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Строежъ

на к о р а б и и всички в и д о в е л о д к и

като:

Моторни, рибарски, спортни, луксозни, платноходни и др.
Строежъ, монтажъ

и поправка на всъкакви видове машини и инсталации.

СПЕЦИЯЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗА ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
РЕЗЕРВУАРИ И ЕЛЕКТРОЖЕННИ ЗАВАРКИ

Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени
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Произвежда първокачествени памучни прежди
Най-голъма и з д ъ р ж л и в о с т ь , еднакво равни
жици, н а й - и з н о с н и цени — ето какво отли
чава б ъ л г а р с к и т - Ъ п р е ж д и отъ ч у ж д и т ъ

Предпочитайте българското производство!
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ТРАКТОРИ „ИАКЪ КОРИИКЪ-ФДРМОЯЪ"
Най-последния моделъ трактори на всеизвестната свътовна фабрика за земледълски машини
ИНТЕРНЯЦИОНЯЛЪ ХЯРВЕСТЕРЪ КОМПЯНИ въ Чикаго,, готови на складъ и по поржчка.
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сноповръзвачки тракторни и обикновени, жетварки
и други подобни машини;
мо

Т ° Р ч е т а °тъЛЧъ 3 и 6 к. с. « Редови сЪялки съ
двойни дискове * Я р м о м е л к и 6, 8 и 10 цолови;
к у л т й в а т о р и з а кукурузъ (тесачки) и дискови
брани, т о р о п р ъ с к а ч к и , кукурузороначки и др.
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ПОТЪНЯЛИЯТЪ КОМЯНДЕНЪ СЪСТЯВЪ ОТЪ ПЯРЯХОДЯ „ВЯРНЯ"

Отъ лЪво на дЪсно : 1. Стефанъ Цонковъ, 41 годишенъ, втори помсщникъ; 2. Георги Бангпевъ, 36 годишенъ,
родомъ отъ Татаръ-Пззарджикъ, първи помощникъ; 3. Никола Бабевъ, 48 годишенъ, родомъ отъ В.-Търново,
командиръ на парахода; 4. Марпнъ Ппперковъ, 36 годишенъ, родомъ отъ Шуменъ, шефъ-механикъ; 5. Иванъ
Джпжевъ, 37 годишенъ, родомъ отъ Бургасъ, втори механикъ; 6. Дпмптьрь Карамаждраковь, 26 годишенъ,
родомъ отъ Тирасполъ (Русия), трети механикъ.
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СТРЯНИЦЛ 2
Г. Славяновъ

НЕЩАСТИЕТО СЪ ПДРЯХОДЯ „ВЯРНА"
Параходътъ „Варна", натоваренъ съ 95 тона
зърнени храни, 95 вола и 25 кафеза кокошки, воденъ
отъ 27 души обслуга, имащъ и 5 души пжтници —
баща и синъ, търговци на добитъкъ и 3 воловари,
придружаващи добитъка, е тръгналъ на 23 декемврий м. г. отъ Варна, а на следния день — отъ
Бургасъ, въ своята Пирейска линия. На 25, въ 19 ч.
45 м. параходътъ се е отправилъ отъ Цариградъ за
Воло, за да продължи отъ тамъ за Пирея и сетне,
посещавайки нтжои Бъломорски острови, да се
върне обратно въ България.
Дежуренъ е билъ 2. помощникъ Стефанъ Цонковъ, но освенъ него, понеже пжтьтъ презъ Мра
морно море и Дарданелигв нощемъ е много оживенъ, презъ всичкото време на командния мостъ
е стоялъ и самъ командирътъ на парахода, Никола
Бабевъ. опитенъ, дългогодишенъ морякъ, свършилъ морско училище въ Италия, запасенъ лейтенантъ отъ бившия ни вбененъ флогъ, единъ
отъ най-добритъ* и високо цененъ капитанъ на
Българското търговско параходно д-во. Отличителнитъ* свътлини — бела на предния стожеръ, ви
дима отъ 5 мили разстояние напредъ и въ страни,
червена отъ лъво и зелена отъ дъсно, видими отъ
мили, каквито, споредъ международните пра
вила, требва да носи всеки параходъ въ движение
нощемъ — еж светели най-изправно. Къмъ 23 ч.
15 м., въ д^сно отъ пжтя на „Варна" и на около
2 мили предъ него, когато нашиятъ параходъ е билъ
(гледай скицата) приблизително на 25 мили отъ
Санъ-Стефано по пжтя за Дарданелигв и нъкжде
_

била изпълнена правилно. Срещниятъ — 8000 тоненъ, гол-вмъ гръцки параходъ „Хрисисъ" — вмъсто да се отбие отъ своя пжть сжщо въ лт>во и
спокойно да се разминатъ двата, отклонява се въ
десно и къмъ 23 ч- 30 м., т. е. 7—8 минути следъ
като двата парахода еж видели единъ-другиму зе
лените си светлини, съ страшна сила се е блъсналъ
въ „Варна". Ударътъ е билъ нанесенъ въ дясната
стена, до втория хамбаръ отъ носа, предъ котлите
и машините, почти подъ командния мостъ.
Отъ тоя моментъ започва една страшна, нео
писуема трагедия. Носътъ на „Хрисисъ" съ ужасенъ трЪсъкъ се «ръзалъ дълбоко въ гЬлото на
„Варна", чиято агония веднага настжпва; отъ уда
ра проводниците на електрическото осветление,
които отиватъ по лъсната стена къмъ носа, кждето еж жилищните помещения на моряцитъ, еж
били проръзани и помещенията останали въ
пълна тъмнина; воловете, натоварени и привър
зани на горния подъ, се разкжсалн и, побеснели
отъ страхъ, се струпали по наклонения вече
надолу горенъ подъ къмъ носа и задръстили
съ тълата си изходите отъ жилищните помеще
ния, кждето еж сп^ли моряцигв; последните, по
този начинъ, еж били затворени въ своите вече
тъмни и пълнещи се съ вода помъщения, които
може би еж станали и гвхната братска гробница
на дъното на морето . . .
Настжпилъ е краятъ на 27тгодишната безро
потна служба на „стария ветеранъ „Варна". Смълиятъ му командиръ, гледайки въ очите на смърть-
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къмъ траверза (перпендикуляра) на Силиврия, отъ
командния мостъ е била забелязана зелената свет
лина на другъ параходъ, съ чието приближаване,
командирътъ на „Варна" е заповедалъ на кърм
чията да даде кърмилото въ лъво, за да се отклони
нашиятъ параходъ сжщо въ лт>во и за да остане другиятъ параходъ още повече въ десно. Командата е
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та, все още съ стоическа твърдость е раздавалъ
последните си команди, за да спаси хората отъ
обслугата и пжтницитъ. Третиятъ помощникъ, младиятъ и интелиге-нтенъ възпитаникъ -на нашето
Морско училище, неотдавна завърналъ се отъ
своята практическа специализация съ океанскитЬ
французеки параходи, Найденъ Найденовъ, комуто
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и дължимъ описанието на катастрофата, събуденъ
отъ страшниятъ тресъкъ, бързо излъзълъ отъ
своята кабина и чувайки командите на капитанъ
Бабевъ, почти съвсемъ голъ, се втурналъ на
своето м^сто при бедствие — да ржководи спущането на лодките; тамъ, обаче, не намерилъ нито
единъ морякъ, те еж били вече обречени на гибель . . . „Поради наполовина разсечената палуба
и бъснъещия добитъкъ, идването на моряците
къмъ средата на парахода, кждето беха лодките,
пише въ рапорта си Найденовъ, беше невъзможно.
Носътъ на „Хрисисъ" започваше полека да се от
дръпва и въ образувания отворъ водата съ ревъ
запълваше хамбара. Носътъ на нашия параходъ
бързо се навеждаше. Отъ носа и отъ всъкжде
се отправяха викове къмъ другия параходъ, той
да спусне лодки, тъй като това беше единствениятъ изходъ за спасението на нашата обслуга.
Като виждахъ, че хората на гръцкия параходъ
нищо не правеха, скочихъ, уловихъ се за ржба на
I оса на „Хрисисъ" и увиснахъ надъ бездната,
която съ клокотъ запълваше хамбара. Изкачихъ
се на палубата и бързо на моста. Обяснихъ на ко
мандира, че нашиятъ параходъ потъва, обслугата
е изолирана въ носа и спускането на нашитъ лодки
е невъзможно, още повече, че параходътъ е силно
наведенъ. Отгово
ри ми, че вече ги
епускатъ; тогава
бързо се върнахъ
на «оса, за да ско
ча обратно на
„Варна", но пара
ходите се бъха
вече разделили"...
По сжщия пжть,
на гръцкия пара
ходъ еж се ка
чили заведващиятъ
прехраната,
камериерътъ
и
гоящиятъ до то
гава на кърмило
ПЛРЛХОДЪ „ВЯРНЛ"
то на „Варна"
кърмчия- Те хвърлили вжже, по което се опиталъ да се спасява дежурниятъ до тогава 2. помощникъ Стефанъ Цонковъ, но той изтървалъ
края на вжжето и изчезналъ, за да не се появи по
вече надъ повърхностьта на морето. За вжжето е
успълъ да се залови и да бжде изтегленъ и спасенъ отъ своигЬ другари, качили се на „Хрисисъ",
само още корабникътъ отъ „Варна". Всички оста
нали 22 души моряци и 5 пжтници еж намерили
смъртьта си въ водите на Мраморното море.
Цели 45 минути е траяла агонията на „Варна",
време предостатъчно да се спасятъ не 27, а 270
души, но гърците, макаръ и всички будни, не еж
пожелали да спасятъ другарите си по професия и
братята си по религия . . . тъ празднували Ко
леда — командирътъ съ виски на командния
мостъ, а моряците — съ конякъ въ "помещенията
си . . . „Въ това време викове „лодка!" цепеха
мрачната нощь, параходътъ бавно потъваше съ
носа надолу. Около „Хрисисъ" плаваха дървета,
бали сено и разни предмети; отъ всички страни се
чуваха викове „лодка! помощь!"
Самоотвержениятъ командиръ на „Варна", ка
питанъ Бабевъ, не пожелалъ да изостави пара
хода си и загиващите съ него моряци и пжтници;
като войникъ на поста си, презирайки смъртьта,
той съ безподобна смелость се отдалъ въ леде-

! СТРЛНИЦЛ 3

нитъ й прегръдки. Първиятъ помощникъ, Георги
Бангеевъ, възпитаникъ на нашето Машинно и на
Германското Военно-морско училища, запасенъ
мичманъ I. рангъ отъ бившия ни воененъ флотъ,
младъ, но много обещаващъ капитанъ, човъкъ съ
буенъ темпераментъ и-безумно решителенъ, навърно е билъ до последния моментъ на парахода.
Тримата механици, възпитаници все на нашето Ма
шинно у-ще, и тримата запасни офицери отъ флота,
еж загинали сжщо съ парахода, некои отъ тъхъ
— на поста си при машините. Участьта на своигЬ
водачи, принудени отъ немилостивата еждба и отъ
жестокитъ причинители на катастрофата, е треб
вало да сподълятъ и останалите 16 моряци и 5 пжт
ници, всички, оставяйки въ нищета и мизерия,
тъкмо предъ Светлите Христови праздници,
своите майки, жени и деца . . .
Третиятъ помощникъ Найденовъ непрекжснато е тичалъ между моста и лодките на „Хри
сисъ", не преставайки да вика на неговия ко1.мандиръ —• „Пускайте лодки! какво правите!" но напраздно: безчовЬчниятъ командиръ, вместо да из
пълни молбитъ му, съ безподобенъ цинизъмъ му
е предлагалъ чашка „виски" . . . Найденовъ пише:
„Скочихъ въ по-рано изнесената лодка; въ нея
имаше двамч гъгни. Кято влъзохъ, единиятъ отъ
тъхъ избъга. Лод
ката започнаха да
спускатъ
двама
отъ спасилите се
отъ нашата обслу
га; но като че ли
нтжоя зла ржка пръчеше на
всичко, тя попад
на подъ изхода на
помпата на маши
ната и започна
ад се пълни съ
^ода. Настояхъ и
я спуснахме както
Зт.ше, до полови
ната съ вода. Зар
ВЪ БУРНО МОРЕ
почнахме да с
отдалечаваме, но следъ моментъ гъркътъ се из
плаши и почна да гребе къмъ парахода, който въ
това време, отъ вътъра и течението, се беше
отдалечилъ и виковете не се чуваха. Гръцкиятъ
морякъ (който после ми казваше, че билъ 3. помощникъ-капиганъ) избъга на парахода- Останахъ
самъ и бъхъ принуденъ и азъ да се кача горе" •..
„Следъ млко прибраха лодката и започнахме да
обикаляме, но уви! напраздно!"
Цвлата нощь „Хрисисъ" безцелно се луталъ
около местото на катастрофата. Спасилиятъ се
нашъ капитанъ Найденовъ отчаяно сигналувалъ
съ морзовата лампа на минаващите наблизо пара
ходи. Шведскиятъ воененъ корабъ „Оскаръ II"
разбралъ сигналите, направилъ кржгъ и продължилъ пжтя си за Цариградъ. Навърно е решилъ,
че щомъ виновникътъ на бедствието е тамъ и има
всичката възможность да изпълни дълга си, него
вото приежтетвие е излишно.
Търсенията еж били продължени и на следния
День съ специаленъ влъкачъ отъ Цариградъ, но
безрезултатно. „Хрисисъ" на 26 е билъ задържанъ
отъ Цариградските пристанищни власти, а коман
дирътъ и обслугата му, по нареждане на прокурора,
еж били арестувани. Турскиятъ еждъ ще установи
углавните отговорности, а специаленъ еждъ, ве
роятно въ Лондонъ, — ще изясни виновноститъ,
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пенъ отъ нашето Параходно д-во за 578,012 златни
лева. Той е чисто товаренъ; 82 м. дълъгъ, 12 м.
широкъ, има 1820 бр- р. тона и 1216 нето регистъръ
тона вмъстимость; товароподемность 2500 тона (по
товароподемность „Варна" е втория по големина
български параходъ, — следъ „Бургасъ"). Застрахованъ е при българската държава (:по-право при
особенъ фондъ, образуванъ отъ застрахователни
вноски на Параходното д-во, отъ който фондъ могатъ да се тгравятъ заеми за покупка на нови па
раходи и се покриватъ загубите отъ подобни зло
полуки) за 36,000 англ. лири (около 24 милиона
лева)- Ако еждътъ приежди гръцкия параходъ
като виновникъ, то той ще плати и загубата на па
рахода и обезщетения на пострадалите семейства.
Въ противенъ случай, загубата на парахода ше се
понесе отъ бългреката държава или по-право отъ
нашето Параходно д-во. Но тогава се явява въпросъ — кой ще обезщети пострадалите семейства
за загиналите гЬхни бащи, съпрузи, синове или
братя? Тоя въпросъ е не само откритъ, но той и
никога до сега не е билъ поставянъ. Изобщо со
циалното и материалното положение на българския
морякъ е почти за окайване. Заплатите еж ни
щожни. Положението имъ нестабилно, Тия, които
служатъ при Параходното д-во, а т-Ь еж големото
множество, се считатъ за пенсия като държавни
чиновници й за изслужено време (20 години, макаръ и службата имъ да е несравнено по-тежка и
изтощителна) получаватъ, на общо основание, пен
сия, но поради малките моряшки заплати, тя е ми
зерна. Те обаче, при инвалидность или смърть
при изпълнение на служебните си задължения, не
получаватъ нищо, когато и държавните чиновници
и обикновените работници въ това отношение еж
осигурени. Моряците при останалите частни пред
приятия еж още по-зле.

загубитъ и тъхното обезщетение. До тогава е рано
да се говори съ положителность, кой и въ какво е
виновенъ. За сега, най-вероятните обяснения могатъ да бждатъ: Двата парахода еж виждали само
зеленигв си светлини и следователно, не е имало
опасность отъ сблъскване; ако при това, „Хрисисъ", както установяватъ спасилитъ се наши мо
ряци, е обърналъ въ дЪско, то той е виновникъ за
катастрофата. Ако сжщиятъ е обърналъ въ лъво,
както твърди командирътъ му, а „Варна", поради
повредено кърмило (!?), както предполага пакъ ко
мандирътъ на „Хрисиеъ", В\.\ГБСТО въ лево, е обър
нала въ десно, то виновенъ би билъ нашиятъ пара
ходъ, но тогава не „Хрисиеъ" би ударилъ „Варна"
въ дъсната стена, а обратно — гой би получилъ
отъ „Варна" ударъ въ лъвата си стена. Ако „Хри
сиеъ" е виждалъ едновременно зелената и червена
свътлина на „Варна", нъчцо, което въ първия моментъ никой не е твърдилъ, и ако поради това е
обърналъ въ десно, то той е постжпилъ правилно;
въ такъвъ случай „Варна", който сжщо требва да
е виждалъ дветЬ цвътни светлини на гръцкия па
раходъ, би тръбвало сжщо да извие въ дъено и,
ако вмъсто това, той е обърналъ въ лево, каквато
заповЬдь е получилъ и изпълнилъ нашиятъ кърм
чия, то тогава виновникъ би билъ „Варна"л но подобенъ маневъръ отъ страна на опитния и съобразителенъ български командиръ би билъ съвсемъ чудноватъ и причината му би съставлявала
пълна загадка.*)
Чиято и да бжде, обаче, вината за сблъсква
нето, материалната загуба лесно ще се възстанови.
Подобни бедствия еж се случвали доста по море
тата и океаните, но още никога до сега не е имало
случай въ световното мореплаване, при съвсемъ
тихо море и спокойно време, при почти напълно
певредимъ параходъ, който е на самото мъсто на
нещастието, както е било въ случая съ „Хрисиеъ",
да не еж били спасени всички или по-голъмата
часть отъ хората на пострадалия параходъ. „Хри
сиеъ" е ималъ всичката възможность и повелител
ния дългъ да спаси иашигЬ моряци и неговото
поведение е не само необяснимо и още по-малко
оправдано, но то е и неокачествимо варварско, без
човечно. Загубата на толкова скжпи и редки по
своите качества български моряци, тъкмо затова
става още по-тежка и мжчителна, не само за же
стоко пострадалите техни близки, но и за българ
ското морячество и корабоплаване. Последното,
при друга подобна катастрофа, пакъ въ тъмна
нощь, по вината пакъ на другъ параходъ, загуби
хубавия параходъ ,;Бориеъ" (следъ войната, при
Севастополъ, и намирайки се още въ французеки
ржце)- По нашите крайбрежия на Черно море, Ду
нава и въ чужди води еж пострадвали и други наши
кораби, но много ръдко и въ съвсемъ'органиченъ
раз-мгЬръ еж давани човешки жертви. Последното
нещастие е безпримЪрно и неимоверно големо по
своите жертви. Подобенъ случай, както вече спо(менахъ, не е отбелязванъ и въ свътовното корабоплаване, поне на мене такъвъ не е известенъ. Нъщо
повече, дори презъ време на войната такава безчовъчность не е зарегистрирана; дори и тогава
воюващите врагове, вевкога, когато това е било
възможно, еж спасявали своите жертви.
Параходътъ „Варна" е построенъ въ 1902 год.
въ Англия и още съвсемъ новъ, въ 1903 год. е ку-
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*) Когато виновноститЬ бждатъ уяснени и отговорноститЬ установени, въ единъ огь «ледните броеве на списаиието, редакцията ще даде допълнителни сведения.
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Въ законопроекта за търговското корабопла-.
ване, внесенъ въ Народното събрание и приетъ на
първо четене, еж предвидени всички задължения
на моряците, даже и най-дребнигв, предвидени еж
за тЬхъ и строги наказателни разпореждания, пред
видени еж и множество права на пристанищните
власти спрямо първитЬ, но нищо не е предвидено
било за правата на моряцитъ, било за задълже
нията на корабопритежателитъ къмъ тъхъ, било
за длъжностите на пристанищните власти 'или за
«екакви наказателни санкции спрямо едните и
другитъ. Въ това отношение законопроектътъ е не
само непъленъ, >но и крайно несправедливъ. Той
съвсемъ не засъта най-болната область за нашето
корабоплаване и въ това отношение не държи ни
каква сметка за останалото наше законодателство
относно държавното чиновничество и наемното работничество. Дали следъ грозното нещастие съ па
рахода „Варна", законодательтъ ще поправи съв
семъ не случайната гр%шка на съставителите на
проекта? Ако другаде гласа на българския морякъ
е безъ значение, требва да се надъваме, че поне
въ Народното събрание той ще бжде чутъ! Инакъ,
продължаваме ли да се отнасяме съ досегашното
пренебрежение къмъ моряцитъ и да отричаме мо
ряшката компетентность за съответните държавни
учреждения и стопански предприятия, нека не ча
каме нищо добро за българското корабоплаване!
Отъ друга страна, тръбва да се настои изобщо
за по-скорошното прокарване на тъй необходи
мия законопроектъ за търговското корабопла
ване. Следъ като стане законъ, той ще намали въз
можностите за подобни нещастия или ще ограничи
техните последствия. Нека забележа, че параходътъ
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„Варна", макаръ изключително товаренъ, имаше
строежа едва ли не на обикновенъ шлепъ, почти
безъ каквито и да било водонепропуекаеми пре- ,
градкц, съ стари и износени котли. Вънъ отъ това,
спасителното дъло «а нашите кораби: лодки, про
тивопожарни и водоотливни средства, средствата
за съобщения, като радиотелеграфъ и др. т., не еж
въ твърде благополучно състояние и крайно време
е да се намъси будното, но и компетентно око на
държавния контролъ.
Най-сетне нека отбележа, че съ потъването на
парахода „Варна" се нанася една голема загуба не
толкова на Параходното д-во, колкото на народ
ното ни стопанство. Нашиятъ корабенъ паркъ. и
безъ това съвсемъ недостатъченъ, сега се нама
лява изведнъжъ съ около 25%, а това означава,
че ВЪЗМОЖНОСТИТЕ за износъ на българските про
изведения подъ българско знаме, се намаляватъ
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значително много, а срещу това износътъ на българ
ска валута за заплащане на чуждо навло чувстви
телно ще лорастне. Всичко това говори за друга
една голяма нужда на нашето корабоплаване —
законъ за неговото насърдчение. У насъ индустрия,
занаяти, земледелие, изобщо всеко производство
се насърдчава и покровителствува. За вжтрешнитЬ
съобщителни средства — желъзни и шосейни пжтища, се лравятъголъмиичесто пжти неоправдани
жертви. А какво е сторено за насърдчение на на
шето корабоплаване, т. е. за развитието на нашитъ
вънкашни съобщителни или превозни средства? —
Много малко, за да не кажа: почти нищо. Нека се
надъваме, че вече отъ много години готвениятъ
законопроекта за насърдчение корабоплаването
подъ българско знаме, най-сетне ще бжде внесенъ
въ Народното събрание!

ПЯВЛИКЕ^СКЯТЯ ДЕТСКЯ МОРСКЯ КОЛОНИЯ ВЪ ВЯРНЯ, УСТРОЕНЯ ОТЪ
ПЯВЛИКЕНСКИЯ КЛОНЪ НЯ Б. Н. М. С. ПРЕЗЪ ЛтзТОТО 1929 ГОДИНЯ.

1
Фото „Етюдъ" на К. Л. Терзистоевъ, —^Варна 1929 г.

ИЗЪ ОТЧЕТЛ НЛ ПЛВЛИКЕНСКЛТЛ ДЕТСКЛ МОРСКЛ КОЛОНИЯ, УСТРОЕНЛ ВЪ
ВЯРНЛ ПРЕЗЪ 1929 ГОД.
По инициативата на Павликенския клонъ отъ
Българския Народенъ Морски Сговоръ, подпомогнатъ финансово отъ училищното настоятелство и
нъкои банкови учреждения, презъ времето отъ 17
юлий до 11 августъ 1929 г. въ Варна е била уре
дена детска морска колония. Колонията се е съ
стояла отъ 17 момичета и 14 момчета, т. е. всичко
31 деца на възрасть отъ 7 до 15 години. Ржководниять и помощниятъ персоналъ се е състоялъ отъ:
1 управитель и въ сжщото време домакинъ на
колонията, 3 ржководители, 1 готвачъ, 1 помощникъ готвачъ и 1 слуга за чистене помещенията и
носене закуска и вода на плажа. Колонията се е
помъщавала въ училището „Князъ Борисъ" на

ул. Шейново, въ центъра на града, недалечъ отъ
морето. Момичетата и момчетата еж били наста
нени на легла въ отдтяши стаи при ржководителката г-жа Тарашманова и ржководителя г-нъ Н. Димитровъ. Останалиятъ ржководенъ персоналъ е
билъ настаненъ въ трета отделна стая, а готвачитЬ
и прислугата спели въ коридора. За уреждането на
колонията е допринесло много Главното управи
телно тЪло на Б. Н. М. С.
Презъ време на летуването децата еж подър
жали образцовъ редъ подъ будното око на ржководителитъ си и строгия контролъ на лекаря Д-ръ
К. Пашевъ. Храната е била напълно достатъчна,
чиста, лека и питателна. За подържането на реда,
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всъко денонощие е имло дежуренъ ржководитель,
който е билъ дълженъ да стои непрекжснато при
децата и да се грижи напълно за всичко, отнасящо
се до всЪкидневния животъ въ колонията. Освенъ
това, всички ржкосодители еж били длъжни да
бждатъ всекидневно при децата въ време на храна
и при кжпането въ морето.
Не се е разрешавало на никое дете да объдва
кли вечеря вънъ отъ колонията. Излизането на
децата вънъ отъ оградата на училището безъ ржководителигв е било строго забранено. Не се е
разрешавало сжщо така децата да иматъ пари въ
себе си. Последните еж се пазели у ржководителитъ и имъ се давали само за покупка на потре
би отъ домакинско естество. Купуването на какво
то и да било за ядене е било строго забранено.
Презъ време на летуването не е имало се
риозни заболявания. Леките, много малко на брой,
заболявания, еж били много скоро прекратявани,
благодарение на бързитъ мерки отъ страна на
ржководителигв и упжтванията отъ г-нъ Д-ръ К.
Пашевъ, който редовно е посещавалъ колонията.
Благодарение на строгия режимъ и здравата
храна, всички деца еж се почувствували много
добре въ здравословно отношение. Почти всички
еж наддали въ ръстъ, тегло и гръдна ширина.

КЛКЪ Е СТЛНЛЛО ПОТЯ
Едно отъ най-голъмитъ нещастия на амери
канците презъ време на световната война се съ
стои въ потапянето на големия имъ пжтнически
параходъ „Лузитания" отъ германската подводна
лодка (1—20. Отъ деня, когато американскиятъ
нараходъ-великанъ потъна въ морето, американ
ците решиха да минатъ на страната на Съглаше
нието и влЬзатъ въ война съ Германия.
Макаръ, че войната се привърши отдавна, гв
все още продължаватъ да се занимаватъ съ тази
голъма трагедия. Единъ отъ гвхнигЬ известни пи
сатели — Л. Томасъ — следъ една тримесечна ан
кета презъ 1929 г. е обнародвалъ въ Ню-Йоркъ
една книга, въ която съ най-големи подробности
се описва потапянето на „Лузитания", споредъ ар
хива на германския генераленъ щабъ и споредъ
донесенията на командира на германската подвод
ница О—20, капитанъ II рангъ Валтеръ Швигеръ.
Въ деня на потапянето на „Лузитания" —
7 май — С1 —20 била вече отдавна въ морето и за
пасите й били почти на изчерпване: останали само
2 бронзови торпеда, които не били отъ най-добритЬ.а гориво имали едвамъ колкото да се добератъ
дб базата си — Вилхелмсхафенъ. Времето било
облачно и небосклонътъ почти прибуленъ. Къмъ
объдъ слънцето разкжсало облаците и осветило
откритото море, чийто сини вълни заблестели.
Слънцето спомогнало много, за да се разиграе
трагедията.
Ето нъколко извадки отъ служебния дневникъ на командира на германската подводница
и-20.
14 часа и 20 минути. Издигнахме се до повърх
ностьта на водата. ПраЕо предъ насъ виждамъ
четири димови тржби и гора отъ стожери на па
раходъ, който иде отъ юго-изтокъ и отива къмъ
; ОаИеу Неас!. Това е пжтнически параходъ.
14 часа и 25 минути. Предвижихъ се по посока
на парахода, надъвайки се, че той ще измъни пжтя
си и ще се насочи къмъ Ирландското крайбрежие.
14 часа и 35 минути. Параходътъ променя
пжтя си, като се насочва къмъ 0.иееп5т.о\*т и съ :
това ни дава възможность да се приближимъ и
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Освенъ три бедни деца, които еж били издър
жани за сметка на Павликенския клонъ отъ Б. Н.
М С останалите еж плащали такса за издържане
отъ 900 до 1200 лева. Всичко за колонията е израз
ходвано 45,480 лева, въ която сума влизатъ разхо
дите по пжтуването на колониститъ и ржководния
персоналъ, наемъ на помещение, купуване инвентаръ, заплатата на персонала и пр. Само за храна
е изразходвно всичко 27,200 лв. или средно на
лице 22.70 лева на день. Купениятъ инвентаръ е
добре опакованъ и. за-пазенъ за ИДНОТО ЛЪТО.
Освенъ благотворното въздействие въ здра
вословно отношение, подобни колонии принасятъ
и друга не по-малко важна отъ възпитателно зна
чение полза. Тя се проявява отъ една страна чрезъ
строгата, но разумна дисциплина, на която е под
ложено детето, а отъ друга — чрезъ култивиране
на социални чувства и добродетели, които се събуждатъ и развиватъ у детето.
Само въ общежитието детето може да разбере
нуждата отъ дисциплина. Само тамъ то ще разбе
ре, че дисциплината не е измислена жестокость на
по-големите, за да измжчватъ по-малките, а че тя
е необходимъ порядъкъ безъ който не може да
живее не само" едно общество, но и отдъленъ
човъкъ.
С. Ч.

1НЕТО НЛ „ЛУЗИТЯНИЯ"
стреляме. Прибилижаваме се много бързо, за да
вземемъ добра позиция за стрелба.
15 часа и 10 минути. Изстрелваме торпедо отъ
700 метра разстояние, което лети на три метра
подъ повърхностьта на водата. То удари кораба
въ централната му часть. Страшенъ и необикновенъ взривъ съ грамадни облаци димъ и парчета
хвърчащи надъ котлите. Освенъ първия взривъ,
причиненъ отъ торпедото, последва втори такъвъ
(котелъ, вжглища или барутъ). Горниятъ подъ е
разръзанъ на две части. Избухва огънь. Корабътъ
е спрълъ движениетОч си и бързо се накланя въ
дъсно. Изглежда, че ще потъне въ кратко време.
Голъма суматоха по горния му подъ. Лодките еж
приготвени и спуснати върху повърхностьта на
водата. Нъкои отъ тъхъ еж препълнени съ хора
и затова се преобръщатъ. На носа на кораба, на
писано съ златни букви, личи името „Лузитания".
Димовитъ тржби еж боядисани черно. Кърмовото
национално знаме не е издигнато. Преди торпилирането корабътъ се движеше съ двадесеть морски
мили въ часъ.
*
* *
^ледъ като се завърналъ въ Вилхелмсхафенъ,
капитанъ II рангъ Швигеръ разказалъ случката на
своя приятель Максъ Валентинеръ — единъ отъ
най-добрите командири на подводници — съ след
ните думи:
„Когато се издигахъ къмъ повърхностьта на
водата, вид-вхъ такова голЪмо количество димови
тржби и стожери, та на първо време помислихъ,
че виждамъ предъ себе си цълъ флотъ. Само ко
гато взехъ бинокла си, разбрахъ, че предъ мене стои
единъ единственъ много голЪмъ параходъ. Следъ
като криволичи насакиъ-нататъкъ, параходътъ се
насочи така, че пжтьтъ му минаваше близко до
насъ, като ни даваше най-голъма възможность да
се прицелимъ. Преднитъ дни бехъ изстрелялъ найдобрите си торпеда; оставаха ми само два брон
зови. Когато параходътъ дойде до насъ на разстоя
ние 700 метра, дадохъ заповъдь да изхвърлятъ
едното. То улучи парахода и произведе две по-
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следователни експлозии: една по-малка и следъ
това друга по-голъма. Понеже ние отново се
бъхме спуснали подъ водата, заповъдахъ на во
дача си — единъ старъ капитанъ отъ германския
търговски флотъ — да наблюдава какво става на
повърхностьта на водата. Едва доближилъ очи до
морегледа, той се провикна: „Боже мой! Това е „Лузитания". Погледнахъ и азъ презъ морегледа и видъхъ, че параходътъ потъва съ страшна бързина.
Мжже и жени се бъха хвърлили въ водата и се
опитваха да се спасятъ чрезъ плаване. Не можехъ
да имъ се притека на помощь и не вървахъ, че
други кораои ще уопеятъ да имъ се притекатъ на
помощь. Заповъдахъ да се потопимъ по-дълбоко
отъ двадесеть метра, за да се отдалечимъ незабе
лязани . . . "
*
* *
Едвамъ следъ като се върналъ въ Вилхелмсхафенъ и прочелъ вестницигв, чакъ тогава капитанъ
II рангъ Швигеръ разбралъ размера на жертвигв,
които еж потънали- Кайзерътъ му направилъ офи
циално мъмрене, обаче неговитъ другари — мор
ски офицери — одобрили постжпката му, като го
уверявали, че нито единъ отъ тЪхъ не би действувалъ иначе. Заповедьта е била изрична: да се торпилира всеки срещнатъ корабъ. А дадената заповъдь не се обежжда, тя се изпълнява.
Нъколко седмици по-късно капитанъ II рангъ
Швигеръ отново излъзълъ съ подводника си въ |
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открито море и усп-Ьлъ да торпилира два други
парахода: „Не5репа"съ 10,000 тона водоизмъстване, отиващъ^отъ Ливерпулъ за Квебекъ и „Сутпс"
—• пжтнически параходъ, огиващъ за Квинстоунъ.
Въ последствие, искайки да се притече на помошь
на подводника С1—30, неговиятъ подводникъ II—20
заседналъ при данското крайбрежие и за да не
заловятъ и интерниратъ кораба му въ Дания, той
самъ го хвърлилъ въ въздуха.
Отъ обслугата на Ц—20 до сега е останалъ
живъ само единъ човъкъ —- Рудолфъ Центнеръ,
който е билъ помощникъ на капитанъ II рангъ
Швигеръ. Сега Рудолфъ Центнеръ живъе въ Бременъ и се занимава съ вносъ на вина. Той говори
съ възторжени думи за своя бившъ началникъ и
разказва, че дори й адмиралъ Тирпицъ е ценълъ
мнението аду и се е дотштвалъ за всичко, отнасящо
се за подводната война.
Сждбата на капитанъ II рангъ Швигеръ е след
ната: Следъ унищожаването на подводника си
С1—20, той билъ назначенъ на подводника 11—88 —
единъ отъ най-добрите германски подводници.
Съ този подводникъ и цълата му обслуга той е
изчезналъ безследно презъ м. септемврий 1917 г.
въ ирландскитъ води, недалеко отъ мъстото на
своигв по-раншни подвизи. Предполагатъ, че тамъ
е потопенъ отъ н^кой английски стражеви корабъ.
(Изъ „1_е таНп", — Н. П. Ивановъ).

използвнно
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Сергей Терещенко

„Е М Д
Преди петнадесеть години, на 9 ноемврий
1914 година, следъ кратка но блестяща бойна дейность, загина въ неравенъ бой съ английския кръ
стосвачъ „Сидней" германскиятъ лекъ кръстосвачъ
„Емденъ", наричанъ „Далекоизточния лебедъ" въ
Шанхай, Иокахама, Нагазаки и Цинтао.
При получаване на новината за убийството въ
Сараево, въ германската колония Цинтао, кждето
се е базирала германската далекоизточна ескадра,
билъ останалъ само кръстосвачътъ „Емденъ", предназначенъ за станционеръ въ Китай. Далекоизточ
ната германска ескадра, подъ командата на адмиралъ Шпее, въ това време извършвала учебно пла
ване въ Тихия океанъ. Политическото положение
ставало все повече и повече разбъркано. Безжичниятъ телеграфъ всеки день получавалъ тревожни
съобщения.

Австрия обявила война на Сърбия. Веднага
следъ това въ Цинтао се прибралъ, съ цель да се
укрие, стариятъ австрийския кръстосвачъ „Кралица
Елисавета". Мълвело се, че около Цинтао се съсредоточаватъ английски броненосци и кръстосвачи, поради това капитанъ II рангъ Мюлеръ, ко'.мандиръ на „Емденъ", предприелъ всички мърки
за да защити пристанището и града. Но той предпочиталъ да излъзе въ морето, тамъ кждето го
чакали вече многобройните му бждещи врагове.
*
Тъмна нощь. Войната е обявена. Въ пълна
бойна готовность, съ изгасени огньове „Емденъ"
пжтува къмъ Владивостокъ. Тамъ се намирали
два бързоходни руски кръстосвача „Асколдъ" и
„Жемчугъ", но за „Емденъ" били по-опасни нами-
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ращитЬ се по съседство французски броненосни
_ кръстосвачи „Монткалмъ" и „Дюплексъ"; тв треб
вало да се избъгнатъ на вейка цена. Английската
ескадра на адмиралъ Джерамъ привършвала съ
средоточаването си при Хонгъ-Конгъ. За намере
нието на японския флотъ не било нищо известно.
Въ два часа презъ нощьта забелязали на хо
ризонта димъ. Неизвестно било дали това е тър
говски или воененъ корабъ. На „Емденъ" обявили
бойна тревога. Неизвестниятъ корабъ силно задимилъ и се насочилъ къмъ японските териториални
води. безъ да обръща внимание на подадения сигналъ отъ „Емденъ": „ЗаповЪдвамъ веднага да
спрете". Кръстосвачътъ започналъ да стреля, а параходътъ още повече увеличилъ хода си, давайки
отчаени радиотелеграфни: „505, 505, Рязанъ. Преследватъ ме . . ."
Това билъ рускиятъ параходъ „Рязанъ", пжтуващъ съ пасажери за последенъ пжть отъ Нагазаки за Владивостокъ.
Най-после снарядите на „Емденъ" заставили
парахода да се спре. Първата жертва била отка
рана въ Цинтао и преобърната въ спомагателенъ
кръстосвачъ — „Корморанъ".
*

*

Презъ нощьта на 7 аигустъ „Емденъ" оконча
телно напусналъ базата си. Той получилъ запов&дь да се присъедини къмъ ескадрата на адми
ралъ Шпее. Задъ него следвали спомагателниятъ
кръстосвачъ „Ейтелъ Фрицъ" и вжглищниятъ па
раходъ „Маркомания".
На 12 августъ, въ залива Пананги, на Марианскитъ острови, „Емденъ" се присъединилъ къмъ
ескадрата. Тамъ били прекрасните броненосни
кръстосвачи „Шарнхорнстъ" и „Гнейзенау",- про
славили се съ отличната си стрелба, еднотипниятъ
на „Емденъ" — кръстосвана „Нюренбергъ" и нЪколко транспорти.
Адмиралъ Шпее решилъ да дърлш ескадрата
си въ Тихия океанъ, откждето да заплашва англий
ската търговия съ Южна Америка, При бреговете
на Азия били събрани много големи съюзнически
сили и не могло да се разчита тамъ на успъхъ.
Освенъ това и поведението на Япония станало за
плашително. Пълниятъ съ енергия и инициатива капитанъ' Мюлеръ предложилъ да го изпратятъ
самъ въ Индийския океанъ, кждето минавали многочислени пжтища, които свързвали Англия съ
азиатскит-Ь колонии. Адмиралътъ не отговорилъ
веднага, а решилъ да разучи въпроса и да си по
мисли. Той предполагалъ още при първа ЕЪЗМОЖность да заобиколи Америка и съ ц-влата си ес
кадра да си пробие пжть за Германия. Китайската
война не обещавала достатъчно успехи срещу
морското могжщество на Англия.
На 17 августъ, следъ повдигането на кърва
вите знамена, въ 8 часа, на „Шанрхорстъ" се извилъ къмъ върха на стожера сигналъ: „Предоставямъ на Емденъ да действува свободно. Щастливъ пжть". А следъ това билъ повдигнатъ новъ
сигналъ: „Вжглищниятъ параходъ Маркомания да
придружава Емденъ".
Изминали се два месеца. Името на кръстосвана
„Емденъ" се понесло по цълия свътъ. За него съ
чинявали легенди. Не се минавало нито день телеграфътъ да не предаде съобщение за потапянето
отъ „Емденъ" на нъкой параходъ съ цененъ товаръ, за обстрелването на пристанищата по край

брежието на Индия, за въздържането на войско
вите транспорти да излизатъ въ открито море и
за увеличението на товарнитъ и застрахователни
такси. Двадесеть и шесть съюзни миноносци, канонерски лодки и спомагателни кораби били заети
съ преследването му. Но той билъ неуловимъ и
продължавалъ да наниса големи вреди на съюз
ниците въ Индийския океанъ.
. . . Нощь. Отъ площадката при върха на сто
жера съобгдаватъ: „Напредъ въ дъсно отъ носа се
вижда огънь". Бойна тревога. „Емденъ", а следъ
него и върниятъ му съпжтникъ „Маркония", се
насочватъ къмъ открития параходъ . . .
Потопени били всичко 21 парахода, а други
два били заловени съ вжглища. Голъмо затрудне
ние създавали командите на потопените кораби.
ЬГвмало кжде да ги прибератъ и съ какво да ги
хранятъ. Но отъ друга страна ГБ, СЪ своитъ не
предпазливи разговори, принасяли полза, защото
неволно издавали пжтищата на транспортите или
местата на съюзнитъ кръстосвачи. Държането на
командира, офицерите и обслугата на „Емденъ"
къмъ пленените било образцово — всички, които
еж били въ пленъ на кръстосвача признаватъ това
единодушно.
Когато се събрали на „Емденъ" - отъ потопе
ните параходи нъколко стотинъ пленници, тъ били
изпратени на брЪга съ задържания италиански па
раходъ „Лоредино". Отначало италианскиятъкапитанъотказалъ да вземе пленниците, за да ги от
веде на брега, но вь последствие той билъ заставенъ да ги вземе и се съгласилъ дори, като неутраленъ, до пристигане въ пристанището, да не съоб
щава нищо за местонахождението на „Емденъ".
Въпреки това, обаче, щомъ се отдалечили двата
кораба, той веднага далъ съобщение по радиото
за точното место и жертвитъ на „Емденъ" . . .
Отъ друга страна, понъкога и английските
радиолетеграфни станции били излишно приказ
ливи. Така напримеръ,'една английска радиостан
ция упорито обяснявала на друга, че секретните
позивни букви „К. М. Д." принадлежатъ на англий
ския броненосецъ кръстосвачъ „Хампширъ".
Понеже „Емденъ"- отъ дълго време не билъ
изважданъ на докъ, то отъ плаванията си въ юж
ните морета подводната му часть тъй много се по
крила съ водорасли и раковинки, че ходътъ му се
намалилъ неколко мили въ часъ.-Това обстоятел
ство представлявало голема опасность за него въ
случай на среща съ по-силенъ противникъ. Но не.
мало кжде да се намери докъ — всичките големи
пристанища били въ ржцегЬ на Англия и Япония.
Тогава Мюлеръ, командирътъ на „Емденъ", решилъ
да постжпи оригинално. Следъ като се раздълилъ
съ придружаващия го вжглищенъ параходъ „Мар
комания" и му назначилъ рандеву следъ единъ
месецъ, той се насочилъ съ кръстосвача си къмъ
забравения и редко посещаванъ островъ ДиегоГарсия, отъ архипелага Чегосъ. Населението на
този английски островъ още и неподозирало дори
за водещата се война, затова много задушевно по
срещнало неочаквания гостъ (това било въ нача
лото на м. октомврий). Управительтъ на острова се
заинтересувалъ отъ това посещение и полюбопитствувалъ да узнае причината. Казали му, че въ Ин
дийския океанъ се произвеждатъ голъми съв
местни маневри съ флотилиитъ на Англия Фран
ция и Германия и че „Емденъ", като въ бойна об
становка, требва да поправи самъ нтжои малки
повреди. З а няколко деня разглобили машината
почистили КОТЛИТЕ, изчистили подводната му
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часть и боядисали надводната. За да бърза да при
върши скоро тази огромна работа само за нъколко
деня командата не спала няколко нощи подъ
редъ.
Най-неприятното за целия личенъ съставъ на
кръстосвана „Емденъ" било това, че требвало да
„воюва" само съ беззащитните търговски кораби.
Ето защо, командирътъ на „Емденъ" решилъ да .
направи неочаквано нощно нападение на ПулоПенангъ, кждето, споредъ уловенигЬ английски
радиотелеграми, билъ на почивка французскиятъ
броненосенъ кръстосвачъ „Монткалмъ" — противникъ, който, обаче, се очаквало да бжде изне
надаш, презъ нощьта. Да потопи този бронено
сенъ кръстосвачъ било една достойна задача за
малкия „Емденъ".'Щомъ привършилъ работата си |
въ гостоприемния Диего-Гарсия, той отпжтувалъ
за Малакския проливъ. Презъ време на пжтуването проверили изправностьта на всички орждия
и торпедни тржби и установили, че скоростьта на
кораба може да достигне до 23 мили въ часъ безъ
особени затруднения.
Въ 2 часа презъ нощьта се показалъ фарътъ
Пуло-Пенанга. Разбудили обслугата на кораба и
имъ дали топла закуска. За да изглежда отдалечъ
на английски кръстосвачъ, импровизирали на
бързо четвърта димова тржба, направена отъ парусина. Около входа на пристанището, прикрилъ <
се при едно тъмно островче, дежурълъ француз
скиятъ миноносецъ „Муске". Понеже последниятъ \
помислилъ, че „Емденъ" е английски корабъ, той !
не се помръдналъ отъ местото си- Обслугата на ан- }
глийската батарея, която била разположена при
входа на пристанището, била по-внимателна: попи
тали отъ брега — „какъвъ е този корабъ?" Отговоръ, обаче, не последвалъ, но и стрелба не била
открита.
Точно напредъ, низко надъ водата, забелязали
светлините на стоящия на котва кръстосвачъ. По
степенно изъ тъмнината се показало делото при
станище и градътъ. „Емденъ". съ развъти стожерни замена, летелъ въ вжтрешностьта на при
станището. Още никой не го позналъ. Приготвили
торпедната тржба за действие.
Въ това време отъ „Емденъ" забелязали, че въ
пристанището стои на котва «е предполагаемиятъ
французски кръстосвачъ, а рускиятъ — „Жемчугъ".
На него нъмало никакво движение — спели. Раз
стоянието се намалило до 350 метра. Забелязалъ въ
дълбочината на пристанището французския мино
носецъ „Фрондъ" и не желаейки да се подлага
самъ на торпедна атака, „Емденъ" започналъ да 1
обръща къмъ изхода на пристанището. Торпедниятъ му апаратъ насочили къмъ руския кръсто- ;
свачъ „Жемчугъ". Тъй близко — не може да се не
улучи. Тогава едвамъ на руския кръстосвачъ за
били бойна тревога — вероятно забелязали, че
четвъртата димоиа тржба на „Емденъ" е импрови- *
зирана. Но командата „Огънь бий" е подадена!
|
Германското торпедо се насочва къмъ своята [
жертва. Въ кърмовата часть на „Жемчугъ" се раз- [
дава глухъ взривъ и кръстосвачътъ започва бързо
да потъва. Всичкитъ орждия на „Емденъ" открили
артилерийски огънь по носовата часть на „Жем
чугъ", кждето се намиратъ помещенията на ко
мандата. Изненаданите въ съня си моряци не I
знаятъ какво да правятъ. Много отъ техъ се хвър- :
лятъ въ водата. Горниятъ подъ и стенитъ на „Жем- .
чугъ", обстрелвани отъ такова малко разстояние, !
се разкжсватъ просто отъ дъждъ германски сна- |

ряди. Шепа храбърци се завтекли къмъ носовото
орждие на „Жемчугъ" и открили бързъ огънь по
„Емденъ", но всичките снаряди легЬли надъ него.
Излизайки отъ пристанището, отъ „Емденъ" из
стреляли второ торпедо, което разкжсало „Жем
чугъ" на две половини. Той престаналъ да стреля.
Когато димътъ отъ взрива се разсеялъ, надъ во
дата стърчалъ само стожерътъ на „Жемчугъ"Малко по-късно, отъ дълбочината на приста
нището, французскиятъ миненъ кръстосвачъ „Ибервилъ" открилъ огънь по отиващия си „Емденъ".
Французскиятъ миноносецъ „Фрондъ" дори и не се
опиталъ да стреля. Германскиятъ кръстосвачъ се
изтеглилъ отъ пристанището, безъ да понесе ни
какви загуби.
Не успели да спуснатъ стожернитъ знамена и
да разпуснатъ командата, когато точно срещу носа
на „Емденъ" се показалъ димъ. Французскиятъ
миноносецъ „Муске" се завръщалъ отъ разузна
ване. Неподозирайки нищо, той все повече и по
вече се приближавалъ. Отъ разстояние 4000 метра
„Емденъ" открилъ огънь. Бедниятъ „Муске" се отклонилъ въ страни и се помжчилъ да избъга. но,
получилъ вече нъколко повреди, той се завъртълъ
на едно место, като ранена птица. Съ малкигв си
орждия той открилъ огънь и изстрелялъ едно тор
педо, обаче не можалъ да причини никаква вреда
на „Емденъ". Затова пъкъ снарядитЬ на „Емденъ"
съЕсемъ надупчили миноносеца. По-голъмата часть
отъ командата му се хвърлила въ водата, да търси
спасение. Но командирътъ на миноносеца, съ откжснати крака, привързанъ къмъ стожера, продължавалъ да дава заповедите си на смелитъ моряци,
които отговаряли на стрелбата на „Емденъ" дори
съ обикновени пушки."Скоро „Муске" билъ обхванатъ ц-Ьлъ въ огънь и съ носа си напредъ потъналъ въ водата. Смълиятъ командиръ загиналъ
заедно съ кораба си, обаче голъма часть отъ ко
мандата била спасена отъ екипажа на „Емденъ".
Деньтъ се привършилъ отлично за „Емденъ" —
не понесълъ никакви повреди, той унищожилъ два
неприятелски кораба.
*

*

Последниятъ день на „Емденъ" настжпилъ на
9 ное)м'врий. Рано или късно — и командирътъ му
отлично схващалъ това —• тръбвало да бжде намъ-.
ренъ отъ английските кръстосвани. Когато нъма
база, кждето корабътъ може да се укрие, океанскиятъ просторъ не е толкова ГОЛ"БМЪ, че да може
в^чно въ него да се остане неуловимъ.
Въ този день „Емденъ" билъ назначилъ среща
около Кокосовитъ острови съ вжглищния параходъ „Бурескъ". Вжглищниятъ параходъ „Маркомания" билъ вече заловенъ отъ английския кръ
стосвачъ „Ярмутъ". „Емденъ" пропжтувалъ повече
отъ 30,000 мили, изгорилъ 6000 тона вжглища, а
машинитЬ му направили повече отъ 6,000,000 обръ
щания и се нуждаели отъ ремонтъ.
Въ 7 часа сутриньта, щомъ котвата на „Ем
денъ" достигнала дъното, на острова билъ изпратенъ десантенъ отрядъ, подъ командата на стар
шия офицеръ фонъ Мюке, съ заповЪдь да раз
руши радиостанцията и подводните телеграфни
кабели, които съединявали Австралия съ Индия и
Англия. Въ станцията, обаче, не спъли и успъли
да предадатъ следващата радотелеграма: „До
всичките военни кораби. Предъ пристанището не
приятелски . •." Последвалъ взривъ, стожерътъ на
радиостанцията рухналъ и последнитъ думи не
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могли да бждатъ предадени. Малко вероятно
било, че около тт>зи усамотени и почти необи
таеми острови, еж могли да се намиратъ съюзни
кораби.*) Въ всеки случай, разчитали, че ще имъ
останагь «еколко часа за натоварване на вжглища.
Въ 10 часа требвало да пристигне вжглищниятъ
параходъ „Бурескъ". Още къмъ 9 часа на хори
зонта се показалъ димъ. СигналистигЬ, а следъ
това и стражевиятъ офицеръ докладвали, че вжг
лищниятъ параходъ се приближава. Всички се
приготвили за товарене на вжглища.
— Английски кръстосвачъ! — се чулъ викъ
отъ стожерната площадка, отъ кждето се виждало
по-добре.
Немало никакво съмнение. Съ пъленъ ходъ къмъ
„Емденъ" се приближавалъ английскиятъ къстоевачъ „Сидней". Веднага обявили бойна тревога и
съ звуковъ сигналъ повикали десантния отрядъ,
който моментално се завтекълъ къмъ лодките. Но
„Емденъ" немалъ време да дочака десантния от
рядъ, за да го прибере. „Сидней" билъ значително
по-силенъ и по-бързоходенъ. Не требвало да се
губи нито минутка време. „Емденъ" повдигналъ
котвата си и се насочилъ къмъ врага. Скоро се започналъ бой, който можелъ да се привърши само
при унищожението на единъ отъ противниците.
Отначало стрелбата на „Емденъ" била от
лична и „Сидней" полууилъ повреди. На него избухналъ пожаръ. Обаче, въ последствие, неговите
петнадесеть сантиметрови орждия почнали да нанисатъ на „Емденъ" повреда следъ повреда. Найнапредъ била разрушена радиотелеграфната каби
на, следъ това носовото орждие; електрическиятъ
телеграфъ престаналъ да действува, благодарение
на което скоростьта на артилерийския огънь се на
малила. Постоянно въ командния постъ идвали све
дения за нови повреждания. Повредило се парното *
управление на кораба — преминали на ржчно
управление. Следъ това била разрушена една отъ
димовитъ тржби, налъгането на парата въ котлите
спаднало, скоростьта на кораба се намалила. По
вечето отъ орждията били извадени отъ действие,
но все пакъ не достигали хора, за да действуватъ
при изправните още орждия. Навсвкжде върху раз
рушения горенъ подъ лежали убити и ранени офи
цери и моряци. Имало орждия, които се обслуж
вали само отъ единъ човЪкъ и все пакъ продъл
жавали да стрелятъ. Най-после кърмилото било
съвършено повредено.
Виждайки безпомощното състояние на „Ем
денъ", капитанъ II рангъ Мюлеръ решилъ да" из
ползува своята последна надежда за победа: да
потопи „Сидней" съ торпедо. За този изстрелъ
требвало, обаче, значително да се приближи къмъ
врага. „Пригответе дъсната торпедна тржба за
действие", — била предадена съ гласъ заповъдь въ
торпедното отделение.
*) Случайно въ това време покрай КОКОСОВИТЕ острови
минавалъ единъ отрядъ отъ военни транспорти, подъ охра
ната на австралийскигв кръстосвачи „Сидней", „Мелбурнъ"
и японския броненосенъ кръстосвачъ „Ибуки", отивайки
отъ Нова-Зеландия въ Англия. Щомъ приелъ радиотелеграмата, „Сидней" съ пъленъ ходъ се отправилъ на по
мощь на радиостанцията.
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Но „Сидней" разбралъ гпозящата го опасность и не далъ възможность на „Емденъ" да се
приближи къмъ него, продължавайки отдалечъ да
(му нанася поражения съ своите мощни орждия. Би
ли разрушени единъ стожеръ и двете останали Ди
мови тржби, а торпедното ^отделение се напълнило
съ вода и газове. Ни едно отъ орждията не можело
вече да стреля. Командирътъ решилъ да изхвърли
корабаси на островите. за да даде възможность на
остатъците отъ командата си да се спасятъ. Въ
11 часа и 15 минути, следъ двучасовъ бой, „Ем
денъ", съвършено разрушенъ, се изхвърлилъ
върху камъните на единъ отъ островите. На ко
мандата било разрешено да излезе на бръта, тъй
като „Сидней", виждайки, че германското знаме
още не е спуснато, продължавалъ да стреля по без
защитния вече корабъ. Следъ това, забелязалъ
идващия вжглищенъ параходъ „Бурескъ", се на
сочилъ къмъ него. Но храбрата германска команда
открила клапаните за потапяне и изпратила на дъ
ното на морето вжглищния корабъ- Едвамъ на
следния день „Сидней" се върналъ, за да вземе
раненитЬ и пленниците.
Преброили 12 офицери и 122 моряци убити.
Ранени — 5 офицери и 60 моряци; взели въ пленъ
11 офицери и 104 моряци. Последните изпратили
на островъ Малта, кждето останали почти цели
шесть години, техъ пуснали на свобода едва въ
края на 1919 година. Следъ четиригодишно пленничество, капитанъ II рангъ Мюлеръ се поминалъ
отъ възпаление на белите дробове. Известниятъ
морски критикъ Персиусъ се изразява за него така:
„Идеаленъ командиръ, надаренъ съ железни
нерви".
*
*

*.

Въ трудно положение изпадналъ старшиятъ
лейтенантъ фонъ Мюке, когато виделъ отдалеча
ващия се Ъотъс в Кокосовите
острови „Емденъ" и коидетель
™Т°™
на започналия се бой, за
чиито изходъ немало никакво съмнение.
Но той ни една минута не се поколебалъ
какво да прави. Требвало да намери средство и
начинъ, да се завърне въ Германия и съ другъ ко
рабъ да продължи борбата си съ Англия Той заграбилъ
стария, полуизгнилъ
английски вътросна
штоЪ ^ И ^ пР1Н аИ б*°е зе ъ впВУ
л-ь
съ него въ мопасъ
1„
' е Д И Н Ъ оаднаг'л би ей зс къ ка Р™. безъ комоен^ п-и ™
и шилингъ, намеренъ въ старата дреха на бившия капитанъ ПоЛ0Ш
И 6УРИ а п о н к о г а и в
ХшТм1>Т
*
* без
ветрие, Мюке се домъкналъ' до островъ
Суматра:
Въ холандското пристанище Падангъ той престоялъ два деня, взелъ стоящия тамъ геома™
параходъ „Шойзингъ", пресЬкъД с г Г н е Ж д и й
ския океанъ, изминавайки 1700 мнш н а ™ и л ъ
бдителностьта на английскигЬ кръстосвали в л е
зълъ въ Червеното море, изл^зълъ нГбрега въ
?о Р е1 И :; ПР яивиГ? Ц ^ а Т а ПУСТИНЯ' - е Д ъ УПОРИТИ
ооеве съ дивите арабски племена, и поезъ Пяпи
градъ се завърналъ заедно съ отрядни ^ р " -

Превелъ отъ руски: С. Н. И.
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СЪПЕРНИКЪ
(Исторически разказъ)
Херцогътъ заповъда да му подадагъ единъ
I
отъ
документите съ восъченъ печатъ и се обърна
Единъ отъ най-могжщйтъ владетели превъ
къмъ
въоржжения рицарь:
средните векове е билъ безспорно Албрехтъ Ве
—
Драги Каландъ. съгласно решението на съ
лики Мекленбургски; съ свойствената си прозорвета на краля Албрехта, който ни е възложилъ
ливость той разбралъ, че съ основаването на Хануправлението на страната, и отстжпвайки на вашата
зата, въ градовете започва да възниква нова сила,
молба, ние ви даваме рзрешение да продадете или
която именно се постаралъ да разположи въ своя
заложите половината отъ имението Стове, което
полза. Въ 1338 .г- нему се удало да сключи въ Люви е донесла като зестра вашата съпруга Зигрита
бекъ общъ северо-германски договоръ. Това
Ротшалкъ
Стове. Да ви благослови Господь!
предизвикало въ градоветв, лежащи на нъмското
Сигурно нещо необикновено се заключаваше
море, такъвъ блестящъ животъ, какъвто по-рано
въ това разрешение, което тъй явно вълнуваше ста
гв нъмали. Започнали да се издигатъ прекрасни
рия херцогъ! Боссе Каландъ предаде документа
здания, които и до днееъ възбуждатъ възторгъ,
на своята жена — на дамата, която стоеше редбмъ
развили се търговията и промишленостьта, увели
съ него- Очите й засияха отъ радость, макаръ че
чило се благосъстоянието. Благодарните градове,
тя не успе да заглуши една лека въздишка.
на които Албрехтъ помагалъ по различенъ начинъ, му се отплащали съ най-върна преданость.
Херцогътъ поговори още нъколко минути съ
На влиянието на Рощокъ и Висмаръ, градове
присжтствуващитъ, следъ това ги отпусна. При
еднакво могжгци на суша и по море, кральтъ дъл
служниците наметнаха Зигрита съ кадифянъ
жеше, гдето неговиятъ втори синъ заелъ шведския
плащъ и покривало, а мжжътъ й й подаде ржка.
престолъ.
— Да идемъ въ църквата Св. Богородица,
драги Боссе, каза съ звучния си гласъ жена му. —
Но следъ омъртьта на Албрехтъ Велики, царуВсе пакъ не ми е тъй леко да се раздъля съ наслед
валъ съ слава цъли петдесеть години, всичко вне
ството на моите бащи.
запно се измтдаило. Дворянството, което отдавна
—• Ти принасяшъ тежка жертва, — промълви съ
завиждало на растящето влияние на градоветв и
въздишка съпругътъ. — О, ако бихъ могълъ да не
било привикнало само на войни, скучаело отъ про
я приемамъ! Ако работата се касаеше до мене, ни
дължителния миръ и затова започнало пакъ войни.
кога не бихъ допусналъ това!
Раздразнени отъ различни притеснения, графо
— Ако това се отнасяше до васъ, както и сега
вете сжщо прибътнали къмъ'самозащита и се за
вие пакъ бихте приели тази жертва и моя длъжпочнали междуособия. И макаръ по-голъмиятъ Алность би била да я принеса.
брехтовъ синъ Хенрихъ, който наследилъ Мекленбургъ, да се стараелъ да ги потуши съ наказания,
Приятниятъ гласъ звучеше студено, а мжжътъ
строгостьта му още повече раздразвала рицарпроговори съ упрзкъ:
ството. Следъ като царувалъ четире години, той
— Все дългъ и обязаность, кога ще ми каумрелъ въ най-гол-вмия разгаръ на вълнението.
жешъ отъ „любовь", Зигрита!
Сега последното не се ограничавало само на мате
— Моля ви, Боссе, помнете: сега не е време за
рика, а се пренесло и на морето, което станало
нежности, — отвърна тя пакъ студено.
стихията на дворянството. Князете, които управля
— Ти си права, да идемъ въ църква.
вали Мекленбургъ, ' били или твърде стари, или
И Боссе Каландъ коленичи до жена си въ
твърде млади, въ всеки случай — не въ състояние
църквата на Божията майка. Оттамъ тъ се отпра
да държатъ въ ржцетъ си кормилото на управле
виха къмъ една съседна кжща, на чиято врата
нието. Надеждата била само въ сина на Албрехта
Боссе почука съ дръжката на меча си. Бавно се
Велики, шведския краль, сжщо Албрехтъ по име.
разтвори тежката врата и те влЪзоха въ мрачното
Но короната и свободата му завладяла кралица
преддверие, отгдето стара почернъла стълба во
Маргарита Данска въ 1389 г.
деше въ втория етажъ. Съпрузите се изкачиха по
нея и се озоваха въ тъмна низка стая безъ про
Тогава въ Мекленбургъ били забравени враж
зорци, слабо осветена отъ висяща лампа.
дите, и дворянството и градовете отправили всич
Дванадесеть въоржжени рицари се намираха
ките си старания и помисли къмъ освобождението
въ тази стая; некои отъ тъхъ седъха на скамей
на краля. Стокхолмъ, който билъ обсаденъ отъ
ките около стенитъ, други се трупаха около горя
войските на кралица Маргарита, му оставалъ въщата ка1мина. Го.тЬма чаша, обкована съ сребро,
ренъ и временно тамъ управлявалъ младиятъ му
преминаваше отъ ржка на ржка, и щомъ се изпраз
племеникъ Иоанъ. Въ Мекленбургъ управлявалъ
неше, веднага я напълваха отъ бъчвичката, която
чичото на краля, Херцогъ Иоанъ фонъ Щаргардъ,
стоеше въ жгъла.
който съ всички сили се стараелъ да помогне на
племеника си въ Швеция и на два пжти се опитНай-високиятъ и най-възрастниятъ измежду
валъ да освободи Стокхолмъ откъмъ море, но
всички, посрещна Каландъ и жена му. Това беше
безуспъшно.
домакинътъ — рицарьтъ Ромбольдъ Саневицъ.
— Моля, заповедайте, — обърна се той къмъ
Въ едно светло септемврийско утро 1392 г.
влъзлитъ, цълуна ржка на Зигрита и сърдечно се
херцогъ Иоанъ беше въ голъ-мата мрачна зала на
ржкува съ мжжа й.
замъка въ стария крайморски градъ Висмаръ.
Предъ него стояха едъръ широкоплещъ рицарь въ
Въ сжщото време къмъ последния се приближи
тежко въоржжение, и млада дама, чиито прелестни
младъ рицарь съ тъмни кждрави коси и блестящи
сини очи изглеждаха отражение на чистата йдуша.
черни очи.
До херцога, при масата, покрита съ документи
—• Какъ се осмелявате, Каландъ, да се сре
и книжа, стоеше неговиятъ секретарь; задъ въоръ
щате съ мене и то въ нейно присжтствие? Нима не
жения рицарь се виждаха още нЪколко души, сжщо
ви е известно, че азъ се заклехъ да я направя вдо
въоржжени, и неколко придворни дами.
вица, за да се оженя за нея?
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Боссе Каландъ спокойно го гледаше въ очите
и преди да успъе да отговори, Зигрита сложи ржка
върху рамото на младия човъкъ и каза сериозно:
— Маркаръ Пренъ, ние се събрахме тукъ не
за спорове, но да обсждимъ, какъ да освободимъ
чашия краль Албрехтъ. Когато той бжде освободенъ, тогава приключвайте вашите смътки.
— Зигрита, ако знаехъ, че ще те срещна тукъ,
никога не бихъ дошелъ, — проговори Маркаръ
Пренъ.
— Но именно азъ събрахъ тукъ рицарите:
като жена, азъ поискахъ да отмъстя за обидата,
нанесена отъ жена, — поясни Зигрита съ гордость,
— и знаехъ, че вие ще дойдете.
— Но азъ не знаехъ, намъси се Каландъ,
инакъ . . .
— Каквото казахъ нему, повтарямъ го и вамъ,
— прекжсна го Зигрита. — Мекленбургскитъ рицари
сега н-Ьматъ време да се каратъ заради жени! Ко
гато кральтъ бжде освободенъ, постжпвайте както
намерите за добре. А до тогава, Маркаръ Пренъ,
— тя се приближи до него съ блестящи очи — ние
требва да помнимъ, че Зигрита Стове е жена на
Боссе Каландъ.
— Уважаемата г-жа Каландъ е права, — на
меси се домакинътъ; — всички лични спорове

требва да се прекратятъ, докато освободимъ краля;
който не иска да се 'подчини на това, той не може
да ни помага въ делото на освобождението. Изка
жете се откровено.
Каландъ и Пренъ мрачно се изгледаха, но
нищо не казаха. Рицарьтъ Саневицъ, като не се
доверяваше на техното мълчание, поиска имъ
честна дума, че личните си работи тъ отлагатъ до
освобождението на краля. Неохотно те дадоха ис
каната дума и неохотно си стиснаха ржцетъ.
Зигрита благодари съ глава на мжжа си, а
Пренъ, съ когото бе тайно сгодена, когато баща м
я принуди да се омжжи за Каландъ, тя дори не
погледна.
— А сега да обсждимъ, какъ е по-добре да
освободимъ краля — откъмъ суша или по море,
— предложи Рамболдъ Саневицъ.
— По море„ — провикна се Маркаръ Пренъ. —
Отъ Рощокъ и Висмаръ обещаватъ защита и по
кровителство на всички кораби и на техната плячка,
ако встжпятъ на свой рискъ въ борба противъ
Маргарита Ланска.
— Моята жена жертвува за това своето на
следствено имение, — проговори Каландъ и съ
гордость погледна Зигрита. — У васъ йода по-
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дръжка, а у насъ пари — да пристжпимъ къмъ
работа.
— А ние имаме ржце, — извикаха Хенрихъ
Мантойфелъ, Хенингъ Лютовъ и Фрицъ Молтке.
— Които не бива да се пренебрегватъ, — до
пълни Арндъ Щюкъ— А сега, господа, позволете ми да се оттегля
при домакинята, при която ще остана, докато моятъ
мжжъ- бжде на война, — каза Зигрита. — Азъ ще
се моля за васъ и за краля.
Всъкиму тя подаде ржка, която всички почти
телно целунаха; като се прощаваше съ Пренъ, тя
се обърна: — а на васъ довЪрявамъ своя мжжъ,
пазете го отъ опасность!
— На менъ, Зигрита? — отговори той ц^лъ
побледнтзлъ.
—. Да, на васъ, — потвърди Зигрита спокойно,
— и зная, че вие ще 'изпълните молбата ми.
II.
По морето сновъха множество въоржжени на
падателни кораби, чийто екипажъ се състоеше отъ
най-смели и сърдцати хора. Тв нападаха всъки
корабъ съ знаме на Дания или на града Любекъ,
който, както предполагаха, бъше въ таенъ съюзъ
съ тритЬ северни господарства. Борците се наре
коха братя — доставчици, тъй като за първа своя

задача тъ си поставиха да снабдявать съ храна
обсадения Стокхолмъ. Скоро братята всъха ужасъ
въ северните държави: войната по море те во
деха така, както тя се водеше обикновено на
суша, т. е- вмъсто села те горъха неприятелските
кораби, завладъваха пленници и голъма плячка.
Отъ морско разбойничество тази война се отли
чаваше само по това, че се водеше открито и че
се свърши съ сключването на мира.
Действията на братята ставаха все по-смъли;
особено често споменаваха имената на Боссе Ка
ландъ и Маркаръ Пренъ, които се стараеха да се
наДминатъ единъ другиго по храбрость. Около
Стокхолмъ те нападнаха Тордо и го хванаха съ
цълата му свита въ пленъ. При това Каландъ едва
ли не загина въ боя, но Пренъ отблъсна удара и
съ това спаси живота му.
Те винаги се сражаваха рамо до рамо; некаква
непонятна сила ти привличаше единъ къмъ другъ,
но на чувството си не се подаваха и до сега не
бъха си разменили другарска дума, макаръ че
Пренъ успъ още веднъжъ да спаси живота на човъка, чиято жена любеше.
Три години двамата неприятели прекараха на
море: кральтъ все още не беше освободенъ. И
нито единъ отъ тъхъ не виде Зигрита. Каландъ
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реши да се не вижда съ нея до края на войната, а
Пренъ знаеше, че въ отсжтствието на мжжа си
Зигрита не ще го приеме. Въпреки всичко, той
в-Ърно паз%ше живота на Каландъ, който, както из
глеждаше, съвсемъ не му беше за това благодаренъ.
Между това датчанитЬ и не мислеха да спратъ
обсадата на Стокхолмъ и въ града започна да се
чувствува силенъ гладъ. Братята се отправиха съ
осемте кораба, изпратени отъ Рощокъ и Висмаръ
и снабдени съ храни, да помогнатъ на обсадения
. градъ, но внезапно при самите шведски бръгове
настжпиха такива голъгми студове, че корабитЬ
замръзнаха.
— Ето ти изненада — проговори съ неудовол
ствие Рамболдъ Саневицъ, — сега ни остава само
да се приготвимъ за отбрана и да очакваме напа
дението на датчанитЬ. Въ края на краищата все
пакъ ще ни изтръбятъ, макаръ и да ги отблъснемъ
веднъжъ, даже и два пжти. Т"Б получаватъ под
крепление отъ сушата.
—• Да продадемъ по възможность по-скжпо
живота си — извика Каландъ. Но нима Молтке,
тъй ловъкъ въ изобретения, нищо не ще ни по
съветва?
— Ще посъветва, — отговори спокойно попитания, вече не младъ човъкъ. И рицарите внимателно
изслушаха съвета на Молтке, който той имъ съоб
щаваше шепнешкомъ. Настжпи нощьта. На леда и
на брега се започна усилена работа. Часть отъ еки
пажа предпазливо излезе на бръга и при лунната
светлина започна да стаче стари дървета. Отъ тъхъ
около корабитъ направиха високъ валъ и го по
ливаха съ вода, която моментално замръзваше.
Околния ледъ начупиха и започнаха спокойно
да очакватъ датчанитЬ. И наистина те се появиха
на другия день, устремиха се по леда да нападнатъ
корабите, но изпочупениятъ ледъ рухна подътЬхъ
и отъ датчанигЬ се спасиха съвсемъ малко. Братята
дочакаха да се стопятъ ледовете и влезоха въ
пристанището на Стокхолмъ. Кралица Маргарита
бе тъй изплашена отъ техния подвигъ, че обеща
да подари свободата на краль Албрехтъ.
Бе горещо лъто и повечето отъ братята бъха
въ Стокхолмъ, когато до тЬхъ достигна радост
ната весть.
— Да отслужимъ благодарственъ молебенъ,
—• предложи Саневицъ.
— Не бързайте, каза Мантойфелъ, кралица
Маргарита иска за освобождението на краля такъвъ откупъ, какъвто не биха събрали отъ целия
Мекленбургъ!
— Да, наистина, извика рицарьтъ Каландъ, но
намъ ще ни помогне моята жена Зигрита. По тона
на думите му само бе явно, какъ той се гордееше
съ своята жена. —Тя чрезъ своя изповъдникъ, про
дължи той, току що ми изпрати писмо, въ което
пише, че се е обърнала къмъ всички мекленбургски девойки и жени съ молба да пожертвуватъ
скжпоценностигБ си за откупа на краля, и тЬ
всички се съгласили.
— Нека Богъ да благослови вашата жена, ка
заха въ единъ гласъ воините, а въ очите на Пренъ
заблестяха сълзи. Каландъ притиска съ ржка
сърдцето си, което силно биеше отъ вълнение.
Между това въ Мекленбургъ Зигрита Каландъ
убеждаваше жените да жертвуватъ по възмож
ность повече украшения и по този начинъ се събра
достатъчна сума за откупа на краля. Като получи
свобода; кральтъ побърза въ Стокхолмъ да благо
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дари както на преданитЬ му братя, тъй и на своя
племеникъ, загдето му запазиха столицата, а следъ
това съ корабъ се отправи за Мекленбургъ. Той
искаше да изкаже благодарностьта си на щедрите
дами отъ своето херцогство и особено на Зигрита.
Корабътъ, съ който кральтъ се отправи за Висмаръ
принадлежеше на братята — доставчици.
Когато корабътъ спре до брега, всички дами,
начело съ Зигрита,.облечени въ своите празднични облекла, посрещнаха краля съ цв^тя въ ржце.
Като слизаше отъ кораба, рицарьтъ Боссе Каландъ
се спъна и неминуемо би се удавилъ, ако Пренъ не
бе го удържалъ.
— За трети пжть!— прошепна Боссе и бавно
тръгна следъ краля.
III
Щомъ като пристигна въ княжеския замъкъ и
пое управлението отъ херцога Йоана, първата рабо
та на краль Албрехта бъ, въ знакъ на признателностьта си къмъ мекленбургските жени, да и<мъ
подари наследствени права, които даваха значи
телни преимущества на дворянитЬ. На Зигрита
кральтъ целуна почтително ржка, понеже знаеше,
че тя повече отъ всички други се е грижила за
освобождението му.
. Братята — доставчици, като излЪзоха отъ за
мъка, се събраха пакъ въ дома на рицаря Сане
вицъ, като тогава, когато обсжждаха освобожде
нието на краля. Между тЬхъ пакъ беше и Зигрита,
все тъй хубава, както и преди, но необикновено
бледа. Тя не чуваше нищо отъ разговоритЬ нао
коло. Трепна едва когато Саневицъ високо произ
несе:
— Мисля, че двама отъ насъ отложиха своитЬ
лични сметки за следъ освобождението на краля?
Но, може би, продължи той, противниците честно
еж се помирили вече или, пъкъ еж готови да се
сразятъ, както подобава на рицари!
— Тукъ не сме сами, забеляза Румпсхаленъ,
при дами «е говорятъ за дуели!
— Зигрита Каландъ знае, че рицарите не еж
деца, — отговори Саневицъ — и не ще падне въ
безсъзнание при вида на меча.
Зигрита побледне още по-силно и трепетно
мачкаше своя плащъ. Въ сжщата минути къмъ нея
се приближиха мжжътъ й и Маркаръ Пренъ и последниятъказа: — „Вие ми заповЯдахте да пазя жи
вота на вашия мжжъ, попитайте го, сдържалъ ли
съмъ думата си; ако той желае да се сражава съ
менъ, готовъ съмъ — азъ го предизвикахъ то
гава". Но Каландъ се обърна къмъ рицаритЬ и ги
попита: „Може ли нЪкой отъ васъ да ме упръше
въ страхъ?"
— Не! — се раздаде отъ всички страни.
— А все пакъ азъ трЪбва да ви заявя, че се отказвамъ отъ дуела съ рицаря Пренъ, и не ще оголя
мечъ противъ него.
Пренъ захапа устни, очитъ на Зигрита заблестЬха, а Саневицъ попита: „Защо?"
_ — Бихте ли могли д а се биете съ човъкъ,
които три пжти ви е спасилъ живота? Отново се
^ Л , Д Т Д У Ш Н ° - н е ! ~ Ма Ркаръ Пренъ, про
дължи Каландъ, три пжти ми спаси живота и да
се бия съ него азъ не мога!
™ т Г~ А аз\ И н е в и «Редизвиквамъ рицарю, въ
душата ми нЪма никаква злоба противъ васъ, ето
ржката въ знакъ на примирение, каза Пренъ
Противниците силно си стиснаха ржцете' а по
страните на Зигрита се зарониха сълзи
1 огава Саневицъ хвана подъ ржка стояшия
До него другарь и като се обърна ? ? ъ м ъ остГа"
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литъ, каза: „Да вървимъ, рицарската честь е неза
сегната, а тукъ навърно желаятъ да си поговорятъ
безъ свидетели".
Едва затвориха вратата и Каландъ се на
хвърли: „Защо пазихте живота ми?"
— По заповедь на моята дама, която вие ми
отнехте, отвърна съ гордость Пренъ. Въ гласа му
звучеше предишния гн-Ьвъ. .
Но Каландъ го прекъсна: „Кълна се въ Бога,
Пренъ, когато поискахъ ржката на Зигрита, азъ
не знаехъ за вашигв права «адъ нея. Едва следъ
сватбата узнахъ, че баща й я принудилъ да се
омжжй за мене, понеже се билъ скаралъ съ ва
шите близки".
— Това изменя много работата, отговори
Пренъ, но кажете ми вие, Зигрита, защо мене из
брахте да пазя вашия мжжъ?
— Затова, защото не искахъ да станете
убиецъ, отвърна Зигрита съ достойнство; азъ познавамъ характера ви, а възлюбления отъ младостьта ми не требва да има никакво петно- Съ
моята сждба Богъ тръбва да разполага, а «е чо
вешка воля.
— И Той е прогивъ мене, каза Пренъ, но бла
годаря ви, че не допуснахте да опетня своя гербъ.
Азъ се отказвамъ отъ васъ, Зигрита, отсега мо
рето ще бжде моя възлюблена. Постжпвамь тъй,
защото човека, чието име носите, е по-благороденъ
отъ мене, той по-добре ви обича отъ мене: заради
вашето щастие той искаше да пожертвува жи
вота си.
г~ Позволете, лрекжсна го Каландъ. Зигрита
погледна единия, после другия, но Пренъ не поз
воли на мжжа й да говори и продължи: когато
спирахме на бръга съ краля, вие стояхте съ дру

гите, и азъ ВИДБХЪ какъ вашиятъ мгнжъ погледна
най-напредъ васъ, като че ли искаше да запечата
за винаги образа ви, после — мене, и се спъна на
рочно, за да падне въ морето и потъне. Като мъл
ния ме освети мисъльта: той търси смъртьта, за
да остави свободна жена си. Но проклети да бждемъ, ако азъ приема такава жертва, и азъ го
удържахъ. Ако съмъ постжпилъ добре, Зигрита,
прощавайте за винаги и молете се за мене, като за
мъртавъ!"
Той преклони колено предъ нея, а тя сложи
ржка на главата му и прошепна: „Ти постжпи
добре, Маркаръ Пренъ, нека Богъ те закриля!"
Следъ туй се обърна къмъ мжжа си и кротко
произнесе: „Научете ме, Боссе, да бжда достойна
за вашата любовь!"
Съ радостенъ викъ се хвърли къмъ жена си
рицарьтъ — съ такива любещи очи тя още никога
не б4 го гледала.
*
Боссе Каландъ и прекрасната му съпруга беха
щастливи- Своя първенецъ,тъ нарекоха Маркаръ,
въ споменъ на смълия рицарь, когото повече не
видъха. Той- сдържа думата си — морето стана
негова възлюблена и на него въ бой той свърши
своя животъ.
Следъ смъртьта му братята — рицари все по
вече изменяха на устава си, докато най-после се
превърнаха въ обикновени морски разбойници.
Крайбрежните жители плашеха децата съ гЬхъ
и сега почти всички забравиха, че първигЬ братя
б%ха храбригЬ мекленбургоки дворяни, на които
краль Албрехтъ дължеше своя животъ.
Прев. отъ руски: Е. А.
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ГОД. VII. БР. 2

Джозефъ Конрадъ

П Р И К А 3 К. Я Т Я
(Продължение отъ кн. № 1)
Командующиятъ офицеръ, следъ като обми
Следъ изтичане на необходимото време, из
сли известно време подозренията си, извика своя
пратената за разузнаване лодка се завърна, като
помощникъ на страна,
се появи внезапно отъ страни, сякашъ бе проко
„Ами ако това е ежщия корабъ, който снаб
пала пжтя си презъ мъглата. Офицерътъ, комуто
дява съ запаси нъкоя и друга адска подводница?"
бе възложена поръчката, се изкачи горе да до
каза той полугласно.
кладва. Но командующиятъ офицеръ не му даде
Другиятъ започна убедително:
.време да започне. Той извика отъ далече:
„Той щеше да офейка до сега. Вие не бихте
„Прибръженъ корабъ, нали?"
могли да докажете това, съръ".
„Не, съръ. Чуждестраненъ — неутраленъ"
„Азъ искамъ да го разгледам* самъ".
беше отговора.
„Отъ доклада, който чухме, страхувамъ се,
„Наистина ли! Хмъ, разправете ни всичко за
че Вие даже не бихте могли да намерите серионего. Какво прави той тамъ?"
зенъ поводъ за подозрение, съръ".
Младиятъ човъкъ доложи тогава, че му беше
„Въпреки това, азъ ще отида на кораба".
разправена една дълга и сложна история за по
Той се беше решилъ. Любопитството е найвреда на машинитъ. Но тя беше достатъчно прав-'
важната двигателна сила на любовьта и умразата.
доподобна отъ строго професионална гледна точка
Какво очакваше той да намери? Той не би могълъ
и както обикновено гласвше: повреди, опасно
да каже никому, нито дори на себе си.
плаване покрай брега, *времето все .мъгливо отъ,
Това, което той очакваше да открие тамъ, въ
дни, страхъ отъ буря, най-после решение да се
действително сть бътпе атмосферата на предател
отиде къмъ сушата и се пусне котва нЪкжде край
ство, необосновано върху какъвто и да било принбрега и тъй нататъкъ. Много правдоподобна.
ципъ, което споредъ неговия възгледъ не можеше
„Машините, още ли еж повредени?" запита ко
съ нищо да се оправдае; защото той мислеше, че
мандующиятъ офицеръ.
даже и страстьта къмъ беззакония сама за себе
„Не, съръ. Той е подъ пара".
си, не би могла да го извини. Но дали би могълъ
Командующиятъ офицеръ взема помощника
да
го открие той? Да го подуши? Да го усъти?
си на страна. „Бога ми!", каза той. „Вие бъхте
Да
получи нъкакво тайнствено съобщение, което
правъ! Те еж си спирали дъха, когато сме мина
би
превърнало
неговите непобедими подозрения
вали край тт.хъ. Това е истина".
въ увъреноеть, достатъчно силна, за да пред
Но помощникътъ се съмняваше сега.
приеме никакво действие съ ВСИЧКИТЕ му рискове?
„При такава .мъгла малките шумове се заглуКапитанътъ го посрещна на задния подъ, кжшаватъ, съръ, забеляза той. „И каква може да
дето изпъкна изведнъжъ всръдъ замреженитъ
бжде неговата цель въ края на краищата?"
очертания на разните корабни принадлежности.
„Да се изплъзне незабелязано", отговори ко
Той беше строенъ севернякъ, съ брада и въ раз
мандующиятъ офицеръ. „Тогава защо не го е нацвета на годинитъ си. Кржгла кожена шапка при
правилъ? Той можеше да го направи, както вижда
лагаше плътно на главата му. Ржцетъ му бъха
те. Не съвършено незабелязано, може би. Не мога
пъхнати дълбоко въ джобовете на кжсата му ко
да допусна, че той би могълъ да вдигне котва, безь
жена куртка. Той ги държеше тамъ, докато поясня
да произведе какъвто и да било шумъ. При все
ваше, че по море той живее въ стаята съ картитъ
това въ една минута или приблизително толкоза
и тръгна къмъ нея съ безгрижни крачки. Тъкмо
той пгЬше да офейка преди да сме го разгледали
преди да стигне вратата, подъ моста той се залюл!;
хубаво. Обаче, той не направи това".
малко, съвзе се, разтвори я широко и застана на
Те се погледнаха единъ другиго. Командую
страни, облегналъ като че ли неволно плещи до
щиятъ офицеръ поклати глава. Подозрения като
стената и вперилъ неясенъ погледъ въ изпълне
това, що бе влъзло въ главата му, не се оборватъ
ното съ мъгла пространство. Но той последва колесно. Той даже не го изложи открито. Офице
мандующия офицеръ веднага, затвори вратата,
рътъ, който беше ходилъ на борта, свърши до
запали електрическата лампа и'побърза да лъхне
клада си. Товарътъ на кораба имаше невиненъ и
пакъ ржце въ джобоветъ си, като че се страхуваше
полезенъ характеръ. Местопредназначението му
да не ги улови нъкой приятелски или враждебно.
беше едно английско пристанище. Книжа и всичко
Стаята беше задушна и гореща. Една обикно
останало въ пълна изправность. Нищо подозри
вена полица за карти, пълна до горе, бе закачена
телно не бе открито никжде. После, като мина
високо на стената, а картата на масата бт>ше за
ваше къмъ хората той докладва, че екипажътъ на
държана
да не се завива съ една праздна чаша, по
палубата не представлява нищо особено. Механи
ставена на чинийка, изпълнена дополовина съ нъците бъха отъ добре познатия типъ и погълнати
каква разлЪна тъмна течность. Единъ малко наотъ дейностьта си при поправката на машините.
хапанъ
бисквитъ лежеше върху кутията на хроно
Щурманътъ начумеренъ- Капитанътъ може да се
метъра.
Тамъ имаше и две канапета и едното отъ
каже истински типъ на севернякъ, достатъчно вежГБХЪ бе направено на легло съ една възглавница
ливъ, но като че пие. Изглеждаше махмурлия
и нъколко одеяла, които беха вече много оваляни.
следъ никакво голъмо пиене.
Севернякътъ се тръшна на него още съ ржце въ
„Азъ му казахъ, че не бихъ могълъ да му дамь
джобовете.
разрешение да продължава. Той каза, че не би се
„Хмъ, ето това е!" каза той съ страненъ видъ,
осмълилъ да помръдне даже кораба си въ такова
като че ли бе очуденъ отъ звука на собствения си
време, съ позволение или безъ позволение. Въ
гласъпреки това, азъ оставихъ единъ човъкъ на борта."
Командующиятъ офицеръ наблюдаваше отъ
„Много добре".
другото канапе хубавото му разчервено лице.
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Капки мъгла висБха по жълтата му брада и му
стаци. Много по-тъмнитъ му вежди се сбраха очудено и той скочи внезапно.
„Искамъ да кажа, че азъ не зная кжде съмъ.
Азъ наистина не зная, избухна той съвсемъ се
риозно. Дяволъ да го вземе! Азъ се объркахъ нъкакъ. Мъглата ме преследва отъ една седмица. По
вече отъ седмица. И после се счупиха машините
ми. Азъ ще ви разправя какъ стана".
Той се впусна въ подробности. Не бързаше и
продължаваше настойчиво. Разказътъ му не б-Ьше
продължителенъ. Той бъ прекжсванъ отъ съвър
шено странни, дълбокомислени паузи. ВсЬка отъ
тъзи паузи траеше не повече отъ две секунди, но
притежаваше дълбочината на никакво безкрайно
размишление.. Когато той започваше отново, нищо
не издаваше у него и най-малкото съзнание за
гЬзи интервали. Той имаше сжщия неподвиженъ
погледъ, сжщия неизменно сериозенъ тонъ.
Командующиятъ офицеръ слушаше . разказа.
Направи му впечатление, че той е по-правдоподобенъ, отколкото бива обикновено истината. Но
може би, това б-вше предубеждение. Всичкото
време, докато говоръше севернякътъ, командую
щиятъ офицеръ чувствуваше единъ вжтрешенъ
гласъ, нъкакъвъ глухъ шепотъ въ дълбочинигЬ
на неговото азъ, който разправяше нъкаква друга
история.
Това б-Ь сжщата история, която б-вше вече
разправена на офицера, изпратенъ на борта около
единъ часъ преди това. Командващиятъ офицеръ
кимаше леко на северняка отъ време на време. Последниятъ свърши и погледна настрани. Той до
бави, като въ заключение:
„Не е ли достатъчно това, да си изкара човъкъ
ума отъ тревоги? И при това, туй е първото ми
пжтуване по тъзи места. И корабътъ е мой собственъ. Вашиятъ офицеръ ВИД-Б книжата. Той не е
Богъ знае какво, както виждате и самъ. Единъ
старъ товаренъ корабъ. Колкото да прехранвамъ
семейството си."
Той повдигна голъмата си ржка и посочи една
редица портрети, които покриваха стената. Движе
нието беше тежко, като че ли ржката му бе на
правена отъ олово. Командующиятъ офицеръ каза
безгрижно:
„При все това, вие ще натрупате съ този старъ
корабъ цъло богатство за Вашето семейство".
„Да, ако не го изгубя", каза севернякътъ
мрачно.
„Искате да кажете — поради войната", добави
командующиятъ офицеръ.
Севернякътъ го изгледа особено и въ сжщото
време заинтересувано, както могатъ да гледатъ
само очи отъ единъ известенъ синъ цвътъ".
„И вие нъма да се сърдите за това", каза той,
„ще се сърдите ли? Вие сте достатъчно дженглменъ. Ние не сме докарали войната. Предполо
жете, че стоимъ и плачемъ. Каква полза отъ това?
Нека плачатъ тъзи, който забъркаха.кашата", за
ключи той енергично. „Впемето е пари, казвате
Вие. Хм — това време е пари. О, нали?"
Командующиятъ офицеръ едва сдържаше чув
ството си на безкрайно отвращение. Той си каз
ваше, че това е неразумно. Такива еж хората — ка
нибали по моралъ, които се хранятъ отъ неща
стията на близките си. Той каза гласно:
„Вие обяснихте много ясно, защо се намирате
тука. Вашиятъ корабенъ дневникъ потвърждава
това много подробно. Разбира се, че корабниятъ
дневникъ може да се съчини. Нищо по-лесно отъ

това".
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Севернякътъ не помръдна съ нито единъ мускулъ. Той гледаше въ пода; изглеждаше, че не бе
чулъ. Следъ малко той вдигна главата си.
„Но вие не можете да ме подозирате въ ни
що", промърмори той небрежно.
Командующиятъ офицеръ помисли:
„Защо каза той това?"
Веднага следъ това човтжътъ предъ него до
бави: „Моятъ товаръ е за едно английско при
станище".
Гласътъ му бе станалъ дрезгавъ въ този моментъ. Командующиятъ офицеръ разсжждаваше:
„Това е върно. Тука не може да има нищо. Азъ не
мога да го подозирамъ. Обаче, защо стоеше той
тука подъ пара въ тази мъгла — и после, като чу,
че влизаме вжтре, защо не даде никакъвъ знакъ на
животъ? Защо? Може ли да бжде друго, освенъ
гузна съвъсть? Той би могълъ да разбере по хо
рата, които издигаха вжжетата, че това е воененъ
корабъ."
Да — защо? Командующиятъ офицеръ про
дължаваше да мисли. „Да предположимъ, че азъ
го запитамъ и следъ това наблюдавамъ лицето
му. Той ще се издаде по нтжой начинъ. Много е
ясно, че този приятель е пилъ. Да, той е пилъ; но
той ще има готова лъжа, при все това. Командую
щиятъ офицеръ бъше единъ отъ тъзи хора, които
се чувствуватъ морално, и даже физически стеснени
отъ самата- мисъль, че тръбва да изобличатъ нъ
каква лъжа. Той отбъгваше това действие съ пре
зрение и отвращение, което бе непобедимо, по
неже б-Ъше повече физическо, отколкото морално.
И така, вмъсто това, той излъзе на пода, кждето екипажътъ бъ събранъ официално, въ очакване
на неговия прегледъ. Той намери, че те, въ голъма
степень, представляватъ това, което докладва офицерътъ му. И отъ гЪхнитъ* отговори на въпроситъ
му не -можеше да се открие никакво слабо мЪсто въ
корабния дневникъ.
Той ги разпусна. Впечатлението му отъ тъхъ
беше — сбирщина; обещано имъ е по една шепа
пари всекиму, ако сполучатъ; всичките малко въз
будени, но не уплашени. Нито единъ отъ тЪхъ не
изглеждаше наклоненъ да издаде нъшо. Тъ не чув
ствуваха опасность за живота си. Тъ познаваха
Англия и английските методи много добре!
Той се стресна, когато се залови, че мисли
така, като че ли неговитъ смжтни подозрения се
б-Ьха преобърнали въ увъреность. Защото въ действителность нямаше и свика отъ поводъ за него
вата намеса. Нямаше никакви улики.
Той се завърна въ стаята съ картигЬ. Север
някътъ бъше останалъ тамъ; и некакво тънко разли
чие въ неговото държане, по-голъмата смълость
на неговия синъ, стъкленъ погледъ, накараха командующия офицеръ да заключи, че този приятель бе
използуЕалъ случая да дръпне нъкоя и друга
глътка отъ бутилката, която сигурно беше скрилъ
нъкжде.
!
Той забеляза сжщо, чь севернякътъ, като го по
гледна, имаше изражение на изкуствена изненада.
Не можеше да се в'Ьрва на нищо. И англичанинътъ
почувствува съ удивителна ув-Ереностъ,чее поставенъ срещу една огромна лъжа, масивна като
стена, безъ пжть наоколо за достигане до исти
ната и чието отвратително лице на убиецъ го гле
даше, както му се струваше, съ цинична гримаса.
„См^я да кажа", започна той внезапно, „че
вие се очудвате на моитъ постжпки, макаръ че азъ
не ви задържамъ, нали? Вие не бихте посмъли да

мръднете въ тази мъгла?"
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„Азъ не зная, кжде съмъ", възкликна севернякътъ сериозно. „Азъ наистина не зная".
Той погледна наоколо, като че ли самата ме
белировка на стаята съ картинитъ му б% чужда
Командующиятъ офицеръ го запита, дали не е видълъ нъкои необикновени предмети да плуватъ
наоколо, докато е билъ въ морето.
„Предмети! Какви предмети? Ние се лутаме
въ мъглата, като слепци, отъ дни".
„Ние имахме няколко светли интервали", каза
командующиятъ офицеръ. „И азъ ще ви кажа,
какво видехме и заключението, до което дойдохъ
по случая".
Той му разправи накратко. Той чу звука на
ръзко вдишване презъ стиснати зжби. Севернякътъ,
съ ржце на масата, стоеше абсолютно неподвиженъ и нъмъ. Той сгоеше, като че ли бе поразент
отъ гръмъ. Следъ това той се усмихна глупаво.
Или, най-малко, така се стори на командующия офицеръ. Беше ли това отъ значение, или
пъкъ нищо не важеше? Той не знаеше, той ие би
могълъ да каже. Всичката истина беше изчезнала
отъ света, и бе като че ли удавена, абсорбирана
отъ тази чудовищна подлость, за която този човекъ беше — или не беше — виновенъ.
„И разстрелване е много за хората, които схва-;
щатъ неутралитета по този милъ начинъ", забе
ляза командующиятъ офицеръ следъ една пауза.
„Да, да, да", потвърди севернякътъ набързо,
следъ това добави едно неочаквано и тжжно —
„може би".
Искаще ли му се да се направи нз пиянъ или
се стараеше само да се представи трезвенъ? ПоПо-добре е да се избавятъ те. Трт>бва да има окол.1
ните му се очертаваха твърдо подъ жълтите мустаци. Но те потрепваха. Дали потрепваха? И за
що беше тази отпаднала поза?
„Нема „може би" въ този случай," каза ко
мандующиятъ офицеръ строго.
Севернякътъ се бъчпе изправилъ. И неочак
вано той сжщо придоби строгъ изгледъ.
„Не. Но какво ще кажете за изкушнтелитъ?
По-добре е да се избиятъ т*. ТрЪбва да има около
четири, петь, шесть милиона такива", каза той навжсено. Обаче изведнъжъ промъни тона въ плач
лива гама: „Но, по-добре да си държа езика. Вие
имате «екакви подозрения".
„Не, нЪмамъ подозрения", заяви командую
щиятъ офицеръ.
Той «е се забърка никакъ. Въ този моментъ той
беше увъренъ. Въздухътъ на стаята съ картинигЬ
беше преситенъ съ виновность и лъжа, които се
бореха, за да не бждатъ открити и провокираха
най-елементарната правда и благоприличие, всеко
чувство на хуманность и добросъвъстность.'
Севернякътъ пое дъхъ издълбоко.
„Хмъ, ние знаемъ, че вие, англичаните, сте
джентлмени. Но нека да приказваме истината. За
що требва да ви обичаме толкова? Съ какво сте
заслужили да ви обичаме? Ние не обичаме и дру
гите, разбира се. И тЬсъ нищо не еж го заслужили.
И ето, идва единъ човекъ съ торба злато . . . Азъ
не ходихъ въ Ротердамъ презъ последното си пжтуване за нищо."
„Може би ще можете тогава да поразправите
интересни работи на нашите хора, когато пристиг
нете въ пристанището", вметна офицерътъ.
„Бихъ могълъ. Но вие държите платени хора
въ Ротердамъ. Нека тЬ докладватъ. Азъ съмъ неутраленъ — нали? . . . Виждали ли сте нъкога
Н-БКОЙ беденъ човекъ отъ една страна и торба
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злато отъ другата? Разбира се, азъ не бихъ могълъ
да бжда съблазненъ. Нъмамъ нерви за това. На
истина, нъмамъ. Това не се отнася до мене. Азъ
просто говоря открито веднъжъ за винаги".
„Да, и азъ Ви слушамъ", каза командующиятъ
офицеръ спокойно.
Севернякътъ се наведе напредъ надъ масата.
„Сега, като зная, че вие немате никакви подозре
ния, ще говоря. Вие не знаете, какво значи беденъ
човекъ. Азъ зная. Азъ самиятъ съмъ беденъ. Този
старъ корабъ не струва много и е ипотекиранъ при
това. Печеля, колкото да се преживъе, не повече.
Разбира се, азъ не бихъ ималъ куражъ за това. Но
н%кои го иматъ! Вижте — вещите, които той взи
ма на кораба, приличатъ на всъки другъ товаръ —
пакети, бурета, тенекии, медни тржби — какво ли
не. Той не вижда тъхното действие. То не е реално
за него. Но той вижда златото. Това е нещо
реално. Разбира се, нищо не би могло да ми по
влияе. Азъ страдамъ отъ една вжтрешна болесть.
Азъ или бихъ подлудълъ отъ безпокойство —
или :— или пъкъ бихъ почналъ да пия или нещо
подобно." Рискътъ е твърде голЪмъ. Какво —
разорение!"
„Би требвало да бжде смърть". Командую
щиятъ офицеръ стана следъ това кратко изявле
ние, което другиятъ прие съ твърдъ погледъ,
странно комбиниранъ съ една несигурна усмивка.
Офицерътъ се задушваше отъ атмосферата на
убийственъ заговоръ, която го обкржжаваше, погжета, по-непроницаема, по-раздразнителна отъ
мъглата отвънъ.
„Това не ме засъта", промърмори север
някътъ, като потрепера видимо.
„Разбира се, не", потвърди командующиятъ
офицеръ, съ големо усилие да запази гласа си
спокоенъ й тихъ. Вжтрешно той беше напълно сигуренъ. „Но азъ ще очистя всички приятели, като
васъ, отъ този брЪгъ — отведнъжъ. И ще започна
отъ васъ. Вие требва да отплувате въ половинъ
часъ".
Въ това време офицерътъ крачеше по дължи
ната на пода, редомъ съ северняка.
„Какво! Въ тази мъгла?", извика последниятъ
дрезгаво.
„Да, вие ще требва да вървите въ тази мъгла".
„Но азъ не зная кжде съмъ. Наистина не зная".
Командующиятъ офицеръ се обърна. Нъжаква ярость го бвше обхванала. Очите на двамата
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„Да", каза той на офицерите си, „азъ го остявихъ да отплува."
Разказвачътъ се наведе напредъ къмъ софата,
кждето никакво движение не издаваше присжтствието на живо сжщество.
„Слушайте", каза той внушително. „Този курсъ
щеше да отведе северняка право върху една
смъртно опасна плитковина отъ подводни скали.
И командующиятъ офицеръ му го даде. Той отплу
ва, налетъ скалитъ и потъна. Значи той беше казалъ истината. Той не знаеше кжде е. Но това ни
що не доказва. Нищо и въ двата случая. Може би
това беше едничката истина въ цълата история.
И при все това . . . изглежда, че той направи това
поради единъ заплашителенъ погледъ — нищо
повече".
Той изостави всъкакво притворство.
„Да, азъ му дадохъ този курсъ. Струва ми се,

Ученически конкурсъ. Съ съдействието на Ми
нистерството на народното просвещение, Б. Н. М. С.
урежда конкурсъ между всички ученици и уче
нички отъ VIII класъ на сръднитъ училища, като за
цельта тъмъ ще бжде зададена, като класна ра
бота, тема въ връзка съ морето. Най-добрата ра
бота, за вс^ка гимназия по отделно, ще бжде пре
мирана, като съответниятъ ученикъ или ученичка
ще бждатъ безплатно абонирани за едно годишно
(за 1930 г.) течение отъ списание „Морски Сго
воръ". Премираните работи тръбва да бждатъ из
пратени най-късно до края на м. февруарий въ ре
дакцията, която ще обяви въ списанието имената
на отличените ученици и ученички, а освенъ това,
ще помести въ сжщото едно или две измежду найдобрите ученически работи.
Уреждането на подобни конкурси се проек
тира и за останалите сръуши училища въ страната
— търговски, технически и земледЬлски.
Изъ живота и дейностьта на Българския Народенъ
Морски Сговоръ
Г. У. Т. урежда систематически беседи по кло
новетъ, като изпраща лектори било изъ своята
ср^да, било поканени отвънъ. Така напримеръ,
германскиятъ журналистъ г. Ото Мюллеръ Нойдорфъ е посетилъ клоновете въ Видинъ, Ломъ,
Плевенъ, В.-ТърновоиГ.-Оръховица, гдето е държалъ беседи, придружени съ диспозитиви и филми.
Тия беседи масово еж били посетени отъ граждан
ството, като еж принесли значителенъ мораленъ и
материаленъ уеп-Ьхъ на клоновете. Презъ м. мартъ
сжщиятъ лекторъ ще посети всички клонове на
Б. Н. М. С. съ нова беседа.
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че това беше моето върховно изпитание. Азъ
вървамъ — не, азъ не вървамъ. Не зная. На, вре
мето бъхъ сигуренъ. Всичките потънаха; и азъ
не зная дали това, което извършихъ, беше жестока
отплата — или убийство; дали азъ прибавихъ
къмъ труповет-Ь, които ностилатъ дъното на не
разгадаемото море труповете на хора съвършено
невинни, или пъкъ подло провинени. Не зная. И
никога не ще узная."
Той се надигна. Жената отъ софата стана и
обви ржце около шията му. Очите й изпущаха
лжчи въ тъмните синки на стаята. Тя познаваше
неговата страсть къмъ истината, отвращението му
отъ измамата, неговата хуманность.
„О, мой бедни, бедни —"
„Азъ никога не ще узная", повтори той стро
го, освободи се, притисна ржцетъ й до устните
си и излезе.
(Край)
Прев. Б. Бошнакова

Варна. Единъ отъ голъмитъ клонове, който напоследъкъ проявява интензивенъ живогъ. На
20 ноемврий 1929 г., съвмъстно съ немско-българското културно дружество въ града, уреди кинобеседа, държана отъ немския журналистъ г. Мюл
леръ Нойдорфъ. Последната бе масово посетена
отъ елита на интелигенцията. Моралниятъ приходъ е колосаленъ. — На 30. XI. 1929 г. клонътъ
уреди вечеринка въ юнашкия салонъ, която бт> до
бре посетена.
Русе. Проявява сжгцо голъма дейность. Въ
стремежа си да създаде непрекженатъ контактъ
на българитъ-добруджанци, живущи въ България,
съ техните близки въ Ромъния, систематически
урежда екскурзии, които иматъ големъ успЪхъ.
Презъ лътото уреди петдневна екскурзия до Сили
стра, а на 21 декемврий такава до Букурещъ, за
четири дни. тези екскурзии еж желани отъ народа
и се посещаватъ масово.
Габрово. Управи' олиото тело на клона, по
случай праздника на покровителя на моряцитъ
Св. Никола, е имало тържествено заседание и е изпратило телеграфически благопожелания на Г. У.
Т., за преуспеване на морската идея.
Ломъ. Ломскиятъ клонъ отъ Б. Н. М. С. е
снелъ на филмъ, дълъгъ около 2800 метра, бъл
гарския Дунавски бръгъ и слизането на Христо Ботевата чета при с. Козлодуй. Филмътъ е ималъ
успъхъ въ града и е прожектиранъ нъколко пжти
подъ редъ. Клонътъ отстжпва на другите клонове
отъ Б. Н. М. С. този филмъ за използуване, при
условие, че той ще получи 50% отъ бруто прихода
или 75% отъ чистата печалба. Г. У. Т. препоржчва
този филмъ на всички клонове.
П. Павловъ
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ПАНИХИДА ЗА ЗАГИНАЛИТЪ СЪ КОРАБА
„ВАРНА" МОРЯЦИ
На 3. януарий т. г. сутриньта въ Варна, въ
морския храмъ „Св. Никола" се отслужи панихида
за доблестно загиналите офицери и моряци отъ
търговския параходъ „Варна" на Българското тър
говско параходно дружество. Още отъ рано къмъ
църквата се стичаха гражданите и организациите,
за да почетатъ паметьта на скжпитъ покойници.
Градътъ бъ окиченъсъ траурни знамена и къмъ 10 ч.
всички магазини и учреждения бъха затворени.
Църквата не можеше да побере многохилядното
гражданство, затова панихидата се отслужи предъ
храма отъ архимандритъ Андрей. Присжтствуваха
всички официални лица ръ града, между които ли
чеха началникътъ на гарнизона, окр. управитель,
кметътъ и др. Площадътъ и улиците наоколо бъха
препълнени съ граждани. Всички съ затаенъ дъхъ
изслушаха речите на арх. Андрея, председателя на
Б. Н. М. С. г-нъ Пегьръ Стояновъ и г. инж. Бръчковъ, които очертаха голъмото нещастие, което
сполетъ измжчената ни родина— фаталната случка
съ парахода „Варна", която отне 22 смели българ
ски моряци. Скжпа загуба за народъ и държава,
най-скжпа за родното морячество и корабоплаване
и въчно «епрежалима за тъхнитъ семейства, близки
и другари.
Риданията на жени, деца и близки на загина
лите, оставени сами на произвола на сждбата въ
единъ моиентъ, когато гЬ имъ еж най-необходими,
бъха сърдцето на траурната картина . . . .
Следъ панихидата се образува траурна мани
фестация до пристанището, за да се положатъ
венците на парахода „Царь Фердинандъ", който
ще ги отнесе па. лобното 'мъсто. Вънци имаше отъ
параходното дружество, отъ екипажите на пара
ходите, отъ Б. Н. М. С , отъ дружеството на запас
ните офицери и много други. Следъ вънцитъ
следваха въ една голъма Еърволица близкитъ на •
загиналите, гражданството, офицерите отъ гар
низона, запасните офицери, всички чинове отъ
съюза на моряците, възпитаници отъ Морската
учебна часть, почетна рота и военната музика.
Никога Варна не е виждала такава грандиозна
манифестация. Тукъ бЪха всички граждани, чув
ствувайки се задължени да почетатъ паметьта на
тия, които денонощно се боръха съ морската сти
хия, за да носятъ блага на отечеството си, разви
вайки народното ни знаме по всички морета. Всич
ки имаха искрено опечаленъ видъ, чувствувайки
скгйпата загуба.
Най-трогателниятъ моментъ, обаче, настжпи,
когато, следъ като всички венци бъха поставени
въ салона на „Царь Фердинандъ" и близките на
покойните се качиха на парахода, военната му
зика засвири погребалния маршъ и корабътъ нада
де три прощални сигнала съ своята сирена. За мо
ментъ всичко утихна . . . гробна тишина . . . треб
ваха нерви отъ стоманени вжжета, за да не се насълзятъ очите. Началникъ-гарнизона заплака, за
плакаха всички, защото разбраха, че загубата е
непрежалима и засега въ най-болното место на
шия многострадаленъ народъ.
П. Павловъ

•}• ИНЖЕНЕРЪ ТОДОРЪ ИВ. КАРАКАШЕВЪ
На 9. януарий въ София се е поминалъ дирек торътъ на Българското търговско параходно дру
жество инженеръ Т. Каракашевъ, бившъ членъ на
Главното управително тЬло на Б. Н. М. С.
Покойниятъ е роденъ на 10. II 1867 год. въ
Русе, гдето е получилъ сръдното си образование.
Въ 1884 год. е заминалъ въ Германия и тамъ свършилъ науките по машинно инженерство. Следъ
завръщането си въ България билъ назначенъ презъ
1889 год. въ Дирекцията на Б. д. ж. за н-къ отде
ление по движението, а по^късно поддиректоръ
на сжщата. Тукъ прослужилъ 22 години.
На 17 юний 1911 г. той поема поста директоръ
на Б. Т. П. д-во, който заемаше съ достойнство въ
продължение на 18 години.
Наследилъ отъ своя предшественикъ параход
ното дружество съ петь парахода: „Борисъ", „Бъл
гария", „Варна", „Кирилъ" и „София", той развива
неуморна деятелность, както за увеличението на
параходите и разширяването на ГБХНИГБ линии,
тъй и за пълното побългаряване на обслугата имъ.
ВОЙНИТЕ, които така нещастно заЕършиха за
нашето отечество, наложиха и тукъ своя тежъкъ.
отпечатъкъ и попръчиха на правилния развой на
дружеството въ много отношения. Въпреки всич
ко, замислятъ се нови линии, закупватъ се нови
кораби и се извършватъ разни подобрения въ жи
вота на дружеството. Но последната нещастна ка
тастрофа съ парахода „Варна" нанесе тежъкъ
ударъ и на неговия директоръ, който не можа да
прежали тая много тежка загуба, — загуба на
свои самоотвержени помощници.
Покойниятъ оставя днесъ дружеството пакъ
съ петь кораба: „Бургась", „Царь Фердинандъ",
„България", „Кирилъ" и „Евдокия". Презъ него
вото служене „Борисъ" и „Варна" потънаха, а
„София" б е продаденъ като значително остарълъ.
Като членъ отъ Г. у. т. на Б. Н. М. С , той е
билъ единъ отъ голъмите ратници на морската
идея, полагайки усилия и давайки съдействие за
нейното преуспеване.
ЕКСКУРЗИЯТА РУСЕ — БУКУРЕЩЪ 21—23 ДЕКЕМВРИЙ 1929 Г.
Требваше човъкъ да участвува въ тая екскур
зия, за да види непосредствено това, което стана
тамъ, въ Букурещъ, между българитв, които по
една или друга случайность сгк принудени да живеятъ въ тоя градъ.
Поставената цель на екскурзията бъше:
1) Да се чуе родната българска песень въ
чуждата столица.
2) Да се демонстрира предъ чужденци българ
ското хорово изкуство.
3) Да се създаде жива връзка съ българите
оттатъкъ Дунава.
Съ тая голЪма задача се нагърби Русенскиятъ
клонъ на Българския народенъ морски сговоръ, зъ
лицето на своя колектнвенъ членъ катедралния
хоръ при църквата „Св. Троица" _ която задача
изпълни достойно.
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Започнатата подготовка, благодарение съдей
ствието на Царската българска легация, се свърши
удачно и излетътъ се назначи за 21—23 декем
врий т. г.
Хорътъ въ съставъ 100 челов-вка, екскурзианти-любители 22-ма, подъ водителството на управи
телното тело на Б. Н. М. С, тръгна на 21 декемврий отъ Русе. Излетниците пристигнаха на гара
Филаретъ къмъ 20 часа.
Тукъ ц-Ьлиятъперсоналъ на Българската Царска
легация и местното училищно настоятелство —
всички сияещи чакатъ своите - гости. Засм&нигЬ
имъ огъ радосгь лица, гЬхниятъ доволенъ и сияещъ
видъ, стоплиха сърдцата на всички излетници".
Посрещачитъ доволни, че въпръки студеното вре
ме излетниците пристигнаха и че оповестените и
рекламираните вече концерти отъ Българската ко
лония, ще се състоятъ.
Разквартируването ьа излетниците въ пан
сиони стана веднага. Всички получиха чай, легло
и топла обстановка за почивка..
На 22 декемврий хорътъ требваше да изнесе
първия си духовенъ концертъ въ хубавата църква
„Доминица Балиша".
Точно въ 10 часа, на започване литургията,
всички хористи еж по мъстата си. Църквата е из
пълнена съ богомолци, които въ болшинството си
еж българи. Започна самата литургия.
..
Хорътъ пъ така хубаво, като че ли други пжть
не е пълъ така. Българитъ тържествуватъ. Тър
жествуватъ и всички богомолци, които, настроени
х>тъ хубавото изпълнение на литургията, съ боже
ствено смирение отправяха молитвите си къмъ
Бога.
Хубавата пъсень на хора предизвика свеще
ника отъ олтаря на църквата да благодари сър
дечно на Морския сговоръ за подетата инициатива
и да пожелае идването на хора да не бжде по
следно.
Между богомолците еж и г-жа и г-нъ Поменови. Те съ искрена радость поздравиха въ лицето
на председателя на Морския сговоръ целия хоръ
и блестящето изпълнение на цълата литургия.
Всички доволни се разотиватъ по квартири
т е си, за да се събератъ вечерьта, на светския кон
цертъ, за който съ специални покани бъха сви
кани членовете на българската колония.
И този концертъ излъзе повече отъ блестящь.
Вс^ка пъсень свършваше съ нескончаеми апло
дисменти и акламации.
Следъ концерта, по желанието на министра,се
устрои танцувална вечеринка. Тукъ се извиха
кръшнитъ български хора и българската ржченица, които продължиха късно презъ нощьта.
Моралниятъ успехъ на Българския Народенъ
Морски Сговоръ е -голъмъ. Управата на Сговора
требва да бжде особено доволна, че можа да съз
даде една българска вечерь оттатъкъ Дунава.
Екскурзиянтъ
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1) Въпръки оскжднитъ бюджетни сръдства,
особено презъ последните години, когато дейностьта на Дирекцията е била постоянно спъвана,
тя е успъла съ голъма мжка да издействува израз
ходването на сумата 500,000 лева, съ която презъ
месецъ юний 1929 г. се произведе търгъ за достав
ката на единъ свътящъ и свирящъ фаръ за плитковината Ставровъ Рогъ, който фаръ ще бжде доставенъ въ началото на 1930 г.
2) За обновяване й изцъло обзавеждане сиг
налната служба по цълото ни черноморско крайбръжие е съставена програма, поемнитъ условия
за която еж готови и тия дни (м. декемврий 1929 г.)
ще се произведе съответния търгъ. Преди това,
обаче, требваше да се разреши въпросътъ за гори
вото, който забавяше цЬлата работа. Следъ близо
две години борба, съ отдаването на предприемачъ
доставката на една компресорна инсталация и тоя
въпросъ се разреши. Въ началото на 1930 година
ще се инсталира въ София компресорътъ, който ще
използува добивания за осветлението на вагонигЬ
газъ, ще го сгжетява до 120 атмосфери и напълненъ въ специални стоманени бутилки, той ще по
служи, за да се реформира и рационализира
осветлението.
3) Съ обявяването на търга презъ настоящата
1930 година цълото наше крайбръжие ще бжде
най-модерно сигнализирано, а заедно съ това ще
се изчерпи и въпроса за пресичане светлините
между нашитъ и турскитъ фарове, като за цельта
се инсталира предвидениятъ въ поемнитъ условия
новъ фаръ на Зейтинъ Бурунъ (Маслинения носъ),
който ще съедини секторитъ-на фароветъ Емине
и Кури. Талиъ ще бжде сжщо разрешенъ въпросътъ
и съ звуковата сигнализация по крайбрежието.
Отъ гореизложеното се вижда, че Дирекцията
е работила мълкомъ и усилено, за да може днесъ
да изтъкне своите придобивки. Дирекцията смъе
да декларира, че презъ 1930 година нашето черноморско крайбрежие ще бжде най-модерно снабдено 'съ фарове и звукови сигнали, които ше задоволятъ напълно нуждите на корабоплаването".
Това писмо-поясненне е подписано отъ Дирек
тора на пристанищата г. корабоплаването инженеръ Аврамовъ и неговия началникъ на отделение
инженеръ Божиновъ.
Отъ Редакцията

ПОВРЕЖДЯНЕ НЯ КОРЯБА „II. ОЕ РКЯГЧСЕ"
И ПОПРЯВКЯТЯ МУ З Я 10 ДНИ
На 1 августъ 1929 г. къмъ полунощь, голъмиятъ
презокеански корабъ „II с!е Ргапсе" б е отнесенъ отъ
единъ ураганъ на южния вълноломъ на Хавърското пристанище и получи пробойна (дупка, отворъ)
180 кв. метра.
Корабътъ тръбвало да замине на 14 августъ и до
тогава било необходимо да се извърши поправ
ката.
Дружеството, на което принадлежи корабътъ,
• веднага съобщава за повредата на 6 отъ най-гоПО ФАРОВАТА И СИГНАЛНАТА КРАЙБРЪЖНА , ламите, французски, английски и холандски кораСЛУЖБА
| бостроителни заводи. Всички еж получили съобПо поводъ решението на Х1Х-та редовна го I щението още на 2 августъ.
Въ 23 часа на 2 августъ, следъ прегледа и
дишна сесия на Бургаската търговска индустриал {
на камара, публикувано въ нашето списание брои ; проучване пробойната, заводите направили пред7 и 8 отъ 1929 г. (стр. 21), Дирекцията на приста I ложението си и само единъ французски и единъ
нищата и корабоплаването е изпратила въ редак ! холандски се ангажирали да извършатъ поправI ката до деня на заминаването на кораба (14 авцията ни на 10. XII 1929 г. следното пояснение:
„Истинското положение на въпроса по освет > густъ) срещу голъмо обезщетение при неустойка.
Двата завода получили веднага нареждане да
ляването на нашето черноморско крайбрежие . е I
1
започнатъ
работата.
следното:
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Необходимиятъ специаленъ материалъ, шалани и скели били докарани и инсталирани презъ
нощьта и на другия день, 3 августъ сутриньта, поч
нали да снематъ първите нитове на повредените
места.
На 4. VIII по объдъ по-голъмата часть отъ
повредените листове отъ обшивката били снети и
на объдъ около повредената подводна часть бйлъ
поставенъ голЪмъ кесонъ*) и съ помпи изчерпана
водата; приготвили скели и отвжтре разковали
всичко, което се свързва съ повредената стена.
На 5. VIII почнали поставянето на подводните
листове и да оправятъ и свързватъ всички по
вредени греди и горния подъ отвжтре и на 6 и
7. VIII листовете на подводната часть и всичко по
вредено отвжтре било готово.
На 8 и 9 VIII поставятъ останалите листове на
стената и тия на горния подъ; причукани били да
легнатъ добре листовете и започнали занитването имъ.
На 10 VIII въ 18 часа, т. е. осемь дни следъ
почване работата, грамадната дупка била затво
рена.
Презъ нощьта на 10. VIII и въ дните 11 и 12 се
свършило занитването, оплътняването и поправе
ното м%сто подложено на изпитание да не про
пуска вода.
Кесоните били снети на 13. VIII въ 11 часа.
Следъ обедъ сжщия день и презъ нощьта ра
ботниците привършили работите отвънъ, инста
лациите отвжтре и снели материалите си.
На 14. VIII въ 14 часа корабътъ билъ оконча
телно готовъ и заминалъ за Ню-Йоркъ презъ
Плимутъ.
Да си представимъ по-нагледно какви дено
нощни усилия еж положени и съ какво напреже
ние, нека цитираме иъкои цифри.
За направата на вжтрешнитъ и външни скели
и шаблони били употребени около 300 кубически
метра дървета; за поправката на стените и ребрата
е отишло 350 квадратни метра ламарина, 600 метра
различни релси, 25,000 нита, 280 метра тржбопроводъ, който тежалъ около 80,000 кгр.; 2500 ки
лограма бронзъ,'медь и олово. За рязането и из
важдането на старигЬ нитове било употребено
1800 кубически метра ацетиленъ и оксиженъ. Найпосле компресори 200 конски сили давали сгжстенъ въздухъ, необходимъ. за набиването и заклепването на нитовете и 8 камиона денонощно
непрекженато донасяли на работниците храна и
необходимите всъки мигъ материали.
Работата по поправката се извършвала подъ
непосредствения контролъ на специалисти ин
женери.
• Колосалната работа по поправката на грамад
ния презокеански корабъ „Пек Ргапсе" може да слу
жи като огледало на съвременната техника.
По френски източникъ — Г. П.
ГЕРМАНИЯ ВЪЗОБНОВЯВА ПРЕЗОКЕАНСКИТЪ
СИ КАБЕЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
Както е известно, следъ войната всички
германски морски кабели беха отнети отъ
победителите, сега, обаче, германците наново
почватъ да строятъ свои кабелни линии Отъ 1927
година насамъ Германия наново е свързана чрезъ
собственъ кабелъ съ Северна Америка. „Герман*) Гол-Ьмъ сандъкъ, който се поставя до кораба ко
гато последниятъима повреда подъ водата. Сандъкъть е от
критъ откъмъ кораба, ири.тЬга добре къмъ стената, водата
се изчерпва и повредената стена остава на сухо и Удобно
се работи.
"
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ското атлантическо телеграфно дружество" е по
ставило новъ кабель между Емденъ и Азорскиттв
острови, кждето той се свързва съ Североамери
канската кабелна мрежа. По своитъ петь „канала"
тоя кабелъ може да изпраща по 300 букви въ ми
нута или общо 1,500 букви (знака) въ минута. Сега
се обмисля постановката на втори успореденъ ка
белъ, така че телеграфирането по всеки единъ отъ
двата кабела да става само въ едната посока.
Пристжпено е къмъ постройката и «а другъ
единъ кабелъ, който ще свързва Емденъ съ Виго
(Испания), за да се свърже отъ тамъ съ американ
ските кабели къмъ Средиземноморските държа
ви, Южна-Америка, Африка, Азия и Австралия, не
зависимо отъ английската мрежа.
Преди войната Германия, по развитието на
своите международни морски кабелни съобщения,
е стояла на четвърто мъсто въ свъта, нареждайки
се следъ Англия, Съединените Щати на Америка и
Франция. Въ 1898 год. Германия е притежавала
само 6,186 клм. морски кабели, а въ 1913 год. —
43,294 клм. По-главните линии отъ тая мрежа еж
били:
. 1. Емденъ—Боркумъ—Файалъ (Азорскитъ ос
трови) —Ню-Йоркъ, поставенъ въ 1904 год.
2. Меладо (Целебесъ) —Япъ (Каролинскитъ
острови) —Гуамъ (Марианскитъ острови) и Япъ—
Шанхай, поставенъ въ 1905 год.
3. Кюстенджа—Цариградъ отъ 1905 год.
4. Емденъ—Боркумъ—Тенерифъ—Пернамбуко'
и Монровия—Того—Камерунъ отъ 1911 год.
Вториятъ кабелъ е свързалъ Германия съ Да
лечния изтокъ презъ Америка и чрезъ големия
Североамерикански кабелъ въ Тихия океанъ. Третиятъ е свързвалъ Германия съ Турция, чрезъ по
средничеството на една германска земна телеграф
на линия между Германия и Ромъния. Четвъртиятъ
е свързалъ Германия съ Южна Америка и еъ гер
манските колонии въ Северозападна Африка.
Г. С.
ИЗЪ ВОЕННИТЪ ФЛОТИ НА ЧУЖДИТЪ
ДЪРЖАВИ
Англия. Есените маневри на Атлантическия
флотъ еж се състояли от ъ 1 до 5 октомврий 1929 г
въ шотландските води, въ района на Мерей-Фиртъ.
Сръдиземноморскиятъ английски флотъ въ
съставъ 55 кораба въ началото на м. септемврий
1У29 г. е напусналъ базата си — островъ Малта,
за да направи ежегодното си есенно задгранично
плаване. Въ това плаване не еж взели участие 12
големи и малки кораби (отъ останалата часть на
Средиземноморската в Нескадра)
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Въ долните етажи на зданията еж поместени кухВодолазитъ успели да присъединятъ маркучъ за
въздухъ къмъ спасителната въздушна система на
подводната лодка и последната изплавала на повърхностьта.
Неотдавна беха изключени отъ списъците на
американския флотъ 53 ескадрени миноносеца. На последъкъ еж изключени отъ списъците на сжщия
флотъ още 8 кръстосвача, които еж надминали
пределната възрасть 20 години.
Франция. Въ време на нощнитъ маневри на
французекия средиземноморски флотъ се сблъс
кали новите ескадрени миноносци „Булоне" и
„Брестоа". И двата ескадрени миноносеца полу
чили значителни повреди. Въ връзка съ тази случ
ка специалната преса предлага по-строгъ и продължителенъ стажъ за командири на ескадрени
миноносци, подобно на стажа за командири на
французеките подводни лодки.
Италия. Съ заповвдь отъ 30. VIII. 1929 г., следъ
включването въ състава ка флота новопостроените
военни кораби, е изменена и общата организация
на флота.
Съ декре-тъ отъ 19. VI. 1929 г. е обявена нова
класификация за италианските военни кораби, а
именно: 1) линейни кораби — кораби, въоржжени
съ артилерия, калибъра на която надминава
25.4 см.; 2) кръстосвани — кораби съ водоизмъст
ване надъ 3,000 тона и съ артилерия до 25.4 см. калибъръ включително; 3) разузнавателни кораби —
кораби съ водоизмъстване отъ 1300 до 3000 тона;
4) ескадрени миноносци — кораби съ водоизмъст
ване отъ 700 до 1300 тона; 5) миноносци — над
водни кораби съ водоиюместване отъ 200 до 700
тона; 6) прибръжни миноносци — надводни ко
раби съ водоизмъстване подъ 200 тона; 7) под
водни лодки — кораби, способни напълно да се
потапятъ подъ водата и въоржжени съ подводни
орждия*); 8) противоподводни кораби — кораби съ
водоизмъхтване надъ 100 тона, специално приспо
собени за откриване и атакуване подводните лод
ки; 9) торпедни противоподводни кораби — мо
торни катери по-малки отъ 100 тона водоизмъст
ване, предназначени за сжщата цель, както и противоподводнитъ кораби, и въоржжени съ торпеди;
10) спомагателни кораби —: всичките кораби, не
влезли ни въ една отъ горепосочените групи;
11) пристанищни кораби.
Германия. На 19. X. 1929 г. е билъ спуснатъ на
вода отъ държавната корабостроителница въ Вил
хелмсхафенъ новиятъ германски лекъ кръстосвачъ
обозначенъ съ буквата ,.Е", който при спущането
получилъ името „Лайпцигъ". Новиятъ кръстосвачъ
малко се отличава но размерите си отъ еднотип
ните му въ други отношения кръстосвачи: „Кьонигебергъ", „Карлсруе" и „Кьолнъ". По-важните
му данни еж следните: водоизмъстване 6000 тона,
дължина 106 метра, широчина 16.3 метра, газене
4.75 метра, най-гол-Ьма скорость 32 морски мили въ
часъ. За двигатели кръстоовачътъ има две тюрбини
съ зжбчато предаване и дизелъ-мотори за иконо
мически ходъ. При нормаленъ запасъ отъ топливо,
икономически ходъ при 14.5 вжзела**) въ часъ и при
*) Подводнитъ лодки се дълятъ на 4 разновидности:
напълно мореходни (по-голъми отъ 1000 тона водоизмъст
ване); сръдно мореходни (отъ 650 До Ю00 тона); малко
мореходни (не по-голъми отъ 650 тона) и подводни лодки
заградители — всички подводни лодки, въоржжени съ ми
ни за заграждане, независимо отъ водоизмъстването имъ.
**) Единъ вжзелъ = на една морска миля въ часъ
= изминато (852) метра разстояние въ часъ.
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условие да се използуватъ само дизелъ-моторигЬ,
районътъ на действието на кръстосвача достига до
3800 мили, а при използуване на тюрбинитЬ — до
7000 мили. Въоржжепието му се състои отъ: деветь — 15 см. орждия, поставени въ три триорждейни кули; четири — 8.8 противоаеропланни орж
дия и четири — тритржбни торпедни апарата.
Отъ м. февруарий 1930 г. влиза въ сила но
вото изменение на организацията и дислокацията
на германския воененъ флотъ. Главното команд
ване на флота се пренася отъ Вилхелмсхафенъ въ
Килъ.
На новопостроения търговски параходъ „Бременъ" е установенъ катапултъ за изхвърляне на
хвърчила съ тяжесть до 3500 килограма. При на
ближаването на парахода на 625 мили до приста
нището, ще бжде изхвърлено едно водохвърчило
въ въздуха, което ще пристигне въ пристанището
съ бързата поща 20 часа по-рано отъ парахода.
При първото пжтуване па парахода „Бременъ" до
Ню-Йоркъ, той е пусналъ водохвърчилото си на
50 мили отъ пристанището. Водохвърчилото
слезло въ Ню-Йоркското пристанище 5 часа порано отъ пристигането на парахода.
Ромъния. На 2. IX. 1929 г. на ромънския ескадренъ миноносецъ „Маращи" е произлъзълъ
взривъ, който убилъ на мъстото едйнъ морякъ и
ранилъ много тежко други трима. По тоя случай
ромънската преса дава едно много неясно описа
ние, което все пакъ дава отчасти характеристика
на неособено добрите наредби въ ромънския вое
ненъ флотъ. Сжщата тая преса отбелязва, че презъ
плаванията на ромънския воененъ флотъ презъ
1929 г. еж произлезли редъ нещастни случаи: сжщиятъ този ескадренъ миноносецъ „Маращи"
презъ пролетьта се сблъскалъ съ единъ търговски
параходъ, а еднотипниятъ нему ескадренъ миноно
сецъ „Масачещи", нЬколко пжти заевдалъ на
плитко.
(Изъ „Морски Сборникъ" — Ленинградъ 1929 г.,
кн. 11. С. Н. И.)
АНГЛИЙСКИТЪ МОРСКИ КАЗАРМИ
Английските морски казарми за добро
волци моряци-новобранци се разпредълятъ въ
военните пристанища Чатамъ, Портсмутъ и
Девенпортъ. т е представляватъ отъ себе си
шесть големи пристанищни здания, въ които
могатъ да се помЪстятъ около 5,500 ду>
ши. Зданията еж разположени върху склона на
прибръжната височина и паралелно се спущатъ
къмъ водигЬ на залива. Промеждутъците между
зданията еж насадени съ цветя и по този начинъ
представляватъ отъ себе си настоящи цветарници.

Миноносци на открито море.

Рис. отъ Нл. Мутафовъ
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нигЬ, пекарнитъ, омивалниците, баните и душо
вете, сушилните, работилниците и др. Горните
етажи служатъ за жилищни помещения. Въ вжтрешната и външна мобилировка на казармите е
предвидено всичко възможно, за да може усло
вията на живота и бита въ казармите да бждатъ
най-близки къмъ тия на живота въ военните ко
раби. Въ жилищните помещения масите еж под
вижни (спущатъ се и се вдигатъ); както въ воен
ните кораби. Кревати тамъ н-Ьма. Въ известни
м^ста еж направени шкафчета за моряците, по
образеца на корабните такива, а надъ гЬхъ еж по
ставени мЬста за прибиране на сгънатите люлки
за спане. Има специални железни паралелни гре
ди, кждето за презъ нощьта се закачатъ люлките
за спане. Режимътъ въ казармите е напълно корабенъ. Общите сигнали се подаватъ отъ тржбачигЬ
отъ специална площадка, тЪ се приематъ отъ де
журните подофицери и се предаватъ съ морските
подофицерски свирки въ ротните помещения. Въ
специално определени помещения и даже въ жи
лищните помещения еж устроени различни при
способления за предаване и приемане на разни
в идове сигнали (електрически лампи, сигнални га
зови фенери, флагове и пр. и пр.).

Въ английските морски казарми е отделено
обширно место за спорта. За физическото раз
витие на моряците има великолепно екипиранъ
гимнастически салонъ и огрочиенъ басеинъ за кжпане и обучение въ плаване. Въ него и зиме и лете
температурата на водата се поддържа неиз
менно + 18°. Всички моряци-новобранци, които не
умъятъ да плаватъ, еж длъжни да се обучаватъ въ
плаване подъ ржководството и наблюдението на
опитни инструктори. Следъ завършване обуче
нието по плаване се произвежда изпитъ по пла
ване, скачане и гуркане въ водата и спасяване на
давящи се. Въ казармите е застжпенъ и въ голъмъ
размъръ гребниятъ и вътроходниятъ спортъ.
Казармитъ се управляватъ отъ единъ виешъ
морски офицеръ. Той има за помощникъ единъ
старши офицеръ и необходимото число ротни ко
мандири и младши офицери. Офицерите се назначаватъ въ казармите на служба за срокъ отъ 2 го
дини. Половината отъ тъхъ се сменява всека го
дина, благодарение на което се запазва една по
стоянна приемственость по отношение реда, обу
чението, традициите и пр.

Барбаръ, Отонъ — „Ограничения на морските въоржжения" (в. „Отечество", год. X, брой 453, София 27. XII.
1929 г.. стр. 3)
Б. С. — „Български учебенъ траленъ рибарски парахолъ"
(сп. „Морски Сговоръ", год. VII, брой 1, Варна I. 1930
год., стр. 9)
Васнлевъ, Ив. —> Месана —• „Морски бой" (Сборникъ отъ
статии N1 12, Приложение на п. „Народна отбрана",
Гп*ич Ш29 г.. сто. 54—78)
УагагИп!, V. — „1-а г1с1$1гиг1опе ГасНа <1е11а 1ог7в агта(е НаНапе" (иЬгег!а еТИаНа — МНапо 1929, цена 20 лирети.
Грозевъ, Гр Ив. — „Рационализация на рибното ни сто
панство" (сп. Звено", год. II, кн. 37, София 8. ХИ. 1929
г., стр. 588—590)
I'. П. — „Обстрелването на Варна отъ руския и Леде-Агачъ
отъ рнгло-френгкия Флоти въ октомвоий 1915 голина"
(в .Народна отбрана", год. XI, брой 1468, София 13. XII.

Морската отбрани на Гърчия — (в. „Отечество", год. X,
. брой 451. София 14. XII. 1929 г., стр. 2)
Петровъ — Грумантъ, Т. — „Вср-Ьдъ снътовет-Ь" (. Вестникъ
на жената", год. IX, брой 389, София 23. XI. 1929 г.,
гтр 3 и 4)
РГ1ГГП, С. — „Ьех агтетепг.5 пауаЬ" (Ьа Ви!даг1е, УН-бте
аппее, Кг 1903, ЗоПа 30. XI. 1929, р. 1-2).
Подоски — „Варна презъ очите на поляцит-Ь" (в. „Варнен
ски новини" год. XVIII, брой 1944, Варна 7. XII. 1929 г.,
стр. 2)
Пашмаковъ, Зл. — „Бългзрскиятъ търговски флотъ къмъ
новъ живота" (в. Търговско-Промишленъ гласъ, год.
VII. брой 1121, София 10. XII. 1929 г., стр. 2)
Панцержгщский и Анкудинов — „Наставление по корабельному хозяйству" — книга II. Организация, хозяйстненная деятелность и Правила корабельного учета и
от«етости (Официальное издание 1929 г. УСС УВМС
РККА)
П. П. — „Габровската детска морска колония" (сп. „Морски
СгоЕоръ", год. VII, брой 1, Варна I. 1930 г., стр. 6)
Пампуловъ, инж. Пр — „За плаването" (сп. „Морски Сго
воръ" год. VII. брой 1, Варна I. 1930, стр. 19 и 20)
РойосМ, М. — „Уата, с о т т е Пей <1е сиге" (Ьа Ви1дапе,
УП-ете аппее, № 1905, ЗсПа 28. XI. 1929, р. 2).
Коззь „I то1оп т а п т а сотЬизпопе т1егпа" .1ЧароН 192^
(396 страници и 277 фигури).
Саевъ. Н. — „Марсилското пристанище" — По поводъ про
учванията за откриване българска параходна линия
Варна—Бургасъ—Марсилия—Барцелона
(в. „Търговско-промишленъ гласъ", год. VII, броеве 1111, 1112 и
1113, София XII, 1929 г.)
Саевъ," Н — „Марсилското пристанище" (в. „Отечество",
год. X, брой 450 и 451, София XII. 1929 г.)
Славяновъ, Г. — . Въпросътъ за моргко-о разоръжаване и
неговата най-нова фаза" (сп. „Морски Сговоръ", год.
VII. брой 1, Варна 1. 1930 г., стр. 3—6)
Трагичната кончина на 27 моряци — Какво казва третиятъ
офицеръ на парахода „Варна" за катастрофата — (в.
„Варненска поща", год. XV, брой 3986, Варна 31. XII.
1959 г., стр. 1)
Флотските разисквания — (в-къ „Търговско-промишленъ
гласъ", год. VII, брой 1125, София 14. XII. 1929 г., стр. 1)
Шишковъ, П А . — „Къмъ морското поприще" — разказъ —
(сп. „Морски Сговоръ", год. VII, брой 1, Варна I. 1930 г.,
стр. 11—14)
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СНпоссЪлеШ, Я. — _г1ог10п1 <Н Лг1е МПИаге МагШта" (Ей.
Т1редгаПа йе! 5епа1о, Кота 1928).
„Година седма" — (сп. „Морски Сговоръ, год. VII, кн. 1,
Варна I. 1930 г., стр. 1)
Доревъ, Панчо — ..Марица — главна артерия" (в. „Зора",
гот XI брой 3134 СоЛия 13. Х!1. 1929 г. сто. П
Огоитеу, Л. — .Х'а$5есЬетеп4 <1и дгапд тага!5 Ае УзгЖт
— 1Чоу-<лга<1е" (1_а Ви1дапе, УИ-ете аппее, № 1925, ЗоНа
20. XII. 1929, р. 1.
2. — „Морските въоржжения на Гърция" (в. „Народна от
брана". год. XI, брой 1471, София 3. I. 1930 г.. стр. 3)
Истината по катастрофата съ парахода .Варна" (в. „Зора".
год. XI, брой 3158. София. 15. I. 1930 г., стр. 2)
Къневъ, инж. Б. — „Самодействаши сигнални гв-Ьгила въ
услуга на корабоплаването" (Списание на Българското
инженерно-апхитектно дружество, год. XXIX, брой 24.
Со-ь»* 20. УЧ 1929 г.. стр. 494—ла-Ч1
Соггап!, Е. — .11 роета йе! таге" (1_'Егока — МИапо).
Какъ петъналъ паоахода „Вг.рна" (в ..Варненски новини",
год. XVIII. брой 1968. Варна 31. XII. 1929 г , с,тр. 1)
Караиванор.ъ, Г. — „Рибари" — разказъ („Вестникъ на же
ната", год. IX, брой 394 и 395. София 4. I. 1930 г., стр. 3)
Колевъ, Еню Т. — „Потъналия параходъ Варна" (в. „Оте
чество". год. XII, брой 454, СосЬия 4. I. 1930 г., стр. 1)
Конрад-ь Джозефъ — „Приказката" — разказъ — превела
Б. Бошнакова (сп. „Морски Сговоръ", год. VII, брой 1.
Вапна I. 1930 г . с п 15—18'»
И т а п УОП 5апс1ег8, ОНо — „РйпГ ЛаЬге Тйгке!". ВегНп
1922. (Главч V — «Влизане на Турция въ световната
война" — Спомени и отзиви за войната въ Черно море).

(Изъ „Морски Сборникъ", № 4, 1929 г. С. Ч.)

ПОЛУЧИХЯ СЕ ВЪ РЕДЯКЦИЯТА НИ:
Илюстрация „Светлина", год. XXXVII, кн. X—XII, София
1929 год,
Списание на Българското-Инженерно-Архитектно Д-во, год.
XXIX, брой 19—24, София 1929 г.
ПрироДа и ловъ, год. IV, кн. 5, София 1929 г.
Звено, год. II, кн. 26—40, София 1929 г.
Отецъ Паисий, год. II, брой 18—<24, София 1929 г.
Известия на Бургаската търг.-индустриална камара, г. XIII,
брой 26—39, Бургасъ 1929 г.
Нашето семейство, год. IV, брой 9—'14, Русе 1929 г.
Народно стопанство, год. XXV, кн. 8—10, София 1929 г.
Нашето дете. год. II, кн. 7—10, София 1929 г.
Землед-Ьлие, год; ХХХШ, кн. 8—10, София 1929 г.
Известия и стопански архивъ на Министерството на търго
вията и труда, год. IX, бр. 5—.10, София 1929 г.
Общинска автономия, год. Ш, кн. 5 и 6, София 1929 г.
Славянски гласъ, год. XXIII, кн. 4, София 1929 г.
Учителска мисъль, год. XI, кн. 1, София 1929 г.
Витлеемъ, год. VIII, кн. 1^—3, Варна 1929 г.
Полезни съвети, год. IV, кн. 7 ,София 1929 год.
Кооперативно дъло, год. VI, кн. 7, София 1929 г.
Училищенъ прегледъ, год. XXVIII, кн. 7—8, София 1929 г.
Младъ туристъ, год. XIII, кн. 9—10, София 1929 г.
Технийъ, год. VII, № 5—6, София 1929 г.
Българско овощарство, год. X, кн. 8—10, София 1929 г.
Юридически прегледъ, год. XXX, кн. 7, София 1929 г.
Читалище, год. VIII, кн. 5, София 1929 г.
'Месечни статистически известия на Главната дирекция на
статистиката, год. XVIII, кн, 8—'10, София 1929 г ..
Здраве и сила, год. XXVI, брой 1—4, София 1929 г.
Български туристъ, год. XXI, кн. 7—10, София 1929 г.
Стопански прегледъ и Домакинство, год. XVII, бр. 7, Тър•' . ново 1929 г.
Обществено развитие, год. I, кн. 8, София 1929 г.
Ловецъ, год. XXX,, брой 1—3, София 1929 г.
Рибарски прегледъ, год. I, брой 2,, София 1929 г. ,
Нашата конница, год. XI, № 8—10, София 1929 г.'
Природа, год. XXX, кн. 1—4, София 1929 г.
в. Тетевенски вести, год. V, брой 11—15, Тетевенъ 1929 г.
в. Русенска поща, год. VIII, брой 2540—2630, Русе 1929 г.
в. Нсродна камбана, год. IV, брой 1—13, София 1929 г.
в. Тракиецъ, год. VI, брой 258—268, Ямболъ 1929 г.
в. Тунджа, год. XI, брой 527—539, Ямболъ 1929 г.
в. Трибуна, год, XII, брой 536--541, Нова-Загора 1929 г.
в. Подофицерска защита, год. XV, брой 566—570, София
1929 г.
в. Черно море, год. I, брой 90—100, Варна 1929 г.
в» Технически гласъ, год, IV, брой 71—76, София 1929 г.
Варненски окржженъ вестникъ, год! X, брой 19—26, Варна
1929 г.
в. Кубратъ, год. IV, брой 37—48, София 1929 г,"
в. Дума, год. III, брой 219—295, Стара-Загора 1929 г.
в. Варненски новини, год. XVIII, брой 1879—,1969, Варна
1929 г.
Църковенъ вестникъ, год. XXX, бр, 35-^-48, София 1929 г..
в. Съзнание, год. XXXII, бр. 1—25, София 1929 г.'; '
Е. Отечество, год. XI, бр. 440—453, София 1929, г.
_<
в. Търговско-промишленъ гласъ, год. VII, бр. 10604-4137,
1
София 1929 г. /Л ••'• :
-. :•:
в. Зргме, год. V, бр. 220—300, София 1929 г.
/в. Македония, год.; Ш.бр:,885—900, София 1929 г.

е й В г ' •'*!

:-0т&

в. Бургаски фаръ, год. XII, бр. 2244—2318, Бургасъ 1929 г.
в. странджански гласъ, год. III, бр. 65—/0, Василико 1929 г.
Е. Тракия, год. IX, бр. 356, София 1929 г.
в. Спортъ, год. VII, бр. 295—305, София 1929 г,
в. Наше слово, год. V, бр. 249, Фердинандъ 1929 г.
в. Дунавска трибуна, год. Ш, бр. 727—801, Русе 1929 г.
в. Варненски коренякъ, год. III, брой 6, Варна 1929 г.
в. Трезва младежь, год III, брой 3, София 1929 г.
в. Спортенъ прегледъ, год. V, брой 10, София 1929 г.
в. Пръпорецъ, год. XXXI, бр. 41-48, София 1929 г.
в. Ново общество, год! VI, бр. 65—67, София 1929 г.
Вестникъ на жената, год. IX, брой 384—393, София 1929 г.
в. Ново време, год. VII, бр. 8—10, В.-Търново 1929 г. .
Славянски календаръ за 1930 г. Издание на Славянското
дружество въ България, София. (Цена 20 лева).
Прабългари. — Произходъ, история, битъ и култура —
отъ проф. Геза Фехеръ, София 1929 г. (Книгоиздател
ство Хр. Г. Дановъ, София, цена 45 лева).
Хора, Разкази огъ Дим. Е. Спространовъ. София 1930 год,
(Книгоиздателство „Акация", ул. „Витошка" № 59,
София, 174 стр., цена 40 лева)
Какъ намърихъ своя пжть въ живота отъ Ервинъ Розинъ.
София 1929 г. (Библиотека за самообразование, год. XV,
^
кн. II. Издава Ст. Атанасовъ, ул. Неофитъ Рилски № 36,
София)
Борисъ и покръстването на българитъ отъ Никола Станевъ. София 1929 г. (Популярно четиво № 9. Книгоиз
дателство Хр. Г. Дановъ, София).
ХГХ-то общо годишно редовно събрание на Бургаската
търговскр-индустриална камара, състояло се. отъ 28. II—
6. III. 1929 г. Съкратени протоколи. (Издание на Бургаст
ката търговско-индустриална камара, Бургасъ 1929).
Марго отъ Алфредъ де Мюсе. Превелъ Т. Христовъ-Кардаманъ. София 1930 г. (Литературно-художествено четиво
№ 7. Кооперативно книгоиздателство ,;„Акация", София,
цена 15 лева).
}
'
Природа и етическо възпитание отъ Ат. Илиевъ. София
1930 г. (Четиво „Наука и животъ" № 51. Кооперативно
книгоиздателство „Акация", София, 60 страници, цена
10 лева).
Кирилъ и Методий и тъхнитъ ученици отъ Цв. Стояновъ:
София 1929 г. (Популярно четиво № 10. Книгоиздателство
Хр. Г. Дановъ, 70 страници, цена 15 лева).
,АйнщаЙ1-ъ и свътовнитъ тайни отъ проф. д-ръ Ас. Злата
ровъ. София 1930 г. (Натурфилософско четиво, № 9. Кни
-' гоиздателстро „Акация", 140 стр., цена 20 лева).
Многоженство и многомжжство. Бракъть въ старо време —•
отъ проф. Сорокинъ. Превелъ Б. Апостоловъ. София
1930 г. (Четиво „Наука и животъ", № 55! Книгоиздател'
ство „Акация", 92 страници, цена 15 лева).
Морской журна.тъ. г. II, № 10—12, Прага 1929 г.
ЛпгогтаНопз 5оаа1е5, Уо1, XXXII, К= 1—13, Оепеуе 1929.
Млади стражар, год. 1,'бр. 2—4, Сплит 1929 г.
Ядравска стража, год. VII. бр. 6—10, Сплит 1929 г. ••;-,,
л1идоз1оуеп$к1 Типхат, СосНпа.И, Вго! 10, 5рН1 1929..
Х.а Ви1дапе, VII — е т е епее, Кг 1861—1933, 5оМа 1929. ',
ВиПеНгГЛе 1а сЪатЪге де с о т т е г с е Ргапса1з еп Ви1дапе, IX аппее, № 93—95. 5оНа 1929.
Зарубежнмй морской сборникъ, № &г-6; Пилзенъ 1929 г.
Ь'ЛаНа т а п п а й з , Лппо XXX, № 13—26, 'Кота 1929.
РогзсЬипдеп ипа Рог*5сЬпНе,5 ^Ьгд.,№32—36„Щег:|т 1929.

ГЕОРГИ СТЕФАНОВЪ СИНОВЕ
ФАБРИКА ЗА

ВЪЛНЕНИ
.— П Л А Т О В Е

Придворни

въ СЛИВЕШ
_ _ _ _ _

доставчици

Основана въ 1888 год.

Сшдъ н кантора въ СОФИЯ, уя, „Царь КщяатийИв
ННЙ-ПЪРВИ НЯГРАДИ
Ф А Б Р И К А ЗА~ВЖЛНЕНИ П Л А Т О В Е - С Л И В Е Н
ТоЕОКО вТЕРНАМОНРПЧЗ. 8иУ^Г<ВЦЩАЯ1Е)
ГДВККШЕ 0ЕГ0ГРЕ5 ЕН 1А1МЕ. ЩАТОВЕ ЕТ Т155А6Е

отъ Парижъ, Лондонъ, Римъ Чикаго. Лиежъ и Одеса

За телеграми: СТЕФАНОВИ.
Телефони № 3 и 138.
' 10—2

Ма 18оп Г о п й б е
еп 1892

ОСНОВАНА 1892

ИВАНЪ х. БЕРОВЪ
ГАБРОВО
ГАВККЦТЕ 1УЕТОРРЕ5 РСКЕ ЬА™

Изработва най-финни намгарни вълнени платове
Телефонъ № 45

За телеграми: БЕРОВЪ — Габрово
10—8

СНИМКИ отъ МОРЕТО
Яко желаете да имате единъ хубавъ албумъ
сь ЮО най-разнообразни художествено сне
ти и подбрани снимки отъ нашето черномор
ско крайбрежие, обърнете се на адресъ:

Фото

>>ВТЮДЪ«

НЯ К. А. ТЕРЗИСТОЕВЪ — ВАРНА

Цена само З О О лева
При сжщото ателие се изработватъ художе
ствени снимки и се увеличаватъ стари пор
трети. Ателието разполага съ киноапарать и
може да изработва филми отъ какъвто и да
. е характеръ.
ю—2

Воененъ шапкарь

НЕНКО СЛАВЧЕВЪ
ул. Преславска 19
ВЛРНЯ
ГОЛ-БМЪ СКЛНДЪ:
на каскети, всички видове формени и
у ч е н и ч е с к и ф у р а ж к и * Винаги въ
д е п о з и т ъ м а т е р и а л и за сжщнт-в.
ГОЛЪМЪ ИЗБОРЪ
отъ меки шапки отъ най-реномираните.
и т а л и я н с к и ф а б р и к и и пр. и 10-10
пр.

БР М. & АЛ. Д.
СЛИВЕНЪ
ФЯБРИКЯ ЗЛ ЧИСТО ВЪЛНЕНИ
Щ Р А Й Х Г А Р Н И
модерни платове, брашовски сукна,
шаяци, аби, навуща и жакардови одеала;
Ц В И Р Н О В А Н И
елеганти платове;
К А М Г А Р Н И
луксозни платове.
Телегр. адресъ: МЛРИНКЬОВИ

Телефонъ № 6.
•

10—2

Р. ХР. ЦОНЗАРОВЪ

— — ломъ

.

КЖЩЛ ОСНОВЯНЛ 1 9 0 8 ГОД. ЗЛ ТЪРГОВИЯ СЪ
ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗЕМЛЕДЪЛЧ. УРЕДИ И МЯШИНИ
ВИНАГИ на СКЛАДЪ И НАИ-ГОЛЪМЪ|ИЗБОРЪ:
отъ разни обикновени и тракторни плугове „ГЛИГАНЪ"
усъвършенствувани дискови грапи оригиналъ .ГЛИГАНЪ*
т р и о р и „X Л Й Д Ъ" м а р к а «О Р Е Л Ъ "
жетвенни машини обикнов. и сноповързвачки „ДИРИНГЪ"
Ярмомелки „ДИРИНГЪ";
т р а к т о р и , К Е Й С Ъ* и „ Д И Р И Н Г Ъ "
и много други машини и уоеди отъ голЬмъ интересъ за
всъко модерно з е м л е д ъ л с к о стопанство.
-

' 10—5

Петролни „ Р Е Ш А "

Нафтови„5КАШ1А"

отъ 2 и пол. до 45 к. с.

отъ 4 до 400 к. с.

СЪ ОСИ, В И Н Т О В Е ( В И Ш ) , Д Е Й Д В У Д Н И Т Р Ж Б И И П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

СЪВЕТИ И СКИЦИ ЗД ПОСТРОЙКА ЙД РДЗНИ ВИДОВЕ МОТОРНИ ЛОДКИ * Т Ъ Ш СЕ ДЕЯТЕЛ! ПРЕДСТДВНТЕЛН
Оредсшитель ПОЛИТЕХНИЧЕСКО БЮРО ШЛЕП. Бургасъ. Собственика зап. капитанъ втори рангъ ГДНЧЕВЪ БОГДАНЪ
10—10

Машинна фабрика

Е. Мюлхауптъ & С-ис А. Д. Русе

НЯЙ-ГОЛЪМОТО ПРЕДПРИЯТИЕ НЯ БЯЛКННСКИЯ П О Л У О С Т Р О В Ъ
З Я ВСИЧКИ В И Д О В Е М Е Л Н И Ч Н И М Я Ш И Н И И В О Д Н И Т У Р Б И Н И

с и с т е м а „ФРАНЦИСЪ" и „ПЕЛТОНЪ"
10—10

С Ъ Д Ъ Р Ж Я Н И Е : О г - Славяновъ — Нещастието съ парахода „Варна"; 2) С. Ч. — Изъ отчета на
— Павликенската детска морска колония въ Варна презъ 1929 год.; 3) Н. П. Ивановъ
— Какъ е станало потапянето на „Лузитания"; 4) Сертей Терещенко — „Емденъ"; 5) Съперникъ, истори
чески разказъ, прев. Е. Н.; 6) Джозефъ Конрадъ — Приказката (продължение и край), прев. Б. Бошнакова;
7) Официаленъ о т д ъ л ъ ; 8) Морски новини; 9) Морски книгописъ.

Братя Генови —

Андрей Ивановъ & Синове
ВНОСЪ НА ЖЕЛЪЗАРСКИ,
ТЕХНИЧЕСКИ И ДР. СТОКИ

склядъ

КОЛОНИЯЛЪ * ЖЕЛЪЗЯРИЯ
ДЖАМОВЕ * БЕЗИРЪ И ДР.
Телеграфически а д р е с ъ : ТЕНЕВИ
Телефонъ № 71.

•

0
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„МЕТЕОП

ОРИГИНАЛНИ АМЕРИКАНСКИ МАСЛА
машинни, цилиндрови и специални автомобилни,
тракторни, турбинни и т р а н с ф о р м а т о р н и .
Вазелини и гресове. Индустриални и технически масла.
ВСИЧКИ В И Д О В Е НЛЙ-ХУБЛВИ К Я Ч Е С Т В Я
Т Ъ Р С Е Т Е НН УМ-БРЕНИ ЦЕНИ И И З Н О С Н И
УСЛОВИЯ ПРИ Е Д И Н С Т В Е Н И Т Е ВНОСИТЕЛИ:

СТЕФЯНЪ КИРЧЕВЪи Со, БУРГЯСЪ
КОМННДИТНО ДРУЖЕСТВО
За телеграми: Кирчевъ

Телефонъ № 101
10-7

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ломъ
ВАСИЛЪ ХР. ПОПОВЪ & СННЪ
ВЯРНЯ, УЛ. „ПРЕСЛЯВСКЯ" № 33

СКЛАДЪ Нй ВЪЛНЕНИ ПЛАТОВЕ
ДЪРЖАВНИ ДОСТАВЧИЦИ
Винаги на складъ най-добъръ изборъ отъ ан
глийски и български платове за костюми,
манта, пардесюта, балтони, офицерски трика!
кастори и други.

Цени конкурентни
10-2

П т ш й ц н и стругарска работилница

(I

„ВУЛКАНЪ „СТРУГЪ"
за метални и
В. Енгибаровъ—Варна
ВАРНА

Телеграф, [адресъ: ВУЛКЛНЪ. Телефонъ № 110

ИЗРЯБОТВЯ: разни мелнични и др. инста
лации, комплектни трансмисионни части,
шайби, лагери и пр.
СТРОИ и монтира всЬкакви железни резервуари и ламаринени кумини.
ОТЛИВЯ всвкакви чугунени и бронзови части.
ПОПРЯВЯ всички видове м а ш и н и и ин
сталации.
ИЗРЯБОТВЯ прецизни зжбни колела на спе
циална фрезова машина.
ПРОИЗВЕЖДЯ: лопати, лизгари, кофи, под
кови, бодливътель, ментешета, пурии и пр.
10-10

ул. „Мария Луиза № 20
Фабрикува чугунени печки

типъ „ГШРНИКЪ"

марка П.
отъ 1925 г. въведени въ България като найекономични, п р а к т и ч н и и е в т и н и , при
способени съ обратно горене.

Изработва и извършва
всЬкакви ремонти на разни индустриални и
земледелчески машини * Всички видове ла
гери, шайби и трансмисии, готови и по поржчка винаги при

= най-низки цени
10—10

