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Българска ЗемедЪл. н Кооперативна Банка
НАРОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ
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ОБСЛУЖВАНЕ СТ> КРЕДИТЪ БЪЛГАРСКОТО СТОПДНСТВО И КООПЕРАЦИИ
Основано въ 1864 година.
Преустроено въ 1879, 1904 и 1934 год.

Основен* кшштипъ н запасни фондове на 31 денемврнн 1937 година.

1,150,000,000 лева
КАПИТАЛЪТЪ Е НЕОГРАНИЧЕМЪ
а' В ь края на всвка операционна година къмъ собственигБ банкови
средства се прибавя и цъ\пата чиста печалба.
.61

ОБСЛУЖВА СЪ КРЕДИТЪ!;
ЗемедкпскитЪ стопанства, земедЪлскитЬ кредитни1и кооперативни потребителни
сдружения, тЪхнитЬ съюзи и ВОДНИГБ синдикати; занаятчиитЬ и занаятчийскитЬ
кооперации; популярните банки и тккнитБ съюзи.
Д О С Т А В Я : Земеделски орждия и Машини, подбрани семена за посЬвъ на зърнени храни и
фуражъ, меденъ сулфатъ (синь камъкъ) за пръскане и предпазване лозята и
овощните градини отъ болести и за защита отъ паразити; занаятчийски материали и пр.

!_

П Р И Т Е Ж А В А : 16 антрепозитни складове за пашкули сь пашкулосушилни въ главнитЬ бубоотгледни и производителни села и градове, 8 модерни винарски изби.
Н А Д З И Р А В А : Кооперативното розоварене и п о с р / Ъ д н и ч и з а п р о д а ж б а т а и износа на
——————————— розовото масло.
П О С Р В Д Н И Ч И : За продажба и износь за чужбина на земеделски произведения, събирани
отъ кооперативните сдружения: тютюнъ, пашкули, розово масло, пресни сухи
и консервирани плодове, зърнени храни и фуражъ, машини, сахтиянъ, килими и др.
З А С Т Р А Х О В А : Земеделските култури срещу градушка и други природни стихии; добитъка
срещу смърть и злополука; държавнигв и обществени имоти срещу пожаръ
и вършачкопритежателитБ срещу гражданска отговорность.

Н

ИЗВЪРШВА:

Всички банкови операции, приема спестовни влогове, срочни и безсрочни, при
• най-износни условия. . •>

Седалище и управление въ София
100 клона и 50 агенции въ всички производителни, земеделски градове и села.
250 попул. банки въ цълата |страна, които извършватъ влого-акредитивна служба.
Постоянна кооперативна изложба въ София - произведения на занаятчийски произво
дителни кооперации и на занаятчии, членове при популярни банки и подвижна занаят
чийска изложба въ всички по-гол-Ьми центрове въ Царството.
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ЮЮМ СЮВОРЪ
ОРГАШ НА БЪЛГАРСКИЯ ЦАРОДЕШ)МОРСКИ СГОВОРЪ
Година 17.

Уренчда

Б р о й 2.

Варна, февруарий 1940 год.

Книжовно-просвЪтниятъ отд-Ьлъ

Гл. редакторъ В. Паспалеевъ

В. И.

Н о в и я т ъ договоръ з а търговия и корабоплаване
Стопанствата на целия свгьтъ се намиратъ ности, целящи да смекчатъ чувствуваните несгоди.
подъ знака на новата война. Нае виждаме още
Отъ друга страна Черно-море за сега е един
само началото й, безъ да можемъ да правимъ за ствено отъ европейските морета свободно отъ
ключения за нейния край. Но всички ние чувству. военни действия. То гарантира свободни и ре
ваме нейните отражения въ цгьлия стопански довни съобщения, каквито еж необходими за по
животъ и безсилието си да противопоставимъ държане на стокообмена. Така значението на на
решителни мгьрки, защото причинитгь за това шето крайбрежие добива истинската си стойявление еж вънъ отъ нашитгь възможности. Сто ность. Защото нашата източна съседка до сега
панствата на всички държави еж въ периодъ на отежтетвуваше отъ нашите -пазари.
нагаждаме къмъ новитть условия на нарушения
Но това крайбрежие, съчетано съ междуна
стокообмтьнъ отъ войната съ огледъ да могатъ да родния пжть по р. Дунавъ, обещава още по-големи
изтраятъ презъ този дълъгъ периодъ отъ време, изгоди за нашата страна.
който не може да се опредгьли. При тази обста
На пристанищата ни и корабоплаването
новка сключениятъ договоръ за търговия и кора предстои голема дейность, която не може да не
боплаване съ Съветска Русия добива истинския си се отрази благотворно и за напредъка на наши
видъ и осветление.
те крайбрежни градове.
Ние се намираме между изтока и запада на
Ето защо ние считаме, че новиятъ договоръ
Европа, между две ргьзко противоположни сто за търговия и корабоплаване е отъ големо сто
пански системи. Нашето стопанство не може да панско значение за насъ, а за корабоплаването и
не изпитва влиянието имъ, а заедно съ това и пристанищата ни той носи изгледите за ожи
несгодитгь на започналата война. Новиятъ дого вление, каквото не бехме видели повече отъ четворъ открива вратитгь на нови и по-^олеми възмож върть векъ.

/Иорски слйЬлфЬ
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Д-р-ь Г. В. Паспалев-ь

и морската война
Науната з а морето било
въ дълбочините на водния просторъ.

Свидетели сме на една страхотна борба меж
ду големи народи, борба,~която-понастоящемъ"**^е
развива-рлавно-въ-морето. Четемъ съобщенията и
слушаме по радиото по няколко пжти на день за
действията на морскитъ оржжия, употрвбявани-отъ
двегЬ-борящи^се страни. Ужасяваме се или се уди
вляваме отъ действията на морските мини, на под
водниците или на технитъ- изтребители. Но дали
нъкой отъ насъ се замисля какви еж необходи
мите предпоставки за успаха на тия страшни оржжия? Какво е нуждно да се знае,за да се постави
успешно едно минно заграждение? Или съ какви
данни требва да разполага екипажъть на единъ подводникъ, за да изпълни правилно и съ успъхъ по
ставената му цель? За изчерпателния отговоръ на
тия въпроси е необходимо написването на томове.
Ние ще се опитаме, обаче, тукъ да посочимъ съвсемъ накратко само каква е зависимостьта между
познанията, които ни дава науката за морето, и
успешното водене на морската война.
Познанията ни за морето еж поставени върху
строги научни начала сравнително неотдавна —
едва отъ 1850 год. Презъ изтеклитъ 90 години, обаче,
науката за морето е направила големи завоевания,
които се използуватъ както въ мирно време — за
облекчаване съществуванието на народите, така и
въ военно — за да се отегчи и направи невъз
можно сжщото това сжществувание.
Благодарение упоритата работа на редица
морски изследователи ние вече знаемъ какви еж
дълбочините на моретата въ различните имъ части.
Я тия данни днесъ се използуватъ твърде много,
както за поставяне на минни заграждения, така и
при пжтуване съ. подводници. Защото една мина,
за да постигне своята цель, тръбва да бжце поста
вена нито много дълбоко, нито много плитко — тя
требва да не се вижда на повърхностьта, но сжщевременно — да може да бжде докосната отъ дви
жещия се надъ нея параходъ. А движещия се подводникъ требва да държи добра сметка за дъл
бочините, защото при една малка дълбочина той
не ще може да се скрие подъ водата.
Но докато дълбочините на затворенитЬ мо
рета, каквито еж Черното, Средиземното и др.,
оставагь постоянни, поради това, че нивото на во
дата имъ не мени своето положение, при други—
открититЬ морета и океанитъ—благодарение на при
ливите и отливитЬ нивото на водата ту се пови
шава, ту се понижава и то на различни мъста
различно. Я това значи, че дълбочината на дадено
место въ продължение на 24 часа два пжти стига
единъ максимумъ и единъ минимумъ. Отъ това
пъкъ следва, че както при поставяне на минни за
граждения, така и при надводно или подводно пж
туване требва да се държи точна сметка за зна
чението на прилива и отлива за дадено место.
Данните за големината на прилива и отлива въ
различните места, презъ различните часове на
деня и презъ различните дни на ОТДЕЛНИТЕ месеци,
воюващитЬ иматъ благодарение неуморния трудъ
на редица мирни морски труженици, работили въ
миналото.
Обектъ на науката за морето еж сжщо тече
нията, които сжществуватъ било на повърхностьат,

Изучаванието на ТЪХНИТБ причини, промени, сила и нап
равление е една голема глава отъ морската наука.
Познанията, които имаме въ тази область, се из
ползуватъ нашироко както при поставяне на мин
ните или мрежени заграждания, така и при дей
ствията на противника. Защото едно заграждане
съ мрежи е невъзможно при сжществуването на
силни дълбоководни течения (пропадането на опита
да се заградятъ Дарданелитъ чрезъ мрежи, поста
вени на дъното презъ миналата война, се дължи
на непознаване теченията въ дълбочинйтБ тамъ),
а при минните заграждания силата на течението
требва да се вземе Твъ^ внимание при определяне
естеството и тежината на минната котва, както и
за дължината на минната верига. Я за подводника
едно непознаване
силата и направлението на
подводните течения може да бжде пагубно, защото
сигурно ще го отклони отъ пжтя му подъ водата,
кждето не е възможно никакво ориентиране.
Естеството на морското дъно — дали то е
каменливо, песъчливо или тинесто—има сжщо зна
чение, както за поставянето на минни и мрежени
заграждания, така и за скриващия се подъ водата
подводникъ. При това, дъното въ крайбрежните
м^ста, кждето дълбочините не еж големи, не остава
винаги едно и сжщо, защото се засъга отъ СИЛ
НИТЕ бури, които раздвижватъ водата, а съ това и
материалитъ на дъното, на една значителна дъл
бочина (до около 200 метра). Изследванието на тия
промени на дъното еж отдавна обектъ на научни
наблюдения. Получените данни се използуватъ на
широко презъ настоящата морска война.
Но отъ науката за морето ние знаемъ сжщо,
че водата на всички морета не е еднакво солена,
нито еднакво топла. Я отъ тия два фактора зависи
гжетотата на водата. Гжстотата на водата пъкъ е
отъ сжществено значение, както за бързината на
надводното и подводното плаване, така и за бър
зината на потъването. Поради това командирътъ
на подводника не може да не държи смътка за
състоянието на водата, въ която плава, ако иска
да бжце сигуренъ въ пжтуването и потопяването си.
Отъ значение за подводника е сжщо какъвъ
е цвътътъ на водата. Защото отъ това ще зависи
какъ требва да бжде оцвътенъ той, за да не се

Единъ английски изтръбитель, потъналъ
отъ взривъ на мина

/Иьрски ио&о-ръ
забелязва лесно въ подводно и надводно положение. А цвътътъ, както и прозрачностьта на морската вода, зависятъ отъ редица фактори (дълбочина, свЪтлопропускливость, соленость, съдържание
на плаващи частици, положението на слънцето и
пр.) подробно изучени. Данните отъ тия изучавания се използуватъ, както отъ бъгащия подводникъ,
така и отъ преследвачите му - надводни кораби
или хидроплани^ СД-'{о* С?/ДС
Най-голямата си мощь подводникътъ дължи
на възможностьта да се скрива и действува изъ
засада. Бжде ли единъ подводникъ откритъ отъ
неговия неприятель—надводниятъ воененъ корабъ,
той не само, че не е вече така опасенъ, но е самъ
обреченъ на гибель. А откриването на подводникъ,
пжтуващъ подъ водата, става или чрезъ наблюде
ние отъ високо чрезъ водосамолети, като се из
ползува прозрачностьта на водата, или чрезъ под
слушване шума на моторите му. При подслушва-

23

нето тръбва да се определи посоката, въ която
подводникътъ се намира, отдалечението му и дълбочината, на която плава. А установяването на
всичко това е възможно като се използуватъ дан
нитъ, които науката за морето има за звукопроводностьта на морската вода и нейната зависимость отъ различни фактори (температура, соленость, плаващи части и пр.) — данни получени
благодарение дългогодишна изследователска ра
бота на хора, отдали живота си на морската наука.
, Така, безъ да изброяваме още редица други
зависимости между науката за морето и днешната
морска война, ние виждаме колко еж необходими
познанията, които ни дава науката за морето, за
да използуваме правилно, последното не само въ
мирно време като свободенъ пжть и източникъ на
стопански блага, но и въ военно време — като
теренъ за бойни действия.
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Ст. Д е н ч е в ъ

Д е й с т в и я т а на германския днчебенъ к р ъ с т о с в а н а
„Адмиралъ графъ 1_1_1пее"
Кръстосвачната война е толкова стара, кол
кото и самата морска война. Въ сжщность тя не е
нищо друго, освенъ война за владъене на морето.
Владеенето на морето поставя СВЪТОВНИГБ източ
ници на разположение на страната владетелка и
ги отрича на нейнигЬ противници. Владеенето на
морето е отъ главно значение за вевка страна,
особено въ време на война, не само защото то я
свързва съ бтдкпнитБ части на земното кълбо, но
защото главно чрезъ него става възможно пълното
задоволяване на нуждите на всека държава. Днесъ
въ свъта н-Ьма континентъ, който да съдържа
всички сурови материали, необходими за всестран
ното подхранване и подържане индустриите на
една неутрална или воюваща страна. Въ продъл

жение вече на дълги години, чрезъ усилени лабо
раторни и научни изследвания, целящи изнамирането и откриването на начини за получаването на
тъй наречените „заместители" — материали, полу
чени по изкуственъ начинъ, които да замъхтятъ
липсващите сурови материали,—много държави се
постараха да намалятъ значението на морето и да
станатъ по-малко зависими отъ него. Получените.
резултатите еж повече отъ очакваните. Но все пакъ
пжтьтъ на самозадоволяването струва по-скжпо, и
на края не всички материали могатъ да се получатъ по изкуственъ начинъ. Като така, въ по-голтзма или по-малка степень странитъ оставатъ пакъ
зависими отъ морето. Владеенето на морето е найсигурниятъ гарантъ срещу изненади и сткщевре-

:ап-^
^

Германския
Джебенъ кръстосвачъ
Графъ Шпее

ч-

^
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/Кщски сгаиръ

бжде принуденъ да се бие и, въроятно, да завърши
ожде п^пп/н
_ и с к а д а остане несвоята кариера, или пъкъ ако иска д*
забелязанъ и да живъе по-дълго, той трЪова да
изб-вгва областитъ съ силенъ морски трафикъ и да
се държи сръдъ открития океанъ. Въ втория случай обаче, резултатътъ отъ неговитъ действия ще
бжде твърде малъкъ; но дори и въ този случаи за
™ РГ0 Огтукъ и състезанието между голЪмитЪ сили слугите му къмъ националното дт;ло на неговия
за всестранното овладяване на морето, и стреме- народъ ще бждатъ отъ особено значение.
Истина е, че отбраната на море изисква по
жътъ на малките да получатъ дълъ отъ този невече
сили, отколкото еж необходими за провежда
изчерпаемъ източникъ на богатства.
нето
на една отдълна атака. Единъ умьло воденъ
Владеенето на морето е било много ръдко
абсолютно-въ сжщность никога, когато две мор корсарь може да заангажира много кораби за за
ски страни еж воювали една срещу друга. Ю Ой щита на морската търговия на неприятеля, която
могло да бжде абсолютно само тогава, когато едната е предметъ на неговитъ атаки. Когато, напримъръЛ
отъ страните успее да унищожи и последния вое- презъ-1914 година германскиятъ кръстосвачъ „Емненъ корабъ на другата. Едно близко достигане денъ" бъше на свобода срЪдъ ВОДИТЕ на Индий
до абсолютно владъене на морето е било често ския океанъ, английското адмиралтейство б е ш е
пжти постигнато чрезъ тъй наречената „военна з; впрегнало не по-малко отъ 20 кръстосвача за не
блокада", когато военниять флотъ на едната страна ;говото 'преследване и за преследването на „Кьо(английскиятъ флоть' подъ командата на Корнва- нигебергъ", за който се върваше да е въ сжщитВ
лисъ и Нелсонъ презъ XIX вЪкъ) е успЪвалъ да ;, води. И даже тогазъ „Емденъ" бъше победенъ не
затвори неприятелския флоть въ неговитъ приета- •!отъ н-вкой отъ тъзи кръстосвачи, а отъ единъ
нища, а самиятъ той е оставалъ въ бдение предъ другъ — случаенъ, който бИше заетъ въ конвои
бреговетв на неприятеля, готовъ въ всеки моментъ рането на група търговски кораби.
Ако корсарьтъ е не леко въоржжениять кръда се заангажира въ бой. Но никоя военна бло- ,
када не може да бжде тъй силна, или пъкъ тъй стосвачъ „Емденъ", а мощниятъ джебенъ кръстобезпогрешна и ефикасна, щото да не допустне ;; свачъ „Лдмиралъ графъ Шпее", ясно е тогава
промъкването на единични кораби презъ своя кор- • колко по-голъма е загриженостьта на английското
донъ. Отделни кораби, командувани отъ офицери, адмиралтейство, и колко по-голямо следва да бжде
достатъчно решителни и изкусни да се възползуватъ числото на силитЬ, заети въ охраната на морската
отъ зимнитЬ нощи, мъгли и бури, винаги могатъ да търговия и преследването на кръстосвача.
се промъкнатъ и да излъзатъ въ открито море. Под
Колкото и големи да еж възможностите- на
водниците, напримъръ, не могатъ да бждатъ овладе такъвъ единъ корсарь, все пакъ - той има една гони и отъ най-строгата блокада. Те могатъ да бждатъ лъма слабость: той не може да се държи на море
обезсилени само чрезъ прилагането на конвойната следъ получаването на . една по-чувствителна по
система въ води, кжцето т.ъ" иматъ достжпъ. Но кон вреда, напрймЪръ попадения въ бой, безъ да
войната система изисква много ескортни кораби и търси начинъ за нейното отстранение. Яко нъма
е много трудно да бжде въведена сръдъ всички свои бази, въ които да се укрие до завършването
морета. Резултатътъ отъ това обаче е, че единъ до на поправката и да остане въ тайна, то той е при
статъчно силенъ корабъ, който е усп-Ьлъ да се про нуденъ да търси подслонъ въ нтзкой неутраленъ
мъкне презъ блокиращия флотъ, ще намери пре портъ, въ който случай неговото точно местополо
много „работа" сръдъ просторнитЬ океани. Него жение става веднага известно на противната страна,
вата работа, обаче, не е много' лесна, тъй като той която е вече въ възможность да сьсръдоточи зна
е изправенъ предъ следнитв две алтернативи: той чителни сили за унищожението му.
требва или да води СВОИГБ корсарски операции на
Дали при обявяването на войната, на^ 3 сепместа, кждето морскиятъ трафикъ на противната темврий миналата година, германскиятъ джебенъ
страна е твърде силенъ, въ който случай неговото кръстосвачъ „Лдмиралъ графъ Шпее" бЪше въ
приежтетвие ще бжде скоро открито, и после ще открито море, както това твърдъха нъкои източ-

менно най-сигурниятъ стражъ срещу оня " Р ^ е н ъ
човешки бичъ - Т л а д ъ т ь , - които докарва цъли
наради до безизходность. Най-после само чрезъ
влаченето на морето е възможна истинската и
непрекъсната размъна на индустриални стоки съ
сурови материали и подържането на световната

Схема за движението
на „Графъ Шпее" оть
началото на войната
до боя при
Рио де ла Плата

ници, или пъкъ той успъ1 да се промъкне ср-вдъ
английската блокада и се озове въ Атлантическия
океанъ, не е още напълно известно. Първото нещо,
което английското адмиралтейство научи за него,
беше, че на 30 септемврий той потопи английския
корабъ „Клементъ" край бразилските брегове, недалечъ отъ Пернамбуко. Фактътъ относно това по
топяване стана известенъ едва на 3 октомврий,
когато, екипажътъ на „Клементъ" б"вше стоваренъ
въ Бразилия; даже и тогава идентичностьта на
кръстосвана не б-Ьше съ положителность устано
вена. Предполагаше се, че „Клементъ" е билъ потопенъ отъ другия джебенъ кръстосвачъ „Адмиралъ
Шееръ", но последователните събития посочиха и
една друга възможность — третиятъ кръстосвачъ
«Дойчландъ". Присжтствието на „Дойчландъ", кой
то на 5 октомврий потопи английския параходъ.
„Стонегатъ", а на 9 октомврий залови американ
ския корабъ „Сити-офъ-Флинтъ" въ Северния Ат
лантически океанъ, стана известно едва на 20 ок
томврий, когато „Сити-офъ-Флинтъ", подъ контролата на единъ призовъ екипажъ отъ „Дойчландъ",
пристигна въ Трьомзо. По това време нищо не се
знаеше относно местоположението на „Графъ
Шпее". Неизвестностьта, обаче, на четирите ан
глийски търговски кораба „Ашлеа", „Хънтсманъ",
Нютонбийчъ" и „Треванионъ" на пжть отъ Южна
Яфрика къмъ Англия, посочи възможностьта за
подвизаването на нъжой отъ кръстосвачитв въ
Южния Атлантикъ. Следующето по-положително
сведение дойде при потопяването на „АфрикаШеллъ" на 15 ноемврий на около 200 мили се
верно отъ Лоренцо-Маркизъ въ Португалска Из
точна Африка. На следния день холандскиягь па
раходъ „Мапия" е билъ спрЪнъ въ сжщигв води,
на нъжолко стотинъ мили по-далечъ, и слгдъ пре
гледа освободенъ да продължи пжтуването си.

Чрезь ГБЗИ две свои действия командирътъ на
„Графъ Шпее", капитанъ Лангсдорфъ, е искалъ.
да заблуди английското адмиралтейство, като гонакара да мисли, че кръстосвачътъ е продължилъ
на изтокъ въ водите, кждето презъ 1914 година
„Емденъ" е кръстосвалъ. На 16 ноемврий „Графъ
Шпее" е сзърналъ обратно и покрай носъ Добра
Надежда се отправилъ на северозападъ. На 2 декемврий на около 1500 мили северозападно отъ
носъ Добрз-Надежда кръстосвачътъ потопилъ ан
глийския корабъ „Дорикъ-Старъ" и тогава за пръвъ
пжть присжтствието на „Графъ Шпее" стана на
пълно известно на британското адмиралтейство,
тъй като „Дорикъ-Старъ" успъ- преди потопяването
му да изпрати радиосигналъ за помощь- Това из
глежда е накарало капитанъ Лангсдорфъ да на
прави новъ поворотъ на югозападъ и да се от
прави презъ Южния Атлантически океанъ къмъИЗТОЧНИТЕ брегове на Южна Америка. На 3 декемврий „Графъ Шпее" потопи английския корабъ
„Тайора", а следъ~ няколко дни пристигна и вестьта за потопяването на още единъ корабъ, иметона когото б%ше н-вкакси странно предадено ката
„Стреоншалфъ" - по всека в-вроятность погрешно.
Следующата новина за „Графъ Шпее" дойде на
13 декемврий, когато въ б часа сутриньта той е
билъ откритъ отъ отреда на капитанъ Харуудъ,
състоящъ се отъ кръстосваните „Ексетръ", „Аяксъ"
и „Ахилесъ", на около 200 мили източно отъустието на ръжата Ла Плата, на пжть да изследва
френския корабъ „Формоза". На разстояние на
около 23 километра „Графъ Шпее" откри огънь
по „Ексетръ", който б е ш е най-гол-вмиять отъ три
т е кръстосвана на капитанъ Харуудъ и който не
закъснъ- да му отговори. Петиятъ залпъ на „Графъ
Шпее" попадна върху .Ексетръ", който стреляйки
продължи да се сближава съ „Графъ Шпее", до-
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Ннглийскиятъ кръстосвачъ „Нхилесъ"
като попадна подъ обсъта на 15-сантиметровитъ- ;
орждия на последния. Втората кула на „Ексетръ"
и командниятъ му мостикъ б^ха разрушени, 61
оть неговия екипажъ убити, 23 ранени и, останалъ
само съ едно 20'5 см. орждие, той се видъ прину.
денъ да се оттегли. Поемайки върху себе си Ц-Блия огьнь на „Графъ Шпее", „Ексетръ" даде
възможность на „Аяксъ" и „Ахилесъ" да се при"
ближатъ на кжсо разстояние до .Графъ Шпее"' и
да го обстрелватъ съ СВОИТЕ 15 см. орждия. Следъ
оттеглянето на „Ексетеръ", „Аяксъ" и .Лхилесь"
чрезъ ум^ло използуване на димовитъ завеси и
см%ли маневри продължиха боя съ „Графъ Шпее"
Когато въ полунощь „Графъ Шпее" влъзе въ при.
станището на Монтевидео, следъ 18-часовъ бой съ
своитъ малки, но упорити противници, две отъ
неговите 28 см. и едно отъ 15 см. орждия бъха
извадени отъ строя, контролната му кула и инста
лацията разрушени, шесть отъ неговите 8 тор
педни тржби сжщо извадени оть строя и най-глав
ното отъ всичко — ималъ е снаряди само още за
28 изстрела съ 28 см. си орждия. Следъ нъколко
дни, на 17 декемврий, „Графъ Шпее" се потопи

предъ устието-на Ла-Плата.
Въ продължение на три месеца, презъ които
„Графъ Шпее" кръстосва ВОДИТЕ на Атлантическия
океанъ, бЪха потопени оть него осемь английски
търговски кораба съ 50,089 тонажъ- На пръвъ погледъ изглежда, че агабиятъ резултатъ, който даде
„Графъ Шпее", е съвършено малка заслуга за
Германия. Въ сжщность това заключение не е до
бре обосновано. До този моментъ не еж още из
вестни марките, които британското адмиралтеиство
взема за охрана на английската търговия въ.Ат
лантическия океанъ, нито пъкъ еж известни СИ
ЛИТЕ, които бЪха изпратени.за преследването на
„Графъ Шпее". За да се има отчасти представа за
твхъ, достатъчно е само да се спомене посеще
нието, което дреднаутътъ „Ренаунъ" и хвърчилоносачъть „Аркъ-Роялъ" направиха на Сймънстаунъ,
на носъ Добра-Надежда, на 3 декемврий, и ТБХното озоваване предъ Рио-Де-Женейро на 14 де
кемврий, а така сжщо и пристигането на 10 хи
ляди тонния кръстосвачъ „Кумберландъ" предъ
устието на Ла-Плата, когато „Графъ Шпее" бЪше
още въ пристанището на Монтевидео.
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Два момента отъ потъването на
германския джебенъ кръстосвачъ
„Графъ Шпее"

/}Щлки си&офъ

Носовит~Ь у к р а ш е н и я на корабит-Ь
НосовигЬ части на корабитъ отъ най-ранни
времена още еж били украсявани съ разни извая
ни образи. Днесъ вече това не се практикува поч
ти, но доскоро моряците отдавали голямо значе
ние на НОСОВИТЕ корабни украшения. За тъхъ ГБ
•еж били необходимо нъщо, свързано съ мистич
ните имъ схващания за морето. И днесъ, когато
ние въ морските музеи се възхищаваме отъ из
куството, съ което еж били изработени тъзи об
рази, не е безинтересно да разгледаме тяхното
значение въ миналото и връзката имъ съ моряш
кия животъ.
Едно време за способенъ и мждъръ се СМ-Бталъ онзи капитанъ, който умъелъ да въодушевя
ва хората си и въ най-тежките мигове; образътъ,
поставенъ на корабния носъ, и „щастието", което
той ужъ носвлъ за кораба, играели голъма роля
въ речигв на капитана. Моряците не обичали
страхливите капитани, и когато последнигв проя
вявали н-вкога признаци на уплаха, ГБ за да имъ
отмъстятъ премахвали носовата фигура на кораба.
Лнглийскиятъ капитанъ Мариотъ, коменцантъ на
кораба „Петеръ Симплъ", въ една отъ своите но
вели ни разказва, че обслугата на кораба „Рътълснейкъ", ядосана на своя страхливъ капитанъ,
Хаукинсъ по име, отръзала корабния образъ, представляващъ главата на отровна змия.
Корабниятъ носовъ образъ ималъ не само
сантиментално значение: той често бивалъ и предметъ на суеверие.
Презъ време на войната за американската независимость, въ 1782 год., билъ пустнатъ на вода
великолепниятъ трипалубенъ корабъ „Ятласъ". Носовиятъ му образъ представлявалъ титана „Атласъ",
носяцдъ на раменете си земното кълбо. Поради
нъкаква грешка този образъ билъ направенъ повисокъ отколкото требвало, и пръчелъ за поста
вянето на стърчилото на корабния носъ. Това на
ложило да се отреже часть отъ земното кълбо на
корабния образъ. Но отръзаната часть включвала
въ себе си американските колонии, и поради това
моряцитв почнали да смътатъ преръзания образъ
за лошо предзнаменование.

Въ по-нови времена моряцигв на корабитъ,
пжтуваши по линията за Синдей, Лвстралия, меж
ду Бризбейнъ и Сидней закривали съ мушами но
совия образъ. Тази практика се дължала на суевърие, зашото върлувашитъ често по тези мъста
бури можели да откъртятъ и отнесатъ корабния
образъ, а туй щъло да донесе нещастие на кораба.

Религиозенъ носовъ образъ на испанския корабъ
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Въ търговските кораби е известенъ обичаятъ
да се рисува синя лента околовръстъ по бортовете
на кораба, въ случай че корабопритежательтъ
умре. Такава ивица, както и 'поставениятъ на носа
дървенъ образъ на починалия корабопритежатель,
означавала, че корабната обслуга си спомня съ
благодарность и обичь за покойния.
Моряците се надпреварвали въ грижите си
за изработването и поддържането на носовия об
разъ на своя корабъ. По-способните отъ тъхъ се
състезавали въ изкусното изр-взване и оцветяване
на този образъ. Красиво изработените носови об
рази въодушевявали начинаещите моряци, хуба
вите р^зби и пъстрите багри учудвали погледа на
новацигЬ, токущо ст/кпили на кораба.
Самиятъ образъ обикновено се съецинявалъ
съ ГБЛОТО на кораба поср-Ьдствомъ причудливи
р^зби, съ всевъзможни извивки и шарилки. Тъй
че наистина имало какво да се гледа на кораб
ния носъ . . .
Произходътъ на корабните носови образи е
таинственъ и наверно има началото си още въ не
запомнени времена. Изглежда, че тези образи еж
плодъ на смесеното желание да се омилостивятъ
морските божества и да се плашатъ противниците..
Мисъльта за тези образи като украшение наверно
е дошла много по-късно.
Първите известни корабни образи намираме
въ древния Египетъ. Кърмите на египетските ко
раби завършвали обикновено съ изящно изра
ботени извивки въ видъ на лотосово стъбло.
Римските кораби въ началото имали носови
образи като тези на финикийските кораби, но
следъ това били възприети вече образи въ римски
духъ и традиции.
По-късно въ корабите на викингите виждаме
на носовете да стърчатъ фантастични глави на
птици и зверове, изработени изящно и ефектно по
ставени. Корабите на норвежките завоеватели на
Лнглия били украсявани по сжщия фантастиченъ
образецъ.

Образъ на ревящъ лъвъ, поставенъ на английския
корабъ „Цимба".

Доста време презъ средните в-екове корабниятъ носовъ образ ь билъ усвоенъ и отъ военните
кораби, но особното устройство на тъхнитЪ палуби
не позволявало този образъ да стърчи високо.
Много често бортовете на тези военни кораби
се украсявали . съ щитовете на рицарите, които
съставяли тъхната бойна обслуга. По-късно жела
нието за украсяване на бортовете се задоволявало
съ дървени репродукции на такива щитове, поста
вени като постоянна украса по палубните перила.
Въ края на средните векове на корабния образъ
не се отдавало вече такова големо значение. Но
когато въ корабостроението било усвоено нововъ
дението да се начъртава предварително планъть
на кораба, добила се възможностьта носовиятъ об
разъ да се прави тъй, че рЪзко да изпъква. Тогава
този образъ изведнъжъ придобилъ предишното си
значение, което въ Лнглия стигнало най-голЪмата
си висота при династията на ТюдоритъЧ Тогава ко
рабните образи не се поставяли вече отделно, а
били часть отъ украшенията, които вървели по
бортовете, около орждейните отвори и стигали
чакъ до кърмата. Въ това отношение французите
постигнали много по-сполучливи съчетания на ко
рабната украса, отколко англичаните.
Презъ царуването на Хенрихъ VIII главното
украшение на британските кораби билъ лъвътъ;
лъвскиятъ образъ съ малки изключения били найпопулярниятъ чакъ до царуването на Георгъ II. Той
билъ поставянъ на най-големите и прочути бойни
кораби, като „Грейдъ Хари", Нелсоновия „Викто
рия" и „Ревенджъ", корабътъ на съръ Ричардъ
Гренвилъ. Техниятъ носовъ образъ билъ ревящъ
лъвъ, правъ или клекналъ Когато Яковъ I наследилъ английския тронъ, той въвелъ за корабенъ
образъ шотландския лъвъ съ корона на главата.
Кромвелъ изхвърлилъ короната, но Карлъ II я възстановилъ. Последниятъ въвелъ и други носови
образи за първокласните кораби, но л ъ в ъ т ъ си
останалъ главното украшение за всички други.
Въ времето на Стюарите носътъ на корабите
билъ видоизмененъ, като изоставила традицията на
галерите. Тогава лъвскиятъ образъ, по-малъкъ и поизящно изработенъ, се поставялъ на края на сгър
чилото. Украшенията на кърмовата часть на ко
раба останали непроменени дълго време, тгакарт
понякога съвсемъ да не подхождали на носовия
образъ, който се измЪнялъ съответно съ изменя
нето на самия носъ съ цель да се добие по-голема скорость на кораба.
Бойниятъ корабъ „Роялъ Принцъ", построенъ
въ 1610 г., ималъ за носово украшение статуята
на престолонаследника принцъ Хенрихъ; това се
смътало за сполучливо нововъведение. Най-прочутиятъ боенъ корабъ отъ онова време „Суверенъ
жфъ Сиисъ", построенъ въ 1637 г., ималъ за но
сово украшение чудесно изрязаната статуя на
краль Едгаръ, поставена върху статуите- на седемь
васални крале; това украшение струвало една шеста
отъ цялата стойность на кораба. Това украшение било
толкова интересно и популярно, че дори Кромвелъ
впоследствие не можалъ да наложи този корабъ
да се пребоядиса въ черно, като другите кораби
отъ флота: носовиятъ образъ си останалъ въ иЪЛ0Т
° _ ? е л и к о л е п и е на своите линии и багри. Вою
ващите тогава съ Лнглия холандци наричали този
образъ „златниятъ дяволъ".
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Въ изпълнението на догмите на своя пурита«изъмъ Кромвепъ успълъ да премахне останалата
часть отъ украсата на този корабъ, но носовиятъ
образъ най-сетне допадналъ и на него, и той използувалъ неговата идея при постройката на но
вия си корабъ „Несеби". Образътъ на краль Едгаръ билъ замъненъ съ образа на Кромвелъ, а
за основа били поставени образитъ на шестима
. борящи се мъже отъ разни народности.
Следъ това и всички останали държавни ко
раби били украсени съ носови образи, подобни на
този на „Небеси", -но следъ възстановяването на
кралската власть въ Англия те били изръзани отъ
корабитъ и продадени като дърва за горене, а
нъкои били изгорени на клада въ деня на коронацията. Яко се сжди по останалитъ рисунки и об
разитъ, запазени въ Холандия като реликви отъ
сръдневъковнигв плячки, тъзи носови образи отъ
XVIII въкъ еж били шедьоври на ръзбарското из
куство.
Още по-силенъ станалъ интересътъ къмъ НО
СОВИТЕ образи, когато Карлъ II увеличипъ разно
образието имъ, особено въ гол.ъмитъ бойни кора
би. Построениятъ отъ Вилхелмъ 1)1 корабъ „Брита
ния", който ималъ сто орждия на борта си, ималъ
носъ украсенъ съ образа на краля. Примърътъ
скоро билъ последванъ отъ множество други кораби.
Къмъ ср-вдата' на XVIII въкъ лъвътъ като но
совъ образъ на корабите излъзълъ отъ мода, а
на негово мъсто въ британските кораби започнали
да поставятъ човъшки образи, — глави или цълй
т^ла, представляващи принцове, политици, па дори
и актриси, когато нъкой' корабопритежатель искалъ да направи удоволствие на своя приятелка
отъ театъра. На .най-малкитъ кораби поставяли ре
лефи, представляващи музикални инструменти; въ
официалните сръди тази украса се смътала за до
статъчна, но командирите на корабитъ въ повече
то случаи я замествали съ по-вдъхновяващи об
рази. ОбразитЬ, поставяни на носа на френските
кораби, били обикновено много по-изразителни и
художествени отъ тези на английскитъ кораби. Ис
панските пъкъ добили общо признание за своята
изящность, макаръ да били почти изключително
отъ религиозно естество.
Презъ XVIII въкъ английското адмиралтейство
направило опити да премахне корабнитв образи,
поради скжпата имъ стойность. Обаче това не му
се удало напълно. Успъло само да убеди моряцитъ,
че тежкитЬ носови образи еж въ вреда на мореходнитЬ качества на кораба. За да намалять стойностьта. на образитъ, безъ да • засегнатъ чувствата
на моряцитЬ, морските власти започнали да приготвятъ образитЬ отъ меко евтино дърво, а това об
стоятелство скжсявало живота имъ, поради което
много малко отъ тЬзи образи еж запазени. По сжщия
начинъ английското адмиралтейство се опитало да
наложи цветовете на НОСОВИТЕ образи и украшения
Да бждатъ само златисти и сребристи, защото моря
ците обичали да иматъ накораба сипо-весели цветове
Когато прочутиятъ корсарски капитанъ Детъ
построилъ своя частенъ корабъ „Териблъ", найДобриятъ можеби тогава корабъ подъ британско
знаме, той му поставилъ за корабенъ образъ ске
лета. Сжщо такъвъ носовъ образъ ималъ на ко
раба си и френскиятъ корсарь Ревенанъ.
Нвкои отъ корабнигЬ образи имали чисто

•*±Лк'\к.ВГ

Носовиятъ образъ на английския корабъ „Неумолимиятъ" съответствува на името му. Този корабъ е
въ сжщность френскиятъ „Дюгей Труинъ", плененъ
отъ англичанигь въ боя при Трафалгаръ.
политическо значение. Така, напримъръ, на аме
риканския фрегать.Конституция" билъ поставенъ об
разътъ на Херкулесъ, за да означава мещьта на аме
риканския сьюзъ и силата на закона. Презъ 1807 г.
този образъ е билъ смъненъ съ образа на Нептунъ, а въ 1833 п, когато председатель на репу
бликата билъ Ендрю Джексънъ, носътъ на сжщия
старъ корабъ билъ украсенъ съ неговия портретъ.
Противниците на Джексънъ една нощь откраднали
портрета. За намирането на крадеца правителствотообявило награда отъ хиляда долара. Цъла година
корабътъ останалъ безъ носовъ образъ, но следъ
това потретътъ билъ върнатъ и поставенъ на ме
стото му.
Следъ боя при Трафалгаръ, когато се видъло,
че високите носови образи еж неудобни за воен
ните кораби, интересътъ къмъ тъхъ намалелъ зна
чително. Традицията останала да се подържа пре
димно въ търговскигЬ кораби.
Съ усъвършенствуването на корабостроението
започнало да се обръща голъмо внимание на
външната линия на кораба. Особно модна била
изящната лебедова извивка на корабния носъ. По
това време най-популярниятъ носовъ образъ билъ
този на нъкоя жена съ разтворени обятия и раз
вети дрехи. Лмериканскиятъ капитанъ Роситъръ
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пръвъ поставилъ на своя презатлантически корабъ образа на нЪкой членъ отъ семейството си. Пове
женския образъ на Победата съ спустнати надолу чето отъ ТБХЪ поставяли своя образъ въ фракъ
дрехи; той изтъкналъ, че разперените дрехи на и цилиндъръ.
женскигв образи по корабния носъ пречели на
Бостонскиятъ корабопритежатель
Доналдъ
кораба въ борбата му срещу в-втъра.
Макей поставилъ на кораба си „Флангъ Клаудъ"
Тогава специалистигБ-р-взбари се ценели мно ангелъ, свирящъ съ тржба. Прочутиятъ корабъ
го и вземали добри пари за носовите образи на „Грейтъ Републикъ" ималъ грамаденъ американски
корабитЬ. На техната фантазия • се давалъ тукъ орелъ съ разперени крила. „Шампионъ ж ф ъ дж
широкъ просторъ.
Сиисъ" носвлъ образъ на веселъ морякъ съ синя
Корабътъ „Стиксъ" ималъ за носовъ образъ блуза, пъстра риза, барета и б-вли панталони пре
дяволъ въ ц%лъ ръстъ. Притежательтъ на англий пасани съ блестящъ черенъ коланъ. Много отъ
ския корабъ „Ла Хокъ" се върналъ пакъ къмъ ре ТБЗИ образи били съ разтворени ржце, които били
вящия лъвъ, като поставилъ тази емблема и на тъй устроени, че следъ излизането въ морето се
кърмовия си флагъ. Корабътъ „Найтингелъ" но- откачали и прибирали, за да се не повредятъ отъ
селъ на носа си прекрасенъ портретъ на Джени вълнитй. Понякога се прибирали дори украше
Линдъ „Шведскиятъ славей". Знаменитиятъ „Къти нията на кърмовата часть.
Саркъ" носвлъ на носа си образа на чародейката ;
Поради неудобствата и голямата стойность на
Нани.
носовитЬ образи английското адмиралтейство за
Много отъ корсарскитЬ кораби носели образа почнало постепенно да ги замъхтя съ малки бю
на коня Пегасъ. Н-вкои отъ корабопритежателитв стове, а въ края на XIX вЪкъ премахнало и тЪхъ
поставяли на корабния носъ своя портретъ или отъ военните кораби. По сжщото време вече били
премахнати стърчилата, а съ тъхъ окончателно из
чезнали и носовите фигури на корабите, найнапредъ на военнигв, а после и на търговските.
По-късно еж правени н-вкои опити да се въз5
върнатъ корабнитв образи. Когато се строелъ американскиятъ боенъ корабе „Масачузецъ", щатътъ
съ сжщото име му подарилъ една чудесна статуя
на победата; тя била поставена между 15-санти: метровигЬ орждия. Въ 1912 г. на новопостроения
презатлантически параходъ „Беренгария", най-големиятъ въ св^та тогава, билъ поставенъ на сред
ния стожеръ грамаденъ орелъ, но по-късно билъ
премахнатъ.
Днесъ корабните образи се ср^щатъ само
тукъ-тамъ по некои кораби и яхти. Гостувалиятъ
преди две години въ Варна английски кръстосвачъ
«Делхи" имаше на задната си палуба металическа
фигура на слонъ, висока около метъръ.
МодернитЬ кръстосвачи по носовата си из
вивка напомнятъ много старитБ военни кораби съ
сгърчило. Това отново повдигна въпроса да се поставятъ носови образи на н4кои френски, италиянски и германски кораби. Днешниятъ германски
кръстосвачъ „Емденъ", който два пжти гостува въ
Варна, има на носа си голЪмъ релефенъ гербъ на
града Емденъ. НЪкои кръстосвачи иматъ пъкъ
орелъ съ разперени крила.
Днесъ старитй корабни носови образи се пазятъ като музейни ценности. На островъ Сицилия
има гол-Ъма сбирка отъ такива образи, нЪкои отъ
които еж съвсемъ вече изгнили и повредени. Една
английска корабопритежателска фирма въ Лондонъ
има сжщо хубава сбирка на такива образи. Богата
сбирка има и английската фирма „Роялъ Докнардъ'
въ Портсмутъ. Въ морския музей на нашата органи
зация сжщо могатъ да се видятъ украшения отъ
старинни корабни носове.

Майски, скАьрь
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Трагедията на единъ норсарь
Въ миналата книжка на „Морски сговоръ"
•ние прекжснахме своя разказъ за трагичната сжд<ба. на германския кръстосвачь „Кьонигсбергъ",
спирайки се на осеммесечната обсада, съ която
'б-вха принудени да се задоволятъ англичаните, до
като сполучатъ да влъзатъ въ непосръдственъ
•боенъ досегъ съ своя малъкъ, но смълъ и опасенъ противникъ. Да видимъ сега, какъ се разви
ха по-нататъкъ драматичните събития въ африкач• СКИТЕ джунгли.

Английското адмиралтейство решава най-сетне да изпрати въ устието на Руфиджи кораби,
които щ е могатъ да се даберьтъ до скрития въ
•гората корсарь. Това еж двата ръчни монитора
«Севернъ* и „Мерсей", 1200-тонни, въоржжени съ
15 и 12.5-сантиметрови орждия и газящи въ во•Дата само 1 м. 40 см. Корабитъ еж съвсемъ не
пригодени за открито море, и походътъ имъ огь
бр-Бговегв на Белгия, кждето т в действуваха противъ германците, до устието на Руфиджи предста
влява подвигъ, съ който справедливо могатъ да
•се гордъятъ ГБХНИГБ командири. Съ пристигането
^имъ днитъ на „Кьонигсбергъ" еж преброени...
Военнигв действия се откриватъ на б юлий
1915 год. Въ този день, отъ ранна утринь, започва
атаката срещу „Кьонигсбергъ". Въ атаката взематъ
.участие петнайсеть кораба отъ разни типове.
Петнайсеть противъ единъ — СИЛИГБ съвсемъ
•не еж р а в н и . . . При това обслугата на корсаря е
гв
ъ голъмъ недостигъ: по заповъдь отъ Берлинъ

трима офицера и 75 моряка еж изпратени при езе
рото Танганайка, а отъ 23О-тъ останали петдесеть
еж болни (това е още добре: имаше дни, когато
числото на болните достигаше до 90 души).
Бой въ гжета тропическа гора между военни
кораби е случай, какъвто още не е имало въ мор
ската и с т о р и я . . .
,
Мониторите започвьтъ да се изкачватъ на
горе по реката, обсипвани отъ куршумитъ на за
легналите въ гжсталацитБ германци. При единъ
завой на ръката отбраняващитъ се правятъ опитъ
да пустнатъ върху предния мониторъ една самодвижаща се мина, привързана на две лодки. Опасностьта навреме е забелязана: единъ залпъ огь
дветъ 15-сантиметрови орждия — и грамада отъ
ръчна тиня, дървета и хора лети нагоре като огроменъ водоскокъ. Четири кръстовача съ бъсенъ
огънь обстрелватъ делтата на ръката, стремейки
се да унищожатъ нейната защита и наблюдател
ните постове. Върху „Кьонигсбергъ" се прави въз
душно нападение съ цель да се отвлъче внима
нието му отъ мониторитъ и да имъ се даде възможность спокойно да си изберагъ позиция. И ето,
котвите еж спустнати, всичко е готово за б о й . . .
„Кьонигсбергъ" пръвъ открива огънь. Залпо
вете на неговитъ петь 10-сантиметрови орждия падатъ съ поразителна точность (всички разстояния
и посоки еж измерени отъ по-рано). Снарядитв падатъ ту вдъсно, ту вл%во отъ мониторитъ, но сякашъ самата сждба пази двата кораба отъ вреди:
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яъма нито едно попадение. ЯнгличанигЪ на свои
редъ откриватъ огънь: двата монитора стрелятъ
едновременно, безсистемно, тЬхнить- снаряди се сипятъ по дветЬ стрьни на „Кьонигсбергъ. на километъръ-два отъ него. Наблюдательтъ отъ само
лета, който требва да управлява стрелбата, е въ
отчаяние. Той не знае какво да прави. Лко поня
кога случаенъ снарядъ падне близо до цельта, не
възможно е да се определи на кой отъ двата стре
лящи кораба принадлежи той. Следъ едночасова
стрелба, която заплашва да погълне всичките
бойни запаси на англичаните, „Мерсей" получава
първото попадение: единъ снарядъ отъ „Кьонигсбергъ" попада въ неговата кула съ 15-сантиметровитЬ орждия, изважда я отъ строя и избива или
изпонаранява всичките намиращи се въ нея артилеристи- Тръбва да кажемъ, че това е „за щастие
на англичаните", защото отъ този мигъ вече стре
ля само „Севернъ", и наблюдательтъ отъ самолета
може вече да поправя стрелбата. Резултатътъ се
явява почти незабавно: шесть снаряда единъ следъ
другъ попадатъ на „Кьонигсбергъ", подбиватъ
едното му орждие и убиватъ шесть души, а пет
найсети раняватъ; между раненитъ е и командирътъ
на кораба. Но самолетътъ требва да се върне
въ базата си: бензинътъ му се е привършилъ.
Мониторите решаватъ да пром-внятъ местото
си и да се отцръпнатъ малко по-надалечъ. Сждбата още веднъжъ успива да подчъртае, че тя
нема благоволение къмъ „Кьонигсбергъ": едва
„Мерсей" вдига котва, когато на напустнатото
отъ него место попада единъ пъленъ залпъ отъ
„Кьонигсбергъ" . . .
Въ време на преместването си мониторите
сполучватъ да забележатъ и да унищожатъ единъ
скритъ въ дърветата германски наблюдателенъ
постъ, който даваше на корсаря поправка на стрел
бата му.
Следъ объдъ, съ появяването на втория на
блюдателенъ самолетъ, престрелката се възобно
вява. Двата монитора пакъ стрелятъ наедно; ща
стие за гвхъ е, че „Кьонигсбергъ" пести своите
бойни припаси и, понеже е лишенъ отъ наблюда
телите си, стреля бавно и зле. Къмъ 3 часа следъ
обедъ самолетътъ слиза поради повреда въ мо
тора, мониторите вдигатъ котва и се връщатъ въ
морето. „Кьонигсбергъ" имъ изпраща залпъ изъ
всичките си орждия, но местото имъ е отдавна
изстинало, и Скжпоценнитв снаряди отиватъ на
вътъра , . . Пакъ подигравка на сждбата!
Балансътъ на деня е повече отъ жалъкъ за
англичаните: изстреляни еж 635 снаряда, а попа
денията еж само шесть. Мониторите еж силно по
страдали. Обслугитв имъ еж измжчени. Настрое
нието е понижено.
На корабите се дава почивка до 11 юлий. За
този день се приема сжщата програма на действие
но съ едно изключение: на мониторите най-строго
е забранено да стрелятъ едновременно — ще от
крие огънь .Севернъ", а „Мерсей" ще остане въ
резерва.
Действията започватъ по обедъ — часътъ на
прилива. Мониторите влизатъ въ ръката и заематъ
позиция. Вдига се въ въздуха самолетътъ-наблюдатель, посрещнатъ отъ „Кьонигсбергъ" съ шрап-

неленъ огънь. Но, уви, увлиятъ запасъ отъ тези.
скжпоценни снаряди е само трийсеть кжса.
Самолетътъ става по-смЪлъ и все повече сеснйшава.
Въ 12 ч. 30 мин. „Севернъ" изпраща първия
залпъ. Никой не вижда падането му: снарядите еж
паднали или много близо, или много; далечъ. И;
вториятъ залпъ не дава попадения, трет! ятъ —
сжщо. Петь залпа по редъ се съпровождатъ отъ
безнадеждните сигнали на самолета: „Не виждамъ
паданията".
Тогава артилерийскиятъ офицеръ на „Се
вернъ" изведнъжъ и насполука скжсява прицела
съ два километра. Близо до „Кьонигсбергъ" въ р е 
ката плисватъ два водоскока, и самолетътъ дава
точната поправка: прехвърляне ЮО метра, 10 хи
лядни вдъсно. Едновременно съ този залпъ предпоследниятъ шрапнелъ на „Кьонигсбергъ" поврежда
самолета. Летецътъ се държи въ въздуха съ сетни
сили и все повече се снишава — близо еж вечевърховете на дърветата... Но требва на всека це
на да се задържи до мига на попадение въ гер
манския корабъ.
Седмйятъ залпъ е добъръ по разстояние, но
на четири хилядни вл^во. Осмиятъ залпъ е попа
дение . . .
Започва се разстрелването...
Подъ града отъ снаряди очъртанията на
„Кьонигсбергъ" губятъ своята точность и стройность; тв- каточе се топятъ. МостицитЪ се рушатъ,
пръскатъ се надстройкитЬ, разкжеватъ се палуби
те и бортоветЬ, затихватъ едно следъ друго орждията, отъ всички отвори изригватъ пламъци и димъ.
И всръдъ този хаосъ отъ огънь и разруше
ние двама души зареждатъ едното странично орждие и изстрелватъ последния шрапнелъ върху ом
разния самолетъ; перката става на парчета, а апаратътъ пада въ водата. Летците еж невредими —
една английска лодка ги прибира. Но вече е късно:Н"вма особна нужда отъ по-нататъшни наблюдения.
Въ 12 ч. 40 мин. .Кьонигсбергъ" отговаря
само съ едно орждие. Въ 12 ч. 55 мин. се раздава
огроменъ взривъ, замлъква последното орждие,,
съпротивата е - свършена . . . Но още цЪлъ чась
•Севернъ" бие горящата стоманена планина отъ
корабни остатъци, напускана отъ германцитЪ. Тъхнитъ- лодки отнасятъ на бръта 19 убити и 45 ра
нени, следъ това оц-вл-кпитв, а най-сетне коман
дира, който има седемь рани . . .
Двама души оставатъ на кораба: тЬ подпалватъ фитилитъ- на зарядите, поставени- въ двете
минни отделения въ трюма, следъ това се хвърлят»
въ водата и плаватъ къмъ бръта. Следъ" нЪколко
мига изригва глухъ взривъ, вдигатъ се стълбовеотъ тиня и вода . . . „Кьонигсбергъ" ц-Ьлъ лъга
В рХу д ъ н о т о
^
' знамената му се вЪятъ по стожери
т е . . . Реката е плитка, и отгоре изглежда каточе
корабътъ плава още: това заблудява втория на
блюдателенъ самолетъ. 25 залпа отъ „Мерсей"
помитатъ последните остатъци отъ мостицигЬ и
тржбитЪ, свалятъ стожеритЬ и подпалватъ всичко,което още може да г о р и . . .
^ Въ 2 ч. 20 мин. по сигналъ на адмирала г
.. които командува английските сили, мониторите излизатъ изъ реката въ морето. Унищожаването №"
„Кьонигсбергъ" е свършено
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Повишение с ъ плесница
Отъ нъколко дни североизточнйятъ вътъръ
«-непрестанно духаше, и вълнението въ Черно-море
•се засилваше. СИВИТЕ зимни дни въ Варна се оглу
шаваха отъ страшни взривове, ту далечни, ту
•близки. Това бъха плаващи мини, които се носъха
отъ вълнението и се взриваваха по бръговетБ ни.
"Съобщенията по телефона за взривове на мини за
честиха. Крайбрежната наблюдателна служба знае
ше, че въ такива дни се явяватъ много мини, и
засилваше бдителностьта си. Опасностьта за моря•тдитъ, патрулиращи по бръта, бъше голъма, за
щото често взривоветЬ ги изненадваха, когато се
^движеха по бръта.
Телефонътъ въ-минната рота зазвъни тре
вожно. Ротниятъ командиръ вдигна слушалката,
въ очакване да получи съобщение за взривала
-се мина.
Този пжть постътъ при морската градина съ
о б щ а в а ш е , че една плаваща мина се приближава
•къмъ бръта, а друга се вижда по-навжтре въ
морето.
— На какво разстояние отъ бръта е мината?
— Много е близо, господинъ лейтенантъ, поч
ти е влъзла вече въ прибоя и скоро ще се взриве,
-близо е до поста.
Лейтенантъ Минковъ остави слушалката и на
реди на корабника да вземе инструментитв и съ
още двама миньори да тръгне съ него къмъ
«местото.
Групичката се отправи къмъ морската гради
на, и преди още тя да стигне до края на приста
нището, оглушителенъ гръмъ разтърси ЦЕЛИЯ градъ.
Черенъ пушекъ показа местото на взрива. Скоро
•стигнаха тамъ и намериха издълбана самата скала
•на бр^га, и до нея части отъ гвлото на мината:
полуразтопена стомана, огъната и разкжсана . . .
— Добре че н-вма човъшки жертви и никакви
•разрушения на поста, — каза командирътъ.
— Ние забранихме на хората да се доближа•ватъ до бръта, господинъ лейтенантъ, — докладва
'Морякътъ отъ-наблюдателната рота.
Другата мина се намираше навжтре въ мо
рето и не можеше да се определи, кжде ще бжде
изхвърлена. Тъ я наблюдаваха дълго време. Мината
ту се скриваше, ту се показваше отъ вълнението.
Най-после рогниятъ ком-андиръ нареди да останатъ
миньорите Лнгелъ Игнатовъ и Петъръ Чендовъ да
"Я наблюдаватъ и, когато се приближи къмъ бръта,
Да го уведомятъ на време, за да дойде той и реши
какъ да се разоржжи.
Двамата миньори зачакаха търпеливо и за
почнаха да се движатъ по бръга къмъ посоката,
•която вземаше мината. Часътъ бъше вече 11 по
•об-Ьдъ. Мината приближаваше между Аквариума и
пристанището. Двамата миньори я следъха напрег
нато и не откжсваха очи отъ нея.
— Яко се взриве, ще направи големи опус
тошения на кжщитв, — каза единиятъ.
— Наша мина е, — отговори другиять, —
ясно се вижда предпазителната й котва. Рога н-вма.
-Да мога да я стигна, ще я разоржжа.
Той се огледа наоколо, но не намъри нищо,
'Каквото търсеше.

— Я постой малко тука, а азъ ей сега щ е
видя да намеря некой желъзенъ лостъ, — каза
той и се изкачи на брега.
На високия брегъ разтревожените отъ първия
взривъ хора се бъха струпали да наблюдаватъ съ
страхъ мината, която плаваше. Тя се поклащаше
застрашително и бавно ту се приближаваше, ту се
отдалечаваше.
Янгелъ скоро изтича при другаря си съ едно
желвзо въ ржка.
— Една жена ми го даде. Требва да е отъ
некой креватъ. Разтича се, горката разтреперена и
ми го донесе. „Господь да те пази, синко, казва,
страшно н^що е" и захвана да се кръсти. „Ще
гръмне ли, сине?" — „НЪма да гръмне, бабо, нъма"
казвамъ й. — „Дано не гръмне, защото ще ни
събори КЖЩИТБ".
Двамата се спогледаха усмихнати. Мината
наближи бълата пЪна на на разбиващите се вълни.
— Сега Скоро ще захване да стига дъното,—
каза единиятъ.
— Докато предупредимъ командира и докато
дойдатъ, и тази ще изгърми, — каза другиять,
сякашъ хипнотизиранъ отъ мината, неоткжсващъ
погледъ отъ нея.
Най-после тя започна да напредва по-бързо.
Вдигната отъ некоя вълна, тя се понасяше стреми
телно къмъ брега, загубваше се въ белата пъна,
а следъ това, поета отъ оттеглящата се вода, се
връщаше назадъ. Заставаше известно време на
едно место, залюляваше се заканително и, поета
отново отъ голема настжпваща вълна, тръгваше
бързо къмъ брега. Двамата миньори съ затаенъ
дъхъ, засъхнали уста и устременъ погледъ не я изпущаха отъ ОЧИТЕ си. Главите имъ инстинктивно
се снишаваха съ всъко насочване на мината къмъ
бр^га, сърдцата имъ спираха да биятъ, очаквайки
страшенъ взривъ.
Тази страхотна игра на -ВЪЛНИТЕ продължи
сякашъ часове. Мината се приближаваше, а заедно
съ нея и онзи страшенъ моментъ, който щъше да
направи невъобразими опустошения.
— Сега вече н-вма време, за да съобщимъ
на командира. Тя започна да стига дъното. Дко я
поеме некоя голъма вълна и я блъсне силно, ще
се взриве,-— каза Янгелъ, обмислящъ нещо.

Търговски корабъ маскиранъ срещу подводници
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— Азъ отивамъ, — извика той изведнъжъ и
изтича съ желязото въ ржка срещу идващата на
среща му мина.
Той нагази до поясъ въ водата. Срещна ид
ващата вълна съ гърдигЬ си, обърна се около ми
ната, подпре я съ тЬлото си, за да не я отнесе
отдръпващата се вода, провре бързо единия край
на желъзото подъ предпазителната котва и съ две
ржце съ невероятна сила повдигна другия край
нагоре. Предпазителната котва не издържа това
свръхчов-вшко усилие и отхвръкна надалечъ предъ
него.
Янгелъ се опомни и разбра, че е въ водата.
ЦВ-БТЪТЪ на лицето му беше бълъ. Той погледна
още веднъжъ ударното приспособление и едва сега
се убеди, че мината е вече безвредна. Захвърли железото на бр^га и започна съ помощьта на идва
щите вълни да я търкаля по писъка. Дойде на помощь и другарьтъ му. Следъ като изкараха мината
на сухо, ТБ побързаха да се прибератъ въ Флота.
Сега чакъ Ангелъ видъ, че ЦБЛЪ е измокренъ и
едва движи краката си въ ботушите, пълни съ
вода. Той ги изу, изле събралата се въ ГБХЪ вода
и тръгна съ другаря си за Флота.
— Господинъ лейтенантъ, мината се оказа на
ша, типъ отбранителенъ. Азъ я разоржжихъ. Заповедайте предпазната котва,—доложи той на ротния
си командиръ въ двора на флота; отъ него още
капеше вода.—Нямаше време да ви съобщимъ, за
щото бързо идваше къмъ брега и щъше да се
взриве като първата.

— Знаешъ ли какво можеше да се случи?»
Още веднъжъ да не смъешъ да пипашъ такива
мини безъ мое нареждане.
Една плесница звънна по бузата на ефрей
тора.
— Това е за твоята безразсждность, а за про
явената ти храбрость началството ще те награди..
Командирътъ се върна въ канцеларията: си и
седна на писменната си маса.
Той представи ефрейтора Ангелъ Игнатовъ за
повишение въ чинъ младши подофицеръ .за про
явена храбрость, като описа случката.
Ангелъ се прибра въ ротното помъщение, за
да се преоблече. Заобиколенъ отъ всички миньори,.
той започна да разправя случката.
— Лесно си се отървалъ, Ангеле, — му каза
минниятъ кондукторъ, — но още веднъжъ да несмъешъ да пипашъ всвка мина, защото не познавашъ устройството на всички мини..
— Ама тази беше н а ш а / а з ъ я познавамъ до
бре, господинъ кондукторъ.
— Ами ако не успееше да извадишъ пред
пазната котва вследствие на ржжда или миди по
нея, какво щъше да правишъ безъ инструменти;
и самъ?
Ангелъ погледна гузно учителя си по миннод^ло и се усмихна виновно.
Следъ две седмици той бъше произведенъ за<
отличие въ чинъ младши подофицеръ въ присжтствието на ВСИЧКИТЕ СИ другари моряци отъ ротата^
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А К У ЛПАА ТТ АА
Снежната виелица застигна малката лодка на свътла цель, Акулата не чувствува ледения бичъАкулата, когато тя бе на неколко стотинъ метра на снежната вихрушка, който шиба лицето и гьротъ парахода. Непрогледенъ м р а к ъ . . . Светлината ДИТБ му.
на фара мъждве презъ гжстата, бъла завеса отъ
Той требва да у с п е е . . . Ако не успЪе, ще
танцуващи снежинки. Сирената звучи зловещо хвърли въ морето своя опасенъ т о в а р ъ . . . Е, съ
всръдъ дивата симфония на бурята. СН-БЖНИЯТЪ това ще загуби неколко хиляди л е в а . . . Това не
ураганъ потиска гръдьта на- морето, която се из смущава Акулата. Н о . . . той трЪбва да изпълни*
дига тежко на голтзми, бавни вълни.
задачата с и . . . Само уатБхътъ подслажда риска, на'
— Дяволъ те взелъ... Отъ ада ли изригна тоя който се излага.
вътъръ?... — ругае силно морякътъ и търка зале
— Требва да еж останали 150—200 метра до
деното си чело.
н е г о . . . — пресмъта Акулата. — Дали ще ме ви-'
Морето ще се развълнува следъ неколко ми дятъ, ако дамъ з н а к а ? . .
га, а дотогава силниятъ напънъ на бурята нъма да
Той решава да опита и сЬда на дъното на
му позволи да стигне до парахода. Въ тъмнината лодката, покрива съ дрехата си ацетиленовата
и тоя снеженъ облакъ, който заслепява ОЧИТБ, не лампа и съ мжка я запалва.
ще могатъ да се забележатъ сигналните знаци.
Лодката се мета безпомощно, тласкана отъ
Акулата ругае съ най-цветисти фрази. Но дъл вълнитЬ и бурята.
боко въ душата си чувствува дива наслада отъ
Акулата издига малката лампа и прави три
опасностьта, която вие въ бурята, надигаща се „пжти кръстния знакъ. Сега кръстовете еж големи
страхотна, но величествена отъ дълбоко дишащитъ и смели. Той знае, че никой отъ постовете не
гърди на морето.
може да го забележи въ тая адска нощь. Вълне
— Ще си опитаме силите, приятелю . . . , — нието се усилва.
шепне Акулата, и голъмата му алчна уста се раз— Е, слава Б о г у . . . — въздъхва Акулата.
тега въ нагла усмивка.
Отъ парахода отговарятъ. Той закача светлия
Той напрега всички сили.
знакъ
на гърдигв си и взема енергично греблата.
Лодката се колебае между напора на бурята
Следъ неколко минути, при блесването на фар^ .
и мощния тласъкъ на лопатите.
неговите хищни очи откривать малка тъмна маса ?
Въ мрака светлите прозорци на парахода
на нЪколко крачки отъ него.
блещукатъ, като далечни звездици. Гологлавъ и
Въ лодката на парахода има трима душ й " I
разгьрденъ, съ свирепъ погледъ, впитъ въ тая
Двама стоятъ при греблата, а третиятъ при кърми- [
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.лото. Точно той поема предпазливо четиригв па
кета, които Якулата му подава. Всичко свърши
•благополучно... Сега Якулата е доволенъ. Бурята
и вълнитъ ще бжцатъ вече една приятна забава
:за закаления м о р я к ъ . . . Той развива дръжката на
лопатата и пъхва въ малката дупка свития пликъ
•съ п а р и . . . В-Бтърътъ е съ него и го тласка на-.
-предъ еж сжщото усърдие, съ което преди го спи
раше. Следъ половинъ часъ лодката заседна на
•бръта. Якулата я издърпва навънъ, взема парите и
тръгва по пустия брътъ.
Св-ЬтлинигЬ на града се виждатъ далечъ предъ
него . . .
Въ мръсната кръчма край пристанището е
пълно съ моряци и рибари. На една маса, близо
до зачервената печка, еж седнали петима рибари.
Между гЬхъ е и Якулата. На пода около масата
се търкалятъ множество бутилки. Всички еж пияни
и вдигатъ страшенъ шумъ. Повече отъ вевкога,
•сега Якулата прилича на хищникъ, съ кървясалитЬ
си мрачни очи, съ здравото, изпечено, тъмно лице,
на което се откроява алчната червенина на една
т о л е м а , винаги влажна уста, съ здрави, бели зжби.
Изглежда най-пиянъ отъ цялата юнашка дружина.
'Съ провлЪченъ, дрезгавъ гласъ той п^е никаква
цинична пътень. Но преди края й още, главата му
пада тежко върху масата, и следъ мигъ само се
•чува силно хъркане.
Малката кукувичка отъ стенния часовникъ из
лизали следъ нейното мелодично „ку-ку..." се чу•ватъ единадесеть тежки, равни удара.
Якулата се размърдва. Съ полузатворени очи
^разглежда цялата кръчма и става лениво.
— Сега както съмъ и . . . съ дявола изпи . . .
замъ на борба и . . . и . . . на пухъ ще го направя...
— еква неговиятъ дрезгавъ гласъ.
Всички се емтзятъ.
— Тй гледай себе си какъ ще закарашъ до
кжщи, — подбива го нъкой.
— Я . . азъ ли? . . . —- вика страшно Якулата,
'И очитЬ му блъсватъ гнъвно. — Язъ е . . . ей сега
-ще ти покажа . . . батювото —
Тръгва къмъ вратата, но залита силно и пада
•върху здравия гръбъ на единъ рибарь. Силниятъ
•смъхъ го кара да се изправи бързо; съ люшкане
се довлича до вратата.
— Щ о ще търся дявола? . . Той ще избтзга,
като ме види. Да дойде. . . нъкой отъ васъ. . . насамъ, да ви. . . покаже Якулата, защо с е . . . смаете
• . . Хайде. . . Кого го сърби гърбътъ?
Кръчмарьтъ приближава до него и друже
любно го тупа по гърба:
— Всички те знаятъ, че си юнакъ. . . Но хай
де сега прибирай се, че си далечъ. Язъ и безъ то
ва тръбва да затварямъ вече.
Якулата го гледа нъколко мига съ кървясалитъ си очи, после блъсва силно вратата и излиза
вънъ.
— Хубаво се е натрЪскалъ, — казва кЪкой
следъ него.
— Дано само не се свлече нЪкжде по пжтя,
та може да замръзне тая нощь,—клати глава за
грижено кръчмарьтъ.
Има Н-БЩО тъмно около личностьта на Яку
лата. Това е чувството на всички тия мжже. ТЬ не

35

знаятъ нищо за него. Въ сжщность, по какво се
различава отъ тъхъ? Добъръ и смЪлъ рибарь, беденъ нехранимайко, голт$мъ пияница. . . И все пакъ
подъ тая традиционна фигура на бедняка-рибарь
се крие още нещо. Може би затова е виновенъ
видътъ му на хищникъ.
Истинското му име б е Богданъ. Но една нощь,
когато пиеше съ другари, нЪкой му подхвърли:
— Какъвъ си Богданъ ти? . . . Не се ли виждашъ? . . . Цъла акула.
Това име му допадна страшно. Той го прие
съ удоволствие и оттогава до днесъ го носи.
Вънъ духа силенъ северенъ в-втъръ. Ситни
ледени кристалчета засипватъ скованата земя.
Въ единъ.отъ най-крайните квартали на гра-,..•<: "
да, кждето вече кжщичкитъ ред-вятъ, и отъ никойК V4'1'
прозорецъ не се вижда светлина, н ъ к а к ъ в ъ ч о в ъ к ъ \ °
бърза. Каскетътъ му е нахлупенъ низко надъ очитЬ. V
Това е Якулата. Когато излиза на полето, спира и '.}_,
се заглежда въ полутъмната уличка, по която б+з
дошълъ.
— Още я нЪма. . . Кучешко време. ..—шепне
тихо Якулата.
Тая нощь му предстои една тежка работа...
Точно за това авантюрата е двойно по-привлека
телна. Все пакъ требваше да бжде особено предпазливъ. . . Най-малкото подозрение върху него ще
го закара на вжжето. Въ такива случаи законътъ
не се шегува. Не е като при контрабандата. . . .
Якулата само подозира съ какво се е нагърбилъ.
Жената, която го бе търсила въ неговата мръсна
дупка оная нощь, не му каза нищо повече. . .
— Следъ два деня, презъ нощьта, требва да
напусна града.и България. Бързамъ много и не
мога да чакамъ додего уредятъ документите ми...
Щ е ви платя, колкото искате, ако се наемете да ме
отведете съ вашата лодка. Зная, че сте добъръ мо- .,
рякъ и. . .
Тя не довърши. Може би искаше да каже:
„голЪмъ нехранимайко. . ."
Якулата се наежи. Жената б е прекрасна. . .
Говореше съ лекъ акцентъ на чужденка.
Яко мисли, че така лесно може да го купи...
лъже се.
Той отказа грубо. Но въ очитв му светеше
алченъ пламъкъ.
Тя почна да се моли, определи никаква гра
мадна сума. . . Но Якулата упорствуваше. Тоя пжть
неговата жажда не може да се утоли съ пари.
Колкого и много да еж те. Та какво еж паритъ?...
Той ги има вече толкова. . . И все пакъ живее
като куче. Паригв не го блазнятъ. Не го вълнуватъ...
Рискътъ. . . опасностьта. . . борбата съ стихията на
морето, съ закона, съ хората. . . Ето. Само това
може да утоли странната жажда на неговия неспокоенъ, мраченъ духъ.
Той си дава ясна сметка, какво значи за друГигЬ, особено за закона, думата „контрабандистъ".
Но напрежението, което създава неговиятъ рискованъ и незаконенъ животъ, му е необходимо. Нима е
виновенъ той, че Богъ е забравилъ да влъе въ ду
шата му малко свйтлина? . . . Роденъ отъ мрака,
той познава само него. . . Ето сега. . . Тая чудно
красива жена, дошла отъ единъ другъ свегь при
него, мисли, че може да го купи съ нъколко мръ
сни монети. . . Якулата не се продава. Той не иска
да бжде подлецъ. Това го дразни, обижда... Той
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гледа на своята работа като артистъ. И, както въ
ВСБКО изкуство, влага своитъ творчески сили за
самото дело. Но да гледатъ на него, като мошеникъ? . . Това той нъма да позволи.
Най-сетне тя бе почувствувала. . . Гледа го
дълго, настойчиво, съ явно учудване и каза съ
своя п-Бещъ гласъ на чужденка:
— Е, добре. . . Ти не искашъ пари. . . Тогава
азъ ще платя цената, която ти самъ ще опредЪлишъ.
Отрова се вмъква въ кръвьта му.
Два дни жив^е само съ тая мисъль. Сега. . .
Тя требва вече да дойде. Той подготви особено
грижливо всичко. Времето благоприятствува... Силниятъ студъ отслабва бдителностьта на стражата...
Алибито му е осигурено. Всички го видеха безобразно пиянъ. . . Но. . . Това едва ли ще му по
трябва. Ловъкъ и хитъръ, той подготвя своите
авантюри като шахматни ходове.
Ето я. Една забулена, гъвкава женска фигура
бърза къмъ него. Сърдцето му, спокойно и при
най-напрегнатитЬ моменти, сега трепти странно въ
гърдите. Кръвьта бучи въ ушите и чука настой
чиво въ слЪпите му очи. За пръвъ пжть той е нетърпеливъ, възбуденъ. . .
— Ето ме,—казва тя задъхана.— Много лошо*
време...—Дишането й е тежко.— Дори изпитвамъ
малко страхъда тръгна въ такава нощь.
Той стиска до болка финната крехка ржка и
я повлича съ себе си.
Морето е спокойно, прибулено съ гжстъ воалъ
отъ ледени кристалчета. Лодката се плъзга без
шумно. Жената мълчи. ЦЪлото сжщество на мъжа
е изопнато, тревожно.
Неочаквано леденото мълчание е нарушено
отъ острия писъкъ на полицейската свирка. Якулата изтръпва. Нима еж го открили?... Бълиятъ
езикъ на фара продължава да се плъзга по водата.
Новъ сигналъ... Снопъ силна светлина се из
сипва въ морето. Тя лази предпазливо. Минава
съвсемъ близо дсН малката лодка, залутва се въ
далечината и изведнъжъ се връща, осветлявайки
тъмния брЪгь. Най-сетне тя ги открива. Като хищенъ паякъ вкопчи въ свътлитъ си нишки малката
тъмна лодка и остана неподвижна.
Сигналъ . . . Втори . . . Т р е т и . . .
Якулата излиза отъ вцепенението си. Нъкакво
безумно опиянение го тласка. Хваща лопатите и
почва да гребе. Навжтре... Да избега отъ тая
ужасна светлина . . .
Въ тъмнината се чува бумтенето на моторъ.
Акулата чувствува съ цълото си сжщество, че
тега играе своята най-голема игра.

— Стой . . .

Лопатите се движатъ, тласкани отъ една б е 
зумна сила.
— Стой . . .

Жената започва да плачи и става права. Едвасега Якулата си спомня за нея.
Изстрелъ'... Прекрасното ттзло се струполявавъ лодката. Плачътъ се превръща въ болезненъстонъ.
„Яко я хвърля въ морето . . . Съ всичките ш
тъмни тайни . . . ще бжда спасенъ. Никакво подо
зрение не може да падне върху менъ . . . Въ та»
мъгла едва ли еж успали да забележатъ, че има
двама души въ лодката — Щ е се престоря на
пиянъ..."
Мисъльта работи трескаво. Но . . . какво го~
спира о щ е ? . . . Шумътъ на мотора приближава...
Б ъ р з о . . . Б ъ р з о . . . Той се навежда надъ стенящото
тЬло. Единъ мигъ колебание... Гласътъ на разумътъ заглъхва, и той ясно чува сега шепота насвоето сърдце. Студеното, мрачно сърдце, въ коетоза пръвъ пжть трепва малко, .топло пламъче . . .
„Тя е толкова красива . . . Първата истинска
жена въ твоя кучешки ж и в о т ъ . . . И щ е ш е да бж~
де твоя . . . "
Въ тоя мигъ въ съзнанието му се плъзва еднакартина.
Малка, влажна килия съ решетъчно прозорче
и твърдо дъсчено тегло
Да го затворятъ него... Якулата?... Волниягьорелъ, който не признава никакви закони, нито чо
вешки, нито Божии . . . Да счупятъ крилата му и
да смажатъ душата му? Унизенъ и жалъкъ, безпо
мощна играчка на човешката воля, която винаги
е презиралъ
Никога .... Никога . . .
Морето се мръщи на малки, дребни бръчки,които люшкатъ леко лодката.
Пресъхналите устни на Якулата шепнатъ:
— Искате да ме лишите отъ простора... отъвъздуха, който дишамъ . , . отъ борбата . . . и сво
бодата м и . . . И да ме вържете, да ме заковететамъ, на своята проклета, мръсна земя, кждето
всички еж станали червеи... Х е . . . х е . . . приятели,Якулата се бори и живъе само въ морето. Когато
я хванатъ по-голъми хищници отъ н е я . . . тя умира
пакъ въ морето . . .
Лодката се разклати силно . . .

Когато полицейската моторница стигна при*
нея, намериха вжтре „само една простреляна, аго
низираща жена . . .

Лнглийскиятъ линеенъ кора&ь
„Кингь Джорджъ V"

"Веса П а с п а л е е в а

МАЛКИЯТЪ МОРЯКЪ
«Обичамъ азъ морето,
край него съмъ роденъ,
то е прозорецъ сввтълъ
>къмъ утрешния день.

Обичамъ азъ морето
и въ буря и въ покой,
привлича ме животътъ
на морския герой!

Кога ВЪЛНИТЕ плискатъ
лазурния му брвгъ,
тъй ненаситно искамъ
да стана смвлъ морякъ

Привличатъ ме ВЪЛНИТЕ
съ стихийната си мощь —
една мечта въ гърдите
лел^я день и нощь!
ГАД.

'Играя ли съ децата,
•все азъ съмъ капитанъ,
-огь всички най-високо
•е моятъ флагъ разввнъ!

Да бжда като татко
неустрашимъ и смълъ морето да кръстосамъ
съ крилата на орелъ.
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Родината да пазя
огь всеки чуждъ и врагъ
и да умра за нея,
катъ истински морякъ.
' С т е ф а н~ь И в . С т о я н о в ъ

БУРНО МОРЕ
На 4—5 километра отъ града, на южния високъ брвгъ на залива, е кацнала като бвла чайка
малка кжщица. Тя е близо до бръга и нейнитв
обитатели еж свикнали съ рева на морето, който
особено презъ дългитв зимни .нощи става тъй заплашителенъ и тревоженъ. Но макаръ<че го позна
ваха по-добре отъ всичко друго на света, презъ
•единъ сивъ есененъ день тв съ свити сърдца се
•вслушваха въ него.
Васко и Колю седъха до прозореца и мълчаха.
Задъ твхъ майка имъ, наведена надъ никаква ра
бота, сжщо мълчеше.
— Вълнението се усилва, каза Колю, по-голъ'миятъ, и дветв момчета, като по даденъ знакъ, из
лязоха навънъ. Това тв правЯха вече няколко пжти, защото очакваха баща си. Той бвше отишълъ
•-на разсъмване на ловъ за риба. Наистина животътъ
на рибарите не е лесенъ, и семейството на рибаря
1-Иванъ. знаеше това. Но днешниятъ день е тъй
мраченъ и нерадостенъ, че те съ растящо безпокой-ство очакваха завръщането му. Още повече, че той
отдавна тръбваше да си бжде вкжщи, тъй като нъмчаше навикъ да се бави повече отъ определеното
време.
Колю и Васко впериха погледъ въ развълну
ваното море. То имаше сиво-пепелявъ цвътъ. ВЪЛ
НИГБ се надигаха, гонеха се като подплашени коне
•и съ ярость се разбиваха въ скалистия бръгъ.
— Н-вма го, каза Васко съ треперящъ гласъ,
но скоро ще се върне.
Чакъ сега двете момчета забелязаха, че тре'перъха. Тв се хванаха за ржка и тръгнаха по пжтеката къмъ кжщи.,
Майка имъ вдигна глава, погледна ги и пакъ
"я наведе. Тежка въздишка се откърти отъ гър-Дитв й и като неравенъ камъкъсе търкулна надолу
къмъ морето.
'

— Не можахме да видимъ лодката, мамо, за
говори Колю. Но той каточе ли се уплаши о г ь
това, което каза и побърза да добави: — Е, какво
пъкъ отъ т о в а ! . . . Не на другь, ами на тати да се
случи нЯщо. Не е той отъ тъхъ, опитенъ е!
— Тъй ами! прибави деветгодишниятъ Васко,
който беше само две години по-малъкъ отъ брата
си, и зачака да види, какво ще отвърне майка имъ
на ТЕХНИТЕ думи.
А тя само ги погледна и се усмихна. Следъ
това тримата отново потънаха въ МИСЛИТЕ си.
*
Часътъ беше петь. Смрачаваше се. Морето не
готввше нищо хубаво за ТБЗИ, които щвха да замръкнатъ въ него. Иванъ напрЪгаше здравите си
ржце, и неговата „Чайка" пъргаво се мъташе надъ
ВЪЛНИТЕ. А тЬ я блъскаха, заливаха и пълниха
съ вода.
Той се б е отправилъ къмъ града. Искаше още
днесъ да продаде рибата си и тогава да се прибере
вкжщи. Дали ще може да се добере до пристани
щето? То не е далечъ, но борбата съ вълните е
тежка и измерителна. Лми ако се свършать СИ
ЛИТЕ м у ? . . .

— Ще стигна, ще стигна, мислеше си и се
окуражаваше Иванъ, нъма да ме победи тази бу
ря. И съ по-страшни съмъ се б о р и л ъ ! . . . А вий
тамъ, потрайте още малко, скоро ще б^гда при;
васъ!
,•/Последните думи той изречЪ гласно, като се
загледа по посока на кжщата си. ЗФ единъ мигь
той забрави, кжде се намираше. Виждаше само
угриженото лице на жена си и замислените очи
на своитв две момчета. Една силна вълна блъсна
лодката. Иванъ се сепна и изпусна едното весло.
Нова вълна наклони лодката настрана, тя гребна
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вода, но пакъ се изправи. Тогава Иванъ успъ да
улови веслото. Той бъше спасенъ.
Скоро той влизаше въ тихото пристанище,
ц-влъ мокъръ, а лодката му до половина пълна
съ вода.
Иванъ продаде рибата и доволенъ се отби въ
пристанищната гостилничка да си почине. Той поседъ малко.
— Кжде? попита го единъ старъ рибарь, ко
гато видъ, че става.
— Требва да си ходя. Чакать ме и се безпокоятъ за мене.
— Пеша ли?
— Не, много ще закъснея така, отговори
Иванъ. — Ще изчерпя лодката и ще прекося за
лива. Тъй ще съкратя пжтя.
— Лудъ ли си, Иване? намеси се единъ другь
рибарь. — Въ такова време да тръгвашъ пакъ по
морето! Залива какъ да е ще минешъ, но скалитв
до вашия бръгъ еж опасни. Огь ВЪЛНИТЕ ТБ не се
виждатъ, пъкъ и месеца го нъма, облачно е . . .
Иванъ сложи ржка на рамото и му каза, като се
усмихваше:
— Наточели и ти на мое мъсто не би го направилъ. Хайде, да не бъбримъ повече, ами да
тръгвамъ, че времето не чака . . . Пъкъ и струва
ми се, че морето поутихна. Лека нощь!
— Лека нощь и добра сполука! извикаха ня
колко гласове.
— Чуденъ човъкъ е този Иванъ, каза стариятъ рибарь следъ неговото излизане. — Никой
нъма да му завиди и да напълни лодката си съ риба.
И сякашъ, че и самото море гръхъ ще вземе върху
си, ако му стори нъщо лошо.
ДругитЬ кимнаха съ глави въ знакъ на съ
гласие.
Въ това време Иванъ изчерпваше водата оть
лодката си. Следъ това той я постегна седна на
местото си, натисна веслата, и „Чайка" като клинъ
се връза въ мрака. Нощьта не беше оть най-тъмнитЬ. Месецътъ, макаръ и скритъ задъ облацитв,
пращаше слаба светлина.

хвърлиха върху нея, като върху беззащитна жертва,.
и я обърнаха. Иванъ падна въ шумящата бездна
и ус^ти остра болка въ колъното. Свътли кржгчета
заиграха предъ очитв му. — Прохода, прохода, севъртвше непрестано въ главата му и той заплава
къмъ него. Кржгчетата ставаха все по-малки. СИ
ЛИТЕ му го напущаха.—Ето го! изкрещъ радосгенъ
гласъ въ него) но" въ сжщото време Иванъ отпусна
ржце и потъна въ непрогледна тъмнина. Той не
виждаше и не чуваше вече нищо. Разигралите се
води го скриха. И „Чайка" изчезна . . . Само ВЪЛ
НИТЕ продължаваха да се разбиватъ въ скалитв и
да догонватъ бръга, сякашъ нищо не б-вше се:
случило.

• Въ б-влата кжщииа царъше голвмо безпо
койство. Децата продължаваха да излизатъ и да се
' ослушватъ въ тъмнината. Облацитв бъха се раз
пръснали, и месецътъ позлатяваше околностьта..
Най-после Васко не можа да се стърпи и тръгна
по пжтеката, за да слъзе до самия бръгъ. Когато
го наближи, той съзръ на пъсъка единъ черенъ
предметъ. Васко се спре, обзе го страхъ. Но той'
скоро се престраши и направи още нъколко>
крачки. — Човъкъ е, ето ясно се виждатъ краката/
и ржцетЬ!
— Боже, да не е татко? едва чуто промълви
Васко и хукна назадъ. Краката му се подкосиха.
Васко усвщаше, че още малко и ще падне. Стру
ваше му се, че твхната кжща се е отдалечила на
безкрайно голъмо разстояние. Съ сълзи на очи той
стигна до вратата, блъсна я и се хвърли къмъ.
майка си.
— М а м о . . . мамо, задъхваше се той, тамъ набръга л е ж и . . . човъкъ... Той е . . . Татко требва ла
да е! Бързай, мамо!
Майка му го улови за ржка и заедно съ него
изхвъркна навънъ. Следъ твхъ изтича и Колю. Не. познатиятъ лежеше на гръбъ. Когато се надвесиха
надъ него, дветв момчета познаха баща си. Т Б за
плакаха. Майка имъ сложи ухо на гърдитъ му.
— Не плачете, деца! Не е късно, щ е го спасимъ, помогнете ми само да го пренесемъ!
ДветБ момчета почувствуваха голъма сила въ
Но Иванъ се бъше излъгалъ.
младите
си мишци. Т Б понесоха ведно съ майка
Морето не бъше се укротило, то беше ста
нало още по-бурно. При това той почувствува и си безчувствения си баща и не усвщаха тежестьта
умора. Да се върне въ пристанището, бъше вече на товара си.
Вкжщи, следъ като го изчистиха и превър
късно. Той бЪше изминалъ половината пжть.
Когато измина и втората половина, оставаше заха раненото му колено, тв започнаха да го разнай-опасното: скалитъ. Иванъ вървеше, че ще на триватъ. Поть се лъеше оть челата имъ, но уси
мери протока между тъхъ. Нали той оть малъкъ лията имъ каточе ли бъха напраздни. Все пакъ тЬ
плаваше по ТБЗИ мъста на крайбрежието и ги по не губъха надежда и продължаваха спасителната
си работа. Най-после!... Слаба въздишка размърда
знаваше
дланьта
ржкатаумората.
си? Само
требва дакато
остави
то дананадвие
Т не устнитв на баща имъ. И тримата нададоха радо
""огава
може да кара или въ лъво, или въ дъсно и ще се стенъ в и к ъ . . .
сблъска съ скалитй. Веднъжъ провре ли се между
Скоро Иванъ отвори очи и ги позна.
твхъ, ВЪЛНИТЕ сами ще подхванать лодката и ще я
—
Вие ли сте, МОИТЕ момчета? проговори той
изтласкатъ на бръга.
съ слабъ гласъ.—Седнете тука! И съ очи имъ по
Лодката наближи опасното мъсто. Сърдцето каза мйсто оть дветБ си страни. После ги хвана
на Иванъ заби по-силно, ОЧИТЕ му се разшириха. за ржцетв и така заспа. Тв знаеха, че това е здрави
— По-влъво требва да карамъ, мислъше си укрепителенъ сънь, следъ който баща имъ ще бжДе
той и наблъгаше съ все сила десното весло. И той пакъ напълно бодъръ. Когато се събуди, той ше
се изтръгна днесъ за втори пжть. Една неочаквано
разкаже, какъ се е борилъ съ вълните и
голъма вълна грабна лодката и я тласна напредъ имъ
тъмнината
Дъските изпръщ-вха, едното весло се счупи.
На огнището къкр-вще весело котлето &
— Скалитв! извика въ ужасъ Иванъ.
на рибаря Иванъ
Лодката се напълни съ вода. ВЪЛНИТЕ се на вкусна чорбица. Въ кжщата
бъше пакъ топло и приятно.
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Общит-Ь загуби о т ъ морската война з а 5 месеца
(споредъ американски сведения)
.Английски загуби:
Германски загуби:
Общиятъ тонажъ на английските кораби въ
ЦифритЪ за германските загуби еж следначалото на войната б е 21,000,000 тона. Въ пър- нигЬ:
вигЬ 5 месеци на войната 141 английски парахода
Пленени
21 парахода
79,000 тона
<ъ обща водоизм-Ьстимость 594,000 тона сж били
Самопотопени 23 парахода 139,206 тона
.загубени. По този начинъ въпреки усилената дей_,
~
• „-„ __ность на неприятелските подводници и авиация,
Всичко 44 парахода 228,236 тона
общитЬ загуби на английската търговска, флота
Сравнението между английските и германобхващатъ едва, 2.5 на сто отъ нейния тонажъ.
скитв загуби
съ огледъ на процента на техните
ТЪзи загу^и^ се^намаляватъ, като се взематъ търговски7 флоти е следното
предвидъ постройкитЪ на нови параходи и закуп
Английски
2.5% загуби
ването или пленяването на неприятелски параходи,
Германски
5 % загуби
•както се вижда отъ следнигЬ цифри:
Къмъ тЬзи цифри требва да се прибави и
Загубени
141 парахода 594,000 тона
това, че 2 9 % отъ ц-влата германска търговска флота
се намира блокирана по неутралните пристанища
Придобити 113 парахода 502,000 тона
Голямата ефикасность на системата на при (вънъ отъ Балтийското море).
Споредъ германски сведения въ петь ме
дружаване, която при това не е развита въ пълния
•си размЪръ, е очевидна, като се вземе предвидъ сечна морска война, до края на месецъ януарий
фактъть, че до 8,284 търговски английски, съюзниче- т- г., неутралните д ъ р ж а в и ^ ^ изгубили 409 пара•ски и неутрални параходи еж били конвоирани, а хода на общъ тонажъ 1,403,531 тона.
Потопяването на 409 търговски парахода на
само 18 отъ ГБХЪ СЖ загубени или около 0.2. Два
отъ загубенигв парахода еж на неутрални дър неутрални показва, че 1.6 на сто отъ целия свЪтовенъ търговски тонажъ е билъ изпратенъ на мор
жави.
ското
дъно.
ОбщигЬ английски, съюзнически и неутрални
До
31 януарий 1940 г. германската флота е
^загуби до сега сж следнигв:
загубила параходи на 13 хиляди тона, задържани
Съюзнически
14 парахода
77,000 тона
и отвлечени 82 хиляди тона и самопотопени 141,142
Неутрални
120 парахода
352,000 тона
тона или отъ самото начало на войната до края
Английски
141 парахода
594,000 тона
на месецъ януарий германската флота е загубила
всичко 237 хиляди тона.
Всичко 275 парахода 1,023,000 тона
! 'опи.
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Съдържан и е:

1. Новиятъ договоръ за търговия и корабоплаване — В. И., 2. Науката за морето и морската война—Д-ръ Г.
В. Паспалевъ, 3. Действията на германския джебенъ кръстосвачъ „Ндмиралъ графъ Шпее" — Ст. Денчевъ, 4.
НОСОВИТЕ украшения на корабитъ — Р. П., 5. Трагедията на единъ корсарь — лейт. В. Паспалеевъ, 6. Повише
ние съ плесница — В. Игнатовъ, 7. Якулата — Надя х. Йовкова, 9. Малкиятъ морякъ (стих.) — Веса Паспалеева,
10. Бурно море — Ст. Ив. Стояновъ.

Реданционень номнтетъ: лейтенанть В. Паспалеевъ, д-ръ \. В. Паспалевъ, д-ръ П. Д. Бнорчевъ н д-ръ Ст. Ив. Стояновъ.

Д И Н А М И К И я. д.
СОФИЯ, пощенска кутия № 190
За телеграми: Динамика, София

ул. Московска № 7
Телефонъ: 2-33-38

ТЕХНИЧЕСКО БЮРО и ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Кораби и лодочни дизелови мотори
Пристанищни транспортни уредби, инсталации и машини
Мостови строежи отъ всЬкакъвъ видъ (извършени предприятия:
Яспаруховия мостъ въ Варна и ферибоота въ Русе)
Котли, водни и парни турбини и парни машини
Всички видове железни конструкции
Въздухоопрвхнителни инсталации и хладилни инсталации.
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ДЕИНОСТЬТА ПВ ОБЩИЯ СЪЮЗЪ ПА I
Б. 3. КООПЕРАЦИИ презъ 1938 год. |
Презъ изтеклата 1938 г. Общиятъ съгозъ на българските | |
земеделски кооперации е извършилъ следните по-важни §|
търговско-стопански дейности:
.
Йк
ититтчтщ „ „ м о ш п п я

__-_.._,

1434 вагона плодове и зеленчуци за Ж

Изпееш но външния позапъ. .„ М6<Я00 . ЯМИ . 42)135,]20 6р0 йк„ яйца ц
за 72,469,020 лева; събралъ за вжтрешния пазаръ и изнесълъ въ чужбина | | !
200,746,000 килограма зърнени храни за 687,164,000 лева; мл-Ьчни и живо- Ц
тински произведения 800,084 килограма за 24,779,791 лева и др.
~'1к

ДССТРВИЛЪ

и плоеирплъ но ВИТРЕШВИЯ позапъ: * П ^ ^ " ™ ! 1

петролъ и петролни деривати за 51,600,000 лева; машини и резервни части | |
за 19,220,000 лева; книжни материали за 2,470,000 лева и др.
д.
11

Презъ сжщото време Общиятъ съюзъ на Б.З.Кооперации | |
е обединилъ 38 районни кооперативни съюзи и синдикати, %
1500 земед-влеки кооперации съ 320 хиляди членове
!|
земеделски стопани.
II

1|

Ц-Блокупната организация на селското кооперативно дви
жение е извършила презъ изминалата 1938 година и гшгБма
културно-просвЪтна дейность.Тя обгръща всестраннитЪкултурнопросвътни интереси на българското село; подържане на чита
лища въ селото, постройка на чешми, подпомагане на учени
чески трапезарии, създаване на младежки кооперативни културно-просвътни групи, ученически кооперации, организиране
на курсове, сказки, събрания, вечеринки, кино пропаганда;
издаване на вестникъ „Кооператоръ" в ъ , 18,000 екземпляра,
списания „Младъ кооператоръ" въ 8,000 екземпляра, „Кооперативенъ подемъ" въ 4,000 екземпляра, детско списание „Росица"
въ 14,000 екземпляра; месечни притурки къмъ вестникъ „Коопе-

||
||

торъ", „Здравна просвъ-га", „Кооперативна практика", „Поминъчна просвъта" и много други книги, брошури и пр.

I

Ц
%

ООщъ съюзъ на бъпг. земеделски кооперации. I
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й Великолепенъ плажъ.
Най-модерно уредени морски студени и топли бани»
2ф
ВсЬкакъвъ видъ морски спортъ. Ручъ-5анъ (водна пързалка).
Максимална лековитость.
«•Категоризирани и нормирани хотели, пансиони, вили, квартири и ресторанти.
Ц
5 0 % н а м а л е н и е з а плчтуване п о Б. Д. Ж. п р е з ъ с е з о н а .
Чудни околности з а екскурзии и излети, красива природа.
Всекидневни концерти обт±дъ и вечерь въ морското казино. Д А Н С И Н Г Ъ-Б А Р Ъ.
Устройване морски тържества и забави.
И з б о р - ь н а . Ц а р и ц а на плажа*.
Музикални т ъ р ж е с т в а .

|

гз
гз
гз
гз
гз
гз
гз
гз

гз
«з
гз
гз
гз
К У Р О Р Т Ъ
, С В . К О Н С Т А Н Т И Н Ъ>- гз
гз
Прелестно кжтче край морския брЪгь за истинска почивка и отмора.
гз
Плажъ — морски топли и студени бани.
Първокласенъ ресторантъ.
Джазъ. Дансингъ.
13
Хотела ремонтиранъ. Стаите снабдени сь течаща изобилна вода. Ангажиране стаите предварително.
Р е д о в н а а в т о б у с н а в р ъ з к а с ъ града.

8*

8

и п м м мшщо штш-шш

«*
Дружеството подържа редовни съобщения Отъ черноморските пристанища
Ц и Дунава до северните европейски страни: Франция, Янглия, Белгия, Холандия,

й Г е Р М Й Н ОсвЙГтая континентална линия, която се" подържа съ три първокласни
й линейни параходи типъ .Родина', дружеството подържа редовни и извънредни
$2 линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: 1урЧ ция, Гърция, Италиянскигв острови - Додеканеза»,-Сирия, Палестиня и ™ е т ь ,
като се посещаватъ попжтните пристанища: Цариградъ, Родосъ, Беирутъ, Хаифа,
Александрия, Портъ-Сайдъ и Пирея. /• - '
.
оп
Тия последни пжтувания давать възможноСть въ единъ срокъ отъ ги дни
най-много и съ разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване въ страната за еж.
й> щото време, да се видятъ останките и паметниците на всички древни култури: египетска, асировавиЦлонска, старогръцка, византийска/арабска и пр., много отъ които паметници, по своята,величественость ;.
<н» и художественость, еж още недостигнати.
*»
Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокъ се извършватъ съ големи и луксозни параходи,
й яЦарь Фердинандъ", „Шипка", „Варна" и „Бургасъ", при всички удобства за приятно и неусетно
3» пжтуване по морета, които съдържатъ безбройни природни красоти: Босфора, Златния Рргъ, _Мрай морно море, Дарданелите и осеяния съ острови Л^хипелагь, много отъ които се издигатъ на хиляди :
25 метра надъ морската повърхность.
.
' м ': м
Последното пжтуване дава възможность да се посетятъ и всички свети места на еврейската, _.
§2 християнската и мохамеданската религия.
Никое друго пжтуване не може да даде толкова големо разнообразие на неизгладими впечат
ления оть природата и творенията на човешкия гений въ неговите най-всестранни прояви отъ нача
лото на човешката история до днесъ.
.
Дружеството подържа редовни съобщения два пжти презъ седмицата и. между всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния бързЪходенъ параходъ .Евдокия".
<
«и*
Освенъ горните редовни линии, дружеството презъ летните месеци прави и извънредни пж«3 тувания отъ Варна до Цариградъ съ параходите „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" съ пре- *
V* стояване въ Цариградъ цели три дни.
Й
й
Пжтуването между двете пристанища трае 1само 12 часа — една нощь.
• ч «й
$$
Презъ сжщите летни месеци п/х „Евдокия * плаза крайбрежно по специално разписание, съ ^
м намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ делото българско крайбрежие «V
д въ течение само на 36 часа.
$
•»
И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ Д° «<1
«3 Яхтополъ и обратно, пжтниците нощувате на параходите и, ако желаятъ, могатъ да получавать й
и храната си тамъ на сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабите на Българ
ското търговско параходно д-ство, редовни и извънредни, еж дадени въ отделенъ проспектъ, който се
намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ при поискване
!« и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всичКй клонове на Морския Сговоръ.
М
|$
I. Цените на билетите за Александрия съ редовните съобщения, които се подържатъ двап жти. *>•
§3 въ месеца съ параходитЬ „Бургасъ" и ,Ц. Фердинандъ', само отиване или само връщане, безъ храна ок: В
§2
! класъ — 4000, Н — 3000 и III — 2000.
•. , ,
• §Е
;» •
м
Презъ летните месеци, оть 1 юний до 15 с^птемврий, се установява специална тарифа за оти- « ;
е ? ване до Александрия и връщане съ сжщия параходи, безъ прекжеване, освенъ презъ време на престоя «^
»» на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва:
*М
Ц
I класъ
60ОО
лв.
II
—
5000
и
III
—
4000
лв.*
включително
и
храната.
1г
** / п
Ц е н и т Ь н а билетите по нашето крайбрежие отъ Варна до Яхтополъ и обратно, съ в*
5» п/х „Евдокия , по петното разписание, отъ 15 май До 15 септемврйй, съ право на нощуване въ Царево Й?!
в« въ помещенията на съответната класа еж:
Й
Р»
I класъ лв. 300; 11 — 240 и III 170 лв. безъ крана.
' " • • • • } .
Ш. Цените на билетите до Цариградъ й обратно съ п/х „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ
презъ летнигв месеци, съ престои въ Цариградъ три дена и нощуване на параходитЬ, ежкласъ отъ лв. 1790 до 1390 споредъ положението на местата
И » » 1380 „ 1010
- • • • „ •
.
&
И . . .
665
•" - " . " - . .
"
и.
Й п м ™ З а * Р а н а т а с е плаща: По Александрийската линия: закуски — 22 лв., обедъ - 70 лв. и $
| * вечеря — 70 лв., а пъленъ дневенъ абонаментъ по 150 лв.
В;
По
*» ,
"Райбртжието отъ Варна до Яхтополъ и обратно, презъ летните месеци пъленъ дневенъ й
й абонаментъ отъ закуска, обедъ и вечеря — 80 лв.
ь иетеци, пъленъ дие
^
Ш „„»
Шриградъ и обратно, презъ летния сезонъ, само съ параходите, които правятъ екскурзии, $.
Р а В Я Т Ь КС У Р
4~ се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо. за* цялото пжтуване - 452 лв
Щ
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