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Вшарска З е щ к и Кооперативно Банка

т

НАРОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ
за

ОБСЛУЖВАНЕ СЪ КРЕДИТЪ ВЪЯГДРСШО СТОПАНСТВО И КООПЕРАЦИИ
Основано въ 1864 година.
Преустроено въ 1879, 1904 и 1934 год.

(9

Основем кппнтплъ и запасни фондове на 31 деквмврий 1937 година.

1,150,000,000 лева
КАПИТАЛЪТЪ Е НЕОГРАНИЧЕНЪ
Въ края на всвка операционна година къмъ собствените банкови
средства се прибавя и цЪлата чиста печалба.
ОБСЛУЖВА СЪ КРЕДИТЪ:
Земеделските стопанства, земедЬлскитЬ кредитни и кооперативни потрЬбителни'
сдружения, ТБХНИТЬ съюзи и воднитЬ синдикати; занаятчиитЬ и занаятчийскитЬ
кооперации; популярнитЬ банки и тЬхнитЬ съюзи.
у^

Д О С Т А В Я ! Земеделски орждия и машини, подбрани семена за посЬвъ -на зърнени храни и
фуражъ, меденъ сулфатъ (синь камъкъ) за пръскане и предпазване лозята и
ОВОЩНИГБ градини отъ болести и за защита отъ паразити; занаятчийски материали и пр.
,
П Р И Т Е Ж А В А ? 16 антрепозйтни складове за пашкули съ пашкулосушилни>ъ главнитв бубо,
отгледни и производителни села и градове, 8 модерни винарски изби.
Н А Д З И Р А В А : Кооперативното розоварене и п о с р е д н и ч и за п р о д а ж б а т а и износа на
розовото масло.
. <
П О С Р Е Д Н И Ч И ! За продажба и износъ за чужбина на земед-Ьлски произведения, събирани
отъ кооперативните сдружения: тютюнъ, пашкули, розово масло, пръхни сухи
и консервирани плодове, зърнени храни и фуражъ, машини, сахтиянъ, килими и др.

е
&

З А С Т Р А Х О В А : Земеделските култури срещу градушка и други природни стихии; добитъка
срещу смърть и злополука; държавните и обществени имоти ср^щу пожаръ
и вършачкопритежателигЪ срещу гражданска отговорност.
ИЗВЪРШВА:

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

Седалище и управление въ София
§

100 клона и 50 агенции въ всички производителни, земеД-влски градове и села.
250 лопул. банки въ ц-Ьлата страна, които извършватъ влого-акредитивна служба.
Постоянна кооперативна изложба въ София — произведения на занаятчийски произво^дителни кооперации и на занаятчии, членове при популярни банки и подвижна занаят
чийска изложба въ всички по-голъми центрове въ Царството.
сКЖЩ

(РШЗЖБ1ЕЯ

/ЮРСКИ СГОВОРЪ
ОРГДЦЪ ЦД БЪЛГАРСКИЯ Ц Д Р О Д Ш Ъ МОРСКИ СГОВОРЪ
Година 16.
-Варнаг -май—1939-год;

Урежда
Книжовно-просвЪтниятъ отд%лъ

БрОЙ 5.
Гл. редакторъ В. Паспалеевъ

НАШАТА М О Щ Ь

Въ деня на храбростьта, когато нашитгь
победни знамена минаха по умцитпна нашит*
градове, а войскатгь бодро маршируват,осшени
отъ подвизитгь на бойното ни зашо вминам^Р^.
полазваха по всички ни,
Г^ ^дТа1шече въ този моментъ надъ ^ о и н ц ^ / 5 ^ " ^ а
ствуватъ невидимо бойцитгь, начертали съ кръвьта

са идеалитгь на племето ни. Надъ това съвмгъстно шествие на славното минало съ бодрото
настояще витае образътъ на родината, разперила
ряце, за да приеме въ майчинска пригръдка синоветгь на племето ни, следващи кървавия пжть на
обединение и свободно съществуване.
Така подвизитгь на миналото възпитаватъ
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идващитгь борци и чертаятъ пжтя на свгьтло
бждеще.
Невидимата
дръзка на поколгьнията, шествуващи подъ бойнитгь ни знамена въ пжтя на
нашата история, е храбростьта.
Това е онзи стимулъ за съзнателна само
жертва, който опредгьля мгьстото на отдгьлнитгь
народи въ историята на човгьчеството. Колкото е
той по-силенъ, толкова този народъ е въ възходъ.
Храбростьта е толкова по-силна, колкото кул
турата е по-голгьма. Защото само
вътреш
ното съзнание, че саможертвата е необходима
за благото на идващитгь поколгьния, може' да на
кара културния човгькъ да жертвува своя животъ.
Това не е първичниятъ инстинктъ за самосъхране
ние, но съзнателна жертва въ името на обществе
ното добруване.
Затова храбростьта се чествува въ всички
народи, а най-много тамъ, кждето и културата е
най-висока.
-Празднувайки тезоимения день на Върховния
магистъръ на ордена за храбрость, Негово Вели
чество Царь Борисъ III, ние виждаме въ него
личния примгьръ на най-ценната военна доброде-

тель, проявена отъ него въ най-тежкитп, момен
ти, които нашиятъ народъ изживгь. Свързанъ съ
тази жива връзка на най-скжпото качество на
българскитгь войскари, той носи заветната бъл
гарска бойна добродетель, която отъ върха на на
шата военна йерархия до последния редникъ съз
дава българската въоржжена сила.
Той може съ задоволство да види резултата
отъ усилията си да създаде новата българска за
щитна сила, следъ.като тя мина презъ огъня на
страшни разрушения.
Младата
ни въоржжена
сила, снабдена съ модернитгь техническп сргьдства за борба, създадена върху бойни традиции и
славно минало, каквито много стари армии не
притежаватъ, наследила вродения устремъ и хра
брость на българскитгь бойци, е гранитната основа,
на която постепенно се издига новата сграда на
българската мощь.
Нека му пожелаемъ да довърши започнатото
дгъло, като всички съвременни -видове оржжие по
сухо, по вода и въ въздуха бждатъ напълно създа
дени чрезъ неговитгь грижи, за да можемъ съ спо
койствие да гледаме на бждещето.
МОРСКИ

СГОВОРЪ

-сяАл. Маноловъ

Удържавяването на Българсното
Параходно Д-во
На 26-й априлъ н. г. министрътъ на железни
ците и пристанищата господинъ В. Аврамовъ заяви
въ Народното събрание, че законътъ за 10 мили
онната субсидия на Б. Т. П. Д-во, часть отъ общата
субсидия по договора на дружеството съ държа
вата, ще чака въ комисията, докато бжде внесенъ
и законопроектътъ за „етатизирането".
А законопроектъ за „удържавяването" на
Б. Т. П. Д-во се знае, че е имало приготвенъ и одобренъ отъ Министерския съветъ,. но по липса на
парламентарно време, не е могълъ да бжде поставенъ на разглеждане отъ събранието.
Първи пжть тая мисъль се подхвърля въ из
вънредната сесия на ХХ1У-то Народно събрание
презъ 1938 год., при разискването на закона за
заема за дунавското корабоплаване. Тогава отъ
много народни представители се изказаха изобщо
здрави мисли за българското морско и речно ко
рабоплаване, като държавна необходимость, като
средство за стопанска и военна отбрана и независимость, обаче начинътъ за ТБХНОТО управление се
разгледа много повърхностно.
Тогавашниять министръ на железниците генералъ о. з. Иововъ възприе идеята и въ послед
ствие декларира, че ще проучи и занимае Народ
ното събрание съ въпроса.
Отъ тоя моментъ стана официално известно,
че и правителството се занимава съ изменение на
чалата на притежание на Б. Т. П. Д-во, но мотивите
му за това и до сега публично не се знаятъ.
НароднигЬ представители, които говориха за
„удържавяването", не се основаха върху едни до
бри проучвания: никои говориха по настроение и
само единъ се основа на необходимостьта да се

Търговсно

„унифициратъ" съобщителните средства, като под
разбираше Б. Т. П. Д-во да се изземе отъ държа
вата, безъ да поиска това сжщото да стане и за
моторните товарни коли, а още повече да излезе
отъ основата, че щомъ държавата ще възприеме
„удържавяването" на предприятия, които работятъ
на международната конкуренция и еж отъ много
деликатно търговско естество, каквото е Б. Т. П.
Д-во, логично е да се удържавятъ, независимо въ
каква форма, но безусловно по-рано, застрахова
телните предприятия, спиртътъ, захарнитъ фабрики,
производството на цигари и т. н., предприятия, кои-,
то иматъ монополна продажба и за управлението
на които съвсемъ не е необходимъ спекулативенъ
умъ, а само техническа опитность и добросъвъстность, та после ако •опитътъ излезе сполучливъ, да
дойде редътъ на морския транспортъ, банкитЬ,
едрата индустрия и т. н.
Единство въ транспорта на България е имало
винаги, защото въ Българското търговско пара
ходно д-во държавата взема участие съ 1250 акции
отъ всички 3672, или съ повече отъ 1 /з, и то е под
чинено на единъ договоръ съ държавата (брой 218,
1935 г. на Д. В.), споредъ който то е задължено
да подържа линии и върши работи, точно ука
зани му отъ самата държава. Нъщо повече, дър
жавата поема и известни задължения, като тия, че
ако се поискатъ отъ нея нъкои допълнителни пре
устройства на корабите, тЬ ще се заплащатъ. Такива
се поискаха—като хладилниците и други отъ важно
естество, но дружеството не поиска да му се заплатятъ, както и въ всички случаи отъ три-четири
години насамъ, когато корабитъ еж били използу
вани за специални служби отъ държавата и това,
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требва да се подчертае, се е правило само отъ
съзнанието, че Б. Т. П.Д-во служи преди всичко на
държавнитЬ интереси.
Следователно, основата, че се търси единство
въ транспорта, съвсемъ не е основа за удържавяването на предприятието; още по-малко еж основа
чувствата, ЛИЧНИТЕ интереси и т. н., ако кЬкой би
допустналъ, че е имало, за да се подеме тоя не
така мзловяженъ държавенъ въпросъ.
Че въпросътъ се повдига възъ основа на безосновность, сведочи и това обстоятелство, че едни и
сжщи лица веднъжъ защищаватъ въ Народното
събрание основата за удържавяване, а другъ пжть,
безъ много егвенение, заявяватъ, че държавата е
изобщо по-лошъ стопанинъ огь частния деятель.
А истината си остава винаги истина, и тя не
бива да се прикрива — частното предприятие има
своигв добри и лоши страни, както и държавното
предприятие има своигв добри и лоши страни, а
това е много по-отличително за корабоплаването,
и единътъ и другиять начинъ на управление зависятъ отъ естеството на самото дело.
Кога се удържавяватъ обикновено известни
търговски предприятия?—Когато не отиватъ добре,
но еж въ сжщото време държавна необходимость.
А Б. Т. П. Д-во напротивъ, при сегашната му сме
сена управа отъ частниятъ капиталъ и държавата,
при болшинството на частния капиталъ, но при
много сериозно запазени права въ управлението
по главнитЬ линии отъ държавата, отиваше много
добре.
Защо дунавското ни корабоплаване стана
държавно?—Защото частния капиталъ не можа да
го създаде, защото не се хвърля въ подобни ри
сковани предприятия, и освенъ това у насъ, а още
повече сега, 150 милиона лева трудно се намиратъ
за купуване на кораби. Основата е здрава
въ
името на създаване дунавско корабоплаване отъ
международенъ характеръ, пренебрегнаха се не
удобствата на държавата-стопанинъ, само и само

да се доставятъ кораби. Защо тогава не се изчака
да се.види, какъ ще върви това предприятие, следъ
като новигЬ му кораби вл"взатъ въ служба, и да
се вземе поука отъ него? Това отъ никого до сега,
включително и отъ тия, що „удържавяватъ", не се
каза.
Но, може би, да има важни държавни причини
— тогава следва да се укажатъ поне на тия, които
еж заинтересувани отъ предприятиятието. Знае се,
че имено тия заинтересувани не еж съ нищо полоши българи отъ други, и въ такъвъ случай тт>
еж готови, като войници на бойното поле, да дадать жъртви.
Следователно, става ясно, че единственитъ мо
тиви за „удържавяването" на Б. Т.П. Д-во еж: или
важна държавна необходимость, която по целитЬ
си надвишава сегашното положение на Б.Т.П.Д-во,
а ние не я знаемъ и даже не можемъ да я предвидимъ, или че ще се приложи .основата' за съз
даването на държавното дунавско корабоплаване,
която, споредъ насъ, е неоспорима.
Тогава ние се запитваме, защо преди 4 го
дини, когато единъ отъ държателите на голЪма
връзка акции ги предложи да се вземать отъ дър
жавата за толкова, колкото му струвать, тя не само
отхвърли предложението му, но го помоли да взе
ме деятелно участие въ управлението на Б. Т. П.
Д-во? Защо, както изтъкна въ Народното събрание
единъ бившъ министръ, че когато той внесълъ
докладъ да откупи връзка отъ 600 акции, Министерскиятъ съветъ му е далъ толкова ограничени
парични възможности, че той не успълъ въ ми
сията си, и дьржательть на акциитв ги продалъ по
9000 лева едната? А тогава, съ купуването на тия
акции, държавата съ около 5 милиона лева цгвше
да стане притежателна на Б. Т. П. Д-во, да го
управлява, както тя намъри за добре, и да го раз
вива доколкото е необходимо.
Знае се, че за развитието на нашето мореходството ще еж нуждни доста големи ср-Ьдства:
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тонажътъ ни ще тръбва да достигне цифрата 100,000
тона, за което за първо време се налага да се по
строя гь още три нови парахода, вероятно съ хла
дилници, типъ „Родина" по 7000 тона товароспособность, и единъ добъръ и бръзъ пасажерски корабъ; ясно е, че частниятъ капиталъ не може да по
днесе средства за това, следователно, въ името на
тая необходимость ще дойде държавата съ своята
мощность, и тогава ще се приеме държавното сто
панисване.
Яко това е така, заедно съ закона „за удържавяването" на Б. Т. П. Д. налага се, а това го
изисква и достойнството на държавата, да се внесе
безусловно и законъ за една трилътка или по-до
бре петилетка, за редовно отпущане по 100 ми
лиона годишно за държавния морски транспортъ
и за по-бързото даване поржчкитъ- за постройка
на кораби.
При такова действие, предизвикано и нало
жено отъ нашата действителность, което ще има
за задача да издигне българския морски транс
портъ на неговата висота, ние ще поздравимъ
инициаторите на „удържавяването" на морското
ни корабоплаване.

Иначе ще остане впечатлението, че още не
сме се отказали отъ лошия си навикъ да разваля
ме това, което други еж построили, тъй като мор
ското корабоплаване въ свита по основа не е дър
жавно, макаръ че се подпомага по единъ или
другъ начинъ отъ държави-гв, а резултатите отъ
държавното мореходство въ СССР, Румъния и Тур
ция далеко не еж насърдчителни.
И %Въ заключение на всичко извършено досега
се получи една печална картина, че тия, които
„удържавяваха", нямаха смъ\постьта да довършатъ
на справедливата основа на закона започнатото
ДБЛО, попречиха

на

Б. Т. П. Д-во да

продължи

своята редовна и творческа работа и нанесоха
за дълго непоправимъ ударъ, не на акционеритв, а
на родното морячество, на българския морски
транспортъ, на българското спопанство.
Ако все така продължаваме, ще доведемъ ра
ботите у насъ дотамъ, че никога н1зма да се намърятъ хора, които да си влагатъ капиталите въ
морски, минни и други рисковани предприятия.
Това положение е ударъ върху държавата, то
не може и не бива да продължи — или, или —
но свършвайте!

""ЕшвЯ"

Я н к о К. С и р а к о в ъ

И з ъ дипломатичесната история на Среди
земно море
Най-голвмо отражение върху средиземномор
ския проблемъ има равновесието на СИЛИТЕ отъ
тритъ континента, чиито брегове мие това вечно
желано море — люлка на европейската цивилиза
ция. Неговата еждба е ясно свързана съ тритъврати къмъ другитЬ морета: Суецъ, Гибралтаръ и
Дарданелите. Затова то не може да бжде разглеж
дано изолирано като икономическа, политическа
или стратегическа единица. Неговата сигурность не
може да се отдели отъ сигурностьта на Близкия
Изтокъ и на цълия европейски свътъ.
Поради дълбокото му връзване въ вжтрешностьта на Европа Н-БКОИ се заблуждаватъ като
МИСЛЯТЪ, че известна негова часть ще да има собственъ проблемъ, И въпръки, че много е писано
върху това, пакъ н-вмаме едно съчинение за пъл.ната негова история, добре документирана за туй,
което е станало тамъ поне презъ последните две
столетия1).
Световната война причини ГОЛ-БМИ промени
въ източното Средиземноморие. Изземването на арабитъ отъ Турция и поставянето имъ подъ егидата
на Великобритания и Франция създаде нови въ
проси. Но гражданската война въ Испания не съ
здаде н-вкакво особено изменение въ равновесието
на СИЛИГБ въ Средиземно море. Много революции
е видела Испания и все таки тя си остава почти
сжщиятъ международенъ факторъ.
Днесъ за днесъ италиянското поведение при
влича вниманието върху Средиземно море. Но това
съвсемъ не е ново събитие, защото тя отъ деня
на своето обединение не е престанала да търси

промяна на 5гаш яио-то въ това море. Обаче,
почти винаги до сега еж й липсвали възможности
да застраши сериозно трайно установенитъ" тамъ
чужди интереси. Отъ членуването си въ бившия
Троенъ Съюзъ1) можа да пожене само Либия и
Н-БКОИ турски острови. Съглашенскитв автори твърдятъ, че въпреки географската й близость съ из
точно Средиземно море тя не била допринесла
нищо за провалянето на Отоманската империя.
При приключване на световната война тя се по
казала срамежлива и нерешителна въ исканията
освенъ за Адриатическо море срещу Югославия.
Тайниятъ договоръ отъ Затг^еап-^е-Маипеи/пе по
който требваше да получи Смирна, б е анулиранъ
поради отказа на Русия да го ратифицира. И обещаното й парче отъ Мала-Азия по силата на Лондонския договоръ беше изоставено отъ наследниЦИГБ на Сонино, защото не искаха да се борятъ
съ възхождащия Мустафа Кемалъ. НЪщо повече,
тя даде оржжие на последния и, преди Франция,
изостави Англия въ нейнитт? цариградски решения 2 ).
По силата на мирнит-Б договори около Парижъ Франция получи мандать надъ Сирия, а
Англия — надъ Палестина 3 ). Италия наистина за') Германия, Нвстро-Унгария и Италия. Въ началото
на св-Ьтовната вбйна последната напустна Тройния съюзъ
въ името на засго едо1зто и се присъедини къмъ Тройното
съглашение
на Янглия, Франция и Русия.
2

) Когато Цариградъ б-вше окупиранъ о т ъ английски
войски3 и султанътъ бЪше подъ пълното влияние на Янглия.
) Следъ съглашенската победа Янглия и Франция
искаха чисто и просто да си подълятъ бившитъ германски
колонии и отнетигв турски владения, но Северна Ямерика
се противопостави енергично на това, та се реши населе
') Презъ 1937 г. излвзе отъ печатъ книгата V. РгоЬ1е- нията о т ъ тия земи да бждатъ турени подъ настойничет\ М МесШегапео отъ италианеца Сазраге ЯтЬгозш!, до- СТВОТО на Обществото на Народит*. като недостатъчна
ста обемисто съчинение, но разглежда н-вщата едностран- зр%ли за самоуправление. О. Н. не ги управлява непоср-вдчиво - о т ъ чисто фашистко гледище.
ствено, а повъри грижата(?) затова, при режимъ на между*
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крепи положението си въ центъра на Средиземно
море. Границата й откъмъ Бренеръ беше гаран
тирана, а неприятелската австрийска флота огв
Адриатика изчезна. Това обстоятелство й повторяха,
особено Лойдъ Джорджъ, колчемъ се оплакваше
отъ незадоволяването ,; й въ Парижъ. ИталиянцитЬ, обаче, смитаха, че нищо не ги компенсира
срещу нарастването на английската и френска
мощь въ Ср-Ъдиземноморието. Виждайки стабили
зирано положението на Турция, тя почна да търси
другаде колонии, като се позовава на величието
на Римската империя или на славната Венеция.
При все това г. Мусолини е билъ реалистъ, та
вижда, че съ собствени сили не може да измени
нещата, макаръ да подържа съ огненото си слово
духа на възродена Италия. Докжде може да
стигне Италия отъ чувството си на подтисната и
незачетена въ Парижъ? — Това е въпросъ на до
гадки—- _
_
.
.....
Отъ друга страна, въ продължение на много
години, въ миналото. Франция и Англия бЪха въ
остъръ конфликтъ. Требваше да се изминагь 20
години, за да признае Англия френските граници
въ Алжирия, а завистьта и споровегЬ между гЬхъ
продължиха до XX в-Ькъ]). Годината 1904 даде
първото подобрение, като реакция срещу нараст
ващите сили на Германия, а ГОДИНИГБ следъ све
товната война направиха, щото нарастването силата
на Англия въ Средиземно море да се счита за на
растване и на френската мощь2). Обединените
стратегически сили на ТБЗИ две велики държави еж
отъ огромна величина. Наистина, Италия има преодоляваще положение въ центъра на Сръ\циземноморието, но двете му крайни врати се държатъ
здраво отъ други. Очакваше се Италия да извлече
известни изгоди отъ гражданската война въ Испа
ния и отъ смутоветЬ въ Палестина. Но дали ще е
въ състояние да създаде сериозни пречки на другитв
сили? Тя се помжчи чрезъ радио Бари да се про
гласи за доброжелателка на арабигЬ и на Исляма,
народенъ мандатъ, на онъзи държави, които поради гео
графското си положение и голъмъ опитъ можели да бждатъ най-полезни на~ цивилизацията-— именно на Франция
и Ннглия. Всвка година получилигЪ такъвъ мандатъ трЪбва
да давать докладъ до О. Н., който грабва да се проучва
отъ постоянния съветъ...

1
) Даже презъ 1898 год. всички очакваха да избухне
война между Пнглия и Франция. Въ Суданъ се срещнаха и
сбиха двегв колониални експедиции: английската, която отъ
Египетъ се е движела къмъ горния Нилъ, и френската, ид
ваща отъ Западна Яфрика къмъ Египетъ. Франция отстжпи
и спаси мира. Следъ това, поради ангажирването на Ру
сия съ Япония, равновесието въ Европа се наруши. Фран
ция, не можейки да разчита на единствената си съюзница
— Русия — се видъ изолирана, та побърза да уреди отно
шенията си сь враждебната до тогава Лнглия.
2
) Съ конвенцията отъ 8. IV. 1904 г. Великобритания
се съгласи да даде на Франция свобода на действие въ
Мароко, а пъкъ Франция се отказа отъ вевкакви реклама
ции относнп Египетъ. При все това, до день днешенъ,
единствена Велико-британия отказва да закрие своитв кон
сулски еждилища въ Мароко.
Германия се раздвижи отъ това съглашение, като _дебаркира въ Танжеръ на 31. III. 1905 г., гдето, бравираики
френско-британскатя спогодба, кайзеръ Вилхелмъ лично
потвърди независимосгьта на мароканския султанъ. Свика
се, на 7. IV. 1906 г., европейска комисия въ Ллжезирасъ,
гдето германскитв, делегати почувствуваха, че еж изоста
вени отъ СЪЮЗНИЦИТЕ си италианци, на които Франция е
обещала Либия. Прокламира се суверенитета на султана, а
Франция и Испания бъха натоварени въ съответнитъ части
на Мароко съ полицейска служба. Гл. бел. 2 стр. 86.
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както Вилхелмъ II преди световната война. Съсед
ните на Палестина арабски страни еж възбудени
отъ палестинските безредици; това възбуждение
стигна даже до северо-африканскитЬ марокански
брЪгове на Франция. Какви еж крайнитв резул
тати отъ това? АрабитБ еж подозрителни хора,
но пакъ виждатъ дадените свободи и напредъкъ
отъ Англия на Иракъ и Египетъ, та мжчно биха
сменили англичаните съ италиянци. И победата на
Франко изглежда, че не увеличи потенциала на
съидейниците му. Много съмнително е Италия да
рискува н^що за Гибралтаръ; много време й требва
да излекува раните си.
II.
Конференцията въ Монтрьо възстанови пра
вата на Турция върху ДарданелитЬ, но сжщевременно тя беше «назначена" за пазачъ на вратата
на т^зи ТЕСНИНИ. Правото на Русия да преминаватъ нейни кораби отъ Черно море въ Егея презъ
вратите въ неутрална Турция прибави новъ чинитель на равновесието на срЬдиземноморскитв сили.
Това не е благоприятно за Италия, и тя отказа на
времето да участвува въ Монтрьо. Па и отноше
нията между Турция и Италия не еж отъ най-добритв, а отъ първата зависи кого да пропустне
презъ вратитв като тЬхенъ пазачъ.
Отъ друга страна англо-египетското приятел
ство осигурява лесното опазване източните врати
на СрЪдиземно море — Суецкия каналъ, като голЪма часть отъ тежеститв за това пазене се поемать отъ самия Египетъ.
Италия и Великобритания влад-вятъ КБКОЛКО
острови на безпомощната Гърция. Англия възна
меряваше да върне о-въ Кипъръ въ края на све
товната война, но инцидентътъ съ обстрелването
на Корфу отъ италианците осуети това намерение.
Благодарение на редъ икономически отстжпки,
отношенията между Италия и Югославия еж подо
брени, но дали еж здраво сърдечни следъ преко
мерното засилване на Италия въ Лдриатика по
ради завземането на Албания? Требва да кажемъ,
че това нейно положение й позволява да отделя
време и сили за безкрайните търкания относно
Тунисъ1), но и за него французи и италиянци ще
намерятъ винаги единъ времененъ тосЬз У1УепсП.
И Португалия, макаръ извънъ Ср-вдиземноморието, е важенъ факторъ за равновесието на

') Протекторатътъ на Франция върху Тунисъ се установи
съ договоръ отъ 12. V. 1881 г. между френския генералъ
Вгеаг1итунския бей, допълненъ съ договоръ отъ 8.1У.1881 г.
Тунисъ е запазилъ юридическата си личность по междудър. жавното право отдълно отъ тази на Франция, като суверенитетътъ му е намаленъ въ външно и вжтрешно отношение.
Тунскиятъ бей има право на пасивна легация, но не и на
активна, т. е. къмъ неговата особа, като държавенъ глава,
могатъ да се акредитиратъ дипломатически агенти на други
държави, но той не може да изпраща такива, защото се
представлява въ чужбина отъ френските дипломатически пре
дставители. Франция има свой генералъ-резидентъ, аташиранъ къмъ бея. Главнокомандующиятъ на френскитв вой
ски въ Тунисъ се назначава отъ бея-регентъ за туниски
воененъ министъръ. Франция отмъни тамъ капитулациите,
на което нЪщо най-много се противопостави Италия. ГОЛ-Бми неприятности създавагь на френската администрация
дестурнистигЪ' — ревизионистическо движение — подклажда
ни еднакво отъ комунизма и италианските конспирации.
Отъ 1868 г. тамъ е имало международна финансова
комисия, отъ която Франция се е отървала презъ 1884 год.
като е погасила съ свой заемъ задължението на туниското регенство. Френските войсни ще стоятъ тамъ до второ спо
разумение.
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тамъ. Но стогодишното й приятелство съ
Англия (единственственъ случай въ европейската
история), която даже пази нейнитъ колонии, я
прави върна на последната.
СИЛИТЕ

Ш
До преди световната война Италия търсъше
помощьта на съюзниците си отъ Тройния съюзъ
срещу Франция. Австрия съвсемъ не е била отзив
чива къмъ това италиянско искане, но Германия е
сключила, следъ 1891 г., таенъ договоръ съ Италия,
по силата на който първата се задължава да по
мага на Италия срещу Франция при конфликтъ
относно Средиземно море1).
Дали и днесъ съществува подобенъ договоръ
или съгласуванъ планъ за общо действие? И, ако
съществува, нъма ли да понесе съдбата на стария,
защото не е пресилено като се казва, че исто
рията се повтаря. Едно е сигурно, че докато съществуватъ недоразуменията между Италия и дру
гите заинтересувани въ Средиземно море сили, то
Германия ще е съ доста развързани ръце по дру
гите мъста, поне докато се дойде, поради умора
та на населенията отъ досегашното нервно на
прежение, до общоевропейско успокояване. Впрочемъ, да не забравяме, че преди световната война,
презъ 1911 год., Германия беше постигнала компромисъ съ Франция2). Но яви се Русия. Дарданелитъ се укрепяваха отъ германски моряци и инже
нери. Позицията на германското влияние въ Тур1
) Чл. IX. — Германия и Италия се задължаватъ да
си помагатъ за подържане териториалното з1а1и-чио въ северо-африканското Средиземноморие, а именно: Киренайка,
Триполитания и Тунисъ (тогава турски владения).
Но ако следъ обстойно проучване на положението
отъ Германия и Италия, едната и другата счете, че подър
жането на з1а1ицио-то става невъзможно, Германия се
задължава, следъ предварително и формално съглашение,
да подкрепя Италия при всвка акция подъ формата на оку
пация, която последната би предприела въ тия м-вста съ
огледъ на запазване равновесието или за добиване леги
тимна компенсация.
Чл. X. — Въ случай, че Франция предприеме действия
за разширяване нейната окупация или протекторатъ или
своя суверенитетъ, подъ каквато и да било форма върху
северо-африканска територия, поради което Италия би
счела, за запазване интересите си въ Ср-вдиземно море, да
предприеме действия върху казанитъ северо-африкански те
ритории ипи прибъгне къмъ крайни мърки върху френска
територия въ Европа, то последвалата отъ това война меж
ду Италия и Франция ще съставлява !рзо Гакго, по поиск
ване на Италия, сазиз {ое^епз общо за Германия и Италия,
съгл. чл. чл. II и V отъ този договоръ.
2
) И следъ конвенцията отъ' 1906 г. Германия продъл
жаваше да противодействува на френскитт» преимущества въ
Мароко. Станаха инциденти съ немски дезертьори отъ френ
ския чуждестрзненъ легионъ, а презъ 1911 год. Германия
прати военния си корабъ „Раптпег" въ йгадиръ, за да „бра
ни застрашените интереси на свои поданици". Почнаха се
дълги преговори, които свършиха съ френско-германски
договоръ отъ 4. XI. 1911 г., споредъ който се призна френскиятъ протекторатъ надъ Мароко при известни икономи
чески изгоди за Германия. За Мароко се предвиди сждебно и економическо равенство между Франция и другитв
страни, а за Тунисъ има само сждебно равенство. Като
компенсация Франция отстжпи на Германия 250,000 кв.
клм. отъ колонията си Конго съ 1,200,000 жители, които си
върна следъ световната война.
Н между Франция и Мароко протектората се оформи
съ договоръ отъ 30.111.1912 г., като Франция, между другото,
се задължава да пази султана отъ всвка заплаха срещу
неговата личность и държавата му.

ция отъ младотурската революция нататъкъ пред
ставляваше огромна заплаха за Англия и Русия,
та, мимо френско-германския компромисъ се стигна
до световната война. Днешното положение е друго.
Турция и Русия еж приятели, но пъкъ германското
проникване къмъ Балканитъ съвсемъ не е за пре
небрегване.
Що се отнася до Италия и нейното поведе
ние, не ще е излишно да припомнимъ, че когато
беше членка на Тройния съюзъ преди световната
война, тя винаги се нагаждаше тъй, че да не поема
'задължения насочени срещу- Великобритания. И
сега пакъ съществува англо-италиянска декларация
отъ 9. I. 1937 г., съ която се задължаватъ да тачатъ
взаимнитЬ си интереси въ Средиземно море, въпръки осьта Римъ — Б е р л и н ъ и громкитБ мани
фестации въ италианския парламентъ . . . Но не
тръбва да смитаме, че ТЕЗИ задължения изключватъ ОПИТИТЕ за видоизмЪняване режима за итали
анските заселници въ Тунисъ, за международния
контролъ въ Суецъ и Танжеръ, па и за Дарданелитъ\ Отъ друга страна не с ъ италианските дър
жавници да не знаятъ, че английските средиземно
морски интереси еж отъ особено жизнено естество;
ТБ засътать ОСНОВИТЕ на великобританската импе
рия, и тя не ще се шегува при сериозна заплаха,
а англичаните най-добре правятъ разлика между
сериозното и дребното, като напр., акцията въ Ал
бания. Англия и Франция ще подържатъ до по
следна капка кръвь СВОИТЕ жизнени интереси въ
Средиземно море, едната касателно пжтя за Ин
дия и Далечния Изтокъ, другата — за северо-африканската си колониална империя. Обаче, не помалко „жизнено" е желанието на Италия да заздрави
собствената си сигурность еднакво откъмъ мо
рето и откъмъ Бренеръ — Триестъ. Не може да
се оспори, че Англия и Франция нъматъ интересъ
да заплашватъ съществуването на успокоена Ита
лия, но за това тя тръбва да получи известно удо
влетворение на римското си честолюбие въ Тунисъ
и Джибути .относно н"вкои икономически интереси
и досежно контрола на Суецъ, където, по свиде
телството на видни англичани и французи, тя има
легитимни интереси. Едно указание за бъдещия
ходъ е обещанието на Италия да изтегли „добро
волците" си отъ Испания. Що се отнася до Тунисъ,
не с ъ незначителни ОТДЪЛНИТБ английски мнения,
че Франция е щ-Ъла да направи . по-добре, ако не
е била учредила протекторатъ надъ тази страна.
Нещо повече, препоръчва се „въ подобенъ моментъ" да бъде сериозно погледнато на легитим
ните италиански интереси и самолюбие. Отъ 60
години насамъ този въпросъ силно вълнува . чув
ствителния италиански народъ. По поводъ на Ту
нисъ и подъ влиянието на италианското раздра
знено обществено мнение бЬ сключенъ тройниятъ
съюзъ между Германия, Австро-Унгария и Италия,
обаче меродавни италиански автори не забравятъ,
че Бисмаркъ окуражи Франция да окупира Тунисъ*
Какво ще бъде положението утре? Нека вевки
самъ съди, като има предъ видъ историята и факта, че
интереситЬ на великитЪ сили си оставатъ непроме
нени въ главнитЬ си черти, и че за малки интереси.
не ще рискуватъ нищо, затова малкитЬ народи да
стоять по-настрана,
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Сава Ивановъ
Капитанъ I рангъ

Снритата и изненадваща атана на подводни
ците срещу бойните нораби на противнина
(НЪколко характерни случая отъ Световната война)
Английскиятъ подводникъ „Е-20", който е чаВъ статията — „Скритностьта на торпедните
атаки отъ подводниците срещу бойните кораби на калъ на уговорено мъхто въ Мраморно море да
противника" отъ М. Долининъ, поместена въ рус се срещне съ французкия подводникъ „Тюркуазъ",
кото военно-морско списание „Морской сборникъ" въпреки тихото море и отлично време не можалъ
№ 4 отъ 1938 год., еж дадени няколко характерни да забележи своя врагъ — германския подводникъ
примера отъ действията на подводниците презъ „УБ-14-.
време на Световната война, които преведени и
На 26 априлъ 1915 год. другъ английски под
допълнени даваме тукъ по-долу.
водникъ („АЕ-2") два пжти безнаказано стрелялъ
На 22 септемврий 1914 година германскиятъ съ торпедо срещу турския линеенъ корабъ „Торподводникъ „У-9" атакувалъ и потопилъ единъ гутъ-рейсъ", отъ който корабъ до третия торпеденъ
следъ други три английски броненосни кръстосвача, изстрелъ не могли да видятъ нито изстреляните ед
и въпр-вки че подводникътъ се е намиралъ около но следъ друго две торпеда, нито морегледа на
тия кръстосвани въ течение на единъ часъ и 15 подводника „АЕ-2".
минути и много пжти е повдигалъ морегледа (пеПрезъ 1917 година английскиятъ подводникъ
рископа) си и е пусналъ отъ близко разстояние по „Е 52" потопилъ внезапно германския подводникъ
ГБХЪ общо 6 торпеда, той все пакъ не е билъ за- *„УЦ63". Английскиятъ подводникъ можалъ да спаси
белязанъ и откригь. И не само това, но дълго вре само единъ подофицеръ отъ потопения германски
ме следъ потъването на тия три английски кръсто подводникъ. Следъ спасяването си германскиятъ
свача се е считало, че те еж загинали отъ нагьк- подофицеръ разказалъ следното: „Нощьта бъше
ване на мини за заграждане.
много студена. Стоящиятъ на стража офицеръ запо
На 13 септемврий 1914 г. английскиятъ под вяда да му донесатъ на командния мостикъ чаша
водникъ „Е-9" потопилъ въ Хелголандския заливъ кафе. Въ това време излезе на командния мос
германския стражеви кръстосвачъ „Хела". Подвод тикъ механикъгь и завърза разговоръ съ стоящия
никътъ е приближилъ почти плътно до кръстосва на стража офицеръ, който поради тази причина,
ча (на около 18 метра отъ него) и въпреки това отслаби наблюдението си върху повърхностьта на
никой отъ кръстосвача не забелязалъ приближава морето. Английскиятъ подводникъ „Е-52" бъше забелязанъ едвамъ въ момента, когато торпедото му
нето и торпедния изстрелъ.
се
удари въ нашия подводникъ".
На 27 май 1915 година германскиятъ подвод
На 21 августъ 1916 г. рускиятъ подводникъ
никъ „У-21" продължително време маневриралъ
въ ДарданелигБ съ цель да заеме изгодна позиция „Непра"се намиралъ въ кръстосване не далечъ отъ
за. атакуването на английския линеенъ корабъ българския черноморски бръгь, ясно проектирайки
3
„Мажестикъ", който вече е билъ предупреденъ за се на свътлия фонъ на хоризонта, който на А
приежтетвието на противникови подводници въ билъ покритъ съ облаци. Той билъ забелязанъ и
Егейско море и който е ималъ множество средства атакуванъ огь германския подводникъ „УБ-7", при
това торпедигв му били забелязани едвамъ тогава,
за прашвоподвоцна охрана, и все пакъ германски
когато не било възможно да се отклони рускиятъ
ятъ подводникъ .У-21" не билъ откригь и забеля- подводникъ отъ ГБХЪ. За щастие на руския подзанъ въ момента на атаката.
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водникъ „Нерпа*. попадналото въ него торпедо се
ударило въ стената му при много остъръ жгълъ
на срещане и затова не можало да се взриве. Както
се оказало въ последствие, въ момента на атаката
на палубата на руския подводникъ „Нерпа" е имало
много наблюдатели. Всичката свободна огь стража
обслуга се намирала на горната палуба на подводника, обаче не наблюдавала за откриване на
неприятелски подводници, а гледала ПОЯВИЛИТЕ се
въ морето смерчове.
Въ 1916 година голъмото число охранни ко
раби, които охранявали германските линейни ко
раби, назначени за осигуряването на операцията
въ връзка съ спасяването на два свои подводника,
заседнали на плитко при брътоветв на Дания, съвсемъ не забелязали английския подводникъ , Ж - Г ,
който успешно атакувалъ германските линейни
кръстосвани „ГросеръКурфюрстъ" и „Кронпринцъ".
На 11 ноемврий 1914 г. германскиять подвод
никъ „У-12", опериращъ въ Дувърския проливъ,
забелязалъ стоящата на котва при вълнолома въ
Дилъ английска канонерка „Найгеръ", безъ да има
каквото и да е противоподводно охранение. Той
потопилъ канонерката, безъ тя да го забележи и
вземе каквито и да е м^рки за отбраната си.
•Въ края на сжщата 1914 г. другъ германски
подводникъ („У-18*) безпрепятствено се промъкналъ на рейда въ Скапа-Флоу, и само отсжтствието
въ този день тамъ на голъмитъ боеви кораби е
избавило английския голЪмъ флотъ „Грандъ-флитъ"
отъ тежки загуби.
На 25 августъ 1915 г. германскиятъ подвод
никъ „У-9" сжщо така свободно и незабелязано се
се промъкналъ на рейда въ Уте (Балтийско море
— финландските шкери), кждето често се нами
рали на котва рускитв броненосни кръстосвани.
При други два подобни случая, благодарение
на лошата организация и действие на противоподводното наблюдение и отбрана въ котвените мътта
на съглашенскитв военни кораби, се е удало на
германски подводници да нанесатъ на противника
си доста сериозни повреди.
На 3 декемврий 1916 г. германскиятъ подвод
никъ „У-38" се приближилъ къмъ пристанището
Фунчалъ, открилъ присжтствието на СТОЯЩИТЕ на
котва французки и английски кораби и безнака-*
зано потопилъ последователно единъ следъ други
три

отъ

ТБХЪ.

Почти следъ една година, на 11 ноемврий
1917 г., германскиять подводникъ. „У-38" се при
ближилъ къмъ сирийския брътъ (Средиземно море),
кждето стояли на котва на защитенъ рейдъ англий
ски кораби, действуващи съвместно съ армията на
бр^га. Безъ да бжде забелязанъ отъ никого, гер
манскиятъ подводникъ „У-38" безнаказано атакувалъ
съ торпеда и потопилъ единъ торпедоносецъ и
единъ мониторъ.
Най-после, даже английските кораби-примки,
които еж имали специална задача да се борятъ
срещу германските подводници, и ТБ въ цълъ редъ
случаи еж допущали последните да се доближаватъ до ТБХЪ незабелязано въ подводно положение
на твърде близко разстояние и да ги потопяватъ
съ торпеда. Такива случаи е имало, напримъръ, съ
кораба-примка „Зилфа" на 11 юний 1918 г., съ
„Брекондейлъ" на 5 августъ 1917 г., съ „Прайзъ"
на 14 августъ 1917 г., съ „Стоункропъ" на 18 сеп-

темврий 1917 г., съ „Арбетюзъ" на 16 декемврий
1917 г. и съ „Стокфорсъ" на 30 юлий 1918 г.
На 15. III. 1915 г. германскиять подводникъ
„У-2О" близко около Северния каналъ срещналъ и
атакувалъ връщащия се отъ морето въ базата си
за натоварване на вжглища английски спомагателенъ кръстосвачъ „Ямброзе". Забелязалъ торпедото,
кръстосвачътъ се отклонилъ отъ него съ съответно
изменение на курса си. Отправяйки се следъ това
да преследва подводника, кръстосвачътъ съ своето
неудачно маневриране му далъ възможность да го
атакува още веднъжъ.
Сжщото станало и при атаката на германския
подводникъ „УБ-6" срещу английския миночистачъ
„Колумбия" въ Дувърския проливъ на 1 май 1915
год., когато поради неудачно преследване миночистачътъ е далъ възможность на подводника вто
рично да стреля срещу него и да го потопи.
Въ. сжщия, „день, английскиять подводникъ
„Е-14", намирайки се въ Мраморно море, атаку
валъ движащащата се сама турска канонерка, из
пълнявайки стражна служба. Канонерката се опи
тала да тарани английския подводникъ „Е-14", но
маневърътъ й билъ сжщо неудаченъ. Избъгваики
таранния ударъ и ползувайки се отъ зазяпването
на противника, подводникътъ „Е-14" скоро наново
атакувалъ канонерката.
На 16. VIII. 1915 г. английскиять подводникъ
„Е-5", носейки въ Хелголандския заливъ отговор
ната, но монотонната позиционно-разузнавателна
служба, решилъ малко да се „позабавлява". Забе
лязалъ въ морегледаси на разстояние 10 километ
ра германския страженъ торпедоносецъ, командирътъ на подводника изплавалъ въ позиционно по
ложение, за да привлече вниманието му и даже
открилъ капака на бойната кула. Съвършенно ес
тествено, че германскиятъ торпедоносецъ съ пъленъ ходъ се насочилъ къмъ подводника, за да го
накаже за подобна дързость. Подводникътъ, обаче,
се потопилъ, развърналъ се (обърналъ се) и ата
кувалъ приближаващия се противникъ, макаръ и
безуспешно.
Отбелязвайки доста СМ-БЛИТБ и бързи дейст
вия на командиря на „Е-5",требва да се изтъкне, че
въ следващитв години на войната, следъ появява
нето на противоподводнитв бомби, .действуващи
по желание на време или на определено мъсто
подъ водата, подобни „развлъчения" на подвод
ниците не еж минавали безнаказано.
На 25 априлъ 1916 год., въ деня на кръстосвачното нападение на германцитъ срещу англий
ското крайбрежие, германскиятъ подводникъ „УБ18" забелязалъ пжтуващитЬ отъ Ярмутъ въ над
водно положение 4 английски подводника отъ типа
„Е". Германскиятъ подводникъ „УБ-18" атакувалъ
челния английски подводникъ ,Е-22*, който, забе
лязалъ морегледа му, на свой редъ пустналъ по
него торпедо и се опиталъ да тарани противника
си, но германскиятъ подводникъ „УБ-18" успъ\пъ да
се гурне подъ него. Изплавалъ наново подъ морегледъ, германскиятъ подводникъ „УБ-18" видвлъ
английския подводникъ „Е-22" на изгоденъ за себе
си курсовъ жгълъ и вторично го атакувалъ, въ
резултатъ на което английскиять подводникъ „Е22" загиналъ.
На 2. XI. 1917 г. германскиятъ подводникъ
„УЦ-65", пжтувайки за Зеебрюге, забелязалъ море-
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гледа на английския подводникъ. „Ц-15". Бързайки
да се върне въ базата' си, командирътъ на „УЦ65" не го потопилъ и не измънилъ курса си, раз
читайки само да се отклони отъ торпедото, което,
между другото, той е правилъ и по-рано не веднъжъ и винаги усггвшно. Действително, германскиятъ подводникъ „УЦ-65" се отклонилъ отъ едното
торпедо, но въ него съвършенно неочаквано по
паднало другото, изстреляно, както се уяснило въ
последствие, съ съответното поставяне на прибора
Обри за жглова стрелба. По този начинъ, лекоми
слието на командира на германския подводникъ
„УЦ-65" било жестоко наказано.
Единъ другъ характеренъ случай—последенъ
примъръ — е тоя съ английския спомагателенъ
кръстосвачъ „Мармора", съпровождащъ единъ керванъ търговски транспорти. На 14. XI. 1917 г. при
островъ .Мадейра", на разстояние' 12 километра,
той забелязалъ германския подводникъ „У-151".
Курсътъ на конвоя (кервана) билъ моментално измъненъ, за да остане подводникътъ вънъ отъ кржга
на атаката. Когато кръстосвачътъ отишълъ наново
да се присъедини къмъ конвоя, то неочаквано за
него самъ попадналъ въ .кржга на втаката. На
подводникъ „У-151", макаръ и трудно, но все пакъ
му се удало да атакува кръстосвана.
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* *
Опитътъ отъ световната война ни учи, че въ
бждещата война на море въпросътъ за скритностьта
на торпеднитЬ атаки отъ страна на ПОДВОДНИЦИТЕ,
а особенно срещу бойни съединения, имащи мощно
противоподводно охранение, ще бжде още по-наложителенъ, при това решението му може да се
достигне по три линии (пжтища): първо — подо
брение техниката на самитв атаки, второ — подо
брение качествата на управлението на подводника
при подводенъ ходъ и при бойно маневриране и
трето — осигуряване невидимото движение на тор
педото подъ водата.
Заедно съ това, сжщо така наложително из
никва и другъ въпросъ — подобрение и усилване
средствата за наблюдение срещу ПОДВОДНИЦИТЕ И
средствата за откриване на изстреляните торпеда.
Въ заключение тръбва да се изтъкне, че под
водникътъ може да бжде едно сигурно и мощно
орткжие, както срещу търговскигБ, така и срещу
военнитв кораби, обаче за да има пъленъ резултатъ, ще бжде необходимо да произвежда атакитв
си възможно най-скрито за окото на противника
и въ сжщото време да бжде много наблюдателенъ
и предпазливъ.

^НИИННП'

Случай отъ войната
Въ брой 135 отъ т. г. на „Морски журналъ",
излизащъ въ Прага, капитанъ II р. К. Г. Люби
дава дописка отъ Парижъ, съ спомени на бившить
руски офицери отъ ПОДВОДНИТЕ лодки. За покровитель на подводниците е билъ избранъ пророкъ
Ионъ. Всека година на неговия праздникъ бив
шите офицери—подводници се събиратъ и въ дру
гарска беседа се отдаватъ на спомени отъ съвме
стната имъ служба.
Между интересните спомени на К. Люби се
разказва и такъвъ, който не малко ще заинтересува и насъ, защото той изнася единъ случай, когато руски подводникъ е влъзълъ въ пристанището
на гр. Варна. Ще го предадемъ точно, защото случаятъ е много поучителенъ за насъ.
Командуващиятъ флота, вице-адмиралъ Колчакъ, изпрати подводна лодка въ разузнаване. Съ
нея замина, като пасажеръ флагъ-капитана (началника) на разузнаването, капитанъ I р. Нищенковъ,
сжщо подводенъ офицеръ. Лодката се завърна,
Командирътъ докладва за похода и представя снети на копирна книга планъ и рисунки. Колчакъ е
учуденъ*
- Какъ? Ще речете, че сте били толкова време вжтре въ пристанището на Варна и сте нари
сували всичко това?

— Тъй върно, ваше превъзходителство.
Влъзлиятъ флагъ-капитанъ потвърждава и вед
нага разказва на Колчакъ при каква обстановка
се е извършвала „работата".
Лодката лежала на дъното и отъ време на
време измъквала на повърхностьта морегледа си,
та навигационниятъ офицеръ да може да направи
всички нуждни рисунки на складове и мъста на
корабите. Разбира се, че напрежението въ командН ата кула е възбудено. Лко откриятъ лодката, тя не
може да се скрие въ дълбочина. Тя въ сжщность
е заседнала. За да се мръдне отъ мъстото си, тя
тръбва да изплува и да се отдалечава съ приспуснатъ морегледъ, иначе той ще стърчи много високо надъ водата. Значи ВСЕКИ пристанищенъ катеръ-влъкачъ може да я тарани и да открие кулата
й, като кутия сардели. И въ този моментъ отдолу се раздава гласъ къмъ командира.
— Ваше-скородие, ваше-скородие (ваше високоблагородие) — вика той упорито, настойчиво.
Командирътъ, смълъ подводникъ, отскача отъ
перископа съ неволната мисъль, че се е случило
нещо въ централния постъ.
- Какво има, говори!
Кашата ще преври, ваше-скородие, можели
да даваме объдъ на командата?
В.
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М о р е н а т а и нолон.иална лига. в ъ П о л ш а
Морето ни отвори вратата къмъ широкия свЪтъ,
го ни изравни съ другигв НРРОДИ, ТО НИ даде свобода
и право да бждемъ навевкжде, кждето еж морето
и небето.
Игнаци Мошчицки
председатель на полсната република.

Въпросътъ съ излаза на море е за Полша
У народи, които проживяватъ дълги години
свободенъ животъ, националниятъ патосъ обикно въпросъ на животъ и смърть, и сигурно при днеш
вено значително отслабва. Този патосъ, който пламва ните политически условия, ако стане въпросъ Пол
при всека опасность за посегателство върху нацио ша да бжде изтласкана отъ Балтийско море, това
налната свобода. Его защо, много начинания, които ще доведе неминуемо до война. И то не само по
целятъ една по-солидна подготовка за отбрана и висши политически и стопански причини, но и по
сигурносгь, не могатъ да бждатъ дълбоко почув- ради национално психологически. Съзнанието за
ствувани отъ единъ народъ, който въ течение на необходимостьта отъ морски излазъ е тъй дълбоко
десетилетия и столетия се е чувствувалъ свободенъ залегнало у вевки полякъ, че не би могло нито за
и независимъ и е привикналъ на спокоенъ и твор- ^игъ да се допустне,> че така .лесно биха се при
чески животъ. Обратно, националниятъ патосъ и го- мирили съ загубването на този излазъ.
Въ момента, въ който Полша загуби своя из
товностьта за борба еж бивали винаги силни у на
роди, които еж въ епохата следъ отвоюването на лазъ на море, загубва своето значение, което има
"днесъ, не само политическо, но и стопанско. Дър
своята свобода.
Единъ народъ съ повишенъ националенъ па жави съ развито стопанство и индустрия, безъ из
тосъ, който понвкога преминава границата на едно лазъ къмъ морето, еж вегетирали, или еж свършвали
обикновено чувство и достига до култъ къмъ геро- катастрофално (както Чехословакия).
изма, е полскиятъ народъ. Може би, защото еж ми
Всичко това е било достатъчно ясно на ржнали само двадесеть години отъ неговото освобож КОВОДНИТБ кржгове въ Полша, когато се слага на
дение, и защото поколенията, които се бориха за чалото на лигата. Въ основата на нейните основни
свободата, още живвягъ и вдъхватъ своите чув принципи се поставя необходимостьта отъ психоло
ства на поколенията, които сега подрастватъ.
гическо приобщаване на целия полски народъ
Може би и затова, че въ жилите на този на къмъ идеята за морето.
родъ тече славянска кръвь, тамъ изблиците на чув
Затова пропагандната дейность на лигата е
ства еж по-силни и доминиращи надъ ежедневния е много широка и се използува всеки малъкъ поживотъ и дребнитв егоистични стремежи.
водъ да се прави манифестация на любовьта къмъ
Въ Полша има три организации, които еж въ морето. ВСЕКИ трети ЧОВ-БКЪ въ Полша знае химна
връзка съ отбраната и сигурностьта на страната и на Балтика, а презъ февруарий всека година се
които броятъ надъ милионъ членове. Това еж Чер> чествува по наи-тържественъ начинъ праздникътъ
вениятъ кръстъ. Гражданската въздухоплавателна на морето.
организация (Ь. О. Р. Р.) и Морската и колониална
Съзнанието, че повърхностната пропаганда,
лига. Названията и на тритв организации ясно по- преходнитв тържества и речитв не оставятъ трайни
казватъ смисъла на гвхното сжществуване и основ следи, кара ржководителитв на лигата да разшините имъ идеи.
,.
_
ряватъ пропагандата и да я правятъ по-интересна
Морската и колониална лига въ Полша е ор- . Т а к а н а п р и м ^ р Ъ 1 п р е з ъ 9 Н у а р и й т . г. бвше устроганизация твърде близка до френската Морска и енъ голъмъ конкурсъ между ПОЛСКИТЕ учители на
колониална лига, а по идеи и пропаганда — до тема, какъ най-добре се развива и култивира у
нашия Морски сговоръ.
децата любовьта къмъ морето, какъ самите учи
тели схващатъ смисъла на гражданската и военна
флота и какво е правилъ учителя за да въздействува
на СВОИТЕ ученици въ тази насока. За най-добритв
отговори, развити като отчетъ и идеи, се даваха
много награди, ньколко отъ които различни пжтувания съ полски параходи по море, разбира се
безплатно.
'
Морската и колониална лига взема подъ свое
покровителство всички прояви въ областьта на ли
тературата и живописьта, свързани съ морето, и
прави всичко възможно да насърдчи творцитБ и
да имъ даде възможность да развиятъ СВОИТЕ да
рования.
Дава за тази цель възможность за безплатни
пжтувания съ ПОЛСКИТЕ параходи, урежда изложби,
издава книги, дава награди за най-хубавигЬ произ
ведения.
Презъ февруарий т. г. Лигата устрои голяма
морска художествена изложба. Покровителството
Кораби отъ военния флотъ на Полша
на изложбата б е далъ известния генералъ К. Сос-
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«овски, а въ почетния комитеть участвуваха сена
Като резултатъ на тази деятелность днесь.
тори, генерали и адмирали. Това отъ друга страна . има поколения въ Полша, които. фанатично биха
доказа, доколко и .са<мата официална -власть* цени се борили за морето и съ раяфсть биха умрели,
изкуството като свой мощенъ помощникъ въ пси стига да знаятъ, че съ това ще осигурятъ морето
хологическата подготовка на народа.
за своята родина.
Въ тази изложба Морската и колониална ли*
,га раздаде нъколко големи парични награди, по
Въ много случаи, когато се пише за друга
четния дипломъ на лигата и други насърдчения. държава, н%кои го см-втатъ за чужда пропаганда.
Откриването на тази изложба имаше духъ на го- Това не е така. За да напредваме, ние не бива да
.лемо национално тържество.
си затворимъ очитв предъ това, което става около
Сжщо така въ учебната програма, въ радио насъ. Ние тръбва да знаемъ всичко и да се поупрограмите за младежьта и учащитЬ се морето е чимъ. Разбира се, когато говоримъ, за това, което
поставено на преденъ планъ. Децата още въ най- е въ чуждите страни, тръбва да вършимъ това не
ранната си възрасть се привързватъ къмъ него. въ ущърбъ на нашити постижения, а като нещо
Този интересъ се подържа буренъ до тъхното въз отъ което можемъ да извлЪчемъ поука и да намъжаване, докато се превърне въ съзнание за правимъ още няколко стжпки напредъ. Водима
•смисъла и значението на морето.
отъ това съзнание, написахъ горните редове.
КЗ-

В. И .

МИНОТЪРСЕНЕ
Голямата война б"Ьше въ разгара си. Отбра
ната на нашитв брътове беше поверена на сла
бия ни флоть и на брътовата артилерия, която
държеше подъ обстрела си.минното заграждение
предъ двата ни залива: Варна и Бургасъ. Войната
ни свари безъ достатъчно въоржжение на море. Гер
манските подводни лодки, които дежуреха въ
Варна, играеха по-скоро психологическа роля, за
щото Варна не представляваше отъ себе си крепость, въ която ТБ да се считатъ обезпечени, ко
гато сж§на почивка. Противникътъ—рускиятъ флоть
— не развиваше отначало особни действия по
нашето крайбрежие. То не представляваше за него
•сериозенъ обектъ: Рускиятъ флоть имаше сериозни
противници въ лицето на двата кръстосвача „Гьобенъ" и „Бреслау" и подводниците, които го безпокоеха съ внезапните си нападения, затова вни
манието на мощния ни противникъ бъше насочено
•около Босфора.
Най-сериозното средство противъ германските
кръстосвачи и подводници бъха МИНИТЕ за загра
ждане. Л минното дело беше поставено най-добре
въ руския флотъ. Затова този флотъ използува
широко това страшно оржжие и сееше минни по
лета по всички вероятни пжтища на СВОИТЕ про
тивници.
Първоначално рускиятъ флотъ се задоволява
т е да държи само подъ наблюдение нашия бръгъ,
но когато за главнокомандуващъ на руските мор
ски сили въ Черно море дойдеадмиралъ Колчакъ,
обстановката се измъни коренно. Рускиятъ флотъ
•стана активенъ. Въ една нощь проходите презъ
миннигЬ полета на Варна бъха задръстени съ ру
ски мини. Изведнъжъ средствата ни за чистене на
мините се оказаха негодни и примитивни. Минночистачитъ заеха ' първенствуващо значение и отъ
твхната дейность зависеше безопасностьта на" ко
рабите, които влизаха и излизаха отъ Варна и
Бургасъ. Миночистенето, една отъ най-опаснитъ
морски^работи, стана главната ни цель, защото за
ливите на рискуваха да останагь затворени и да
•обрекатъ на бездействие всички кораби, намиращи
се въ ТБХЪ.

Минотърсенето

д

се

извършваше съ

гребни

лодки, които влачеха между себе си обикновено
"вжже съ оловни тяжести, та когато се закачи мин
ното вжже, да се означи мъхтото на намерената
мина. Следъ това се отиваше надъ мината съ дру
га лодка, спущаше се до нея взривенъ патронъ, и
следъ това миньоритБ се отдалечаваха, за да очакватъ взрива на • мината. После се започваше на
ново подаване на търсачнитЬ вжжета и гребане.
Тази колкото рискувана, толкова и трудна работа
се вършеше непрекжснато и зиме и лъчте, когато
състоянието на морето допущаше това.
Когато се доставиха първите моторни лодки,
т& се използуваха отначало за да водятъ до ме
стото на търсенето гребнитЬ лодки, а въ послед
ствие й ТБ на двойки се използуваха за сжщата
работа, но съ малъкъ ходъ, защото отъ големата
имъ скорость търсачното вжже изплаваше на повърхностьта и не даваше резултатъ.
Минната рота даде скжпи жертви при изпъл
нението на своята работа. Капитанъ лейтенантъ
Минковъ загина въ Батовския заливъ съ 7 души
при чистене на МИНИТЕ, на които потъна торпедоносецъ „Шумни". Кондукторъ Докузановъ загина
въ Бургаския заливъ, при поставяне на мини, а
корабникътъ Радевъ, заедно съ придружаващитв
го миньори, загина отъ взривъ на разоржжавана
мина въ залива на с. Св. Никола.
Минната рота се топеше постепенно предъ
съзнанието за необходимостьта да се подържатъ
проходитв презъ МИННИТЕ полета, макаръ че сред
ствата, съ които разполагаше за това, не само че
не бъха подходящи, но бъха примитивни и негодни
за цельта. Но войната ни наложи тежки задачи,
които ние требваше да решаваме. Липсата на под
ходящи средства се заменяше съ твърдата воля
да се действува, затова жертвитв изкупваха непростителнитъ грешки на тъзи, които еж считали, ч е
нашиятъ флотъ е достатъчно въоржженъ за па
сивна отбрана на брътоветв ни,-та войната госвари съвършено лишенъ отъ най:необходимит-Бсръдства.
Телефонътъ на масата на командира на мин
ната рота издрънча продължително и нервно. Къмъ10 часа вечерьта командирътъ на ротата се нами-
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р а ш е въ канцеларията си, която му служеше и за
•спалня. Залисанъ въ своята бърза .^канцеларска ,
работа, той не отговори на звъна, защото по това
време го викаха закачливи другари, та по този начинъ си създаваха често пжти шеги.
Телефонътъ зазвъни повторно, и едновремено
въ канцеларията се втурна ординарецътъ.
— Господинъ лейтенантъ, търси ви по теле
фона началникъ щаба.
— Яло, заповядайте, господинъ капитанъ. — ?
Разбирамъ. Кое место е подъ подозрение? —
Иланджикъ? Яко времето позволи ще тръгнемъ
утре рано.
КоманДирътъ сложи слушалката на телефона
и заповвда на ординареца да извика' корабника
на ротата. Последниятъ се яви'веднага въ канце
ларията, очаквайки съ любопитство нарежданията
въ този късенъ часъ.
— Забелязано е нвщо подозрително къмъ
Иланджикъ. Утре ще требва да проввримъ южния
проходъ. Наредете миночистаччата група да бжде
готова за тръгване въ 4 часа сутриньта. Менъ ще •
събудите въ 3 часа. Вземете суха храна за обвдъ*
и всичко необходимо за означаване на МИНИТЕ.
Свободни сте.
— Слушамъ, господинъ лейтенантъ.
Корабникътъ веднага напустна канцеларията,
а офицерътъ наново се зае съ своята канцеларска
работа, но вече разсвянъ и безъ желание.
Сутринната зора свари малкия, отрядъ на югъ
отъ носъ Галата. Наредени въ върволица задъ мо
торната лодка, навързани една задъ друга, четири
гребни лодки съ по осемь гребци се движеха къмъ
югъ, очаквайки нарежданията на лодката-водачъ,
въ която се намираше командирътъ. Сутринниятъ
хладъ пронизва телото. Всички еж загърнати въ
своите шинели и съ вдигнати яки, обърнали гръбъ
къмъ посоката на движението, моряците отъ греб
ните лодки правятъ сутринната си закуска отъ
сирене и хлебъ.
Пролвтьта на 1917 година бвше въ разгара
си. Зората на изтокъ се разсипва съ феерия отъ
най-причудливи тонове, и на хоризонта се появява
въ начало една сввтла ивица. Отъ пурпурночервена тя постепенно минава къмъ злато-жълта,
за да бжде последвана отъ ясно-жълтия и веднага
оелвпителенъ блъсъкъ на излизащето на повърхностьта дневно светило. То се колебае известно
време въ разни форми, разлива се като жарава и
най-после се очертава въ своето величие и изпраща
първитв си лжчи за да приветствува захласнатитв
си наблюдатели. Т Б еж забравили въ този мигъ
опасноститв, които ги очакватъ,и гледатъ чудното
явление на изгрева, наточели за пръвъ пжть го
наблюдаватъ. Всички се раздвижватъ. Топлината
веднага се предава на хората.
Огрядъгъ отмина устието на „Харами-дере" и
забави хода си. Следъ малко последва сигналъ, ивлйкачнитв вжжета бЪха прибрани. ЛОДКИТЕ по
ставиха греблата и се доближиха до моторната
лодка.
Разпределени въ две двойки, между които се
простряха търсачнитЬ вжжета, ЛОДКИТЕ се разде
лиха по на 50 метра една отъ друга. Като се на
сочи първата двойка, втората застана задъ нея на
около 50 щетрщи~в-ъ страни, така че дветъ- двойки
да могатъ'-да пров-Бряватъ- една ивица широка'

окйла,75 метра. Лодките тръгнаха следъ мотррната»
лодка. ЛопатигЬ започнаха 4 своята монотонна ра
бота. Отрядътъ пое своето бавно движение въ т ъ р 
сенето на невидимия опасенъ врагъ, който ВСЕКИ
моментъ може да бжде откритъ. Движатъ се на
около една миля отъ брвга. Лопатитъ равномврно
блвеватъ надъ повърхностьта, гребцитв правятъ.
своите плавни движения напредъ и назадъ, а ж и 
лестите ржце стискатъ греблата съ желание да дадатъ по-голвмо движение на лодките. Тъ едва седвижатъ. Задъ ТБХЪ се влачи подъ водата провисналото между ЛОДКИТЕ въже съ оловни тежести.
То се стреми да сближи ЛОДКИТЕ, затова кърмчиитвдействуватъ въ обратна
посока, та ходътъ е
още по-бавенъ. Скоро шинелите ставатъ излишниДава се нареждане да се свалятъ. МоряцитБ снематъ всичко излишно отъ себе си. Бррнзовитв
разгърдени твла наново започватъ-своята работа,и лодките поематъ бавното си движение съ 1—2"
мили въ часк Лве се изобилна поть. Времето се
измерва по издигане на слънцето. Отъ моторната
лодка предаватъ по рупора „пазете равнение".
— Разъ, два! . . Налегни ! командувать к ъ р м 
чиите и бързатъ да застанатъ точно помъстата си..
Гладката ширь на морето се повдига отъ вре
ме на време и ту закрива, ту наново издига н в кои отъ лодкитЬ. Ть се люльятъ и следватъ своя'
бавенъ ходъ. Уморителната работа дотБга.
—• Ехъ, поне да намвримъ нвщо, та да знаемъзащо гребемъ,—ще се обади нвкой и ще извие
глава къмъ раззеленилия се брътъ, който мами сьсвоята хубава прохлада и тишина. . .
Следъ кратъкъ отдихъ, презъ време на който
моряцитв бързатъ да раздвижатъ твлата си и да
се измиятъ съ хладна вода, работата продължава^
Къмъ обвдъ наближаватъ носъ Иланджикъ. Отъ
моторната лодка се забелязва, че първата двойка
е намалила движението, та другата я настига. в Разъ,
два, по-силно", викатъ кърмчиитв и нервно подръпватъ тьрсачното вжже. „Налегни, разъ, два"..
Задната двойка спира движението въ очакване
другата да излвзе напредъ. Отъ силното гребане
двете предни лодки се сближаватъ и едновремен
но и двамата кърмчии даватъ сигналъ на водача,
че н^що е закачено. Двата края на вжжето се пре
даватъ на едната лодка, а другата отива за коман
дира, който проверява вжжетата и дава нарежда
не да се подведе друго по-тънко вжже, което се
затвга около минното вжже, а на горния му край
се завързва дървенъ плавникъ, за да означава м е 
стото. Всички знаятъ вече, че е закачена мина^
Умората изчезва. Настроението е повишено. Погледитв еж насочени въ водата съ желание да се
проникне какво се крие въ дълбочините.
ЛОДКИТЕ се връщатъ назадъ, построяватъ се
наново и тръгватъ по-влвво отъ оставения пла
вникъ. Не следъ много се закачатъ втора и трета
мина.
• Уяснява се, че има цвлъ редъ мини. Нуждна
е обаче да се намври края имъ, за да се х>значи
безопасенъ проходъ, та следъ това да се пристжпи
къмъ постепенното имъ унищожение. Затова след
ните търсения се правятъ въ двено отъ първия
плавникъ, като се предполага, че краятъ ще бжде
по-близо до бр^га. Правятъ се кжеи гребания, за
щото., линията е вече очертана.
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„Модерната симфония" на подводното и въздушното оржжие

Продължава се означаването на мините и
— Не мога да я въведа, защото проходъть е
-линията се приближава все повече до бръта.
миниранъ, а не се знае дали н"вма и други мини.
За обътгъ гребнигЬ лодки се приближаватъ Подводната лодка може да се взриве.
— Язъ ви заповедвамъ, веднага да заминете
-До моторната лодка, получавагь провизията за мо
ряците и така, подъ слънчевите лжчи и полюлява- и да доведете подводната лодка!
— Моля, дайте ми писмена заповЪдь!
•на отъ вълните, командата прави своя обедъ.
—
Значи вие отказвате?
Следъ об"БДЪ търсенето започва отъ другата
— Не отказвамъ, но безъ писмена запов"вдь
•страна на минната линия въ обратна посока, за
Да се провери нЪма ли втора линия отъ мини. не мога да изпълня това нареждане, защото лод
"Очакванията се оправдаватъ. На около петдесеть ката може да се взриве, както я пилотирамъ.
Началникътъ на отбраната обърна гръбъ на
метра отъ първата линия се очертава още една.
Плавниците се нареждатъ въ шахматенъ редъ и за минния офицеръ и се отправи къмъ щаба си.
Предупредена по радиотелеграфа, че влиза
минния офицеръ е ясно, че хвърлянето на МИНИГБ
е станало най-малко едновременно съ два кораба. нето й въ Варна е невъзможно, подводната лодка
Плавниците стигатъ почти на 100 метра отъ брега, остана предъ устието на р. Камчия.
По късно се узна, че тя се е отправила на
^коею показва, че проходъ откъмъ бръта н-вма.
изтокъ и никога вече не се завърнала въ ЦариградъЧасътъ е вече 5 следъ объдъ. Отрядътъ ще
требва да се прибира, за да продължи на следния
День. Лодкитъ се нареждатъ въ походенъ редъ и
тръгвагъ обратно за Варна. Не следъ много дола*гатъ, че къмъ устието на р. Камчия се вижда под
водна лодка. Отрядътъ н^ма сведение каква е тя,
На хоризонта слънцето напира
нито пъкъ има нъжакво оржжие, за да се бори съ
отъ радость сякашъ да изгрева,
нея. ЛодкигЬ пристигатъ въ Варна.
тукъ-тамъ простреляната птица
отъ първите лжчи, запъва.
Началникътъ на Неподвижната отбрана оча
ква на кея командира на ротата.
Морето е покрило свойтЬ тайни
— Господинъ капитанъ, южниятъ проходъ е
съ тишина; по брътовегЬ
миниранъ отъ противника. Открихме въ два реда
съновидения далечни
около 16.мини, които стигатъ почти до бръта. Про
зората съ нЪмъ възторгъ изплете.
ходъ покрай бръта нЪма. Докжце се простиратъ
Две облачета пухкави се срЪщатъ,
минитт» навжтре въ морето, не се знае. Утре предпрегръщатъ се и тъй изчезвать
•полагамъ да продължа работата.
^
и пакъ въ водитЬ сини и смълчани
— При Камчия е пристигнала германската
душите само се оглеждатъ.
•подводна лодка. Върнете се веднага съ моторната
С т е ф а н ъ Ив. С т о я н о в ъ .
-лодка да я въведете въ Варна.
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„Радецни'
Х р и с т о Ботйовъ» и параходъ»
.Ботйовъ е въплошение на националния гении,

съчетаващъ въ себе си борческия духъ, героизма,
волята, високия полетъ и неизтощимата енергия
на нашето племе."
Царь Борисъ Ш.
дово
(Сърбия)
и
затамъ
да
адресиратъ сандъците съ
Средногорското възстание пламна прежде
временно презъ 1876 г. Сведенията за него въ Ру оржжието.
Самъ Ботйовъ, изпратенъ отъ видни българи,. ,
мъния, кждето е имало голъма българска легална
и нелегална емиграция, еж били много оскждни и се е качилъ на „Радецки" въ Гюргево на 16 май
фантастични. Главите на всички млади патриоти (с. с.) 4 часа следъ пладне, като си вземалъ билетъ
пламнали, и всички, вървайки дълбоко въ усггвха 1-ва класа за Кладово. Видълъ сандъцитЬ съ „сто
на освободителното дело, бързали да взематъ уча ката", адресирана за сжщото пристанище, и това
стие въ него, да не дойде освобождението безъ му подсказало, че планътъ се изпълнява. Сжщото
констатиралъ на следую,щитъ румънски пристанища
ТБХЪ.
Най-разпаленъ е билъ Христо Ботйовъ, който Турно-Могурели и Бикетъ, обаче той и другаритвсъ- СВОИТЕ песни отдавна бъ предвидълъ този мо- му не се издавали, въпръки че й момчетата чезментъ и въ тъхъ бъ описалъ своята участь. Безъ Н-БЛИ предъ неизвестностьта, дали войводата ттж-~
да е желалъ и безъ да се е считалъ подготвенъ тува съ ТБХЪ и кой ли е той.
за войвода, обстоятелствата го налагатъ за такъвъ,
' Чакъ следъ като минали Рахово и наближили
и той приема този тежъкъ кръстъ съ свойствения Козлудуй, тогава Ботйовъ-и щабътъ му се поотпус
нему ентусиазъмъ и самоотверженость.
нали и почнали да се движатъ по-свободно и заВеднъжъ посоченъ за войвода на готвящата глеждатъ по момчетата, които тоже били много
се чета, той заедно съ СВОИГБ помощници изра предпазливи: не вършили нищо, което би ги издалоботва плана за минаването на Дунава и дебарки- Въ сжщия параходъ пжтували турци съ женитв.
рането на четата. Както е известно, планътъ е си, единъ турски каймаканинъ (околийски управибилъ този, който биде изпълненъ точно така, както тель) и българи-търговци; никой, обаче, не подозб е начъртанъ: да пжтуватъ всички съ парахода рълъ нищо, както нищо нередно не доловила и
„Радецки" и после да го завладъятъ.
управата на парахода.
Следъ като Ботйовъ загина, и неговата уста
Когато на 17 май къмъ пладне стигнали дозавинаги замлъкна, мнозина тогава еж си присвои устието на р. Скжта и р. Огоста, които наблизо една
ли авторството на плана за минаването на Дунава до друга се вливатъ въ Дунава, тогава Ботйовъ
съ „Радецки" и пленяването на парахода. Важното заповъдалъ да се даде сигналъ за въоржжаване
е, че за реализирането на този планъ се залавя на четата и пленяването на парахода. Ботйовъ г
младиятъ войвода Хр. Ботйовъ. Той още въ пър облЪченъ съ своята войводска униформа на ру
вите дни на месецъ май дава своитъ нареждания, мънски кавалерийски офицеръ, съ извадена саб»
да се съсръдоточатъ момчетата въ крайдунавските се явилъ предъ капитана на „Радецки"—Дагоберъ
градове Браила, Каларашъ, Олтеница, Зимничъ, Енглендеръ — и съ сериозность и твърдость му
Корабия, Турно-Мугурели и Бикетъ, кждето ще ча- обявилъ за пленяването на парахода и желанието
катъ втора заповъдь, да се представляватъ предъ му да дебаркира четата при с. Козлудуй. Едновре
властитЬ за градинари, а оржжието и припаситЬ менно съ това Ботйовъ намърилъ за нуждно да
да бждатъ опаковани въ сандъци и предавани на успокои останалите пжтници, че нъма да падне
параходнитъ агенции като земеделски-градинарски нито косъмъ отъ главата на никого, защото ТБ еж
сечива.
тръгнали „да освобождаватъ, а не зло да правятъ"...
Деветь години преди това, по сжщия начинъ При склоняването на капитана Енглендеръ да ги
другъ единъ родолюбецъ Никола Войводовъ, отъ дебаркира на родния бръгъ—честно и безъ преда
Враца, 6Ь събралъ чета отъ около 160 момчета въ телство—не е пропусналъ да му припомни за
Галацъ, която е тръбвало да се концентрира въ гнусното злодеяние съ Никола Войводовъ и Цвятко
Радуевацъ (Сърбия), а оржжието, снаряжението и Павловичъ на парахода „Германия".
обмундирването били изпратени като градинарски
Капитанъ Енглендеръ е билъ истински благопринадлежности отъ Галацъ съ австрийския пара
роденъ австриецъ, който се трогналъ отъ жертво
ходъ „Германия" за Радуевацъ. Въ сжщия пара
приношението на тъзи 200 младежи идеалисти,.
ходъ, заедно съ „стоката", заминали войводата Ни
които отивали на явна смърть съ беззаветна люкола Войводовъ и знаменосеца Цвътко Павловичъ,
бовь къмъ своята родина. Той не само отстжпилъ
останалите четници е требвало по други пжтища
парахода въ услуга на Ботйова и четата му, но
да заминатъ. Обаче, предателството и подлостьта
е вземалъ всички предохранителни мерки да не
на единъ гръкъу австрийски консулъ въ Русе, поз
бждатъ забелязани отъ бръговата охрана и имъ
волили на турцигв да ги откриятъ при Русе и вар
се попръчи, за която цель поставилъ тента на куварски да ги убиятъ въ парахода.
вертата рткъмъ дъсния бръгъ на Дунава.
Ботйовъ е действувалъ по-предпазливо, и наНай-внимателно и съ особена отговорность и,чертаниятъ планъ е билъ благополучно реализи- сякашъ, като съучастникъ по предварителенъ планъ
ранъ отъ начаяо- и до край.
Енглендеръ сполучливо дебаркиралъ четата на коз
Избранъ е билъ австро-унгарскиятъ параходъ лодуйския брътъ. Сбогува се съ ТБХЪ и съ Ботйовъ,.
«Радецки* и било дадено нареждание да се качатъ а следъ два часа е билъ въ Ломъ. Първата работа
« а него момчетата, като си взематъ билети за Кла- на всички отъ парахода е била да съобщать на.
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турскитъ власти за станалото при Козлодуй, вслед•ствие на което телеграфътъ разнася новината по
всички страни изъ турската империя и се взематъ
мЪрки за ограждането на четата и унищожаването 0.
Оттукъ почва началото на трагедията съ
Ботйовъ и четата, защото още когато не еж били
напустнали с. Козлодуй на пжть за Балкана, теле•графътъ е предавалъ нарежданията къмъ ВОЙСКИТЕ
ВЪ Берковица и Орхание, да заминатъ въ Враца
и пресрещнатъ бунтовниците. Предупреждаватъ се
и властите въ Враца за станалото събитие и отвредъ се взематъ предохранителни мърки за обез
вреждане на четата и ограждането й. Чакъ на палача на Средногорското възстание
Келъ Ясанъ паша се съобщава да тръгне съ пъл•чищата си за Враца, кждето той пристига на 20
май с. г.
Вънъ отъ другитъ причини, които попречили
:за усггвха на Врачанското възстание и присъеди
няването на врачанскитв съзаклятници къмъ Ботйовата чета,, е и прииждането на много войски и
•башибозукъ къмъ Враца, поради разпоредбите на
турската власть; вследствие на навременото узнава
не за дебаркирането на Ботйовата, чета.
Това пускане на парахода „Радецки" невредимъ и безпрепятствено да замине, следъ дебарки
рането на четата, е най-голъмата гръшка и проява
на невиждано и непонятно за насъ рицарство отъ
•страна на Ботйовъ. Но нашиятъ гениаленъ борецъ
и войвода не можеше другояче да постжпи. Него. -виятъ свътогледъ бе такъвъ, че той не можеше да
посегне и причини и най-малкото зло на мирнитъ
пжтници въ парахода или да причини най-малка
неприятность на капитана Енглендеръ.Сигурно не«говата честна душа не е могла и да допустне мисъльта да се. потопи „Радецки" при Козлодуй и му
се попречи да стигне следъ два часа въ Ломъ.
Какво рицарство и какъвъ моралъ, непонятни за
днешното в р е м е ! . . . И, може би, тамъ е голъмото
величие на неговия духъ, което още тогава е
обаяло Енглендеръ до такава степень, че той е изцъло въ услуга на Ботйовъ и четата м у . . . Въ
'Видйнъ турскитъ власти молятъ капитана на „Радепки" и да прехвърли пжтницитв си на другъ параходъ и вземе на своя турски войски, които да
закара и стовари на Козлодуй, за да тръгнатъ по
•ПетитЪ на четата, но той категорически отказва да
стори това.
[^ЙГЯко „Радецки" бъ потопенъ при Козлодуй
•следъ слизането на четата, или, най-малко, ако бе
повредена н^що машината му, за да не може да
•продължи пжтя си за нъколко часа, то сигурно
щ е ш е да бжде спасена четата отъ сражението при
Милинъ-камъкъ, и шансоветв за по-бързо и без
препятствено добиране до сърдцето на Балкана се
-увеличаваха, а оттамъ и шансоветв за по-голвмъ
« успвхъ и по-другъ резултатъ, относно еждбата на
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Ботйовъ и четниците му. Но така била отредила
еждбата!...
Величието на Ботйова духъ още въ първия моментъ на срещата между него и Дагоберъ Енглен
деръ е пленило последния и е оставило незаличими
следи въ душата на този чужденецъ. Той още то
гава е билъ тъй неимоверно силно затрогнатъ отъ
Ботйовъ и отъ подвига на ТБЗИ 200 млади българи,
че грижливо прибралъ и запазилъ нвколкото табакерки, револверни патрони и цигарлъци, оста
нали отъ четниците следъ напускането на пара
хода и излизанието на козлодуйския бръгъ. Впо
следствие запазилъ знамето на парахода „Радец
ки", което се разгъвало на парахода при пленяването му отъ Ботйовъ, както и при разрушава
нето на парахода презъ време на световната война
запазилъ двете дъски, върху които е стоялъ Бо
тйовъ въ момента, когато му обявилъ пленяването
на парахода. Всичко това пазилъ дълго време,
почти 50 години, като скжпи реликви, и билъ поржчалъ до своитЬ близки при погребението му да
го обвиятъ въ запазеното знаме на „Радецки".
Една-две години преди петдесетгодишнината
на Ботйовата епопея Енглендеръ, вече 80-годишенъ
старецъ, отправя до Негово Величество Царь Борисъ едно дълго писмо, въ което възторожено му
описва подвига на Ботйовъ и незаличимитв следи,
които съприкосновението му съ него въ онзи моментъ е оставило въ неговата душа.
Сжщевремено е изпратилъ знамето на „Ра
децки" и казаните по-горе реликви, като обяснява,
че ТБ ще иматъ по-голвмо значение за България
и за нейния Царь, отколкото да изчезнатъ следъ
неговата смърть. Въ заключение на своето писмо
най-възторожено признава, че никога вече презъ
своя животъ не е билъ ергьщалъ по-великъ човгъкъ
отъ Ботйова, който е оставилъ въ душата и сърд
цето му неизличими следи.
Тукъ на „Радецки" Ботйовъ се проявява като
дипломатъ и държавникъ. Той цени голвмата ус
луга на капитана да ги дебаркира честно и почтено
на искания брегь и въ желанието си да му се отблагодари, а сжщевременно да му изрази своята
признателность, издава му удостоверение, че съ на
силие и бруталность го е заставилъ да стори това.
Сжщевременно, за да защити румънската държава
за гостоприемството, което е оказала на българ
ската нелегална емиграция, той казва, че тайно еж
се приготвили и дори еж били преследвани отъ
румънското правителство. Уввренъ въ правотата
на святото освободително двло, той апелира къмъ
съвъстьта на християнска Европа, отъ която очаква
застжпничество и покровителство.
И тукъ на „Радецки" при тозъ тол^вмъ подвигъ, Ботйовъ се прояви като най-великъ синъ на
племето ни . . . затуй — «той н е у м и р а " !
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ТАНДЖЕРЪ
Яко Гибралтаръ е ключътъ на Средиземно
море, Танджеръ тогава е ключалката,—каза единъ
великъ английски адмиралъ. И самиятъ Нелсонъ
твърдеше, че Танджеръ е една отъ ключевитъ по
зиции на свъта. За Англия тази точка върху севе
розападния жгълъ на Африка е по важность ед
наква съ Суецъ. Картата въ това отношение е,
красноречива и посочва по-добре отъ всъкаквй
разсъждения, защо мЪстото на Танджеръ можа да'
възбуди отъ векове насамъ толкова сложни въп
роси, и защо Англия държи до днесъ, щото никоя
европейска държава да не заеме тази територия.
Яко Танджеръ бжде укрепенъ, снабденъ съ тежка
артилерия, ако бжде превърнатъ и въ първосте
пенна морска база за подводници и торпедоносци,
то владЬящата го сила би могла да запуши про-»
лива не по-малко сполучливо отъ Гибралтаръ. До
ри въ сравнение съ Гибралтатъ той има твърде
ценни предимства: докато гибралтарската скала не
позволява съоржжаването на аеродруми, поради

което срещу въздушната опасность е осждена с а 
мо на защита отъ земята или отъхвърчилоносачнигЬкораби, местото на Танджеръ може да даде мно
жество бази за авиацията.
Танджеръ е първото пристанище въ Марокои се намира на петь часа съ аеропланъ отъ Ту,луза и на дванайсеть ч а с а с ъ влакъ отъ Мара кешъ;:
той е голямо пристанище за износъ и се посеща
ва редовно отъ параходитъ на трийсеть и деветьморски дружества.
***
Следъ победата на ганералъ Франко положе
нието на нъщата въ областьта на Танджеръ с&
чувствително промъни. Силитъ отъ осьта Римъ —
Берлинъ съ своя новъ съюзникъ еж се погрижили'
вече да прехвърлятъ въ испанско Мароко силни*
войскови части, главно въ Тетуанъ, Цеута и Мели
ла. ВойскитЬ се отправятъ къмъ границата между
Френско,и Испанско Мароко и еж укрепили вече
главнитЬ стратегически точки. ,, „
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С т о п а н с н а т а и природна ц е н н о с т ь на
„Царсна р-Ьна"
Заслужено се преименова старобитното на
звание на приморската ръка „Ропотамо" съ ново
то й име „Царска р е к а " . Тя се намира на югъ
отъ Бургаския заливъ, въ дъното между двата
•черноморски носове „Колокита" и „Масленъ носъ",
и спада въ района на созополския риболовенъ
центъръ. По самото естество на нахождението й,
(въ днешния си първобитенъ вйдъ, тя е прибъжище на риболовцитЕ и ТЕХНИТЕ моторници. Влива
се въ морето чрезъ едно твърде твсно гърло, за
което човешката ржка нищо не е допринесла, за
да има то значение на каналъ, презъ който сво•бодно и въ ВСБКО време да влизатъ и излизатъ
застрашаваните отъ бурното море .моряци.
Ширината-на тази-ценна ръка се.движи отъ
'50 до 200 метра, въ различнитв мъста на нейното
протежение, а дълбочината на мъста достига до 5
метра. Това е центърътъна значението й и то е отъ
-значение, за да й даде правиленъ характеръ за
обикновеннитБ моторници и платноходи." Странич
но отъ бръговетв й се издигатъ така нареченитв
отъ местното
население
„Мечешкитв
скали",
•представляващи великолепенъ гранитенъ масивъ,
който по количество и по качество има неизчерпаемъ пластъ за добиване на „гранитните павета",
така практични и издържливи за настилане на
улици и площади.
Въ миналото бръговетв отъ дветв страни
ДО дълбочината на реката, която отива въ тъсенъ
видъ чакъ до поточетата на „Пазаръ гечитъ" —
старата турско-българска граница, бъха обрасли
•сь'. вековни- гори. Последните се простиратъ и
днесъ, въ лъво и дъсно, и еж обектъ на горско
стопанска експлоатация, каквато е до голъма сте"пень гората Бурхама. За големо съжаление, днесъ
<въ протежение до пристанището Приморско (Кюприя) брЪговете къмъ морето еж оголени. Дали
това е резултатъ на планом-врность или продуктъ
<на търговски смътни, ний не тълкуваме; въ ВСЕКИ
•случай, намалението на горските площи дава вече
•своето сушевО отражение. Днесъ то представлява
грижа за проблема на земедвлческитв ни стопан
ства и пашата на скотовъдството, за което държа
вата взема м+фки.
Въ двегЪ трети, обаче, по протежението, има
запазени високостълбни вековни периметри, които
оправдано ще се използуватъ като продукти на
горската индустрия и свързанитъ съ нея промисли.
Самата р^ка при едно правилно стопанисване е
обектъ на изобиленъ риболовъ.
Освенъ ТЕЗИ стопански ценности „Царската
'Ръка" (Ропотамо) има и друго значение. Отдале
чените по разстояние два черноморски носа
«Колокита" и „Масленъ носъ" еж най-опасно пре
водните мъста въ време на буря за корабите, пре
димно ТЕЗИ, които сновать по нашето черногорско
крайбрежие: платноходи, моторници, транспортни
такива, рибарски, шалани, влекачи и пр. Попад
нали въ тази область на морето, залива въ дъ
ното на който се намира „Царска река (Ропотамо;,
въ днешното му състояние н е ^ о ж е да изиграе
•спасителната роля на опазено прибежище за ко

рабите. Не винаги каналчето е отворено, а и к о 
гато е отворено, не винаги то е въ ширина и дъл
бочина да могатъ да се провратъ по него даже и
. най-обикновените корита.
Отворътъ му обикновено се открива подъ на
пора на СИЛНИТЕ води, които отъ наводнение на
реката прииждатъ следъ изобилни дъждове или
пъкъ, често пжти това става отъ вълнението. По
следното еднакво може да го отвори и да го за
твори. Следователно, капризите на природата командуватъ прибежищния и спасителенъ характеръ
на „Царска р е к а " презъ канала Й.
Ецна отъ големите задачи на нашето приетанищно строителство е да се използува тази р-вка,
чрезъ драгиране по изкуственъ начинъ, вдълбоча
ване подъ формата на каналъ и укрепяване на
входното гърло. На разстояние отъ 50 до 70, а
даже и 80 метри отъ устието, по направление къмъ
вжтрешностьта на морето, ще следва да се драгира и северно да се.запази р т ь вълноломна стена.
Това ще даде възможность на разширеното по
драгиранъ начинъ устие да има постоянна дълбо
чина, добре запазена отъ насипи при вълнение
отъ морето.
Безспорно, тази наша мисъль е обектъ на
техническо проучване за условията, които еж
най-благоприятни. Щ е се уеднакви една постоянна
дълбочина на „Царската р е к а " , по продължение
къмъ вжтрешностьта, която при факта, че брътовегв еж затвърдени, ще бжде фактически плавателенъ и стратегически вжтрешенъ каналъ, въ
който презъ вевко време могатъ да престояватъ
или да намиратъ спасението си всички изложени
на корабокрушителенъ рискъ кораби, които въ
лошо и развълнувано море дирятъ прибежище.
По цълото черноморско крайбрежие — отъ
Босфора до Сулина, не се намира подобно ко
рито, съ така облагоприятствувани природни усло
вия за лесно култивиране и драгиране, което да
бжде пригодено не само за търговски риболовенъ
и транспортенъ флотъ, но още въ този си видъто може да послужи като плзвателенъ каналъ при
великолепна дължина и ширина за нашата макаръ
и малка торпедоносна морска флота.
Не еж изключени възможностите, когато тор
педоносците ще бждатъ подъ удара на изненади
въ време на своята охранителна задача. Ние нъма
да преувеличимъ стойностьта на този аргументь,
ако кажемъ, че той е основателно повдиганъ много
пжти отъ моряци, за да бжде обектъ и на нашата
скромна тема. Съседнитв две странични приста
нища — отъ югъ приморийското и отъ северъ —
созополското, които оправдаватъ друга стопанска
мисия, не могатъ да изпълнятъ ролята на така к у л 
тивираната, канализирана и драгирана „Царска
р е к а " . Ср-вдищното нахождение на последната и
отдалечението на корабите отъ първите, свързано
съ стихийни природни изненади, не се покрива отъпристанищната охрана на първитЬ две стопански
и маломърни портове.
Нашйятъ повйкъ въ тази область се^оправдава*
огь специфичния характеръ на местонахождението
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п р и р о д н и т е условия, необходимостьта отъ използу
ване спасителната стойность на пункта, отъ стопан-'
ско-производителната задача на превоза на всич
к и т е горски и кариерни продукти и отъ голЪмото
значение, което рЪката, ф о р м и р а н а като културенъ
к а н а л ъ , м о ж е да има за засилване на рибното про
изводство.
При новигв способи на техниката, която
д н е с ъ е в ъ възходъ в ъ н а п р е д н а л и т е страни, по
използуване на рибнитЬ морски и приморски богатства, . Царската р-вка" с ж щ е в р е м е н о щ е бжде
е д и н ъ р е ззеовуаръ.
е р в у а р ъ , в ъ който щ
щее се култивиратъ и
съхраняватъ всички морски кефалови и др. риби,
които п р е з ъ пролътьта навлизатъ за изхранване
в ъ нея. Д н е с ъ това става по к а п р и з и г в на приро
дата. Н а ш а т а рибарско-стопанска политика не е
надникнала върху този обектъ. Безспорно, че това
зарегистрирва единъ г о л е м ъ стопански и социал е н ъ минусъ, който не бива повече да продъл
ж а в а . Нуждна е практическа далновидность, сто
пански р а з у м ъ и изпитана компетентность. Б е з ъ
ТБХЪ теорията не помага.
Днесъ, когато н а р о д и т е п р о к о п а в а т ъ съ сто
тици километри канали, ржководени отъ стопан
ски и икономическо-социални побуждения, когато
човечеството мечтае да с в ъ р ж е моретата отъ едина
край на европейския континентъ съ другия, ний,

малката България, трЪбва да и з п о л з у в а м е с т о п а н 
ската и природна хубость на „Царска р е к а " . Т»
нЪма р а в н а на себе си по черноморското з а п а д н о
крайбрежие.
В ъ широката п р о г р а м а на д ъ р ж а в а т а по за
строяване и р а з ш и р я в а н е на н а ш е т о черноморскок р а й б р е ж и е т р е б в а да се в п и ш е с ъ ч е р н и и д е 
бели букви,
на една о т ъ п ъ р в и г Ь страници, п р о .
блемата за култивиране на „Царската рЪка
————~——
!
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Разходка изъ Царската ръка
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Една п е т н а д е с е т г о д и ш н и н а
На 24 мартъ т. г. пловдивскиятъ клонъ на Б. н. морски
сговоръ навърши 15 години отъ основаването си.
Основанъ презъ 1924 год. следъ една сказка отъ запморски офицеръ Куповъ, пловдивскиятъ клонъ още първата
година зарегистрира завиденъ успъхъ, и пловдивското граж
данство-даде своята морална и материална подкрепа за насаж
дането и развитието на морската идея въ града.
Ентусиазирани отъ така дадената имъ подкрепа, групата
дейци отъ управителните и контролни гвла на клона въ про
дължение на 15 години развиха една всестранна и резултатна
организационна, културна и просвътна дейность не само въ
Пловдивъ, но и въ цълата пловдивска область.
Редица сказки за изнасяне идеите и задачитЬ на Мор
ския сговоръ, научни беседи по морските въпроси, екскурзии

по нашето и чужди морета, ежегодни детски морски колонии,.
гребни и плувни състезания, тържества, вечеринки и семейни
срещи •—• ето областите, въ които бавно, но съ твърда воля и.
постоянство е работилъ пловдивскиятъ клонъ за насаждането'
на една идея, малко позната, но отъ големо значение за б ъ л 
гарския народъ.
За отпразднуване на 15-годишнината на клона неговите
останали живи основатели се събраха на 1 априлъ т. г. на дру
гарска вечеря и прекараха няколко весели часове въ интимна
другарска обстановка и въ спомени отъ съвместна дейность.
Пожелаваме имъ, пакъ съ сжщата готовность и енергия.
да следватъ хубавото дело на Морския сговоръ, за да могатъна 25-годишната да се поздравятъ съ още по-големи успехи.И. Л. О-въ.

Основателите на к л о н а :
Седнали (отъ лъво на дъсно) —
Георги Кожухаровъ, Иванъ П.
Касжровъ, Кирилъ Петровъ, Ла-'
заръ Т. Лазаровъ, Йовко Л. Обрейковъ, Ятанасъ Георгиевъ, Лу
ка Тодоров*.
Прави (отъ лъво на дъсно)—,Добри Василевъ, Никола Ботевъ,.
Стефанъ Л. Обрейковъ, Майоръ
Михаилъ Каролиевъ, Никола %.•
Дълчевъ, Никола Николовъ, Ни-.
кола Лбаджиевъ.
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Веселина Геновска-Терчева

Морето въ полсната живопись

Животътъ на рибаря отъ М. Моква
Проблемътъ за морскитв пжтища е еднакво
=актуаленъ за всички държави. Той е толкова важенъ,
•че става единъ отъ основните стълбове за съще
ствуването на съвременната държава. Затова въ
всички крайморски страни личи усилието да се из
дигне култътъ къмъ морето, да се внуши на насе
лението, че неговата роля е важна и по този начинъ да се направи всичко възможно, щото тази
държава да използува своята водна граница и да
•създаде свои морски сили, които ще й послужагь
както въ мирно, така и въ военно време.
Макаръ че Полша притежава една малка
часть отъ бръта на Балтийско море, тя много гриж
ливо го популяризира между своя наррдъ и прави
отъ него една область отъ жизнено значение за
своето стопанство.
Сама въ едно десетилетие отъ малкото край
брежно селце Гдиня Полша създаде ГОЛБМО при
станище, сравнително модерно и съ много необхо
дими технически проспособления. За това време тя
успъ да създаде значителенъ търговски флотъ, съ
Н-БКОЛКО хубави презокеански пътнически параходи.
Не остана назадъ и въ развиването на военния
флотъ.
Морето е обектъ твърде широко използуванъ
въ творчеството на ПОЛСКИТЕ художници. Това твор
чество се развива благоприятно подъ закрилата и
съ помощьта на държавата и Морската и колони
ална лига.
,
Когато се разглежда творчеството на ПОЛСКИТЕ
маринисти, заслужава да се отбележи начинътъ, по
който художниците третиратъ морето, и смисълъть,
«ойто вдъхватъ на творбитв си.
Стадиять на едно по-сантиментално отношение
«къмъ морето, който създаде морска живопись съ

твърде импресионистиченъ отенъкъ, вече е преминать отъ ПОЛСКИТЕ художници. Настроенията, играта
на светлините, непрекъсната промъна на морето
изведъжъ отстъпиха на едно друго виждане: бор
бата. между стихията и човека. Докато преди та
блата бвха твърде много еднообразни и статични,
сега изведнъжъ придобиватъ по-голвма динамика,
дори драматизъмъ. Отъ една загадъчна область на
природата, морето стана единъ стимулъ въ бор
бата на човека.
Като резултатъ на това оформяне се яви голвмата морска изложба за 1939 година устроена
въ Варшава.
Тази изложба бвше богата не само по форма
и съдържание, но и по духъ — отъ малкитв гра
фични табла — настроения и символи, до голъми
табла, изразъ на вечната борба между стихията и
човека.
Впечатленията отъ тази изложба доведоха до
едно ново виждане на морето. То престава да бжде
загадка, която стои неразгадана и мистична, а ста
ва една природна стихия, като всички стихии, която
най-сетне ще бжде обуздана отъ човека. Но въ
борбата тази стихия иска достоенъ противникъ —
героиченъ и себеотрицателенъ, но пъленъ съ върата въ своята победа.
Може да се каже, че тази изложба вдъхваше
вьра въ тържеството на човешката победа. Имаше
н^що ободряващо, нещо героично, което бъше
далечъ отъ сантименталностите-, мистиката и фаталностьта. Всичко бъше ясно и открито.
Този етапъ въ творчеството на ПОЛСКИТЕ ху
дожници може да се смвта за голъма крачка напредъ. Кра,чка, която разкрива истинския смисълъ
на морето и неговата роля въ живота на човъка.

'ш^^^Ш^

Въ прегръдкитЬ на бурята о т ъ М. Моква
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И з ъ ж и в о т а и дейностьта на о р г а н и з а ц и я т а
На 30 априлъ софийскиятъ ни клонъ уреди въ киноПо случай тезоименния день на НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО
„Балканъ" кино-утро, на което е билъ представенъ
ЦАРЯ между него и Гл. упр. т*ло на организацията б*ха раз теагьръ
културния филмъ .Нашето Черноморие" и художествения спорменени следните телеграми:
тенъ филмъ .Какъ се плува въ чужбина". Кино-утрото е било
Инженеръ Т. АТАНАСОВЪ, председатель открито отъ председателя на клона Кирилъ Друмевъ съ речь
на Бълг. народенъ морски сговоръ
за значението на Б. Н. М. Сговоръ. На утрото еж били пока
Варна
нени видни софийски граждани съ отделни покани. Театьрътъ.
Искрено благодаря вамъ и на членовете на Морския сго е билъ препълненъ. На всички е била раздадена специална
воръ за поздравите и добрите благопожелания, които ми из пропагандна брошурка.
пращате по случай именния ми день.
Членътъ на Главното управително т*ло Янко Сираковъ
ЦАРЯ. изнесе сказката си .Правото на народите да се самоопродеНЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦАРЯ лятъ и България" — въ Враца на 13 априлъ, въ Сливенъ на
28 и въ Ямболъ на 29 априлъ т. г. Навсекжде сказката е била
София
много добре посетена и изслушана съ големъ интересъ
По случай тезоименния день на ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО
Редакционни. По въпроса за етатизирането на Б:Т.|П_
отъ името на Българския народенъ морски сговоръ и отъ мое
име поднасямъ най-верноподанически поздрави и пожелания за Д-во редакцията, безь да взема страна, дава место на сведущи
здраве и дългодеиствие на Васъ и Височайшето Ви семейство. люде да изкажатъ мнението си. Въ печатаната въ миналия
Нека щастието съпжтствува стжпките на Ваше Величество за брой статия.отъ г. В..,Игнатовъ еж допусната, две.сжществени,
да видимъ целокупния български народъ обединенъ, мощенъ, грешки, които следва да се поправятъ тъй:'
опиращъ се на естествените си граници, да тръгне смъло въ
На стр. 64 въ редъ 31 вм*сто .сжщия контрагентъ" дапжтя на своя стопански и културенъ напредъкъ подъ Вашето -се чете .другия контрагентъ", а въ редъ-32-вмФсто-*даватъ^
мждро ржководство. № 300. 14 май 1939 год.
основание", да се чете ,не даватъ основание". Сжщо въ редъПредседатель: Ииж. Теодоси Атанасовъ. 46 думата ,щела" да се чете .цели".

-са-

ДЪРЖАВНИ МИНИ
Цени за тонъ вжглища и брикети франко вагонъ минитЪ
II. МИНА БОБОВЪ-ДОЛЪ

ОБИКНОВЕНИ ЦЕНИ
I. МИНА ПЕРНИКЪ
•

.

зона
50 тар
ометр!

-- •*,

Видъ и големина
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&

чи

1—1

.

са^
2
- оч

я чи
Он

.

_; !« р .
о н

я *- о
оо Й
в

">5

•;|«5
Я но ч
а

Боитеки .
.
.
. , лв. 450
430
410
Едри вжглища
.
.
, 400 (370) 380 (350) 360 (330)
Средни вжглища .
.
, 320 (300) 300 (280) 280 (260)
Ситни сурови III .
.
, 190
170
150
Ситни сурови IV .
.
, 150
130
110
Ситии отъ депозитъ
120
100
80
Непресетн—пречистени
. 300
280
260
Непресети—непречистени . 280
260
240
Средни промити .
400
380
360
Ситни промити
280
260
240
Пляка .
.
.
. 80
70
60
Шламъ (по спец. решение на
1 А. С. за всеки клиентъ) . •
IV. СКЛАДЪ ВЪ СОФИЯ
Брикети въ насипано състояние-—франко склада Перловецъ
отъ 0.500 до 2 тона лв. 585; отъ 2 тона лв^ 565.
Бобовъ-долски вжглища едри 620 (560) лв. за тонъ.
Цените означени въ скоби еж сезонни и важатъ за поржчки
дадени отъ 17.1У до 15.VII т. г. включително доколкото могатъ
да се изпълнятъ до 15.1Х 1935 г. .
ь Вноски и поржчки за вжглища и брикети се правять
навсъкжде в ъ страната чрезъ
1. Българската народна банка — преводна служба.
2. Българската земед. и коопер. банка—преводна служба.
3. Телеграфо-пощенскитЪ станции—чекова сметка № 50.

Видъ

иголемина

га с . § ,
я 2н
Ооо
и

3

с?§

1-; о н

оо
о -

я§§
ОО!

.

>-Д Й Си

в *- о
ОФ Й
Я и Ч

ча
|—. и га
оа
о н
410
(350) 390 (330)
430
(370)
Едри вжглища
.
. лв.
290
(260)
310
(280)
Средни ,
.
.
. 330 (300)
130
130
Ситни
,
.
.
. 130
130
130
Пляка .
.
.
.
. 130
Вжглищни отпадъци (по спец.
70
70
реш. Д. К. за всеки клиентъ) лв. 70
Ш. МИНА МАРИЦА
Сушени вжглища
Сурови вжглищаI. качество
лв. 380
I. качество
лв. 220
II.
.
. 180 III.
.
. 8 0
III.
.
, 5 0
Цените за мина Марица се отнасятъ за всички зони
и за целата година.
4. Популярните банки.
5. Банка Български кредитъ А. Д.
5. Касите на Държавните мини.
съ специални формуляри, съ изчерпателното попълване накоито става излишно да се пише отделно' писмо-уведомлениеотъ страна на клиентите.

Главна д и р е к ц и я на д ъ р ж а в н и т е мини
въ гр. П е р н и к ъ
Агенция ма мините в ъ С о ф и я
ул. Раковски № 90 — Телефонъ 2-18-49.

Складъ за брикети и Бобовъ-долски вжглища София —
гара Перловецъ — Телефонъ 2-03-90.

Съдържание:
I. Нашата мощь, 2. Удържавяването на Б. Т. П. Д-во — Ал. Маноловъ, 3. Изъ дипломатическата история
на Сръдиземно море.— Я. К. Сираковъ, 4. Скритата и изненадваща атака на подводницитъ — кап. I р. С. Н..
Ивановъ, 5. Случай оть войната - В., 6. Морската и колониална лига въ Полша — В. Геновска—Герчева, 7. Минотърсене — В. И., 8. Изгръвъ край морето-(стих.) Ст. Ив. Стояновъ, 9. Христо Ботйовъ и параходъ „Радецки"
— П. Т. Първановъ, 10. Танджеръ; 11. Стопанската и природна.ценность. на Царската ?р1даа--"К. 4 П. Качевъ 12.
Една петнадесетгодишнинаг— И. Л. О-въ, 13. Морето въ полската живопись —В. Геновска—Герчева, 14. Изъ жи
вота и дейностьта на организацията.

Р е д щ ш т шпетъ: лешштт. В. Панмет, д-ръ I. В. Паспалевъ, д-ръ II. Д. Скорчевъ I д-рь Ст. Ив. Стояновъ.
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-8. ПОСЕТЕТЕ ВЯРНЯ

ПОСЕТЕТЕ ВЯРНЯ 23
23
§3
23
33
23
23
23
23
23
23
23
23

8
ЕДИНСТВЕНИЯ

по своето

23
23

23
м&тонвшдение 23
23
и клямптъ 23
23
23
23
МОРСКИ КУРОРТЪ 23
23
ВЪ ЮГО-ЙЗТОЧЙП 2$
23

Европа.
е-

8
|*
§

Лг$ЕЦ

—

, ВсЬкакъвъ видъ морски'споргь. Ручъ-банъ (водна пързалка).

Й

Максимална

ЛБКОВИТОСТЬ.

Категоризирани и нормирани хотела, пансиони, вшга, квартири и ресторанти.
5

Ц
§

50% намаление за пътуване по Б. Д. Ж. презъ сезона.
Чудни околности з а екскурзии и излети, красива природа.

3

Всекидневни концерти об*дъ и вечерь въ морското казино. Д А Н С И Н Г Ъ-Б А Р Ъ

23

Устройване морски тържества и забави.

1

.._

Иаборъ. на .Царица на плажа".

§ КУРОРТЪ
1

: :

23
23
23
^**^?$^^ДйаИ^гг——^^^й^аай»^>—*?3——*
23
Най-модерно уредени морски студени и топли бани- 23
Великоле пенъ п л а ж ъ .
23

„С В.

23
23

Музикални тържества.

КОН С Т А Н Т И Н Ъ '

Прелест.» к*тчо кр.8 морския б р * " . з . . с т и с к а в с и а к а и отмора.

: :

2Й
2*
§

п«,
, „ „ . и и ЙЯНИ
Първокласенъ рееторанть.
Джазъ. Дансингъ.
Плажъ - - морски топли И студени оани. .
.• г
>Хотела ремонтиранъ. Стаите снабдени сь течаща изобилна вода. Лнгажиране стаигв предварително.

8

Редовна автобусна вр-ьзка с-ь града.
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Дружеството подържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
и Дунава до севернитв европейски страни: Франция, Англия, Белгия, Холандия,
Германия, Дания и пр.
Освенъ тая континентална линия, която се подържа съ три първокласни
линейни параходи типъ .Родина', дружеството подържа редовни и извънредни
линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Тур
ция, Гърция, Италианските острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
като се посещаватъ попжтнитв пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Александрия, Поргь-Сайдъ и Пирея.
Тия последни пжтувания даватъ възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни
най-много и съ разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване въ страната за сжщото време, да се видять останкитв и паметниците на всички древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска, и пр., много отъ които паметници, по своята величественость
и художественость, еж още_ недостигнати
Пжтуванията з а Леванта — Б л и з к и я и з т о к ъ се извършватъ с ъ г о л е м и и луксозни параходи,
„Царь Ф е р д и н а н д ъ " , „Шипка", „Варна" и „Бургасъ", при всички удобства за приятно и неусътно
пжтуване по морета, които с ъ д ъ р ж а т ъ безбройни природни красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мраморно море, Дарданелитв и ОСЕЯНИЯ с ъ острови Архипелагь, много о т ь които се издигатъ на хиляди
метра надъ морската повърхность.
•
82,
Последното пжтуване дава възможность да се посетять и всички свети мъста на еврейската, < г*
християнската и мохамеданската религия.
'55
Никое друго пжтуване не може да даде толкрва голъмо разнообразие на неизгладими впечат- $8
ления оть природата и творенията на човешкия гений въ неговитв най-всестранни прояви отъ нача'
лото на човешката история до днесъ.
Дружеството подържа редовни съобщения два пжти презъ седмицата и между всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния бързоходенъ параходъ .Евдокия'.
Освенъ горнитв редовни линии, дружеството презъ ЛЪТНИТБ месеци прави и извънредни пж- «*
тувания оть Варна д о Цариградъ съ параходи?* „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" съ пре- * •
стояване въ Цариградъ Ц-БЛИ три дни.
§3
Пжтуването между двете пристанища трае само 12 часа — една нощь.
8Д
Презъ сжщитв л%тни месеци п/х „Евдокия" плава крайбрежно по специално разписание, съ ад
намалени тарифи и възможность да се посетять всички пристанища отъ цълото българско крайбр-юкие • »
въ течение само на 36 часа.
22.
И при екскурзиитв до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до • »
Ахтополъ и обратно, ПЖТНИЦИТБ нощуватъ на параходите и, ако желаятъ, могать, да получаватъ
и храната си тамъ на сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифитв на всички пжтувания, които извършватъ корабите на Българ
ското търговско параходно д-ство, редовни и извънредни, еж дадени въ отдЪленъ проспектъ, който се
намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ при поискване
и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ.
I. ЦенитЬ на б и л е т и г Ь з а А л е к с а н д р и я съ редовнитв съобщения, които се п о д ъ р ж а г ь двап жти.
в ъ месеца с ъ параходите „Бургасъ' и ,Ц, Фердинандъ*, само отиване или само в р ъ щ а н е , б е з ъ храна еж: 8 2
I класъ — 4000, II - 3000 и III — 2000.
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Презъ ЛЪТНИТБ месеци, отъ 1 юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за оти- * •
ване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на престоя 2 5
на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва:
«•
I класъ 6000 лв. II — 50ОО и III — 4000 лв., включително и храната.
$$
II. ЦенитЬ на билетите, по нашето крайбрежие отъ Варна до Ахтополъ и обратно, съ $ $
п/х „Евдокия", по лътното разписание, отъ 15 май др 15 септемврий, съ право на нощуване, въ Царево ад
въ помещенията на съответната класа еж:
2»
I класъ лв. 300; II — 240 и III 170 лв. безъ храна.
Ш
III. ЦенитЬ на билетитв до Цариградъ и обратно съ п/х „Царь-Фердинандъ" и „Бургасъ
презъ летните месеци, съ престои въ Цариградъ три дена и нощуване на параходигв, еж:
I класъ оть лв. 1790 до 1390 споредъ положението *на местата
Н „
.
„ 1380 я 1010
„
„
. • ,
'" "
„ „ 665
'
'• ' 9Я
За храната се плаща: По Александрийската линия: закуски — 22 лв., объдъ — 70 лв. и 2 2
вечеря — 70 лв., а пъленъ дневенъ абонаментъ по 150 лв.
' . > • " . 5»
По крайбрежието отъ Варна до Ахтополъ и обратно, презъ ЛЪТНИТБ месеци, пъленъ дневенъ 5 3
абонаментъ оть закуска, объдъ и вечеря — 80 лв.
'
.
ад
До Цариградъ и обратно, презъ лътния сезонъ, само съ параходите, които правятъ екскурзии, ад
се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за делото пжтуване — 452 лв.
м
При редовнитгь пжтувания — съ п/х „Евдокия" крайбрежно се плаща за закуска 15 лв., а за 22
обЪдъ и вечеря по 50 кв., а пъленъ абонаментъ — 100 лв.
5»
'
Намаления: правятъ се само отъ редовнитЬ тарифи, за отиване и връщане предплатено 15%, 3 3
за групи ПО-ГОЛ-БМИ отъ 25 души — по споразумение.
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