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Строежъ, монтажъ и поправка на всЪкакви видозе машини и инсталации. •
СПЕЦИЯЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗЯ ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
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Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентнн цени. ю—ю >
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Произвежда

първокачественни: 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 — е т о какво отли
чава б ъ л г а р с к и т е п р е ж д и отъ ч у ж д и т ъ .
Предпочитайте българското производство!

ТЪРСЕТЕ ПРЕЖДИГБ „ЦАРЪ БОРИСЪ"

Продажби чрезъ генералните представители:
СУЗИНЪ и С-ие А. Д., СОФИЯ —ВАРНА.
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ИСКОВИЧЪ

& ЛЕВИ

Я. Д.

Доставчици на д в о р а на Н. В. ЦНРЯ
РУСЕ — СОФИЯ

ПЯРНН ФНБРИКЯ ЗН СНПУНИ
ЗА ПРАНЕ „БУРМА", ТОАЛЕТНИ „ВЕНУСЪ"
И ДРУГИ МАРСИЛСКИ. ТУРСКИ
И АНГЛИЙСКИ В И Д О В Е .

ФАБРИКИ ЗА ХИМИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
И ТЕНЕКЕНИ ИЗДЪЛИЯ
П р о и з в о д с т в о на всЬкакви б л а ж н и и
постни земни бои на прахъ.
1Т Я М П К Р*
(11 й К II 6 С.

блажни, спиртни, емайлни,
за пещь и целулозни.

СПЕЦИЯЛНИ

ПРИДВОРЕНЪ

достявчикъ

ЛАКОВЕ:

1. И з о л а ц и о н н и з а е л е к т р о т е х н и ч е с к и ц е л и .
2. Цапонни и таухлакове за метална индустрия.
3. Водоупорни, за лодки, кораби и параходи,
отговарящи изискванията на морскигв власти.

Специални бои

= В. Б А Ч Е В Л Р О В Ъ =

Телеграфически адресъ:
Фабрика В. Б а ч е в а р о в ъ
Т е л е ф о н ъ № 430.

у^^Г

РУСЕ.
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ДОМАКИНИ!
Желаете ли да имате винаги здрава, вкусна и питателна храна,
за да запазите и подобрите здравето си, употребявайте винаги
= = = = = ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ и ФРУКТОВИ КОНСЕРВИ -

отъ реномираната фабрика на

ИВАНЪ ЮР. ГЕРГИЦОВЪ & С-ИЕ
0. 0. ДРУЖЕСТВО — РУСЕ.

Само единъ опитъ ше ви ув"Бри, че
КОНСЕРВИТБ ГЕРГИЦОВЪ - РУСЕ,

еж недостигаеми по качество, вкусъ и обработка.

Търсете ги по всички добре уредени магазини изъ царството.
ТЕЛЕФОНЪ—-РУСЕ № 246.
4—2

БРАТЯ СТАИНОВИ А. Д-ВО
ОСНОВАНА 1848 ГОДИНА.

КАМГАРНА ПРЕДАЧНА ФАБРИКА
и
МОДЕРНА ПАРНА БОЯДЖИЙННЦА
Централа СОФИЯ (фабрика КАЗАНЛЪКЪ).
Клонове: ПЛОВДИВЪ и РУСЕ.
Собствено производство на вълнени прежди
за трикотажъ, бродерия, тжкачество и пр.

АНОНИМНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„КАЙЛЪШКА ДОЛИНА"
Текстилна фабрика за ленени, конопе
ни и ютени платове.
Покривки за маса и сервиетки ленени и памучни,
бризенти, филтрови платна и канафаци марка К. Д.
Фабрика — телефояъ № 61

ФЯБРИЧЕНЪ СКЛЯДЪ въ ПЛЪВЕНЪ
Телефонъ № 228.
4—2

4—2

БРАТЯ МАДЖУНКОВ
РУСЕ
тел. № 387—268

СОФИЯ
телеф. № 1527.

за телеграми: М А Д Ж У Н К О В И.

С К Л Я Д Ъ : всички стъкла, машини и принадлежности за содолимонадовото, винено и бирено
производства, бои и есенции, тапи.
Плетачни машини „ДУБИЕДЪ". Бродерийни машини „КОР НЕ ЛИ". Ледени машини
„ЛИНДЕ". Шевни машини „ВИКТОРИЯ".
1—1

СЯМ. ПАТЛКЪ

яки. д-во

С О Ф И Я Бул. Дондуковъ
Клонъ: Р У С Е

БЪЛГАРСК.О
АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО

„ПОСТОЯНСТВО" — РУСЕ.

ФАБРИКА
за КНИЖНИ ИЗДЪЛИЯ

КОНЦЕСИОНИРАНА

СКЛАДОВЕ
за хартии и училищни и
канцеларски матерйяли на едро

ФАБРИКА
ЗА
ЛЕНЕНИ,

МАШИНИ
и прйнадлжности за
графическа индустрия.

КОПРИНЕНИ

КНИЖНО-МУКЯВЕНЯ ФЯБРИКЯ

ПОЛУЮТЕНИ

ГЯРЯ Б-ВЛОВО.

ИЗДЪЛИЯ.

ПАМУЧНИ,
и

4—1

4-2

Шт ш?ш> мЩтш т т\ттт у

ЮБИЛЕЕНЪ

БРОЙ

ПО СЛУЧАЙ 20 ГОДИШНИНАТА ОТЪ БАЛКАНСКАТА
ВОЙНА И АТАКАТА НА ТУРСКИЯ
„ХАМИДИЕ" ОТЪ НАШИТЪ

КРЪСТОСВАЧЪ

ТОРПЕДОНОСЦИ.

8(21).1912—8(21).1932 г.
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Год. IX. Брой 9.

в. и.

ятяк я
на четирите торпедоносца се носятъ
Не може още да се схване коя е предната му
въ тихата ноемврийска нощь тайнствено и стройно. часть и на кжде се движи. Торпедоносците, разМорето е спокойно. Нощьта ясна и лунна. Ни търсени сякашъ отъ невидима сила, съ увеличенъ
що не предвещава нарушение на спонойствието, ходъ, се впущатъ по посока на противника. Той,
което е обхванало природата.
нищо не забелязалъ, се движи бавно и като че ли
Силуетите се насочватъ къмъ изтокъ. Всич се отиланя малко къмъ западъ. Командата чувству
ко се е превърнало въ зрение и слухъ. Тази нощь ва, че наближава върховния моментъ. Всичко е въ
ще излезе ли по-щастлива отъ другитъ? На кора възбуда.
бите всичко е готово за атака. Наблюдателите еж
— Десеть въ дтзено, командва командира. Тъй
по мъстата си. Офицерите еж се споразумьли вече дръжъ! - Есть, тъй дръжъ, отговарятъ изъ подъ кра
върху начина на атаката, ако се появи противникъ. ката му и торпедоносеца се насочва въ новата по
„Дръзки" е последенъ въ върволицата. На не сока. Кърмчията работи спокойно, а до него наблю
го е най-младиятъ отъ командиритъ на отряда, дателя записва моментите на новите команди.
мичманъ I р. Куповъ. За неговъ помощникъ въ този
— Десеть въ дъсно! — Десеть въ дъсно, отго
походъ е доброволецъ другаря му, мичманъ 1р. Минковъ. И двамата еж торпедни офицери. И двамата варятъ.—Тъй дръжъ. — Есть, тъй дръжъ. Торпедо
горятъ отъ желание да се срещнатъ съ противника. носеца послушно се откланя още къмъ страната на
Равномтзрниятъ шумъ на машината издава спо противника.
койствието, което владее тамъ долу, гдето нищо
Голъмъ пламъкъ и звукъ приличенъ на испоне се вижда, но всичко се чувствува по силата на личеко изпъшкване се разнася отъ първия торпедотайнствената връзка между ше
осецъ. Първото торпедо. Една
па хора, обхванати отъ едно и
ракета на противника бързо се
сжщо желание. Вътърътъ, кой
извива въ небето и веднага по
то се образува отъ движение
следва" първия артилерийски
то, поддържа бодрост ьта на хо
изстрелъ. Противника е вече на
рата отъ палубата и бдител
щрекъ! Нртилерийскиятъ огьнь
ностьта не отслабва.
се засилва. Следващиттз торпе
доносци даватъ сжщо торпедни
Корабите се движатъ напъл
изстрели, четвъртиятъ пресича
но затъмнтзни. Никаква светли
бързо водниттз струи на изстрена не издава приежтетвието имъ.
лянитъ торпеда и ле и къмъ
Кълба отъ черенъ димъ забулпротивника, който вече започна
ватъ редицата и тя се движи
по-честа, но б е з р е д н а арти
невидима, устремена на изтокъ.
лерийска
стрелба.
— Г-нъ мичманъ, сигналъ!
докладва наблюдателя отъ носа.
— Дъсно на стена! УдържаП
На кьрмата на предния торСледватъ командите отъ меспецоносецъ се забелязва слабо
тика. Командира единъ моментъ
блъчцукане на бойния сигнае въ колебание, отъ коя а р е 
ленъ фенеръ: бъло, зелено, бтзна на противника да мине, но
ло, зелено — се редуватъ невреме за съображение не ос
прекженато.
тава и той отсича! - Лъво на
стена, удържай! Тъй дръжъ.
— По дъснта стена внимание!
Торпедоносеца бързо прибли
Всички по мъстата си! Повикай
те мичманъ Минковъ! Командира
жава стената на противника.
б ъ р з о д а в а н а р е ж д а н и я т а СИ. В ъ Началника на флота на Н. В. п р е з ь време
Разстоянието е по-малко отъ
к
г
. ,,
на Балканската воина - Воененъ инженеръ
триста метра. Огромната фи
машината, внимание! УвеличаПодполковникъ Лудогоровъ.
гура на „Хамидие" се струва
вайте постепенно до 200 обръще
още по-голтзма подъ огнениттз гърла на орждията
ния! Мичманъ Минковъ се явява и докладва, че торпе му. Ясно се очертаватъ хората на командния мостъ
дата еж готови. Командирътъ му съобщава, че про на кръстосвача и суматохата, която тамъ владтзе
тивника е забелязанъ въ дтзено. Бързо се споразу- Торпедоносеца бързо се изравнява съ носа на про
мяватъ, че ще се стреля, като се подравнятъ съ про тивника. Десеть въ лтзво! Тъй дръжъ! Още единъ
тивника на паралелни курсове. Командиря ще има мигъ и командиря се безспокои да не се закъснее
грижата да подведе торпедоносеца по възможность съ изстрела и се обръща да извика, че е време,
по близо за торпеденъ изстрелъ, а помощникътъ когато вижда пламъка отъ своя торпеденъ апаратъ.
ще стреля, щомъ се изравни - носа на торпедоно
Торпедото като грамадна ракета очертава пжтя си
сеца съ командния мостъ на противника. Ттз се
разд-влятъ и вс^ки заема местото си. Въ това време В ъ водата
— Пъленъ ходъ! командва командиря. Торпе
докладватъ следующия сигналъ — бтзло, зелено и
доносеца трепва, стремително се хвърля напредъ и
червено — „Лтакувамъ противника".
Сигнала е разбранъ. Всички вече знаятъ че еж силенъ взривъ очертава усптзха на атаката. Мощно
въ атака. Предните торпедоносци се откланятъ мал ура се разнася отъ шепата храбреци на торпедо
ко на дъсно. Въ далечината се очертава единъ тъ- носеца. Яртилерийскиятъ подофицеръ отговаря на
менъ силуетъ. Ето най-после многоочаквания мо артилерията на противника отъ своето 47 мм. оржментъ. Силуета постепенно се очертава на хоризон дие. Ура!—съпровожда ВСЕКИ изстрелъ. Даватъ се и
та. Той е въ осветената часть на морето отъ луната, нъколко ревопверни изстрела отъ торпедоносеца.
ОБНКИТ-Б
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Разстоянието е толкова малко, че и съ пистолетъ
може да се стреля!
— Лъво на стена!
Торпедоносеца бързо завива и възползванъ отъ
настаналата суматоха, се скрива въ тъмнината.
Яртилерийскиятъ бой продължава. Неприятелскитв изтребители, привлечени отъ ракетата на
„Хамидие", сжщо еж въ боя. Изстрели се чуватъ
отъ всички страни, а силуетитъ на наши торпедо
носци се откриватъ най-неочаквано отъ всички по

Год. IX. Брой 9.

соки. Явява се опасноСть въ единъ моментъ да се
сблъскатъ помежду си.
Морето кипи отъ артилерийски снаряди. Тор'
педоносеца получава парче отъ снарядъ Въ пред*
нята си тржба. Изъ тржбитъ му иЗригватъ Огнени
пламъци и го правятъ още по-добра прицелна точка
за противника. Даватъ се лнареждания да се поправи огъня въ котлитЪ и да се прекратятъ факелитъ.
Той изчезва наново въ пъленъ мракъ и се отправя къмъ уговореното мъсто за среща, кждето
сигнала на Началника е вече откритъ,
В> И.

ОСслугшъ на нашитЪ торпедоносци, участвували въ атакуването на турския кръстосвачъ ,,Хамидие".
Г. Куповъ.

ЯТЙКЯТЯ НН „ХЙМИДИЕ".
УСПЪШНИГБ боеве на българската армия завър
не се решаваха и даже не направиха и опитъ. Тъй
шиха съ изравняване на фронта по Чаталджанската че презъ цълата война господарь на морето бъше
линия. Тукъ туриитъ се задържаха и дадоха пър Гърция. •
вия сериозенъ отпоръ на побъдоноснитъ български
Незначителната морска сила на българитъ да
войски. Предстоеше дълга кампания, която беше въ ваше всичката възможность на турския флотъ да
вреда за България и даваше много преимущества си обезпечи владението на Черно море и използва
на Турция за.подобрението на политическото й по единствения и при това твърде удобенъ пжть за
ложение.
връзка съ страните, които щъха да я продоволСъзнавайки това, турците се заеха за усилва ствуватъ.,
не на Чаталджанскитъ позиции. Яви имъ се нужда
За цельта Турция отдъли една значителна чаеть
отъ доставка на артилерия, военни припаси и про отъ своя флотъ съ назначение да обезпечи свобод*
доволствие. Доставчицитъ имъ бъха Германия и Ро- ния пжть на транспортите.
мъния чрезъ единствения свободенъ пжть КюстенСъстава на турския флотъ, ангажиранъ въ тая
джа — Черно море — Цариградъ. Другиятъ пжть операция, бъше: 2 леки кръстосвача („Хамидие" и
презъ Сръдиземно море представляваше голъми не „Меджидие") съ по 4,000 т. водоизмъстване, добре
удобства по своята дължина и наличието на гръцкия въоржжени съ артилерия и добъръ ходъ; 4 изтре
флотъ, поддържащъ ефикасна блокада.
бители типъ„Ядигяръ-Милетъ", съ по1,1ООт, водо
Освобождението отъ гръцката блокада нала измъстване; 3 торпедоносеца типъ „Самсунъ" съ по
гаше сериозни морски операции, на които турците 300 т. водоизмъстване; малко остарълия брононо-.

Брой 9. Год. IX.

Морски Сговоръ
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ТЯБЛО ОТЪ УЧЯСТНИЦИТЪ ВЪ ЯТЯКЯТЯ НЯ ТУРСКИЯТЪ
КРЪСТОСВЯЧЪ „ХЯМИДИЕ" НЯ 8/21 НОЕМВРИИ 1912 ГОД.

ХПОМ.МШН.ЙПШ

Съставилъ: лейтенангь Цонаковъ.

Страница 6.

Морски Стоворъ

еецъ „Хайрединъ Барбароса", който действуваше сре
щу фланга на нашитъ позиции при Чаталджа и въ
сжщо време отлично можеше да бжде използванъ
при близката отбрана около проливите.
Срещу тоя флотъ ние имахме 6 торпедоносци
отъ по 97 тона и две 47 мм. орждия, 22 мили скорость въ часъиучебениякръстосвачъ „Надежда" отъ
700 тона водоизмъстване, безъ боево значение, за
щото нито по хода си, нито по въоржжението от
говаряше на изискванията на съвременния бой.
При това съотношение на силитъ ясно е пре
имуществото на Турция въ Черноморския воененъ
театъръ и основателно се смъташе, че ТБ ще бждатъ безусловни владътелина морскитъ пжтища. За
българския флотъ полето на действие се твърде
много стесняваше и той оставаше като мъстно защитително сръдство, при случай че се форсираше Вар
на или Бургасъ, дето нашита торпедоносци биха
могли да дадатъ единъ активъ подъ защитата на
брътовитв батареи.
Но войната показа, че не всъкога теоритическитъ изводи еж прави. Тамъ, кждето всичко се огра
ничава само съ оценка на материалнитъ сръдства,
всъкога се греши.
При разработване плана на войната съ Турция
нашето военно командване не се отнесе съ достатачно внимание къмъ значението на спомагателни
т е морски операции и войната ни завари съвършенно слаби по море. Яко къмъ сжществуващитъ
морски сили на България бъха прибавени поне 2
изтръбителя отъ типа на турскит-в, съ положителность може да твърдимъ, че Чаталджа нъмаше да
има. Разсжжденията на тая тема може да ни отвлъкатъ много на страна, което не влиза въ нашата
задача. Обаче не бива да се минава въ мълчание
единъ неджгъ, станалъ хронически въ нашата ис
тория. Ние никога не сме преценявали правилно зна
чението на морето въ войната и всъкога сме стра
дали отъ това. Морскитъ сили, като воененъ фак :
торъ, всъкога тръбва да заематъ правилно съотно
шение съ сухопжтнитъ. Каквато ще и да бжде си
лата на сухопжтната армия, въ пълна пропорция и
хармония тръбва да върви и флотътъ, щомъ се има
предъ видъ воененъ театъръ, допиращъ до мор
ския бръгъ. Гръшно е мнението, че за смътка на
единъ воененъ корабъ, може да се засилятъ сухо
пжтнитъ- войски съ по-голъма полза.
Такова бъше господствуващето мнение до Бал
канската война у насъ. Струва ни се, че и сега, следъ
20 години, особенъ прогресъ въ това отношение нъма, макаръ че историческия опитъ ни учи на друго.
Балканската война почна. Шестъхъ български
торпедоносци бъха обречени на бездействие въ бой
но отношение. Иначе тъ вършеха тежката и изто
щителна служба по нощната охрана на Варненския
заливъ, кръстосвайки между Галата и Евксиноградъ.
Изтощаваха се безъ цель екипажитъ, износваха се
механизмитъ и се насаждаше единъ лошъ духъ на
безверие въ силата и значението на малкия ни флотъ.
Така, може-би, безславно щъше да завърши цълия боенъ периодъ на младия неукрепналъ и неглижиранъ флотъ, ако упоритата съпротива на турциГ Б предъ Чаталджанскитъ позиции не наложи една
корекция на разбирането за действията по море въ
нашето главно командуване.
Тогава отъ висотата на Главната квартира се
поиска самопожертвуването на малкия ни флотъ за
великото д-Ьло на успъха. Съ едно предписание,
апелирайки къмъ патриотическите чувства на мо
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ряците, на подритвания до тогава флотъ се възло
жи задача не по-силитъ му: да спре транспортира
нето на муниции и продоволствие за Турция.
За такъвъ подвигъ висшето командване на
малкия ни флотъ се указа неподготвено. По млада
та генерация можеше да тури въ изпълнение едно
подобно решение, обаче рутината не позволяваше
да се излъзе отъ създадения редъ на командва
нето. Спазване на старшинството бъше по-важно,
отколкото спечелване или изгубване на войната. Но
тъй или иначе тръбваше да се действува. Тогавешниятъ началникъ на отряда торпедоносци се оказа
човЪкъ безъ инициатива и тръбвгше да се смъни.
Търсъше му се МБСТО, което да не накърни често
любието му. Той самъ чувствуваше себе си не на
место, макаръ че иначе бъше съвестенъ служащъ
и добъръ администраторъ. Следъ малко колебание
щаба на флота предизвика едно размъстване и вмъсто стария началникъ на отряда беше назначенъ новъ
началникъ, офицеръ съ добри морски познания, при
това миньоръ по специалность. Отрядътъ се подбодри и настроението се повдигна, ала напраздно. И
новиятъ началникъ се оказа сжщо безъ инициатива
и при това пропитъ съ недоверие къмъ боевата
годность на нашитъ корабчета. Известенъ като до
бъръ началникъ за мирно време, той се провали
като боенъ. Още единъ пжть всички преживъха
разочарование и убеждението, че флотътъ ни не
може да действува, си пробиваше дълбоки корени.
До като флота изживеваше своите мжки по
командването си, действията при Чаталджа се за
почнаха и бъше нуждно да се излъзе отъ това по
ложение. Въпросътъ б%ше да се намъри човъкътъ.
И той се намъри въ лицето на запасния капитанъ
II р. Дим. Добревъ, уволненъ въ надвечерието на
войната като неудобенъ и размиренъ офицеръ.
Взелъ участие въ Руско-Японската война, като доброволецъ, той б^ше единствения богатъ съ боенъ
опитъ морякъ. Правилната оценка би го оставила
на чело на създаващия се флотъ, но вмъсто това,
той е уволненъ тъкмо когато ние се готвехме за
война. Печална действителность!
Нуждата наложи въ всъки случай този онеправданъ офицеръ, виканъ отъ запаса, да заеме найотговорния постъ презъ войната. Задачата си той
изпълни блестящо и бждещето ще го отбележи ка
то най-големия ни морякъ.
На 28. октомври капитанъ II р. Добревъ пое
командването.. Вечерьта сжщия день отряда отъ 6
торпедоносеца излезе въ далечно кръстосване, пър
во такова, извършено при пъленъ съставъ отъ както
флотътъ сжществуваше. Преди излизането, въ съб
рание на командиритъ, к-нъ И р. Добревъ, въ приежтетвието на Началника на укрепения пунктъ ген.
майоръ Янковъ, обяви задачата на торпедоносците
и даде своитъ нареждания. Ясни и кратки. Ще се
търси турския флотъ и безразлично кжде е и въ какъвъ съставъ, ще се атакува. Установиха се главнитъ бойни сигнали и се пожела пъленъ успъхъ.
Самоувърениятъ и бързъ начинъ на действие
прероди отряда. Апатията изчезна, у неуверените,
може би, се повиши .чувството на самосъхранение,
но отстжпването беше невъзможно.
Първото кръстосване свърши благополучно.
Неподготвенитъ торпедоносци се завърнаха на дру
гия день 11 ч. по обЪдъ. Противникъ не срещнаха,
претърсиха срещнатия италиянски търговски корабъ,
който пжтуваше отъ Кюстенджа за Цариградъ. Корабътъ не носъше нищо подозрително, но той е за-

Год. IX. Брой 9.

Морски Сговоръ

Страница 7.

Турскиятъ кръстосвачъ „Хамидие"-

несълъ въ Цариградъ вестьта, че българскиятъ
флотъ действа.
Фактътъ, че нашите торпедоносци извършиха
това отрядно плаване бъше вече успъхъ, а изпъл
нението му можеше да радва всекиго.
Такива нощни кръстосвания се предприемаха
всъки 2—3 дена. Презъ това време к-нъ II р. Добрезъ успъ да нареди една сносна информационна
служба, чрезъ връзкитъ си съ гръцкия консулъ въ
Варна.
Всвко ново излизане вече ставаше при една
по-опредълена обстановка и цель.
Торпедоносците излизаха, когато се имаха све
дения за тоаарението и тръгването на транспорти
те и появяването на турския флотъ около Кюстенджа.
Така бъше проследенъ ромънскиятъ параходъ
„Принцеса Мария", натоваренъ съ контрабандна сто
ка за Цариградъ.
Огрядътъ беше го открилъ и подгонилъ. Параходътъ разви максимална скорость и можа да из
бегне. Следъ нъколко часово преследване б е изосгавенъ, защото отряда не можа да развие скорость
по-голъма отъ 20 мили въ часъ. Тия два факта на
правиха вече не сигурно използването на морския
лжть за турцитъ.
При едно подобно излизане отряда се натъкна
на лошо време. Не можеше да се развие ходъ поголъмъ отъ 10 мили въ часъ. Вътърътъ и ВЪЛНИГБ
првчгха на съвместното плаване и торпедоносците
трудно се държеха въ строя. При завой на курса
сь едно намаление на хода стана сблъскване меж
ду два торпедоносеца и Н-ка бъ принуденъ да се
върне съ отряда, безъ да може да извърши нъщо.
Повредите на сбпъскалигБ се торпедоносци имъ
позволиха, безъ да излизатъ отъ строя, да се завърнатъ съ отряда.
Следъ тоя несполучливъ походъ бойната сила
на флота ни временно намалъ. До завършване на
ремонта, който щъше да трае'до 10 дена, годни ос
танаха само 4 торпедоносеца. Времето сжщо нъкол
ко дена продължаваше да е лошо и задържа от
ряда въ Варна.
Торпедоносците се стътаха въ всъко отноше
ние. Обърна се внимание на сигнализацията. Н-ка
се зае съ упростяването й и по-сериозното усвоя
ване отъ екипажитъ.
На 7. ноемврий с. ст. (2О.Х1. н. с.) се получиха
сведения, че два специално а н г а ж и р а н и (тъй
като обикновените параходи се въздържаха) еги
петски транспорта „Акъ-денизъ" и „Кара-денизъ", съ

контрабандна стока (артилерия и военни припаси),
натоварени въ Кюстенджа, ще тръгнатъ вечерьта за
Цариградъ. Около Кюстенджа било забелязано
присластвието на турски военни кораби.
Организираната по домашенъ начинъ инфор
мация на Н-къ отряда даде блестящи резултати. Той
беше всвкога въ течение на движението на турскиГ Б кораби, и по-рано, и по-пълно осведоменъ, отъ
колкото пристигаха сведенията на официалната ра
зузнавателна служба.
Както всвкога, така и на 7/2Оноемврий 1912 г. кап.
II р. Добревъ даде своитъ нареждания вечерьта непосръдственно преди тръгването. Инструкциите бъха кратки: При среща съ неприятеля, по дадения
сигналъ отъ началника, ще се атакува противника,
като всъки торпедоносецъ се доближи до торпеденъ изстрелъ. Презъ време на атаката никакви но
ви разпореждания да не се очакватъ. Командиритъ
ще изпълнятъ дълга си и ще се оттеглятъ следъ
боя на сборенъ пунктъ около Батово. Въ случай на
нужда следъ боя началникътъ ще вдигне бълъ стожеренъ огънь за съсредоточаване.
Обикновено презъ деня, никой освенъ Н-ка не
знаеше, ще има ли походъ презъ нощьта. Торпедо
носците всвкога биваха готови, единъ часъ следъ
получаване на заповъдь да излъзатъ, а двата отъ
тъхъ можеха 15 минути следъ заповъдьта да се снематъ отъ вързала.
Това правеше излишни каквито и да било
предварителни разпоредби и приготовления и из
ключваше възможностьта любопитните очи и уши
да узнаватъ намъренията на началника.
На 7.Х1.1912 г. въ 8 ч. вечерьта се получи запо
въдь за излизане.
Къмъ 9 : / 2 часа вечерьта 4 торпедоносеца: „Ле
тящи" — командиръ лейтенантъ Альовъ, „Смъли"—
командиръ лейтенантъ Недевъ, „Строги" — коман
диръ лейтенантъ Стояновъ и „Дръзки" — командиръ
мичманъ I р. Куповъ (Н-къ отряда държи знамето си
на „Летящи") излъзоха отъ пристанището.
Нощьта беше ясна и лунна. Почти пълната
луна се е издигнала доста надъ хоризонта и отъ
време на време се закрива задъ облацитъ. Морето
е тихо. Торпедоносцитъ свободно могатъ да развиятъ пълния си ходъ.
Още съ излизането си отъ пристанището тор
педоносците биятъ бойна тревога, Приготвятъ се за
атака. Хората еж разпределени. Стражата заема
местата си. Чувства се нъкакво особнб повишено
настроение. Торпедоносцитъ единъ следъ другъ, на
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разстояние до ЮО метра, се промъкватъ покрай маневъръ му дава възможность да се сближи на
Евксиноградъ и вземагъ курсъ Ю 60° И. На чело е 50—60 метра и почти въ упоръ, при минавание по
началникь отряда. Строй върволица. Ходъ 14 мили край стената на „Хамидие", дава изстрелъ въ 0 ч. 53 м.
Торпедото попада въ носовата часть около
въ часъ. Привичното око на моряка ясно различава
ТЪМНИГБ силуети на четиритъ черупки, израснали предния стожеръ. „Хамидие" за моментъ престава
вече въ гиганти, които носятъ въ себе си победата да стреля и силно клюмва съ носа си.
и успаха на България.
Отъ тоя моментъ действията на торпедоносци
ВъОч. 35 м. на 8/21 ноемврий 1912 г. въ дъсно по тъ преставатъ да се подаватъ на общи наблюдения
курса, на разстояние 3 мили, се открива тъмна маса и всЬкой действува по свое усмотрение и рискъ.
— силуетъ на корабъ въ пъленъ мракъ. Очертания
Къмъ мъстото на атаката се приближаватъ
та му се проектиратъ на по-свьтлия фонъ на хо други кораби, които Елизатъ въ артилерийски дву
ризонта. Той е забелязань едновременно отъ всички бой съ срещнати наши торпедоносци. Стреля се отъ
торпедоносци.
всички страни. Очертаватъ се силуети на кораби
Отъ челния торпедоносецъ се предава по тай типъ „Самсунъ" и „Ядигяръ-Милетъ".
ния фенеръ сигналъ: „Виждамъ неприятеля въ дъс
/Артилерийската стрелба става безредна. Тор
но". Последователно този сигналъ се повтаря отъ педоносцитъ губятъ ориентировка. Наши и неприя
2. и 3. торпедоносецъ. Не завършилъ първия сиг телски торпедоносци се разбъркватъ.
налъ, началникътъ дава вторъ: „Атакувамъ непри
Презъ този периодъ ще изнесемъ действията
ятеля". Репетиратъ се наново сигналите.
само на торпедоносецъ „Дръзки"; за другитъ ще
Ходьтъ на торпедоносците се увеличава по требва да си кажатъ думата останалитъ командири.
следователно до пъленъ. Това разтегля линията до
Следъ торпедния изстрелъ „Дртзки" излиза
1 Ч-> километра. Освенъ първия, торпедоносцитъзадъ „Хамидие" и прави завой въ лъво съ разчеть
правять отклонения въ дъсно, разпръсватъ се вее- да мине, ако се окаже възможно, въ догонване съ
рообразно.
лъвата си стена. Въ момента на циркулация, при по
Противникътъ съ б.чвенъ ходъ дър
ложение на описана \'.> окржжность,
жи С (северъ) и като че ли не за
задъ кърмата въ дъсно се вижда
белязва торпедоносцитъ.
торпедоносецъ, нассченъ праЕо на
Въ 0 ч. 45 м. първия гъ торпедо
него, съ пъленъ ходъ. Не се разбира
носецъ, наближилъ до 600 м., при ье
нашъ или чуждъ корабь е. Поло
съвсемъ установенъ курсъ и подъ
жението е критическо. Още нъколко
остъръ жгълъ на противника, дава
секудни и сблъскването е неизбъжторпеденъ изстрелъ, имайки циркуно. Очертава се вече, че е нашиятъ
лационно движение.
миноносецъ „Строги". По ударитъ на
Въ сжщия моментъ огъ неприя
звънеца се разбира, че на „Строги"
телския корабъ, който се оказва кръснамаляватъ хода. На „Дръзки" въ
тосвача „Хамидие",се извива зелена
сжщия моментъ се поставя право
сигнална ракета и веднага се открива
кърмилото и се увеличава до пъ
честа артилерийска ст релба по всички
ленъ ходъ. Отъ тржбитЬ почватъ
торпедоносци. Следъ изстрела „Ле
да излизатъ пламъци, обстоятелство,
тящи" продължава да завива въ лъкоето открива хубзьа цель за про
во. Следващиятъ
го торпедоно
тивника.
сецъ „Смъли" прави по-голвми сбли
„Строги" настига „Дръзки", слабо
жения. Въ 0 ч. 47 м. дава изсгрелъ,
го чуква въ дтзсната предпя часть и
продължава да се движи по курса
торпедоносците благополучно серазси. Въ тоя моментъ бива силно обдтзлятъ и се губятъ въ тъмнината.
стрелванъ и за да избтзгне попаде
„Дръзки" намалявп хзда за да се
нията, извива силно въ лъво. При
Началникъ отряда на нашити
спратъ пламъцитъ. Окончателно се
бързото поставяне на кърмилото, торпедоносци — кап. 11 р._ Дим. загубва всъчаква ориентировка. Отъ
Добревъ, сега зап. кап. 1.'рангъ,
поврежда се кърмилната машинка и
всички страни се мвркатъ силуети
адвокатъ, въ София
торпедоносецътъ, съ заклинено кър
на торпедоносци. Прави впечатление
мило, почва да прави циркулация. Спира хода си и като че ли морето гъмжи отъ кораби. Безредна ар
се заема съ освобождаване кърмовия приводъ за тилерийска стрелба се води по всички направления.
ржчно управление. „Смъли" получава попадение,
Виждатъ се дългиттз силуети на турските из
парчета отъ разривенъ снарядъ, които раняватъ требители, а между тъхъ сноватъ нашитъ. За тор
единъ човтзкъ и пробиватъ кожуха на машинното педенъ изстрелъ не може да се мисли. Целитъ бър
отделение.
же се появяватъ и изчезватъ по най-разнообразни
Въ това време ясно се забелязва завиване на направления. Тукъ „Дръзки" получава попадение въ
противника въ лъво. Откланя курса си на западъ. димовата тржба. Снаряда пробива отъ дветъ страни
Торпедоносецъ „Строги" в ъ О ч . 50 м. подхож тънката ламарина на тржбата и полътява въ море
да на торпеденъ изстрелъ и отъ разстояние 200 м. то. По всичко личи че удъра е отъ много близко
пуща торпедото си. Изстрела е направенъ прежде разстояние и при това съ бронебоенъ 47 мм. или
временно, което се вижда по фосфорисциращата сле 57 мм. снарядъ. Почти всички торпедоносци издада, която пресича курса на противника предъ носа му. ватъ огнени езици отъ тржбитъ си.
Последния миноносецъ „Дръзки" подхожда
На стожера на единъ торпедоносецъ блъсна
къмъ изстрелъ при положение на твърде остъръ бълъ фенеръ — условенъ сигналъ за сборъ на на
жгълъ, имайки противника вече въ лъво и почти шия отрядъ.
на носа. „Дръзки" се откланя на лъво, пресича кур
Отбивайки се съ артилерийски огънь отъ
са на „Хамидие", лъга на контръ курсъ по дъсната
срещнатите кораби, „Дръзки" се насочва къмъ бъстена и отива на сближение по сжщия курсъ. Тоя
лия фенеръ. Артилерийската канонада остава задъ

Страница 9.

Морски Сговоръ

Год. IX. Брой 9.

гьрба ни. До белия фенеръ се очертаватъ силуети лание да се избегватъ изненади предъ самата атака.
те на два наши торпедоносци. На сбора се явяватъ Манипулацията съ тржбите е доста затруднителна
всичко три кораба, едина липсва. Неволна въздиш и за да не се внася смущение, се обезпечаватъ
ка се изтръгва отъ всички и ВСБКИ е пожалилъ за и двете стени поне съ по едно торпедо.
губения другарь.
За втори изстрелъ требва да се маневрира съ
Явилит% се на сборния пунктъ торпедоносци торпедоносеца. Въ тоя случай, само ако противника
се оказаха „Летящи", „Строги" и „Дръзки". Начал- е на котва, е възможенъ последователния втори
никътъ построява отряда въ върволица и се насочва ударъ. При разминаващи се противници вторъ из
съ курсъ къмъ западъ. Открива се носъ Калиакра. стрелъ може да бжде даденъ при второ подвежда
Новъ курсъ юго-изтокъ, отъ кждето се чува още не за атака. Обаче тукъ се губи главния елементъ
далечна канонада. Канонадата скоро престава. На на успеха — изненадата. Освенъ това торпедонос
около нищо се не вижда. Разнасятъ се отделни ците требва да излезатъ отъ сферата на действи
гърмежи.
телния огънь, да се организиратъ наново. По чисто
Огрядътъ прави няколко кръстосвания и се психологически причини това организиране става
насочва къмъ определеното МБСТО за рандеву при бавно. Губи се време, нощьта минава, преимущес
твата, тъмнина и изненада, на малките торпедни
Батово.
Морето е спокойно и едва колеба.е могжщата кораби пропадатъ. Противника сжщо успева да се
си гръдь. Луната се е склонила на западъ, прикри организира или пъкъ има пълна възможность да
та зздь облаци. Въ Д-БСНО се описва черния сипуетъ избегне. При наличие на мною торпедни кораби
на Калиакра. Торпедоносците единъ задъ други, последователни атаки се извършватъ отъ саместокато закачени, пронизватъ мрака и водата, а хора птелни дивизиони при определенъ отъ по-рано редъ.
та носятъ въ сърдцата си вели
Опити за втори изстрелъ
ката радость за първата си по
-V
еж правени отъ нашите тор
беда.
педоносци, но еж излезли не
сполучливи, благодарение нз
Наоколо нищо не напомня, че
срещата съ изтребителите. По
преди часъ — два се е разигра
изтребители не е можело да
ла кървава трагедия.
се стрел \ защото техното поя
На разсъмване отряда се при
вяване е бивало внезапно и не
бира въ Варна. Предъ входа на
всекога отъ страна на действу
залива се вижда силуета на
ващата стена и винаги не е въ
нашъ миноносецъ, идещъ на
изгодна за изстрелъ позиция.
среща. П о к а з в а опознателни
При сериозни и продължи
сигнали — „Смели".
телни обучения и тренировки на
И радость, и недоумение!
екипажите на торпедоносците
Оказва се, че следъ кг то поза двустранно използване на
правилъ повредата на кърми
торпедните тржби, може за въ
лото, „Смели" изгубилъ отряда.
бждеще да се дестигнатъ поСреща се съ неприя'елските
сполучливи удари.
изтребители, разменя неколко
Но за честьта на нашите
^артилерийски изстрела и поне
торпедоносци тртбва да каже ималъ раненъ на борта си,
жемъ, че те произведе ха пър
отправилъ се за Варна. Следъ
вото си тактическо учение при
стозарване ранения, излиза да
пълна бойна обстановка и попосрещне отряда.
женаха първата славна победа
Проведената атака на наши
на малкия ни флотъ.
т е торпедоносци е класически
примеръ на водене подобенъ Кап. II р. о. з. Г. Куповъ - преподаватель въ
Следъ Руско-Японската вой
Морското училище. Презъ време на Балкан на атаката на българските тор
морски бой.
ската война и атакуването на кръстосвача
Добре осведоменъ за състоя „Хамидие",въчинъ мичманъ 1.р., командувалъ педоносци беше единствената
произведена точно по изискванието на противника, Н-къ от
торпедоносеца „Дръзки".
ряда изненадва противника съ явяването си и ПО нията на правилата за торпедна тактика. Поуката
този начинъ осигурява половината успехъ. До тор огъ Руско-Японската война беше отхвърлила стойпедните изстрели действията на торпедоносците еж ностьта на твърде малките торпедоносци като на
шите. Но действителностьта показа, че обстанов
безупречни.
Развръщането на отряда е и. пълнено отлично. ката е твърде важенъ елементъ въ морския бой и
Въ ударите еж допустнати грешки, които даватъ при високъ духъ на хората, всека черупка може
да бжде съ полза употребена.
като резултатъ само едно пппадение.
Това еж положителните страни, които прояви
Първиятъ и вторият а торпедоносецъ стрелятъ
на циркулация, безъ да изчакатъ момента на най- нашиятъ флотъ за успеха си. За него му помогна
благоприятното положение. Третиятъ торпедоносецъ ха и турците. Вънъ отъ всека критика е начина,
дава изстрела си подъ остъръ жгълъ и преди вре по който т е поддържаха охраната на толкова важ
ме. Четвъртиятъ, който има най-дълго време да се ната комуникация. Те най-грубо пренебрегнаха
справи съ обстановката и да се корегира, достига основните стратегически и тактически моенно-морски принципи. Транспортътъ се извършваше нощно
до верния ударъ.
Ни единъ отъ торпедоносците не е могълъ да време. Минаването по край неприятелската база
стреля съ второто си торпедо. Това се дължи на ставаше при най-благоприятните за нападение отъ
технически причини. Двете торпедни тржби еж пос- противника (българите) условия. Охраната се въз
тввени на единъ общъ фундаментъ, но въ противо лагаше на кръстосвачи като „Хамидие" и „Меджиположни страни. Това е било предизвикано отъ же- дие", придружени отъ торпедоносци. Торпедоносци-
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тъ се отдалечаваха отъ голъмитъ кораби и като че
ли образуваха стражева верига по край нашите бре
гове. Абсурдъ въ военно морско отношение при да
дената стратегическа обстановка. Ако турцитъ еж
се смътали за абсолютни господари на Черно море,
начина на действието имъ показва пълно невежесство въ познаване на елементите на морската война.
Изглежда сжщо така, че лошо е била органи
зирана опознателната сигнализация при срещата.
Подаването ракета отъ „Хамидие", следъ изстрела
на „Летящи", иде да покаже, че турскиятъ корабъ е
очаквалъ своитъ торпедоносци и пръвъ той имъ по
казва опознателенъ сигналъ. Яко турците еж забе
лязали по-рано нашитъ кораби и еж ги допустнали
да се промъкнатъ на близко разстояние, това е непростителна грешка.
Разглеждайки следъ 20 години тоя боенъ активъ на българския флотъ, човъкъ не може да не
се възхити отъ славното дъло на нашите моряци.
Не е велика по своитъ материални постижения тая
победа, а по проявата на мощния български духъ.

Год. IX. брой 9\

Флотътъ съ тая атака изкупи всички гръхове и си
създаде единъ мораленъ капиталъ, отъ лихвите на
който ще приживъватъ нъколко поколения. Атака
та на „Хамидие" е богата илюстрация за доброто и
лошото въ нашата държавна военна организация.
Политическитъ последици на морската ни по
беда бъха грамадни. Веднага се почувствува раз
ведряване на стегнатата политическа обстановка въ
Лондонъ и преговоритъ взеха едно благоприятно
направление. Ако не съумехме да го използваме,
нека за това носи гръха нашата дипломация, ста
ра грешница, която има гениална способность да
обръща въ поражение всички успехи, на българ
ското оржжие.
Че успаха на атаката е билъ отъ голъмо зна
чение доказва факта, че още сжщия день Н. В. Царь
Фердинандъ, въ качеството си на главнокомандующъ,
телеграфически награди Н-къ отряда съ воененъ орденъ за храбрость Ш ст. — отличие, което се напра
ви въ флота единственъ пжть за презъ цълата
Балканска война.
' Г. Куповъ.

Мичманъ 1 рангъ К Минковъ.
ВЗРИВЯВЯНЕТО НЯ ТУРСКИЯТЪ КРЪСТОСВЯЧЪ „ХЯМИДИЕ" ПРЕЗЪ НОЩЬТЯ
НЯ 7. СРЕЩУ 8. НОЕМВРИ 1912 ГОДИНЯ.
*
Подъ горното заглавие, въ руското военно спи
* *
сание „Морской сборникъ" (Петербургъ, книжка
„Въ Вашитъ, а особенно въ чуждестранните
№ 1 отъ 1913 г., стр. 145—148), е отпечатано пие- вестници и списания, много погрешно беше предамото на българския мичманъ I рангъ К. Минковъ, дено известието, че нашитъ торпедоносци атакували
изпратено до редакцията на списанието „Морски турския кръстосвачъ „Хамидие" при Деркось, че
сборникъ". Мичманъ I рангъ К. Минковъ *) е учас- торпедитъ били пуснати отъ разстояние 2000 метра
тникъ въ атакуването на тур
и че нашитъ т о р п е д о н о с 
ския кръстосвачъ „Хамидие
ци били потопени. Предъ
Той е билъ помощникъ команвидъ на това, че тази атака е
диръ на торпедоносецъ „Дръз
единствената следъ руско-японки" и самъ е изстрелялъ тор
ската война, която е изпълне
педото, което улучи и повреди
на при пълна бойна обстановка,
тежко турскиятъ кръстосвачъ.
въ открито море, въ време на
За да напише това писмо той
движение и следователно пред
е билъ подтикнатъ отъ обстоя
ставлява интересъ за всеки мотелството, че следъ атаката вър
рякъ, а особенно за моряците—
ху турскиятъ кръстосвачъ „Ха
торпедисти, азъ, като участмидие" (презъ време на Бал
никъ въ тази атака, ще се по
канската война), чуждата об
старая да изложа сжщностьта
ществена и военно-морска пре
на работата, още по-вече като
са е дала множество неверни
имате предъ видъ, че всичките
* 42»/. 5- V Г
сведения за тази атака, нъкои
наши офицери-торпедисти еж
отъ които еж били съ тенден
възпитаници на руската офи
ция да умаловажатъ постигна
церска торпедна школа.
тите резултати и да засънчатъ
Следъ разгромяването на тур
славата, която българскиятъ
ската армия отъ нашите войски,
воененъ флотъ доби чрезъ нея.
тя се лиши отъ артилерията си,
~Ш>****~
г, *
Тукъ по-долу ние даваме пре
всичките й складове попадна
.-"?
вода на това писмо по-случай
ха въ наши ржце и тя по необдвадесето годишнината отъ ата
ходимость требваше да потърси
отъ
ката. То е много интересно и ,.
1 ь>
чужбина орждия, коне и
и
е отъ значение за нашата мор Мичманъ 1 р. Кирилъ Минковъ, помощникъ ,- ^ *
А
ска история, а до сега бъше командиръ на торпедоносецъ „Дръзки" презъ сюини припаси. Освенъ това за
време на атаката върху турския кръстосвачъ изхранването на армията И Цаизвестно само на единъ тъсенъ „Хамидие". Загиналъ на руска мина презъ свъ- риградъ имъ бъше необходикржгъ наши моряци.
товната война на 26.1Х.1916 г. въ чинъ капи- м о ж и т о > к а квото ТЪ НЪмаха.
танъ*лситснант"ь.
—
'
Единствениятъ пжть за получа*) Мичманъ 1 рангъ Кирилъ Минковъ, единъ спосо- ване на ВСИЧКО необходимо ОТЪ чужбина бъше: Гербенъ български морски офицеръ, загина като командиръ мания — Австрия — Ромъния — пристанището Кюсна минната рота въ чинъ капитанъ-лейтенантъ презъ вре- т е н д ж а _ Ч е р н о м о р е _ Босфора. За осигуряването
г
г
ме на свътовната воина (26.1Х.1916 г.) въ Варненския за^ г
«ии^лвипчи
на т03и
ливъ при почистване на северния проходъ отъ вражески
пжть отъ нападението на нашия малъкъ
(руски) мини.
флотъ (или както е казано въ една руска спра-

,'-Л
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ПОВРЕДЕНИЯТЪ ТУРСКИ КРЪСТОСВНЧЪ „ХЯМИДИЕ".

Следъ -атакуването на турския кръстосвачъ „Хамидие" въ английското списание „Тпе Ши$1га1ес1 Ьопйоп Ме«з" (Уо1. 142,
№ 3849, 25.1.1913 г.) отпечатаха тукъ препечатанитъ снимки. Горе се вижда бътащия следъ атаката турски кръстосвачъ
„Хамидие" за да се скрие въ Цариградъ, пжтувайки съ наклоненъ носъ. Подъ нея отдолу се вижда заравящия се въ во
дата носъ на кръстосвача. Най-отдолу въ ср-вдата се вижда командирятъ на турския кръстосвачъ „Хамидие"—капитанъ
Хюсеинъ Рауфъ. Въ лъво отъ него се вижда какъ е изглеждалъ „Хамидие" въ Цариградъ преди да вл-Ьзе да се попра
вя въ сухия докъ — повредената часть на носа му е б и л а П кв. ярда (около 10 кв. м.). Въ дъсно се вижда какъ е из
глеждалъ „Хамидие" следъ поправката му.
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вочна книжка — „флотъ, който нъма никакво зна
чение") турцйтъ- отделиха половината отъ флота си.
Азъ оставамъ Вие да прецените значението на
тази мърка, както по отношение на насъ, така и по
отношение на турцитв. Останалата половина отъ
турскиятъ флотъ бъше заета съ обстрелването на
нашити войски за да им ь попръчатъ да се движат ь
кьмъ Цариградъ. По този начинъ задачата на гръц
кия флоть бъше извънредно много опростена и той
можеше да хазяйничи въ Архипелага като у дома си.
Нашите морски сили Ви еж известни: Кръстосвача „Надежда" (700 тона водоизмъстване) и
шесть 97 тонни торпедоносци, срещу които Турция
противопостави половината отъ флота си. Само то
ва обстоятелство, взето отдълно, бъше една военна
печалба за България.
Нашитъ планове и нашитъ предидущи дей
ствия въ случая не еж интересни и затова азъ нтзма
да се спирамъ върху тъхъ. Презъ нощьта на 7. сре
щу 8. ноемврий (ст. ст.)1912г., на линията носъ Ка
лиакра — носъ Емине се бъха разположили, съ цель
да прикриятъ пжтуващитъ' отъ Кюстенджа за Ца
риградъ транспорти сь воененъ товаръ, следнитъ
турски военни кораби: броненосецътъ „БарбаросъХайрадичъ", кръстосвачътъ „Хамидие", миннитъ
кръстосвачи „ П е й к ъ - и - Ш е в к е т ъ " ,
„Беркъ-иС а т в е т ъ " , Пеленкъ-и-Дерия", контъръ торпедоносцитъ „Ядигиаръ-Милле", „Самсунъ" и други. Из
лезли огъ Варна, въ 12 часа и 40 минути следъ
полунощь, на 30° на дъсно отъ нашия курсъ, на 32
мили на изтокъ отъ Варна, ний забелязахме тъменъ
силуетъ на неприятелски корабъ. Нощьта бъше лун
на съ лека мъгла. Веднага се насочихме къмъ не
приятеля и започнахме да се приближаваме къмъ
него съ пългнъ ходъ. Пжтувахме въ строй върво
лица. Щомъ бъхме забелязани отъ кръстосвача да
доха една ракета и откриха отчаена стрелба. На
дадената отъ кръстосвача ракета отговориха други
3—4 неприятелски кораба.
Първиятъ торпедоносецъ, минавайки на раз
стояние 500 метра, пустна торпедо, вториятъ успъ
да се приближи на 300 метра, третиятъ на 150 м.,
а четвъртиятъ, на който бЪхъ и азъ *), (командиръ
— мичманъ 1 р. Г. Куповъ **) мина покрай стената
на неприятеля на разстояние 50 — 60
метра. Азъ държахъ дръжката на тор
педния апаратъ и въ този моментъ
чувствувахъ, че еждбата на неприятел
ския кръстосвачъ е въ моитъ- ржце
и че е достатъчно само едно дръпване
за да го изпратя на дъното на морето
или най-малко — да го повредя тежко.
*) Мичманъ I рангъ Минковъ, завършилъ руското морско училище въ Петербургъ, а презъ есеньта 1912 год. — завършилъ руската офицерска торпелна школа.
**) Завършилъ сжщо руското морско
училище въ Петербургъ.

Дръпнахъ дръжката, следъ 3—4 секунди чухъ страашенъ взривъ и видъхъ грамаденъ воденъ стълбъ.
Кръстосвача като че се наклони. Неможахъ да ви
дя добре направеното разрушение отъ взрива, тъй
като ние се разминахме много бързо (пжтувахме съ
скорость 26—27 мили въ часъ), но следъ моя сполучливъ изстрелъ той престана въ продължение на
5—6 минути да стреля, което о б с т о я т е л с т в о
ни даде възможность, както ний самитЪ, така и
останалитъ торпедоносци, да се отдалечимъ бла
гополучно. Никой не откри прожекторъ. Изненада
та е била тъй голъма за турцшъ, че ние, които
минахме на 50 метра отъ стената на кръстосвача,
не получихме нито единъ снарядъ и не б-вхме нйкакъ повредени. Само димната ни тржба бъше про
бита отъ влъзълъ и излъзълъ 47 мм. снарядъ.
Не бъхме още успъли да се отдалечимъ 3—4
мили отъ кръстосвача, когато ни нападнаха контъръ-торпедоносцитъ „Ядигиаръ-Милле", „Самсунъ"
и още два други; Т-Б откриха орждейна стрелба.
Ний сжщо не имъ останахме длъжни и започнахме
да стреляме отъ нашити 47 мм. орждия. Турците,
които имаха голямо преимущество въ скоростьта
си (28—35 вжзела въ часъ), бързо се отдалечиха.
Следъ 20 минути се натъкнахме на бързащитъ на
помощь м и н н и кръстосвачи^„Пейкъ-и Шевкетъ"
и „Беркъ-и-Сатветъ". Неможахме да ги атаку
ваме, защото разстоянието до тъхъ беше голъмо;
само си размънихме нъколко изстрела и се разми
нахме. Едвамъ къмъ разсъмване, когаю приближа
вахме къмъ Варна, забелязахме, че стрелящия отъ
далечъ по насъ корабъ билъ броненосеца „Барбаросъ-Хайрединъ". Кръстосвача „Хамидие" не се виж
даше по хоризонта.
Разглеждайки резултатитъ отъ торпедната ата
ка констатирахме, че четиритъхъ наши торпедонос
ци еж пустнали последователно 4 торпеда,отъ кои
то е попаднало въ цельта едно т. е. 2 5 % . Групови
торпедни изстрели не сме давали. Кръстосвача „Ха
мидие" е повреденъ тежко и изваденъ отъ строя;
споредъ Н^БКОИ телеграми той едвамъ не е потъналъ
преди да бжде вкаранъ въ дока въ Златния рогъ
за поправка. Говореше се, че единъ турски контъръторпедоносецъ билъ разстрелянъ отъ своитъ кораби
и потъналъ.
"
Ний нъмаме никакви загуби. На
?
два наши торпедоносеца еж пробити
V отъ снарядъ димовит-в тржби и е ра•'.< ненъ само единъ морякъ леко. Вземай
ки подъ внимание че ний тръбваше да
се сражаваме последователно съ по
ловината на турския флотъ и че не
сме дали никакви жертви тръбва да се
признае, ,че получения резултатъ е мно
го добъръ".
Варна, 2О.Х1Л912 год.

Стожера на корабъ „Дръзки"

М О Р С К И Я

М У З Е И

при Българския Народенъ Морски Сговоръ се помещава въ девическата< гимназия
„МЯРИЯ

ЛУИЗЯ" — ВНРНН.

Музея е отворенъ ежедневно отъ 9—13 и отъ 15—19 часа.
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ТОРПЕДОНОСЦИТЕ „ХРАБРИ" И .СТРОГИ" ПРОТИВЪ ТУРСКИЯ ФЛОТЪ.
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Първата схватка па н а ш и я флоть съ турския на 6.Х.1912 г., съ к о й т о б о е н ъ е п и з о д ъ н а ш и я т ъ м а л ъ к ъ , но х р а б ъ р ъ черном 5 р с к и флотъ тури н а ч а л о т о на Балканската в с й н а на море. В ь тази схватка участвуваха: торпедоносеца „ Х р а б р и " съ к о м ч н д и р ъ Р. Сераф ш о в ъ (сега п о к о й н и к ъ ) , младши офицеръ мичмамъ 1 р. О б р Ъ ш к о в ъ (сега з а п . к а п . лейт.) и м е х а н и к ь
Ил. К у н е в ъ (сега з а п . т е х н . к а п и т а н ъ лейтенантъ) и торпедоносеца „ С т р о г и " съ к о м а н д и р ъ лейтенантъ П. Стояновъ (сега
-I п. к а п . I I . р. — Председатель на Гл У п р . Ттзло на Б. Н. М. С ) , младши офицеръ м и ч м а н ъ I. р. Пр. Л я п ч е в ъ (сега п с к с й н и х ъ ) и м е х а н и к ь Г у ч е в ь (сега въ з а п а с ь ) . Този акварелъ е рисуванъ отъ Младши о ф и ц е р ь на т о р п е д о н о с е ц ъ „ Х р а б р и "
м и ч м а н ъ 1. р. Вл. О б р Ъ ш к о в ъ веднага следь б.Х.1912 г. и въ н е г о събитието е предадено в ъ г о л ъ и а т о ч п о с т ь .
Д и м и т р ъ Д Д о б р е в ъ , адвокатъ
К а п и т а н ъ I р а н г ъ . о. з.

ИЗЪ ДЕЙСТВИЯТА НА ФЛОТА ПО СЛУЧАЙ ДВАДЕСЕТЪ ГОДИШНИНАТА ОТЪ
БАЛКАНСКАТА ВОЙНА.
(Спомени).
Мобилизацията на 17. септ. 1912 г. ме завари въ граничния съ Турция постъ. Следъ като се почна
Русе, кждето бъхъ пристигналъ по работа. На 18. войната, следъ време, всичко уредихме и доуресутриньта тръгнахъ за София, безъ да сваря да се дихме. Презъ това време Варна б-вше възведена
видя съ генералъ Радко Димитриевъ, който беше въ укрепенъ пунктъ, обявена въ обсадно положе
тогава началникъ на III. Инспекционна Область и ние и причислена къмъ театра на военнит-Ь дей
който безъ друго щъше да ме задържи въ Щаба ствия и поставена въ подчинение на Главната квар
на III. Армия, ако бЪхме се видели. На 19. сут тира. По тоя случай азъ получихъ назначението
риньта пристигнахъ въ София и на 20. сутриньта, да бжда плацъ-комендантъ на Варна съ правото
навлъкалъ на ново формата на морския офицеръ, да повдигамъ наказателни преследвания и отдазаминахъ за Варна, гдето, споредъ мобилизацион вамъ виновните долни чинове и гражданските ли
ното назначение, б-Ьхъ прикомандированъ къмъ ца за сждене на Военно-полевигв сждилища. Не Щаба на флота. На 21. се явихъ въ Щаба на фло сварилъ още да поема изпълнението на новата
та и веднага бЪхъ натоваренъ съ доуреждането длъжность, бъхъ натоваренъ съ нова, още по-теж
наблюдателно-семафорната служба по Черномор ка и отговорна работа. Началника на Укрепения
ското ни крайбр-Ьжие. Тая служба по мобилиза пунктъ, той и началникъ на флота, Подполковникъ
ционния планъ б%ше добре разработена, остава тогава Лудогоровъ, ме познаваше отдавна и по
ше само да се приложи писаното на Д-БЛО. Нала ради това не се двоумеше да ми възлага най-гежгаше се часъ по-скорошното уреждане наблюде КИТТБ и отговорни работи. Началникъ щаба му, лей
нието на крайбрежието, поради което къмъ края тенантъ Ганчевъ, мой добъръ приятель и съслуна м. септември съ два торпедоносца хората бЪха живецъ въ Флота, съ когото почти двадесеть горазпратени по наблюдателните пунктове отъ ро- дини братски д-влихме флотски скърби и неволи,
мънската до турската граници. По отношение на- помагаше отъ все сърдце да се засили още поблюдението на крайбрежната зона на Черното мо- вече в-врата на подполковникъ Лудогорова въ менъ
ре може да се каже, че въ продължение на Н-Б- И още по-вече да ме отрупватъ съ тежките и от
колкото дена, съ които разполагахме до разпра- говорни работи.
Въпреки обявеното и въ странство преду
щанието на хората по постовете, бтзхме ги под
готвили достатъчно добре, но по отношение на преждение, какво Варненското пристанище е ми
снаряжението и въоржжението не зная какво да нирано и какъ търговските параходи ще бждатъ
кажа. Азъ и сега не мога да разбера, тогава лу въвеждани въ него, парахода на Държавното роди ли бъхме или опиянени отъ безграничната в-вра мжнско параходно дружество „Принчипеса Мария"
въ успаха. По липса на оржжие, изпратихме хо се опита да влезе направо въ пристанището, като
рата по постовет-Б безъ такова, даже и на по- нагази въ обявената минна зона. Парахода б е вед-
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нага изкаранъ отъ дежурния торпедоносецъ на вънъ до следното, положение. Турците се трупаха въ
отъ минната зона и наново вкаранъ въ пристани пристанището безъ да могатъ да с е к а ч а т ъ на па
щето вече презъ проектираните въ минното поле рахода. Парахода стоеше вързанъ на кея и нито
проходи. Веднага ми се възложи да произведа можеше да прибере турците, нито пъкъ можеше
дознание, защо и какъ е нагазилъ парахода въ да си отиде. Следъ 24 часовъ престой на парахо
запретената зона. Оказа се, че парахода е билъ да се яви при менъ въ коменданството единъ отъ
наетъ отъ турския генераленъ щабъ въ Цариградъ, писарите на една отъ чуждестранните параходни
да дойде въ варна и следъ това въ Бургасъ, за агенции, въ Варна, заяви ми, че е представителя
да прибере турските поданници, които биха по на Ромънското параходно дружество и поиска да
желали да си о т и д а т ъ и ги отведе въ Цариградъ. освободя парахода да си замине. Казахъ му, че
Въ кораба, освенъ обслугата му, се намираха и много ми е приятно, че Ромънското параходно дру
двама турски генералъщабни офицери. Капитана жество има такъвъ достоенъ представитель въ Вар
на парахода се бъше запасилъ съ визитната кар на, обаче, въпросите, които има да с е уреждатъ
тичка на нашия посланникъ въ Цариградъ, съ преди заминаването на парахода, е ж о т ъ специялно морско естество и
която последния препоръ
затова капитана на пара
чваше на нашите власти
хода да има добрината да
да оказватъ всичкото съ
дойде да ги уреди лично.
действие на парахода и
Подиръ обьдъ, часа къмъ
капитана му, за да изпъл
4. капитана на парахода
ни мисията си по прибира
се яви въ коменданство
нето на турските подан
то. Поиска да го освободя
ници. При санитарния преда замине веднага за Бур
гледъ на парахода турски
гасъ за да прибере та
т е офицери еж попитали
мошните турци. Казахъ му,
нашия карантиненъ л"Вче понеже с ъ м ъ отнекарь, ще могатъ ли сво
сълъ въпроса за варнен
бодно да слъзатъ на бръските турци за разреше
га. Л-вкарьтъ, съ своята
ние въ София, не мога да
наивность, и м ъ отгового допустна да замине
рилъ, че щомъ слЪзатъ и
безъ да е прибралъ тур
ще ги арестувамъ. Още не
ците отъ Варна, защото
застаналъ на кея, парахо
иначе бихъизложилъ Бъл
да започна да телеграфи
гарското правителство въ
ра по безжицния телелицето на Цариградския
графъ ужъ въ Кюстенджа
ни посланникъ, съ преза разположението на брЪпоржкитъ на когото е договитъ- батареи и за мин
шелъ за да му се оказва
ните заграждения. Теле
съдействие въ изпълнение
грамите бъха доловени
на мисията му. Яко оба
и отъ б е з ж и ц н а т а ни
че, той толкова бърза да
станция на Франга и отъ
з а м и н е за Бургасъ и
тая на „Надежда", така
доброволно се отказва да
че съмнение въ тексто
прибере т у р ц и т ъ * отъ
вете нъмаше никакво. Съ
Варна, нека ми заяви то
тоя запасъ отъ д а н н и
ва писменно. Добавихъ, че
отидохъ на парахода да
азъ по никой начинъ не
произвеждамъ дознание
мога да допустна да лег
то. Вземахъ съ себе си отъ
не каквато и да е евнка
кръстосвача
„Надежда"
върху нашето правител
механика Щрасеръ, който
ство, че е проявило какъв
знаеше ромънски. Погово
Запасенъ капитанъ 1 рангъ Дим. Добревъ, сега адто и да било признакъ
рихъ малко съ капитана,
вокатъ въ София. Презъ време на Балканската вой
на недружелюбие, на непоразпитахъ малко два
на въ чинъ капитанъ 11 р. командува отряда торпе
гостоприемство и отбЪгмата му помощници, кадоносци, който атакува турскиятъ кръстосвачъ „Хамидие" на 8(21).Х1.1912 г.
ване да се у с л у ж и на
захъ имъ, че ще имъ из
парахода на приятелската
пратя да подпишатъ про
токола за разпита имъ и поканихъ капитана да си ни Ромъния и заради това безъ писмо отъ него
гледа работата по натоварването на турскитъ1 по въ горнята смисъль по никой начинъ не мога да
данници. На излизане отъ парахода поставихъ два го пустна да замине. Очите на капитана започнаха
ма часови на вързалата на парахода съ заповъ\ць да изпъквате отъ орбитите. Той започна да раз
да не допуснатъ парахода да се отд-вли отъ кея бира, че втория по хубость, по големина, по скобезъ мое разрешение. Прецупредихъ и торпедонос рость, снабдения съ всичките удобства параходъ
ците да го следятъ. Градоначалникътъ ми донесе, на Ромънското държавно .параходно дружество,
че гражданските ни власти еж започнали да пропу обслужващия линията Кюстенджа — Александрия,
щате безразборно и турци—български поданници. е заприщенъ въ Варна съ всичките изгледи да
Разпоредихъ да не се допущатъ на парахода хо бжде задържанъ като първи морски призъ на Бъл
ра, паспортите на които не носятъ и моята плацъ- гарския флотъ. Капитана стана, взема си сбогомъ
комендантска виза. Въ отговоръ на тая ми мърка, и обеща да изпрати писмото отъ парахода. Ние
на турцитк се внуши да саботиратъ наредбата ми чакахме писмото на капитана за да приключа до
и да не се снабдявате съ комендантска виза. Блаз знанието и като го изпратимъ въ София, да по"
неха се н-вкои отъ факта, че подобна виза не е пред искаме съгласието на правителството да задър"
видена въ конституцията. По тоя начинъ се дойде жимъ парахода заради н а р у ш а в а н е р а з п о -
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редбигв на Българското правителство по посеще
нията на Варненското пристанище, за ШПИОНСКИТЕ
телеграми по безжицния телеграфъ по състоянието
на отбраната на Варна, за шпионската му мисия
по обследването на Варненското пристанище съ
помоща на двамата турски генералъ-щабни офи
цери и най-после за проявеното му намерение да
обследва и Бургазския заливъ. Ползата за насъ
отъ задържането на парахода щъше да бжде следнята: По тонажа си и скороста си парахода бъше
напълно пригоденъ да бжде въоржженъ съ нЪколко орждия и да послужи за чудесно прикритие на
нашитъ торпедоносци отъ турските контръ торпедо
носци. Съ това прикритие нашитъ торпедоносци щъха да иматъ възможность да действуватъ и денемъ
въ открито море. Ромжнското правителство щеше
да си открие веднага картите и или щ-Ъше да па
зи лоялно неутралитета си и щъше да прекжсне
комуникационната линия на турците съ вънкашния свътъ презъ Кюстенджа, или щъше да се озжби и да ни даде да разберемъ, че при първия удобенъ случай ще се намтзси въ войната въ наша
вреда. При по интензивното й зардане можеше да
й върнемъ парахода или пъкъ, ако останеше въ
проса за разрешение подиръ войната отъ арбитражъ, въ най-лошия за насъ случай, можехме да
бждемъ осждени да заплатимъ петь шесть мили
она лева обезщетение. Днитъ минаваха съ шемет
на бързина. Явно б%ше, че се започва войната.
Б е ш е втори или трети октомври. Вечерьта къмъ
деветь часа дойде въ комендантството н-ка на фло
та подполковникъ Лудогоровъ, който бъше отишелъ да вечеря у дома си и ми съобщи, че Министра на желъзницитъ, г-нъФрангя, му предалъ по
телефона за изпълнение решението на Министер
ския съветъ да се пустне парахода да замине. Кой
е сезиралъ Министерския съветъ съ въпроса, азъ
иднесъ не зная. Сварихъ да убедя подполковникъ
Лудогорова, че, като подчинени направо на Глав
ната квартира, ние нъмаме правото да пустнемъ
парахода безъ нейното знание и разрешение. Ка
то за проклетия и Главната квартира до три часа
презъ нощьта ни отръза квитанцията съ кжсата
си телеграфна заповъдь да пустнемъ веднага па
рахода да си замине. Нъмаше какво да се прави.
ТрЪбваше да пустнемъ парахода да замине за да
отиде да обследва и Бургаския заливъ, гдето ние
знаехме, че нъма и нъма и да има нито една ми
на, нито едно орждие. Тежка е военната дисципли
на, а особенно е тежка тя въ военно време, кога
то въ лицето на неприятеля неосведомени или не
разбиращи обстановката началници даватъ на под
чинените си неизпълними заповеди или такива, из
пълнението на които безъ друго въ последствие
ще укаже вредното си влияние и при все това съ
свито сърдце, съ покрусена душа, съ свити въ джо
бовете юмруци, проклинайки цълия свътъ, изпълнявашъ заповъдьта, защото знаешъ и съзнавашъ,
че и явното неповиновение не само не е полезно,
но е и вредно за дисциплината, върху която се
крепятъ великите мълчалници, армиите и флотите,
върху плещите на които се крепятъ народите и
държавите. Подполковникъ Лудогоровъ, който не
искаше да ми скърши хатъра и внесе въпроса за
разрешение въ Главната- квартира, не можа да се
удържи и да не отправи другарската иронична за
качка: „Мога ли да намъря още некоя друга ин
станция, въ която да внесемъ въпроса за разре
шение". На трети или четвърти октомври сутриньта парахода излезе отъ Варненското пристанище
и се запжти за Цариградъ, безъ да помисли да по
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мирише Бургаския заливъ. Сутриньта на другия или
на третия день се започна войната и турскиятъ
флотъ се яви предъ минните заграждения на Вар
на, държейки се на почетна дистанция отъ тъхъ.
Комедията съ изкарването на парахода „Принчипеса Мария" на вънъ, при идванието му, и особен
но при пущането му да замине, даде своитъ до
бри резултати. Турците старателно се държаха на
14—15 километра отъ бръга и не само снарядите
на нашата 24 см. батарея не ги стигаха, но и тех
ните отъ броненосцитъ имъ отиваха на ветъра б е з ъ
да стигнатъ до бръ. а. Минаха се нъколко дена.
Въ залисиите за париране на демонстрациитъ на
турския флотъ предъ Варна, бъхме забравили ве
че инцидента съ „Принчипеса Мария", когато единъ
день ни сюрпризира телеграмата на Военното Ми
нистерство, съ която ни се предлагаше да донесемъ, какво требвало да се отговори на протеста
и рекламациите на ромънския посланикъ за за
държането на „Принчипеса Мария". Телеграмата,
разбира се, се стовари върху менъ да й намеря
отговора. Донесохме телеграфически, че по отно
шение търговските параходи пристанищните власти
и въ мирно време могатъ да забавятъ по едни или
други причини излизането на параходите отъ при
станището и-че въ случая парахода не е билъ задържанъ, а е било забазено само излизането му
отъ пристанището за да му се даде възможностьта да прибере турцитв. Веднага се получи втора
телеграма отъ Военното министерство, съ която ни
се обръщаше вниманието, че телеграмата ни била
безсмислица и ни се предлагаше да донесемъ съ
рапортъ, какво да се отговори на посланника. Пов
торихме въ рапорта телеграмата си и прибавихме
къмъ края обяснението, че задържане на параходъ
или корабъ значи налагане ржка върху него съ
цель да се присвои като военна плячка. По-вече по
тоя въпросъ никой не се обади. Язъ обаче иднесъ
съжалявамъ за прибързаното и необмисленото ре
шение на Министерския съветъ и на Главната квар
тира да пустнемъ парахода. Яко намъсто после
да ни искатъ да ги учимъ, какво да отговарятъ на
протеста и на рекламациите на Ромънския пос
ланикъ за вреди и загуби, бъха ни поискали пред
варително обяснения за причините и основанията
да задържимъ парахода като военно-морски призъ
и за ползата и вредата, която евентуално би по
следвала отъ това задържане, — парахода н%маше
да бжде освободенъ да замине, ромънитъ щъха
да си откриятъ картитъ и ние нЪмаше да дочакаме
съ скръстени ржце да прецапатъ Дунава презъ
1913 година.
Подполковникъ Лудогоровъ бе единъ отъ найдобритъ и просветени наши офицери инжинери и
като такъвъ бе избранъ и назначенъ за Началникъ на Флота, а съ започването на войната и за
комендантъ на Варненския укрепенъ пунктъ. Съ
помощьта на просветени морски офицери, като
началника щаба на флота, лейтенантъ Ганчевъ и
други, той свари да разработи и подготви отбра
ната на Черноморското ни крайбрежие и запази
това крайбрежие отъ всичките попълзновения на
турцитъ съ честь и слава. Не мога и днесъ да раз
бера, кое даваше правото и отъ где черпъха ку
ража всичките звани и незвани наши военни и ци
вилни гении да решаватъ въпроситв и се разпореждатъ съ крайбрежната отбрана на държавата
ни, безъ да го питатъ не само, но и да го нагрубяватъ, когато той се опитваше да ги информира.
Следъ падането на Одринъ, при започващитъ се
Лондонски мирни преговори, подполковникъ Лу-

Страница 16.

Морски Сговоръ

догоровъ съ лейтенантъ Ганчевъ ми поискаха мне
нието по рапорта, който б"Ьха приготвили да изпратятъ въ главната квартира, за да искатъ при
определянето на границата тя да бжде Мидия-Сароския заливъ, вместо Мидия-Еносъ, за да може
да се уреди ефикасно защитата на Дедеагачъ.
Стенната карта на Балканския полуостровъ беше
предъ очите ни. Посочихъ имъ върху картата очевидностьта, че по защитата на Дедеагачъ и новото
ни бждеще крайбрежие, е необходимо да се включатъ въ територията ни и островите Имбросъ, Лемнось и Самотраки, че последните принадлежатъ
къмъ географската система на крайбрежието и че
чуждиятъ владетель на тия острови ще парализира
всека наша акция на Егея и ще бжде господаря
на крайбрежието ни. „Но", добавихъ, „азъ познавамъ хората ни и ви ув-врявамъ, че ще ви отговорятъ, че това не е ваша работа и че за това
има кой да мисли и да се грижи". „Все равно", от
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говориха ми и двамата, „ние ще си изпълнимъ
дълга". Подиръ два три дена бъхъ отишълъ пакъ
въ Щаба. Началника му ми съобщи, че получили
кжсъ телеграфически отговоръ гласящъ: „На №
едикой си — Не е Ваша работа. За това има кой
да мисли и да се грижи". Това своеобразно отнасяне
на власть имащите отъ всичките ведомства къмъ от
говорните лица въ флота и тази имъ смълость да
разрешаватъ на своя глава, при пълното си не
вежество въ тая область, морските въпроси и да
редятъ морските ни работи, е една отъ многото
главни причини да стигнемъ до това положение,
въ което се намираме сега. — Подполковникъ Лудогоровъ, въ награда за своето доблестно държа
не и за доблестната защита на Черноморското
ни крайбрежие, б е смененъ следъ войната отъ
командването на Флота, за да бжде заместенъ
отъ другъ сухопжтенъ офицеръ.
Кап. I р. о. з. Дим. Добревъ.

;ущкда*ц&*«яп«-» шл^^^шк^иттш/^лЪ^Ш/^^^^ШМ^

К о р а б ъ „ Д р ъ з к и " днесъ: Въ л"Бво—.Пробитата отъ турски снарядъ димова тржба. Въ дт=сно — Обшиятъ видъ на днешниятъ „Дръзки". Горе — Отвора, маправенъ въ димовата тржба отъ турския снарядъ и надписа 1>ърху него.
Фот. Ст. Цаневъ — Варна 1932 г.
Ст. Цаневъ.

ЗАВЕТЪ И К О П Н Е Ж Ъ .
Преди двадесеть години въ една спокойна ки" завеща на България единъ подвигъ.
нощь, далечъ отъ родния брегъ, неспокойните и
Двадесеть години минаватъ отъ тогава. Мазорко бдящи души на българските моряци броде териалниятъ „Дръзки" изкара достойно две войни
ха водите на Черното море и търсе
и сега води третата и най-дългата —
ха своя вековенъ врагъ. Скоро тех
бори се съ времето. Неговото орж#Л*
ните будни очи пронизвайки хо
жие е все тъй остро както и преди.
ризонта и тъмата му се натъкнаха
Моралниятъ „Дръзки" живее все пона вражеския силуетъ. Сигналъ за
младъ, бодъръ и винаги готовъ. Все
атака. Началото на свещенодействи
ка година той се възражда, крепне
ето предъ олтаря на Родината за
и расте въ душите и сърдцата на
почва. Настжпватъ висши моменти
единъ ВБЧНО свежъ потокъ отъ мла
за трептящия въ унисонъ мораленъ
*,,**т#4
ди сили, които подъ неговото знаме
и материаленъ ..Дръзки". Спящиятъ
полагатъ тържествено клетва за верлъвъ се пробужда, душата му трепва.
ность на Царя и България. Тукъ, на
Обединенъ духовно около своя мор
4*.
брега на родното море, всредъ ше
ски богъ и царь — командира, „Дръз
пота на любимите вълни, подъ гор
1"&
ки" лети напредъ. Отъ сега натадо
разветите препорци, безшумно
тъкъ секундите ставатъ историчес
се
наслояватъ
нови бисери на дъл
ки, но колко еж т е дълги, за да мога. Творятъ се сили, които свято ще
гатъ да следятъ и регистриратъ вж"яЧЗ
пазятъ завещания подвигъ. Историтрешната динамика на „Дръзки"!
ческиятъ
8. ноемврий 1912 год. за
Пробуждатъ се и кипятъ грижливо
събирани кристалъ по кристалъ съ
всички ще бжде пжтеводна звезда
десятки години сили. Буря налита Лейтенанть Ст. Цаневъ, сегашния
на техните стремежи и винаги единъ
върху врага. Една благословена отъ командиръ на корабъ .Дръзки", копнежъ ще вълнува техните сърдпровидението ржка спуща ударника
ца — когато България пожелае да
на торпедния апаратъ и торпедото отлита. Отеква щитятъ нейната морска честь да бждатъ подъ гор
страшенъ ревъ. Врагътъ е смъртно раненъ. „Дръз- дото историческо знаме на „Дръзки". Ст. Цаневъ.

ВЪ СКЛЯДЯ НЯ ГЛЯВНОТО УПРЯВИТЕЛНО ТЪЛО НЯ БЪЛГЯРСКИЯ
НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ СЕ НЯМИРЯТЪ СЛЕДНИТЪ
ПЕЧЯТНИ ИЗДЯНИЯ:

Морска
Морска
Морска
Морска
Морска

библиотека
библиотека
библиотека
библиотека
библиотека

№
№
№
№
№

1, цена. . . 3 лв.
2, цена . . 4 лв.
3, цена . . 5 лв.
4, цена . . б лв.
5,
изчерпана.

Морска библиотека № 6,
изчерпана.
Морска библиотека № 7,
изчерпана.
Морска библиотека № 8, цена . . 11 лв.
Морска библиотека № 9, цена . . 1 1 л в .
Морска библиотека № 10, цена . . 15 лв.
, Морска библиотека № 11, цена . . 10 лв.
Морска библиотека № 12, цена . . 5 лв.
Морска библиотека № 13, цена . . 10 лв.
Морска библиотека № 14, цена . . 5 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. I,, изчерпано.
Сп. „Морски Сговоръ", год. II, изчерпано.
Сп. „Морски Сговоръ", год. III, цена 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. IV, цена 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. V, цена 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. VI,
броеве 7, 8, 9, и 10 цена . . 60 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. VII, цена 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. VIII, цена 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. IX, цена 120 лв.
Гребане и ветроходство —
изчерпано
Правилникъ за морските и
ръчни спортни легиони —
изчерпано
Правилници за водния спортъ, цена . 5 лв.

Черно море (общодостжпни студии) —
часть I—отъ Сава Н. Ивановъ, цена . 30 лв.
Черно море (общодостжпни студии) —
часть II—отъ Сава}Н. Ивановъ, цена . 30 лв.
Практически указания за пред
сказване на времето отъ Сава
Н. Ивановъ —
. изчерпано.
Метеорология отъ Сава Н. Ивановъ,
цена
25 лв.
Океанография отъ Сава Н. Ивановъ,
цена . . . .
30 лв.
Изъ дневника на единъ морски
юнкеръ отъ С. Черноморски, цена . . 20 лв.
Плаване отъ Л. Друмевъ, цена . . 15 лв.
Нуждата отъ Б. Н. Морски Сго
воръ, неговигв цели, сртздства
и дейность, отъ П. Павловъ —
цена
Морето и слънцето—лечебно зна
чение и използване—отъ Д-ръАл.
Недълковъ, цена
Историческо развитие на военно
то и търговско корабоплаване
и значението имъ за народите
отъ П. Павловъ, цена
Нашиятъ Черноморски брътъ (Гео
графски прегледъ) отъ Ив. Батаклиевъ, цена
Българска ревиера (Опитъ за кли
матично—здраволъчебно проучва
не, отъ Д-ръ Ял. Неделковъ, цена .

5 лв.
5 лв.

5 лв.
5 лв.
5 лв.

Излазъ на България на Б-БЛО мо
ре (Реферати и протоколи, дър
жани въ Академическата конфе
ренция, уредена отъ Б. Н. М. С.
презъ 1929 г. въ София), цена . . . . 25 лв.

Всички поржчки се изпълняватъ само следъ предварително внесена сума и
се отправять на адресъ: Български .Народенъ Морски Сговоръ—
книжовно-просвътенъ ОТДБЛЪ—Варна.

ОБШОДОСТЖПНИ БЕСЕДИ.
За да се улесни просветната дейность на клоновете отъ Българския Народенъ Морски
Сговоръ и тЬхнигЬ деятели, Гл. Упр. Ткпо на организацията е започнало издаването на редица
общодостжпни беседи изъ областьта на морезнанието. БеседитЬ се печататъ въ ограниченъ брой и
се разпращатъ само на управителните гЬла на клоновегЪ, отъ кждето може да ги получи всЪки
беседникъ, който би искалъ да изнесе и развие известна тема за опознаване съ морето, морската
деятелность и т. н.
БеседигЬ еж приготвени отъ компетентни специалисти, но така, че удобно да могатъ да се
използватъ отъ ВСБКИ сказчикъ и лесно да бждатъ въприемани и разбирани отъ най-широкъ и
разнообразенъ кржгъ слушатели.
За да се засили твхната убедителность и нагледность, беседитЪ се придружаватъ отъ спецално къмъ тъхъ нагодени серии отъ СВ-БТЛИВИ картини, които правятъ още по-голЪмъ интереса
къмъ беседитъ и още по-вече улесняватъ, и изнасянието имъ отъ лектора, и възприемането имъ
отъ слушателите.
СВЪТЛИВИГБ картини за всЬка беседа, се пазятъ въ Гл. Упр. ТБЛО—Варна, отъ кждето веднага
ще бждатъ изпращани, при поискване било отъ Упр. Р Б Л О на клона, било отъ съответния беседчикъ.
Наименование на беседата

Година на
издаването

Нуждата отъ Български Народенъ
морски Сговоръ
Морето и слънцето—лечебно зна
чение и използуване

1930

Историческо развитие на военно
то и търговско корабоплава
не и значението имъ за народитЬ.
Нашиятъ черноморски брЪгъ.
(Географски прегледъ)
Българска ривиера (Опитъ за кли
матично—здраволЪчебно
проучване).

1932

1930

1932
1932

Брой на СВ-БТЛИВИГБ картини,

Явторъ на беседата

приготвени за беседата

П. Павловъ, секретарь на Г. У. Т. 35 свъхпиви картини
отъ Б. Н. М. С.
(диапозитиви)
Д-ръ Ял. НедЬлковъ, управитель— 42 свътливи картини
л-Ькарь на Детския морски
(диапозитиви)
санаториумъ край Варна
П. Павловъ, секретарь на Г. У. Т. 45 СВ-БТЛИВИ картини
отъ Б. Н. М. С.
(диапозитиви).
Ив. Батаклиевъ, редове нъ доцентъ
по геогрифия въ университета
Д-ръ Ял. НедЬлковъ, управитель—
лтжарь при Детския морски
санаториумъ край Варна.

Първа Българска Концесионирана Фабрика
за Ютени Издълия
»

К И Р И Л Ъ"

Якиионерно Дружество — Варна.
ПРОИЗВЕЖДА:
Всички видове зебла и торби, тютюневъ амбалажъ и чулове.
Ютени карпети (пжтеки) и килимчета.
Вълнени килими и килимчета типъ персийски.
Ленени и памучни платове и канаваци.
ТЕЛЕФОНИ:
Фабриката 331.

Магазина 282.
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ВАРНА
ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ.-НАИ-КРАСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГО-ИСТОЧНА ЕВРОПА.
Най-модерни бански с ъ о р ъ ж е н и я за студени и топли морски бани. Модерно казино въ морската
градина, г.ръщу банигЬ, гъ пьрвокласенъ рестораитъ и дансингъ на открито.
Красиви околности. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близките околности, какго н до Цариград ь.
Всички видове спорть—развлечения: театри, кине
матографи, тенисъ клубъ, морски тържества.
Голтами музикални тържества иъ на , ,а;юю на
м. августъ съ участие на най-видннтЬ български артисти.
Презъ сезона гостуаатъ народния драматически телтъръ
и народната опера.

Условия на живота
А

**Ж

най-износни.

Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лв. за легло.
Частни квартири отъ 1000 — 4000 лева за стая съ
дзе легла за месеца.

.•.^^.^««.л-у.-'^^^^^^^
ОбЪдъ или вечеря въ първокласни ресторанти отъ
Ш Я & ^ р 2 ^ - ^ 4 ^ Я ! ^ 4 0 - 6 0 лв.
•
Въ второстепенни ресторантите получава здрава
. ^ т ' : ? ; . ' ; и изобилна храна на по-низка цена.
Табълъ д'отъ отъ 100—120 лв.
Лътовна,такса и карта за

Такса

за

Ц-БЛИЯ

б а н иттв:

I класа кабина 10
II „
„ 5
) 1 класа кабина 30
I II • „
„ 2 0

1. Студени ба ни |
2. Топли бани
Басейнъ . .

•• ,-•-•«»--5 ч-**у-^*Ч?*«**5*-%**.-• „*. , ^ - • * ' ? " ' - ' - < : ? ^ * г ^ 1 * , ? 1 М * Т * * ' ' " * ' " ^ ' *

&
•

;

•

'. Л-

сезонъ 20 леви.

лв.
лв.
лв.
лз.

15 лв.

Оп, 15. юнин до 15. септемврнйлЬтовници! п се пол
зват ь сь 25"Д, намаление но
бьлгарскигЬ държанки же-

Ф^*^**^^Щ*^*^^<^•^'*:У**&*''^"^*•

«

:11Ш!ШЯШ«

ЛБЗНИЦИ.

5К^,--

*3
^

--а

Бюрото за л-Ътоекнци при
общината въ приморската
градина разполага съ пъленъ
сг.исъкъ па квартири, дава
всички сведения и настанява
лЬтозницнтг. на квартири
безъ възнаграждение.
ОТНАСЯЙТЕ СЕ З Я

всичко до БЮРОТО
зл летовници.
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Българи пътувайте по мор

Българско Търговско Параходно Дружество—Варна.
ч Използувайте дружествените параходи за да получите в ъ з можностьта д а се полюбувате на морето!
Съ параходитъ нв Българското Търговско Пьрахопно Дру
жество можете да направите пяиувании, ксито дв Вя
оставятъ мили неизличими спомени. Вие ще опознаете
крайбрежието и ше вкусите отъ прелеститъ на близкия , , '^-^Д'? л г|-^*
изтскъ, чароветъ на когото привличатъ хиляди и хиля- /~- *"' "у1 " ^ ^
ди туристи отъ иеички краища на свъта.
Дружеството подържа три редовни линии:
а'. Крайбрежна: Варна —Бъла—Месемврйя- Днхиало—Созопслъ—Бургазъ—Кюпрня — Василико—Ахюпслъ и обратно; —два пжти сед
мично. — 0 ) ъ 15. Юний до 15 Септемврий, дирскпи съобщения
Бургвсъ—В^рна и обратно, специглно з?. курорта.
б. Пирейска: Варна—Бургасъ— Цариградъ—Пирея—Хиссъ—Метелинъ
и обратно!— два пжти въ месеца.
в. Ялександрийска : Варна — Бургасъ — Цариградъ—Родосъ— Палес
тина— Александрия — Портъ-Сайдъ— Острсвъ Кипръ—Пирея и об
ратно: два пжтн въ месеца.
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифитъ си
стъ 20 до 50°/о (но ье и вгрху храната).
Сссбенъ 1-нтересъ предстарл: РП пътуването до Ллександрия, което се извърШЕа съ луксса ктъ и бързсхсдни параходи „Бургасъ" и „Царъ-Фердинандъ".
ОБИКНОВЕННИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРЯНЯ:
За Ялександрийсния
,-. „ „
, 1 кпаса .
Отиване
( .,
) II клеса
и връщане
| ,ц Н Г Е С В

рейсъ:
. гв. с"С0О
. лв. 6СС0
. ле. 4ОСО

За_ Пирейския рейсъ:
I 1 класа
лв. 50СО
Отиваке
| И класа
Л!.\ 46С0
и връщане
III клеса
лв. 2С00

За крайбрежния рейсъ:

.
,-,
Вернг
— пЛхтсгслт; (I 1 . класе .
г
I И клеса
и с.братно
III клеса .
Храна по'лв. 150 на деьь

лв. 4СО
лв. 680
В г р а - Е у г}Гл . - с ъ I ' к л г с а
,_
\ II клас в
лв, 200
лв. 5<0
н
и «серат
I' III клеса
лв. 3€0 |
Р ь ^ но
°
лв. 200
за I и II класа, за българското кргкбръжке.

Забележка. Свърхъ горните такси зе пжтнишьит-Ь билети се сгбиратъ допълнително кейово пргно въ Еар| а и Бурггсъ пе'лв. 15, а ЕЪ мглхитЬ нрайбръ» ни пристанища по л. 5 на лице.
Най-подрсбни сведения, относно всичко, което интересува плмувашитЬ, се пелучаватъ отъ
агенциитъ на Дружеството ьъ Егрна н Бурггсъ и кргйбрЬжнитъ, а г л т о и отъ Дирекцията.
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Морска Учебна Часть—Печатница —Варна.

