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Паренъ Фрегатъ оть ХГХ вЪкъ

С Е П Т Е М В Р И И , 1939,
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НАРОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ
за

ОБСЛУЖВАНЕ Со КРЕДИТЪ ВЪЯГДРСКОТО СТОПАНСТВО И КООПЕРАЦИИ
Основано въ 1864 година.

®

Преустроено въ 1879,1904 и 1934 год.

Основенъ капитапъ и запасни фондове на 31 дшмврнй 1937 година.

1,150,000,000 лева
НАПИТАЛЪТЪ Е НЕОГРАНИЧЕНЪ
Въ

края на всвка операционна година къмъ собствените банкови
средства се прибавя и ц-влата чиста печалба.
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ОБСЛУЖВЯ СЪ КРЕДИТЪ:
ЗемедвлскитБ стопанства, земедвлскитЪ кредитни'и кооперативни потребителни
сдружения, ТБХНИГБ съюзи и воднитЪ синдикати; занаятчиитв и занаятчийскитЬ
кооперации; популярнитЬ банки и ТБХНИТБ съюзи.
Д О С Т А В Я ! Земедвлски орждия и машини, подбрани семена за посЬвъ на зърнени храни и
фуражъ, меденъ сулфатъ (синь камъкъ) за пръскане и предпазване лозята и
овощнитЬ градини оть болести и за защита отъ паразити; занаятчийски материали и пр.
Г З Р И Т Е Х С А В А ! 1°" антрепозитни складове за пашкули съ пашкулосушилни въ главнитЬ 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 з а 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 земеделски произведения, събирани
——
отъ кооперативнигв сдружения: тютюнъ, пашкули, розово масло, пресни сухи.
и консервирани плодове, зърнени храни и фуражъ, машини, сахтиянъ, килими и др.
З А С Т Р А Х О В А ! Земеделските култури срещу градушка и други природни стихии; добитъка
срещу смърть и злополука; държавните, и обществени имоти срещу пожаръ
и вършачкопритежателигБ срещу гражданска отговорность.
И З В Ъ Р Ш В А ! Всички банкови операции, приема спестовни влогове, срочни и безсрочни, при
;— най-износни условия.

ад

Седалище и управление въ София
100 клона и 50 агенции въ всички производителни, земеделски градове и села,
250 попул. банки въ .ц-влата страна, които извършватъ влого-акредитивна служба.
Постоянна кооперативна изложба въ София — произведения на занаятчийски произво
дителни кооперации и на занаятчии, членове при популярни банки и подвижна занаят
чийска изложба въ всички по-гол-Ъми центрове въ-Царството.
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ЮЮОА СГОВОРЪ
ОРГАНЪ ЦД БЪЛГАРСКИЯ иДРОДШЪМОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а 16.

Урежда

Варна, септемврий 1939 год.

Книжовио-просв-Ьтниятъ отд-Ьлъ

Б р О Й 7.
Гл. редакторъ В. Паспалеевъ

А. М а н о л о в ъ
председатель на Б. Н. М. Сговоръ

ИЗГТЪЛНЕг-ГЬ Д Ъ Л Г Ъ
Събитията въ източна и западна Европа внимание така сериозно, както и върху цгълата
така се развиха, че вспки, който следи европей площь на България.
ската политическа преса, не може да не извади
Негово Величество
изпълни своя дългъ
заключение, какво единъ томъ отъ европейската къмъ българското море; изпълниха го и тия рат
история се привърши, и се отварятъ страницитгь ници, които чрезъ Българския Народенъ Морски
Сговоръ, Съюза на моряцитт, Българския универза следующия томъ.
сипгетъ
и др. съ своя неуморимъ трудъ се мамеха
Нашата родина не може да остане без да разпръснатъ
мъглата на сухоземието, която
участна въ това, което става около нея, и съби бпше обхванала върхове и низини.
тията се отражаватъ, както политически така
Когато се констатиратъ истини, не е самои стопански.
хвалство да се заяви високо, че ний изпълнихме
Ний приканваме не само нашита съмишле своя дългъ!
ници, но всички мислещи и любещи отечеството
Изпълниха ли го обаче тия, погледътъ на които
си българи да преровятъ нашето списание и да тргъбваше да бжде насочват и напредъ, и въ страни,
видятъ, че още отъ първия день на неговото изли и назадъ? Не, и хиляди пяти не!
зане, като червена нишка проличаватъ пророче
Не ще говоримъ за нгъща, за които днеска е
ства за днешния день.
•неумгьстно да се говори, но ще припомнимъ, че
Всички дейци отъ Морския Сговоръ знаеха, търговскиятъ ни флотъ вмгъсто да достигне 100
какво очаква бждещето, и въ общи черти тгъ го хиляди тона на морето, кърпи българско море съ
посочваха въ конгреси или съ перо на тия, що ре- нгьколко слаби единици. Търговскиятъ ни флотъ на
дгьха нашити, сждбини.
Дунава така много закъснгь, че и днесъ не го виж
Водачътъна българския народъ, Негово В е- даме да помага тамъ, кядето нуждата е найличество
Царь Борисъ 111, ни вдъхновяваше голгъма; и отговорни личности сега виждатъ, че
и даваше примгъръ за подражение, като благоволи били закъснгъли\
да ни даде и Височайшето си покровителство;
Събитията и времената не чакатъ дългодусамъ морякъ, той никога не се отдгъли отъ бъл мие; тгъ искатъ бързи и реални дгьла на морето
гарското море и Дунава; Той плаваше по тгъхъ и и Дунава; тгъ искатъ и това, което е създадено,
даваше примгъръ; а като изразъ на една по-оче да бжде пазено за мирна и спокойна дейность отъ
видна реалность Той много често обличаше мор единъ малъкъ, но дгъенъ и силенъ флотъ.
ската форма на български адмиралъ и съ това
Истина—късно е вече, но при все това може
демонстрираше любовьта си къмъ българското
море и Дунавъ, съзнавайки като водачъ на нарооа още време да се използува! Ще понесатъ отговорси, че тгъ представляватъ две трети отъ общата ностъ въ историята тия, които и това малко
ни граница, и че на нея ще тргьбва да се обърне време не използуватъ.
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Ариелъ

Линейниятъ флотъ и владеенето на моретата
Запазилъ ли е линейниятъ флотъ господ
ството си въ моретата (не въ океаните, а въ мо
ретата)? Сега този въпросъ е кардиналенъ, а въ
връзка съ започнатата нова европейска война и
съ създадените въ Средиземно, Северно и Балтий
ско море и създаващите се въ Черно море зами
сли, той е кардиналенъ не само въ чисто военно
морската область, но и въ политическата область.
Обаче, неотдавна още такъвъ въпросъ като- .
чели не предизвикваше съмнения у морскитъ ка
пацитети. Но опасенията, които се явиха у Англия
за надлъжния средиземноморски пжть при памет»
ния конфликтъ съ Италия, ни показаха, че напредъкътъ на подводното и въздушното оржжие преди
звика такива стратегически метаморфози, че цвлата система за защита на британските съобщет
ния, опираща се на Малта като на централна крепость, се оказа подъ знака на най-голвмо съмне
ние. А днесъ ние сме свидетели, че линейниятъ
флотъ, въпреки желанията и теориите за бързо
завършване на военните действия, не взема уча
стие нито отъ едната, нито отъ другата страна на
морския боенъ фронгъ.
Това може да ни послужи като косвено до
казателство, че подводните и въздушните сили еж
изтръгнали изъ ржцетв на линейните флоти вла
деенето на моретата.
И наистина, при съвременните способи на
морското разузнаване, връзката, бързината на дви
жението и предаването на сведения, басейните на
моретата станаха толкова ограничени, че нито една
ескадра не е въ състояние да проникне тамъ, безъ
да бжде открита. А веднъжъ забелязана, тя не
може да се скрие отъ погледите на противника и,
следователно, не може да избъгне незабавните
масови и непрекженати въздушни атаки, както денемъ тъй и нощемъ.
Страшенъ ефектъ дава атаката на въздуш
ните торпедоносци. Тяхната роля е сжщата, като
на надводните, само разликата е въ това, че до
като на надводнигЬ торпедоносци еж потребни 12
минути за завършване на атаката, т. е. срокъ досгатъченъ, за да бжцатъ разстреляни, на въздуш
ните ще бждатъ необходими всичко три минути,
отъ които подъ огъня тв ще бждатъ фактически
само 60 секунди, тъй като двете минути ще отидатъ за вдигане на тревога по ескадрата и за откри
ване на огънь. А като се вземе предъ видъ бър
зината на нападението съ 300 км., да се улучатъ
тези налитащи стоманени птици не е лека задача.
Тя ще бжде безнадежна, ако атакуващите се проектиратъ върху фона на бръта или на слънцето.
При едни маневри на руския флотъ били извър
шени атаки на въздушни торпедоносци срещу
надводенъ кръстосвачъ. Атакуващите се проек
тирали върфу фона на бръга. Открили ги чакъ
тогава, когато тв вече били пустнали торпедата си.
Втората атака била извършена вечерь, и атакува
щитъ имали слънцето задъ себе си. Атаката спо
лучила сто на сто. Най-сетне, третата атака ста
нала на смрачаване, и торпедоносците леткпи отъ
морето. Открили ги, когато тв стигнали до самия
корабъ.

Въ време на сжщитв маневри извършили
крайно интересни опити на нощно нападение съ
ескадрили отъ водохвърчила?бомбохвъргачи върху
една ескадра, стоеща въ залива, и друга еска
дрила, движеща се въ морето. Атаките станяли въ
хубаво време, при звездно безлунно небе. Бомбохвъргачитв се държали на височина 1500 метра.
Летците ясно различавали очъртанията на залива,
но самите кораби се виждали слабо, тъй като отра
жението на брега ги поглъщало. Въ открито море
не само корабитв, но и димовете имъ се виждали
отчетливо.
Когато бомбовозитъ подлетвли до ескадрата,
тв хвърлили свътящи ракети съ черни парашутирефлектори. Заливътъ се осввтилъ като денем.ъ.
Силата на светлината на всека ракета е единъ
милионъ свещи. Плавно спускайки се, ракетитв въ
течение на минута и половина осветявали кора
битв съ такава силна светлина, че обслугитв били
съвършено заслепени, докато отъ бомбохвъргачитв
различавали вевка подробность по корабитв. При
такива условия е немислимо да се отбие атаката
на самолетитЬ. ОПИТНИТЕ стрелби по бързолетящи
въздушни мишени дали отрицателни резултати,
макаръ мишенитв да били осветени.
Показателенъ е примврътъ съ „Кърейджъсъ".
Този грамаденъ 22,500-тоненъ кръстосвачъ, превърнатъ въ хвърчилоносачъ, охраняванъ много подобре и по-грижливо отъ всеки линеенъ корабъ,
биде твърде лесно потопенъ отъ единъ германски
подводникъ, който съумв да премине подъ обржча
отъ торпедоносци* и изтребители въ водитв на Се
верно море.
Казаното е достатъчно, за да се ежди за-риска,
на който се излага линейниятъ флотъ, проникващъ
въ басеинъ, който се намира въ сферата на въз
действието на въздушнитЬ и подводните сили, тол
кова повече, че всички европейски морета иматъ
по единъ-два твени входа, наблюдаването на които
при съвременната автономность на авиацията и
подводните кръстосвачи не представлява ни наймалъкъ трудъ. Набъти дори на отдвлни единици,
каквито бвха случаитв съ „Гьобенъ" и „Бреслау"
въ руски води презъ миналата война, днесъ еж
невъзможни.
Възъ основа на проучванията и заключенията
на морскитв специалисти да се опитаме да нари
суваме една примерна картина на онова, което би
се получило, ако враждебенъ на Русия флотъ утре
влезе въ Черно море.
Да предположимъ, че една държава въ съюзъ
съ Турция обяви война на Русия и съсредоточи въ
Босфора флотъ отъ 15 дреднаута съ всичките не
обходими спомагателни сили и десантни транспорти.
Неговата очевидна задача ще бжде да вземе го
сподството въ морето съ цель да. оежществи голъми десантни операции, както и да снабдява и
подържа турската армия, действуваща на кавказ' кия фронть. Да предположимъ, че рускиятъ флотъ
не разполага нито съ дреднаути, нито съ надводни
кръстосвачи, а се състои изключително отъ силенъ,
добре трениранъ подводенъ флотъ и нвколко ескадрили водохвърчила, усилени съ прехвърлена
тукъ отъ разни центрове на Русия мощна авиация.

Морски сговоръ»
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Разбира се, още при първия признакъ на
тревога, т. е. отъ съсредоточаването на английския
флотъ въ, Босфора, рускитъ подводни заградители
ще блокиратъ пролива съ магнитни и съ автоматически-дрейфуващи мини1). Но да допустнемъ и
пропускъ. Да допустнемъ, че руското правителство,
което е оценило международната политическа об
становка въ смисълъ, че кризата може да бжде
разрешена по дипломатически пжть, не се е ре
шило, избягвайки изострянето на положението, заблаговременно да минира Босфора, и е било по
ставено предъ свършения фактъ съ внезапното по
явяване на англо-турския флотъ въ Черно море,
равносилно съ обявяване на войната. Ние не знаемъ каква боева цель се преследва при това, пъкъ
за насъ то не е и важно. Интересенъ за насъ е
самиятъ фактъ на внезапното появяване на враждебенъ пинеенъ флотъ въ руските води.
Открили еж го въздушните разузнавачи. Вед
нага по цялото крайбрежие е билъ даденъ сигналъ за тревога, и многобройни ескадрили отъ
изтребители, въздушни торпедоносци и бомбохвъргачи еж се устремили въ атака. Едновременно
съ тЬхъ е изл-Ьзълъ отъ Севастополъ и подвод») Идеята на дрейфуващата мина се заключава въ
това, че мината се държи на определена Д™ б о ч и " а г т с п ъ
енергия, получавана отъ сгжетенъ въздухъ. НЪкояко стотинъ такива мини, пустнати въ Босфора по течението, ще
се движатъ назадъ и напредъ, докато се не "атъкнатъ Пж
на
н*що. Да ги накараме така да пжтуватъ не е;ТРУДно. /
туването на мината може да бжде пресметнато тъй че ка
то стигне, да кажемъ, до края на горното течение тя ще
се спусгне въ долното и, подхваната отъ н е г о , № « ш м
обратно, докато отново се издигне и попадне въ горното.
Тъй тя може да циркулира две-три седмици.

ниятъ флотъ отъ 30 кръстосвана, а флотилия отъ
по-малки подводници и подводни минни загради
тели е била изпратена къмъ Босфора да минира
пролива и да доунищожава подбитите отъ атаката
кораби.
Ржководейки се отъ радио-съобщенията на
разузнавачите, подводниятъ флотъ въ надводно
положение съ скорость 19 мили тъй е разположилъ
своитъ курсове, че колкото е възможно по-скоро
да излезе на пжтя на врага. Това му се е удало,
тъй като разликата въ скоростите съ ескадрения
ходъ на английските дреднаути не е била голъма 2 ).
Рускитъ подводници-кръстосвачи въ подвод
но положение еж заели диспозиция. Тукъ всичко
требва да бжде точно предвидено, диспозицията
да бжде грижливо обмислена, да бждатъ предуга
дени всички вероятности за маневрирането на про
тивника. Трудностьта на масовата подводна атака
срещу ескадра се заключава именно въ правил
ното разпределение на времето, пространството и
обектитЬ на атаката между атакуващитъ. Най-мал
ката грешка или объркване въ това разпределе
ние рискува да унищожи успъха на атаката. Тукъ
се иска голъмо самообладание и голъмъ опитъ,
изработенъ съ продължителна маневрена практика,
иначе не може да се избътне струпването въ единъ
участъкъ на нЪколко подводни кръстосвача. Нуждна е твърда увъреность единъ въ другъ, пълно
единодушие и едномислие и, разбира се, голъмо
самообладание, за да се не увлъче нъкой подиръ
противника вънъ отъ пределите на дадения му
районъ.
2
) Требва да се смЬта, че ескадрениятъ ходъ на ан
глийския флотъ не надминава 22—23 мили.*

^

124

М О Р С К И СГОВОрТз

Моментътъ на атаката се приближава... СЛУ море, като знае, че тъ гъмжатъ отъ подводници.
апарати донасятъ нарастващъ шумъ: те- И той е правъ. Яко се предположи, че при изли
жъкъ — на цреднаутитЬ.бръйчащъ — на обкрж- зането на флота на Джелико въ Северно море
жаващитв ги торпедоносци отъ охраната. Чувать прозъ 1916 т. срещу неговитъ 20 дреднаути биха
се изстрели и взривове на бомби. Въздушна атака... действували двеста германски подводни кръстос
Магнитнитв прибори показвагь приблизителната вана, то върху флота щвха да бждатъ пустнати
посока, по която се движи ескадрата... Тя не 2,000 торпеда, т. е. по сто на ВСЕКИ дреднаутъ.
може да избегне засадата, освенъ ако само по Малко отъ ТЕЗИ линейни кораби бъха уцълБли.
нъкакво вдъхновение внезапно не извие и не се
Но покрай ПОДВОДНИТЕ кръстосвани сжщеотдалечи въ противоположна страна.
ствуватъ още подводни заградители, които пред
Но бранейки се отъ въздушнитъ атаки, еска ставлявате силно и действително оржжие; несъм
драта продължава своя пжть. Какви еж резулта нено това оржжие ще бжде широко използувано
тите отъ ТЕЗИ атаки, никой отъ намиращитъ се въ при операциите въ ТЕСНИНИТЕ И на достжпнитв
ПОДВОДНИТЕ кръстосвани не знае; тамъ очакватъ дълбочини. Тези заградители ще излъзатъ срещу
неприятеля, и когато последниятъ се приближи, не
своя часъ.
Настжпилъ е и той. Дреднаутитв еж въ опас забелязано ще поставятъ минни полета подъ самия
ната зона. Триста торпеда се устремяватъ върху му носъ. Я такива полета отъ магнитни мини ще
ТБХЪ. Торпедата свободно изминаватъ разстояние потопятъ не само единъ дреднаутъ; подбититв
отъ 17—18 километра. Отъ такава мрежа живъ не пъкъ ще бждатъ добити отъ ВЪЗДУШНИТЕ и под
водни кръстосвани.
можешъ се отърва.
Ще рискува ли при такива условия английПо такъвъ начинъ, на въпроса, дали е запаскиятъ флотъ да влезе въ Черно море? — Никога. зилъ линейниятъ флотъ господството си въ море
На сжщото основание той не ще рискува да влезе тата, едвали е възможенъ другъ отговоръ, освенъ
въ нито едно отъ другигв морета.
следниятъ: „Въ моретата дреднаутътъ не предста
Ето защо британскиягь адмиралъ лордъ Ни- влява вече господарь на положението. Той е остаколсонъ изтъква въ своите статии, че въ Лнглия налъ такъвъ само въ океанитв, и то дотогава, до
не ще се намери нито единъ адмиралъ, който би като подводниятъ и въздушниятъ флотъ не съумъе
повелъ своя флотъ въ Средиземно или въ Северно напълно да завладее океанските простори".
ХОВИТЕ

18—|

Л е й т е н а н т ъ В. П.

Германснит-ь подводници въ в о й н а т а 1914-18
година
Съ свойствената на германците методичность
бившиятъ морски офицеръ У. Гайеръ съ книгата
„Германските подводници въ войната 1914/18 г.",
самъ участникъ въ много походи съ подводниците,
запознатъ отблизко съ дейностьта на адмиралитейството по подготовката на неограничената под
водна война и познаващъ добре цълата германска
корабостроителна промишленость, доказва, че за
дачата да се победи Лнглия по пжтя на неограни
чената подводна блокада била напълно изпълнима
за Германия. Тя непременно би успъла, ако гер
манската политика, която Гайеръ жестоко крити
кува, б е решила две години по рано да прибегне
до тоя способъ на действие, абстрахирайки се на
пълно отъ протеста на неутралните държави.
Въпросътъ става за насъ твърде интересенъ
особено днесъ, когато въ просторите на морето е
започната отново подводната война.
Корветниятъ капитанъ Гайеръ, бившъ началникъ на третата подводна флотилия, впоследствие
преведенъ въ отдъла за подводното плаване въ
морското министерство, потвърждава, че въ първия
периодъ отъ започване на световната война до м.
февруарий 1915 г. ЦБЛИЯТЪ планъ за водене на
морската война билъ основа нъ на предположе
нието, че Германия бързо ще достигне успъхъ на
сухопжтния фронтъ, вследствие на което на флота
не била зададена определена задача.
Ядмиралъ Ингенолъ съвършенно не схващалъ
значението, и ролята на ПОДВОДНИЦИТЕ И поради
това ги използувалъ неумело.

Този периодъ отъ първите месеци на войната
крие въ себе си общата на всички гръшка: по
начало всички смътали, че войната ще се свърши
за четири месеца. Това нежелание да се погледне
напредъ и заблаговременно да се взематъ мерки
за избъгване на излишни загуби се изкупва отъ
народите и до днесъ.
Интересно е да се отбележи, че въ числото
на тактическитБ и технически гръшки, забелязани
презъ първия периодъ на войната, Гайеръ споме
нава за чисто конструктивнитБ недостатъци въ гер
манските подводници и то такива, каквито въ дру
гите флоти още въ самото начало били отстранени.
Тази искреность ни кара да се отнасяме съ още
по-голъмо внимание къмъ неговия трудъ.
„Втората гръшка на германската главна ква
ртира, — продължава Гайеръ, — е нервностьта и
прибързаните действия. Подъ давление на неуспъха на сухопжтния фронтъ сравнително рано се
впустнаха ПОДВОДНИЦИТЕ въ просторитв на морето.
Германия обяви подводната блокада, безъ да раз
полага съ достатъченъ брой подводници. Отъ два
десетте подводника въ началото на войната, само
четири били „добри" и два завършили своето из
питание. При първия периодъ влъзли въ строя още
11 нови ,а загинали 7. Следователно числото имъ
се увеличило само съ четири 1 . .
Преждевременитв действия на ПОДВОДНИЦИТЕ
заставили противника усилено да се заеме съ съз
даване на сръдства за борба съ ТБХЪ.
Безъ достатъчно количество подводници, са-
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миягь методъ за водене на. подводната .война започналъ постепенно да се изменя и да губи своя
смисълъ. Политиката взела връхъ надъ стратегията.
Командирите на подводниците получавали цйлъ
потокъ- „допълнителни -инструкции", смекчаващи
условията на блокадата. Така постепенно постжпили искания за неутралните кораби, особено ита
лианските и американските, а до края на мартъ
била оставена една безопасна ивица за съобщение
на скандинавските държави съ Янглия и т. н.
Корветниятъ капитанъ Гайеръ, бидейки силенъ
противникъна неограничената подводна война,см-вта
че гЪзи „ствснения" еж вредно вмешателство на
политиката въ стратегията и еж допринесли за не
успеха на Германия. Доколко несполучливо е билъ
избранъ деньть за обявяване на подводната блокада, 18 февруарий 1915 г., яветвува отъ обстоя
телството, че въ този день само единъ подводникъ
е билъ готовъ за походъ. Вториятъ почналъ СВОИГБ
действия два деня по-късно, следъ потапянето на
кораба „Камбанкъ". Другите два излезли въ от
крито море на 25 февруарий; отъ ГБХЪ единътъ
„У-8" билъ потопенъ. Впоследствие подводниците
били значително увеличени, но все пакъ недоста
тъчни.
Третиятъ периодъ на войната, отъ м. октомврий 1915 г. до кра^ на 1916 год., се отличава съ
отежтетвие на опред-вленъ оперативенъ планъ за
използуване на подводниците. На отделните театри
СЖЩИГБ получавали ОТДЕЛНИ задачи. Подводната
война противъ търговските кораби въ близость на
английскигЬ брегове била прекратена по разпо
реждане на кайзера отъ 20 септемврий, но фландърската подводна флотилия продължавала да по
ставя минни загради, съ които продължила бор
бата съ неприятелските търговски кораби, превоз
ващи войски.
На 21 ноемврий на подводниците отново било
заповедано да потапятъ безъ предупреждение
всички кораби, срещнати въ района на Дюнкирхенъ-Хавъръ и носящи флага на воюващите не
приятелски държави.
Подводната война въ Средиземно море по
ради пълното отежтетвие на противо-подводни
средства продължавала безпрепятствено и успешно,
като въ
началото
германските
подводници
имали възможность да действуватъ съгласно мор
ското международно право.

Германски подводници отъ флотилнята „Залцведелъ"
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Подводници отъ флотилнята „Ведигенъ"
Спазването на последното въ Северното море
и фландърското крайбрежие било невъзможно,
тъй като подводниците се излагали на големъ
рискъ.
По преценка на германския адмиралтейски
щабъ, воденето на безпощадната подводна война
при ежемесечното влизане въ строя на големъ
брой новопостроени подводници и незначителни
загуби въ началото на действията, е могло напълно
да осигури германската победа на море.
Сметало се е, че Англия повече отъ половинъ
година нема да издържи, и че войната ще се
свърши въ 1917 г., безъ да се предполага, че г\мерика ще се намеси въ нея. Кайзерътъ не се съгласилъ, и адмиралъ Тирпицъ, подържащъ идеята
за безпощадна подводна война, е билъ принуденъ
да си подаде оставката. Това решение на кайзера,
проявената „излишна хуманность", е било големата
грешка презъ четвъртия периодъ на войната.
Настжпилъ петиятъ и последниятъ периодъ,
отъ м. февруарий 1917 г. до примирието—периодътъ
не неограничената подводна война. Германските
корабостроителници правели чудеса. Въ пълния
смисълъ на тази дума се строили „стотици" под
водници. Готова била да се оежществи колосал
ната програма, но тукъ се оказала петата грешка
на германското върховно командуване: липсата на
достатъченъ подготвенъ личенъ съставъ. Въпреки
недостатъчната подготовка и бързо обучение, офи-

Морски с г о в о р ъ

126

церите и обслугите проявили удивителни примери
на храбрость.
'
Вмъсто едногодишна теоритическа подготовка,
следъ това дълго плаване и свикване съ грижите
и отговорностьта за подводника и обслугата, германскигБ морски офицери преминавали бързо
„ськратенъ курсъ" за подводно плаване, понякога
продължаващъ до цве седмици или само нъколко
дни. Предъ Германия стоялъ призракътъ на проиграната, затягаща се вече война на сухопътния
фронтъ, и нейните моряци отивали въ подводни
ците не по своя вина недостатъчно подготвени за
управлението на това трудно и сложно оръжие.
Наредъ съ увеличените по тонажъ подвод
ници, достигащи до 2000—2500 тона, пресичащи
океана и имащи възможность да кръстосватъ не
прекъснато въ продължение на три и половина
месеца, безъ да иматъ нужда отъ попълване на
своите запаси, въ водите на фланцърското край
брежие се появили и малки подводници отъ типа
„УБ". Въ началото те имали водоизмъстване 127
тона и били въоръжени съ по две торпедни тръби
и една картечница. Следната серия „УБ" били до
ведени до 260 тона и съ едно 88 м/м оръдие.
Тези подводници преминавали презъ канала
Ламаншъ нощемъ и въ надводно състояние, близо
до • патрулните кораби, оставайки незабелязани,
благодарение на СВОИТЕ малки размъри, нъщо
което било невъзможно за големите. Малките подводници отъ фландърската флотилия нанасяли гра-

мадни загуби на транспортната служба. Безъ да
гледа на мрежите, преграждащи пътя му, не обръщайки внимание на самолетигв, всеки подводникъ
извършвалъ до петь похода на месецъ. Загубата
имъ била сравнително неголяма. Гайеръ съ любовь описва дейностьта на тези малки фландърски подводници, същия типъ отъ които, но далечъ
по-усъвършенствуванъ и понастоящемъ германцитЬ
употребяватъ при воденето на подводната война.
Тези фландърски подводници еж взели участие и
презъ време на НОЩНИТЕ1 набъти, извършени отъ
германските кръстосвачи по английското крайбръжие на 25 априлъ 1918 г., помагайки имъ въ рриентировката и прикривайки следъ това техното от
стъпление.
Опитътъ отъ Световната война показва, че е
възможна постройката на подводници въ серии,
което улеснява масовата постройка на малките
подводници.
А построените преди нъколко години двадесеть и петь 260, тонни подводника отъ флотилията
„Ведигенъ", носеща името на храбрия командиръ
на подводникъ „У-9", който въ единъ само день
потопи последователно три неприятелски кръстосвача, даде възможность да се поправи непрости
мата гръшка презъ миналата война. И днесъ, когато отново е започната подводната война, германскиятъ подводенъ флотъ разполага съ достатьчно подготвенъ личенъ съставъ, щателно обученъ
и съ практически опитъ.

— иивнич^,

С а в а Н. И в а н о в ъ
Капитанъ 1 р.

По случай 6 0 годишнината на Дунавсната на
Негово Величество флотилия
Дунавската на Негово Величество флотилия е
формирана преди 60 години, на 1. августъ 1879 г.,
въ гр. Русе отъ плаващите сръдства и личния
съставъ на руския окупационенъ Дунавски отредъ,
който остана на Дунава следъ привършването на
руско-турската, освободителна за насъ, война. Пъовоначално тя б^вше наречена „Морска часть" и за
неинъ командиръ бъше назначенъ рускиятъ мор
ски офицеръ капитанъ-лейтенантъ Алаксандъръ
Егоровичъ Конкеевичъ.
Въ състава на новоформираната Морска часть
вл-Ьзоха следните плаващи съдове: параходите
„Взривъ", „Опитъ", „Горня Студена" и „Пордимъ",
в-втроходъть „Келасуръ" (въ Варна) и парните ка
тери „Ракета", „Бавария", „Фардингъ", „Мотала",
„Олафчикъ", „Варна" и „Птичка" — всичко 5 ко
раба и 7 парни катера. Освенъ това къмъ Мор
ската часть бвха зачислени нъколко шлепа и 5
гребни лодки.
При тържественото предаване на корабите и
катерите и смъняването на руските имъ военно
морски знамена съ български, което е станало на
бръта на Дунава при Русе, споредъ описанието на
единъ отъ присътствуващитв гледката е била вну
шителна, мила и тържествена. Този действително
исторически и високо тьржественъ моменть, ко
гато официално се е формирала първата отъ тре
тото българско царство Морска часть, е описанъ
отъ запасния полковникъ Конст. Божковъ, така:1)

„По объдъ, при стечение на маса народъ на
бръгъ на Дунава при Русе (приблизително където
е сега пристанищната баня) стана снимането и из
дигането на параходните знамена. Тази церемония
се извърши по най-тържественъ начинъ. При ко
мандата „На флагъ и гюйсъ бить семь разъ", при
свирене на дудките (служебните корабни свирки)
отъ стражнитв подофицери, биене на камбаните и
стреляне съ пушки, бъха снети руските знамена
отъ всички предназначени за Морската часть па
раходи, .баржи, баркази и катери и замънени съ
същата тържественость съ български знамена —
трицвътенъ плать (бъло, зелено и червено) съ златенъ лъвъ на червено поле въ левия горенъ край
на знамето. 2 )
„Въ този знаменателенъ за българския народъ
и за Морската ни часть день се развъ, за пръвъ
пъть следъ петстотинъ годишно робство, българ
ското знаме надъ ВОДИТБ на/ тихия б-Ьлъ Дунавъ.
Този е деньтъ, въ който тържествуваха нашите
моряци, той е нашиятъ заветенъ день, въ който въз
кръсна нашата флотилия. На този день нашата
Морска часть получи патента за свободно плаване
по безкрайнитЬ ръни, езера, морета и океани. Покойниять механикъ Брикнеръ ми казваше, че при1
) Полковникъ о. з. К. Божковъ — „ Бележки и спо
мени по Морската ни часть" (Военно-исторически сборникъ,
№ 13, София 1933 г.,стр. 113).
2
) Каквото е сегашното вбенно-морско знаме.
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сжтствувалъ на церемонията и при всичко, че е късно параходътъ „Опитъ* действува въ дунавските
нъмецъ и малко го засвга родолюбивото чувство, устия въ състава на долно-дунавската флотилия на
все пакъ е билъ трогнатъ вжтрешно и ОЧИГБ му капитанъ-лейтенантъ Диковъ. Сжщиятъ параходъ,
били просълзени отъ умиление. При вида на при обсадата на Сулина откъмъ Дунава на 27.
това -гьржествог кое-българско-сърдце не би силно IX. 1877 г., предвождаше руската флотилия, за да
затупало отъ радость, коя българска душа не би почиства пжтя й отъ мини.
се възрадвала и възхитила отъ умиление и благоПараходътъ „Опитъ" бъше построенъ въ 1870
дарность къмъ Всевишния, за даруванитв блага
отъ великия нашъ Освободитель! Блаженна Бъл г. въ Янглия (Нюкастелъ). Той имаше корпусъ отъ
стоманени листове, при дължина 40 метра, широ
гария".
чина 12'5 м., водоизмъстване 200 тона и газене 1
И така, презъ месецъ августъ 1879 г., на Ду м. Машината му имаше два наклонни цилиндъра
нава при Русе, беше формирана първата българска отъ низко налътане и развиваше мощность 60
Морска часть (бждещата Дунавска на Негово Ве конски сили. Той се движеше съ скорость 13 клм.
личество флотилия) въ съставъ 5 кораба, 7 парни въ часъ въ тиха вода. Котелътъ на парахода б е ш е
катера, няколко шлепа и 5 гребни лодки. Какво цилиндрически, съ обратенъ ходъ на дима, съ ра
представляваше отъ себе си този първоначаленъ ботно налъгане 25 фунта, съ две огнища. При пъ
български плаващъ съставъ?
ленъ ходъ огнищата изгаряха 380 кгр. кардифски
Параходътъ „Взривъ* беше построенъ въ вжглища въ часъ. Гребнитъ му колела бъха съ по
Англия въ 1856 година. Той беше морски яхтенски 14 невъртящи се (непатентовани) лопати. Вжглищтипъ, съ остъръ носъ и типа кърмова часть, на- нитв му ями бъха три и можеха да поематъ 45
правенъ отъ железни листове съ дебелина 7 мм. тона каменни вжглища. Той имаше и всички необ
При водоизмъстване 250 тона, той беше дълъгъ ходими помещения като ВСЕКИ обикновенъ товаро33 метра, широкъ б метра, газеше 1*2 м. и имаше пжтнишки параходъ. Въ салона на парахода бъше
скорость около 12 километра въ часъ въ тиха вода. окаченъ портретътъ на Царь Освободителя съ соб
Машината му, балансирана стйстема, съ низко на- ственоръчния му подписъ. Стожеръть му — само
лъгание и мощность 60 конски сили, бъше построена единъ — беше на носа и имаше дължина 10 м.
въ фабриката на И. П. Ренолдсонъ. Работно налЪ- Морскитв му качества не бъха особено добри, по
гане на парата 2'5 атмосфери. Запасъ отъ вжглища неже газеше само 1 метъръ, обаче той бъше по50 тона. Той имаше единъ носови стожеръ дълъгъ пригоденъ за служба на Дунава, отколкото първия
1О"5 метра и необходимите помещения за обслу- корабъ — „Взривъ", и главно той беше по възгата му и за пренасяне на товаръ. Той беше добре .расть много по-младъ отъ него — едвамъ десетоповъртливъ, обаче при вълнение много се клатеше. годишенъ.
Въ 1858 г. той се наричаше „Алфредъ" и
б е ш е притежание на търговеца-гръкъ Левиди. Въ
това време, още като новъ корабъ, той работеше
между дунавскигЬ пристанища Калафатъ, Браила
и Галацъ и бъше единъ отъ най-силните влекачи
на Дунава. Следъ. известно време Левиди продаде
парахода на своя сънародникъ Васиоти, който се
занимаваше съ морска търговия и който го прек
ръсти на „Юлия". Следъ фалирането на Васиоти.
параходътъ бъше взетъ срещу дългъотъ търговеца
Негропонтъ, който пакъ го прекръсти на „Екате
рина". Отъ последния тьрговецъ, презъ време на
освободителната война въ 1877 г., въ Галацъ, го
купи руското правителство (за 3700 зл. лева) за
нуждигЬ на руската Дунавска флотилия и го нарече
„Взривъ" .Презъ време на войната той беше използуванъ отъ руските моряци като вл-вкачъ и корабъмайка за минни действия. (На 30. IV. 1877 г. той
влачеше единъ шлепъ пъленъ съ мини, отъ устието
на р. Прутъ за руското минно заграждание при
Браила). Така че къмъ времето, когато параходътъ
„Взривъ"- влЪзе въ състава на новорформираната
Морска часть, той имаше задъ себе си единъ дъ
лъгъ разнообразенъ животъ отъ около 20 години
и бъше участвувалъ въ една двегодишна воина на
Дунава.
Параходътъ „Опитъ" въ миналото беше прите
жание на „Руското дружество за « о Р а б о " л ^ а " и о е
и търговия" въ Одеса. Презъ време на РУСко-турската война той бъше купенъ отъ Р У ™ 0 "
" ^
министерство за .нуждитъ на черноморската имъ
флотилия, въоржженъ съ две четирифунтовиорждия и оставенъ въ Одеса, за да — Р а н я " "Г""?,™
заграждане, заедно съ още редъ други кораби. По-
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На кърмата
Параходитгь „Горня Студена" и „Пордимъ",
бъха стари, дълго употребявани турски кораби,
участвували въ войната на Дунава подъ турско
знаме, завладени отъ русите и наречени п о л и в 
ната на прочулитЬ се български села презъ тази
война. Подъ руско знаме ГБ влъзоха въ състава
на дунавския окупационеиъ отрядъ и обслужваха
нуждите на окупационната армия. По възрасть тв
като че ли бЪха даже по-стари отъ първия нашъ
корабъ — „Взривъ" и изглеждаше, че отдавна
бъха надхвърлили 20-ТБ години. Тъ имаха водоизм-встване по 250 тона ВСЕКИ, газъха 1'б м., раз
виваха скорость 12 клм. въ часъ и бЪха въоржжени съ по две скорострелки.
Вгьтроходътъ ,Келасуръа беше сжщо старъ
воененъ корабъ отъ руския черноморски флогь,
останалъ отъ времената на преминаването отъ
ветроходната къмъ параходна епоха, въоржженъ
съ три малко-калибрени орждия. Той действуваше
презъ време на войната въ Черно море, а впо
следствие б е ш е зачисленъ къмъ състава на руския
дунавски окупационеиъ отредъ. По това време,
къмъ 1. VIII. 1879 г., вътроходътъ „Келасуръ", заедно
съ ветрохода „Соукъ-Су" (въоржженъ съ II — 4
фунтови и I — 9 фунтово орждия), стояха въ Вар
ненския заливъ и имаха предназначение дотогава
да охраняватъ българското черноморско крайбре
жие и да обслужватъ нуждитъ на рускитъ окупа
ционни войски по черноморския брътъ. И следъ
като в-Бтроходътъ „Келасуръ" влъзе въ състава на
българската Морска часть и повдигна българското
военно-морско знаме, вътрохода „Соукъ-Су" остана
о щ е дълго време въ варненското пристанище
подъ руско знаме.

Вътроходътъ „Келасуръ" имаше приблизително
следнигЬ данни: водо измества не 300 тона, газене
2 м., скорость 14 клм< въ часъ. Той бЪше въорж
женъ съ II — 4 фунтови, I — 9 фунтово орждия и
една скорострелка.
Параходнитгь катери „Ракета ",„ Бавария" „Фардингъ", „Мотала", „Олафчикъ", „Варна" и „Птичка"
бъха сжщо доста стари, повечето отъ ГБХЪ съ желъзенъ корпусъ, съ тонажъ отъ 8 до 18 тона, га
зене отъ 1 до 1*7 м. и съ скорость въ тиха вода
отъ 10 до 18 клм. въ часъ. ВСИЧКИТЕ, кой по-малко
койповече, бъха взели участие въ войната на Ду
нава и повечето отъ тЬхъ бъха въоржжени съ по
една скорострелка. Така наприм-връ, последниятъ
катеръ „Птичка", подъ командата на знаменития
лейтенантъ Дубасовъ, презъ м. октомврий 1877 г.
действува при Силистра.
Отъ всичко това се вижда, че дадените на
новоформираната българска Морска часть кораби
и катери бъха значително остарели, пъкъ и по
своето въоржжение и тактически качества не пред
ставляваха, отъ себе си нъкаква особенно голъма
бойна стойность. Все пакъ, обаче, този подаръкъ
отъ нашитъ освободители б-вше много цененъ за
насъ българите, едно — защото той представля
ваше отъ себе си една ядка за бждещето развитие
на нашитБ морски сили и друго — защото той
ни посочваше правилния пжть, по който ние съ
размерно (и по суша й по вода) тръбваше да
разрастваме нашата бждеща военна мощь.
Личниятъ съставъ на новоформираната бъл
гарска Морска часть се състоеше отъ 7 души руски
действующи морски офицери съ отлична морска и
бойна подготовка, нъколко волнонаемни механици,
корабоводачи и чиновници, съразмерно количество
руски строеви и технически морски подофицери,
сжщо съ много добра специална и отлична бойна
подготовка и опитъ, необходимото число руски
моряци, участвували сжщо въ войната на Дунава
и една голъма часть моряци-доброволци българи,
решили да се посветятъ на служба на зараждащата
се българска морска сила.
Първиятъ командиръ на българската Дунавска
флотилия — капитанъ-лейтенантъ А. Е. Конкеевичъ
беше едъръ, снаженъ, красивъ мжжъ, съ големи
мустаци и брада, каквито тогава бъха на мода въ
руските моряци. Той се движеше винаги бавно, съ
тежъкъ и тьржественъ вървежъ. Капитанъ-лейте
нантъ Конкеевичъ бъше чиста руска душа, човъкъ
благоразуменъ и чистосърдеченъ, много добъръ
служащъ, съ сжщо така отлична морска и специ
ална бойна подготовка и опитъ, спокоенъ и справедливъ — истински „баща-началникъ". Особенно,
много той беше внимателенъ къмъ младитъ бъл
гарски моряци-новообранци, съ които често вли
заше въ разговоръ, и ги обичаше като свои соб
ствени деца. Дълго време следъ неговото уволне
ние името му се споменуваше съ благоговение отъ
неговите подчинени, които биха запазили найдобри спомени отъ съвместната имъ служба съ
него. Ето това бъше бащата на новородилото се
българско морячество, което подъ неговите непо
средствени първоначални грижи почна да закрепва
и скоро следъ това започна да проявява СВОИТБ
скрити до сега търговски и бойно мореходни спо
собности по р. Дунавъ, Черно, Мраморно и Бъло
морета.
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Щомъ пое командуването на Дунавската фло
тилия, капитанъ-лейтенантъ Конкеевичъ веднага се
» Я 1 Щ Ш ! ^ ^ 1 ^ ^ Р 1 1
зае енергично за окончателното й организиране и
обзавеждане.
"' Най-напредъ той издействува средства и на
реди да се извадять и поправятъ потъналитЬ презъ
време на войната около Русе понтони и шлепове,
съ които увеличи материалната часть на новоформираната флотилия. Следъ това той поправи и
стегна корабитЬ и катерите, които се бЬха доста
износили презъ време на войната, и ги пустна въ
движение въ обслуга на дунавския граждански и
воененъ превозъ. По нареждане на военния министъръ той приспособи парахода „Опитъ" за яхта
на първия български князъ Негово Царско Височество Ялаксандъръ I. Батембергъ. Прибра, при
веде въ годенъ видъ и използува всичкото иму
щество, което беше останало отъ турската фло
тилия. Извика отъ Русия необходимите карти и
други навигационни принадлежности и метеороло
гически прибори за корабитЬ и катеритЬ. Замисли
постройката на нова казарма за моряцитЬ и пос
тройка на нова каменна баня съ омивалня за сжЩИТБ, на мЬстото, кждето бЬха старите, почти не
годни вече, турска баня и умивалникъ. Уреди вжглищни складове по дунавските пристанища за да
не бждатъ свързани винаги параходите и кате
ритЬ съ единствената си база — Русе. Най-после
той замисли и една планомерна и правилна под
готовка за Ц-БЛИЯ личенъ съставъ на новоформираната Дунавска флотилия.
Споредъ запасния полковникъ К. Божковъ
При пьленъ ходъ
презъ 1879 г. за Дунавската флотилия (тогава на
Презъ
време
на
войната параходътъ „Голубчикъ"
ричана Морска часть) еж били изразходвани
заедно
съ
други
подобни
нему кораби отъ руския
719,534 лв., отъ които 119,539 лв. за личния съставъ,
а останалитЬ 600,000 лв. за поддържане и попра черноморски флотъ, пазЬше рускитЬ минни заграж
дения въ Черно море, като бЬше причисленъ къмъ
вяне на корабитЬ.
Така се приключи първата година на нашата Севастополското пристанище.
Параходътъ „Голубчикъ" бЬше съ желЬзенъ
Дунавска флотилия (отъ 1. VIII. до 31. XII. 1879 г.)
корпусъ;
при' водоизмЬстване 200 тона (дължина
На 1. II. 1880 г., следъ съответното обучение»
кап.-лейтенанть Конкеевичъ преименува младитЬ 40 м., ширина 10 м. и газене П м.) той можеше
български моряци-новобранци въ моряци специа да развие 15 клм. скорость въ часъ въ тиха вода.
Двигательтъ му се състоеше отъ една парна ма
листи — строеви и огняри. Последните, наредъ съ
шина съ движущи се компаундъ цилиндри, която
рускитЬ кадрови моряци, започнаха да изпълня- движеше две странични колела съ непатентовани
ватъ всички служби, било то по палубитЬ на ко дървени лопати. Той бЬше въоржженъ съ II — 4
рабитЬ или въ КОТЛИТЕ И машинитЬ имъ.
фунтови орждия и една скорострелка и имаше
Понеже вЬтроходътъ „Келасуръ",който стоеше всички необходими помЬщения, като всЬки товаровъ Варна, бъше единъ доста остарЬлъ корабъ и пжтнически параходъ. Отъ тогавашния корабенъ
главно — неподходящъ за действие на Дунава, а съставъ на Дунавската флотилия той бЬше единъ
отъ друга страна предстоеше — сжщо поради ста- отъ най-бързоходнитЪ, най-добритЪ и най-практич
рость и негодность — да бждатъ бракувани и про ни кораби.
дадени корабитЬ „Пордимъ" и „Горня Студена",
Почти къмъ сжщото време (мартъ 1880 г.)за
капитанъ-лейтенантъ Конкеевичъ замисли и скоро началникъ на варненското пристанище бЬше назреализира едно подновяване на корабитЬ въ Ду наченъ лейтенантъ князъ Маврокордато, а отъ Русе
навската флотилия. Първоначално той издействува въ Варна бЬшеизпратенъ парниятъ катеръ „Варна",
отъ руското правителство да повърне вЬтрохода за да обслужва нуждитЬ на варненското приста
„Келасуръ" на руския черноморски флотъ, а вмЬ- нище. Когато Негово Царско Височество Князъ
сто него да получи за нашата Дунавска флотилия Ялександъръ I. Батембергъ биваше въ лЬтния си
парахода „Голубчикъ". Тази смЪна стана презъ дворецъ „Сандрово" (днешния Евксиноградъ",) кам. мартъ 1880 г.
терътъ „Варна" му се даваше въ негово разпореж
Параходътъ .Голубчикъ*, въ последствие презъ дане. Въ последствие този катеръ бЬше смЬненъ
1887 г. нареченъ „Крумъ", преди освободителната съ по-добрия такъвъ — „Птичка".
Презъ сжщата 1880 г., извадениятъ отъ водата
война влизаше въ състава на корабитЬ отъ „Ру
турски
параходъ „Видинъ", който бЬше потъналъ
ското дружество за корабоплаване и търговия .
Следъ това руското правителство го купи и въо- при устието на р. Русенски Ломъ презъ време на
ржжи за нуждитЬ на руския черноморски флотъ. освободителната война отъ огъня на рускитЬ ба-
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тареи при румънското село Слобозия, беше преобърнатъ въ шлепъ и влъзе въ строя на Дунав?
ската флотилия пбдъ името „Ломъ". Едновременно
съ това кап.-лейт. Конкеевичъ се погрижи за уве
личаване числото на работниците въ работилни
цата и за подобрението на заплатитв на служа
щите изобщо.
Кап.глейт. Конкеевичъ отдавна бъше замислилъ да устрои едно зимно пристанище въ устието
на р. Русенски Ломъ за спокойно и удобно зиму
ване на корабите, като съедини двата клона на
устието на ръката съ единъ изкуственъ каналъ, но
още не бъше успелъ да реализира проекта си%
Затова и тази зима корабите отъ Дунавската фло
тилия зимуваха въ Дунава малко западно отъ ус
тието на р^ка Ломъ, като местото на зимовката
бЪше предпазено отъ ледохода съ забити покрай
бр^га на Дунава дебели колове (сваи).
Презъ третата година отъ съществуването на
Дунавската флотилия кап.-лейт. Конкеевичъ реали
зира замислената още миналата година Машинна
школа за подготвяне на млади българчета за ма
шинисти по корабитв и катерите на флотилията.
И въ това отношение първиятъ командиръ на Ду
навската флотилия прояви голЪма предвидливость,
тъй като не б е ш е възможно флотилията да живее
нормаленъ и правиленъ животъ безъ постояненъ
притокъ на млади национални технически сили,
още повече, че рускитъ моряци-техници постоянно
си отиваха въ Русия и намаляваха, а попълването
съ нови такива отъ Русия беше трудно, не винаги
възможно и главно—нежелателно отъ национална
гледна точка.
Презъ сжщата 1881 година капитанъ-лейтенантъ Конкеевичъ изпрати парахода „Взривъ" на
основна поправка въ Будапеща, започна да строи
нова голъма каменна сграда за казарма на моря
ците, купи новъ шлепъ, който нарече „Янтра", до
стави нъкои нови машини и инструменти за рабо
тилницата и, най-после, въ края на годината, кап.лейт. Конкеевичъ замина за София за да получи
инструкции въ връзка съ доставката на една нова
яхта за Н. Ц. В. Князъ Ялександъръ I Батембергъ.
Презъ 1882 г. (четвърта отъ сжществуването
на Дунавската флотилия) кап.-лейт. Конкеевичъ
б е ш е командированъ въ Марсилия (Франция), за
да спазари, купи и докара на Дунава въ Русе
княжеската яхта. Н. Ц. В. Князътъ пожела поржчаната за Него яхта да се кръсти съ Неговото име
— „Ялександъръ I".

Княжеската яхта пристигна въ Русе на 21
май 1883 год. Съ нейното идване Дунавската фло
тилия се сдоби съ единъ съвършенно новъ, извън
редно красивъ, модеренъ и напълно съвремененъ
корабъ, който по бързина, обстановка и качества
надминаваше почти всички тогавашни дунавски
кораби, къмъ който завистливо поглеждаха окол
ните народи, и който беше една голъма гордость
за България. И въ тойи случай заслугата на пър
вия командиръ на Дунавската флотилия б е ш е голт5ма". Той увеличи състава на флотилията съ единъ
отличенъ за времето си корабъ.
Яхтата .Ялександъръ Г
имаше водоизместване 350 тона, желъзенъ- корпусъ и два стожера.
Дължина 61 м., широчина 8 м., а съ кожусите —
13 м., газене 1'5 м. За двигатель й служеше една
машина система „Компаундъ" съ мощность 55
конски сили. Налегането на парата въ двата ко
тела беше 5 атмосфери. Въ часъ се разходваха
500 кгр. кардифски вжглища. Скорость въ часъ въ
тиха вода —• 22 километра. Яхтата имаше всички
необходими помещения и освенъ това специаленъ '
апартаментъ за Н. Ц. В. Княза, обзаведени наймодерно и комфортно. Тя се осветляваше съ елек
тричество.
Така преди 60 години, благодарение на голъмате предвидливость и ОТЛИЧНИТЕ организаторски
способности на нашите освободители — руситъ се
формира сегашната наша Дунавска на Негово Ве
личество флотилия, която презъ своя периодъ на
сжществуване участвува на Дунава въ три войни
(1885, 1912-1913 и 1915-1918 г.) и изпълни достойно
дълга си къмъ воюваща България, особено въ
бойно-транспортно отношение.
Въпреки неблагоприятнитв условия за работа
и действие, моряцитъ-дунавци, съ своята голЪма
настойчивость и твърдо постоянство, усп-Ьваха да
преодоляватъ неблагоприятнитЬ условия презъ те
чение на 60 години и да даватъ въ най-висока
степень всичко това, което беше възможно да се
даде, и което, проследено и изучено внимателно
и обективно, е достойно за удивление и признателность отъ следващите поколения.
При съвременното и бждещето създаване и
организиране на нашата военна мощь, черпейки
поука отъ нашитъ освободители — руситъ, ние
не требва да изпущаме изъ очи Дунавската фло
тилия, която сжщо требва да се развие и усили за
да заеме подходящето си и отговорно мЪсто въ
реда на българските въоржжени сили.
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Р и б а р с н о т о п р и с т а н и щ е в-ь Е с б е р г ъ — Д а н и я
(Дописка отъ Дания)

Дания е известна у насъ изключително като
•страна съ образцово земеделие, и малко се го
вори за нейното риболовство. А географическото
положение на тази страна, заобиколена отвсъкжде
съ морета, прор-взана съ множество заливи и ка
нали, е благоприятствувало да се развие риболовствототука въ голвма и благодатна промишленость.
Единъ отъ многото рибарски центрове на Да
ния представлява гр. Есбергъ, разположенъ на за
падния й бръгъ на океана, на гольмъ естественъ

Рибарската флотилия

заливъ, заграденъ отъ югозападъ съ тЪсенъ дълъгь
островъ, нареченъ Фанйо.
Градътъ има 34 хиляди жители, и въ околностьта му е развито цветущо земеделие, но наредъ съ него голяма часть отъ жителите му намиратъ своето препитание въ риболовство. Рибар
ското съсловие тукъ е организирано въ образцови
рибарски кооперации, които се грижатъ за наба
вянето на параходния инвентаръ, за ловенето, пре
работването и пласимента на рибата. По този начинъ еж създадени благоприятни условия за раз
витието на риболова и е отстранена възможностьта
отъ разоряване на Ц/БЛИ семейства поради жерт
вите на морската стихия, които еж твърде чести
тукъ. Въ такива случаи материалните щети понася
кооперацията, а на пострадалите, останали живи
се доставя необходимиятъ параходенъ инвентаръ.
Риболовната
флота въ гр. Есбергъ брои
надъ 560 рибарски кораби и множество лодки.
Разм^ритъ на корабитв еж: дълги 12 м. и
широки 3"50 м., съ водоизмъстимость 45 бр. тона.
Корабите еж снабдени съ всички технически съоржжения: освенъ газовия моторъ притежаватъ платна,
два електрически ехолота, радиостанция и пр. Има
и по-малки корабчета и моторни лодки, които се
използуватъ въ по-близкитв заливи на Северното
море.
За да се има представа за размера на рибо
лова въ Дания, достатъчно е да се посети и раз
гледа рибарското пристанище въ Есбергъ. То е
старо, лишено е отъ вевкакъзъ луксъ, но неговото
устройство и размъри говорятъ ясно за живота,
който кипи тукъ.
Рибарското пристанище е отделено отъ другия
кей. То има оригинално разпределение на 5 от
делни езера, образувани отъ дървенитъ- мостове,
които ги ограждатъ отъ три страни и по този начинъ даватъ възможность на множество кораби да
разтоварятъ едновременно своя товаръ.
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Фиг. 5

Формата и разпределението на пристанището дено отъ дълбочините на океана и Северното
се вижда отъ приложената снимка фиг. 3. То пред • море, и го изпращатъ на вжтрешния и външенъ
ставлява правиленъ четирижгълникъ съ размъри пазаръ. Специални деликатесни сортове риба се
600 м. дължина по направление на кея и 300 м. експортиратъ за пазаритЬ на Парижъ И'Лондонъ.
широчина навжтре въ морето. Този паралелограмъ
Отдълна рибна гара е построена въ съседство
е разд^ленъ на 4 успоредни басейни съ размери съ рибното пристанище, която се грижи изключи
16ОХ'4О м., които се затварятъ отъ къмъ морето телно за транспорта и бързото пренасяне на ри
съ единъ общъ басеинъ дъЛъгъ 600 м. и широкъ бата отъ крайбрежието въ вжтрешностьта на
140 м. Както се вижда отъ снимката, басеинитъ страната.Тукъ.кждето животътъ е сравнително скжпъ
еж разделени единъ отъ другъ съ дървени мостове рибата се продава по 5 лв- килограма на дребно,.
широки 8 м., които ги ограждатъ отъ трити страни защото само въ Есбергъ годишно се ловятъ де
и представляватъ мрежа отъ кейове за разтоваряне сетки милиона кгр. риба. Това е едно богатство и
на стотици кораби и лодки едновременно.
голяма благодать за цъ\пия народъ, което датскиятъ
Въ началото на пристанището се намира риб рибарь извлича отъ морето ежегодно, благодаре
ната борса. Нейнитй размери говорятъ сжщо за ние на своята организираность и морячгска
количеството риба, която тукъ се събира и разпре опитность.
деля за пазаритЬ. Постройката има дължина 180 м.
Нека пожелаемъ и на България да следва
и широчина 16 м., съ 27 врати къмъ морето.
пжтя на напредналитЪ въ това отношение и съ
До самото рибно пристанище еж изникнали датско безкористие и моряшка саможертва да из
множество консервени фабрики и работилници, вличаме скжпоценнигв бисери изъ дъното на
които преработватъ това голъмо богатство, изва морето.
-КЯ-

Мичманъ I р. Александъръ Б. Райновъ

САРГАСОВИТЬ
Когато Христофоръ Колумбъ, въ своето фамозно пжтешествие за откриване на „Новия свътъ",
преминалъ Канарските острови и се отправилъ на
западъ, той съ учудване забелязалъ, че океанътъ
постепенно започвалъ да се покрива съ водорасли,
които съ напредването на западъ еж ставали все
по-гжети й по-гжети и образували една обширна и
безгранична ливада.
НеговитЬ хора останали изумени отъ тази
гледка, която имъ давала идеята, че еж достигнали,
вече предалите на света.
И наистина, най-чудновати въображения еж
изпълнили изплашенигЬ духове на твзи първи мо
реплаватели къмъ неизвестни земи, които дото
гава еж били повече легенда, отколкото действителность за хората на морето.

ЛИВАДИ

Колумбъ, напротивъ, съ положителния си духъ
е виждалъ въ твзи водорасли предвестниците на
близките земи и съ усилие се е постаралъ да ув^ри
въ това и хората си. Но за щастие задухалъ силенъ вътъръ, и плуващата ливада се отдалечила*
На борда настжпило спокойствие, и КолумбовитЬ
кораби, носени отъ североизточните в-Ьтрове, се
отправили съ надути платна къмъ острова, който
впоследствие Колумбъ нарекълъ „Санъ Салвадоръ", по настоящемъ единъ отъ малкитЬ Янтилски острови.
Въ едно свое писмо отъ Хаити съ дата 1498
година (цитирано въ книгата на Хумболдъ) Ко
лумбъ пише за това море отъ водорасли, че като
плавалъ къмъ западъ, на разстояние 100 морски
мили отъ ЯзорскитЬ острови видълъ океана по-
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«ритъ съ много водорасли, подобни на малки бо
рови клончета изпълнени съ малки пжпчици. Тъзи
клончета били въ такова изобилие, че отдалечъ
представлявали нисъкъ брътъ. До този моментъ,
казва той, никога не билъ виждалъ такива водо
расли.
Следъ него други мореплаватели споменаватъ
съ удивление за това тайнствено море-ливада.
Днесъ, обаче, на всички е известно Саргасо
вото море, което се простира въ Атлантическия
океанъ върху една водна площь огь 60,000 квад
ратни мили между Азорскитъ и Бермудскитъ о-ви.
То е образувано въ затишието между теченията
Голфщромъ, панамското и северо-екваториалното.
ОтдЪлнитв клонки еж откжелеци отъ расте
ния, които вир-вятъ въ изобилие по източнигЬ
брегове на Америка (Нова земя и Бермудскигв
о-ви), които откженати отъ големитв бури еж вла
чени отъ теченията навжтре въ океана и се събиратъ въ голямо количество на водната повърхность въ споменатата мъттность. Тяхната плавучесть се дължи на ПЪЛНИТЕ СЪ въздухъ пжпчици,
съ които клончетата еж обсипани. Веднъжъ откжстеати отъ бр^га, ТЕ не могатъ да се размножавать
•повече, но пускатъ малки коренчета, като продължаватъ да вир-вятъ и развиватъ нови клончета,
които се преплитатъ помежду си и съ останалитв
клончета на други морски растения, чието приежтетвие тамъ е сжщо установено. По този начинъ
се образуватъ жълто-кафяви маси, които достигатъ
повърхность 3 — 4 кв. м., но не се съединяватъ въ
една обща маса, че да образуватъ легендарните
левади, които да бждатъ едно истинско препят
ствие за мореплавателите.
Саргасовото море е било известно още отъ
тю-древнитв времена. За него споменава и Ари•сготелъ.
Н-БКОИ еж предполагали, че това еж били
•остатъци отъ Атлантида.

133

Името си дължи на наименованието дадено
отъ португалците на отделното клонче Загдаззит,
което значи морска трева;
Тези водорасли еж обитавани отъ една инте
ресна по произхода и вида си фауна: малки ци
линдрични червейчета и други подобни, едвамъ
видими съ просто око животни, съставляващи особенъ планктонъ; те по видъ до толкова имитирать
нар-Бзанигв като трионъ листа на саргаса, че не
могатъ да се различавать отъ ТБХЪ; тамъ могатъ
да се срещнатъ морски кончета съ най-разнооб
разни форми; малки голи мекотвли и малки раци,
на които цвъгътъ се слива съ онзи на саргаса:
ср-Бщатъ се дори и насекоми, което е твърде ин
тересно, тъй като това е ръдкость за откритото
море. Тези насекоми лазятъ надъ саргаситв съ
големитв си задни четири крака покрити съ косми.
Това еж единствените досега открити насекоми,
които живъятъ въ океана.
Напоследъкъ, между саргаситв е открито и
едно животно Апгоззит, което е първо отъ ска
лата на гръбначнитв.
И тъй, Саргасовото море съ особената си
фауна представлява въ действителность часть отъ
бръговия животъ, тластнатъ въ открито море.
Подобни по-малки маси отъ водорасли се
ср-Бщатъ и въ другитв океани. Така напримеръ
въ Тихия океанъ на западъ отъ Сандвичевитв
острови, между Черното течение; други подобни
на изтокъ отъ о-въ Шатанъ, въ центъра на тече
нието, което минава източно отъ бреговетв на
Нова-Зеландия.
Срещаме и една група саргаси между 30° —
40° ю. ш. кждето ТОПЛИТЕ течения, връщайки се
отъ ИЗТОЧНИТЕ брегове на Африка и на Лмерика,
еж въ допиръ съ големитЬ южни течения.
Но все пакъ истинското магическо Саргасово
море остава това въ Атлантическия океанъ.

ЯЦШШЯ^,

Леонидъ Паспалеевъ

КОРАБЪТЪ НА ВИЗАНТИЙЦИТЕ
(Легенда)
Тамъ на изтокъ, кждето свършва Хемусъ, се
вдава въ морето връхъ, пречупва се и потъва въ
морскитъ дълбини. Това е Емине, стражътъ на черноморскитЬ води. ПОДЪ него въ неспиренъ вой бушувать ТЪМНИТЕ, смарагдени вълни и отнасятъ въ
безднитЬ тайнитъ на преминали времена. Емине е
стражъ и на родната земя, по който денонощно
кръстосватъ вътровете и б-вениятъ ревъ на морскРитъ стихии. Л Р припадне л и ^ к ъ ^ ъ веднага

Това се случи презъ деветстотинъ и седемнадесето лЪто, когато Симеонъ, великиятъ ханъ на
българитв, поведе СВОИТЕ г.ълчища на брань и
.наказа ромеитв при Лхелое. Тогава настанаха дни
на несполука, на мжка и горесть за византиицитв.
Отстжпиха ТЕ, а Симеонъ отъ върха на своята слава
гледаше вече свъта. Останала настрана, забравена
бъ само Палеокастро, която въ ДНИТЕ на визант^иска. м о щ ь ^ ^ Г с Т
с ^ и ц Г Г Й

н с Г Г р и з Г о Г аба«кГВцИвеИтя.Тог;ва ^ р о гиятъ мечъ н а ^ н а т а започва да сребри водната
ш и ^ Т а л и т Е и Т р х а Оетаватъ въ сънка само
" н е чкалшь
" к л л -„„,.„ ти«ъ спи своя
м ъ р т Г ъ с ? » : П а Т о Г с т р о ТаТруше^та в^зантииска™ПоГ
ъ к о я т о тежи проклятието на в*ковете и позорът; н а Б и з а н с ъ ' Невинна кръвь,
прол?на з Г з л о и ^ а коварство, е отпечатала следи
прол-бна за зло и за ковар„
'
т а з а това ни
върху б-Блитъ стени н а " ^ " " ^ ^ „ ц е , ни
звъръ, ни птица замръквать тукъ, ни слънц
•месецъ огр-вватъ развалинитв и.

оглеждатъ къмъ северъ, къмъ к>гъ и къмъ изтокъ
хоризонта и да бдятъ денонощно надъ морския
бр^гъ. Крепостьта служеше и за фаръ на пъстроцвътнитъ византийски галери, на венецианските
триреми и на смълитъ • лодки ни варягитв. Не бъ
стигнала още вестьта до стражницитв за погрома
на ромеитв при Лхеоле, та за това ТЕ още безгрижно се разпореждаха изъ българскитв села,
ограбваха ги, задигаха плячка и взимаха роби за
откупъ. Но мжжетв на едно село вдигнаха брадви
^
^ търнокопи срещу грабителитв. Тогава на-
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чалникъть на крепостьта изпрати въ селото още
стражници, които изловиха разбунтувалите се, а
КЖЩИТБ имъ запалиха. Бунтовниците мжже, жени
и деца беха хвърлени въ подземието на крепостьта.
Минаваха ДНИТБ единъ подиръ други, а животътъ
на затворените българи чезнеше въ подземието,
подобно на мжждъеща свъщь.
Яла скоро достигна весть и до крепостьта, че
страшенъ погромъ еж понесли ромеите при Ахелое.
Трепнаха сърдцата на византийците, полазиха"
тръпки по телата имъ. Скоро ще дойдатъ и тукъ
варваритЬ. Ще сринатъ вековната крепость, а тЙхъ
ще избиятъ. Скоро българитЪ отъ северъ и отъ
югъ ще ги обградятъ. Накжде ще бъгатъ тогава?
ПресЬченъ е ТБХНИЯТЪ пжть КЪМЪ Бизансъ, тамъ
люта брань е кръстосала мечове и копия, и где и
кога ще свърши, никой не знае. Васили Комненъ
началникъ на стражата и крепостьта, изкусенъ въ
битките воинъ, но хитъръ въ грабежитЬ гьркъ,
събра стражницитъ на съветъ въ малката кула
на крепостьта. Всички взимаха думата, говориха
много, докато съмна. Едни предлагаха да напустнатъ
крепостьта и да тръгнатъ къмъ северъ, други да
тръгнатъ къмъ югъ, да се промъкнатъ скоро и да
избъгнатъ срещата си съ българите. Трети жела
еха да тръгнатъ по Хемусъ. Но тамъ игвха да
измратъ отъ гладъ или да станатъ плячка на зве
ровете. Накжде да вървятъ, сами не знаеха. Пжтищата много, но за ТБХЪ нямаше пжть. Обзе от
чаяние стражницитв. Бродеха изъ крепостьта като
зверове въ клетка. Напразно Васили Комненъ ги
успокояваше.
На втория день кърваво слънце озари прос
тора. Неогледна се стелеше морската ширь. Не
бето б е като плащаница, като надгробна песень
надъ мъртъвци. Едва дочутъ плачъ и ридания дос
тигнаха отъ подземията на крепостьта. И въ ТБЗИ
дни,затворенигЬ българи не стоплиха закоравелите
сърдца на ромеите, жадни за мъсть. Къмъ пладне
Васили Комненъ отправи взоръ къмъ водната
ширь. Дълго стоя ромеятъ така, докато сърдцето
му не трепна, и блъсъкъ не озари черните му
очи. Той впи погледъ въ далечината и дълго остана
тъй. На хоризонта отъ югъ се мърна черна точка.
Точката ставаше все по-голъма и по-голъма. Ва
сили Комненъ повика стражницитв и всички от
правиха взоръ къмъ далечината. Черната точка не
преставаше да расте. Тя се превърна въ черно
петно. Петното растеше, докато най-после не се
очерта голъма галера. Тя идваше къмъ Емине.
Стражницигв отправиха ту тревожни, ту радостни
погледи къмъ нея. Тревожеха се, защото не
знаеха чия е, но и радостни бъха, предполагайки
че е византийска. Спокойно се плъзгаше по мор
ската повърхность галерата, наближаваше вече
бр^га, и ясно се отчерта пъстриятъ византийски
гербъ на носа й. Бизансъ изпращаше галерата, за
да прибере последната си стража. Галерата спръ
въ заливчето южно отъ върха. Дежурната стража
на крепостьта издигна флага на Бизансъ. Тържест
вено забиха камбанитЬ на кулата. Отъ галерата
възвестиха за пристигането си съ тржба. До бръга
не б е възможно да се спре. Затова моряците
спуснаха лодки. Комендантътъ на кораба Яни
съобщи на стражниците, че идва да ги отведе въ
Бизансъ, защото царьть на българите Симеонъ е
разбилъ войските на императора при Лхелое, и

сега те отстжпватъ на югъ. Безцелно е да се вла
дее Палеокастро, когато варварите кръстосвате.
надлъжъ и наширъ полуострова. Комендантътъ.
предаде върховната повеля на императора да бжде
срината до основи крепостьта, за да не остане
нито камъкъ върху камъкъ да се владее отъ бъл
гарите. И това, що бе градено отъ години, сега
въ мигъ требваше да се разруши. Изнесоха отъ.
крепостьта награбени вещи отъ български села и
започнаха да пълнятъ галерата. ТоварЪха храни,.
вино, вода и кожи. После започнаха да събарятъ
покрива на крепостьта и когато посегнаха къмъ
стените, досЪтиха се, че въ подземието има затво
рени мжже, жени и деца.
Вдигна се глъчка и споръ какво да правятъ
съ затворените. Намесиха се и моряците. Найпосле хитриятъ Яни, комендантътъ на кораба
предложи да свържатъ плениците единъ за другъда ги натоварятъ на кораба, да ги заведатъ въ.
Бизансъ и тамъ да ги продадатъ въ робство. Съг
ласиха се съ предложението на коменданта, из
ведоха българитъ отъ подземието, навързаха гикато добитъкъ и ги закараха на кораба.
Падна здрачъ, когато византийците разрушихаи последната стена оть крепостьта, качиха се на>
галерата и потеглиха на дълъгъ пжть. Когато тт»
се отдалечиха доста навжтре, северенъ вътъръ
започна да духа, усили се и взе да дипли моретоОткъмъ Емине се зададоха тъмни облаци, вълн№
достигнаха кувертата на кораба, който ту се из
дигаше, ту изчезваше между водните гребени.
Осемдесеть здрави, жилави мжже голи до поясъвъ отмъренъ тактъ требеха неспирно и равномерно
съ лопатите си. Комендантътъ Яни стисналъ здравокормилото насочваше кораба на югъ. Все повечеи повече се усилваше ве-гърътъ, все повече и повечезапочваше да беснее бурята. Мракъ обви кораба
и вече нищо не се виждаше. Ревъше грозно мо
рето, а по кувертата се гърчеха хора, повръщаха
и охкаха отъ морската болесть. На третата нощь
мълва се понесе средъ стражници и моряци, че
храната е на свършване, че требва да се пести й.
водата, а краятъ на бурята все още не се вижда..
Вървеха безъ пжть, и никой не знаеше де и кога
ще стигнатъ. Комендантътъ на кораба Яни, изку
сенъ морякъ и пиратъ, стоеше неотлжчно при кор
милото. Васили Комненъ блЪденъ и треперящъ,
едва крепещъ се отъ морската болесть, го доближиг
— Храната е вече на свършване, водата е
малко, — казваше хитриятъ Яни, — а краятъ на
нашия пжть се още не вижда. Да избиемъ тезибългарски кучета, тогазъ ще останатъ още запаси
оть храната, и ако времето ни позволи, и Богъ ни
помогне, ще стигнемъ Бизансъ.
Къмъ полунощь бурята малко поутихна, но
кървавъ вихъръ изви надъ кувертата. Блеснаха
криви ханджари и кървави ленти изпъстриха ко
раба. Писъци и охкания цепъха простора. Кървава
вахканалия празнуваха безумни ромеи. Рано въс ^ ™ ™ ^ 3 1 3 ° Щ 6 С е г ъ Р ч е х а ™™и тела и
се търкулваха малки глави на невръстни деца. Б е к С п тРГ т Г т Г нМа ° РвЯъЦр Ил я их а " Р а н и ц и скоро очистиха
Кято ™;
*
гЬпа и глави въ морето.
Като стрела корабътъ с е носъше по вълните *
Гд°е

К

о°тГГ™ *

НИТ

° " Р » » * - а е х а вече на.

Морски сговоръ
Препълнена бъ вече чашата на търпението,
та за това и Богъ наказа кораба и ромеите да
скитатъ въчно изъ Черното море и никога да не
видятъ нито Бизансъ, нито да спратъ на който и
да било брвтъ. Векове минаха оттогава, заги
наха вождове и царства, погинаха и безчетно
много кораби въ морскигв глжбини, залезе и сла
вата на Бизансъ, пъстроцвътниятъ бисеръ на ро
меите, но корабътъ съ стражницигЬ отъ Палеока•стро още не е погиналъ. Нито бури, нито под
водни канари разбиватъ кораба, нито огънь го из
гаря. И тамъ, кждето се срещатъ най-често бурите
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и кждето бъснеятъ вътроветъ и ураганите, навжтре въ морето, тамъ най-често ще го срещнете. /\
въ дни на най-страшнитЬ бури казвать, че кора
бътъ на византийците минавалъ край Емине и
като безименъ призракъ се носвлъ надлъжъ и наширъ по Черното море. Л моряците и стражниЦИТБ, които били на него, изтощени отъ гладъ, отъ
умора и отъ жажда съ изцъклени очи отправяли
вопли и стонъ къмъ небето, но никой не чувалъ
ТБХНЙЯ стонъ и техните молитви, и зарадъ тъхната
жестокость СЪЛЗИГБ ИМЪ се превръщали на камъни
и падали непрестанно по тчорското дъно.

"КиивйГ"

П. А. Ш и ш к о в ъ

Д Р Е Б О Л И И З А Д Ъ КУЛИСИТ"Ъ
Връщайки се отъ западните средиземномор
ски брегове за новъ товаръ отъ Черно-море, параходътъ Каварна се отби въ Зунгулдакъ, на малоазийския бръгъ, за да натовари каменни вжглища
за пещитъ си.
Пристигналъ въ четири часа следъ объдъ,
•естествено* за да не губи време, той веднага от
вори бункеригЪ си иГзапочна да приема вжглищата,
•които требваше да се разпредълятъ по двеста тона
на борть.
Замръкнаха съ натоварени сто тона, и все
за да се не губи време командирътъ капитанъ Медовичъ помоли товарачите да продължатъ рабо
тата си и презъ нощьта. Я нощьта бъ мека, тиха,
•ясна, изгодна за работа подъ двете електрически
люстри, които поставиха надъ бункерите. . .
Натоварилъ горивния си материалъ до край
ния предълъ, на разсъмване Медовичъ дигна кот
вата си, излезе изъ пристанището и даде курсъ
на кораба си за Варна. . .
По посока на бъло-зеленоватата винтова струя,
•която се точеше доста дълго задъ кърмата, низкиятъ, но гористъ и приветливъ за окото бръгъ на
Зунгулдака непрекжснато утъняваше контурите си-

Сборно летовище въ
Варна отъ Видинския
и БЪлослатинския
клонове на Б. Н. М. С

Небето бе ясно, ведро, тихо: приятно лътно
време. ДелфинитЬ се премитаха по гладкото море,
догдето стигаше окото: една обикновена морска
картина, която често можеше да се види по тази
часть на Черното море лътно време. Види се, ТБ
или гонеха дребна риба, или си играеха. А слън
цето педя по педя се дигашеотъ изтокъ и лъщ-вше
върху гърбовегв на делфинигв, прилични на под
вижни шамандури.
Екипажътъ на парахода бе отъ най-различни
народности, за които сега официалниять езикъ б"Ь
италиянскиятъ, по силата на това, че командирътъ
бе далматинецъ, който имаше за матеренъ езикъ
италиянския, на който водеше и вахтения си
журналъ.
Следъ утринната си закуска палубната ко
манда отъ вахтата се зае съ измиването на кораба,
който б е изцапанъ отъ товаренето на, вжглищата.
Съ стъргалки на дълги прътове единъ мулатъ, единъ далматинецъ и единъ италиянецъ ста
рателно търкаха дъските на бака подъ силно те
чащата струя изъ гумения змейокъ, съ който по
ливаше корабникътъ, барба Ставро. . .
Мало-азийскиятъ бръгъ бавно се снишаваше
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и затъваше задъ линията на хоризонта въ паяжинни контури подъ красива, приказна синевина. . .
Медовичъ, който бъ на моста, щомъ видъ, че
главниятъ механикъ се м-врка върху юта, слвзе отъ
моста и се запжтикъмъ него, каточели съ предна
мерена цель.
Изкачи се на юта, подаде ржка на механика
и н-вкакси тайнствено му изрече:
— Не успъхме, Ятанасияди, да натоваримъ
400-гБ тона. . .
— . . За които подписахме разписката! — засмв се загадъчно Ятанасияди. — Знамъ! Значи
остана нъщо ненатоварено, та и ний да разберемъ
нещичко, нали?
— Именно! Тоесть натоварихме само 353 тона!
— и съ свита ржка той пъхна въ ржката на Ята
насияди н-вколко жълтици, които Ятанасияди безъ
да ги погледне дали бъха английски или турски,
дали бъха наполеони или полуимперияли, алчно
ги стисна въ шепата си и бързо ги спустна въ
панталонния си джобъ.
—* Премного благодаря, г-нъ капитанъ! —
отсече механикътъ съ алчна благодарность, която
разтвори ОЧИТЕ му, като на звъръ, който бе хваналъ жертвата си, и раболепно почна да дообяснява на командира: — Точно по вашата разписка
и въ моя вахтенъ машиненъ журналъ тоноветв
на вжглищата еж отбелязани въ цифрата 400!
— Така1 — додаде Медовичъ доволенъ. — Я
липсата имъ отъ 47 тона по равно се раздвлй
между мене, тебе и товарача. . .
— ЯИпдпИ — сжщо доволенъ крвкна меха
никътъ. — На харизано магаре петалитв не се
гледатъ!
И двамата началници, единиятъ началникъна
кормилото, а другиятъ — на винта, изобърнаха
погледъ по кърмата и потънаха въ дълга приятна
пауза, като следъ удачно извършенъ пазарлъкъ за
двегв страни. Съ очи впити по кърмата, гдето вече
едва-едва се долавяше нещо като петно отъ из
чезналата суша, тЬ длъжко простояха въ мълчание,
а после Медовичъ покани:
— Ела да отидемъ долу да си глътнемъ и по
едно вермутче, а? Следъ вевка добра сделка требва
и почерпушка!'
— И дума да не става!—весело каза механикътъ
и още веднъжъ стисна джоба си отвънъ, гдето бъсурналъ ЖЪЛТИЦИТЕ.

Слязоха въ салона, пиха аператива, объдваха*
заедно, приказваха си Ше-а-Ше за разни . свои
гешефти при разни минали случаи, играха на таблаи не уевтиха кога превалЪ деньтъ. . .
И по времето, когато гърбоветБ на многоделфини приемаха червенитъ лжчи на залЪзващета
слънце, Медовичъ се изкачи на моста и хвърли.
погледъ по целия хоризонтъ.
Напредъ, почти по носа, стоеше корабъ. Ме
довичъ застоя погледа си д ъ кораба, който сеоказа тримачтовъ баркъ и който стоеше на пжтя
имъ съ увиснали платна поради безветрието.
— Дръжъ право върху ветрохода! — обърна
се той къмъ кърмчията - испанецъ, който стоеше
на кормилото въ този моментъ.
— 5ь 51дпог соттапс1ап1е! — отвърна испанецътъ и задържа носа така щото да могатъ даминатъ близо-близо до вътрохода . . .
Наближавайки къмъ ветрохода, който „спъше""
подъ безветрието, Медовичъ хвана дръжката на
машинния телеграфъ и каточели вече започна да'
съчинява въ главата си нъкаква речь за преговори,.
които щ^ше да поведе съ хората на отсрещния
корабъ...
Накара веднага да донесатъ рупора му на
моста, запали пура, изсекна се громко въ кърпатаси, безъ да откжева очи отъ отсрещния корабъ,.
който вече представляваше нъкакваси интересна
цель за него.
Наближилъ го на половинъ миля, той продрънча
по телеграфа и спре винта си . . .
Наскачиха вахтенитъ моряци отсамъ и стрел
наха любопитните си погледи въ отсрещнитв мо
ряци, които сжщо се беха надвесили на своя бортъ
съ СЖЩИТБ любопитни очи.

Каварна се хлъзгаше отъ инерцията си и подидваше все по-близко до ветрохода, чието име и*
знаме не знаеха отсамъ, защото макаръ той да 6Ъобърнатъ съ кърмата си насамъ, ала подъ гакаборта мулипсаше всъко име, както и пристанището,.
къмъ което бе приписанъ...
И Медовичъ, ползувайки се отъ господсиюто
на италиянския езикъ, който имаше привилегиятада бжде официаленъ за южно-европейскитв моретаи наближавайки до ветрохода, който нареди
хората си като въ шпалиръ по борта и гакаборта
си, съ рупора въ ржка прокънтБ съ басовия си*
гласъ:
— Ей, приятели, за кжде пжтувате?
.
~ 0 т ъ Б а т у м ъ съ газъ за Варна, — отвърнанъкои отъ кърмата на ветрохода.
— Отлично! — мина тьржественна усмивка по
лицето на Медовина. - Искате ли да ви взема на
на влъкало? И ний пжтуваме за Варна. Искате ли;
да ви взема?
— Искамъ! — отвърна онзи човъкъ отъ к ъ р 
мата, които, въроятно, б е командирътъ.
— Вий ли командувате кораба?

— Язъ!
Завърза се по-опредъленъ разговоръ между
двама корабоначалници, които се раздалечаваха
подъ инерцията на Каварна, която увеличаваше
вече разстоянието между себе си и в*трохода~
Какво ще ми заплатите, ако ви взема н а
вявкало? — продължи Медовичъ.
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, Никакъвъ отговоръ не последва отъ вет
рохода.
— Чухте ли ме ясно? Питамъ, — повтори Ме
довичъ, — какво възнаграждение ще ни дадете
за нашата услуга?
Мина още една кратка пауза, следъ която
пропълзи до ушигв на Медовина колебливото пи
тане отъ ветрохода:
— Вий предложете да видимъ!
— Два-де-сеть и петь английски лири! — про
кънти командирътъ, който, види се, бе готовъ от
давна съ предложението си.
Насъбраха се неколцина около ветроходния
«апитанъ, вероятно на съветъ, и размахаха ржце
«а широко . . .
Протече по-дълга пауза, която накара Медо
вина да прокънти съ заплаха:
— Оотагп савуо кетро! — проеча отчетливо
рупорътъ. — За утре лошо време се очаква! —
повтори той заплахата си, дано съ нея да повлияе
на съвещанията имъ, които, изглежда, се обръ
щаха тамъ въ споръ.
Ясно б е , че съветътъ още не бъ взелъ реше
ние. И понеже тази пауза се видъ доста дълга и
на барба Ставро, а отъ друга страна той се бе
•беше увърилъ, че вътроходътъ бе гръцки съ гръц
ки екипажъ, той се провикна на матерния си
езикъ въ помощь на командира си, чиято заплаха
•предаде на съотечествениците си и на гръцки:
— Ей, патриоти, аврио какосъ керосъ!
Инерцията на Каварна бе раздалечила вече
корабите на около триста метра.
Връвата, която дигаха моряцитъ на кърмата
на ветрохода около капитана си, стигаше до па
рахода иг сочеше, че още не б е приключенъ ВБТроходниятъ съветъ, а това накара нетърпеливия
•Медовичъ отново да запита и да прати нова за
плаха:
Павликенската лЪтна колония на Б. Н. М. С:
— Ей вий отъ вътрохода, казвайте! — про
кънти пакъ рупорътъ.—Да чакамъ ли, или да дамъ
Следъ кжса маневра на парахода, кзйто даде
ходъ на машината си?
заденъ ходъ и подаде влъкало, той повлече ве
Събраната група въ ветрохода се пръсна, и трохода, чиято красива статуя на нимфа подъ сгър
'вътроходниятъ капитанъ прокънти:
чилото започна щедро да се облива отъ пръски
— Готовъ съмъ да ви заплатя 25-тЬ англий въ винтовата параходна струя. . .
ски лири, ала не сега, а утре въ Варна . . .
Постепенно здрачътъ падаше надъ простора,
— Не! — отсече категорично Медовичъ. — надъ ветрохода и надъ парахода.
;
Нека да еж само двадесеть, ала сега още да ги
Нощьта ги обви въ лътната си морска мантия.
получа! Отстжпямъ на двадесеть, но още сега. . .
На разсъмване, подидвайки къмъ фара на носъ
— И като зърна, че една отъ ЛОДКИТЕ на барка Галата преди още да пресъкатъ траверса му, по
<се влачвше задъ кърмата му, както това е обща предварителна уговорка отъ снощи, Медовичъ запрактика съ вътроходитБ, той додаде:
Потру повъда да се откачи влъкалото отъ ветрохода,
дете се да влйзете въ вашата лодка и заповъдайте който бъ вече разперилъ най-долнигв си платна...
на парахода ми, за да си размЪнимъ нъкоя и друга
Разперилъ платната си подъ сутрешния бръдумица, да си дадемъ съответните разписки и да говъ бризъ, вътроходътъ умъло се насочи къмъ
<и глътнемъ по единъ конячецъ Кампа!
варненския аванпоргь, а презъ това време Каварна
Минутка следъ това вътроходниятъ капитанъ б е вече успълъ да хвърли котва въ басейна на
•скочи въ своята лодка и, карана отъ двама гребци, пристанището и надаваше оглушителни свистоци
следъ други две минути тя го прехвърли на Ка- съ сирената си, призовавайки както карантиннигЬ
власти, така сжщо и агенционнитъ си хора.
<варна.
Следъ часъ параходътъ бъ легналъ до кея и
Медовичъ пресрещна своя вЪтроходенъ събратъ съ отворени обятия и го заведе въ салона си. очакваше новъ товаръ.
По объдъ Медовичъ изпрати на всичкитъ си
Петь минути следъ това двамата весели изкоекипажни хора по бутилка евксиноградско вино,
чиха на палубата.
като имъ предаде по камариера си и краткото си
Вътроходниятъ капитанъ побърза да слезе въ обяснение:
лодката си, а Медовичъ громко и кжсо се обърна
— Малъкъ подаръкъ отъ капитана на ветро
къмъ корабника:
хода за снощното имъ безпокойегвие около влъ
— Барба Ставро, дайте влъкало въ лодката калото!
« а вътрохода!
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ВОДЕНЪ С П О Р Т Ъ
Пътна спортна дейность на Варненския отредъ.
Варненскиятъ морски спортенъ отредъ презъ текущата год.
може да посочи като свой активъ волята и желанието на ржководното му ГБЛО 'да си създаде здрави връзки съ сродни по
духъ нему организации.
Както споменахме въ миналата дописка .Варненския спор
тенъ отредъ и учащата се младежь", ние вече имаме приятел
ското разположение на д-во .Черноморски юнакъ".
Презъ целия лътенъ сезонъ, когато гимнастическите са
лони не еж тъй привлекателни, откритото море, съ своя свежъ
въздухъ и гребния спортъ, приобщиха юнаци и отредници въ
единъ духъ и една воля. да победятъ капризната водна стихия.
Друга една крачка за сприятеляване на отреда е и съз
даването на спортни връзки съ варненското туристическо д-во
.Родни Балкани".
.
«>
Благодарение на нашия секретарь, Георги Стояновъ, ту
ристическото д-во .Родни Балкани" образува своя гребна група
при отреда, която систематически се тренира и даде доста
добри спортни постижения въ едно кратко време.
На Петровъ-день, по случай праздника на това д-во,
предъ хижата му беха устроени гребни състезания между
родно-балканци и отредници, които внесоха едно разнообразие
въ праздненството.
Въ знакъ на искрено приятелство, родно-балканци пода
риха на отреда единъ много хубавъ морски пейзажъ, който
краси нашия станокъ.
Отредницитт, сърдечно благодарятъ на родно-балканци.
Отредътъ вече зарегистриран другъуотЪхъвъ свояживотъ.
Той доказа, че водниятъ спортъ спокойно и самоуверено
може да се практикува и отъ по-възрастни.
Преди три години служителите при Варненската телеграфо-пощенска станция основаха своя гребна т. п. група която
редовно излиза на тренировка.
Водниятъ спортъ е особено полезенъ за хората на ум
ствения трудъ, за чиновници, водящи седящъ животъ.
Особено приятна изненада на отреда беше и образува
нето на втора професионална група, наречена ж. п. група, отъ
Варненската пристанищна работилница, вещо ржководена отъ
енергичния г. Батаклиевъ.
Тази група правеше впечатление съ своята дисциплина
п здрави гребци.
Държавните служители на съобщенията сполучливо на
мериха спортъ, който най-много имъ допада.
.
Варненци, макаръ и край море, не могатъ още да се
похвалятъ, че плувниятъ спортъ се е наложилъ като общонароденъ, практикуванъ отъ млади и стари, отъ работници и учи
тели, отъ бедни и богати.
За поощрение на този спортъ отредътъ плати своята дань.
Благодарение на материалната подкрепа на варненския
клонъ на Б. Н. М. С, въ плувния басеинъ за пръвъ пжть тази

Единъ отъГгребнигЬ отбори на Варненския отредъ

година можахме да поставимъ на разположение на отредници
и граждани учитель по плуване. За такъвъ бе наетъ отредникътъ Михаилъ Д. Михаиловъ. Той постави редъ въ басейна, и
имуществото ни бе запазено отъ разхищение.
Михаиловъ, съ своята вещина по плувния спортъ, съумт*
да бжде полезенъ особено на младите плувци.
Той беше истинска жива връзка между отреда и люби
телите плувци.
За да се създаде съревнование между плувците, презъ
летния сезонъ на четири пжти беха устройвани плувии състе
зания, които започнаха да привличатъ масово варненската
спортна публика и много отъ гостите на Варна. Особено инте
ресни беха плувните и гребни състезания на 27 августъ, на
които приежтетвуваха повече отъ 4,000 зрители.
Въ гребните състезания взеха участие юнашката и ж. п.
групи.
Тези две групи, макаръ и отскоро да еж се посветили
на гребния спортъ, дадоха задоволителни резултати, които мо
гатъ само да ги насърдчатъ за да работятъ по-упорито за поголеми спортни постижения.
Единъ доста сериозенъ противникъ за отредници по
гребане беха моряците отъ флота на Н. В. Обаче нашите отред
ници,. познаващи добре своите спортни сили, желаятъ втора
среща съ моряци.
Чрезъ тези плувни състезания можаха да се излжчатъ и
първенци за общо-българските състезания.
Програмата беше запълнена съ много интересни номера.
Единъ отъ техъ беше и борбата на плувните стилове. Тукъ
много ясно се показа, че кроулътъ се налага като първостепененъ спортенъ стилъ.
За големото оживление, което се внесе въ плувния ба
сеинъ, най-големъ дЪлъ има г. капитанъ-лейтенантъ Панчевъ.
Благодарение на неговия педагогически похватъ, упорита воля
и вещина нашиятъ плувенъ басеинъ тази година чувствително
се оживи и разнообрази съ плувни и гребни състезания.
Безъ неговата подкрепа отредътъ самъ съ своите на
лични възможности не можеше да направи това, което г. капи
танъ-лейтенантъ Панчевъ създаде.
Той съ смелъ замахъ въ едно кратко време ни начерта
цела спортна програма, която съ упоритость требва да проведемъ и идущата година, ако желаемъ да издигнемъ водния
спортъ на подобающа висота.
Заслужава похвала и подражание починътъ на плевенския
клонъ на Б. Н. М. С. да обучава всички свои летовници на
плувенъ спортъ.
За учитель по плуване на този клонъ, който има своя
колония въ Варна, беше даденъ енергичниятъ отредникъ Венцеславъ Новакъ.
Примерътъ на плевенския клонъ требва да се подеме и
отъ варненската колония, която има всичката възможность дададе по-големи постижения.
Варненския морски спортенъ отредъ внесе и едно друго
разнообразие въ своя спортенъ животъ: устрои три общи ек
скурзии на отредници и отреднички, съ гребни лодки до близ
ките околности на Варна. Чрезъ тЬхъ се създаде възможность
да станатъ общи опознавания и всички да се чувствуватъ като>^
членове на едно бойно ядро, което си е поставило за цель да
завладее морето и да докаже, че българинътъ съ своя непоколебимъ духъ е еднакво силенъ и могжщъ, както на Балкана,.
така и средъ грохота на пенливите черноморски вълни.
Черноморецът
Софийскигв плувни състезания на Б. Н. М. С
София, 20 септември. На 17 септемврий неделя въ новиябасеинъ на общината въ Борисовата градина се състояха найголемите презъ сезона плувни състезания, уредени отъ Соф.
клонъ на Българския народенъ морски сговоръ.
Въ състезанието вземаха участие 35 плувци, членове наСоф. клонъ.
При великолепно време и отлично посещение отъ странана софиянци се* произведоха едни напълно образцови плувни
състезания.
Състезанията се откриха отъ председателя на клона г.
Кирилъ Друмевъ съ подходяща речь.
Журито на състезанията бе въ съставъ: главенъ еждия:
г. Крумъ Кацаровъ, соф. областенъ инспекторъ по телесно-
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възпитание, ржководитель на състезанията Михаилъ Биримирски,
учитель по телесно възпитание, секретарь на състезанията
Петъръ Маргаритовъ, сждии, подполковникъ Б. Кършиковъ,
Йорданъ Гандевъ и Боянъ Берберовъ. Времеизмървачи: 10
души.
Състезанията се ^произведоха при предварително прове
рени отъ сждиите секундомери.
Отъ участвуващите се класираха най-добре следните съ
стезатели на следните дисциплини:
100 м. свободенъ стилъ:

I
II
III
IV

Мих. Маргаритовъ
Миролюбъ Кутинчевъ
Ас. Савовъ
Дончо Илиевъ

1.09.8
1.20.02
1.22.05
1.33.06

200 м. гръдно

I
II
III
IV

Ст. Стефановъ
Георги Блудовски
Атонъ Величковъ
Борисъ Бояджиевъ

3.39.01
3.45.09
4.13.09
4.37.06

100 м. гръбъ

I
II
III
IV

Ас. Мариновъ
Миролюбъ Кутинчевъ
Спасъ Разбойниковъ
Дончо Алексиевъ

1.30.03
1.46.02
1.55.01
2.09.06

139

I
II
III
ЗХЮО смесена щафета
I

Стефанъ Давидовъ
6.20.05"
Христо Панайотовъ
7.06.03
Францъ Меншикъ
9.23:03
Маргаритовъ, Мариновъ,
Стефановъ 4.28.03
II Кутинчевъ, Блудовски,
Савовъ
III Величковъ, Ноновъ,
Величковъ
50 м. св. стилъ юноши
I Кирилъ Захариевъ
0.41.02
II Лоренсъ Цековъ
0.46.03
III Боянъ Генковъ
0.53.09
IV Хачикъ Ксхлибарянъ
0.56.02
V Борисъ Фиданопъ
0.58.00
Въ края на състезанията участвуващите плувци напра
виха по неколко демонстративни скока бурно аплодирани отъ
публиката.
Подобрени еж рекордите на следните дисциплини: на
100 м. гръбъ отъ Ас. Мариновъ, на 400 м. свободенъ стилъ
отъ Ст. Давидовъ и щ смесена щафета ЗХЮО отъ Маргари
товъ, Мариновъ, Стефановъ.
Съобщава: Йорданъ Гандевъ.
400 м. свободенъ стилъ
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Морсната война
Прегледъ за
Янглия. Споредъ германски сведения, отъ започването
ла войната до първи октомврий германските подводници еж
потопили надъ 25 английски кораба съ приблизителенъ тонажъ
160 х. тона. Въ тази цифра се включва и потопениятъ хвърчи-лоносачъ „Кърейджъсъ" — 22500 тоненъ.
По седмици загубата въ търговски тонажъ на потопените
"•кораби се разпределя: първата седмица 65000 тона, втората
46000 тона, третата 21000 тона и четвъртата 9000 хил. тона.
На 4 септемврий въ четири часа сутриньта бе дадена
•първата жертва на морската война между Германия и Англия.
Единъ германски подводникъ на 260 мили западно отъ шотланскитъ брегове потопи английския пжтнически корабъ .Атения".
Корабътъ потъналъ много бързо. На него се намирали 1400
шжтника, отъ които 1100 американци. По-големата часть отъ
пжтниците беха спасени.
На 5 септемврий бе торпилиранъ и потопенъ отъ гер
мански подводникъ английскиятъ товаренъ корабъ .Босна" —
'2400 тона.
На 7 септемврий бе потопенъ недалечъ отъ португал
ските брегове английскиятъ търговски корабъ „Ботие", торпи
лиранъ отъ германски подводникъ.
На 8 с. м. английскиятъ корабъ .Мараръ" е билъ пото
пенъ въ Атлантическия океанъ. Сжщиятъе билъ обстрелванъ и
торпилиранъ отъ четири германски подводника едновременно.
Т^динъ подводникъ започналъ да обстрелва кораба като заставилъ обслугата да го напусне, докато другите три го торпи-лирали отъ двете страни. Отъ 105 души еж се спасили 93
човека.
Сжщия день отъ сжщите подводници е потопенъ и ан.тлийскиятъ корабъ „Пекестанъ".
«****•• На 11 септемврий бе потопенъ отъ германски подводникъ
•английскиятъ корабъ „Решънъ Тайлеръ" — 10475 тона.
Сжщия день еж потопени пакъ отъ германски подвод
никъ и английските кораби „Кениберпь" и „Униклай", и двата
•по 3500 тона.
Ф « к На 12 септемврий въ 3 часа сутриньта е потопенъ отъ
-термански подводникъ английскиятъ корабъ „Магдзпуръ".
*=•»«*•» Сжщиятъ день е потопенъ и английскиятъ корабъ „Плеръ
-Ладжи", който се натъкналъ па една плаваща мина при ирланд
ския бр-Ьгъ и потъналъ.
На 17 септемврий германски подводникъ съ артилерийски
-огънь е потопилъ английския катеръ .Давара" — 291 тона.
На сжщата дата е билъ потопенъ отъ германски подвод
никъ англо-американскиятъ корабъ цистерна „Чейенъ".
Три часа по-късно сжщиятъ подводникъ е потопилъ антлийския корабъ „Фанадъ Хедъ" — 5200 тона.
На 18 септемврий английскиятъ риболовенъ кораоъ „гь
Диаръ Киплингъ' е билъ потопенъ отъ германски подводникъ.
'Сжщиятъ подводникъ н*колко часа по-късно е потопилъ и ан
глийския влекачъ „Нептунъ".
На 17 срещу 18 къмъ 23 ч. 40 м. единъ германски под•водникъ, който се намиралъ на позиция около Вилхелмсхзфень,
я»ъ надводно лоложение, забелязалъ по десния си трзверсъ да

около 30 дни.
се приближава отъ къмъ северо-западъ единъ големъ корабъ,
който се движелъ бавно безъ светлини. Подводникътъ веднага
донесълъ за забелезания корабъ. Това билъ .Кърейджъсъ*,
който се придружавалъ отъ много изтребители и отивалъ наверно съ цель да подкредя една авиационна акция срещу гер
манските военни пристанища. Подводникътъ веднага се пото
пилъ и успелъ да излезе надъ водата и вземе позиция между
хвърчилоносача и придружаващите го изтребители. Отъ раз
стояние 200 метра въ надводно положение подводникътъ изстрелялъ петь торпеда, които попаднали въ цельта. Следъ това
подводникътъ веднага се потопилъ и изчезналъ къмъ най-близ
ката своя база. Отъ всички хвърчила, които е носилъ хвърчилоносачътъ, еж успели да излетятъ само шесть броя. Отъ об
слугата му, която се състояла отъ 1260 души, еж се спасили
само 680 човека.
На 11 септемврий германски подводникъ е потопилъ ан
глийския корабъ „Кннфлуепсъ*. Следъ торпилирането подвод
никътъ изплавалъ и стоялъ на местото т катастрофата близо
петь часа, докато спасилъ всички морящ) и пжтиици, намиращи
се въ кораба.
На 20 с. м. единъ английски изтребитель се натъкналъ
на една заградна мина въ Ламаншъ. Петь дупш отъ обслугата
му еж убити. Изтребительтъ се прибралъ въ едно отъ англий
ските пристанища за поправка.
На 21 с. м. въ Атлантическия океанъ е потопенъ отъ
германски подводникъ, английскиятъ корабъ .Кенсингтонъ
Къртъ", 4863 тона.
• . На 23 септемврий английскиятъ корабъ „Акетслйтъ",
2680 тона, е билъ потопенъ отъ германски подводникъ. Споредъ
разказа на обслугата, германскиятъ подводникъ е предупредилъ
обслугата да напустне кораба, и когато последната е слезла въ
лодките, корабътъ е ^и.ть торпилиранъ.
Изобщо обслугите на всички торпилирани кораби еж
били спасени съ малки загуби.
Франция. Командуването на флота прави всичко въз
можно за да ограничи действието на германските потводници.
На 13 септемврий френскиятъ минопоставачъ .Плутонъ",
който постзвялъ едно минно заграждане предъ пристанището
на Казабланка, френско Мароко, се натъкналъ на една отъ постзвешггЬ отъ него мини н потъналъ. При експлозията еж убити
400 души моряци. Потъналиятъ корабъ бе 5300 тона, спуснатъ
на вода презъ 1930 год. и е единъ отъ френските бгйнн ко
раби построенъ специално за плаване въ тропическите морета.
На 2 септемврий германски подводникъ потопи безъ
предупреждение френския пжглищенъ коробъ „Фрипл", 2600
тона. Единъ спасителенъ катеръ прибралъ 24 души отъ обслу
гата му.
Полша. Когато Полша се намеси въ в-йнятя, тя имаше
флотъ отъ 4 изтребителя и 5 подводника, всички последна
дума на корабостроителната техника, и неколко стари кораби.
Още въ началото на военните действия три отъ полските под
водници беха потгпени отъ германските морски сили. Пото
пенъ бе сжщо отъ германските хвърчила полскиятъ изтреби
тель .Вихъръ* — 1500 тона. Отъ сжщите хвърчила бе повре-
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денъ и минниятъ заградитель „Грифъ". Останалите три изтре
бителя се присъединиха съмъ състава на английския флотъ.
Единъ торпедоносецъ и единъ подводникъ избътаха въ едно
шведско пристанище, кждето беха разоржжени и обслугата
имъ интернирана. Петиятъ подводникъ „Орелъ" отишълъ въ
Ревелъ, кждето било пристжпено къмъ неговото разоржжение.
„Орелъ" обаче неочаквано избъталъ въ открито море и успЪлъ
да се укрие; за по-нататъшната негова сждба не се знае нищо.
Накрая, за речните канонерки, действуващи въ района на
Припетъ и неговите притоци, известно е че те еж били пото
пени отъ поляците при приближаване на съветските войски.
Германия. Като изключимъ действието на подводниците
и хвърчилата, останалите кораби на германския флотъ не еж
развили . никакви особени операции освенъ участието, което
взеха при превземането на пристанището Гдиня и полуострова
. Хела.
.
На 4 септемврий английски кръстосвачи еж потопили
германския търговски корабъ „Карлъ Фриценъ" — 6740 тона.
На 8 с. м. германскиятъ корабъ „Герфридъ Бисмаркъ" е
попадналъ на минното заграждане, поставено отъ германците
при Ерезунде, натъкналъ се на мина и за неколко секунди
отишълъ на дъното. Отъ 14 дущи обслуга еж спасени 7 души.
По съобщение на британското адмиралитейство до 1 ноемврий
отъ началото на военните действия еж били потопени отъ ан
глийския флотъ осемь подводника.
I
Потопени неутрални кораби. На 4 септемврий гръцкиятъ корабъ „Кости* бе първата жертва на германските мини,
на югъ отъ Орезундъ. Обслугата не е пострадала. Корабътъ
пжтувалъ отъ Ленинградъ за Анверсъ.
На 12 е. м. се ударилъ на мина и потъналъ финландскиятъ корабъ „Ориверъ" — 2800 тона.
На 8 септемврий холандскиятъ минопоставачъ „Вилемъ
ванъ Евикъ" при миночистене около островъ Тершелингъ -е
наскочилъ на една мина и потъналъ въ продължение на една
минута.

На 17 септемврий презъ нощьта въ Ламаншъ е потопенъ.
отъ неизвестенъ подводникъ белгийскиятъ корабъ „Алексъ.
ванъ Оксталъ", 5560 тона.
На 21 с. м. е билъ потопенъ отъ германски подводникъшведскиятъ корабъ „Силезия", натоваренъ съ стоки за Англия,
въ Балтийско море.
На 24 септемврий германски подводници еж торпилирали
единъ френски корабъ въ Северно море. Корабътъ потъналъведнага.
На 28 септемврий е билъ потопенъ съветскиятъ търговски
корабъ „Пионеръ".
На 28 с. м. е потопенъ отъ неизвестенъ подводникъ швед
скиятъ търговски корабъ „Нюландъ* предъ Ставангеръ.
На 29 септемврий германските подводници потопиха
безъ предупреждение финландския корабъ „Мата Рагнеръ", на
товаренъ съ целулоза, и шведския „Гертруда Бартъ*, пренасящъдървенъ материалъ за Англия. Обслугите на двата кораба еж
спасени.
На 30 септемврий преди обедъ единъ германски подвод
никъ поканилъ датския корабъ „Вандия" да спре, за да направи
необходимата проверка относно неговия товаръ и на коя дър
жава принадлежи. Когато корабътъ се опиталъ да се отдалечи,.
германскиятъ подводникъ му пресекълъ пжтя. Датскиятъ ко
рабъ се опиталъ да нападне подводника, който веднага се потопилъ и торпилиралъ кораба. Спасилата се обслуга била при
брана отъ подводника и предадена на другъ датски корабъ,.
който билъ повиканъ на местото на нападението.
Общо за единъ месецъ отъ започването на войната,гкато
се направи балансъ на понесените отъ неутралните държави
загуби по море, се вижда, че Норвегия е загубила!|търговски
кораби общо 15000 тона, Швеция — 11000 т., Финландия —
9000 т., Белгия — 15000 т., Холандия-3000 т. и Дания—2000
тона. При торпилиране на корабите еж загинали 17 моряци
норвежци, 17 финландци и 11 датчани.
В. П.

ДЪРЖАВНИ МИНИ

Цени за тонъ вжглища и брикети франко вагонъ минитЬ
ОБИКНОВЕНИ ЦЕНИ
I. МИНА ПЕРНИКЪ
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м
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Бритеки
лв.
Едри вжглища
.
.
„
Средни вжглища .
.
»
Ситни сурови III .
.
„
Ситни сурови IV .
Ситни отъдепозитъ
.
,
Непресети—пречистени
,
Непресети—непречистени „
Средни промити .
.
,
Ситни промити
Пляка .
.
.
.
Шламъ (по спец. решение на
А. С. за всеки клиентъ) ,
IV. СКЛАДЪ

я

о на
0 тар.
агоре

Видъ и г о л е м и н а

00

II. з 0 на
тъ25 1 до 410
ариф . клм.
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II. МИНА БОБОВЪ-ДОЛЪ

Видъ и големина

оа

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."УИ т. г. включително доколкото могатъ
да се изпълнятъ до 15.1Х 1935 г.
Вноски и поржчки за вжглища и брикети се правятъ
навсБкжде въ страната чрезъ
1. Българската народна банка — преводна служба.
2. Българската земед. и коопер. банка—преводна служба.
3. Телеграфо-пощенските станции—чекова сметка № 50.

я а*
осп .

= 51

•-; о я

«5«

450
430
410
400 (370) 380 (350) 360 (330)
320 (300) 300 (280) 280 (260)
190
170
150
150
130
110
120
100
80
300
280
260
280
260
240
400
380
360
280
260
240
80
70
60

ооо 1
ИЗ!
СО о
^

Едри вжглища
.
. лв.
Средни ,
•
.
.
Ситни \
.
„
Пляка .
.
.
.
,
Вжглищни отпадъци (по спец.
реш. Д. К. за всеки клиентъ) лв.

ча
430 (370) 410 (350) 390 (330)
330 (300) 310 (280) 290 (260)
130
130
130
130
130
130
70

70

70 •

III. МИНА МАРИЦА
Сурови вжглища
Сушени вжг л и щ а
I. качество
лв. 220
I. качество
лв. 380
П.
,
, 180 III.
.
. 80
Ш.
.
, 50
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 на
които става излишно да се пише отделно писмо-уведомление
отъ страна на клиентите.

Главна дирекция на д ъ р ж а в н и к мини
въ гр. П е р н и к ъ
АГвН
™ ' т > Я Н а " и н и т Ь в-ь 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.
:
С ъ д ъ р ж а н и е : 1. Изпълненъ дългь — Ал. Маноловъ, 2. Линейниятъ флотъ и ,.„=.„7
"
вла
Ариелъ, 3. Германските подводници въ войната 1914—1918 г. — Лейт В П 4 кп
Д'ьенето
на
моретата—
ИНаТа
а
флотилия — кап. I р. Сава Н. Ивановъ, 5. Рибарското пристанище въ Есбергъ — и „ Т Т ?
Л
Дунавската
ливади — мич. I р. Ал. Райновъ, 7. Корабътъ на византийците - Л. Паспалеевъ -_ я ' Ап Ьроегбжокло виъи- з6 -а Саргасовит*
ъ
- П. А. Шишковъ, 9. Воденъ спорть, 10. Морската война — В 1
» «УлиситЪ
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ЕДИНСТВЕНИЯ
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по своето Щ
мБстощождение а
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МОРСКИ КУРОРТЪ

|

8

въ юго-нзточна 8
Европа.

8
8
8
8
8
газал
8
8
Най-модерно у р е д е н и морски студени и топли бани.
8 Великолепенъ плажъ.
8
8 Всвкакъвъ вид> морски споргъ. Ручъ-банъ (водна пързалка).
Максимална лъковитость.
8
8
Категоризирани и нормирани хотели, пансиони, вили, квартири и ресторанти.
8
8
5 0 % намаление з а л л т у в а н е п о 5 . Д . Ж . п р е з ъ с е з о н а .
II
8
8
Чудни околности з а екскурзии и излети, к р а с и в а природа.
8 Всъкидневни концерти объдъ и вечерь въ морското казино. Д А Н С И Н Г Ъ-Б А Р Ъ . 8
8
Устройване морски тържества и забави.
8
И а б о р ъ н а .Царица на плажа'.
Музикални т ъ р ж е с т в а .
8
8
К У Р ОРТ.Ъ ИС В. К О Н С Т А Н Т И Н Ъ "
8
8
§
Прелестно кжтче край морския бръгь за истинска почивка и отмора.
8
8
Плажъ - морски топли и студени бани. .
Първокласенъ ресторант*,
Джазъ. Дансингъ. 8
8
Хотела ремонтиранъ. Стаит* снабдени съ течаща изобилна вода. Ангажиране стаитв предварително. 8
8
8
Р е д о в н а а в т о б у с н а вр-ьзка с ъ града.
8
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Дружеството подържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
и Дунава до северните 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 попжтнигв пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Александрия, Портъ-Сайдъ и Пирея.
^
А
Тия последни пжтувания даватъ възможность вт| единъ срокъ отъ 20 дни 5
най-много и съ разходи, които не надминавагь ония, необходими за преживяване въ страната за сжщото време, да се видятъ останките и паметниците на всички древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ които паметници, по своята величественость
и художественость, еж още недостигнати.
•
Пжтуванията за Леванта —Близкия изтокъ се извършватъ съ големи и луксозни параходи,
„Царь Фердинандъ", „Шипка", „Варна" и „Бургасъ", при всички удобства за приятно и неусътно
пжтуване по морета, които съдържатъ безбройни природни красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мра
морно море, Дарданелигв и осеяния съ острови Архипелагъ, много отъ които се издигагь на хиляди
метра надъ морската повърхность.
Последното пжтуване дава възможность да се посетятъ и всички свети мъста на еврейската,
християнската и мохамеданската религия.
Никое друго пжтуване не може да даде толкова голямо разнообразие на неизгладими впечат
ления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговите най-всестранни прояви отъ нача
лото на човъшката история до днесь.
Дружеството подържа редовни съобщения два пжти презъ седмицата и между всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния бързоходенъ параходъ „Евдокия".
'Освенъ горните редовни линии, дружеството презъ пътните месеци прави и извънредни пж
тувания отъ Варна д о Цариградъ съ параходитЬ „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" с ь пре
стояване въ Цариградъ цъли три дни.
Пжтуването между двете пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Презъ сжщитв лътни месеци п/х „Евдокия" плава крайбрежно по специално разписание, съ
намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ делото българско крайбрежие
въ течение само на 36 часа.
И при екскурзиитЬ до Цариградъ и обратно; и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до
Ахтополъ и обратно, пжтницигв нощуватъ на параходитЬ и, ако желаятъ, могатъ да получаватъ
и храната си тамъ на сравнително износни цени. ,
'
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабите на Българ
ското търговско параходно д-ство, редовни и извънредни, еж дадени въ 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. Цените на билетите за Нлександрия съ редовните съобщения, които се подържатъ двап жти.
въ месеца съ параходите „Бургасъ' и „Ц. Фердинандъ', само отиване или само връщане, безъ храна еж:
I класъ — 4000, 11 — 3000 и III — 2000.
•
Презъ ЛЪТНИТБ месеци, отъ 1 юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за оти
ване до Нлександрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ времена престоя
на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва:
I класъ бООО лв. II — 5000 и Ш — 4000-лв., включително и храната.
II. Цените на билетитЬ по нашето крайбрежие отъ Варна д о Ахтополъ и обратно, съ
п/х „Евдокия", по лътното разписание, отъ 15 май. до 15 септемврий, съ право на нощуване въ Царево
въ помещенията на съответната класа еж:
^
1 класъ лв. 300; И — 240 и III 170 лв. безъ храна.
III. Цените на билетите д о Цариградъ и обратно съ п/х „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ"
презъ ЛЪТНИГБ месеци, съ престои въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите, еж:
I класъ отъ лв. 1790 дЧ> 1390 споредъ положението на мъхтата
И .
„
„ 1380 „ 1010
„
Ш , . ,
„ 665
З а храната с е плаща: По Александрийската
линия: закуски — 22 лв., об-Ьдъ — 70 лв. и
вечеря — 70 лв., а пъленъ дневенъ абонаменти по'150 лв.
По крайбргьжието отъ Варна до Ахтополъ и обратно, презъ лътнитв месеци, пъленъ дневенъ
абонаментъ отъ закуска, объдъ и вечеря — 80 лв.
До Цариградъ и обратно, презъ лътния сезонъ, само съ параходитЬ, които правять екскурзии,
се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за цълото пжтуване — 452 лв.
При редовният пжтувания — съ п/х .Евдокия" крайбрежно се плаща за закуска 15 лв., а за
обЪдъ и вечеря по 50 кв., а пъленъ абонаментъ — 100 лв.
•.'.'•'.
Намаления: правять се само о т ъ редовните тарифи, за отиване и връщане предплатено 15%,
за групи по-голъми отъ 25 души — по споразумение.
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