше огромни трюмове. Тамъ, въ Фео- халоса некоя мина и... отидохме за храна на рибите*
досия, Фичевъ ш/вше да даде запечатанъ пликъ на — дигна той пръстъ и ги разпустна.
На другия день сутриньта Добруджа си тупа
германския офицеръ, който веднага игвлъ билъ да
ше вср-вдъ окржжностьта отъ вода точно, какта
пристжпи къмъ натоварването на парахода. . .
Заминали отъ Варна при наложителния слухъ за вчера, а по целия кржгозоръ нямаше никакви черни,
завземането на Солунъ отъ германо-българигв — минообразни кълба, отъ които се боеха всички.
Ветърътъ, който биеше въ носа и подемаше
всички отъ кораба знаеха ув-вренно, че този слухъ
требваше вече да бе потвърденъ. А и какъ можеше праздния параходъ като кратуна — значително бъ
да бжде иначе, когато орждието на централните намалилъ хода си. По обедъ, като изчислиха за гео
сили се б е показало непобедимо до сега? Черно графската си точка намериха, че отъ снощи наморе б е отдавна германо-турско-българско езеро. самъ винтътъ бе тупалъ само по петь мили на
Не беше ли време, щото и Егейско-море да стане часъ. Оказа се, че беха на средата на пжтя си
германо-турско-българско море ? Та посръ\цствомъ и между Калиакра и носъ Саричъ: точно между т-взи
Егея да обвиятъ, като въ стомана, целия Балкански- два носа надъ хиляда и шестстотинъ метра дълбочина.
полуостровъ отъ посегателството на англо-френците?
Пжтуването имъ продължи целиятъ день все съ
Какво може да бжде по-естествено отъ това?
сжщия успехъ и срещу сжщия ветъръ. . .
И тъкмо затова — грамофонътъ, поставенъ на юта,
. .'. На разсъмване наг третия день въ лево въ
свиреше едно следъ друго: Шуми-Мрица, Сливница далнината видеха последните проблесъци на фара
и Добруджански край, а командиръть весело се раз върху Саричъ, а следъ като развидели — почнаха
хождаше по палубата и настояваше:
да се очертаватъ и могжщественитъ- контури на
— Щомъ е дошло време и ние да водимъ вой най-южния кримски носъ, който отстоеше на около
ната — нека поне весело да я водимъ! И, ако ни двадесеть мили оттатъкъ траверса на курса имъ.
сбута некоя мина — нека поне съ пътни да е . . .
Кърсътъ на Фичевъ стоеше на двадесеть мили
Ц/БЛЪ день се носиха по гладко море, посредъ далече отъ Саричъ, защото отъ варненския флотски
облаченъ '^небосводъ и всрЪдъ тъмно-виолетовия щабъ беха го уведомили, че едно руско минно за
цвътъ на далнината . . . Делфинигв, които съпро граждане се сочи на цели десеть мили южно отъ
вождаха кораба, почти не изоставаха назадъ, защото. Саричъ. И, въ избегване,- за да не загази въ тази
вероятно, и Г Б вземаха по седемь мили на часъ. . , страшна зона—-Фичевъ сега весело константира, че
Преди слънцезалъза лъхна северо-източенъ вЪ- бъ на доволно почетно разстояние отъ опасна
търъ. Усили се. Дигна зжберчета по водата. Увели та зона.
чи ги на зжбери, които заудряха съ пената си въ
Татъкъ, право по носа, гжстъ димъ отъ усиленъ
лЪво-носовата часть на кораба. Небето повече тъм файропъ, като че ли се издигаше изподъ морето. . .
нееше и усилваше ручението си.
Скоро този димъ обрисува мачти около себе си, пос
Като се мръкна съвсемъ, Фичевъ събра матро- тави коминъ всрЪдъ т^хъ, окржгли туловище и об
зит-в си и, съ втренчени въ техъ очи, отсече:
рисува параходъ, който идеше почти по килватер— Очите си на четири ще отваряте! Деньтъ не ната линия на Добруджа . . . Бързо той се носеше
е опасенъ, а нощьта е преопасна! Сега ние сме на насамъ. И, едва-що беха пресекли траверса на Сафронта . . .
ричъ,отсрещниятъ параходъ издигна сигнални флагове.
(Следва).
ДОБРИНЪ

ВАСИЛЕВЪ

МАЛКИЯТЪ

КАПИТАНЪ

разказъ

Нашиятъ моторенъ в-втроходъ бъ вече добре
натоваренъ съ дърва. Три дни стоехме на котва
предъ Козякъ, за да изпълнимъ поржчката на тър
говеца. Дойде часътъ за отплуване. „Лкула* треб
ваше да бжде утре рано сутриньта въ Варна. Капитанътъ реши още вечерьта да бжде на рибарския
пристанъ, за да си почине презъ нощьта.
Снехме се отъ котва и носътъ зави къмъ Беленския фаръ. Платната бидоха развити и ние скоро
излязохме отъ малкия заливъ,
Като поехме право на северъ, североизточниятъ
вътъръ се усили. Докато вълните образуваха и се
вплитаха въ слаба гърченица1), забелязахме къмъ
г

) Турското „чалкънтия".

изтокъ на около две мили вече бели гребени На
шиятъ капитанъ усмихнато забележи:
„Ще има да дращимъ здравата'. Но той върваше въ своя малъкъ корабъ „Якула", чието родно
место б е далече нейде къмъ Ушакъ или Фиуме
Къмъ „черния носъ" ветърътъ се усили извън
редно много. На северъ и на изтокъ почерн-Ь. Черна
маса облаци, като че ли изведнъжъ изкочиха иззадъ небосклона, разлъха се като огромна лава,
потиснаха брега, надвесиха с е надъ морето и ™тъмниха света.
«р>=.и п ии
Минавахме вече устието на Камчия и току подъ
„змеиския носъ" .Акула" д а д е в ъ д е С но Капит^
нътъ виждаше, че тръбва да се отива срещу въл
ните, които идеха .точно отъ северо-изток!Тили да
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се щурмува, както казватъ моряците. Той заповеда
-да се снематъ платната и да се пустне моторътъ.
Въ него, въ своя хубавъ „дизелъ" той имаше без
гранична в-вра.
Макаръ и бавно ние се движехме напредъ.
„Вижъ, Калиакра ни праща това чернило, казахъ азъ.
„Че само Калиакра ли, додаде Твърдко, синътъ
на капитана, това страшно духло иде чакъ отъ Ру
сия, тя го праща на насъ.
Моторътъ бумтеше разяренъ отъ упорството на
вълните. Бела пЪна и тежки капки се сипаха по
пода, тъпото на „Якула" се люлееше здраво, блъс
кано безмилостно и свирепо отъ вълните.
Кучето „Чернакъ", което никога не слизаше отъ
борда, се бе притиснало въ подножието на предния
стожеръ и отъ време на време скимтеше. Вглеждахъ се въ очите му и искахъ да разбера какво
изпитва това малко и беззащитно животно предъ
развилнвлата се стихия.
Когато минахме на пресечката на военния постъ
„Островна градина" видехме, че всички войници
бъха излезли на площадката предъ поста и махаха
съ ржце. Те съчувствено следЪха нашата борба съ
бурята. Я ние въ това време требваше да вземемъ
още на изтокъ, за да сме далечъ отъ брега, изпълненъ съ канари, за всеки случай.,
Почнало бе и да се смрачава. Я „Якула" бе
дала най-голема бързина и повече не можеше.
Изведнъжъ, въ лъво отъ насъ, напредъ около
миля, едва забелязахме, че силно се премета нещо
бело. Язъ и капитанътъ разбрахме, че е малъкъ вЪтроходъ, борещъ се отчаяно съ вълните. Стожерътъ
отъ клатенето описваше огромна джга и се надвес
ваше надъ водата ту въ лъво, ту въ десно.
„Да идемъ на помощь, дадохъ азъ словесенъ
изразъ на първата мисъль, която мина презъ ума
ми, щомъ видехъ загиващата лодка.
Капитанътъ мълчеше. Язъ разбирахъ, че той ис
каше и бъ готовъ да помогне. Но съображаваше
дали не ще бжде завлЪченъ отъ вътъра близу
до брега, гдето има големи подводни каменни бло
кове и да не би, докато достигне до ветрохода,
последниятъ да е вече до самите крайбрежни скали
и тогава „Якула' да заседне или, още по-лошо., да се
удари въ техъ.
Но той реши. Дългътъ на моряка винаги надви
шава която и да е опасность.
Още завихме въ лъво подъостъръ жгълъ къмъ
брега, видехме какъ вътроходътъ се обърна при
единъ силенъ поривъ на ветъра и водата го зал-в.
ВълнигЬ го влачеха къмъ насъ, а й „Якула" го на
ближаваше. Капитанътъ застана на кърмилото, а
азъ и Твърдко на носа, съ вжжета въ ржце.
Макаръ и въ полутъмнина ние видехме вече
корабокрушенците. Дъното на ветроходната лодка
се бъ обърнало и се бе дало къмъ изтокъ, като
тъпото на умръла риба, носено отъ вълнитъ,
Тамъ се бъ покачилъ единъ отъ пжтницитъ. .
Втори пжтникъ се държеше за стожера, потопенъ
въ водата и по него се дотътри до горния обржчъ
на лодката. Двамата се обърнаха къмъ насъ, ма
хайки съ ржце. Извикахме имъ да се държать
здраво и да бждатъ уверени, че ще бждатъ спа
сени. Твърдко хвърли дълго вжже, то бъ прихва
нато отъ единия отъ нещастниците, той се залови
за него и лодката имъ бе повлечена изведнъжъ
отъ нашата .Якула', която даде въ мигъ рЪзко
на изтокъ навжтре въ морето, защото бъхме до
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стигнали на около двеста метра до скалистия брътъ,
а при такова вълнение лесно можехме да бждемъ
тласнати къмъ скалитъ или подводните блокове.
Тогава забелязахме, че въ потопената лодка има
още единъ мореходецъ. Той каза на своите дру
гари да вържатъ добре носа на гвхната лодка за
нашето вжже и по него да се довлъкатъ до нашия
корабъ, а той налегна здраво на дъсната стена, за
да може да изправи лодката и сжщевременно дър
жеше и кърмилото.
Двамата му другари се довлекоха до нашия подъ,
те бъха голи, въ спортни гащета. Прибрахме ги и
ги облекохме. Бурята започна да отслабва. Пови
кахме, и третия, кърмчията, но той отказа.
При това „Якула" по-бавно се движеше, защото
полупотопената в-втроходна лодка на корабокрушен
ците бе въ много неизгодно положение. Тя тежеше
неколко пжти повече, защото бе полуобърната,
напълнена съ вода, при това стожерътъ и платното
беха легнали въ водата и я теглеха надолу.
Но ние теглехме лодката здраво на влъкало и
съ големи мжчнотии завихме около носа Галата,
задъ който се разкри варненскиятъ заливъ съ свет
налия въ хиляди електрически лампи градъ.
Неколко пжти молихме останалия въ лодката
младежъ да дойде при насъ. Той, не само че отказ
ваше, но можа самъ, при единъ завой, да поизправи
за малко лодката, провлече се по свободния надъ
водата обржчъ на лодката до платното, което отъ
люлението на водата заедно съ напръчника се до
ближи до него, и да свлъче и прибере платното. За
да достигне това младежътъ на половина бъ потъналъ въ студената вода.
Изведнъжъ товарътъ на лодката намали и съпро
тивата, която тя съ влаченето на водата и платното
образуваше, изчезна. При това, като пропълзъ от
ново до. кърмилото, кърмчията съ едната си ржка
отново го пое и направляваше, а съ другата зачерпи навлезлата вода съ канче и я заизхвърля на
вънъ. Това изискваше грамадно усилие и умение и
много повече рискъ. Но сърдчениятъ младежъ из
пълни работата много добре. Вълнението намалъ.
Храбриятъ кърмчия усп-Ь, при отслабването на въл
ните да изправи още повече лодката и тя да бжде
вече не полупотопена, а да застане на обикновено
влекало. Колкото и да насочвахме вниманието си
къмъ курса на „Якула", която требваше да направи
големъ завой и да влезе въ залива, ние съ уди
вление следихме героичното държане на младежа
при кърмилото.
Той направляваше вече последното съвсемъ пра
вилно, за да бжде съ своята лодка въ л<илватеръ
на „Якула" и по тоя начинъ да улесни влаченето
по всички правила на плаването и лодководенето.
И той бе полуголъ, но съ наметнагь пуловеръ.
Зъзнеше.
„Якула" зави покрай голъмия външенъ фаръ на
варненското пристанище и влъзе въ тихия басейнъ.
Следъ осемь часова борба съ б-Ьсното море,
„Якула" пристана на рибарския кей на „Български
риболовецъ".
До нея бе и корабокрушенската вътроходка.
Тя бъ спортно, малко корито. Извикахме кърм
чията.
Тогава той се качи на «Якула". Гледахме го сь
възхищение.
Той обясни, че бурята ги сварила при единъ излетъ навжтре въ морето и ГБ тримата мислили, че
еж загубени. Борилъ се дълго, добре манипулиралъ
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„Щехъ да се стремя все къмъ брега, за да мосъ платната и кърмилото, но При единъ повратъ,
гатъ моите другари, които еж ми гости, да се спабурята надвила.
сятъ. Азъ щехъ да остана въ лодката си, докогато
— Но защо не напустна лодката и не дойде при мога, а следъ това щъхъ да се боря до последни.
насъ? — запитахъ азъ.
сили, зная добре да плувамъ.
„Не можехъ. Требваше да остана тамъ. Лодката
Погледнахъ носа на лодката. Тамъ бе номерътъ
е поверена менъ, азъ съмъ кърмчията, а вие знаете, .Сп. 42" и името „Моребойка".
че споредъ морските закони, капитанътъ последенъ
— Той е нашиятъ капитанъ — добавиха другите
напуща потъващия корабъ".
двама младежи. Като се сбогуваха и ни благодариха
Какъ се казвашъ:
сърдечно за помощьта, тримата отново влъзоха въ
„Витанъ Игларовъ!"
лодката си и съ гребане я закараха на нейната стаВгледахъ се въ него.
новка.
Това бъ седемнадесеть годишенъ възсухъ млаА азъ, отивайки си дома, не преставахъ да
дежъ, съ мургаво лице и изразъ на твърдость и мисля, какъвъ славенъ и вещъ капитанъ би билъ
тоя безстрашенъ младежъ, Витанъ Игларовъ, ако
увъреность въ силитъ си.
нъкога му се повери нъкой новъ, големъ български
„Ями ако потънахте? — запита Твърдко"
параходъ.
Младежътъ помълча, па спокойно отговори:

м. д-въ

Америка открита презъ Х-ия'вЪкъ?

С е в е р о - е в р о п е й ц и "предтз а м е р и к а н с к и т е , б р е г о в е

Историята разказва, че корабите на генуезеца
Христофоръ Колумбъ, следъ няколко месечно мжчи
телно скитане изъ океана само между вода и небе,
стигнали, презъ 7491 г., до непознати за тогавашния
свътъ брегове и така открили Америка.
Дотолкова дне;ъ сме свързали събитието за от
криването на новия светъ съ тая дата и съ името
на великия мореплаватель, че не се съмняваме, какво
заглавието на статията ни ще извика между чита
телите не една скептична усмивка. Толкова е попу
лярна историята за откриването на Америка отъ
Колумбъ, история тъй често разказвана и слушана
отъ ранните школски години. И до днесъ ние адми
рираме смълостьта и упоригостьта на първия европеецъ, стжпилъ съ шепа другари, изнемощели отъ
неравната борба съ океана и вече обезверени, на
далечния презморски континентъ. Слава покрива
името на Колумба.
Но наистина ли Колумбъ и неговитъ другари
еж първитъ европейци, открили Америка? Не еж
ли били тЬ изпреварени въ това историческо съби
тие отъ други мореплаватели не по-малко смели и
населяващи стария свътъ, но незаписали досега
подвига си въ историята?
Ето тия въпроси повдигатъ две наскоро публи
кувани въ Франция книги: първата — „1_е Уоуаде
бе 1_е1г 1_'Неигеих" (ЕсННоп сю Мазцие), отъ Сопз*аппп
\Уеуег, и още една — „1_а с1есоиуег!е о*е РАте^ие
раг 1ез Иогтап^з уегз Гап 1,000" (5ос1е*е сГЕс№оп$
деодгаргпо^иез, тагШтез е! союша1ез) отъ лейтенанть-полковника 1_апдю15.
Авторите на тия два труда искатъ да докажатъ,
че много преди Колумба, къмъ 1,000-а година (Х-ти
векъ), норманигв еж достигали на много пжти аме
риканския брегъ.
*
Кои еж били „норманигв" и какви подвизи еж
оставили за страницит-в на историята?
Ето що пише за твхъ и за СМЪЛИТБ ИМЪ набези
изъ ежеша М. Непоп въ „Мопсю е* Уоуаде5" (№ 139,
1. X. 1937 г.):
Норманитн еж сжщитъ тия племена, чиито, на
шествия оставяли толкова опустошения въ франкската земя следъ смъртьта на Карлъ Велики, и
които еж дали на края името си на една отъ днеш
ните французки провинции — Нормандия — на

преди Колумба

която осигурили оть това време мира и благо
денствието.
Познатъ е авантюристичниять имъ духъ. Тър,сейки свободни и плодородни земи, ТБ нехаели
предъ рисковете на откритото море, защото не се
задоволявали като финикийците да обикалятъ само
около бреговете. Отплували отъ Дания и Норвегия,
виждали ги въ северната и източната части на Ан
глия, край островите Феро, въ Исландия, Гренлан
дия. Тамъ те се спирали, построявали си големи
изолирани чифлици, въ които господарьтъ живъелъ
заобиколенъ отъ семейството си, робитъ си и нъколко другари.
Това е известно. По малко се знае, че тия без
страшни и диви моряци еж били сжщо тъй твърде
ловки търговци.
Норманите посещавали пжтищата, ползувани отъ
тогавашната голема търговия: морскиятъ пжть, който
воделъ отъ Ламаншъ къмъ Испания, рЪчния пжть,
който стигалъ отъ Финландския заливъ до Черно
море презъ Нева, Илменското езеро и Днепъръ1),
пжтя, който отвеждалъ презъ Елба, Одеръ и ду
навската долина до планинските гърла на АЛПИТБ
и до Италия.
Те изнасяли кожи, слонова кость, китова масть,
вълна, амбра и често роби. А внасяли въ северните
страни хуоавитъ платове на ориента, фландърски
тъкани, испански кожи, французки вина.
Тия хора, съ скитнически духъ и считащи за
вДЗ ВИДЯГЬ с в Ъ т ь
™™ Д я И М О единъ
" Д° к а т ° с * млади,
достигнали
день до Америка.
Старата история на -северните страни - отъ
която северна часть на Европа потегляли нормап п ! ™ * ™ е ° Т Ч а С Т И п о з н а т а о т ъ Разказите за
о?н ач То и ' КОИТ<1 ж и т е л и т * имъ си предавали
.отначало и презъ векове отъ уста на уста после
е ^ е ^ а н ^ к ^ Г 3 ™ - ТИЯ Р ' ^
"-Гнарича^ь
«азаниГ- I , ДУМа " 5 а 9 а 5 " - значеща нъщо като
сравнени и ^ ° п Р е д а н и е " ~ "огать да бждатъ
Ж н и съ гЙЙ° ^ ФРан«У3«итв стари юнашки
к о и т о \ ? и ^
Д ° - ° ™,
" - и м ъ - известните ф р ! Х и \ ™
^ Ж
1) Можеби, чрезъ този пжть норманит*
еж влизали въ
връзка съ нашитЬ земи? Б
пр.
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И тъй, две отъ тия я5адаз*разказватъ за откри
ването и заселването на Гренландия и Виндландъ—
6ЛФИН0
американския бр^гъ (гл. картата). ТБ ни описватъ пъ
тешествията, извършени последователно.отъ Лайфъ
ВА
гренрлнци/7
Щастливия, отъ по-малкия му братъ Торвалдъ и,
Х/1/7
най-после, отъ Торфинъ Карлзефни.
Ето, напримеръ, отплуването на Лайфъ.
Той натуска пристанището съ 35 спътници,
отъ които единиятъ се е казвалъ Тиркеръ. Първата
земя, която те намиратъ, е „отъ плоски скали, поч
ващи отъ прибр-вжния п%съкъ и стигащи до планинигв". Тя изглежда „изцъло лишена отъ добри
качества". Това е Хелуландъ. Тъ се връщатъ на
кораба, впускатъ се по морето и откриватъ втора
земя. Те спрЪха до бръта, хвърлиха котва, спустнаха лодка въ водата и излязоха на крайбрежието.
Намериха низка и гориста страна, съ големи про
странства б%лъ П-БСЪКЪ. Тогава Лайфъ каза: „Тази
страна требва да носи име, подходящо на приро
дата й: ние ще я наречемъ „Маркландъ". Качватъ
се отново на кораба и скоро сзверо-източенъ вътъръ ги отнася „къмъ единъ островъ, който се на
мираше въ северната часть на земята. Те слъзоха
на него и го изследваха; времето беше хубаво и
ТБ вид%ха роса по тревата; докосваха росата съ
ржцегЬ и устата си и струваше имъ се, че никога
по преди не еж вкусили нещо тъй приятно. Вър
наха се отново на кораба и пристигнаха до единъ
проливъ, разположенъ между този осгровъ и единъ
носъ, който сочеше на северъ. Отминаха носа къмъ
ВИНЯЛА НЯ, ЪЛй
западъ. При отлива се образуваха широки про
странства плитчини и те заседнаха съ кораба си.
Разстоянието между кораба и морето е големо.
Толкова много те гор-вха отъ желание да слезагь
на земята, че не можеха да изчакатъ прилива, за да
774**Фъ
подеме кораба имъ й избързаха къмъ земята на
едно место, кждето една ръка изтича изъ едно
ТЬРОЛ/ТДЪ
езеро.
Последниятъ етапъ отъ преплуването на Ятлантическия
Щомъ приливътъ повдигна техния корабъ, тъ, океанъ отъ норманигк КорабигЬ напускатъ Гренландия
взеха лодката и гребаха до кораба, който откараха на пжть за американскигЬ брътове (картата е изработена
до брега и въ езерото, кждето хвърлиха котва.
оть фр. лейтенантъ-полковникъ Ьап{*1о18),
Снеха на земята хамацитъ си и си построиха големи
навеси. Решиха да се настанятъ въ техъ презъ зи може още да се спори. Известно е, че около голе
мата и изградиха големи колиби. На това нъсто не мите исторически открития и имената, свързани съ
липсваха сьомги (риба), както въ ръката, тъй и въ техъ, споровегв не еж редки. Липсата на по-пълни
езерото, и то сьомги по-големи, отколкото всички и достоверни сведения, преплитащигв се и борещи
други, които бвха виждали по-преди. Мъхтностьта се често национални интереси и честолюбия затрудблизу наоколо имъ се стори, че притежава такива няватъ значително задачата на безпристрастния искачества, че добитъкътъ не би ималъ нужда отъ торикъ — върно и хронологично излагане на СВ-Бфуражъ за презъ зимата; тревата почти не побелява. товнитъ- събития.
Относителната дължина на дните и нощите беше
Тепърва сега предстои да се установи точната
по-еднаква отколкото въ Гренландия и Исландия..." листина по откриването на Америка; и ако тя бжде
Лайфъ изследва страната. Една вечерь забелязватъ, намерена въ новите версии, т. е., че нъколко сто
че некой липсва •— Тиркеръ. Отиватъ да го тър- летия преди Колумба северно европейскигв моряшки
сятъ. Когато го намиратъ, „той бъ твърде разве- племена еж стигали до американския брътъ презъ
селенъ", защото е открилъ лозя и грозде!
северната часть на Ятлантическия океанъ, правейки
спирания на о. Исландия и Гренландия, то историята
Двете „5ада5" еж въ тоя духь, низа отъ големи ще
требва да изправи една отъ най-важнитъ си
приключения, защото норманитъ се сблъскватъ не глави. Дали тогава името и подвига на Колумба
само съ морето и презъ зимата— съ гората, а още и ще бждатъ заличени и забравени? Сигурно не! Т Б
съ местнитъ обитатели — „скрьолингитЪ" — ин ще си останатъ все тъй живи и адмирирани —
дианци или ескимоси, които ту се появяватъ, ту из- представлявайки първото директно преминаване презъ
чезватъ и водятъ съ ГБХЪ упорити битки.
океана и важния моментъ за настжпилитъ презъ
епохата тъй големи промени отъ политическо, сто
*
Върху достоверностьта на тия нови исторически панско и културно значение. Само че ще тръбва да
построения за откриването на Ямерика, защитявани прибавимъ къмъ ГБХЪ И преди ТБХЪ още няколко
отъ посочените въ началото на статията фр. автори дати и имена, за да обогатимъ човъшката история
съ нови подвизи и нови смъ\ли завоевания на буд
Соп5*апгт-\Меуег и по-спец. ЬапдкМз - използуващи ния
и вечно търсещъ човешки духъ.
като главенъ източникъ тия сказания, „задаз —
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В Ъ Н Ш Е Н Ъ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДЪ
И презъ последнитв дни по фронтовете на испан които настяшили въ Абисинияследъ опита за поку
ската гражданска война се развиватъ събития отъ шение срещу маршал ь Грациани. Мисъ Разбондъ
гаиБмо значение за по-нататъшния изходъ на това иска отъ английското правителство да вземе енер
кръвопролитие. До като правителствените войски гични мерки срещу тия нарушения на международ
полагатъ извънредни усилия да запазятъ Мадридъ, ните нрави и обичаи. Опасявайки се, обаче, отъ
националистите, макаръ бавно, успеватъ да проник- усложнения и ново влошаване на отношенията съ
ватъ навжтре и да застрашаватъ упорството на сто Италия, английското правителство не дало ходъ на
интерпелацията.
лицата.
Като отговоръ на тия интерпелации най-видниятъ
Яла въпреки тия променливи успехи, трудно е да
се предвиди, какъ ще завърши това жестоко из италиански журналистъ, Гайда, пише, че Италия ви
требление, което, вече месеци наредъ, се извършва наги е отбътвала каквата и да е полемика съ ан
предъ очите на Европа и Обществото на народите. глийския печатъ. Сега, обаче, се налага да се приЗащото испанската братоубийствена война не може помнятъ.некои факти изъ английската колониална
да съсредоточи въ себе си вниманието на диплома политика на уважаемите английски хуманисти. Гай-,
тите, които презъ сжщото време имаха и още да споменава въ статията си за ГОЛЪМИТБ кланета
иматъ да разрешаватъ други важни въпроси, които презъ 1919 година въ Индия, извършени отъ ген.
застрашаватъ европейския миръ и приближаватъ Джорджъ Вакмондъ, издевателствата надъ индийци
те презъ 1921 и 1922 година, въздушната бомбарди
все повеча и повече призрака на войната.
Не отъ малко значение, напримЪръ, е и преду ровка надъ Ирацъ и ,пр. Въ заключение се казва,
преждението, което Италия отправи къмъ Лнглия. че английските политици требва да бждатъ по-вни
Италианскиятъ печатъ възбудено и съ особено не мателни, когато става въпросъ за колониални ме
годувание коментира интерпелациите, отправени въ тоди, защото и самите тЬ не еж били много ко
английската камара на общинитв отъ социалиста ректни въ миналото. Италианскиятъ журналистъ за
Блестеръ и мисъ Разбондъ срещу италианската по« вършва съ предупреждението, че фашистска Италия
литика въ Ябисиния. Съ интерпелациитЬ Италия н-вма да търпи никога, каквито и да е нападки и
остро се нападала за варварствата и екзекуциите, съвети по отношение на своята колониална политика.
Б. П.
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4 м. 38-7 с.
,.
4 м. 40-8 с.
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5 м. 16-3 с.
„
5 м. 57-8 с.
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9 м. 55-8 с.
Съед. Щати 10 м. 07-6 с.
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Япония
12 м. 41-8 с.
Щвеция
19 м. 07-2 с.
Съед. Щати 20 м. 57-8 с.
1 м. 10 с.
„
2 м. 22-5 с.
„
2 м. 37-2 с.
Дания
5 м. 45 с.
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И . II. 1936
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11. IV. 1935
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6. IV. 1935
1. VI. 1933
15. IX. 1935
7. VII. 1935
29. VII., 1933
12. VIII. 1934
2. IX. 1927
6. VII.-1934
3. 111. 1936
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28. III. 1936
7. Ц. ' 1936
5. II. 1935
18. I. 1936
2. IV. 1936
11. IV. 1935
10. IX- 1936
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Ню-Иоркъ
: Сеатлъ
Токио
Детройтъ
Портландъ
Токио
Болоня
Чикаго
Ню Хавенъ
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8 м. 32-4 с. 25. II. 1935
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»
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Италия
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»»
п

Германия
Съед. Щати

»
п

. с
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Ж
1 100 ярда
2 100 м.
3 200 м.
4 220 ярда
5 300 ярда
' б 300 м.
7 400 м.
8 440 ярда
9 500 ярда
10 500 м.
11 800 м.
12
1 '/ 2 миля
13 1000 я.
14 1000 м. •
15 1500 м.
16
1 миля
17 100 м. гърди
18 200 я. гърди
19 • 200 м. гърди
20 400 м. гърди
21 500 м. гърбъ
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100 м. гръди
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24 200 м. гръбъ
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„
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„
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„
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.,
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,.
_
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ш
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и
„
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„
6 м. 24-8 с. 1. X. 1933
м
„
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»
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Оидеп

„
„
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Копенхагенъ
Дънди
Дънди
Копенхагенъ
Ротердамъ
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Ямстердамъ
Копенхагенъ
Копенхагенъ
Манх. бийчъ
Ню-Иоркъ

„
Копенхагенъ
Ленгъ бичъ
Плауенъ
Плауенъ
Токио

„
„
Дюселдорфъ
Брунсвикъ
Толедо
Копенхагенъ
Ротердамъ

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
55
55
55
50
55
25
25
25
25
25
25
25
25
25
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м.
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м.
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м.
м.
м.
я.
я.
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м.
я.
м.
я.
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м.
м.
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я.
я.
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Дания
Холандия
Дания
Вел. Британия

„
Дания
Холандия

„
„
Дания

»
Съед. Щати
п

„
Дания
Съед. Щати
Германия
Германия
Япония
Япония
Япония
Германия
Съед. Щауи
„
Дания
Холандия

З а б е л е ж и а : — означените съ звездичка еж установени въ солена вода.
5. Да продава или търгува съ наградите, получени въ
Международната федерация на плуване (Р. I. N. А.)
свика .своя конгресъ презъ 1936 г. въ време на ХН-а спортни състезания.
Олимпиада'въ Берлинъ.
6. Да сключва договоръ срещу възнаграждение, пръко
Заседанията на конгреса се състояха на 7 и 16 ав- или косвено, като надзиратель на басейнъ или плажъ.
Надзирателите на плажове, които не еж задължени да се
густъ т. г.;
Конгресътъ е приелъ новите световни рекорди, дадени състезаватъ съ любители презъ време на службата имъ,
могатъ да се ползуватъ отъ възстановяване на правата имъ
по-горе.
Сжщиятъ конгресъ е приелъг и нЬкои изменения на на „любители" 90 дни следъ напущане на службата имъ.
.7, Да извлича облаги отъ спортното си име:
правилата на Ф. И. Н. й. Приета е следната редакция на
определението „любитель".
а) Като позволява и търпи изполуването на името си,
Счита се за любитель този, който се отдава на спорта като марка на фабрика или на стока.
само за удоволствие и за физическите, възпитателни и мо
Ь) Като приема изгоди пр-вко или косвено за използу
рални ползи, които произхождатъ отъ него, схващайки ване на апарати или стоки.
спорта само 'като почивка.
с) Като използува публичностьта, която изхожда""оть
Не е любитель и не може да вземе участие въ състе спортнит-Ь му победи, да получи срещу заплата или въз
зания и срещи, запазени само за любителите, този, който награждение служба, за която не е подходящъ по качества
въ плуване или всички други видове атлетически спортове, и дейность. изброени по-долу, извършва следните нарушения:
Забележка. Правилникътъ забранява да се приема въз
1. Извлича финансови облаги пръко или косвено, както награждение: а) за статия въ печата, която подписаниять
и материални награди отъ практикуване на спорта въ състе не е съставилъ. в) за сътрудничене въ филмъ, безъ да е
зания или срещи, както и отъ подготовката и тренировката си. ' кинемотографенъ актьоръ.
8. Да приема преко или косвено вреди и загуби по2. Съзнателно участвува, съ изключение презъ време
на военната си служба," въ състезания или срещи съ про поводъ непроизведени състезания или тренировки.
тивници, не отговарящи на определението „любитель" отъ
Професионалистите въ всеки отъ означените по-долу
Международната Федерация, която ржководи спорта. Изклю видове спорть еж 1рзо-(ас(о професионалисти по плуване:
чението, което се прави презъ време на военната служба,
йтлетизъмъ; гребане, ВайгаШоп, бейзболъ, баскетъ-болъ,
се отнася само за военни състезания.
боксъ, ВОТУНП^, крикетъ, колозядене, ЕзсНте, футболъ,
3. Приема оть организаторите . пжтни и дневни по-го голфъ, гимнастика, хокей, хандболъ, лакрось, борба, катаене
леми отъ действително направените такива, оправдаването съ кънки, тежести и гири, ски, тенисъ, стрелба, яхти.
Допущать се следните изключения:
на които требва да се извърши.
а) Преподавателите и учителите, вънъ оть преподавате
Забележка. Позволено е да се получаватъ обезщетения
дневни или за определено време и за разноски, но при условие, лите .по физическо възпитание, гимнастика и спортните
че ТБ не еж по-големи отъ действително направените треньори, преподаващи безъ специално възнаграждение въ
некое учебно заведение плуване, заедно, сь други пред
разходи.
мети оть учебната програма, запазвать качеството си »лю4 Да извършва обзалагания върху каквото и да е със
•• .бители"..
'
., ,'••• "
'.....
тезание по плуване."
-
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в) Позволени еж състезания или срещи съ професио
налисти, но безъ парични награди въ следните видове спортъ:
бейзъ-болъ, баскетъ-болъ, крикетъ, футболъ, голфъ,
хандболъ, лакросъ, тенисъ.
с) Позволява се на плувците — любители да се състезаватъ по спасяване на давещи се (плаване съ облекло,
спасяване съ кукли) съ прислужници въ кабините и над
зиратели на плажове при условие, че състезателите не получаватъ никаква парична награда.
Приложение. Всички точки отъ устава се отнасятъ,
както за плувците, така и за играчите на водна топка.
Сжщитъ- еж въ сила и за жените плувци.". . .
Както е определено по-горе понятието „военна служба",
се отнася за времето на служба въ войската, флота и авиа
цията.
Конгресътъ е приелъ единодушно следното предло
жение, което ще замести чл. 18 отъ устава.
Определението „любитель" (чл. 17) задължава всички
членове на националните федерации, приети въ Ф. И. Н. Я.,
намиращи се въ собствените имъ страни, или въ странство.
По предложение на Франция е прието изменение въ
устава на Международния съветъ по водна топка (първа
алинея отъ чл. 9 отъ устава на Ф. И, Н. Я,), както следва:
„Международниятъ съветъ по водна топка се състои
отъ осемь члена, избрани отъ Управителното тело на Ф.И.Н.Я."

МОРСКИ СГОВОРЪ
По предложение на бюрото на Ф.И.Н.Я. конгресътъ
е приелъ следните решения относно разширение на правата
на Упр. тело на Ф.И.Н.Я.:
„Управителното тело на Ф.И.Н.Я. има право да изменя
техническите правила по плуване, при условие, че изме
ненията се приематъ съ болшинство две трети отъ чле
новете му."
.
По предложение . на Япония конгресътъ е приелъ
единодушно да прибави къмъ чл. 28 (девета алинея) след
ното изменение:
„Въ всеки случай за следното състезание се определятъ най-малко първите и вторите отъ всека група и найдобрия отъ третите."
На края на чл. 29 се прибавя: •
„Разпределението на плувците въ полу-финалите се
определя отъ постиженията въ предшествуващите елиминатури, като се държи сметка за националностите, въ всеки
случай, числото на определените за полу-финалите требва
да се обяви предварително"
Приетъ е като новъ световень рекордъ постиже
нието на 11. августъ 1936 г. въ Олимпийския стадионъ въ
Берлинъ отъ Японския националенъ екипъ, съставенъ отъ
Уиза, 2и§шга, Ага1 и ТадисМ, които еж дали 4x200 м. свободенъ стилъ за 8 м. 51.5 сек.

Д. В.

Д е й н о с т ь т а на М о р с к и я с п о р т е н ъ л е г и о н ъ при в а р н е н с к и я к л о н ъ
н а Б.Н.М.С. п р е з ъ 1936 г.
Въ началото на годината Дирекцията на корабоплава
нето отдаде за дългосрочно ' използуване и стопанисване
на варненския морски спортенъ легионъ едно помещение
отъ 5 стаи, хангаръ, заедно съ кей и стапелъ, служили
по-рано за пристанищна работилница. По тоя начинъ, на
станявайки се удобно въ единъ кжтъ отъ варненското при
станище, легионътъ биде спасенъ отъ чергарство и можа
да запази лодъчния си паркъ*и инвентаръ при най-добри
условия.
Легионътъ брои 107 души членове, отъ които 67мжже
и 40 жени, между 13 и 43 годишна възрасть. Разделенъ

е на плувенъ и гребенъ отдели и разполага съ б гребни
и 1 ветроходна лодка (виж. снимката). За упражнения по
плуване варненското пристанищно управление отстжпи единъ
жгълъ отъ пристанищния басейнъ за образуване на плу
венъ басейнъ, като построи тамъ прегради отъ железни греди.
Занятията по гребане започнаха редовно на 1. априлъ
и продължиха до 23. ноемврий, като презъ зимата се остави
една лодка за извънредни гребания. По тоя начинъ легио
нътъ започва да прилага непрекженатото гребане въ всички
сезони. Плуването започна на 27. май и завърши на 18. септемврий. Дадоха се и два урока по ветроходство.

Легионеркитгь и легионеритгь
отъ варненския спортенъ ле
гионъ на състезанията въ
Бургасъ на 6. IX. 1936 гОтъ лево къмъ десно, прави:
М. Гочева, Ел. Мутафова, М.
Попова, лейт. Цв. Пановъ, 3.
Георгиева.Я. Щрасеръ, Я. Геор
гиева. Клекнали: Д. Поповъ,
М. Подрезовъ, Б. Савовъ, Г.
П. Димитровъ, Никиф. Димитровъ, Ил. Илиевъ, Г. Миндовъ.

МОРСКИ СГОВОРЪ
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Устроени беха 5 плувни състезания, две отъ които
имаха за цель да излжчатъ състезатели за предолимпийскигЪ общобългарски състезания и школа въ София. За
тъхъ е дадено сведение въ друга книжка на списанието.
Гребни състезания бидоха устроени два пжти. На вто
рото, за пръвъ пжть въ България се състезаваха въ тимови
гребни лодки шесторки и два тима отъ по 6 дами.
На състезанията въ Бургазъ по случай ХШ редовенъ
съборъ на Б.Н.М.С. взеха участие 1 плувецъ, 1 мжжки и
1. дамски тимъ гребци, спечелили и трите вида гребни
състезания на 12,000, 1,500 и 1,С00 м.
Презъ юлий една обслуга отъ 7 души гребци отъ ле
гиона, съ гребна шесторка, предприе крайбрежно плаване
до р. Царска ръка и назадъ съ пренощувания на 8 места.
Прогребаното разстояние отъ 280 километра, при сравни
телно спокойно море, е взето за 10 дни. Излази и екскур
зии бъха предприети 8 пжти.
На берлинската олимпиада легионътъ изпрати свой легионеръ — ученикъ за наблюдатель.
Теоритичната подготовка на легионерите започна съ
курсовете по морезнание, преминати въ 3 лекции отъ
Добринъ Василевъ, ржководителъ на легиона, 5 лекции
отъ Кр. Платниковъ, пилотъ наВарн. пристанище и 6 отъ
мичманъ Тр. Ивановъ. Практичните занятия по плуване се
водиха отъ Владимиръ Юрдакиевъ, ржководителъ на плув
ния отдълъ и Стефанъ Новакъ, треньоръ отъ Унгария.

Лейт. Г. ПАНЧЕВЪ

Гребните се водиха отъ Добринъ Василевъ, лейтенантъ
Цв. Пановъ, мичмани Ивановъ и Давидовъ, старшите ле
гионери Ник. Димитровъ, Ц. Ковачевъ, Б. Поповъ, Б. Солтировъ и др., а по ветроходство—отъ мичманъ Давидовъ.
Отъ плувците на легиона се излжчи една група, която
подъ ржководството на лейт. Цв. Поповъ обучаваше по
плуване децата на разните колонии при варненския клонъ
на Б.Н.М.С. на плажа на сжщия при морските бани.
Гребците, които взеха участие въ плаването до Ропо
тамо, при водачъ мичманъ Давидовъ, беха: Ник. Димитровъ,
Влад. Станевъ, Ив. Казаковъ, Бор. Савовъ, Бож. Солтировъ,
Георги Мин.довъ, Мих. Мишковъ.
Гребците отъ мжжкия тимъ, спечелилъ състезанията въ
Бургазъ при старшина Г. П. Димитровъ, беха: Мих. Подрезовъ, Дим. Поповъ, Н. Димитровъ, Г. Миндовъ, И. Илиевъ,
Б. Савовъ, Г. Колояновъ, а гребкините отъ дамския тимъ
на сжщите състезания, при лодководачъ, лейт. Цв. Поповъ,
беха: Ел. Мутафова, Л. Георгиева, М. Гочева, 3. Георгиева,
й. Щрасеръ и М. Панова.
Общо те еж снети на приложената снимка.
Легионътъ води и пропаганда на идеите на Б.Н.М.С.
На 19. ноемврий ржководительтъ Добринъ Василевъ говори
върху: „Проливите, егейскиятъ излазъ и българската морска
идея". На 30. ноемврий легионерътъ Вълчо Л. Грозевъ го
вори върху „Водните състезания на берлинската олим
пиада презъ 1936 г."

Възходътъ на Морския сговоръ

Споредъ устава на Българския Народенъ Морски Той взе участие въ Берлинската олимпиада съ свой предСговоръ, неговото Главно управително тело има двоенъ ставитель — наблюдатель, и смета, че въ олимпиадата на
съставъ: обикновенъ и разширенъ. Обикновениятъ съ 1940 г. ще може достойно да представи българина въ плува
ставъ ржководи и движи живота на организацията, а по- нето. Презъ 1937 год. сжщо ще се произведатъ всички ви
важните неща, въ реда на дейната програма, начертана дове морски състезания.
4. Детските морски летовища отъ година на година
отъ Съборите, решава разширениятъ съставъ, който се
растатъ: редовно пристигатъ деца-летовници отъ цела
събира най-малко два пжти въ годината.
На 16 и 17 тоя разширенъ съставъ има заседание, на България, дори и отъ най-отдалечените отъ морето краища
което се разгледаха следните въпроси и взеха следните като Видинъ и Петричъ, и резултатите еж отлични.
решения: 1. Отъ доклада на главния секретарь се виде, ^ Презъ 1937 год. още два отъ клоновете ще се сдоче макаръ много отъ културно-просветните организации биятъ съ собствени летовни сгради на место, подарено
въ страната да еж въ упадъкъ, Б.Н.Мф е въ възходъ и имъ отъ Г.У.Т. на Б.Н.М.С.
5. Организацията досега е имала една завидна, стегната
е направилъ значителенъ напредъкъ: — Само презъ из
теклата година клоновете му еж се.увеличили съ 30%, а и съзнателна дисциплина, дори когато уставътъ й не пред
членовете му съ 25%. Като констатира тоя радостенъ ре- вижда никакви санкции за бездейность и неподчинение.
Събранието, като констатира тоя фактъ • съ особно за
зултатъ, събранието реши: а) и тая година да се устроятъ
пропагандни седмици; б) да се продължи обхождането на - доволство, и въ желанието си да стегне още повече ре
клоновете съ четене, на беседи и за поддържане на връзката довете на организацията, на която предстоятъ толкова
между клоновете и ГУ.Т.; в) да се увеличи още повече, важни и неотложни задачи, реши да се предложи на
както числото, на клоновете, така и това на членовете; следния редовенъ съборъ той да направи такава промена
г) да се изпрати списанието на всички стари членове, като въ устава, че да се даде отъ сега нататъкъ право на
те пакъ се отчетатъ на клоновете; д) вече да се при- Г.У.Т. да взема санкции спрямо бездейните и неподчистжпи' къмъ реализирване на идеите, залегнали въ осно нени клонове, ако въ бждеще се укажатъ такива.
6. Всичи фондове на Г.У.Т. еж запазени, стабилизи
вите на организацията, —събиране на суми и доставяне на
единъ учебенъ или боенъ корабъ за нашия малъкъ, но рани и бавно, но сигурно растатъ.
7. Бюджетното упражнение 1936 год. на Г.У.Т. завършва
жилавъ и храбъръ воененъ флотъ.
2. Списанието се е печатало и пласирало презъ 1935 г. безъ дефицитъ, макаръ че то за издръжката си още -не
въ 1900 екземпляра въ. 1936 год. въ 3000, а презъ 1937 г. е получило отникжде нито стотинка субсидия, когато
други организации еж погълнали досега стотици хиляди
ще се печата въ 3200 екземпляра.
лева субсидии и пакъ еж въ упадъкъ.
3. Водниятъ спортъ, на който е главенъ и единственъ
Ние пожелаваме на Българскиятъ Народенъ Морски
ржководитель Б.Н.М.С. е тръгналъ вече по правъ пжть,
преодолелъ е много препятствия и лични интереси, и се Сговоръ все така .да върви отъ възходъ къмъ възходъ, за
е затвърдилъ. Днесъ Б.Н.М.С. има готови 8 плавателни да може не следъ дълго време да се сбжднатъ неговите
басейна (за които не е получилъ отъ никжде нито сто-, идеали: Велика България, здраво заседнала на трите си
тинка субсидия), въ строежъ-12, и въ проектъ 10 такива. морета: — Черното, Белото и Синьото.
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И з ъ живота и дейностьта на Б.Н.М.С.
решение на всички въпроси, които му бъха изтъкнати,
като съ това подчерта особното си разположение и вни
мание къмъ Б.Н.М.С.
На 28 януарий Главниятъ секретарь е посетилъ
клона въ Перникъ. Постройката на 50 метровия плувенъ
басейнъ е завършена и въ предстоещия сезонъ, съ пуща
нето на водата по новия водопроводъ, басейнътъ ще се
използува. Клонътъ се развива много добре. Усилено се
готви за изнасяне на вечеринка. Благодарение на обстоя
телството, че въ Перникъ се намиратъ много бивши въз
питаници на флота, клонътъ има добри условия за дейность.
'
Легионътъ при Б.Н.М.С. въ Варна взе участие съ
Негово Величество Царя трима възрастни плувци при- ловене на св. Кръстъ на
Двореца
праздника Богоявление. Ловенето на кръста се превърна
София
въ зимно плувно тържество, на което се състезаваха плув
Всички членове на Българския Народенъ Морски Сго ци отъ Б.Н.М.С, Съюза на моряцитЪ и Дружество „Коворъ и азъ поднасяме на Ваше Величество най-сърдечни рабъ". Плувецътъ Чардаклиевъ отъ легиона при варнен
благопожелания по случай рождения Ви день. Нека все- ския клонъ пръвъ улови св. Кръсть.
вишниятъ Ви дарува съ крепко здраве, за да дожив-вете
На 24 януарий Пловдивскиятъ клонъ е уредилъ сказ
дълги години, та подъ мждрото Ви ржководство да се ка отъ г. П. Дървинговъ п. о. з., заедно съ представяне
осжществи велика и мощна България, граничеща съ сво* на филма „Сражението".
бодни морета.
Въ заседанието си отъ 5. февруарий Г.У.Т. утвър
Председатель на Българския Народенъ Морски Сговоръ ди новото управително тъло на Русенския клонъ въ след
Стояновъ
ния съставъ:
Председатель: Константинъ Доневъ — адвокатъ
На 16 януарий се състоя заседанието на Г. У. Т.'ч
Подпредседатели: Ст. Узуновъ — държавенъ адвокатъ
въ пълния му съставъ. Присжтствуваха представители на
избранитв отъ събора клонове Пловдивъ, ПлЪвенъ и Пер- и Иванъ Фетваджиевъ — пом. кметъ на гр. Русе.
Секретарь : Влад. Георгиевъ — чиновникъ Б.Н.Б.
никъ. Г. У. Т. разгледа състоянието и досегашната дейКасиеръ: Ст. Мавродиевъ — касиеръ Д. Пол. Служба
ность на организацията, като изслуша докладитЪ за по
Домакинъ: Георги Ценовъ — чиновникъ Д. Пол. Служба
стигнатото по разнитЪ отдьли и даде своитЪ препоржки за
Заведващи водния спортъ: Панайотъ Кушевъ — чинов
въ бждеще.
Съгласно решението на Г. У. Т. делегация въ съ никъ при русенското пристанище и Янгелъ Казанджиевъ
ставъ Ял. Маноловъ, Т. Тодоровъ и Гл. секретарь на 25 — работникъ — Д. П. Сл.
януарий се яви предъ господина министра на войната по
Съветници: Я. Дж. Майоровъ — адвокатъ," инж. Дередъ въпроси, засътащи организацията. Господинъ мини- листояновъ и инж. Ефтимовъ.
стръгь изслуша изложението на делегацията и даде разМедиц. съветникъ — д-ръ В. Казанджиевъ.
Контролна комисия: Христо Стомоня.- ' .' ~ ковъ — зам. прокуроръ при апел. сждъ,
Иванъ Цачевъ — директоръ на русенската
Популярна банка и Никола Капниловъ —
; търговецъ.
*^м"
За указани ценни услуги отъ редъ
$ й години на ямболския клонъ на организа4' щ цията ни, клонътъ, въ общото си годишно
^
събрание на 7 февруарий, е провъзглаЧ»ЗЯЙ|РУ*^** а с и л ъ з а почетна членка госпожа Ваца Бояджиева
^Ш'^^Г^м
> председателка на ямбол. клонъ
' " ^ » о т ъ ^- ъ ю з а з а з а к рила на децата въ БълЦ7*алЗ гария. Госпожа Бояджиева е известна съ
К~^* своята обществено-културна дейность въ
Ямболъ и напълно заслужено получава
гласуваното й отличие отъ ямбоския ни
клонъ.
На 6 февруарий пловдивскиятъ ни
клонъ изнесе своя традиционенъ морски
балъ] въ салонитъ на Военния клубъ.
На »3 февруарий т. г. е починалъ
въ София следъ операция членътъ на ям
болския ни клонъ майоръ Лазаръ Зашевъ.
Спортниятъ легионъ при ловечката гимназия презъ 1936 г.
Богъ да го прости!
По случай рождения день на Н. В. Царя между него
и председателя на организацията б-вха разменени следнигв
телеграми :
Стояновъ
Председатель на Българския
Народенъ Морски Сговоръ
Варна.
Вамъ и на всички членове отъ Българския Народенъ
Морски Сговоръ благодаря сърдечно за хубавигв благопожелания, които ми изпращате за рождения день и за
преуспъване на морска България.
№ 207 — Кричимъ.
Царьтъ

_.

Редакционенъ комитетъ на сп. „Морски сговоръ": Д-ръ Я. Арнаудовъ, Д-ръ;П. Скорчевъ—
Д-ръ Г. Пасналевъ, Д-ръ Стр. Стояновъ и лейтенантъ Г. Панчевъ.
'

СЪДЪРЖЯНИЕ: 1. Къмъ Бъло море—отъ В.Игнатовъ. 2. Св. Никола—(стих.) отъ Ив. Тамамджиевъ 3 Владението ня
морето—отъ лейт. Панчевъ. 4. Подводницитъ и борбата с ъ тъхъ—отъ лейт. Панчевъ. 5. Изъ действията на ян
глийския подводникъ .Е 11" въ Мраморно море—отъ Панчевъ. б. Използуване на подводницитъ за на««ня
цель — отъ инж. М. О. 7. Ескадрата на привиденията — отъ мичманъ отъ флата. 8. Епизодъ изъ в о й н а т я —
отъ П. Л. Шишкозъ. 9. Малкиятъ капитанъ — отъ Добринъ Василевъ. 10. Лмерика открита презъ Х-ия в*»-к •»
— отъ М. Д-въ. П. Външенъ политически прегледъ —отъ Б. П. 12. Воденъ спортъ. 13. Дейностьта на м«п
ския с п о р т е н * легионъ при варненския клонъ на Б.Н.М.С презъ 1936 г. —отъ Д. В. 14 В ъ з х о д ъ т ъ на тм«п!
ор
ския сговоръ — отъ лейт. Г. Панчевъ. 15. Изъ живота и дейност» та н=< Б Н м г
"

Открива се подписка за
четиринабесетата гобина на сп.

,Дорски СгоЬорз

и

органа на
Българския Народена Жорски СгоЬора

Абонамента- за България 150 лЬ.,за странство 200 лЬ.
На членове на Б.Н.Ж.С се праща
9арол\з.

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО - В А Р И Д
Дружеството поддържа редовни съобщения Ьтъ черноморските пристанища
и Дунава до севернигЬ европейски страни: Франция, Янглия, Белгия, Холандия,
Германия, Дания и пр.
Освенъ тая континентална линия, която се Поддържа съ три първокласни
линейни параходи типъ .Родина", дружеството поддържа редовни и извънредни
линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Тур
ция, Гърция, Италианските острови — Додеканеза* Сирия, Палестиня и Египетъ,
| к а т о се посещаватъ попжтнитЬ пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейруть, Хайфа,
Нлександрия, Портъ Саидъ и Пирея.
?
Тия последни пжтувания давать възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни
най-много и съ разходи, които не надминавагъ ония, необходими за преживяване
въ страната за сжщото време, да се видятъ останкитЬ 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.
Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокъ, се извършватъ съ големи и луксозни пара
ходи, типъ — „Царь Фердинандъ" при всички удобства за приятно и неусетно пжтуване по морета,
- които съдържать безподобни природни красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мряморно море, Дарданелите
и осеяния съ острови Архипелагъ, много отъ които се издигатъ на хиляди метри надъ морската повърхность.
Последното пжтуване дава възможность да се посетятъ и всички свети места на еврейската,
християнската и мохамеданската религия.
Никое друго пжтуване не може да даде толкова големо 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 яЕвдокия'.
Освенъ горнитв редовни линии, дружеството презъ летните месеци прави и извънредни п ж 

тувания отъ Варна д о Цариградъ съ параходите „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" съ пре
стояване въ Цариградъ три цели дни.
Пжтуването между двете пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Презъ сжщите летни месеци п/х „Евдокия* плава крайбрежно по специално разписание, съ
намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ целото българско крайбр-вжие
въ течение само на 36 часа.
И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до
Яхтополъ и обратно, пжтниците нощуватъ на параходитЬ и, ако желаятъ, могатъ да получаватъ и
храната си тамъ на сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифите- на всички пжтувания, които извършватъ корабите на Бъл
гарското търговско параходно д-во, редовни и извънредни, еж дадени въ отделенъ проспекгь, 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. Цените на билетите за Александрия съ редовните съобщения, които се поддържатъ два'
пжти въ месеца съ параходите .Бургасъ" и .Ц. Фердинандъ", само отиване или само връщане, безъ
храна, еж:
I класъ — 3915; II - 2915 и III - 1915. ;
Презъ летните месеци, отъ 1-и юний до 15 септемврий, се установява специална тарифна за
отиване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на
престоя на кораба въ некое пристанище по разписание, както следва:
I класъ — 6015 лв. II — 5015 и III — 4015 лв., включително и храната.
'

II. Цените на билетите по нашето крайбрежие отъ Варна д о Яхтополъ и обратно,
съ п/х „Евдокия*, по летното 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 111 — 170 лв. безъ храна.
III. Цените на билетите д о Цариградъ й обратно, съ п/х „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ",
презъ летните месеци, съ престой въ Цариградъ три дена и нощуване на параходитЬ, еж:
I класъ отъ лв. 2100 до 1600 споредъ положението на местата
II .
.
. 1550 » 1150
„
„
,
Ш . . .
700

За храната се плаща:

.
1
I
I
I
а
1

по Александрийската линия: закуска - 22 лв., обедъ — 70 лв. и вечеря — 70 лв. а пъленъ
дневенъ абонаментъ по 150 лв.
По крайбргьжието отъ Варна до Яхтополъ и обратно, презъ летнитЬ месеци, пъленъ дневенъ
абонаментъ отъ закуска, обедъ и вечеря — 80 л а
До Цариградъ и обратно, презъ летния сезонъ.само съ параходитЬ, които правятъ екскурзии
— се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за ц-Ьлото пжтуване — 452 лв.
При редовнитть пжтувания — съ п/х .Евдокия" крайбр-вжно се плаща за закуска 15 лв. а за
обедъ и вечеря по 50 лв., пъленъ абонаментъ — 100 лв.
*'
Намаления: правятъ се само отъ редовнитъ тарифи, за отиване и връщане предплатено 15&
за групи по-големи отъ 25 души — по споразумение.
Горното важи за 1936 година.

