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А Л . МАНОЛОБЪ

ДУНАБЪТЪПреди Аспаруха племето ни бгь свързано съ портъ и чрезъ него българските войски се насочи
Дунава, а когато Аспарухъ прегази великата ръ ха на северъ.
ка, той свърза зачатието на българската държавНашитгъ освободители и въ последствие въ
ность още повече съ него.
новото ни княжество ни оставиха за него време
Симеонъ получи първата си държавническа и вдинъ отличенъ военно-транспортенъ флотъ.
военна закалка на Дунава.
Отъ освобождението и до сега нйй построи
Новата ера за българската свобода газеше хме, на Дунава добри пристанища, поставихме
Дунава ту къмъ северъ, ту къмъ югъ, когато бъл на тгьхъ и български понтони, които здраво свър
гарските апостоли чрезъ неговитгь води нахлува захме съ брега — всичко що бгь близко до земята
ха съ идеята за свобода въ заробеното ни Оте направихме; не възобновихме и почти нищо не
чество.
направихме само на Дунава.
Поетътъ Ботевъ извърши първия си войнишки
Въ България има държавници и обществе
подвигъ чрезъ десантъ на Козлудуй; нашитгъ осво ници, които повече обичатъ да гледатъ на Дуна
бодители презъ Дунава гръмнаха първа пушка за ва гръцко, холандско и какви ли не други знамена,
освобождение.
отколкото българско; за тгьхъ поуката отъ ми
Въ осемдесеть и пета година Видинъ бгь спа- налото не е нищо, приемственостьта не е факсенъ отъ дунавската флотилия, която му създаде торъ въ държавния животъ — колчемъ допремъ
единствения тилъ. Въ голгъмата война Дунавътъ до водата зла орисия виси надъ нашата Родина.
бгь голгьма артерия за воененъ* и търговски транс- Кжде да търсимъ причинитгь: дали не въ нгькак-

ь«г,;»***>»*"Ь'

Дунавъ.край Видинъ
— БабинигЬ Видини кули
Картина отъ С Титириновъ
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ви сила, които винаги раздгьлятъ българската чрезъ импровизирани сргъдства, които неочаквано
дадоха резултати по-добри отъ очакванитгь.
общественость и държавна мисъль?
Подъ покровителството на Н. В. Царь БоИ ето на 13 мартъ т. г. единъ народъ, ед
накво униженъ а оскърбенъ като насъ, хвърлилъ рисъ III започна развитието на нашитгь ргьчни и
лозунга на народностьта и го въздигналъ като морски стопански и военни сили. Минастърътъ
политически пранципъ, прегърналъ хубавото на на желгьзницитгь* и пристанищата г. Михаилъ
Фридрихъ Ницше: човгькъ да се стреми чрезъ уси Иововъ -пръвъ лансира голгьмата замисъль къмъ желие да стане „свръхъ човгькъ" (ОЬегтепзсп), интенлп>знопжтнитгь ни главни артерии на южна и
зивно да развие енергията и да си зададе за са- северна България, да постави въ паралелъ третия
чоцель идеята върху волята за мощь, обяви и великъ пжть Дунава, като създаде новия тър
аншулса и замгьсти старата дунавска империя говска флот ъ; работата тръгна добре, обаче, се
спъна нгькжде си отново отъ неизвестни сили. Да
Австро-Унгария съ великия Райхъ на Дунава.
Една нова военна и стопанска сила се яви на припомнимъ ли думитгь на Отца Паисия: „0>
Дунава. Нпколко десетки пасажерски параходи, неразумний июроде" ?
За да се създаде единъ селски пжть, всички
нпколко стотанъ мощни влгькачи, нтьколко хиляди'
шлепове и танкове — това е стопанската и мощь; викаме: „осанна", за да се създаде великиятъ бъл
усилениятъ строежъ на ргьченъ воененъ флотъ — гарски дунавски пжть, почти всичка викаме .разп
ий го". Не бива повече. Българщината и българскитова е бждещата военна мощь.
Раздвижиха се умоветгь у нашитгь съседни ятъ духъ тргьбва и ще викнатъ най-после и на
държави, раздвижиха се просвгьтенитгь умове у Дунава „осанна".
Ако вие народни и обществени водача же
насъ, защото не може да има нито народность,
нито стопански напредъкъ, аг: къмъ приятел лаете истински да украсите българската корона
съ новъ скжпоценъ камъкъ, помогнете да се проведе
ството не се прибави: ,всгькиму своето".
Шепа ратници около отдгьлението Корабо здравата българска замисъль на министъръ Иовоплаване — моряци и инженери туриха началото ва, тогава и ний редомъ съ васъ ще извикаме
на пасажерската служба по нашето крайбргьжие българското мощно морско „ура"!
ЛЕЙТЕНАНТ/Ъ ПАСПАЛЕЕВЪ

МОРСКА ПОЛИТИКА
Всички велики държави презъ настоящата
год/на попаднаха подъ знака на трескавите въоржжения, главно на морските такива. Ние каточе
отново се намираме въ епохата преди Вашингтон
ската конференция, когато въ просторите на Ат
лантическия и Великия океани и въ Средиземно
море изникна съперничеството въ морските въоржжения. Последното бЬ предизвикано отъ из
дигнатия лозунгъ „свобода на моретата", лозунгъ
макаръ и справедливъ самъ по себе си, но неприемливъ за Англия, тъй като засегаше нейното
политическо и стопанско господство.
Следъ световната война Янглия, Америка и
Япония започнаха да строятъ морски чудовища,
надминаващи онези, които се сражаваха въ Ютландския бой. Тоя строежъ включваше 36 големи
бойни единици на обща стойность 200 милиарда
лева. Съединените щати хвърляха луди пари, само
за да създадатъ флотъ, способенъ да противостои
на английския. Съ натиска на своята финансова и
морска мощь Вашингтонъ реши да осжществи
свободата на моретата на всека цена. Както е из
вестно, това грандиозно надпреварване въ въоржженията се завърши сь редица международни кон
ференции по морското разоржжение, които уравниха американския съ английския флотъ.
Това равенство се оказа голямо достижение
на Съединените щати по пжтя за осжществяването
на поставената задача.
Англия загуби своето неоспоримо превъзход
ство по моретата, главно въ водитв на Великия
океанъ. Настжпи промеждутъкъ на затишие, което
не засегна басейна на Средиземно море, кждето
морското съперничество между Франция и Италия
не само не се прекрати, но напротивъ се засили.
Това въ момента б^ше изгодно за Англия, тъй
като й даваше възможностьта да осигури своето

господство по надлъжния средиземноморски пжть
Гибралтаръ—Суецъ.
Въ случая помогна умелата дипломатическа
комбинация. Имайки предъ видъ тогавашната изостреность на взаимоотношенията съ Франция, съз
дадени поради редицата политически и стратеги
чески мероприятия въ близкия изтокъ, които французигв предприеха за осигуряване на своята часть
въ иракския нефтъ и за отслабване позициите на
Англия върху придобитите следъ големата война
петролни извори; опасявайки се отъ по-нататъшно
то разпространение на колониалната политика на
Франция въ Африка, когато Франция въ стре
межа си да осигури по-благоприятни вжтрешни по
литически условия поведе подобрението, органи
зацията и разширението на африканските колонии
къмъ страната на Г*ибралтаръ, английската дипло
мация нам%ри за най-уместно да сближи Италия
съ Испания.
Подъ • пълното съдействие на Англия, между
Италия и Испания беше сключено морско спора
зумение, по силата на което всички военно-морски
проблеми на дветв държави, включително и съв
местното разработване на корабостроителните про
грами, требваше да бждатъ подлагани на предва
рително взаимно разрешение и съгласуване. Това
беше твърде ловка маневра, която чрезъ противо
поставянето на съединения итало-испански флотъ
на френските средиземноморски сили, не само оси
гуряваше господството на Англия въ Средиземно
море, но и чрезъ тЬсното споразумение съ Испа
ния, която се намираше подъ силния британски
финансовъ натискъ, се слагаше известна юзда върху
морската политика на Италия.
Обаче, като засили по тоя начинъ стратеги
чески италиянския флотъ, Англия едновременно се
презастрахова чрезъ морското съглашение съ Юго-
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славия и Гърция върху почвата за възстановяване
на ТБХНИТ-Б морски сили и разширение на базите.
Получи се парадоксално положение: отъ една
страна, поради нарастването на англо-италианскитъ
колониални противоречия, италиянскиятъ флотъ се
смъташе отъ Англия като враждебенъ, а отъ друга,
въ нейнит-в близкоизточни и африкански противо
речия съ Франция, той се считаше приятелски.
Създалото се военно-морско политическо по
ложение на средиземноморския театъръ предла
гаше на Англия господствуващо положение, когато
неочакванно произлезе ново събитие: гръмкото
появяване на Германия.върху международната арена.
Това събитие разбърка всички карти на сложната
английска игра.
Остротата на взаимоотношенията между Фран
ция и Италия се изглади мигновенно; нъщо повече,
т*зи отношения се превърнаха въ приятелски. По
литическите и териториални отстжпки на Франция
спрямо. Италия по западното крайбрежие и Чер
веното море, отстжпки, които окрилиха римската
колониална мечта, задължението на Италия да не
претендира за френското господство въ западната
часть на Средиземното море и споразумението,
което признаваше източната часть на това море
като сфера на влияние за италиянския флотъ, из
гладиха мигновенно всички остри жгли въ взаимо
отношенията на дветъ страни.
Френско-италиянското морско споразумение
се яви, като чувствителенъ ударъ за Англия, осо
бено като вземемъ предвидъ постигнатото по собственната й инициатива итало- испанско спора
зумение.

Победата на Италия въ итало-абисинската
война и революцията въ Испания усложниха създа
лото се положение. Веднага ясно пролича нетрайностьта на политическите и стратегически позиции
на Англия въ най-важния участъкъ на големия им
перски пжть и слабостьта на неговата защита, ос
нована изключително върху господството въ Гибралтаръ, Малта и Суецъ.
Конфликтътъ между Англия и Италия, който
едва не се превърна въ въоржжено сблъскване,
убедително показа грандиозния технически напредъкъ на въздушнитЬ и подводни сили, осигуряващи
значително стратегическите предимства на държа
вите, разположени по крайбрежието на Среди
земно море, като повдигна наново въпроса за за
щитата на английските съобщителни линии.
Централната позиция въ системата на тази
защита, островъ Малта, изгуби своето предишно
значение, тъй като се намира подъ непосредстве
ната заплаха на въздушните сили отъ 17-тЬ ле
тища на Италия, Сардиния и Сицилия, и на мно
гобройните флотилии отъ най-нови подводници и
най-бързоходни италиянски кръстосвани и торпе
доносци.
Като последица отъ това се яви тежката за
лондонското адмиралтейство мисъль, че сръдиземноморскиять надлъженъ пжть не представлява вече
надеждно звено за голямата английска кръвоносна
артерия, и че цълата дислокация на английските
морски сили и системата на технитъ бази е съм
нителна. Поради това се възобнови повдигнатиять
презъ 1934 година отъ лордъ Страболджи въпрось,
относно необходимостьта Англия да се откаже отъ
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средиземноморския пжть и да се възвърне къмъ ста
рия такъвъ около Африка, като възложи на ан
глийската средиземноморска ескадра съ бази Хайфа
и островъ Кипъръ ограничената задача за защита
на пжтищата отъ Черно море и Египетъ къмъ Суецъ.
Безспорно, че пжтьтъ около нось Добра На
дежда доставя нови трудности, отхвърля цълата
установена система на британската морска търго
вия и изисква колосални средства за прекроява
нето на мрежата отъ бази и значително засилване на
корабостроителната програма, обаче, споредъ мне
нието на лордъ Страболджи, другъ изходъ н-вма,
тъй като единъ новъ конфликтъ въ Средиземно
море може да доведе до неминуеми последици.
Сега тази идея наново е обхванала широкитЬ
английски кржгове, които еж на мнение, че главниятъ морски стратегически центъръ на Англия е
необходимо да се пренесе въ трижгълника, образуванъ отъ островигЬ Света Елена, Азоритв и
Тринидадъ, като главната маса на флота требва
да се отдалечи отъ Англия и се съсредоточи въ
открититЬ и безопасни отъ въздуха води на Ат
лантическия океанъ, нЪкжде по югозападния брътъ
на Африка, откждето само е мислима, при днешнтиъ обстоятелства, възможностьта да се разпро
странява английското господство върху моретата.
Разбира се, за прокарването на такива планове е
необходимо дълго време и много милиарди.
Съгласно англо-германската морска спогодба,
нарастването на германския флоть следва като
постоянна сЬнка това на английските морски сили.
Обаче требва да се вземе предъ видъ извъредно
важното обстоятелство, че тази нарастваща сЪнка
изцело ще обхваща по съвременни и технически
по-добри кораби, отколкото по-големата часть на

вече сжществуващите английски единици, особенно
линейните, построени още въ епохата на Светов
ната война, поради което процентното отношение
на германския къмъ английския флоть 35:100 фак
тически ще има увеличенъ качествено числитель
при запазенъ знаменатель.
Този крайно важенъ факторъ, наредъ съ военно-договорнитв взаимоотношения, които сжществуватъ между Германия, Италия и Япония, а сжщо
и поради заявлението на американското прави
телство независимо отъ своята принципална преданность къмъ идеята за мира да счита за необ
ходимо запазване равенството на своя флоть съ ан
глийския, предизвикватъ съмнение въ възможностьта
на Англия да възстанови разклатеното си господ
ство надъ моретата, дори и при изразходването на
отпуснатите отъ английското правителство 600 ми
лиарда лева.
Само съ хегемонията върху моретата, въ те
чение на три вЪка, Англия е можала да създаде
най-голъмата световна империя, црестижътъ на която
лежеше изключително върху мощьта на бойния й
флоть, на който нъмаше равенъ на света.
Обаче, презъ 1930 год. въ резултатъ на не
поправимо грешната политика на работниче
ското правителство английскиятъ флоть намали до
висша степень своето вековно превъзходство и
престана да бжде единствения арбитъръ въ военно
политическата обстановка на моретата.
Въ желанието да поправи тая еждбоносна
грешка, сега Англия е готова да изразходва гра
мадни суми и средства, за да създаде флоть, на
пълно способенъ да противостои на всъки противникъ или на всека комбинация отъ неприятелски
морски сили.

ДИМ. ДОБРЕБЪ

ВЪЛНИ
Подъ високия скалиегь брътъ стенатъ въл
ните, а вь плача имъ мрачното небе се вслушва.

биватъ, тътнатъ
въздишки.

Вълните стенатъ и въ лудъ бъгъ разбиватъ
гръдь о високия бръгъ, въ морското ширине едва
пълзи корабъ, вътърътъ свирепъ подъ нечий
подслонъ жадува да се свий.

Оплакватъ вълните разбитата красота и мощь
на безименитЬ борци, пропаднали въ глжбинит*
съ своите кораби.

Непрогледна тъма припада, и самотенъ лжчъ
не целува разбунената морска ширъ, не пронизва
гордия мракъ.

морските

бездни

съ

огромни

Плачътъ на вълните е плачъ на милиони
майки по смъртьта на своите скжпи рожби.

Плачатъ вълните, вътърътъ свисти, корабътъ
въ ширинето едва пълзи къмъ непознатите земи.
Стенатъ вълнитЪ подъ високия скалистъ брегъ,
къмъ високия брегъ летягъ и въ непрогледния
мракъ подгонени отъ свирепия вътъръ се разби
ватъ, за да се родятъ отново.
Въ бегь летягъ вълнитЬ къмъ скалистия брегъ
— връхлитатъ една връзъ друга, погиватъ и сте
натъ, а мрачното небе се вслушва въ стенанията.
Плачъть на милиони майки, велики страдалници по злата еждба на своите синове, борци съ
вълните.

Вълнит-Ь стенатъ, въ своя бегь лудо се раз-

Плачатъ вълните, а нощьта мълчи, пълна съ
тревога и съ страхъ.
Вълните стенатъ, а тъхниятъ стонъ е викъ
човешки на хиляди осиротели сърдца.

— —
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САВА Н. ИБАНОБЪ, кап. I рангъ

НАПУСКАНЕТО ША К А Б А Л А
Въ края на 1912 и началото на 1913 година,
въ течение само на б месеца, Турция б е разгромена оть държавите на Балканския съюзъ — Бъл
гария, Сърбия, Гърция и ЧернаТора. Подобно на
поговорката „Сговорна дружина планина повдига".
съединената млада и енергична сила на Балкан
ския съюзъ съ светкавична бързина помете огь
полуострова многочислената стара и изпитана въ
дълги войни турска войска, като една часть оть
нея унищожи, друга — плени, а това, което оста
на оть нея, изтика й натжпка задъ чаталджанскиГ Б позиции, които служеха за непосредствена от
брана на Цариградъ. Следъ продължителните про
такания на преговорите въ Лондонъ мирниять
договоръ между съюзниците и Турция б е подписанъ на 17 май 1913 година въ Сенъ-Джеймския
дворецъ. Съгласно този договоръ за миръ, султанътъ отстжпваше на СЪЮЗНИЦИТЕ всички свои ев
ропейски владения западно оть линията Еносъ —
Мидия.
Съ това, обаче, балканскиять въпросъ не по
лучи задоволително решение, защото следъ под
писването на договора за миръ появилите се раз
ногласия между съюзниците по отношение подял
бата на освободените земи се изостриха твърде
много- Въ края на месецъ май 1913 година съюз
ниците бЪха предъ прага на една междусъюзна
война. На едната страна беше само България,
застрашена въ тила си отъ неприятелски настро
ените Турция и Румъния, а на другата страна
б-вха. останалите досегашни наши съюзници —
Сърбия, Черна-Гора и Рьрция.
Българската войска започна да се готви да
посрещне една нова война. И тя не закгсн-в да
дойде. На 16 юний 1913 година презъ нощьта
срещу 17 сжщия месецъ нашите войски полу
чиха запов^дь да настжпятъ и атакуватъ бившитЬ
си съюзници съ цель да ги принудятъ да изпълнятъ задълженията си къмъ насъ. Скоро следъ
това Гърция (на 21. VI. 1913 год.) и Сърбия (на
25. VI. 1913 год.) обявиха война на България, а до
края на окщия месецъ въ нашия гърбъ настжпиха
токущо победените турци, а отъ северъ — моби
лизиралата се румънска армия нахълта въ Бълга
рия презъ незащитения нашъ дунавски брътъ,
Положението на България, не прозряно добре оть
нашата дипломация и главното военно командува
не, беше много тежко. България беше оградена
отвсекжде и требваше да воюва едновременно
съ всички свои съседи. Въ резултатъ на всичко
това ние загубихме много оть освободените и
заети оть насъ земи въ Тракия и Македония и,
главно, загубихме часть оть завладения оть насъ
беломорски брътъ и тръбваше по принуждение
на 25 юний 1913 година да напуснемъ града Кава
ла и отличното му въ ВСБКО отношение пристанище.
По-главните събития до това време се раз
виха така:
Още на 2 май 1913 година рано сутриньта
нашите моряшки наблюдателни постове забелязаха,
че отъ къмъ осгровъ Тасосъ по посока- на кавалското пристанище се приближаватъ въ строй вър
волица 4 гръцки военни кораба. Къмъ 7х/2 часа
корабите се приближиха къмъ Караорманския за-

ливъ, престроиха се въ строй фронть и се насочиха
къмъ бръта, вероятно съ цель да стоварятъ десантъ и завладеятъ Кавала. Обаче, когато прибли
жиха къмъ залива, нашит* полски батареи, разпо
ложени на изтокъ и западъ по височинитЬ около
гр. Кавала, дадоха по няколко халостни изстрела,
за да ги предупредятъ, че навлизатъ въ наши те
риториални води, и съ това да спратъ подозрител
ното имъ насочване. Гръцкиятъ корабенъ отрядъ
не обърна никакво внимание на това предупреж
дение и продължи движението си. Тогава нашите
полски батареи откриха действителенъ боенъ огънь
и заставиха отряда да се Повърне обратно, да се
построи въ две върволични колони и да се изтегли
отъ залива, минавайки съ малъкъ ходъ на разсто
яние около 3 километра отъ фара на кавалското
пристанище. Тукъ, обаче, той попадна подъ енер
гичния и резултатенъ огънь на нашата 15 санти
метрова брегова батарея, която го застави веднага
да измени бързо курса си на югъ, да увеличи хода
си и, маневрирайки зигзагообразно, ту къмъ Лефтера, ту къмъ островъ Тасосъ да се отдалечи и
скрие по посока на солунското пристанище.
Къмъ 20 май 1913 година нашитъ моряшки
команди, действуващи по мраморноморскитЬ бре
гове, получиха нареждане да се подготвятъ за съсредоточване и действие по беломорските брегове.
Въ връзка съ предстоящето миниране на бе
ломорските пристанища и липсата на достатъчно
мини за това, въ края на месецъ май сжщата го
дина щабътъ на действующата армия нареди да се
извадятъ поставените въ Мраморно море мини, да се
пренесатъ на Бътю море и заедно съ намиращите
се въ минния складъ въ Чорлу мини да се използуватъ за новите заграждания. Едновременно съ
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това щаба на армията нареди да се извадятъ ненужднитв вече мини въ Черно-море и да се изпратятъ сжщо на южния морски театъръ. На ко
мандира на Дунавската флотилия капитанъ-лейтенантъ Евстати Винаровъ, комуто бЪха подчинени
всички морски команди, действуващи на южния
морски фронгь, беше възложена обязностьта началникъ на Морската минна отбрана.
Минирането на беломорските пристанища
започна на 12 юний 1913 година. Първоначално
се минира кавалското пристанище, а следъ -това
минираха последователно пристанищата Порто-Лагосъ, Деде-Лгачъ и Лефтера. Минирането на пос
ледните две пристанища стана въ присжтствието
на гръцки воененъ флотъ, който при залива
Лефтера се опита да рбстрелва нашите минни
команди, но беше прогоненъ отъ бреговите ни
батареи. По този начинъ нашите минни команди,
прехвърляйки се отъ пристанище на пристанище
въ Б-БЛО море, подъ носа на гръцкия флотъ, ми
нираха въ продължение на две седмици беломор
ските пристанища, като хвърлиха около 50 мини
сь най-импровизирани и примитивни средства и
то безъ да се случи никакво нещастие. Тия макаръ
и малки минни заграждания изпълниха напълно
предназначението си, като задържаха гръцкия
флотъ далечъ отъ нашите брегове и парализира
ха до голъма степень неговата свобода на дей
ствие въ Бъло море, въпреки че ние не притежа
вахме никакакъвъ воененъ флотъ въ неговите води.
Начиная отъ месецъ май до средата на
юний 1913 година се пренесоха сь наши и наети
чужди търговски параходи нашите войски отъ
районите на пристанищата Карамели и Деде-Ягачъ
въ Кавала, за да се насочатъ и концентриратъ за
действие на западъ отъ Кавала.
На 17 юний 1913 година се изпратиха на ко
мандира на 11 дивизия десеть гребни лодки сь
необходимото число моряци-гребци, подъ коман
дата на лоцмана корабникъ Василъ Биковъ, за да
подпомогнатъ действията на дивизията въ района
на р. Илица. Лодките се изпратиха отъ Кавала по
сухо къмъ Правища, а отъ тамъ се насочиха къмъ
р%ка Илица.
На 22 юний 1913 година сутриньта къмъ
10 часа началникътъ на гарнизона въ градъ Кава
ла, подполковникъ Кусевъ, съобщи на коменданта
на кавалското пристанище леитенантъ Янгелъ Димитровъ, че въ връзка сь развилите се събития и
действия е получилъ заповедь да отстжпи отъ
Кавала, като всички части и учреждения изпратятъ
незабавно архивигЬ и имуществата си въ Драма,
а войските, военните команди и чиновниците да
се приготвятъ и бждатъ всвки моментъ готови,
при получаване на втора заповедь, да се изтеглятъ
отъ Кавала.
Комендантътъ на кавалското пристанище ведг
нага даде нареждане на подчинените му моряци
да взематъ всички необходими мЪрки за напуска
нето на Кавала сь огледъ да се изтеглятъ отъ при
станището въ пъленъ редъ, като взематъ съ себе
си всичко ценно и необходимо за по-сетнешните
си действия.
Трудната и неприятна работа по подготовка
та за напускането на Кавала не бъше още привършена, когато на 25 юний 1913 година следъ

обедъ се получи заповедьта за оттеглянето. Треб
ваше да се побърза и да се предприематъ енер
гични и извънредни м-врки за привършване с ь
успехъ най-съкрушителната и тягостна операция—
отстжпление.
Къмъ 18 часа се изтегли артилерията. Къмъ
19 часа се изтеглиха и пехотните чисти отъ гар
низона подъ командата на. подполковникъ Кусевъ.
Напускайки града, последниятъ заповеда на комен
данта на кавалското пристанище да напусне и той
пристанището съ подчинената му команда, като
предварително унищожи неизнесенитв още мате
риали и запаси и взетия като призъ вътроходъ
„Св. Никола", и следъ това да се насочи по пжтя
за Драма.
При това положение работата на малочислената морска команда, обслужваща кавалското при
станище, беше трудна и опасна. Следъ изтегляне
то на нашите войски отъ Кавала гръцкото насе
ление надигна глава и започна да проявява враж
дебни чувства. Некои по-буйни гърци се въоржжаваха и се готвеха да попръчать на леитенантъ
Димитровъ да изпълни успешно задачата си по
напущането на Кавала.
Веднага следъ получаване заповедьта за напущане на пристанището леитенантъ Димитровъ
побърза да отиде въ пристанищното управление»
кждето вече готова за пжть го чакаше моряшка
та команда. Съ бързи и отсечени заповеди той
нареди по-големата часть отъ нея съ вещите и
материалите, които беха възможни да се взематъ,,
да се изтегли по посока на Бадемъ-чифликъ, кжде
то се концентрираха всички войски, изтеглили се
отъ Кавала. Въ пристанището остави само минния
кондукторъ М. Даскаловъ, .старшите подофицери
Борисъ Тодоровъ и Димитъръ Михайловъ и млад
шия подофицеръ Дани Петковъ, като имъ запове
да да изгорятъ останалите материали и два варела
съ бензинъ, а вътрохода „Св. Никола" да .пробиятъ
и потопятъ, а ако не успЪятъ — да го запалятъ,
следъ което, безъ да минаватъ презъ града, съ
една лодка да изл^затъ на бръга при Кючукъорманъ и се насочатъ къмъ сборното место въ.
Бадемъ-чифликъ.
Малката храбра подофицерска морска коман
да, добре въоржжена, веднага пристжпи къмъ ра
бота, а леитенантъ Димитровъ, съ револверъ въ
ржка, придруженъ отъ двама въоржжени моряци
и Н-БКОЛКО четника, отиде да осигури пжтя имъ
къмъ Кючукъ-орманъ, пробивайки си пжть съ
оржжие въ ржка презъ започващата да се събира
въ града разярена вече гръцка тълпа.
Четиримата смели морски подофицери бързо
и сржчно изл%ха бензина отъ варелите, унищожи
ха останалите неприбрани минни материали и за
почнаха да пробиватъ въ-грохода „Св. Никола", за
да го потопятъ. Въ това време пристанището бешезаобиколено отъ една голема тълпа озлобени и
озверени гърци, които искаха да попръчать на по
дофицерите да потопятъ ветрохода. Тъ ги ругаеха,
викаха имъ и се заканваха. БЪха готови да ги
разкжсатъ дори на парчета, но все още се въздър
жаха да пристжпятъ къмъ действие, виждайки
смелата, бърза и енергична работа на храбрите и
безстрашни моряци, чувствувайки смелото имъ
решение да умратъ, но да изпълнятъ възложената
имъ задача, и боейки се отъ зареденото имъ орж
жие, готово всеки моментъ да влезе въ действие»
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ПЯРЯ

ДимовигЬ тржби. на нашъ
торпедоносецъ

Явиха се и въоржжени лица срЪдъ гръцката
тълпа. Положението на храбрите моряци стана
още по-опасно. Немаше много време за бавене.
Требваше да се бърза да довършатъ работата си
по повреждането и потопяването на ветрохода и
да се измъкнатъ колкото се може по-скоро отъ
този сигуренъ пленъ. Но разрушаването му оти
ваше много бавно въ сравнение съ много кратко
то време на тази сжщинска бойна обстановка.
Тогава, най-старшиягь отъ малката моряшка
команда, кондукторътъ М. Даскаловъ, изкомандува
високо и енергично:
—' Прекратете потапянето на ветрохода! Да
се полее съ гась и да се запали!
Подофицерите се разтичаха като подплашени
коне, вземаха по единъ сждъ съ петролъ, запазенъ
отъ тЪхъ за вс%ки случай, облъха ветрохода съ
светкавична бързина и го подпалиха. Високи ог
нени езици се издигнаха надъ ветрохода, следъ това
се слъха въ единъ грамаденъ огънь, който обхва
на целия корабъ. Топлиятъ юнски вечерникъ като
циганско духало разпалваше огъня и способству
ваше за засилването на пожара, Нагорещените отъ
петното южно тракийско слънце дъски и платна на
ветрохода, кълчищата и смолата, които изпълваха
междините между дъските му, и боядисаните му
части гор-Ъха като подпаленъ барутъ. Гжсти, черни
облаци димъ се разстлаха надъ пристанището и се
задвижиха по посока на духащия слабъ вътъръ.
Разярената гръцка тълпа, онемяла отъ изненадата,
гледаше съ озлобени очи изгарянето на ветрохода
— една страшна, величествена и тжжна картина,
д%ло на изпълняващите отечествения си дългъ
български моряци....
* * *
Когато вътроходътъ догаряше и докато тъл
пата още не беше се опомнила напълно, хората
отъ нашата малка морска команда съ напълнени
и готови за действие пушки, готови да стрелятъ
срещу всеки, който би се опиталъ да ги залови,
подпомогнати отъ неколко четника, съ СМ-БЛОСТЬ,
мжка и заплаха сполучиха да разкжсатъ кордона
на озлобената гръцка тълпа, излъзоха вънъ отъ

града и благополучно се добраха до сборното место
на оттеглящите се войски — Бадемъ-чифликъ.
Когато малката смела моряшка команда подпалваше ветрохода, лейтенантъ Димитровъ забе
ляза отъ своето наблюдателно место събиращата
се тълпа на пристанището и .друга една група
гърци, които тичаха къмъ Кючукъ-орманъ, за да
помогнатъ на лодкарите да спуснатъ лодките си
на вода съ цель да пресекатъ пжтя по море на
моряцитв-подпалвачи. Трета една група се готвеше
отъ сжщото това мътто да се отправи съ лодки за
островъ „Тасосъ" и да съобщи на гръцкия комендантъ за напущането на Кавала отъ нашитЬ вой
ски. За да попречи на едното и другото, лейте
нантъ Димитровъ изпрати трима четници да разгонятъ лодкарите. Но докато те стигнать до бръта,
враждебните групи постоянно расгЬха. Той се по
боя, че четниците не ще успеятъ да ги разгонятъ,
затова, придруженъ отъ двамата въоржжени мо
ряка и останалите при него четници, се затича
къмъ брега. Лодкарите, изплашени, напуснаха лод
ките си и се разбътаха. Тълпата се отдръпна отъ
брЪга и се разпили по посока на града. Следъ
като очисти целия брътъ при Кючукъ-орманъ отъ
гърците и ги прибра въ града, презъ нощьта, за
едно съ своята охрана, лейтенантътъ се изтегли
преко презъ височините и достигна още преди
полунощь сборното место при Бадемъ-чифликъ.
Тукъ той събра цълата си команда, състояща
се отъ 8 подофицера и 22 моряка, организира я
за отстжпателенъ походъ и, съгласно запов-вдьта
на подполковникъ Кусевъ, въ полунощь я поведе
къмъ Драма—Скеча*), за да настигне колите съ
натовареното и изпратеното по-рано имущество.
Следъ два дни те бъха въ Скеча, кждето започ
наха да се концентрирал, всички отеглящи се отъ
брега морски команди. Последните, следъ като се
групираха въ една обща морска команда и се ор
ганизираха за специални сухопжтни действия, влъзоха въ състава на Скеченския отрядъ и споделиха
сждбата му до разформироването му.
гр. Варна, 8. III. 1938 г.
*) Ксанти.
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З а д р ъ с т в а н е т о на Зеебрюге (22 а п р и л ъ 1918 г.)
Въ 1917 г„ следъ като Германия обяви без-'
пощадната подводна блокада, положението на Ан
глия стана много застрашено. Самата Англия, как
то впрочемъ и останалите съглашенски държави,
се оказа съвършено неподготвена къмъ блокадата.
Поради това тонажътъ на потопяваните параходи
бързо взе катастрофални размери, като скочи отъ
200,000 тона прозъ януарий до 800,000 тона презъ
априлъ.
Презъ септемврий 1917 год. въ Лондонъ се
събра междусъглашенска морска конференция.
Британското адмиралтейство предложи на конфе
ренцията въпроса за задръстването на главните
бази на германските подводници—Зеебрюге и
Остенде. Докладчикъ бе адмиралъ Джелико. Той
покани конференцияа да не жали за тази цель
остарелите кораби. По неговите сметки, за съот
ветната операция бъха нуждни 70 кораби, отъ кои
то Англия даваше половината.
Съ особенъ интересъ бъха изслушани съоб
раженията на руския и японския представители —
контръ-адмиралъ
Кедровъ и контръ-адмиралъ
Фунакоши,—които възразиха противъ операцията,
възъ
основа на
опита отъ руско-японската
война. Т-е беха подкрепени и отъ американските
представители. Следъ дълги и горещи разисквания
конференцията призна, че британската идея за зад
ръстването на базите е неосжществима, и я от
хвърли. Англичаните решиха да действувать само
стоятелно, опирайки се на новия, неизпитанъ още
факторъ — изкуствената мъгла.
Разработването на операцията
Требваше да се задръсти Брюге. Тази главна
база на германскитв подводници се намираше навжтре въ материка и се съединяваше съ морето
чрезъ два канала—единиятъ излизащъ въ Остенде,
а вториятъ — въ Зеебрюге. Тъзи канали наподо
бяваха разтворенъ пергелъ, чийто крака се опираха
на казаните пристанища, а върхътъ б е въ Брюге.
Главната база побираше 30 подводници и 35
изтребителя. Тя бъ прекрасно обзаведена и защи
тена и имаше за Англия особно значение, защото
отъ нея до Дувръ има само 60 мили, и нейното
владение съкращаваше на германските кораби 300
мили безполезно и опасно плаване отъ СВОИТБ
основни бази до британските брегове.
Тукъ ние ще разгледаме нападението срещу
Зеебрюге, като по-сложно и по-интересно отъ
това срещу Остенде.
Особностьта на пристанището Зеебрюге бъ
неговиятъ вълноломъ, равенъ на който и сега навърно нима въ свъта. Той е дълъгь 2г/г кило
метра, широкъ отъ 4г/г до 75 метра и се завършва
съ фаръ.
Една отъ основнитЬ- му части б е грамаденъ
отворъ-виадукъ, направенъ за да се изтичать навънъ песъцитъ- при ОТЛИВНИТБ течения и да не
затрупвать пристанището. По този виадукъ оти
ваше върху вълнолома и една желъзнопжтна линия.
За по-добра защита отъ песъцитъ каналътъ
Зеебрюге се завършваше съ две диги. Все пакъ къмъ
времето на операцията между ТЕЗИ насипи се 6Ъ
образувала пясъчна плитковина, и широчината на

плавателната часть отъ канала на това место се
равняваше само на 36 метра.
Колкото се отнася до боевата защита на при
станището, тя се състоеше отъ цъла система
външни и вжтрешни батареи, некои отъ които
б%ха тежки и бетонирани. Входътъ въ канала б ъ
обсипанъ отъ подводни заграждения и металически
мрежи, отъ изнесени напредъ батареи и торпедо
носци. На вълнолома имаше окопи и телени мрежи.
Планътъ на операцията требваше да прео
долее т%зи препятствия, за да могать изпратенитъ
за нападението хора да иматъ успЪхъ. Освенъ това
требваше да се действува въ тъмна нощь съ
ветъръ откъмъ морето, тъй като именно на този
вътъръ се опираше новиятъ факторъ — изкустве
ната мъгла.
Задръстването щъше да стане съ стари кораби,
които да се потопять тъкмо въ входа на канала.
Требваше, значи, да се предотврати ТБХНОТО по
топяване отъ германския огънь вънъ отъ канала.
За това огьньтъ требваше да се разсее. За тази
цель англичаните решиха да хвърлятъ въ залива
предъ канала нъколко кораба повече.
А тъй като все пакъ германските . батареи
лесно можеха да се справятъ съ ТБХЪ, решено бъше
да нападнатъ тъзи батареи откъмъ тила. За това
требваше да се извърши десанть на вълнолома и
съ ржкопашенъ бой да се завладъять батареитъ.
Но всичко можеше да се завърши съ неспо
лука, ако противникътъ получеше подкрепления
отъ брега чрезъ железницата презъ виадука.
Следователно, видукътъ требваше да се унищожи.
За цельта англичаните приспособиха подводници»
натоварени съ по неколко тона взривове, за да ги
възпламенятъ подъ виадука.
Най-сетне требваше да се направи тъй, че
неприятельтъ да не може да разруши съ взривъ
потопените кораби и съ това да очисти прохода,
и да не може да накара корабитъ да изплаватъ,
като изпомпа водата отъ ТБХЪ. За това б е ш е не
обходимо да се направятъ множество подводни
дупки въ бортоветв, при което тъй да се нагласятъ, че приливните течения да пълнятъ корабитъ
съ пъсъкъ. Но и това е малко. Корабътъ би могълъ
да се раздели и да се премахне на части. Въ време
на отлива той ще се оголи, и всичко, което ще
стърчи надъ водата, може лесно да бжде наръзано
съ ацетилинъ. За предотвратяването на това англи
чаните залеха бортоветв съ бетонъ, противъ
който ацетиленътъ е безсиленъ.
Така, крачка по крачка, очертавайки единъ
концентриченъ кржгъ следъ другъ, б е съставенъ
ясенъ планъ на операцията. Той се изрази въ три
основни пункта на нареждането, дадено на начал
ника на експедицията:
1. Три специални кораба да задръстятъ входния
каналъ, като се потопятъ напреки него, между
дигите.
2. За съдействие на тази главна цель кръстосвачътъ „Виндиктивъ" да атакува вълнонома и
да извърши десанть, който да завземе батареитъ
откъмъ тила съ ржкопашенъ бой.
3. За осигуряване на десанта подводниците
»С — 1* и „С — 3" да вдигнатъ въ въздуха виа-
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дука и съ това да прекжснатъ^ жел-кзнопжтното
съобщение съ вълнолома.
Б-вха установени следнигв моменти на опе
рацията :
1. Около полунощь мониторите и самолетите
бомбардиратъ Зеебрюге. Специална ескадрила, пус
ка изкуствена мъгла.
2. Точно въ полунощь „Виндиктивъ" атакува
«ълнонома и привлича върху си главното внимание
на противника.
3. Въ 0 ч. 22 мин. се вмъкватъ въ пристани
щето заградителнитъ- кораби и се потопяватъ въ
канала.
4. Въ 1 ч. 30 мин. — отбой и завръщане.
Ятаката
Въ Дувъръ и въ ближната база „А" се със
редоточиха отредите на експедицията на брой 162
кораба подъ общата команда на адмиралъ Кайесъ
който издигна своя флагьна изтребителя „Уаруикъ"
Само висшигЬ офицери отъ експедицията знаеха за
нейната цель. Останалите предполагаха, че ги прехвърлятъ къмъ френскигЬ брегове.
За задръстването на зеебрюгския каналъ 6Ъха предназначени старите кръстосвани „Тетисъ",
„Интредитъ" и „Ифиджения", а за взриваването на
виадука — подводниците „С — 1" и „С
3".
Призори на 22 априлъ 1918 г. експедицията
потегли. Времето бе мъгливо. Духаше лекъ в-Ьтрецъ.
Морето б е спокойно.
По об%дъ метеорологическите станции дадоха
изобщо благоприятенъ отзивъ за времето. «Вин
диктивъ" взе на вл-вкало спомагателните кораби
„Ирисъ" и „Дафодилъ", сжщо предназначени.за
атакуването на вълнолома. Приближи се и вториятъ отрядъ отъ експедицията.
Сравниха часовниците.

Експедицията съ патрулна верига предъ себе
си се построи въ походенъ редъ и се насочи къмъ
вълнолома.
Деньтъ мина благополучно. Неприятелски ко
раба не б%хи открити. Слънцето бавно се спускаше
къмъ хоризонта...
На свечеряване направиха последните при
готовления: приспособиха 16 стълби за слизане
при щурмуването на вълнолома; приготвиха гра
нати, ржчни бомби, снаряди, фенери, лични сани
тарни пакети; уредиха превързочни пунктове; раз
виха чървата на апаратите за заливане на вълно
лома съ огнена течность; закриха всички отвори,
за да се запази пълна тъмнина.
Експедицията се приближи до последния завой.
Тукъ отрядите се разделиха. Лдмиралъть издигна
на „остендцигв" прощаленъ сигналъ...
Отъ кръстосвачите-заградители снеха излишни
те хора. Дадоха точна насока на задимителнитв ко
раби, които щЪха да произведатъ изкуствената
мъгла. Колоната съ водачъ „Виндиктивъ" навлезе
въ германското минно поле.
Небето е облачно. Ръми дъждъ.
Стотици очи съ най-голема напрегнатость се
впиватъ въ тъмнината. Всека минута може да
стане среща съ врага...
Колоната на отреда, пазейки гробна тишина,
безъ нито една светлинна, се промъкваше все поблизо до Зеебрюге... Мониторите се отделиха, за
ца взематъ позиция за бомбардиране отъ далечно
разстояние...
Внезапно, право срещу носа блесна светлинна-.
Всички еж на щ р е к ъ . . . Светлинната тайнствено
мигаше презъ мрежата на дъжда...
— Свътящъ поплавъкъ!
Между това дъждътъ все повече се усилваше
и скоро стана пороенъ. Хоризонтътъ изчезна.
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Това значително влошаваше положението, тъй
като пречеше на мониторите и аеропланигЬ на
време да почнать подготвителната бомбардировка.
Преминаха нъколко напрегнати минути въ очакване.
Наближаваше полунощь...
Пронизвайки нощьта, пламна блесъкъ. Протърколи се тътенъ... На друго, трето, четвъртото
место блеснаха светкавици. Започна бомбарди
ровката.
Германските батареи веднага отговориха сь
огьнь. Хоризонтъть засвътка като далечна буря...
Отначало германците очевидно смитаха тази
диверсия за обикновена бомбардировка, но следъ
това подозрението ги обхвана. Морето пламна оть
светлината на прожекторите. Засветиха ракети . . .
Но . . . б%ше късно — надвисна и запълзтъ
къмъ бргьга гжстагпа и тежка пелена на изку
ствената мъгла . . .
Осветителните ракети се пукаха надъ самите
глави на англичаните, превръщайки нощьта въ
приказна феерия оть светлина; бълитъ мечове на
мощнитЬ прожектори осветяваха мъглата съ мжтно
зарево, но всичко, беше напраздно. Освенъ фан
тастичната панорама, прилична на внезапно изплавалъ изъ дълбочината на морето снеженъ
хребеть, германците не виждаха нищо. . .
На „Виндиктивъ" всички се разбегаха по бой
ните постове. Наближаваше решителната минута.
Орждията на кръстосвана още не откриваха огънь,
за да не издадать, колкото е възможно по-дълго
време, атаката. Въоржжениятъ десанть стоеше
готовъ. Стълбите за щурма висеха надъ бортоветъ...
За въ случай, ако вътърътъ отблъсква кръстос
вана оть вълнолома, тъй че не ще бжде възможно
да се спустнатъ стълбите поради липса на кей, на
„Дафодилъ" б е заповедано да подтиква и презъ
целото време на абордажа да придържа.„Виндиктивъ" къмъ стената.
Но ето че кръстосвачътъ се насочи къмъ въл
нолома и скоро влезе въ завесата на мъглата. Из
куствената мъгла беше толкова гжста, не всека
видимость изчезна. Стана трудно да се диша. Хо
рата се движеха като въ млеко, безъ да се виждатъ
едни д р у г и . . .
Въ този мигъ вътърътъ утихна и внезапно
задуха обратно. Мъглата започна да се връща отъ
бр%га...
Право срещу носа се показа нещо дълго и
черно.
— Вълноломътъ!
Той се оказа на 200 метра.
Поразени отъ зрелището на внезапно изпла
валия изъ мъглата право подъ носа имъ грамаденъ
корабъ (нощьта всичко удесеторява), германските
батареи се изненадаха... Скоро, обаче, се съвзеха
и откриха бесенъ о г ъ н ь . . .
Петь минути ходъ отделяха кръстосвача отъ
вълнолома. Спокойна стрелба въ упоръ би го уни
щожила. Но внезапностьта спаси „Виндиктивъ" и
му помогна да прекрачи собствения си гробъ.
Като облъ батареята съ лава отъ огънь, кръ
стосвачътъ довтаса до вълнолома, веднага даде
пъленъ ходъ назадъ и като прикованъ се спре
задъ скрилата го външна вълноломна стена.
Командирътъ му помнеше, че има на раз
положение всичко 20 минути, за да пристане, да
нагласи сгълбитЬ за слизане, да превземе съ щурмъ

стената и въ ржкопашна"схватка да Завладее ба
тареите.
Но вътърътъ му пречеше. По голата стена
нъмаше за какво да се залови, а засилилиятъ се
вътъръ и тласъкътъ на вълните го отблъсваха.
Сега всичко зависеше отъ „Дафодилъ", а него
го нъмаше
Може би, той вече бъ загиналъ . . .
Минаха две мжчителни минути... Нещо за
чернъ въ тъмнината. Това беше „той" . . .
Вмигъ закрепиха стълбите за слизане.
— На щурмъ! — извика командирътъ и се
обърна къмъ началника на десанта.
Но до него лежеше разкжсаниятъ трупъ на
началника. Убитъ б е и неговиятъ помощникъ.
— Полковникъ Елиотъ! Вие поведете хората
на щурмъ!
Полковникътъ не се обади. Уви! И той б е ш е
мъртъвъ . . .
Наоколо се валяха купища трупове. Стрелба
та отблизо на германските батареи, безъ да при
чини жизнена повреда на кръстосвача, б е изтръг
нала изъ редовете му огроменъ процентъ бойци.
Настана смущение...
Тогава самъ командирътъ, капитанъ-лейтенантъ Лдамсъ, се хвърли по стълбите и увлече
подире си останалите.
300-милиметровата батарея „Кайзеръ Вилхелмъ" и 244-милиметровата „Гьобенъ" обсипваха
съ ураганенъ огънь вълнолома. Отъ 16 стълби за
десанта оцълеха само две . . .
Въ простора летвха гранати, треигЪха картеч
ници, тътнеше артилерия, пукаха се ракети . . . Хо
рата отъ десанта скачаха върху стената, падаха на
долу отъ вълнолома, загиваха върху телените мре
жи . . . ОагБпени оть прожекторите и взривовете,
т% се катереха по труповете и по живите тъла, и
на своите, и на германците, тъпчеха по главитв
имъ, рухваха въ бездната . . . Въ разгара на щурма
нищо не се забелязваше...
Като видъ напреки стълбата единъ стжпканъ
човъкъ, командирътъ самъ го извлече. Това се
оказа неговиятъ помощникъ лейтенантъ Уалкъ, поправо живото му туловище, съ откжснати крайници..»
Изведнъжъ чудовищенъ тътенъ раздруса околностьта. Откъмъ виадука пламна зарево. Стрелнаха
се къмъ небето огнени е з и ц и . . .
Беше 0 ч. 10 мин. следъ полунощь.
До вълнолома стигна закъснълиятъ „Ирисъ"
и хвърли нова часть отъ десанта. Вътърътъ и въл
ните го оттласваха.- За да се зацепи некакъ за го
лата стена, командирътъ на „Ирисъ" грабна една
малка котва, покатери се на мачата и въ мига, ко
гато тя при наклоняването на кораба се наведе
надъ вълнолома, скочи върху стената и зацепи
котвата на жгъла у\. Сразенъ отъ картечния огънь,.
той падна въ м о р е т о . . .
Въ 0 ч. 25 мин. настана времето за атакуване
на пристанището. Кръстоствачитъ-заградители се
вмъкнаха в ж т р е . . .
•
Слисанитъ германци въ изненадата си не знаеха
какво да предприематъ. Тъ сипъха огъня си по
всички посоки, като не отгатваха още цельта и
стремежа на противника.
За нещастие на англичаните, още първиятъ
имъ кръстосвачъ се натъкна на заграднитъ под
водни мрежи и заплетЬ въ тъхъ витлото СИ. Тече
нието го понесе. Германците безцелно съсредото
чиха по него целата мощь на огъня си.

МОРСКИ СГОВОРЪ
Това даде възможность на останалите благо
получно да преминатъ опасната зона и да навлЪзатъ въ канала.
„Интредитъ" се заби съ кърмата си въ за
падната плитковина' и възпламени своите взривни
патрони. Но течението го отнесе, и той несполуч
ливо затъна.
Като видъ- това, „Ифиджения" се врЪза съ
носа си въ източната плитковина. Течението почна
да отнася кърмата му къмъ западната страна на
канала, но той твърде рано запали взривовете си,
затова при потъването не напълно задръсти прохода.
До затъналите кръстосвачи веднага довтасаха
бързоходни катери, снеха хората имъ и хукнаха
назадъ.
Като виде, че главната цель е достигната,
„Виндиктивъ" въ 0 ч. 50 мин. отдръпна десанта.
Хората му не можаха да завзематъ батареите —
толкова силна и упорита беше защитата на гер
манците.
*
Следъ четвърть часъ, прикрита отъ нова димова завеса, експедицията се скри въ мъглата . . .
Цялата атака продължи 50 мин. Англичаните
изгубиха: 1 изтребитель, 2 моторници; 176 убити,
412 ранени, паднали въ пленъ на вълнолома 49.
РезултатитЬ
Въпреки целата грижливость на разработката
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и на целия проявенъ героизъмъ, операцията въ
крайния си резултатъ не сполучи.
Ядмиралъ Шееръ, който посети Зеебрюге
скоро следъ описаното нападение, ето какъ се от
зовава за него въ СВОИТЕ спомени:
. . . „ТБХНИЯТЪ единственъ опитъ презъ нощьта
на 22 срещу 23 априлъ 1918 г. да задръстягь ка
налите на Зеебрюге и Остенде, за да запушатъ
изхода на нашите подводници, не сполучи. Пре
градата, издигната отъ двата потопени кръстосвана,
свободно се заобикаляше отъ подводниците, и съоб
щението съ морето не беше прекжснато нито за
единъ день"...
•
Остенденскатата експедиция имаше още помалъкъ успехъ. Тамъ корабитв-заградители бЪха
отхвърлени отъ батареите и, обхванати отъ пожари,
б-вха отнесени отъ течението настрани.
Както виждаме, мнението на споменатата
конференция за неосжществимостьта на задръст
ването, въпреки новия факторъ — изкуствената
мъгла, се оправда, и военно-морската история по
лучи ново потвърждение за неизпълнимостьта на
подобни операции.
Съставено по доклада на германския
капитанъ фонъ Шилдкнехтъ и по
труда на английския капитанъ Карпентъръ.

П А . ЩИШКОБЪ

СЪ НЕЧИСТЪ САНИТАРЕНЪ ПАТЕПТЪ
Беше презъ страстната седмица: вечерьта на
средата.
Параходътъ Тракия се готвеше да отплава
отъ Александрия за на северъ. На борда му имаше
тридесеть туристи отъ двата пола, всички отъ София.
Параходниятъ агентъ дойде и предаде корабНИТБ книжа на старшия помощникъ Петковъ;
командирътъ Лаловъ се качи на моста, хвана вжженцето на сирената, обтегна я, забуча съ нея и вдиг
на котвата . ...
Следъ четвърть часъ Петковъ бързо прибягна
на моста и плахо загледа Лалова, комуто докладва:
— Този пжть Варна ще я гледаме съ далеч
когледъ.
— Холера въ патента ли? — зяпна Лаловъ.
— Не, по-лошо — чума! „Въ околностьта на
града петь случаи на бубоническа чума" — гласи
патентътъ ни.
— Туй-то! — тропна Лаловъ недоволно. —
Дяволъ да я вземе тази Александрия: изворъ на
всичките болести!
Слънцето лека-полека докосваше хоризонта
съ долния си край и простираше блескава, широка
лента чакъ до левия бортъ, а корабниятъ носъ со
чеше на северъ, въ изобикаляне на делтата на
Нилъ . . . Носъть постепенно се изобръщаше къмъ
изтокъ, правейки огроменъ кржгъ, следъ който да
може да поеме съ правъ курсъ върху Яфа . . .
— Ние сме свикнали съ карантинните си
„арести",—поде Петковъ,—но нашигк туристи какъ
ще ги понесатъ? НЪкои отъ ТБХЪ само Яфа имаха
за обектъ. Само Яфа и Иерусалимъ, за да се завърнатъ хаджии!
Лаловъ дигна рамене безпомощно и съ съжа
ление загледа временните жертви на карантинния

режимъ, пръснати на весели двойки, тройки, чет
ворки, които или седЯха, или се разхождаха по
спардечнигв алеи, бака и кърмата, отгдето възхи
тени губеха погледитв си въ залязващото слънце.
— Дали да имъ съобщимъ за злополучната
новина? — запита третиятъ помощникъ-капитанъ
Пейчевъ, който сега б е на вахта и затова б%
на моста.
— По-добре е да не я знаятъ. Нека двеста и
осемдесетте мили, които имаме до Яфа, да ги
прекаратъ весело! — реши Лаловъ.
ТридесетгЬ туристи — "десеть мжже и двадесеть жени — съставляваха петнадесеть сродни
двойки: мжжъ и жена, годеникъ и годеница, майки
и дъщери, баби и внучки. Освенъ петь възстари
жени, надъ шестдесетата или около шестдесетата
си година, всичките останали бЪха млади и жиз
нерадостни, готови навсвкжде и при ВСБКО поло
жение да бждать радостни и весели. Громко и
любовно ТБ си чуруликаха, а старите съ полуза
творени очи блаженно се усмихваха на мечтитв си,
които рисуваха отпреде имъ Божия гробъ . . .
Всвка една отъ старитв жени водеше съ себе си
и по една компаньонка: дъщеря или внучка. Отъ
деня на амбаркирането имъ въ Варна, триде
сетте души съставляваха едно задушевно общество,
което въ пжтуването си до Александрия б е едно
Ц-БЛО. Една неразделна единица, тЪ посетиха Цариградъ, Пирея, Атина и Александрия и сега, въ
обратния си пжть за назадъ, ТБ се готвеха да
видятъ и хубоститЬ на сирийския и малоазиятския
брегь, а страстната седмица, като отъ невиделйца,
имъ предлагаше и една титла, която само Иеру
салимъ можеше да имъ даде . . .
Петте стари жени обръщаха погледите си на
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изтокъ и благодаръха на Бога за настоящия великъ
моментъ, който ги приближаваше къмъ Божиягробъ . . . Н техните млади компаньонки, заети
отъ нъколко дни съ по-други мисли, изпращаха
погледи: една къмъ моста върху Пейчевъ, друга—
върху втория помощникъ-капитанъ Воденичаровъ,
който беше на юта, трета—върху втория механикъ
Стоевъ, който — свободенъ отъ вахта и облеченъ
въ шикозния си мундиръ — обикаляше настойчиво
около третята, Милка, като разказваше на баба
й какво има и н-вма въ Иерусалимъ . . .
И въ петъкъ сутриньта по времето, когато
слънцето се подаваше нейде иззадъ направле
нието на свещенния гцзадъ, съ вдигнать карантиненъ флагъ на фокъ-мачтата Тракия хвърли
котва на яфенския рейдъ.
ВСИЧКИТЕ туристи бъха на кракъ. По ОЧИТЕ
на старитв жени имаше сълзи на умиление . . .
Божиягь гробъ! . . . Иерусалимъ! . . . Т Б плачеха
отъ радость.
Госпожица Райна, онази, която следеше Пей
чевъ, се приближи срамежливо до Пейчевъ и го
покани:
— Хайде, господинъ капитане, спущайте лод
ката и бързайте къмъ бр%га! Баба ми и бабата на
другарката ми Милка бързатъ, за да не закъснеемъ
за влака. Бързайте да ни освободите отъ жълтия
ни флагъ!
— Госпожице . . . госпожице Райно за съжа
ление . . . оттукъ нататъкъ ничий кракъ нъма да
стжпи на сухо . . . чакъ до Варна . . .
— Чакъ до Варна? — изпули очи Райна и
разтвори уста. — А защо?
— Пристигаме отъ заразено место. Санитарниятъ ни патентъ е нечистъ . . .
— Нищо не разбирамъ отъ това, което каз
вате . . .
Той й обясни.

— Жалко, много жалко! — Райна обхвана
главата си съ дветв си ржце.—Баба ще припадне,
щомъ чуе това. Ще припадне . . . Какъ ще я утешавамъ? . . . Тя н-вма да може да се утеши . . .
Не ще ли бждете добъръ да дойдете да обясните
на б а б а ? . . .
Откъмъ бр%га една лодка, съ жълтъ флагъ
на носа, бързо се носеше на насамъ . . .
Лодката дойде и се прилепи до борта. Единъ
брадатъ човькъ заедно съ свой помощникъ, който
имаше привързана широка, жълта лента надъ
лакътя си, се изкачиха на парахода.
Брадатиятъ човЪкъ се ржкува съ Лалова и
и пое отъ ржцетъ му корабните книжа.
— Цълиягь екипажъ и пасажерите да се явятъ
на палубата! — Лаловъ даде заповъдьта си.
Следъ петь минути екипажътъ б е готовъ подъ
погледа на брадатия човъкъ, който се оказа карантиненъ лЪкарь, а следъ четвърть часъ и всичките
туристи бъха наредени на левия флангъ до екипажа.
Лекарьгь преброи ВСИЧКИТЕ хора и повърна
книжата на Лаловъ, комуто за поведа съ високъ
гласъ:
— Никакви сношения н-вма да имате съ брега,
освенъ чрезъ нашия санитаренъ агентъ! — и той
посочи на човъка съ жълтата лента.
* Туристите се спогледаха уплашено. Старите
жени прибледнеха . . . прималъха . . . Зашушнаха
си всички и заотправяха въпросителни погледи
къмъ лекаря:

——•—

— Моп51еиг . . .,—излъзе изъ редицата бабата
на Райна,—рагсюп, но ний специално заради Иерусалима сме тръгнали... Само заради Иерусалимъ...
— Моп51еиг, — последва я и Милкината баба,
ний сме съгласни на всички условия, при които ни
бихте поставили. При всички условия само и само
още днесъ да бждемъ въ Иерусалимъ . . .
— Невъзможно, т е з с Ь т т е з ! — учтиво се за- «
кланя лекарьтъ. — Н е в ъ з м о ж н о . . .
— Мопз1еиг . ;.— заотправяха се молбите на
туристите отъ всички страни, — ако е въпросъ за
дезинфекция, за нъкаквиси такси, свръхъ-такси,
ний сме съгласни . . .
— Не! Абсолютно е невъзможно излизането
ви! — кланяше се лекарьтъ на всички страни. •—
Крайно съжалявамъ, но невъзможно нещо ми
искате. Сждете сами: патентътъ ви гласи, че идвате
отъ место, заразено отъ чума . . .
— Чума? — подеха едни.
— Чума? — преповтори се отъ други и на
точели всички ги обле студенъ душъ.
•
Всички млъкнаха. Едни отвориха широко очи,
други прехапаха устни, трети дигнаха рамене и
почнаха да разпущатъ обржча, съ който бЪха об
градили карантинния лекарь.
Пейчевъ се дтЗближи до Райна и съ показа
леца леко я тупна по рамото:
— Елате! — каза й той.
Райна тупна баба си. И тримата се отправиха
къмъ юта, гдето седнаха. Последва ги друга
тройка: Стоевъ, Милка и баба й. Дойде и третата
тройка, въ която влизаше вториятъ помощникъкапитанъ Воденичаровъ.
Изненадата, която върхлете туристите, бъ
приета различно. Младите по-спокойно я приеха.
Но петтв стари жени бЪха неутешими. Толкова
пжть да препжтуватъ, да претърпятъ такива морски
вълнения още съ излизането си въ Черното море,
съ дни да лежатъ като премрели отъ морската
болесть, еднъжъ въ живота си да се наканятъ да
посетятъ Божия гробъ . . . . и сега — такова не
щастие да ги сполети! . . .
— Божее, Божичко!—стенеха старитв жени.
— Нищо, бабо, Господь ще оправи тази ра
бота! — утешаваше Райна.—Мебелниятъ магазинъ
на тати въ София пакъ ще ни доведе, — усмих
ваше се тя и къмъ Пейчевъ, отъ когото диреше"
подкрепа въ утешенията къмъ баба си.
— Бабо, наемите, които вземашъ отъ трите
си етажи въ София, спокойно и догодина могать
да ни доведатъ пакъ тука!— нареждаше и Милка
отъ друга страна.
>
— Майко,— думаше и третата госпожица,
Иванка, до която седеше Воденичаровъ, — ето,
господинъ капитанътъ казва, че за догодина ще се
постарае да ни уреди пжтуването по-благополучно.
Нали, г. Воденичаровъ?
— Да, госпожо! — намеси се той. — За два
дни, които щъхте да прекарате сега въ Иерусалимъ,
нищо немаше да видите. Сега ний се запознахме.
Ще ви устроимъ всичко. И, главно, вий ще требва
да прекарате поне четиридесеть деня изъ светитв
места. Четиридесеть деня, а не два 1
Иванкината майка се ободри, заеме се и
вдигна глава: четиридесеть деня — това е отлично
нещо. Издигнаха главите си и другите жени: че
тиридесеть деня? Право говори господинътъ. Воде
ничаровъ стана прицелната точка на женитъ.
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— Да, Иванке, — обърна се майката къмъ
дъщеря си,—парната мелница на баща ти за кого
работи, ако не за насъ?
Събраната деветорка б е успокоена. И, така
събрана, подъ председателството на двамата помощници-капитани и механика, тя реши тукъ,
върху юта да направи сутринната си закуска.
Воденичаровъ свирна съ пищялката си. Яви
се единъ отъ камариеригв.
— Донеси маса и сложи ни закуска за деветь
души! — заповеда Воденичаровъ на камариера.
Следъ малко застланата съ бела, ленена по
кривка маса, скромно наредена, поради постите,
сь чай, маслинки, смокини, грозде и портокали —
б% заобиколена отъ деветорката . . .
, — Госпожо . . . госпожице . . . — подканяше
Пейчевъ, весело наливаше чай и подаваше еднодруго. — Всичко ще се нареди! . . . Та малко и
вий поостанете въ кораба, та да се поопознаеме,
— .смееше се той. — Пристигнемъ въ некое при
станище и вий бързо-бързо бегате на брега . . . !
— Моля, госпожо . . * госпожице . . . — Воде
ничаровъ предлагаше грозде на Иванка и майка й.
— Тукъ по всЬко време се намира грозде . . .
— Разполагайте се, като р# сте си въ кжщи!
— молеше Стоевъ. — Благодарение на «чумата*
ще се видимъ и ще се опознаемъ по-отблизо! —
смЪеше се той съ чистъ и отворенъ смЪхъ.—Я то
— щомъ пристигнемъ и вий изхвърквате на брега.
Хванахте ли се сега здраво въ примката? Ха, ха, ха!
Обиколени съ внимание, шестгЬ дами прие
маха, усмихваха се, ядЪха, благодариха и подъ
освежителните утешения и проекти позабравиха
тжгата си по Иерусалима . . . Та Иерусалимъ н-Ъма
да избъта! Догодина тЬ пакъ ще повторятъ пжтуването си. Защо тогава да тжжатъ за работи, които
могать да се повтарятъ? Момичетата даже се
радваха отъ тази нова перспектива . . .
Слънцето, дигнало се на десетина дискове
надъ Яфа, осветляваше града, който представля
ваше живописна картина предъ очите имъ.
Лодките, които съ десетки беха заобиколили
кораба въ първия моментъ, б^ха се разотишли.
Следъ часъ дойдоха две праздни мауни, за да
получатъ стоката, предназначена за тука. Следъ
други два часа разтоварването б е свършено и
маунигЬ бавно се задвижиха къмъ брега.
Обедътъ по ц^лия корабъ мина мълчаливо
сь фасулъ-чорба, леща, маслини, картофена супа и
овощия.
Следъ обтугь дойде параходниятъ агентъ, по
говори съ Лаловъ отъ лодката си безъ да се качи
на парахода, и му предложи, ако обича — въпреки
разписанието — да замине още тази вечерь, понеже
н-вмало стока за товарене, нито пжтнипи биха могли
да се качатъ презъ ТБЗИ два дни. Той му предаде
корабните книжа и му пожела:
— На добъръ часъ, г. коменданте!
Надвечерь Тракия дигна котвата си и се на
сочи къмъ Бейрутъ . . .
ТуриститЬ пакъ наблюдаваха красивия слънчевъ залЪзъ.
Презъ нощьта Райна престоя два часа на
моста при ГТЬйчевъ. Минаваха фарове, корабни
светлини, тъмни корабни силуети безъ светлини
подъ далекогледа на Райна, а Пейчевъ й обясня
ваше и й разказваше за всичко, за бивало и неби
вало . . . На сутриньта Тракия хвърли котва предъ

—
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живописния Бейрутъ, който веднага прати своя
санитаренъ агентъ, който като Церберъ застана
на стълбата, за да пропжжда лодките.
Целиятъ день мина въ приготовления за по
срещането на утрешния день и на последующит-Ь
два дена. Туристите помолиха Лаловъ да ги
включи въ великденските гощавки, за които Г Б
предложиха да внесатъ своя Д/БЛЪ. Петте стари
жени внесоха петорно по-големи суми отъ онези,
които имъ се полагаха, решавайки, че тъзи пари
еж били предназначени за Божия гробъ и затова
не следвало било определеното за
Господа
да си го връщатъ пакъ назадъ. Съ една дума
петте стари жени широка бъха развързали ке
сиите си, за да можелъ Великденътъ да бжде посрещнатъ весело. И командниятъ персоналъ даде
по нещо свръхъ онова, което имъ се полагаше.
Червъха се яйца, мътеха се кузунаци, приго
товляваха се въ параходната кухня мЪстни, вкусни
риби, ангинари вр%ха въ изобилно метелинско ма
слинено масло . . .
,
Вечерьта Тракия дигна котвата и се насочи къмъ
пристанището Ларнака, върху островъ Кипъръ . . .
Презъ време на вахтата на Воденичаровъ
Иванка престоя три часа на моста, гдето тя дочака
идването на командиря въ единадесеть и половина:
— Госпожице, — обърна се весело Лаловъ
къмъ Иванка, — миналата година прекарахме Великдена въ Варна, а. тази година го посрещаме
между Сирия и Кипъръ. Двадесеть години плавамъ
по тази- линия и само петь Великдена съмъ прекаралъ въ отечеството си . . .
— О, колко е красиво това!—откликна Иванка,
— О, колко е красиво това — все на различни
места да се поср-вща Великденътъ . . .
— Не е много красиво. И съвсемъ не е много
приятно да се посреща Великдена по чужбина,
госпожице, — пресече я Лаловъ сниеходително. —
Великдень ли е, гледай да си бждешъ въ ро
дината си!
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— А мене и тука ми е много приятно и просто
се чувствувамъ щастлива . . .
Наближаваше среднощь. Всички бЪха на кракъ,
даже и уморените огняри жертвуваха съня си, та
.не бЪха си легнали.
Небето брилянтно св-втБше, морето спеше и
поглъщаше звездите, дълги до безкрайность . . .
Никакъвъ вътровъ полъхъ . . . Тракия пор-вше и
отм-вташе светлинни, фосфорични криле изподъ
водоръза си . . . Наоколо широкъ, таинственъ про
сторъ и кржгъ, чийто центъръ б е Тракия . . .
Дойдоха на моста и останалите двама помощ
ници. Боязливо пролазиха и неколко туристи, които
Лаловъ любезно покани. Той покани и останалите,
които б-вха подъ моста. Тукъ Иванка се похвали
на Райна, че цЪла нощь б% прекарала на моста,
а Милка се похвали и на дветв, че била огъзла
долу въ търбуха на кораба и била разгледала ма
шините: тамъ долу при Стоевъ . . .
Огнярското и матрозкото помещения свътъха,
класигв светеха, обслугата, празднично облечена,
се разтакаше съ работа и безъ работа въ очакване
на момента — среднощь.
Петь минути оставаха до дванадесеть.
— Корабникътъ! — кжсо викна командирътъ
и хвана ржчката на машинния телеграфъ.
— Да, господинъ коменданте! — отзова се
корабникътъ огь носа.
Оставаше една минута до дванадесеть. . .
Лаловъ натисна ржчката и задрънча по телеграфа.
Корабникътъ заби камбаната на носа, другь морякъ
заби малката камбанка, която бъ подъ моста,
огняръ н-Ькой въ огнярната заби звънливата бра
кувана скара, сь която сменяваха вахтите си долу,
Воденичаровъ посегна върху вжженцето на сире
ната, дръпна го и зарева . басовия тътнежъ . . .
Всичко възгласяваше встжпването на праздника:
— Христосъ воскресе! — екна силниятъ гласъ
на Лаловъ къмъ екипажа, който бЬ събранъ на
шкафута.
— Христосъ воскресе! — отвърна екипажътъ.
— Христосъ воскресе! — обърна се Лаловъ
къмъ туристите, на които заподава ржка . . .
— Христосъ воскресе! — Пейчевъ стискаше
Райнината ржка.
— Христосъ воскресе! — Воденичаровъ стис
каше Иванкината ржка.
— Христосъ воскресе! — Стоевъ предъ ма
шинното отделение стискаше Милкината ржка
Пееше се .Христосъ воскресе* по палубата,
въ класите, въ огнярната . . .
Следъ половина часъ Петковъ, поелъ вахтата
си, поръше съ носа на Тракия къмъ Кипъръ,
а туристите заедно съ свободния отъ дежурство
команденъ персоналъ, разположени въ салона на
втората класа предъ богато наредена трапеза,
отговяваха съ светли лица. Отговяваха царски . . .
На разсъмване хвърлиха котва на рейдъ предъ
Ларнака, който прати своятъ карантиненъ Церберъ...
. . . Заследваха едно следъ друго пристанищата
на: Родось, Сими, Самосъ, Хиось, Смирна, Метелинъ, които беха достояние само на погледитъ" на
туриститЬ, но не и на краката имъ.
Следъ неколко дена се завързаха „на шаман
дура" въ Цариградъ. ПЖТНИЦИТБ благодариха на
случая, че въ слизането си за на югъ бЪха разгле
дали „'града на проливите", инъкъ жълтиятъ флагъ
и тука стоеше като стражъ надъ всички около

ТБХЪ и'за тЬхъ, за да не бждатъ въ контактъ сь
никого
*.
На другата сутринь въ Варна карантинниять
л-вкарь преброи туристите, натовари ги въ две
ветроходни лодки и ги изпрати на отсрещната
страна на залива въ карантинните помещения.
Тукъ беха подложени на изкжпване и на щателна
дезинфекция. Отделиха ги въ бараки, оградени сь
двойни телени мрежи . . .
Следъ двадесеть-дневно престояване, като ис
тински арестанти — освободиха ги да заминать за
София подъ санитаренъ надзоръ.
. . . Между София и Тракия се завърза уси
лена кореспонденция: трите госпожици усърдно
кореспондираха съ тримата моряци, които отъ всЬко
пристанище имъ изпращаха картички — изгледи,
деликатеси и южни плодове.
Въ началото на есеньта последователно и три
мата моряци ч взеха по половинъ месецъ отпускъ,
която прекараха въ София.
Зимата встжпи, и шесторката отъ трите млади
и тритЬ стари жени решително поднови въпроса
за заминаването си пакъ за Иерусалимъ.
Тримата моряци уредиха пжтуването имъ сь
другъ параходъ, квйто въ слизането си до Алек
сандрия залавяше по-рано сирийския брътъ. И по
времето на карнавалната седмица ги отправиха на
югъ, обещавайки имъ, че по Великдень ще ги намерятъ въ Иерусалимъ . . .
Тримата изпълниха обещанието си. На третия
день на Великдена Тракия хвърли котва предъ
Яфа. Десетчасовата отпуска, която имъ даде Лаловъ,
б е достатъчна за да прибътнатъ до своите съна
роднички. Намериха ги на дадения по-рано адресь.
Нам-вриха ги почернели, загор-Ьли отъ южните слън
це и вътъръ. Шестте дами посрещнаха тримата, като
свои родни братя. Едва-що не се разц-Ьлуваха при
свиждането си . . . Метнаха се на два автомобили
и следъ два часа всичките стжпиха^ на палубата
на Тракия.
И сега шестте разказваха на тримата за чети_
ридесетдневното си пребиваване изъ светите мъхта
й времето бе затвърдило и увеличило връз
ките между тримата и трите госпожици . . .
На пжть за на северъ, между Яфа и Бейрутъ,
при богато сложена великденска трапеза, въ присжтствието на Лаловъ, тримата моряци и тритЬ
госпожици обявиха, че • се годяватъ: ГТвйчевъ за
Райна, Воденичаровъ за Иванка и Стоевъ за Милка.
Стоевъ съ своята наздравица завърши:
— Благодарение на „чумата" въ нашия патентъ миналата година, днесь нйй имаме нашитБ
другарки!
— Да жив^е карантината! — потвърдиха въ
единъ гласъ и двамата помощници-капитани.
Всички се радваха и сияеха: хаджийки и го
деници весело се носеха къмъ родината си . . .
Тримата моряци впиваха погледъ напредъ и
бленуваха за брега, който, може би, имъ откри
ваше спокойно семейно огнище . . .
ТритБ двойки впиваха погледъ напредъ и бле
нуваха за морския просторъ, който, можеби,щъчие
да имъ открие широко-широко разнообразие. . .
Български Народенъ М о р с к и
•Сговорь работи з а България
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ФЛИБУСТИЕРИ
Въ миналия брой на „Морски сговоръ" раз
гледахме обстоятелствата, при които еж се появили
флибустиерите, и разправихме за действията на
първигв флибустиери, включително до създаването
на тяхната знаменита океанска крепость „Островъть на костенурката". Сега ще преминемъ върху
мрачните подвизи на по-сетнешни ГБ тЪхни подражатели и наследници. И гкзи данни еж взети отъ
трудовете на Щернбекъ, Минигероде, Вексемленъ
и други морски писатели.
Искамъ д а забогатея!
Едвали Франсуа отъ Олонъ, за когото сега
ще ви разправимъ, е знаелъ за своите велики пред
шественици отъ „Костенурката": Морганъ, който
ограби и разруши Панама, или Шарпъ, който уст
рои грамаденъ морски походъ — 14 кораба сь
2,500 души обслуга — въ Тихия океанъ. Едва ли
е знаелъ за гюсъ, казваме, когато избъталъ отъ своя
жестокъ господарь въ Саблъ д-Олонъ и пристигналъ
на „Костенурката". Но и тукъ отношенията къмъ
него се оказали, както се види* не по-добри.
Минали не минали два месеца, и той вече
убива съ ножа си единъ отъ своите другари. Губернаторътъ на „Костенурката" тогава го пита:
— Какво ти е нуждно?
,—.Искамъ да забогатея! — отговаря младиятъ
французинъ съ богатигЬ разбойнишки заложби.
Даватъ му малка гемия и 12 души обслуга.
Началото не е блестящо: новоизпеченигЬ пирати
нападатъ единъ испански во*ененъ бригъ. койго
взематъ по неопитность за търговски корабъ. Бригьтъ пленява гемията сь всичките й хора, въпреки
оказаната ожесточена съпротива. 1Д/БЛЪ оплъхканъ
въ кръвь, Франсуа се преструва на убитъ; хвърлятъ го въ морето, заедно съ другите трупове, той

ПРИБОЙ
Картина отъ М. Санжзовъ

достига съ плаване брега и се врьща на „Косте
нурката".
— Искашъ ли новъ корабъ?
Не, азъ самъ ще си избера отъ испанцигв
единъ добъръ бързохоцецъ.
Съ 23 другари той излиза въ морето съ греб
на лодка. Граби, убива, потопява всичко, което му
падне по крайбрежието. Отъ Хавана губернаторътъ на островъ Куба изпраща противъ него
единъ корветъ. Съвсемъ новъ. Дванайсеть орждия,
сто души обслуга.
— Ето хубавъ корабъ за насъ! — възклицава
Франсуа, когато го съзира на хоризонта.
Презъ сжщата нощь лутащиятъ се изъ морето
корветъ е превзетъ съ изненада отъ дръзките фли
бустиери. 52 испанци еж убити въ боя, останалите
еж затворени въ трюма на кораба.
— Излизай единъ по единъ. . .
И на 47 пленника Франсуа съ собствената си
ржка сваля главите. На последния отрязва ушигв
и му казва:
— Иди, съобщи на губернатора каквото си
виделъ. До смъртьта си не ще пощадя нито единъ
испанецъ.
Той сдържалъ думата си. Десеть години сЬелъ
най-ужасенъ тероръ не само по крайбрежието на
двете Ямерики, но и като организиралъ сухопжтни експедиции противъ ВСИЧКИТЕ испански колонии.
Но и сполучливите работи иматъ своя край.
На брега въ Никарагуа десантътъ на Франсуа е
застигнатъ най-после отъ правителствените войски.
Часть отъ него усп-Ьва да се натовари на кораби
те и да излезе въ морето. Толкова по-лошо е по
ложението на останалите. Не може да се чака
пощада. Франсуа сполучва да избега, но скоро въ
гората той е уловенъ отъ червенокожитЬ индийци,
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до които вече е достигнала славата за неговите
подвизи. Презъ сжщата нощь предъ грамадните
свещенни клади Франсуа отъ Олонъ, а по истин
ското си име Жанъ Давидъ Но, е живъ разрезанъ
на кжсове, изпеченъ и съ радость изяденъ...
Яна Боней
Имало е и флибустиерки. Между твхъ съ
най-голъма известность се ползувала Ана Боней.
Незаконна дъщеря на единъ ирландски адвокатъ,
тя отишла въ Новия Свътъ съ баща си, който билъ
принуденъ да бъта отъ родината си поради твър
де забърканото си брачно положение. Яна дълго
време не знаела, дали е момче или момиче: отъ
най-ранните й години нейниятъ баща я показвалъ
за момче, тъй като предъ законната му съпруга
искалъ тя да мине за неговъ осиновенъ племенникъ.
Когато тя порастнала, и баща й разбогатвлъ
въ Ямерика, почнали да се сватостватъ за нея
множество синове на почтени чифликчии и на найвидните жители отъ техния градъ. Но тази чудно
вата девойка съ момчешките навици решително
предпочитала значително по-малко почтеннитъ1
ухажвания въ пристанищните кръчми отъ страна
на най-долните пияни носачи и моряци, докато
въ единъ прекрасенъ день я похитилъ некой си
Боней, капитанъ на единъ малъкъ флибустиерски
корабъ. Едва тука, върху палубата на корсара,
. между разбойниците, попаднала тя въ средата,
която отдавна я привличала.
Но скоро Яна напустнала своя похититель,
когато се влюбила въ младия русокосъ морякъ
Ракхамъ, съ бронзово отъ ' загара лице. По неинъ
починъ съ помощьта на нъколко десетици подобни
на новия й любовникъ юначаги билъ заграбенъ въ
пристанището Ню-Провиденсъ единъ добре въоржженъ бригъ, и цялата честна компания подъ на
чалството на Ракхамъ отплувала въ морето, къмъ
богатия дъвтящъ островъ Ямайка. Множество мир
ни търговски кораби потопили тв, разграбили де
сетки плантации, като навредъ клали хората-и за
гребвали богатствата. Когато пиратите разперели
всичките платна и се хвърляли срещу нъкой беззащитенъ рибарски или търговски корабъ, пияната
Яна съ разчорлени коси, полуоблечена стояла на'
кърмата, като креснала ненуждни команди и раз
махвала сабя. Ракхамъ се чувствувалъ неловко
предъ своитЪ хора, които обичали плячката, но не
театъра. И горко на пленниците! Изгубила всеки
разсждъкъ, въ страстно изстжпление се хвърляла
върху т%хъ Яна съ пищовъ въ едната ржка и съ
ножъ въ другата и ги подлагала на такива мжчения, че понякога и на пиратите ставало страшно.
Мария Р е д ъ
Яна все по-настойчиво започнала да задиря
единъ младъ и красивъ морякъ съ такива нежни
черти на лицето, съ такава тънка снага, че можелъ
да бжде взетъ за жена. Но горкиятъ морякъ, като
отклонявалъ съ страхъ задирванията, се държалъ
като цъломждрения Иосифъ до деня, когато притиснатъ до стената отъ решителната капитанка
билъ принуденъ да признае, че и той е жена. Яна
изпаднала въ дивъ гневъ, когато узнала, че има
на кораба съперница, но благоразумието взело
връхъ надъ страстностьта, и по съвета на Ракхамъ
,за да не се засели дяволътъ на кораба", било
решено тайната да не се издава на хората...

Тази пиратка се наричала Мария Редъ, и ней
ната сждба била сжщо тъй странна^ като на Яна
Боней. Тя сжщо била незаконна дъщеря на една
морячка, която прекарвала весело времето въ отсжтствието на съпруга си. За да получи издръжка
отъ свекърва си, която искала внукъ, майката обя
вила дъщеря си за синъ. Отъ това време Мария
Редъ презъ целия си животъ носвла мжжко облек
ло и водела мжжки начинъ на живеене: била
лакей въ единъ замъкъ, сражавала се въ Фланд
рия въ редовете на холандските войски, а най-после
се наела за морякъ въ единъ търговски фрегатъ
на Индийското дружество.
Веднъжъ младата жена паднала въ пленъ у
флибустиерит% и сама станала пиратка. Въ онези
времена корсарската кариера ставала вече по-кжса.
Правителствените фрегати на Янглия, Испания и
други държави браздели всичките морета и прес
ледвали пиратитЬ, за които никога нямало милость
отъ техна страна.
Веднъжъ, следъ като ограбили селото Негрилъ
на островъ Ямайка, нашитв пирати не успали още
да се отдалечатъ отъ бръта, когато започнали сво
ята обикновена оргия, която този пжть била осо
бено весела, тъй като били заграбени цели сан
дъци съ бутилки, пълни съ съживителенъ ямайски
ромъ. Внезапно задъ носа се показалъ, 'наведенъ'
надъ лазурното море, единъ корабъ съ ослепител
но бели платна.
— Нема съмнение, това е воененъ корабъ.
— Още по лошо: на кърмата му се айе не
победимото знаме на Янглия, господарката на
моретата!
Напразно Ракхамъ се опитвалъ да събере
своите хора, за да приеме боя. Яна, както и дру
гите пирати, мъртвешки пияна викала, танцувала
и продължавала да пие, до като английскиятъ
корветъ, безъ да даде нито единъ изстрелъ, реши
телно и умъло се хвърлилъ на абордажъ. Въ ня
колко минути всичките пирати били изловени,
свързани и осждени на смърть. Едва тогава било
открито, че между тЪхъ има две жени. Последни
те не били помилвани, но се установило, че и
двете еж бременни, за това отложили обесването
имъ. Ракхамъ и ВСИЧКИТЕ останали били избесени
по мачтите. Въ деня на екзекуцията Яна Боней
получила разрешение да посети своя възлюбенъ.
— Негодникъ! Подлецъ! — се развикала тя,
когато го видела окованъ съ вериги да лежи вър
ху купъ слама съ своите другари.—Яко се сража
вахте като пирати, не щ%хте сега да чакате въ ве
риги смъртното наказание.
По-нататъшната участь на Яна Боней е неиз
вестна. Мария Редъ скоро умръла въ затвора.
Черната брада
Но все пакъ най-удивителниятъ флибустиеръ
билъ Едуардъ Тичъ. Ето неговиятъ бригъ, мръсенъ,
съ изпоцапани и разкжсани платна, което не му
пречело да бжде добъръ бързоходецъ, подъ флага
на Жоли Рогеръ — тъй наричали буканиригв пи
ратския флагъ: на черенъ фонъ грубо нарисуват,
черепъ, а пон-вкога цЪлъ скелетъ, държащъ въ
ржка чаша съ червено вино или кръвь.
Тичъ билъ наричанъ още Черната брада, тъй
като целото му лице до очитЬ било покрито съ
черна като гарваново крило растителность, която
се спускала чакъ до пояса му и била заплетена
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въ нЪколко плетеници, превързани съ цветни лен
ти. На главата си той НОСБЛЪ огромна плъстена
шапка, къмъ полите на която понекога превързвалъ запалени кожи, които озарявали лицето му
съ кървава светлина. Мръсната риза разкривала
неговата кралимарковска, космата като на горила
гръдь, на която .върху украсенъ съ скжпоценни ка
мъни ремъкъ ВИСБЛИ винаги не по-малко отъ
шесть напълнени пищова. Сжщо тъй богато украсениятъ му поясъ билъ натруфенъ съ неколко са
би и ками.
ВсичкигЬ острови на Караибското море, Бахамигв, Голтзмйятъ Каймашъ, ц-Ьлото крайбрежие
на Южна Каролина треперели само при спомена
ване на името му. Стотици гемии, десетки по-го
леми кораби, села, пристанищни градове били
опожарени, потопени, разрушени отъ него. Хиляди
хора били избити, стотици хиляди жълтици били
ограбени и прахосани. Единъ само корабъ пустналъ той, за всеобщо очудване, невредимъ изъ
СВОИГБ кървави и грабливи ржце, макаръ този ко.
рабъ да билъ богато натоваренъ: понравило му се
неговото име — „Цезаръ протестантинъгь". Дори
нито една жена на кораба не била пипната...
Черната брада умеелъ да се отнася и съ свои
т е моряци решително. Когато веднъжъ дългото
безветрие хвърлило хората му въ скука, граничаща съ бунтъ, на Тичъ хрумнала гениална мисъль.
— Вървете всички подиръ мене въ ада, да
видимъ, кой по-дълго ще издържи.
Всички слезли съ него въ трюма, запалили
тамъ по негова заповътгь бурета съ смола и за
почнали да се задъхватъ въ черния вонящъ димъ.
— Още, още, — викалъ Черната брада, —
никой да не посмее да излезе!
Н-Ькои и други изнесли умрели, трети въ неСВ-БСТЬ, само Тичъ излезълъ като че ли нищо не е
станало.
Другь пжть, като черпелъ съ ромъ своите
.лейтенанти" въ каютата си, той грабналъ два пи
щова, изгасилъ свещите и започналъ да стреля на
всички страни, въпреки молбите на гоститЬ си да
прекрати този „фойерверкъ". Когато запалили от
ново свещите, оказало се, че двама отъ гостите
еж тежко ранени. Преди да ги изпрати въ лазарета си на превръзка, Тичъ ги почерпилъ съ пуншъ
и за назидание имъ казалъ:
— Яхъ, жалко, колко съмъ неловъкъ — всич
ки сте живи. Но азъ все пакъ ще ви науча да се
подчинявате!
Но настжпилъ краятъ и" на Черната брада.
Два испански военни кораба го открили и го при
тиснали къмъ брега. Единия той извадилъ отъ
строя съ оржцеенъ огьнь, но вториятъ се сцепилъ
съ него, и испанските моряци се хвърлили на аоордажъ върху палубата му.
— Хей, нехранимайковци, — извикалъ той на
юначагитъ си, като изгьлталъ една грамадна чаша
спиртъ, - не бойте се, това еж англичани!
Върху палубата на корсара започнало клане.
Ето че нЪкакъвъ смелъ офицеръ се оказал*.лице
срещу лице съ страшния Черната брада. Едновре
менно изтрещели два пищовни «страда. Но въ
това време, когато ловкиягъ испанец» се.откпонилъ
отъ куршума, Тичъ билъ раненъ въ лицето. Иук
™ К к К » ь по черната му брада. Тичъ хвърлилъ
пищова и се пипналъ за дългия си ножъ. Но офи-

церътъ сжщо не билъ отъ страхливите и измъкналъ шпагата си. Като се нападали, защищавали,
нанасяли й отблъсвали ударите, двамата бойци
дълго бегали единъ подиръ другь. Като заприщенъ
вълкъ се хвърлялъ Тичъ върху своя ловъкъ противникъ, който му нанасялъ все нови и нови рани.
Внезапно шпагата на испанеца се пречупила.
— Ей хора, на помощь! — извикалъ лейтенантьтъ.
И когато Тичъ вече се надевалъ да свърши
съ своя врагъ, силенъ ударъ съ топоръ изтрещЪлъ
върху главата му. Той се подхлъзналъ, едва не
падналъ, но се удържалъ, разтворилъ за устойчивость краката и като полудЪлъ почналъ да блъс
ка съ юмруци налево и надъхно. ЦЪлъ градъ
отъ куршуми, удари отъ саби и топори се сипали
по главата и плещите му. Кръвьта на потоци се
леела отъ нанесените му двайсеть и петь рани.
Тичъ побледнелъ като смъртникъ, но боятъ продължавалъ. Той измъкналъ последния си пищовъ,
щракналъ ударника, но гърмежъ не последвалъ...
Страшниятъ пиратъ рухналъ на палубата. Още
единъ ударъ съ топоръ, и главата му съ преобър
нати очи и съ черната окървавена брада, съ плетеничкигв и лентите, се търкулнала въ морето.
Животътъ му билъ кжсъ, но щастливъ, — както
обичалъ той да повтаря на СВОИТЕ хора.
Въ края на XIII вЪкъ изящните, устойчиви и
бързоходни английски фрегати кръстосали всички
те морета и океани и турили край на корсаритв,
буканиритЬ, пиратите, морскит% разбойници и все
възможните авантюристи, известни подъ общото
име флибустиери; колониалните войски завзели ГБХНИГБ бази на ДНТИЛСКИГБ острови и Мадагаскаръ.
Флагътъ на Жоли Рогеръ съ мъртвешкия черепъ
завинаги изчезналъ дори изъ паметьта на днеш
ните покол%ния на моряците, на които самото име
флибустиери, отъ което тъй се страхували т%хните
прадеди, нищо вече не говори.

+ Ф р а н ц ъ Свобода
СВж. бмографичнитЬ чъртици въ кн. 2 на
.Морски сговоръ»"}
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Д.РЪ П. Д. СКОРЧЕВЪ

НА МОРЕЛЪКУБАНЕТО СЕ ОТДАВА БСЕ
П О Г О Л Ъ М О ЗНАЧЕНИЕ
Кличката на предпазната медицина въ наше релъкуването пратеници, явно показва колко наввреме е: „къмъ здраве, вср-вдъ природата!" Днесъ ремененъ е изборътъ на темата и колко голъма
млади и възрастни копнъятъ да литнатъ изъ диви важность се отдава на изясняването на промблет е недра на Божията природа, за да се нарадватъ МИГБ на морелъкуването съ огледъ на биоклимана нейнигв многолики прелести, за да се освежатъ тика, туберкулоза, детски заболявания, на калолъи ободрятъ въ чистия извънградски въздухъ, да за- куване, лекуване съ пиене и инжектиране на
калятъ сърдце и мйсшци, дробове и сетива чрезъ морска вода. Съ особено задоволство се изтъква
разнодейнитъ фактори на живата природа, да се обстоятелството, че въ тоя съборъ еж взели живо
отърсятъ отъ застоя на всекидневието и да почув- участие представители на балнео-климатолозитъ
ствуватъ, че иматъ нозе дейни, че иматъ сърдце и отъ всички страни, включително Румжния, Бълга
дробове здрави и душа достжпна за чароветъ на рия и Турция.
Божия свътъ.
Въ тоя съборъ е изтъкнато голъмото значе
Ние българите, които до вчера се бояхме отъ ние на балнеологията изобщо като важенъ дълъ
вътъръ и простуда, днесъ бодро крачимъ всръдъ на медицината; посочва се важностьта на климато—,
бури и снегове къмъ принебеснитЬ върхове на баньо — и морелъкуването за оздравяването и за
нашигв величави планини. Ние, които до вчера се •пренагласата на разстроения человечески органавличахме и въ топли и въ студени дни съ фа низмъ. Обръща се особено внимание на благо
нели и антерии, съ пояси и кожухчета щомъ мръд приятното влияние на въздушната влажность при
нехме дори до нашето лозе — днесъ отиваме по морето върху лигавиците. Отъ особено значение
луголи далеко вср-вдъ природата, днесъ дори и за катарите на торнигв дихателни пжтища е насинашите деца съ часове тичатъ и играятъ голи по тениятъ съ солени водни капчици въздухъ при въл
облъхваните отъ морските повеи лжчезарни пи нуващо и пънящо се море, които се вдишвать
съци на морския брътъ.
дълбоко и оставатъ да действуватъ успокоително
Ние лекарите, съ нескривано задоволство гле върху раздразнените и възпалени лигавици на
даме какъ нашето градско население се отърсва носа, гърлото, трахеята и бронхите. При разбоя
отъ противоздравнигк навици и опасения на ста на вълните о нашия вълноломъ околниятъ въз
рото поколение, ние съ радость следимъ тоя въз- духъ се изпълня съ милярди ситни морски капчици
ходъ на нашия народъ къмъ една непредвзета, и представлява.единъ идеаленъ естественъ инхалаестествена здравно-гвлесна култура и виждаме съ торий — дълбокото вдишване на тоя въздухъ въ
какво увлечение той се стреми къмъ едно по-ви продължение на 10-15 минути е отъ безспорно
соко телесно съвършенство и къмъ откърмване уталожващо и л%чебно значение за страдащи отъ
на единъ бодъръ, смълъ и жизнерадъ духъ.
такива катари.
Поради постоянните въздушни течения край
морето потьта на кожата бърже се изпарява, тя
При използуване на лечебните, на живител се охлажда и кръвоноснитъ й еждове се подхвърните сили на природата на първо место стои лятъ на една пъргава гимнастика, вследствие на
днесъ морето съ своя особитъ климатъ, съ своите което последва едно значително закаляване на
неспокойни води, съ своята лжчезарность, съ СВОИ организма противъ простуда. На това охладително
ТЕ лазурни простори, отъ които ни се носятъ ог въздействие на морскитъ повъи върху голото тъпо
ромни маси чисть, безпрашенъ въздухъ, свободенъ се дължи възможностьта да лежиме на знойния
отъ миазми и микроби.
пъсъкъ и да се излагаме на продължително слънНа изучаването на лъчебнитъ свойства на чуване .безъ да се подхвърляме на прегръване,
морето и на неговия климатъ еж се посветили което прави слънчуването другаде- мжчително и
многобройни учени лекари и метеоролози въ опасно (топлиненъ ударъ!) Ето защо днесъ все
всички просветени страни и много лечебни заве общо е признато голъмото значение за народното
дения и закалителни станции. Събранитв въ течение здраве на продължителното прекарване по голо
на годината наблюдения и поуки относно лечеб подъ слънце и повеи на пъсъцитъ край морето.
ните възможности на ВСБКО морелътовище и мо- Благотворното въздействие на морския климатъ и
релечилище вредъ другаде научно се подреждатъ, на морските бани е отъ по-голъма важность за
грижливо се проучватъ и се докладватъ въ дру общото закаляване на организма изцъло на голе
жества и конгреси, за да бждатъ всестранно раз ми народни маси, отколкото за лекуването на от
гледани и обеждени и следъ това да станатъ дос делни заболявания. Поради чистотата и безпрашиетояние на науката.
то на морския въздухъ ултравиолетовата съставка
Въ състоялия се тази година на 25-27 февр. на слънчевите лжчи достига на морския пъсъкъ
въ Килъ на Балтийско море 53 съборъ на герман почти безъ загуба, когато въ вжтрешностьта 30-50
ското балнео-климатоложко дружество целото три процента отъ тъхъ се задържатъ високо въ атмо
дневно заседание е било посветено на морел%ку- сферата и не достигатъ до земята. Освенъ това
ването, което въ нова Германия придобива все лечебните ултравиолетови лжчи се отразяватъ отъ
ПО-ПЖБМО значение като мощенъ възстановитель
нашия кристаленъ пъсъкъ и отъ набръчканата
на здравето и незамънимъ закалитель на ГБЛОТО морска повърхнина, та голото человешко ТБЛО бива
на германските деца, юноши и възрастни работ двойно и тройно облжчвано и отъ преките и отъ
ници и граждани. Живото участие, което еж взели отразените слънчеви лжчи.
въ това заседание всички заинтересовани въ моКогато другаде въ вжтрешностьта въздухътъ
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виене неподвиженъ съ дни и седмици и бива нагизнать съ прашинки, бактерии и изпарения, кои
то правятъ дишането тежко и опасно, край море
то обновата на въздуха се извършва денонощно,
понеже огромни въздушни маси, чисти отъ прахъ
и вредители, нахлуватъ къмъ бръга отъ безкрай
ните надморски простори.
Колкото и да е полезно и приятно слънчуването
върху морския пЪсъкъ, то води, когато се прави
неразумно и прекалено, къмъ твърде тежки понъкога обгаряния на кожата и къмъ общи болестни
разстройства. Пигментирането на кожата е желано
стъ модно-козметични и отъ лечебни съображения,
обаче еритемата и изгарянето й е твърде мжчително и вредно. Сега вече е установено, че пиг
ментирането се дължи на действието на ДЪЛГИТЕ
ултравиолетови лжчи, чийто другъ делъ, състоящъ
се отъ кжеи у. в. лжчи причинява еритемата и из
гарянето на кожата. Ето.защо отъ очевидно зна
чение е да се намърять удобно и евтено прило
жими лжчепредпазители, които да поглъщатъ вре
дителните къси лжчи и да пропущатъ само ДЪЛ
ГИТЕ ултравиолетови лжчи. За тая цель се препоржчва намазването на облжчваната кожа съ нивеа
кремъ, който поглъща прегарящите къси лжчи и
пропуща само ДЪЛГИТЕ, та голото ТБЛО може про
дължително да се слънчува, при което кожата
изобилно се пигментира безъ да се появи еритема
и изгаряне.
Климато-метеорологичнитЬ условия край мо
рето не еж навредъ еднакви, те биватъ различни
въ разни, дори не твърде отдалечени по между си
места по побрежието. Ето защо за всеко морел-Бтовище се налагатъ специални климатични проуч
вания.
Освенъ за студени и топли бани, морската
вода се. използува и за продължително лечебно
пиене, а сжщо и за инжекции при известни бо
лестни състояния. Освенъ готварска соль (натриевъ
хлоридъ) тя съдържа, покрай другото, още калциевъ
сулфать, магнезиевъ и калциевъ хлоридъ и др. въ
едно неизменно съотношение. Изобщо химизмътъ
на морската вода е твърде разнообразенъ, което
е оть голъмо биологично значение.
Методичното пиене на морската вода оказва
въ много случаи едно стимулиращо въздействие
върху храносмилането, а въ други случаи то въз
връща къмъ нормата прекомерното или недоста
тъчното отделяне на солна киселина въ стомаха.
Лечебното пиене на морска вода съ успЪхъ се
прилага при секреционни разстройства на храно
смилателните органи, а сжщо и при кожни забо
лявания дължими на разстройства въ обмъната на
веществата; особено задоволителни лечебни резул
тати се наблюдавать при остри заболявания на
хумеро-скапуларната (раменната) става; въ послед
ните случаи лекуването се извършва и чрезъ ин
жекции. Морската вода съдържа понекога и болестотворни бактерии, твърде често чревни бацили,
а понекога тифусни и паратифусни зародиши, по
ради което за пиене требва да се взема вода да
леко на открито море, а при нужда да се контро
лира бактериологически нейната чистота.
Твърде голямо значение се придава напоследъкъ на морелътуването и морелекуването на мал
ките и на по-гол-БмитБ деца. По морелЪкуването
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на децата ние сме изпреварили много оть окол
ните ни държави. Ние разполагаме съ единъ добре
уреденъ и вещо ржководенъ морски санаторни за
деца отстоящъ на 11 км. източно отъ Варна. Б. н.
морски сговоръ и неговите клонове отъ десетина
години насамъ уреждатъ пътни детски колонии
при морето, които поради добититъ добри резул
тати ежегодно се засилватъ; великолепни почивни
станции за деца красятъ побрежието между санатория и св. Константинъ. Твърде добри резултати
отъ морелътуването се получаватъ особено за за
каляване на децата противъ заболявания дължими
на простуда, каквито еж: ангини, катари на диха
телните органи и др. При нашето продължително,
безоблачно и слънчево лъто дори и твърде малки
деца биватъ методично излагани на слънчуване и
игране на морския пъсъкъ и следъ двадесетина
дни ТБ ставать румени и бодри, закалени и съ повишенъ хемоглобинъ.
Особени заслуги за морелекуването на малки
деца има енергичната лъкарка при варненската
здравна станция г-жа д-ръ Н. Василева-Головина,
която вече нъколко години по редъ изкарва на
морелътуване малки деца съ голъмъ успЪхъ.
Накрай нека спомена, че отъ твърде голъмо
значение за възстановяването, за ободряването на
преуморени, на отпаднали деца и възрастни е и
оня чародеенъ психиченъ чинитель, който се излжчва отъ морето, отъ неговата жива и своебитна
стихия, оть неговитв тихи сияйни простори, отъ
разнообразието и свежите прелести на морската
природа—особено на нашето варненско летовище.
Морелетовницитв, които еж съ усъть и сърдце,
отиватъ по домовете си обновени и жизнерадостни,
носящи въ душата си чаровете на морето.
Но йе еж достатъчни само естествените пре
лести на нашето море за да стане то търсено и
желано оть сръдньоевропейската публика. Ние
требва да изтъкнемъ въ европейската периодична
и медицинска книжнина неговите климатични осо
бености и лъчебни възможности, научно обоснова
ни; ние требва да разгласимъ неговите климатични
и терапевтични особитости, които твърде изгодно
го отличаватъ отъ студените и заоблачени морелетовища по Немско и по Балтийско море, а сж
що и отъ прекалено горещите, лишени отъ плажъ
южноевропейски морски бани съ двойно по-солена
вода отъ тази на Черно море.
Морелътовище Варна тръбва да подържа на
учна връзка съ чужбина, то требва да праща свой
представитель на съборите по таласотерапия, за да
може този вещъ представитель (който може да
бжде и нъкой отъ нашите професори) да изучи
какъ е поставено другаде морелекуването, да се
запознае съ новите научни придобивки по тала
сотерапия и чрезъ лични връзки да заинтересува
за Варна и за нашето Черно-море европейските
балнеолози и таласотерапевти и лъкарскитв кржгове. Такъвъ родъ научна разгласа, не бидейки
при това скжпа, е отъ несравнимо по-висока стойность отъ шаблонната наша реклама която, безъ
иначе да я отричаме, се ограничаве въ разпраща
не на проспекти по инертнитгъ наши легации и
консулства.
Варна требва да бжде представяна на кон
гресите по морелекуване!
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СТЕФАНЪ ИБ. СТОЯНОБЪ

3 О БЪ
Р а з г ъ н и платната, ти лодкарю,
С т р у в а ми с е д н е с ъ , а з ъ н в м а м ъ в е ч е д о м ъ ;
Б ъ р з а й , че деньтъ е много к р а т ъ к ъ ,
А морето волно е оттатъкъ
Правия, гранитнокаменъ вълноломъ!
М о ж е б и дори на х о р и з о н т а
д а не б л д е м ъ н и е д в а м а т а с а м и .
Щ е прелитне среброкрила чайка
и за н ь к о я сирота майка
щ е р а з п р а в я тя на малкитв вълни.
Н о к а к в о о т ъ туй, н а л и н и й з н а е м ъ ,
че по п ^ т я с и оставяме следи;
Тамъ като сестра ще я приемемъ
и п л а т н а т а б ъ л и б е з ъ да с н е м е м ъ
п а к ъ ще поримъ бистро-синитъ вълни.
Р а з г ъ н и платната, мой л о д к а р ю —
н е к а в ъ т ъ р ъ т ъ ни г о н и в с е н а п р е д ъ !
Да з а б р а в и м ъ хладнитъ си г р и ж и ,
д н е с ъ дори и сламеннитъ х и ж и
топлото небе о б г р ъ щ а ги о т в р е д ъ . . .
МОРСКИЯТЪ СПОРТЕНЪ ОТРЕДЪ ПРИ
ВАРНЕНСКИЯ КЛОНЪ НА Б. Н. М. С.
Съгласно наредбата на Г. У. Т. на Б. Н. М. С. морскиятъ спортенъ легионъ при Варн. клонъ, както и при другите
клонове, отъ 1 януарий т. г. се преименува морски спор
тенъ отредъ.
Ржководенето на отреда е длъжность на мастния
клонъ, който изпълнява тая си задача чрезъ своя членъ
Николай Пеневъ, ржководитель на отреда. Ржководительтъ
е подпомогнатъ отъ административни и технически ржководители, домакинъ, квсиеръ, групови ржководители
и
лодководачи.
Отредътъ брои къмъ 1 май 186 души на възрасть
между 14 и 47 год. Отъ гЬхъ 69 еж жени (дами, госпожи
ци и ученички).
Отъ година на година отредътъ вербува своите чле
нове отъ все по-широки обществени слоеве. Членуватъ чи
новници, нЪкои отъ тЪхъ къмъ и надъ четиридесеть години,
интелигентни младежи, омжжени жени; правятъ се усилия
да се привлЪкатъ за спортуване и една група отъ местните
учреждения и една група по-възрастни запасни офицери.
Отредътъ разполага съ 6 гребни и 2 ветроходни лодки.
Има изгледи презъ текущата година тоя лодъченъ паркъ да
се увеличи, макаръ и съ частни лодки, чието привличане,
подпомагане и подържане е една отъ целите на отреда.
Всека година инвентарътъ подлежи на корененъ ремонтъ и подобрение и това се дължи на бързото разваляне
и похабяване, както на не многоизисканата манипулация,
така и на действието на морската вода, водораслите и мор
ските микроорганизми.
За това и морскиятъ спортъ е най-скжпиятъ отъ всички
видове спортове и изисква много средства, грижи и техни
чески познания.
Урежданите отъ отреда ежегодни курсове по морезнание за всички отредници и за всички граждани и презъ
изтеклия зименъ сезонъ се състояха.
З а подготовка на старшини лодководачи, учители по
гребане, е устроенъ курсъ, който се води редовно, а всички
досегашни старшини и притежатели на лодки ще се явять
на изпитъ предъ пристанищното управление за получаване
право на лодководене.
Инвентарътъ е въ положение на стягане, и на вода еж
вече 5 лодки. Плаванията започватъ вече почти редовно и
къмъ 15 май ще бжде приложена редовната пълна програма
за гребанията.
На 1 юний ще се състоятъ ежегодните, съгласно на
режданията на Г. У. Т., отредни плувни състезания, за да могатъ да се подготвятъ и излжчатъ отредните първенци-плувци
по всички видове стилове, а отъ т е х ъ следъ това да се представятъза областните и общобългарски плувни състезания.
Подготвя се специаленъ курсъ по плуване и гребане
за всички учители по теловъзпитание въ всички варненски
учебни заведения'

ИЗЪ ЖИБОТА И ДЕЙНОСТЬТА НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА
По случай праздника на освобождението между Н. В.
Царя и организацията ни беха разменени следните телеграми;
Александъръ
Маноловъ
Председатель Българския Народенъ
Морски Сговоръ
Варна
Благодаря сърдечно Вамъ и на членовете на Морския
Сговоръ за добрите чувства и хубави пожелания, които ми
изкг.ЗЕате по случай праздника на освобождението, който
честитя и Вамъ.
Царьтъ
Негово

Величество
Царя
Двореца
София
По случай освобождението на България отъ страна на
Българския Народенъ Морски Сговоръ най-верноподанически
приветствувамъ Ваше Величество съ пожелание за крепко
здраве и дълголетие, за да види българскиятъ народъ чрезъ
Вашето мждро ржководство на Родината ни оежществени
своите национални идеали—Велика Санъ Стефанска България
Председатель Ял. М а н о л о в ъ .
На 9 т. м. предъ микрофона на варненската радио
станция г-нъ Сколуфановъ, членъ на организацията ни и
чиновникъ при варненската т. п. станция, изнесе сказка на
тема: „Черно море и Дунавъ като пощенски
пжтища
презъ Ш-то българско
царство".
На 9 а п р и я ъ замина традиционната поклоническа
екскурзия, организирана отъ Б. Н. М. С. съвместно съ Св.
Синодъ. Общо заминаха съ параходъ „Царь Фердинандъ"
230 поклоници.
Г л а в н о т о управително тело въ заседанието си на 4.
IV. утвърди управителното тело на пловдивския клонъ,
както следва:
Председатель — Петъръ Маноловъ
Подпредседатели — Боянъ Стефановъ и
инж. Дим. Калжпчиевъ
Касиеръ — Иванъ Ивановъ
Секретарь — Мара Станева
Членове: Ятанасъ Георгиевъ, д-ръ Г. Сопаджиевъ,
Христо Калпакчиевъ, арх. Юруковъ и Ятанасъ Ташковъ
Контролна комисия: Лука Тодоровъ, Борисъ Минковъ
и д-ръ Ст. Стаиковъ.
С ъ з а п о в * д ь № 580 отъ 16.11. 1938 г. Министерството
на народното просвещение утвърди измененията на устава
на организацията, приети отъ Х1У-ия редовенъ съборъ
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25 Великолепенъ плажъ.
Най-модерно уредени морски студени и топли бани. «
•т* Всякакавъ видъ морски спортъ. Ручъ-банъ (водна пързалка).
Максимална л-вковитость м
к
Категоризирани и нормирани хотели, пансиони, вили, квартири и ресторанти.
д
Й
бО°|о н а м а л е н и е з а п л т у в а н е п о Б . Д . Ж . п р е з ъ с е з о н а .
щ
5С Чудни околности за екскурзии и изпети, красива природа.
ЧР
ф
Игрално казино. Рулетка, шменъ де феръ, бакара, булъ. ®
V
Всекидневни концерти обЪдъ и вечерь въ морското казино. Дансингъ-баръ.
М
Устройване мппгки
морски тг.пм<ргтия
тържества и
и чяйяви.
забави.
*™
Угтппйяян*»
иа
Изборъ на „Царица на плажа"

Музикални тържества.
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КУРОРТА „СВ. КОНСТАНТИНЪ"
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Прелестно кжтче край морския бр-Ьгъ за истинска почивка и отмора.
ж Плажъ — морски топли и студени бани.
Първокласенъ ресторантъ.
Джвзъ. Дансигъ. ^
М Хотела ремонтирвнъ. Стаите снабдени съ течаща изобилна вода. Ангажиране стаит-Ь предварително. V
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РЕДОВНА АВТОБУСНА ВРЪЗКА СЪ ГРАДА
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1 БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО
•

_^
Дружеството подържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
•№ и Дунава до северните европейски страни: Франция, Англия, Белгия, Холандия,
К Германия, Дания и пр.
Освенъ тая континентална линия, която се подържа съ три първокласни
линейни параходи типъ „Родина", дружеството подържа редовни и извънредни
линии между черноморскитъ пристанища и всички страни на Близкия изто.чъ: Тур
№ ция, Гърция, Италианските острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египегь,
като се посещаватъ попжтнитъ пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Александрия, Порть-Сайдъ и Пирея.
Тия последни пжтувания даватъ възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни
то най-много и сь разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване
А въ страната за сжщото време, да се видятъ останките и паметниците на всички
^ : древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ които
\А паметници, по своята величественость и художественость, еж още недостигнати.
Ш
Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокъ се извършватъ съ големи и луксозни параИ ходи, т и п ъ — „Царь Ф е р д и н а н д ъ " , при всички удобства за приятно и неусетно пжтуване по морета, И
Д които съдържатъ безбройни природни красоти: Босфора, Златния Рогь, Мраморно море, Дарданелитв А
д и осеяния съ острови Ярхипелагъ, много отъ които се издигать на хиляди метра надъ морската по- д
М върхность.
Иа
Последното пжтуване дава възможность да се посетятъ и всички свети мъста на еврейската,
християнската и мохамеданската религия.
Никое друго пжтуване не може да даде толкова големо разнообразие на неизгладими впечат?5 ления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговитъ най-всестранни прояви отъ нача- К
х | лото на човъшката история до днесъ.
^
ж
|^
Дружеството поддържа редовни съобщения два пжти презъ седмицата и между всички бъл- ™
чР гарски черноморски пристанища съ луксозния и бързоходенъ параходъ „Евдокия'.
чР
И
Освенъ горните редовни линии, дружеството презъ летнитъ месеци прави и и з в ъ н р е д н и пж- | ц
й тувания о т ъ Варна д о Ц а р и г р а д ъ с ъ параходитъ „Царь Ф е р д и н а н д ъ " и „ Б у р г а с ъ " с ъ пре- 3 5
д^ стояване в ъ Ц а р и г р а д ъ ц ъ л и три д н и .
Пжтуването между двете пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Презъ 'сжщите лътни месеци п х „Евдокия" плава крайбрежно по специално разписание, съ Й5
намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ цълото българско крайбрежие 52
въ течение само на 36 часа.
Й|
фА
И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до ^
щ Лхтополъ и обратно, пжтниците нощува.ъ на пагпюдите и, ако желаятъ, могатъ да получаватъ и Й |
«а храната си тамъ на сравнително износни цени.
Д,
ф
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабигъ на Бъл- ^
М гарското търговско параходно д-во, редовни и извънредни, еж дадени въ отдъяенъ проспектъ, който ^
Ш се намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава дзромъ при по- Й
Щ искване и направо оть Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ. | 5
р§
I. ЦенитЬ на билетитъ за Ялександрия съ редовните съобщения, които се подържатъ два пжти Щ
ж въ месеца съ параходигЬ „Бургасъ" и ,Ц. Фердинандъ", само отиване или само връщане, безъ храна еж: « |
Чр
I класъ — 4000, II — 3000 и III — 2000. Щ
|»
Презъ лътнитъ месеци, отъ 1-и юний до \5 септемврий, се установява специална тарифа за Ш
Щ отиване до Ялександрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ г.рекжеване, освенъ презъ време на Щ
5| престоя на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва:
'
Щ
?я
I класъ 6000 лв. II — 5000 и III — 4000 лв., включително и храната.
кв
3|
II. ЦенитЬ на билетигЬ по нашето к р а й б р е ж и е отъ Варна д о Лхтополъ и обратно, съ Ж
| ~ п/х' „Евдокия", по пътното разписание, отъ 15-и май до 15 септемирий, съ право на нощуване въ | ) |
Щ Царево въ помещенията на съответната кйзса — еж:
Щ
Ш
I класъ лв. 300; II — 240 и Ш — 170 лв. безъ храна.
.
§§
Й
Н1. Ценит-Ь на билетитъ д о Ц а р и г р а д ъ и обратно, съ п/х „Ц. Фердинандъ" и „Бургасъ" §5{
вЦ презъ летните месеци, съ престой въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите, еж:
«Им
вга
I класъ отъ лв. 1790 до 1390 споредъ положението на мъстата
г
Ж
» .
» „ 13В0 „ 1010
. .
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З а храната се п л а щ а :
|[|
По Александрийската
лания: закуски — 22 лв., обЪдъ — 70 лв. и вечеря — 70 лв., а пъленъ
вта дневенъ абонаментъ по 150 лв.
По крайбрежието отъ Варна до Яхтополъ и обратно, презъ летните месеци, пъленъ дневенъ
абонаментъ отъ закуска, объдъ и вечеря — 80 лв.
До Цариградъ и обратно, презъ летния сезонъ, само съ параходите, които правятъ екскурзии,
_!й се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за ц-влото пжтуване — 452 лв.
|Я
При редовнитгъ пжтувания — съ п/х „Евдокия" крайбрежно се плаща за закуска 15 лв., а за
щ объдъ и вечеря по 50 лв., а пъленъ абонаментъ — 100 лв.
Н а м а л е н и я : правятъ се само отъ редовнитъ тарифи, за отиване и връщене предплатено 15%. в »
за групи по-големи отъ 25 души — по споразумение.
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