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f Ц А Р Б Т Ъ - О Б1Е1.ИН И Т Е Л Ь
Негово Величество БОРИСЪ III, Царьтъ - Обединитель, не е вече между живите. Твърде ранната и
съвсемъ неочаквана смърть на великия царь е те. жъкъ ударъ за токущо обединеното ни отечество.
ВсрЪдъ страхотните вихри на новата световна
война Цзрь Борисъ III умело и мждро водеше дър
жавния ни корабъ, предпази народа ни оть ужаситЬ
на войната, а свръхь всичко това постигна безкръв
но вековния български идеалъ — освобождението на
поробените, български покрайнини и присъединяване
то имь къмь родината.
Двайсеть и петте години на Неговото царуване
бЪха години на непрестаненъ и всестраненъ възходъ
за България. Младиять Царь б е въппътиль у себе си
премждростьта и саособноститЬ на най-великите бъл
гарски венценосци.

бдагоприятенъ моментъ. Едяа мал<а група хора о б сжждаше този въпросъ, като търсеше начинъ д а
възбуди обществения интересъ кьмъ заплашеното
българско море и да" насочи вниманието къмъ тази
. нова за насъ область за творчество и стопански
напредъкъ,
Царь Борисъ III схвана голЪмото значение на за
раждащата се идея, даде своята Височайша подкрепа,
поощри дейците и заедно с ъ т в х ъ участвуваше въ
радостьта на успехите имь. Дейците израстнаха зае
дно с ъ това. Творчеството започна. Царьтъ не пропустна нито единъ случай на осезателна проява и с е
явяваше лично! та да подчертае съ присжтствието си
значението на придобивките. Строежъ или ремонтъ
на кораби, откриване на ново пристанище, морски
музей, морски тържества, воденъ спортъ, морски лЪ-
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Негово Величество Царь Борисъ III Обединитель произнася речь
в ъ деня, в ъ който той предаде новите бойни знамена на ча
стите оть Неговия флотъ
Единъ погледъ назадъ върху това двайсеть и
петь годишно царуване дава всекиму представа за
великото дело на покойния царь. Огъ дните на теж
ките изпитания следъ нещастния за насъ завършъкъ
на миналата световна война България постепенно
позна все по-спокойни времена, времена на творчес
т в о , на вътрешно и външно заздравяване, на напре
д ъ к ъ и преуспяване.
И когато мждриятъ Ц*рь y c n t да сложи без
смъртния венецъ на своята велика мисия, когато обе
дини подъ своя скиптьръ българсчит-Ь земи отъ Дунавъ д о Белото море и отъ Черно море д о синия
Охридъ. неумолимата сждба ни го отне.
Но примерътъ на неговия животъ и поуките отъ
неговите дела ни оставатъ и ни сочатъ пжтя, който
требва да следваме.
Все по многобройните привърженици на българ
ската морска идея чувствуаатъ особено тежко загу• бата на великия Царь-Морякъ,
Когато българския фпотъ б е ш е унищоженъ. а
отъ снагата на България беха откжснати крайбрежи
ята на Бело море, и се изявиха претенции за създа
ване-на чужди колонии отъ наши крайбрежни гра
д о в е на Черно море, идеята за морето у насъ беше
на изчезване. Задачата на новото време беше да се
-запази тази идея дълбоко в ъ съзнанието на народа,
.за д а може д а се развие и закрепи, когато настжпи

товища, МОРСКО законодателство, преустройство на
флота, на пристанищното ни д е л о — всичко се разви
ваше подъ непосредственото Негово наблюдение и
насочване.
. Диесъ. когато бр*гъть на Бело море е пакъ
нашъ и воднитЪ ни граници достигнаха големи раз
мери, морската идея е въ пъленъ възходъ. Този успехъ ' дължимъ преди всичко лично на покойния ЦарьОбединитель, който се б е сл-Ьлъ с ъ морската идея и
посочи отъ висотата на царския тронъ новата насока
за успехъ и стопанско добруване — морето.
Израстналъ на брега на Черно море, обикналъ
морската ширь в ъ нейната величествена многоликость,
познаващъ всички гънки на родните ни брегове,
вживелъ се с ъ морската идея и с ъ нашите идеали
на море. като малцина изъ нашата морска среда, Той
заслужено носеше името на първия български ЦарьМорякъ.
<
Бьлгарскнятъ народенъ морски сговоръ, чийто
Върховенъ покровитель б * покойниятъ Царъ Борисъ III.
смирено се покланя предъ великата и светлата Му
паметь и за винаги ще носи в ъ сърдцето и делата си
примера на Неговия животъ!
вечна и светла да бжде паметьта на Царя-Обединитель Борисъ III, Цзрь на българите!
МОРСКИ СГОВОРЪ

ДОорсЕси с г о в о р *
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НЕГОВО БЕЛИЧЕСТЬО СИМЕОНЪП,
Царь на българите
На Бога б-Ь угодно твърде рано да възложи тежестьта на царското звание върху крехкигЬ плещи
на малкия [Царь Симеонъ II. ВсрЪдъ покрусата отъ
постигналата ни неизигЬрима загуба събезвремьнната
сиърть на велиния Царь-Обединитель единствената

" Предчувствията на народа не останаха вапраздни
Наскоро следъ това България получи почти пълното
свое обединение, къмъ. майката-родива се присъеви
ниха свидни български покрайнини, които д о тогава
пъшкаха подъ чужди яремъ.
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ЦАРЬ

СИМЕОНЪ

-утеха ние напираме въ безпределната всенародна
обичъ къмъ младия вЪнценосецъ, който стжяи на
престола на своит-Ь царствени предшественици въ
една отъ най-великитЪ епохи отъ българската история.
Съ своето идване на б-Ьлъ св-втъ Той ощастливи
царския домъ и внесе свЪтла рвдость и въ послед
ната българска къща. Народътъ направи отъ Него
сииволъ за щастливи бжднвни на страната ни и го
нарече „Детето на България".
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Днесъ великан обединена България приветствува своя младъ Царь. Българскнятъ народъ му желае
щастливо и ДЪЛГОЛ-БТНО царуване и е увЪренъ, че Той
подобно на своя великъ едноименикъ. ще създаде.
новия златенъ в*къ на България,
Да жчв-ье Негово Величество СИМЕОНЪ Нг
Царьтъ на бьлгарите!
МОРСКИ СГОВОР!»
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Морс&и сговор»

Професоръ д-ръ Стеф. Консуловъ
почет, председатель на Б. н. м. с.
основат еленъ членъ на Б. в. м. с -

Царь Борисъ III, върховенъ покровитель на Б. н, ж. с.
'Когато следъ Балканската война ние стопих
ме на свободното Бъ-ло -море, прозорливи българи
и наши морски офицери изтъкнаха повелителната
потребность да сторимъ всичко, за да се затвърдимъ на тези брегове. Но техниятъ глесъ остана
глесъ въ пустиня. Нешето обшество беше още
мнсго делечъ отъ спвсителнвте идея за морето.
То се отнесе съ равнодушие къмъ рдеалигв на
първите ратници за Т-БЗИ идеи. И самите ръковод
ни фактори свиваха ремене, чудеха се, когато имъ
се говореше, че националното ни затвърдяване из*
исквв преди всичко прилагането на дело на тези
идеиГолеми държавнически дела се ревлизиратъ
или когато начело на управлението стоятъ хора,
които виждатъ далеко и сь здравв ръка действуватъ, 'въпреки пвсйвностьта и даже противодейст
вието на обществото, или!пъкъ когато това обще
ство се проникне отъ дадена идея и неусетно на
ложи на своите държавници-да действуватъ. Намъ
не оставаше, освенъ да тръгнемъ по втория пжть:
съ една къртовска работа да спечелимъ обществе
ното мнение за морската идея. На борда на единъ
нвшъ миноносецъ презъ пролътьта 1918 година
бидоха оформени първите схващания за една об-

Историческото сватбено плаване съ кораба
.Царь Фердивавдъ-

ществена 4 пропаганда, а две години следъ това
•достойни наши морски»офицери и техни съратни
ци, скромни не ши общественици, туриха основите
на една организация, която требваше да понесе
изъ села и градове идеята за морето. Така изникна
„Българскиятъ народенъ морски сговоръ".
Големъ беше ентусиазмътъ на първите рат
ници, но ледена беше средата, въ която требваше*
да работятъ. Ще успл=емъ ли? И въ това критиче
ско време лицата на всички единъ день просияха::
ние сме разбрани отъ върховния факторъ въ стра
ната, съ прозрение и проникновение, той оценилъ
нешето дело, подава ни ржкв! Негово Величество
Царь Борисъ III става върховенъ покровитель на
Б. н. м. с. на него ще можемъ да се опремъ!
. Радостьтв ни беше оправдана. Всичко тръгна
съ бързъ темпъ. Навсякъде вратите на държавата
ни беха отворени, отвсекжде съчувствие, подкрепа.
Понесе се морската идея изъ села и градове, кло-,.
новете отъ Б. н. м. с. никнеха като гъби; сказки
статии, демонстрации нввсенжде. А едно невидима
око зорко следеше всичко. Постоянно искаше
Царь Борисъ III да бъде осведомяванъ за напре
дъка на новото дело.
Само за неколко години при тази мощна под
крепа на. нашия върховенъ покровитель се офор
ми обществено мнение по морските въпроси. И'
въ 1928 година една конференция при закрити
врата, организирана отъ Б. н. м. с, съ представи
тели отъ .всички'клонове на държавата, отъ всички
обществени и културни организации, написа стано»
вището на българския народъ по въпроса за на
шия излазъ на свободно море. И отъ тогава вече
и държава, и общество почнаха да гледатъ на те
зи въпроси съ едно ясно съзнание, оформи се и
нашата държавна политика въ това отношение.
Това беше моралната награда за първите..
ратници на Б. н. м. с: протегнатата десница на
Върховния Вождъ изведе делото на добъръ пжть.
И когато съдбата пожела ние отново да стжпимъ-.
на егейския бръгь, никой вече не се питаше за
неговото значение; всички чувствуваха, че това е
дробътъ, чрезъ който ще диша утрешна обединена.
България. "
Но когато дългата обществена работа даваше
първите резултати, когато отъ тукъ нататъкъ треб
ваше да се работи за задълбочаването на постиг
натото, за прибирането на плодовете отъ дългого
дишния трудъ, провидението определи българ
скиятъ народъ да изгуби своя Царь Борисъ III; Б.
н. м. с. изгуби своя върховенъ покровитель, своята
мощна опора.
Делото, обаче, въ своята целость е вече из
градено. Ратниците за неговия напредъкъ иматъ
заветите на своя върховенъ покровитель. Тези за
вети еж тъхенъ дългь: съ удвоена енергия гЬ треб
ва да продължа гь делото. Духъть на Царь Борисъ
III, който ще витае надъ нашата Родина, ще бди vu
надъ*делото, ча което Той беше върховенъ покро
витель.

МорсЕси с г о в о р ъ
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'. Ял. Маноловъ
кап. II р. о. з.
председатель ва Б. в. м. сговоръ

ЗаветитЪ на. Ц а р я - м о р я к ъ
Btuie месецъ августъ въ първия си день, прекрасна слънчева черноморска утринь.
Въ тоя день се откри и освети новопостроеното
пристанище на Царево (Василико). Църковната служба се
извърши отъ сливенския митрсполитъ Илзрионъ.
Огъ пристанището на Бургасъ се бавно отдели параходътъ, Царь Фердинандъ", почистенъ и белосанъ, като
чайка. На бОрда му се cvbxa качили министъръ Нредседательтъ г. Георги Кьосеивановъ, други министри, общест
веници, духовенството, офицери, журналисти, управителниятъ съветъ на ^параходното дво и висши служащи отъ
дирекцията на водните съобщения.
Бавно подъ българския трибагреникъ и украсенъ
съ знамена се понесе паргходътъ по маслената ширь на
родното' море; немзше лице безъ усмивка, н*маше сърдце безъ радость. Това българско пристанище се осве
щаваше; очаквгшеселобимиятъ Царь да прережепръвъ
входната лента.
Параходътъ «Царь Фердинандъ" зави покрай Созополъ, спустна се на югъ и скоро се върза на пристана
на Царево. А великолепно - украсеното пристанище, хилядниятъ народъ въ премена и военните маршове оше по
вече повдигаха настроението.
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Царьтъ-морякъ напуска Своя любвмъ
горпедонссецъ .Дръзка"

Ето че на северъ се забеляза дииъ; той се увели
чаваше, виде се стожеръ, а на него щандарта на Царя;
следъ малкосе показа и храбриятъ торпедоносецъ .Дръз
ки" съ заздравела и останала за символъ рана на комина
отъ вражески снарядъ, подъ командата на сегашния редакторъ на списанието ни капитанъ-лейтенантъ Паспалеевъ. На носа му се показа Царствениягъ морякъ и
неговиятъ братъ Принцъ Кирилъ, придружени отъ начал
ника на флота капитанъ I р. Вариклечковъ.
Торпедоносецътъ се затресе—даде заденъ ходъ и се
застоя предъ протегнатата лента отъ северния до южния
край на входа на. пристанището: Царьтъ вдигна високо
сребърна секиркз, удари и отъ пръвъ ударъ пресече
лентата.
Посрещнахме всички Царь Борисъ III на пристани
щето; ето Го съ усмивка на уста поздравлява посрещачите и народа; като ме приближи, по старо бойно
приятелство, Му казахъ:— „Ваше Величество, съ единъ
ударъ пресекохте .гентата. Днешниятъ день е единъ
отъ щастливите и радостни, въ Вашия морски животъ."
Изписа се хуморъ на лицето Му, па ми пришепна тихич
ко, никой да не чуе: „Нека се свърши всичко благопо
лучно, та тогава1"
А азъ извадихъ първата поука за него день — не
бързайте; изчаквайте стбитията; тайната на великите на
роди е въ изчакването и великото търпение!
Духовенството освети и благослови пристанището;
българскиятъ народъ слуша по радиото песнопението и се
присъедини къмъ молитвата на своя Царь; моряците
минаха предъ Височайшия си шефъ небивало добре; а
събралите се българи съ нестихващо ура и радость приветствуваха своя Първенецъ, моряшката форма на кого
то се сливаше съ българското море.
Височайшиятъ гостъ сбедва на парахода „Царь Фер
динандъ". А когато всички станахме отъ масата, азъ
побързахъ да излеза на палубата. Следъ малко Царьтъ и
министрите се показаха на вратата и излязоха на въиъ.
Тоя моментъ азъ никога нема да забравя—Царьтъ
' Морякъ вдигна лъсната си ржка и съ характерното си
движение на показалеца каза: .Въ морската си политика
никога да не се уподобяваме на морския ветрецъ, който
веднъжъ духа отъ северъ, другъ пхть отъ югъ, изтокъ
и западъ, иакаръ и да е много приятенъ въ тоиълъ
день; ще требва да вървимъ, като здравъ корабъ, командуванъ отъ твърдъ и опитенъ капитанъ по правъ и
предварително определенъ курсъ, за да стигнемъ сигур
но желаното пристанище!"
Дали си взеха добра бележка г.г. министрите и дру
гите господа, това азъ не знамъ; но знамъ, че единъ
Царь безпределно обичаше отечеството си и дълбоко въ
сърдцето си пазеше една тайна — България съ моретата
и Дунава ще бхде независима; както оремъ земята си
съ плугове, ще требва да оремъ морето съ кораби! Той
никога не измени това свое верую.
Съ тоя заветъ Царьтъ се качи на .Дръзки" и
щастливъ"иградостенъ5напусна Царево.
Такъвъ^беше целиятъ[мор:ки животъ на Царя Обединитель; да*»Го следвше^ако искаме и верваме въ
независима България!

ibi
Сава Н. Ивановъ
кентъръ-адмиралъ, бившъ редакторъ
на сп. .Морски сговоръ" и председатель на Черноморския науч. инст. при
Б. н. м. сговоръ

Иегово Величество б л а ^ с н о п о ч и в ш и я т ъ н а ш ъ в е л и к ъ
Царь Обединитель Борисъ III, като жорякъ и пок
ровитель на Б. н. ж. сговоръ
Когато н*кой загуби блнзъкъ и любимъ човекъ,
колкото и да го е обичалъ по-рано и да го е ценилъ въ
вс1ко отношение, чакъ тогава, следъ като се е отдалечилъ за винаги огь него, започва да чувствува истински
и въ пъленъ размеръ го ле пата загуба, която го е пос
тигнала. И така е, когато имаме нещо, ние не можемъ
да оненимъ достатъчно неговата полза за насъ и него
вата дотогавашна необходимость. Чакъ когато го загубимъ, ние добиваме печалната представа за загубеното.
Така и всчки ние съратници на Българския наро-денъ морски сговоръ, нареаъ съ целокупния български
народъ, едвамъ
следъ смъртьта на Нашия Великъ
Царь-Обединитель
Борисъ III. почувствувахме целия
великъ и големъ Неговъ ликъ и дълбоко съкрушени
разбрахме, какъвъ великъ Царь и покровитель на мор
ската ни идея сме загубили.
Ние и по-рано Го обичахме много, ние и по-рано
Го ценЪхме като големъ, вешь и резултатенъ Върховенъ
ржководитель на нашите национални съдбини и иа на
шата морска идея, ние и по-рано се гордеехме въ все- ко отношение съ Него и уповавахме всичките си морски
и сухопътни надежди Нему, но едвамъ следъ като Той
ло волята Божия ни напустна завинаги тъй рано и преждевременьо, чакъ тогава разбрахме съ ужасъ, какъвъ
големъ и великъ Царь и Морякъ сме загубили, и ззридахме горчиво и спонтанно, тъй както никога по-рано не
сме предполагали и както никога не сме плакали даже
за нашите най любими близки и за нашите лични бла
годетели, отъ които въ много отношения сме били зави
сими.
.
•,
Нашиятъ блаженопочивши Царь Обединитель Борисъ
III беше действително великъ въ всъко отношение Царь
и наредъ съ това — Върховенъ Покровитель на Бъл
гарския народенъ морски сговоръ и великъ български
морякъ.
Въ българските морски кръгове нашиятъ великъ
Царь-Обединитель Борисъ III се ползуваше съ всеобща
искренна почить и уважение, каквато заслужава единъ
отличенъ въ всеко отношение морякъ. Почти всички речи, казани на морски тържества и праздненства, завър
шваха съ пожелания за здраве, дългоденствке и преуспя
ване на Първия морякъ въ България. И. действително,
Негово Величество Царь Борисъ III напълно заслужава
ше дадената отъ моряците и крайбрежното население
прибавка, къмъ титлите Му — „Пръвъ морякъ въ Бъл
гария". Независимо отъ Неговите големи пр*иродни дар
би и придобити високи качества като човекъ, войникъ,
държавникъ и владетель, Той същевременно беше и го
лемъ морякъ отъ световенъ мащабъ.
Негово Величество Царь Борисъ III още отъ де
тинството си познаваше и обичаше морето. Той б е пребродилъ нашето Черно море повече отъ всеки българ
ски морякъ. Той винаги се интересуваше отъ него и ни
кога не изпущаше случая да се опознава още повече
съ него. Той винаги намираше време и възможность да
посещава редовно и ежегодно, както нашит* пристанища,

морските ни предприятия, нашита брегове и Флота на
Негово Величество, така и посещаващите нашите при
станища чужди военни и търговски кораби. При това,
Той винаги е удивлявалъ сбеяугите имъ съ своята от
лична морска и техническа подготовка и практически по
знания. Презъ време на войните Негово Величество Царь
Борисъ III, тогава още Престолонаследника, често изли
заше съ нашите торпедоносци въ бойни кръстосвания и
много често посещаваше минни и миночистачни операции
и морски бойни учения.
Презъ време на Неговото славно царуване нямаше
въ България човекъ, който да познава значение? о на
морето и неговото голямо влияние за стопанското пре
успяване на страната повече и по-добре отъ Негово Ве
личество Царя, И затова Той беше почти единственниятъ
насърдчитель и крепитель на вст-ко морско, малко или
голЯмо начинание въ нашата страна. Въ добавъкъ на
това, Той притежаваше отлична теоретическа и практи
ческа морска подготовка и опитность и затова е бивалъ

Негово Величество Царь Борисъ Щ предава" знамето*
ва вачалника на Морското училище

МорсЕсв с г о в о р »
винаги найкомпетентниятъ ржководитель на всестранната
ни морска деятелность. Съ своите полезни съвети и ра
зумни напжтствия Той окриляше и насочваше всЪко за
раждаше се българско морско или речно предприятие.въ
най-правилния и най-сигурния пжть за неговото ycntuno
развитие,-Заслужено пръвъ въ всичко, и тукъ, въ обла-

Негово Величество Царь Борисъ III и командирът* на
Морските на Негово Величество войски контъръадмиралъ Тошевъ
стьта на морското и рЪчно дело, въ корабоплаването и
въ военноморското дето, Той биваше пакъ напълно
-заслужено и винаги пръвъ. Негово Величество Царь Бо
рисъ III б*ше безспорно най-добриягь и опитенъ морякъ
въ България. И ако българските моряци се ценятъ у
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насъ и въ чужбина, като едни отлични моряци,.--можете
да си представите тогава действително високото и за
видно положение на Негово Величество Царь Борисъ HI,
кой го по лостоинстяо б*ше пръвъ между всички бъл
гарски иоряци. И затова, като върховенъ покровитель на
Бъл.арскии нчроденъ морски сговоръ Той тежеше вели
кански на м^стого Си и даде единъ великолепенъ . царскч тласъкъ на нашата морска организация, подхранванъ
огъ време на рреме съ.новв разумни и мощни импулси,
за да може . тя да достигне до сегашното си завидно
развитие и ползотворность и за да бхде и пребъде въ
вековете.
Не е мислимо въ една кратка статия да се обри
сува напълно мощниятъ образъ на Негово Величество
Царь Борисъ Ш — Обединитель, като морякъ. Азъ тукъ
нзхвърлихъ само набързо и въ едри щрихи най-харак
терното отъ това, на което лично съмъ билъ свидетель,
и което най-силно се е запечатало въ мене, по отноше
ние големото морячесгво на Негово Величество ЦаряОбединитель. То, обаче, въ края на краищата, е само
една твърде малка частичка отъ същинската Негова голема, Талантлива, мощна и въ пълния смисълъ на ду
мата царствена фигура, като roJitv% и съ световна известность български велнкъ морякъ.
Нека б-хде св4тълъ и великъ споменътъ за блаженнопочившия нашъ любимъ Царь-Обединитель и морски по
кровитель. Нека- Неговнятъ великъ и поучителенъ прим*ръ ни ржководи и вдъхновява въ нашата по-нататъш
на служба къмъ Царя, Отечеството и морето, за да можемъда продължимъ съ сигуренъ успехъ ншертания
ни отъ Него пхть на благоденственъ, националенъ и
морски възходъ.
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Проф. Станчо Чолаковъ
Ректоръ на Висшето търг. у-ще, членъ
иа I Гл. упр. тело на Б. н. м. сговоръ

PI В. Царь Борисъ III и Висшето търговско у ч и л и щ е
в ъ Варна като приморска търговска академия
Представителите на стопанската мисъль и прак една извъноедно полезна роля. До едно по-контика отъ Варна и отъ стопанската обпасть но кретно осжшесгвяване се стига презъ 1914 г. Въ
Берна още отъ 1912 г. повцигатЪ въпроса за съз тогавашния бюажегъ на камарата е билъ предвидаването на едно висше училище за стопански денъ единъ крецигъ отъ 5,000 тогавашни лева, за
науки. Tpt6ea да се забележи, >.е това става въ да се запо и че организирането на висше търговско
«дно всеме. когато меродавните срвди на нашето училище. За нещастие войната попр4чва за осжуправление въ Ссфия даже и не можеха да поми- ществяването на тази инициатива и тя се отлага
сдятъ, че България има нужда отъ висше стопан за следъ свършването на войната.. За съжаление,
ско образование, понеже у насъ все още господ тази война ни донесе тежко материално разоряваствуваше духътъ за тъй нареченото хуманитарно не и дълбока морална разруха. Тъкмо тогава оба
;
образование. Тогава едва ли се сметаше, че мо- че, тъкмо поради тежката стопанска и духовна кри
жемъ да имаме единъ висшъ учебенъ институтъ, за, варненските «стопански среди стааагъ по-енер
-който би могълъ да се занимава съ проблеми, кои гични и въ заседанията на търговско индустриал
то се коренять въ недрата на самата стопанска ната камара презъ 1920 год. наново се подема
практическа дейность.
_
. идеята за създаването на Вишего търговско учи
Друго беше. обаче, положението въ Варна. лище. като се гласувагь и необходимите кредити,
Тогава този градъ беше сърдцето на нашия сто а г. Цани Калянджиевъ бива натоваренъ съ подго
пански живогь, затова и нуждата огъ една по ши товката на самото организиране. Висшето търгов
ско училище е създадено като средство за борба
рока стопанска подготовка се чувствуваше живо.
1
Стопанските деятели, представени въ Варнен срещу кризата, както и самь покойния Царь Борисъ
ската гьрговско-инцусгриална камара, дейностьта .HI го схващаше. Така че организационно погледнато,
на която 6fe свързана съ морето, ставагъ из нашето училище има единъ повече отъ 30 годиразители. на тази нужда и повдигатъ въпроса за шенъ жиаотъ — отъ 1912 г. до 1943 г., а фактичес
създавенего на едно висше търговско училище, кото му съществувание вече наближава V* в е к ъ .
«аквито въ чужбина имаше вече много и играеха То е открито на 2 окгомарий 1921 гоа.
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ИорсЬв сговоръ

На това тържество е поканенъ и Н. В. Царьтъ,
който приема тая покана и самъ лично открива
Висшето търговско училище. Съ високо насърдчителни думи и съ ясенъ погледъ за бжцещето младиятъ Царь очертава пжтя не само на първото въ
България висше училище за стопански науки,1 но
въобще пжтя на висшето ни стопанско образова
ние. Защото Той всекога проявяваше разбиране
къмъ нуждитЬ и условията на българската наука
и знаеше нейните цели, особено тамъ, гдето тя
б е свързана съ морето.
„Следъ ужасния катаклизъм*, който току що
преживъ- човечеството, каза тогава младиятъ ни
Царь, целиятъ светъ се зае трескаво съ пресъзда
ване на всички ония стопански блага и духовни
ценности, придобивки на въковни цивилизации,
- които кървавото изтребление бързо б е разрушило".
Такъвъ е, значи моменгьтъ, когато става открива
нето на Висшето търговско училище въ гр. Варна.
Н. В. Царьтъ посочва, че „макаръ болезнено засег«атътрезвиятъ,трудслю5ивъ и енергиченъфьлгаринъ
не ще остане назадъ въ този общъ подемъ на цивили
зованите народи" и че „още вецнъжъ бъпгаринътъ
идва да манифестира своя предприемчивъ духь и
неутолимата си жажда за просвета, усъвършенст
вуване и напредъкъ".
Когато желае да определи целите и задачите,
на новооткриваното Висше търговско училище' Н.
В Борисъ III се спчра и на връзката съ чужбина.
.Едно отъ главните условия за развитието въ го
леми размери на нашето народно стопанство е
засилването на икономическите връзки съ оста
налия свътъ"- Това обстоятелство идва да увеличи
нуждата отъ едно висше търгозско училище у
нвсъ, което като култивира просветните похвати
на международната морска търговия, ще способству
ва за по-цепесъбразното насочване и изюлзуване на
•българското производство и на неговата обмъна.
И ние требва да се поздравимъ, ченози?тъ ичститугь се открива именно въ Варна, нашето първо
.пристанище, защото морето§,"е Лглавната артерия,

• На връщане оть
Бринлвзи
Царьтъ-морякъ често
самъ стоеше на
•корабнотоХкърмило '

по която се извършва международната размена,
то е вечниятъ и традиционенъ пжть на търговията
и на взаимното опознаване и сближение на наро
дите".
Възпитаниците на училището щ з намерятъ
местото си въ тази обща творческа работа. .Въз-.
питаниците на този новъ институтъ, продължава
Н. В., ще има да играятъ голъма ролъ не само въ
търговския ни и въ стопански животъ, но и въоб
ще въ развоя на целия ни нарецъкъ, защото кул
турното развитие на единъ народъ е въ прека зависимость отъ неговото икономическо процъвтяввне.
За това Той пожелава «горещо на първото
българско висше търговско училище да крепне и
се развива, като разпраш,1 по всички кътове на
родината просветени и съзнателни граждани, които
да зарабзтятъ съ всички сили за благоденствието
и напредъка на бъпгарсккя народъ".
Действително, насърдченията и пожеланията
на нашия многозаслужчлъ Царь-покойникъ се оп
равдаха. Повече оть 2,500 възпитаници на В. Т. Училище за близо четвърть вековния животъ на
училището еж пръснати по всички краища на Бъл
гария и сътрудничатъ въ изграждането на матери
алната и духов-Iа култура на нашия народъ-Дчесъ
възпитаницчтв на В. Т. У. еж проникнали не само
съ индустрията, въ търговията, въ крзцига и т. н..
но т е еж проникнали въ администрацията, въ Фи
нансовото ведомство, въ просветното ведомство
и др.
•
Постиженията на професооитЬ при В- Т- У.
въ областьта на българската н а у о и въ чзстность
на морското международно търговско право, как
то и постиженията на възпитаниците въ областьта
на целостното материално и духовно проявление
на нашия народъ. се дъпжать на организацията на
В Т- У. все въ духа на идеите, изоазени отъ Царя
ни при откриването на Висшзто Т. у-ще. Цзрьтъ се
яви въ морска фзрма, за да подчезтаз иЦморския
обликъ на тоза усилие.

МорсЬи сговоръ
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Г. Славяновъ
капитанъ I р. о. з., бившъ главенъ
секретарь на Б. н. м. с. и бившъ директоръ на Водните съобщения. Осяователенъ членъ на Б. н. м. сговоръ.

Царьтъ - Покровитель
Нашите царе отъ първото и второто бългярски
царства имаха неправилно отнасяне къмъ морето. Те не
го разбираха добре и затова не го оценяваха по до
стойнство. Отъ тамъ идатъ и много отъ бедите и неща
стията на българската държава въ миналото. Българското
племе се отличава съ своята жилавость и устойчиво:ть.
Въпреки страшните изпитания, на които то е било под
лагано презъ свое го тринадесегъ вековно схществувание, то оцеле почти напълно запазено и невредимо. Но
българското .племе има и. друга характерна черта, съ
която резко се отличава отъ останалите племена,
които подобно на него нахлуваха на последователи въл
ни векове наредъ оть изтокъ къмъ ззпяцъ и заливаха
цела Европа. Минаха авари, остготи, хуни, кумани, печенеги, татари и много други, но никое отъ тия племена
не създаде трайна държава. Мзкаръ заселено въ сърд' цето на стария светъ, на кръстоих^я'на всички народи
отъ западъ къмъ изтокъ и отъ северъ къмъ югъ, гра
ничещо непосредствено съ най-мощните империи отъ
миналото.— Римската и Византийската, то успе да съз
даде една здрава държавна организация, която, въпреки
страшните исторически бури и превратности на схоб5та,
успе да се удържи и съ това да запази българския народъ отъ загиване — участь, която сполете много отъ
племената на великото преселение на народите. Държавнотворческата сиособность на бтлгарите, сбяче, не
достигаше до правилната оценка на морето и неговата
роля въ живота на народите. Българските царе полтяха
големи грижи за своята непобедима коннница за своята
издържлива пехота, за изграждането на хилядите кре
пости въ проходите и по стратегическите пхтища на
балканските земи, преследвайки неотклонно и съ неби
вало постоянство единствената цель— да обелинятъ всич
ки славянобългарски земи въ Долнодунавската низина и
Балканския полуостровъ подъ една държавна CTptxa и
подъ владичеството на енинъ саиодържецъ — бългзрскиятъ царь. т е , обаче, нито въ първото, нито въ вто
рото български царства се погриж^а да съзлздатъ
своя опорни бази на морето, силенъ воене^ъ флотъ и
добре развито търговско корабоплаване, за да съз идатъ
по този начинъ отъ България, не само силна на сушата
но и на морето, държава, която да бхде въ състояние
да си постави и друга цель— военно и стопанско за
владяване на морските пхтища, за да наложи своето
господство не само надъ твърдините на Балкана, но и
надъ моретата на стария светъ, както това беха сторили
преди българите Финикия, Елала, Рииъ, Византия, а покъсно наредъ съ техъ и Венеция, Дубровникъ и Генуа.
Тогава българските царе не съ се опирали нито по
черноморските, нито по беломорските брегове, за да
нападатъ отъ тамъ #съ собствени морски сили византий
ците, да ги прогонятъ отъ Цариградъ и Солунъ, да
стжпятъ здраво на Черното, Адриатическото и Среди
земното море, да наследятъ по този начинъ византий
ската империя и завладеятъ богатствата на стария светъ.
Вместо това, нашите царе изтощаваха силите си въ безч
крайни борби по всички краища на полуострова, безъ
да предприематъ решителна борба едновременно по
сухо и по море срешу Византия, да я съборятъ вденъжъ
за винаги и да изградял, една могжща, колкото земна,

толкова и морска, дтржава, способна да обедини сла
вянобългарските племена, като ги направи отъ i t x b богатъ и силенъ народъ Едностранчивото развитие на
българската държава въ миналото се характеризира много
ясно отъ движението на българската столица, която отъ
устията на Дунава се установи първомъ въ Плиска после
въ Преслтвъ, следъ това «ь Търново, за да стигне, въ
края на първ то царство, чакь въ Охридъ, а въ края
на второто—ьъ Видчнъ, т е. . българските царе из
местваха своето седалище все по-назжтре въ страната и
все по далечъ огъ мсрето.
Едва въ третото бълглр-ко царство се вижда една
по друга картина въ държавното ни развитие Наредъ съ
първата задача — обединението на българския народъ
и българскиtt. земи — нашите царе си поставиха н втора
задача — ла се. закрепягъ военно и стопзнски на Черно
море и Дунавт, да достигнатъ Белото море, да се укрепятъ схщо такт и ВЪРХУ него. и дз създалятъ пт този
начинъ ецна целостна, еднакво силна, военно и стопан
ски, държава на сушата и морето. Както Цтрьтъ-отсцъ
гой и Царь Борисъ III, бвха носители'не сгмз на обе
динителната, но и на морската идея. Презъ своето ца
руване те се стремеха да внушать на своите държавници и своя народъ любовь не самз къмъ земята, но и
къмъ морето. Ц*.рь Фердинандъ I още съ стхпвзнето си
на престола създаде ядката на българския черноморски
всененъ флотъ, годкрепи инициативата на неколцина
българи за създаването на българско търговско корабоплаване въ лицето на известното Българско търговско
параходно дружество, отбелязващо днесъ своето половинъ вековно сжществувзние; съ сжшага ревность Той »
насочваше правителството къмъ изграждане на големите
и модерни наши пристанища на Черно море-—Взрна и
Буогззъ. Неговото дело бе продължено с> сжшата настойчивость и отъ Неговия Синъ, Царь Борисъ III, който
поде зова на Атустейтия си Баща: ,Българи, обичайшЪ морето, пазете своитЪ 6рЪгове\' И презъ целия
Си'животъ неуморно рзСогя за да вьедри у Своя на
родъ любовь къмъ морето и грижи за българските бре
гове. Са иъ Царь Бзрисъ П| страстно обичаше морето.
Той имаше Своята лЪтнз . толица в> Взрна; съ Своята мал
ка ягта и съ корабите на военния ни флотъ Той често
кръстосваше българското море на длъжъ край черно
морския ни брегъ, посещаваше всички селища и кътче
та по нашето чудно хубаво крайбрежие; насърдчаваше и
подпомагаше смелите български иоряцм. насърдчаваше и
ободряваше крайбрежното население и подпомагаше съ
всестранни грижи неговото стопанско и културно изди
гане. Той познаваше отлично корабите и екипажите на
военния ни флотъ, следеше съ живъ интересъ техния
животъ и дейность, окриляше ги съ Своята любовь, —
съ една дума бе техенъ Баща и Покровитель. Съ схщата бащинска грижа следеше Той отблизо живота и
на търговския ни флотъ и на зфзждащото се българ
ско рибарство. Той ясно съзнаваше, че само когато ще
имаме здраво изградени и правилно насочвгни въ своето
развитие воененъ, търговски и рибарски флотъ, само
тогава българскиятъ народъ ще може да се утвърди схщо
тъй здраво на морето, .както отъ векове вече се бе
утвърдилъ върху земята. Царь Борисъ 1Ц бе съзрелъ и
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Негово Величество следь едно посещение на италиянсчия тежъкъ щУьстосвачъ „Кварто" който посети
варненсното пристанище презъ 1932 г.
големата прарднина на държавнотворческото ни развитие, гатстзата на целия светъ. Ето единъ отъ най големите
з^еша край северните покрайнини на нашата зеш. Ве завети, които Царь Борисъ III ни остави, неизразенъ и
ликата славянска река, Дуиавъ, все още оставаше ли неписанъ никъде, но съ огнени букви очертанъ въ Не
дело: .Българи, стхпете' здраво на своите
шена отъ вниманието на българите, както това б е и говото
презъ първиii ми две царства. Минаха много десетиле беломорски брегове и насочете смело погледа и твjpтия въ безполезни спорове и колебливи наченки, докато ческата си дейность къмъ морето, /юлка- на вековната
най-сетне ПЕКЪ ТОЙ требваше да каже тежката Си култура, а отъ тамъ и къмъ моретата на целия светъ
дума, за да започне ново строителство и да закипи за да изградите своята, макаръ и малка, но велика- по
буенъ творчески животъ и върху големата международ стопанското си и военно могжщество, колкото балканска,.
на река. Така се създаде ибързо в:е за разцъвтява бъл толкова и морска българска държава.
гарското корабоплаване по Дунава, чиито сочни плодове
Така Царь Борисъ III — Носитель на морската
тъй сксро почнахме да събсраме. Така незабележимо, идея, неслучайно стана и Покровитель на Българския•тихо и безъ шумъ Царьтъ—Носитель на морската идея— народенъ морски сговоръ. Htiuo пс-вече, Той стана
изъ Д^нь *з» день внушаваше на Своит.е тъй'силно оби най-ревностенъ неговъ членъ и единъ отъ най-мощните
чани отъ Него деца — бългаоите, любовь къмъ морето негови двигатели.
и творческа морска дейность, за да се започне бавното.
Оше при първата голхма обществена проява на Б.
но сигурно изграждане на военната ни и стопанска иощь н. м. с. въ изнесеното презъ летото на 1921 г. дей
на морето, за да сгане едва въ своето трето царство и ствително грандиозно по размахъ и размери морско
България целостна държава, хармонично развиваща се, тържество въ Варна, продължило цели три дена и об
както на сушата, така и на морето.
хванало морето и бреговете не целия Варненски заливъ,
Въ последните дни на Своя животъ Великиятъ Н. В. Царь Борисъ III взе най-живо участие, като от
Царь на българите отъ третото наше царство сгзлзде близо следене съ голеиъ интересъ това първо по рода*
и завърши и най голймото Свое и на всички български си морско тържество у насъ. По Негова заповедь на
паре дело, KSTO не само ни обедини поп» Своя скиптъръ, разположение на Б. н. м. с. б е турено и евксиноградно стхпи здраво върху беломорския брегъ, сочейки отъ ското пристанище и часть отъ дворцовия паркъ, кхдето
се разви една отъ най хубавите части на морското тър
тамъ, презъ сините воли на Егея, широкия просторъ на
Средиземното море и великите пжтища на културното жество и кхдето се стече и оттече, въ продължение на'
едно денонощие, най-малко десетхилядно множество. Н и и стопанско благосъстояние, водещи отъ тамъ къмъ бо-
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жога до тогава, а и никога следъ това, Царскиять двзрецъ и пристанище не съ били средище на каквото и
.да бяло тържество. Тази голйма царска чесгь бЬ ока
яна единствено на Български народенъ морски . сго
воръ. Пзкьсно подобни тържества се заредиха и пз
.всички селища на черномзрского ни крайбрежие и на
всички тия тържества Царь Бзрисъ III, придружаванъ
отъ Т. Ц. В. Княза и Княгините, винаги навсекжде беше
първиять любимъ госгъ, около Когото тържествата се
развиваха съ небивалъ еягусиазъмъ и оживление. Така
.Царьтъ-Покровитель съ Своего лично прис&тствие раз
палваше у Свол народъ лю5овь къмъ морего.
Създаде се и морскиягъ музей на Б. Н. М.-С въ
"Варна. Царь Бзрисъ III и тукъ бв пръзъ. Немоленъ
•отъ никого, изключително 'по соблвенъ починъ, още въ
първите т1ни на организирането на музея Той изпрати
великолепната сбирка на Соф-Ш.-кия Дворецъ отъ модели
на български и чужди военни и търговски кораби, която
-сбирки стана ценгъръ и нгйилтересн! часгь на музея.
По. късно Негово Величество чгсто изпращаше подобни
ценни дарове за музея, даже не.солко месеци преди Сво
ята преждевременна кончина пакъ бе изпратилъ единъ
велнколгпенъ корабенъ моделъ.
Когато и кждето да излезеше Б. Н. М. С. съ
.

.
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нова обществена проява — списание, библиотека или
каквото и да бил^ издание, морска изложба, морски събзръ и тържества и състезания по, воденъ спортъ, сказки
беседи и конференции, Вкрховниятъ Покровитель на
организацията бв винаги пръвъ, било съ Своето лично
прис&тствие, било чрезъ щеаъръ царски даръ, било
чрезъ ко.вена подкрела и съдействие.
Вьосовн-.ягъ Покровитель на Б. Н М. С. и Царственъ Но;итель HI морската идея вь Бългзрия се пре
сели въ вечностьта, нз огнената любзвь къмь морето,
подпалена отъ Него вь сърдцага и съзнанието на бъл
гарския народъ, ще ссг'не за винаги да живее и като
мощенъ фаръ ще ржковзди българите въ новия п-хть
за овладяване на морето и укрепване на България като
морска сила и държава.
Заедно съ девиза на Български народенъ морски
сговоръ — .Къмъ морето и Мунавь за напредъкь" и
позива на Цоя-Огець — „Българи, обичайте морето,
пазете своитЬ брЪговеУ, нека следваме и най-великия
заветь на покойния нашъ Покровитель Царь Борисъ III:
„Българи, устрмете се къмъ Егея, за да достигнете
презъ СрЪдиземно море — срЬдището на стария свЪтъ —
до океанскитгъ простори и да изкоеете величието на
богатата и могъща морска България\
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Петъръ Стояновъ
о. з. капитанъ II рангъ
•-йившъ народенъ пзедставитель, км гть
яа Варна и ппедседатель на Г. у. т. на
Б. н. м е .

Спомени з а п о к о й н и я Царь
На Никулденъ 1926 г. се състоя въ Варна
-тържество по освещазанего на основно ремонти
рания и преустроенъ квтеръ «Калиакра". На тър
жеството присътстзува и о' Боз% починалиятъ Царь
; Борисъ III. Това 6fe и една отъ най интересните и
незабравими многобройни мои срещи съ Върхов...яия покровитель на Б. н. м. сговоръ.
Следъ свършването на богослужението и па
рада биде сложенъ въ каютъ компанията на кате
ра скроменъ обецъ съ традиционния никулденски
шаранъ. Негово Величество водъшг непринудени
разговори, при които се дойде до въпроса, кого
откога помни Той измежду присжтствуаащитЬ. Ко,гато се обърна къмъ мене Негово Вгличество каза:
— Вась помня много добре отъ следната
'Случка. Когато въ 1906 година се откриваш* вар
ненското пристанище, ние четиримата, — братъ
ми, сестрите ми и Язъ — сжщо присжтствувзхме.
i Бехме на кръстосвана „Надежда". Насъ децата ни
оставиха на долната палуба. По едно време горе
стана нещо, което възбуди нашето любопитство, и
Лзъ съ една отъ сестрите си изтичвхъ по стълба
та за горната палуба. Тамъ се оказа баща ни.
Когато ни виде че безъ позволение сме се изка
чили горе, той така ни изхока, че ние яко димъ
изчезаетъ се намерихме на местото си. Тогава монархътъ заповеда на вась да дойдете при насъ и
да не се отделяме отъ местото си. Вие дойдохте
и презъ ЦБЛОТО време на тържеството ни обясня
вахте какво ставаше. Така неусетно мина времето
д о края на церемонията.
Отъ случката, която припомни Негово Вели
чество, се бЬха изминали двайсеть години, и азъ

бехъ я забравипъ. но Той съ свойствената си сил
на паметь я възпроизведе и то съ ощг много по
дробно :ти.
Презъ 1927 година, на 15 май, по случай тезоименния день на Негово Величество шуменскиягъ гарнизонъ беше дошълъ още отъ предишния
день въ Мадара, и тамь подъ самия Мадарски
конникъ се преизведе парацътъ, на който приежтствува и самъ покойниятъ Царь. Деньтъ беше прекрасенъ, слъччезъ. Беше надошъль извънредно
много нвродъ отъ околните села.
Въ това време взъ праввхъ агитационната
си предизборна обиколка изъ Новопазарска око-

Г Металическата брадвичка, съ която Царьтъ преръзана торпедоносец* „Дръзки" лентата поставена пра
входа ма пристанището Царево
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лия, където се 6fexb качдадатираль зз парламен
тарните избори, които прадсгогшг да да се произ
вела гъ на 27 май Bs д е « на мадарското търже
ство ЕЗ о"бЪхъ дошълъ на-самото место, но поне
же б1зхъ обтече-тъ неофщиал-ю, пдтниш<и, как
то обикагпхъ селата, ззсганахъ между народа на
десетина крзчки отъ линията, пз която очакваха
Цзр=тъ да минг. Негово Величесгзо са зад т е откъмъ селз Мадара и се приближа сь спокойния
си ходъ . Кзгато наближи къмъ мое.-о мЪ;то. Той
новерно ме забеляза, защото тръгна между хо
рата и дойде право при мене Поздрави ме и и
поръча дз дойда на официал-ил обедъ Азъ се*
изв-.н«хъ, че не съмъ облБ<енъ официално- Той
се заеме и каза:
— Нищо, вие сега сте въ походъ.
И продължи засмено пъгя' си къмъ войската.
Пзрадътъ мина отлично Привърши се и o6feдъть, на койго и азъ присжт-:твузахъ. Следъ обе
да Негово Вгличаство ме поаика настрана и заве

де сь мене разговоръ повъпро:и на деня. Въ вре
ме на разговора азъ споменахъ, че днгшниятъ
д;нь е много хубавъ, че много народъ се е стекълъ на тържеството и чз праздникътъ е миналъ
отлично. Тогааа той ми каза следното:
— Да, В-Б?НО е, че днесь всичко бнша много
хубаво, и Aib сьмъ напълно щзсгливъ. защото откакъ упражниамъ царския занаягь. който посто
янно мисли какво Д З З Р О да направи на изрода, а
пъкъ въ оггозорь само горугаягь, днесъ за прьвъ
пжть и Азъ мога да кажа, че оглразднувзхь деня
щастливоСлець кж:ия разгоаоръ ние се разделихме и
азъ се замислихъ: «Колко тежки минути е преживель този чуцесенъ Царь и човекъ1".
Покойниягъ Владатель имаше великолепенъ
начинъ да води разгозоръ съ всекиго и ВСБКИГО
да държи въ распектъ.
Вечна да му бъде памегьта!

Н. Василевъ

Царьтъ«Спаситель
У.ро. . . Напъ морето е заседнала лека мъгла.
То. особено бурно тази сутринь. ритмич-но блъс
ваше вълните си въ скалистия брегъ, по който

-Негово Величество между н а р о и пря освещаване
на пристанище Царево

хвърчаха хиляди капчици отъ вода и пвна, които
се разпиляваха като че ли издухзаниотъ грамаденъ
мощ«|нъ пулверизаторъ.
• Б р е г м ъ дремеше спокоенъ и величественъ,
а надъ носъ .Галата" фарътъ като стражъ скри
ваше челзто си негде въ мъглата, която го обгръща
ше, като че ли съ нЪкаква ефирна мантия. Срещу
него мъглата, раздирайки своята завеса, откриваше
дивна панорама.
Прик >зната красота на двореца .Евксиноградъ"
съ своят * околность като че ли се сили да разкъ
са мъгла га и часъ по скоро да Открие своята кра
сота. Тукъ на малкия носъ, вдаденъ въ морето,
се гуши чудно хубава беседка, отъ която се откри
ва дивна гладка къмъ морето. Оградена отъ три
страни съ грамадни китни дървета, тя прилича на
малка кокетна х^жа, свита въ техните приказни'
паззи. Тукъ беше любимото место на нашия още
по любимъ Царь Тукъ той прекарааше повечето
отъ деня, когато пребиваваше въ двореца „Евксиногрвдъ".Оъ тукъ Той наблюдаваше морето, кое
то така страстно обичаше. Съ часове Той стоеше
тукъ, обгръщайки съ топлия си и миль погледъ мор.скитъ простори. Огтукъ нищо не избягваше отъ Не
говия проницателенъ и бистъръ погледъ. Той е тукъ
и сега... Ето . Той трепва, напрЬга зрението си, ка
то че ли да разкъса мъглата и уаеличи своята
видимость Тамъ нвгде въ далечината се откроява
силуета на лодка, която отчаяно се бори съ вълни
те, които тукъ, около скалите, еж по яростни и
страшни. Техните бели гребени като развихрени
гриви се носятъ шеметно напредъ, обллватъ бр-fera,
лазятъ по скалите и съ зловещъ ъ кикогь се връщатъ назадъ, за да подновятъ своето нападение
сь още по голема ярость.
Те си играятъ съ лодката като съ черупка,
готови всеки моменгь да" я обърнатъ. Неколкото
пжгници, които се н а м и р а т ь в ъ нея, еж ужасени,
в по-малодушнигЬ плачатъ и надаватъ писъци зв
помощь. Екипажътъ е смутенъ. Той съзнава опасно.стьта на положението, в ъ което се намира, и от-
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•чаяно се бори съ вълните. Въпреки усилията му,
обаче моторътъ отказва да се запали... Вьлните
си играятъ съ моторницата, подхвърлять я като
7реска на нагоре и бавно, но сигурно я тласкагь
къмъ скалите. Моманттътъе кригиченъ...
Вь тоя именно моменгъ Негово Величество
Царьтъ наблюц.ва тая картина. Той вижда неиз
бежната гибель на своите поданници предъ ОЧИГБ
•Си. Време за губене нема. Нвма и възможнось
дори да съобщи на своите моряци. Той.скача и
-бегомъ се отправя къмъ малкото пристанище на
Дзооеца- Огъ беседката до тамъ Го дълятъ нвкак• ви си 300—400 метра, които той взима б!згомъ. за
почуда на часовоя, кой го е на посгъ на пристани
щето. Скача въ малката моторница, съ която с у
тринь се разхожда изъ морето, запалва мотора и
отправяйки се въ морето, заповъда на часовоя;
— .Предайте въ двореца, че лодка съ пътни
ци търти бедствие въ морето".
Излиза отъ пристанището не обръщайки вни
мание на яростьта на вълните, които подхаьрлятъ.
неговата лодка като черупка, насочва се къмъ тър
пящите бедствие пътници и пристига на време.
Изправя се. задържа кормилото съ нозете си и
следъ мигъ хвьргалото прелетява надъ главите на
пътниците и пада задъ борда на моторницата въ
морето. „Не бойте се*.—вика Той.
Моряците скачатъ, колкото смутени, толкова
и'възхитени отъ изненадата, че на помощь иде Самъ
Негово Величество Царьтъ, поематъ спасителното
въже, завързватъ се и следвайки малката моторни
ца, управлявана отъ Височайшия морякъ, започватъ да викагь:

юо

.Ура — да живее Царьтъ". . . з а ощз пз голема изненада и въодушевление на потниците,
които изпитваха двойната радость и шастие, че с ъ
спасени и то отъ к о г о ? . . . Отъ своя любимъ Царь.
Слгдъ пзловинь часъь лодката е въ пристани
щето, където цБлата обслуга на Двореца се е
стекла и всички викагь: „Ура, да живее Царьтъ..."
Пътниците излизатъ на 6ptra, кръстятъ се и
падатъ на колене предъ своя Височайши спаситель,
плачатъ отъ умиление и рвдость и се мъчатъ до
цълунагь ръката на Царя въ знакъ на благодарность; картината е толкова мила — че не може да
се опише.
Негоао Величество ги гледа бащински, усмих
ва се съ своята хубава усмивка, повдига всеки
единъ отъ техъ и сърдечно му стиска ръката.
Следъ това взема едного подъ мишницата, когото
познава огъ по рано и който се оказа фурнаджия
отъ с Горубляне, обръща се и най-любезно покан
ва всичкиаъ двореца.
А минавайки покрай беседката. Той казва:
.Огъ тукъ ви видехъи разбрахъ, че ви очак
ва гибепь. Късметъ сте имали, че тази сутринь изЛБЗОХЬ така рано".
Влизайки въ Двореца, Той дава нареждане
да имъ сервиратъ закуска, извинява се за моменгъ,
и отиза дз смени своя бвль панталонъ и риза,
които бе*а съвършенно измокрени отъ вълните..
Следъ това се връща за да беседва повече отъ
часъ съ гоститв си, интересувайки се огъ всички
и за всич<о. Раздали се най сърдечно съ техъ,
изпращайки ги въ града съ своята кола.

Царь Борисъ III наблюдава флотските състезания
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Линейни кораби въ походъ
Куюджуклиевъ

К ж д е е анГАИйскиятъ Ф А О Т Ъ ?

Въ състоялите се въ последно време срещи
между английския министъръ-препседагель Чьрчилъ и вмериканския
председатель Рузвелтъ
безспорно еж били разисквани въпросите относно •
важностьта на бзйните театри и где слепва да
бжавтъ насочени следввщит-fe военни действия:
въ Европа или въ Тихия океанъ и Далечния Изтокъ.
Отъ дадените следъ тия срещи макаръ и
кратки, но умишлени изявления и оповестените
въ английския и американския печатъ сведения се
установява, че британскиятъ пръвъ министъръ е
далъ тържественно обещание на Рузвелтъ, следъ
приключване на войната въ Европа цълиятъ ан
глийски боенъ флотъ да бжче насоченъ за дейст
вия срещу Япония. Следователно, силите на три
странния пакгь требва да бждатъ сразени най-напредъ по европейските бойни фронтове.
Въ противовесъ на това схващане, американ
ците еж на мнение, че бойниятъ театъръ въ Вели
кия океанъ е отъ първостепенна важность и общит-fc усилия на съюзниците тр-вбва да бждатъ на
сочени предимно за сломяването на Япония и спе
челване на победата въ областьта на Далечния
Изтркъ.
- ,"
Тия' явно противоречиви схващания подчер
тавал» съ достатъчна яснота преплитащите се ин
тереси на англо-американцигв, опасенията имъ
единъ къмъ другь относно спечелването имъ на
световно господство, и че въ мирно време ТБ ВЪ

такъвъ случгй не биха могли да се считатъ и действуватъ като съюзници.
Съединените. щати загубих» почти всичките,
си териториални владения въ Тихчя океанъ и зна
чителна часть £>тъ своя боенъ флотъ. Съ обявява
нето HI япон » американската война и нанасянето
на СВБТКЗВИЧНИТЪ отъ страна на японскитЪ въорж
жени сили уц^ри, стратегическото и военно поло
жение въ облзгтьта на Тихи океанъ коренно се
промени, знайно е, въ полза на Империята на изгрЪвашото слънце. Ялонсчиятъ воененъ флотъ, който
при започване на военнше действия безсъмнено
се считаше за по-слабъ отъ вмериканския, следъ
двадесеть и две месечна война безспорно се очер
та като голема морска сила Поради това, съ пра
во единъ отъ американските радиоговорители недавна съобщи: . ч е ако се желае сломяването на
Япония, необходимо е непременното {намиране и
потопяване на японските линейни кораби"
Въ настояще време Америка се стреми отново
да завоюва загубените си. позиции и териториал
ните си владения въ Тихи океанъ, гдето действува
изключително само съ свои бойни кораби. Освенъ
това, американските въоржжени сили еж поели и
защитата на английските колонии въ далечния
океанъ, Австралия и Нова Зеландия. Докато за
тая защита н"-' британските доминиони въ Тихи
океанъ флотьтъ на Съединените щати, заетъ въ
ожеоочена борба съ японските въоржжени сили»
постоянно губи единици отъ своя състевъ, въ о б -
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лвстьта на \ този океанъ почти не се намира нито ревниво се пази непокжтнато въ защитените бри
единъ ангпийски боенъ корвбъ, нито въ Индийски тански пристанища, готово да окаже своето влия
океанъ jqopn се установява некакво присжтствие ние пои бжцащите кроежи на световния редъ.
отъ бойните единици на най-мощната британска
Исторически доказано е, че Съединените щати
империя.
споредъ Рузвелтъ трЪбаало да се намесятъ въ
Поради това въ Америка справедливо се пов войната срещу Германия и Япония едва презъ
дига въпросътъ: ,Где е английскиягь флотъ? Защо' 1944 гоп., когато Америка щела да разполага съ
мощните британски кораби не подпомагатъ уси Значителенъ боенъ флотъ, най-голЪмиятъ и найлията и действията на американския флотъ въ бор мощниятъ въ свъта. Сжщо така известно е, че
бата му срещу Япония?". Вероятно сжщигв въпро Англия положи всички усилия за по-раншното вли
си Сж били зададени и на английския министъръ зане на Америка въ войната. Съ това тя целеше
председатель Чърчилъ презъ време на с р е ш ^ е му взаимното унищожение на японските и американ
съ Рузвелтъ. Какъвъ отговоръ е билъ даден ь на ски морски сили и отстранение съперничеството
тия въпроси, не е известно, обаче оповестените въ на двата следвщи по сила следъ английския флотъ
последствие изявления на първия лордъ на англий бойни флоти на Япония и Съединените щати, и
ското адмиралтейство Александъръ иматъ за зада запазване на британската морска мощь като глача да подчертаятъ, какво значение има британския венъ фвкторъ за диктуване на мина при спечел
флотъ и каква главна дейность му е възложана ване на войната отъ съюзниците. Дали Англия ще
успее въ своя морски стратегически планъ?
презъ настоящата война.
•Въ действитрлность съ преждевременното на
Въ тия свои изявления лордъ Александъръ
недвусмисленно подчертава. ч=. главната запача на месване на Съединените щати въ войнта Англия
английския флотъ е да води бовба срещу нъмски- сполучи отчасти въ своите стратегически предвиж
т е подводници въ Атлантически о*егнъи да подър дания: при Пърлъ Харбъръ и въ водите на Тихи
жа свободни морски пжтища зз Англия и Русия. океанъ амфиканскиятъ флотъ понесе тежки загуби.
Въ тая борба британските морски сили еж загубили Ооаче, тоя първочачагенъ стратегически успехъ на
надъ 419 бойни единица, между който 5 линейки . британската морска политика значително 6Ь зас^нкораба и 7 самолетоносача. Британскиятъ отечест- ченъ отъ бързия строежъ на американски военни
венъ флотъ, съсредоточенъ въ пристанищата на и търговски'кораби. Споседъ изявлениято на аме
самата Англия, ималъ главната задача да пази анг риканския морски министъръ Ноксъ въ 1945 год.
лийските брегове и поеме защитата при вероятно Съединените щати ще разтолагатъ съ значително
германско нахлуване въ британските естрови и засилгнъ боенъ флогь, възлизащън а 5 675,000 тона,
предотвратяване ВСБКО излизане на ядрото отъ за което свидетелствуватъ гласуванитв ГОЛБМИ бюд
жети. и работените обширни корабни строителни
немския флогь въ открито мореСледователно английскиягь флогь, чийто 6РОЙ поограми й yci-лениягь сгроежъ i-'a кораби. Следовзтелно, колкото по дглгз време продъпжава вой
на линейни кораби, саоредъ изявленията на лордъ ната, толкова no-малко изгледи има за пре>сгьваАлександъръ, е същиять като тоя преди започваме нато на английския планъ за запазване на мор
на войната, се намира[въ .очаквателно положение", ените сили като политически фгкторъ А по всичко
докато американските морска сили съ въ непре- изглежда, чз настоящата ожесточена световна война
кженати бойни действия и търпять загуби. При н*- не ще свърши скоро.
чеване на настоящата война Ан-лия имала найИ докато Англия, водима отъ желанието дз
малко 15 линейни кораба, и ако се заявява, че
въпреки загубигв британскиятъ флотъ притежг- запази морското си господство, задържа своите
валъ сжщиятъ брой линейни кораби, това озчача- главни морски сили въ отечествените пристанища
ва, че всички настоящи британски линейни кораби и оставя Америка сама да води морската война въ
еж предимно нови и твхната боеспособность е Тихи океанъ, въ Съединените шати справедливо
значително повишена и потолема о>ъ тая преди ще бжце задаванъ въпросътъ: „Кжде е английски
ягь флотъ? Кжце се криятъ британските морски
войната.
Както презъ миналата, така и презъ настоя сили?" А съ това вевкога ще сжществуза недове
щата световна война внглкйскиятъ флотъ се счита рието и непрестанното съревнование между двегв
и държи като най мощно средство за водене и морски сили за морско съперничество и морско
господство.
провеждане на британската световна политика.
И

затова главното ядро на английския флотъ

Най'ГОАЪмата конвойна б и т к а на г е р м а н с к и ? Ъ
подводници
Най-големия успехъ, който имаха презъ тази
година германските подводници, б е предаденъ въ
военното съобщение отъ 20 мартъ, въ което меж
ду другото се казваше: .Както б е съобщено съ
специално комюнике, известените нв 19 мартъ дей
ствия на германските подводници въ северния Атлантикъ срещу единъ тежко натоваренъ конвой,

пжтувашъ на изтокъ, имаха за резултатъ нгй r o n t
мия до сега боенъ успехъ въ подводната война
изобщо. Въ неколкодневни ожесточени борби съ
охраната отъ изтребители, торпедоносци и само
лети подводниците потопиха отъ конвоя 32 кора
ба съ 204,000 бр. р. тона и единъ изтребитель".
Особеното въ този успехъ е не само необик-
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носената по големина цифра, но и условията на
борбата. Това голямо сражение се е водило въ
продължение на четири денонощия по целото про
тежение на северния Атлантикъ. Въ утринната
дрезгавина на първия день} на изтокъ отъ Нюфаундленъ били забелязани първите неприятелски коре
л и . Морето било бурно; силата на ветъра — 10
бала. Подводникътъ се приближйлъ и било уста
новено, че голъмиятъ конвой е на пжть за Англия.
Изтребители и торпедоносци охранявали този керванъ, състоящъ се отъ големи и ср-вднй търговски
кораби и петролоносачи, претоварени надъ товар
ната линия съ сурови материали и оржжия.
Времето се подобриьо леко. До вечерьта на
същия день около неприятелските кораби се съб
рала ц.ела група подводници Още презъ първата
нощь била проведена една атака, която завършила
съ потапянето на 12 неприятелски кораби съ обща
водоизмъстимость 77,000 бр. р. тона и торпилира-"
нето на четири други. Поради лошото време пов
редените кораби не могли да се задържатъ дълго
надъ водата. Следъ неколко часа водите на Атлантика ги погълнали. Конвоятъ билъ обвзетъ отъ
силно напрежение. Придружаващите кораби се
приготвили за подводна отбрана. Защитата на кон
воя била засилена и съ големи бойни самолети,
дошли отъ сушата. Отъ нъкои търговски кораби
също излетели самолети. Ожесточените борби про
дължавали денемъ и нощемъ и не оставяли кон
воя на мира. Германските подводници нападали
непрекъснато и неуморно, въпреки отпора на неп
риятеля. Почти непрекъснато били торпилирани и
потопявани параходи. Единъ отъ подводниците потопилъ единъ изтребитель и следъ като миналъ
сполучливо презъ охранителния поясъ, унищожилъ
и единъ петролоносачъ.
По такъвъ начинъ конвоятъ билъ буквално
разбитъ, въпръки силната му съпротива. Съ навли
зането въ английски води въздушната охрана ста
вала все по-силна. Но и това не попречило на
храбрите подводни моряци да продъпжаватъ своиrfe смъртни нападения, докато конвоятъ звгубипъ
всичко 32 кораба съ 204 000 бр. р. тона. Часть отъ
твхъ били тежки товарни кораби, други пасажер
ски и пегролоносачи.
Това е най голъмата конвойна битка, която
еж водили до сега германски подводни флотилии.
Презъ едно огромно пространство подвопните об'слуги извършиха едно смело преследване на сил
но защитенъ противникъ- Това б е едно огромно
и чудесно действие на командвнти и обслуги, кои
то показаха презъ ТБЗИ дни нвй-големата смълость,
нападателенъ духъ и стратегически способностиНапрежението при едно такова четиридневно пре
следване и сражаване е неизмеримо. За сънь при
подобни обстоятелства не може и да се мисли, а
бдителностьта не бива и за моментъ да се намали.
Обслугите, обаче, требва да иматъ следъ това по
бедоносно действие гордото съзнание, че еж на
несли на неприятеля единъ унищожителенъ удвръ.
Нарастващите успехи на подводниците презъ
мартъ създадоха ,на противника големи грижи.
Критиките върху воденето на войната и особено
.върху противоподводната защита растатъ постоян

но- Този конвоенъ бой показа още веднъжъ, чеотблъскването на подводниците отъ охраната на
конвоя е невъзможно. Конвойната система не е ве
че единъ о т у р е н ъ начинъ за защита.
Едно американско списание излезе съ мне
нието да се намери единъ „Дьоницъ — защитникъсрещу подводници", който да бжде натоваренъ с ъ
целостното водене на противоподводната отбрана.
Ннгло-американците си търсятъ все по-настойчиво начини, какъ ра сведатъ потапянето на ко
раби до една поносима мерке, тъй квдо при днеш
ната липса на тонажъ всека "нова загуба се отра
зява много по-тежко, отколкото въ началото на
войната. Епно разпространено въ много среди
мнение е да се строятъ бързи кораби, които могатъ да избегатъ отъ подводниците сами, или въ
конвои. Потол-вмвта часть отъ новопостроенигвангло-вмерикански кораби еж, обаче, бавни, щандартви кораби съ 10 — 11 мили скорость, като
нвпр. „Либерти". Това значи, че конвоите требва
да се съобразяватъ постоянно съ тези бавни кореби. Еано изменение, обаче на строителната про
грама чрезъ посройката на по-бързи кораби би
изисквало, споредъ изчисленията i-a компетентните
лица.; 50°7о повече разноски въ материали, време
и обслуги, тъй" като за цельта еж нуждни мощни
машини, които пъкъ се нуждвятъ за своето про
изводство и употреба отъ по-собре обученъ персоналъ. Практически, споредъ това становище, ще
се построяватъ наполовина по-малко кораби. Освенъ това и времето, нуждно за тази променв, не
е за пренебрегване. Отъ тази гледна точка.бри
танското адмиралтейство се е отказало отъ строе
жа на бързи търговски кораби. Като друга пречка
се явява и обстоятелството, че английските корабопритежатели не искатъ да останатъ следъ вой
ната съ бързитв търговски кораби, които еж твър
де неикономични и докарватъ големи разходи.
Епно съвсемъ ноао предложение направи на
скоро английскиятъ корабенъ инженеръ Бурнъ въ
„Дейли Мейлъ". Той предлага да се строятъ кора
би отъ по 18 — 20,000 тона, съ голема скоростьи силно въоржжение. Освенъ това те требвало да
притежаватъ и нвкакво средство за предпазване
отъ торпеда. Проектътъ би представлявалъ единъ
непълно новъ типъ корабъ, нещо Средно между
търговски и воененъ. Той требвало да има по възможность по-малко надстройки, за да бжде помжчно забележимъ. Съ големата си скорость той
можелъ да избега отъ подводниците, или да ги
напада съ оржжията си. Освенъ това требвало да
има на борда си и единъ самолетъ съ катапултъ.
Лесно е да се забележи, че постройката на такива
кораби ще изисква нови строителни съоръженияи много време. Много години ще еж нуждни, за
да бжде изпълненъ единъ такъвъ проектъ. А вре
мето не търпи отлагане. Тонажниятъ проблемъ е
за т*хъ въпросъ отъ жизнено значение, тъй като
техното воюване, а на Англия дори и сжществуването, зависятъ отъ сигурностьта на моретата. Северниятъ Атлантикъ представлява главниятъ снабдителенъ пжть на съюзниците. Къмъ него еж от»^
правени съобразно съ това и най-тежкит-fc ударина германските подводници.
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Развитие на военното Ьорабостроение в ъ втората
половина на XIX вЗзкъ
Преходъ к ъ м ъ стоманеното корабостроение и усъвършенствуване на бронята
Въ 1866 год. при остовъ Лиесе въ Адриатическо поясна броня. Палубата бе покрита съ 25 м. м. броня,
море стана морски бой между австрийския и италиян- на палубата имаше въртяща се кула съ броня 200 м, м. за
ския флоти. Този бой б* първиятъ морски бой на бро две 280 м. м. орхдия. Този корабъ бе нискобортовъ
неносци. По отношение корабостроенето той показа сж- (височина на подводния бортъ 0 6 м. м.) и това намаля
щественото значение на бронирането и непригодностьта на ваше неговата мореходность. Този корабъ даде собстве-'
дървените броненосци; австрийскиятъ броненосецъ Fe ното си име за типа кораби (който се казваше мони
rdinand Мах тарани итзлиянския
броненосецъ Re тори).
d'ltalia и последниятъ за 3 минути потъна.
Въ 1870 год. пхтуващиятъ подъ пълни ветрила моКазематните броненосци беха доста въ английския, ниторъ Captoin въ съставъ на ескадра бе обърнатъ отъ
френския, германския, австралийския флоти. Най-типиченъ силния ветъръ и потъна съ целата си обслуга почти.
представитель на казематните броненосци е английскиятъ Този непростенъ случай послужи на Ридъ да публи
Alexandra, водоизмтстване 9'500 тона, построенъ въ кува своето известно изследване за устойчивостьта на
1877 год. Въоржжението му се състоеше отъ 4 — 280 корабите — диаграмата на Ридъ — за динамическата
м. м. Д. 12. орждия, 10 — 254 м. м. Д. 14'5 — 18, устойчивость. Отъ друга страна Ридъ отхвърли ветри
дебелината на железната поясна броня достига до 300 лата на бронираните кораби.
м. м. а казематите до 200 м. м„ скоростьта е 15 мили
Въ 1873 год. въ Англия по проекта на Ридъ бе
построенъ безъ ветрила първиятъ двувинтовъ бронено
сецъ Devastotion. мониторенъ типъ съ 9,350 тона. Той
бе покритъ по целата дължина на бортовия поясъ- съ

~В№==
Общъ видъ на железния броненосецъ
„Wancor"
Съ този корабъ въ Англия започва да се разработва въп"
росътъ за поставяне големо-калибрешпе орждия въ бро
Френскиятъ броненосецъ „Republique"
нирани въртящи кули. Стожерите и платната, които бе
ха запазени поради неиковомичностьта на механизмите 300 и. м. броня, горе имаше 250 м. м. казематъ, надъ
по това време (2'5 — 3-5 кгр. за часъ конска сила) който се издигаха две кули, бронирани съ 350 м. м.
пречеха за удобното поставяне на орждията съ цель да железни листове съ две 305 м. м. орждия въ всека. Ко
се постигне кржговъ обстрелъ. Преходътъ къмъ чисто рабите на иониторния типъ, иакаръ и да имаха доста
парните броненосци се наложи въ корабостроенето, и тъчна устойчивость, не можеха да се сметатъ мореходни
боеви кораби, понеже имаха низки надводни стени.
Комисия, назначена отъ английското адмиралтейство
да се произнесе за бждещите боеви кораби, дойде до
следните заключения: 1) требва ди се строятъ по-ви»
сокостенни кораби; 2) площьта на стенната броня да
се ограничи на средната цитадела за защита на арти-

Разположение на наземата на френския
Германскиятъ броненосецъ „Doutschland"
броненосецъ „Courbet"
това начало б* поставено презъ Североамериканската лерията и механизмите; освенъ големокалибренната арвойна (1861
1864 год.). Тогава бе построенъ корабъгь галерия, корабите да иматъ и среднокалибрени орждия
Монитйоръ съ 1200 тона водоизместване, 100 м. м. за борба срешу кръстосвачите.

lis
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Въ 1881 год. бе построенъ броненосецътъ Inflexi
ble съ 11.880 тона и скорость 14 мили като резултатъ
на тази комисия.
Съревнованието между бронята и артилерията бе
непрекъснато. Заместването на черния барутъ съ бавно
горяшъ барутъ наложи да се удължатъ орхдията, за да
се увеличи началната скорость отъ 480 м. м. сек. на
640 м. м. сек.. Бездимния нитроглицериновъ барутъ, кой
то бе откритъ ,въ 1888 год. увеличи тази скорость до
800 м. м. сек. Появиха се и бронебойните снаряди. Съ
създаване на торпедоносците наложи се корабите да
бхдатъ въорхжени съ орждия 47—100 м. м. по-скорострелни. После беха построени броненосци не отъ же-

Ямериканскиятъ броненосецъ .Indiana"
лезо, а отъ мека стомана и имаха железостоманена бро.
ня отъ 450 м. м. Получаването на големи количества
мека лета стомана, удобна за корабостроенето, бе практически осжществено къмъ 1860 год. по методата на
Сименсъ и Мартенъ. Получените балванки Сименсъ —
Мартенова стомана се изтеглятъ на листове и профилни
форми. Този евтинъ иподходящъ строителенъ материалъ даде подтикъ за развитие на корабостроенето.
Необходимо бе да се подобри бронята, ала не съ
увеличаване дебелината й. Въ 1880 год. Вилсонъ при
готви броня, като върху железни ковани листове залива
разтопена стомана, чийто.външенъ пластъ следъ закаля
ване е твърдъ, и това увеличава съпротивлението й съ
20 — 25о/о въ сравнение съ железната. По този начинъ корабостроителите добиха икономия въ теглото на
корабния корпусъ и бронята. Тази икономия може да
се използува за увеличаване на площьта на бронирането.
Тези фактори беха предвидени при постройката
ла даата английски броненосеца Nile и Trafalgar, които

създадоха епоха въ развитието на военното корабостро
ене. Те имаха 12,000 тона водсизместване, 17 мили>скорость (при 12.000 к. с. мотори на машините) кграйонъ на действие 6.500 мили при 10 мили скорость,..
поясната броня бе отъ 500 — 400 мм., имаха отъ
4—350 мм. торпедни апарати.
Въ 1894 год. отъ Харвей бе усъвършенствувана
бронята, изработена отъ никелова циментована стомана,.
и съ това й се увеличи съпротивлението съ 3 0 % въ
сравнение железостоманената. '
Въ 1900 год. се появи ново качество броня отъ
хромоникелова стсмгна изработена по способа на Крупъ
съ увеличено съпротивление на тази броня съ 16о/0 въ
сргвнение тази на Харвей.
Разполагането на големскалибрената артилерия въ
броненосците до руско-японската война бе въ двуорхдейни кули на носа и кърмата, а средната артилерия бе
различно поставена. Въвеждането на водотрхбните котлиувеличи налътгнето на парата, а инсталирането на парни
машини съ тройно разширение на парата увеличи скоростьта до 18 мили. Тези усъвършенствувания предиз
викаха да се увеличи водоизместването, което въ Lord
Nelson достигна до 16,500 тона. Въ развитието на бро
неносците Англия бе първа, ала и другите страни
имаха свои самостоятелни възгледи за строежа на ко-'
рабите.
Англия имаше първенство въ развитието на воен
ното корабостроение *и строеше кораби не само за себе
си, но и за другите страни.
Военноморското строителство се основава на раз
чети и опитни изследвания, които всека година се разширяватъ.
N •
Въ 1870 година бе направенъ първиятъ опитенъ басейнъ за изпитване модели на корабите.
Измени се и, тактиката на морския бой. Въ първите
морски сражения на новите кораби, при Лиса и въ
североамериканската война, бойниятъ строй бе разнообразенъ и се свеждаше къмъ единични стълкновения.
Наложително бе да се засили артилерията съ цель да
пробива бронята.
Японо-китайската и испано-американската войни пот
върдиха значението на бронята, понеже отъ артилерията
страдаха слабо защитените кораби.
\
Въ резултатъ отъ тези морски сражения, увеличи
се скоростьта на корабите и се въведе еднообразенъ
боенъ строй на еднородните кораби въ- ескадри. Този
строй се нарече линеенъ и затова въ 1908 година ес~
калрените броненосци беха наречени линейни кораби.
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Търговскиятъ флотъ Б Ъ Бойната

Докато схществувагъ бойни флоти, всички морски
сили се нуждаятъ презъ време на война отъ своите
търговски и ри5оловни флоти, било за допълване на
морските бойни сили, било за подвозъ и други помощ
ни действия. При избухването на тази война гериански
ятъ флотъ беше още въ началото на строежа си, възъ
основа на англо-герианското споразумение огь 1935 г.;
сжщиять постановяваше герианскиятъ флотъ да бжце
по размеръ само една осма отъ състава на английския.
По тази причина търговскиягь флотъ е особено необходимъ на германските морски сичи. Още въ първата
-световна война герианскиятъ търговски флотъ застана
въ по-голЪмата си часть на служба на военния флотъ.
Презъ 1914 г. Германия притежаваше 2,400 търговски
кораба съ 5*5 милиона бр. р. тона и заемаше второто
место въ света. Общо 2,000 кораба еж били употре
бени презъ време на войната за военни цели; къиъ техъ
се прибавятъ и други 250 кораба, които временно еж
действували въ чужбина.
Въ началото на тази война, благодарение на неу
морния трудъ и упоритата работа на корабостроител
ници и работилници, герианскиятъ търговски флотъ на
раства пакъ на около 2,460 кораба съ 4"4 бр. р. тона.
Повече отъ половината отъ корабите се намираха въ извънотечествени пристанища и требваше по възиожность
да пробиятъ неприятелската блокада, за да бждатъ упо
требени въ родината на военна служба или за нашето
военно стопанство. Поради това всички кораби требва
ше да се завърнатъ. Изрична заповедь, обаче, получиха
само ония нрраби, които беха сигурни,- че могатъ да
се добератъ до родни пристанища. При непосредствена
опасность да бждатъ пленени отъ неприятеля, капита
ните беха длъжни да потопятъ кораба си. Една много
голема часть отъ тези кораби проби още въ първите
-дни и седмици английската блокада и можа да се при
бере въ родината. Други се приютиха въ неутрални при-станища и успеха да се завърнатъ по-късно.

Въ края на августъ 1939 г. неколко наши "голе
ми презокеански параходи беха пристигнали въ приста
нището на Ню-Йзркъ. Некои отъ техъ успеха да напуснатъ съ големи трудности това пристанище, въ края
на августъ и началото на септеиврий. Сяедъ като зало
виха на 3. септеиврий английското радиосъобщение за
избухването на войната, съ уиено маневзиране и големи
обходи те избегнаха. английските и френски бзйни ко
раби, пробиха блокадата и достигнаха пристанището на
Мурианскъ. Това беха корабите „Ню-Йоркъ" н „СенъЛуисъ" отъ Хамбургско-американското акционерно па
раходно дружество и големиягъ корабь „Бременъ" отъ
Северогерманския Лойдъ. Известна е еждбата на петролоносача „Апгмаркъ", който заедно сь пленниците отъ
броненосеца „Адииралъ Графь Шлее" успе да се добгре въ февруарий до норвежки води и бе нападнатъ въ
Йосингъ-фиордъ огъ английски изтребители. Особено
забележително е пжтуването на кораба „Ерлангенъ".
Той се е наииралъ въ края на августъ 1939 г. въ едно
пристанище на южния новозеландски брЪгъ и при липса
на вжглища, съ дърва и съ помощьта на платна изминалъ за 34 дни разстоянието 4,800 морски мили до
Пуерто Монтъ вь Чили.
Този походъ на кораба .Ерлангенъ* подъ коман
дата на капитанъ Алфредъ Гримсъ ще сочи винаги на
германския търговски флотъ единъ примеръ на предприемчивость, енергичность и смелость, ще показва на
германския морякъ, че съ тези качества единъ търгов
ски параходъ може да се освободи и отъ най-тежкото
положение. Повече оть 80 кораба съ водоизиестимость
надъ 500,000 бр. р. тона достигнаха сами родината въ
първите 6 месеци на войната. Те оказаха голема помощь при пз-сетнешните дей:твия около Норвегия. Мно
го други се завърнаха по-късно. Една часть се самопотопиха, за да не паднатъ въ ржцете на врага. Все пакъ
неколко б*ха пленени огъ неприятеля.
При употребата на търговски кораби като помощ-
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ни такива въ военния флогь се различаватъ два вида:
спомагателни бойни кораби, които се употребяватъ за
активни бойни задачи, и помощни кораби, които служатъ
за снабдяване, транспортъ, като жилище, за обучение и
редъ други цели. Спомагателните бойни кораби иматъ
военни съоржжения и носятъ бойното знаме. Помощните
кораби плаватъ подъ служебното знаме на Райха, или
дори подъ търговски флагъ, иматъ цивилна обслуга и
еж подъ нарежданията на параходните си дружества.
Важна роля между спомагателните бойни кораби играятъ,
както и презъ първата световна война, помощните кръ
стосвани и „рушителите на търговията". Технага задача
не е да потопяватъ колкото може повече кораби, нито
да влизатъ безъ необходимость въ бой съ неприятелски
военни кораби. Маскирани като обикновени търговски
кораби, те требва.да действуватъ прикрито, да смущаватъ търговския трафикъ въ различните области на морета и океани и съ тоза да предизвикватъ изпращането
на неприятелски бойни единици отъ метрополията, които
да се заемагъ съ охраната на търговските пжтища. Въ
този смисълъ, както и съ своите успехи въ потапяния,
германските помощни кръстосвани причиниха на неприя
телската търговия по всички морета презъ време на
своите дълготрайни действия значителни щети. Помощниятъ кръстосвачъ „Атлантисъ" подъ командата на ка
питанъ I р. Рогге е направилъ най-дългото плаване на
света — 665 дни — като потопилъ при това почти
150,000 бр. р. тона. Съ това той бие досегашния рекордъ на дълготрайно плаване, този на спомагателния
кръстосвачъ „Волфъ" отъ първата световна война —
445 дни. При това „Атлантисъ" е изминалъ* едно раз
стояние, равняващо се на петь пжти земната обиколка.
Малко преди да достигне родния брегъ, той билъ огкритъ и потопенъ отъ единъ английски кръстосвачъ.
Обслугатл, спасена отъ германски и италиянски подвод
ници, би/fa свалена на едно пристанище въ окупираните
области. Поиошниятъ кръстосвачъ „Корморанъ", подъ
командата на капитанъ II р. Детмеръ, следъ дванадесеть
месечни действия потопилъ презъ ноемврий, 1941 г.,
близо до австралийския брегъ австралийския кръстосвачъ
„Сидней". Вследствие понесените презъ време на тежкото сражение поражения потъналъ и „Корморанъ". То
ва е първиятъ случай, въ който единъ боеспособенъ, редовенъ воененъ корабъ бива потопенъ отъ ' единъ престроенъ търговски корабъ. „Пингвинъ", следъ дванаде
сеть месечно плаване,, държеше първо место съ потопе
ните отъ него 200000 бр. р. тона. Той загиналъ на 9
май, 1941 г., заедно съ храбрия си коиандиръ капитанъ
I р. Крюдеръ въ Индийския океанъ въ неравенъ бой съ
тежкия английски кръстосвачъ „Корнуелъ". Освенъ по
топените 60000 бр. р. тона, капитанъ I р. Крюдеръ е
пленилъ въ Южния лецовитъ океанъ една китоловна
флота, която изпратилъ заедно съ ценния й товаръ въ
Германия. Капитанъ I р. Келеръ плавалъ победоносно
, почти дванадесеть месеца съ • помощния кръстосвачъ
„Торъ" и водилъ три успешни сражения съ отчасти
по-силно върржжени английски помощни кръстосвани.
Два отъ техъ, тежко, повредени, напустнали полесраже
нието, а третиятъ билъ потопенъ. Капитанъ II р. Вейеръ
действувалъ седемнадесеть месеца съ помощния кръсто
свачъ „Орионъ" изъ Индийския и Южния Тихи океанъ.
Както и други помощни кръстосвани, „Орионъ" сложилъ
мини въ некои по-оживени точки на морските пжтища.
Отъ негова мина потъналъ предъ Нова-Зеландия единъ
пхтнически корабъ, натоваренъ съ злато за 50 милиона
марки. „Комета" плавалъ петнадесеть месеци подъ ко
мандата на контръадииралъ Айсенъ и иавършилъ ре

дица успешни действия въ единъ много щирокъ районъ.
Мекду тия действия е и сполучливото обстрелване на
фосфорните мини на островъ Науру въ Южното море.
Последните три кораба "ех се завърнали сполучливо въ
родината.
Една важна служба въ родните води е тази на
„блокадниге пробивачи". т е изпитвать сигуростьта на
морските пжтища, а въ случай на нужда прочистватъ
пхтя отъ неприятелски мини съ рискъ на собствени ще
ти и загуби. Най големъ брой отъ помощните кораби
иматъ-единиците съ малъкъ тонажъ. Това съ престроени риболовни кораби, китоловни средства и крайбрежни
рибарски лодки. Служатъ за преднопо:това, миногърсачна, или охранителна дейность. Стотици такива се нами
рате въ постоянна, тежка и изиорителна служба по
дългото. крайбрежие отъ испанската гранит до Л;довития океанъ и въ водите на Балтийско море.
Огъ помощните кораби за отбелязване ех лазаретните кораби, които представляватъ най модерно об
заведени плаващи лазарети. После войскови транспорти,
жилищни и придружаващи кораби и кораби работилници.
Особена група представляватъ обозните кораби, къмъ
които принадлежатъ вжглищни, петролни, водоснабди
телни, муниционяи и други снабдителни кораби на во
енния флотъ.
Капитаните и .обслугите на помощните кораби
принадлежатъ като цивилни лица къмъ състава на бой
ния флотъ и се подчиняватъ На военните закони. T t
биватъ заплащани но една особена тарифа; въ случай
на смърть, семействата имъ биватъ обезпечени но пра
вилниците за войската. Огъ скоро време и моряците
отъ корабите въ евободно плалане биватъ заплащани
по по-висока тарифа.
Не по-малко важна отъ службата на употребява
ните отъ военния флотъ търговски кораби е и службата
на търговските кораби въ свободно плаване, които е х '
въ услуга на военновременното стопанство. Превъзмог
ването. на извършената отъ техъ транспортна служба
поставя огромни изисквания. Най-големата тежесть на
стопанската дейность на корабите лежи днесъ въ води
те на Балтийско и Северно морета, ако и въ Средиземно
и Черно морета да действуватъ сжщо германски тър
говски кораби. И тука на първо место стоягъ военните
транспорти; по протежение на едно дълго крайбрежие
те се грижатъ за подвоза на войскови части и бази, за
продоволствието на хора и добитъкъ съ облекло, мате
риали и други необходимости. Само презъ време на
норвежката операция. 1940 г„ снабдяването на нашите
войски въ Норвегия изиска движението на товарни ко
раби съ водоизместимост., надъ два милиона тона за
повече отъ 400 пхтувания. Презъ 1942 г. 20 милиона
бр. р. тона кораб < въ хиляди плавания ех преминали
Източно море. Нека помислииъ и за това, че войната
въ Африка не би била възможна безъ едно постоянно
транспортно движение. Германските търговски кораби,
които извършиха снабдителния превозъ презъ Средизем
но море, а най вече тия, които често съ тежки загуби
снабдяваха германо-италиянскага танкова армия, се по
криха съ вечна слава.
Стопанскиятъ транспортъ съ скандинавските дър
жави е отъ голЪмо военно стопанско значение. Съ из
чезването на Англия като доставчикъ на вжглища и
търговски пазаръ северните държави легнаха изцело
върху континента. Германия се нуждае отъ шведските
руди. Огъ друга страна Германия требва да продоволствува днесъ цела северна Европа съ вхглнща, както и
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~да изпраща зърнени храни въ Финландия, Ш?еция и
«Норвегия.
Всички кораби, които п&туватъ за германската
• войска и военното стопанство биватъ защищавани по
възможность отъ военния флотъ посрЬдствомъ конвои,
минна и самолетна отбрана. Вянаги гогови за отбрана,
•бордовите прогивосамолетни обслуги ех спасили мно..жесгво кораби огъ неприятелска бомби и торпеда. Въ
преки товз, обаче, известни загуби еж. неизбежни, и за
това е наложително едно твърдо управление на ставамция по-ограниченъ тонажъ предвидъ растящчте нужди.
Германскитв търговски кораби стоятъ на първата
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линия на фронта въ гигантската борба за съществува
нето на германския народъ и извършзатъ една необхо
дима и неоценима работа. На тези кораби германскиятъ
морякъ е сложилъ като всеки взйникь живота си, кога
то смъргьга дебне пргдъ всеко пристанище, на всеки
брЪгь. Рамо до рамо сь другаритЬ отъ бойния флотъ
се бори търговскиятъ морякъ пз всички морета, непознатъ и незабелязанъ, но обзегь отъ същата непокла
тима воля да иззоюза свободата на моретата и съ това
свободата на Германия и да спомогне за едно щастливо
бъдеще.
Изъ „Ди Кригсмарине*
превелъ: X. Л.

Марко Пзло

Десантъ
(разЬазъ)
Нощьта беше забулила всичко съ черния си плащъ.
-Часовоятъ, застаналъ въ своето гнездо между скалите
на високия брвгъ, се мжчеше да пробие съ младите си
очи гъстата тъмнина. Но напраздно се напрегаше той
да стори това — очите му едва надделяваха тъмнината
•огдесно и виждаха дългия равенъ златиегъ плажъ като
-сива ивица. Гледаше той къмъ тихото море, заспало въ
нощьта, и долавяше неговото равномерно дишане, отра
зено въ скалигЬ дълбоко долу подъ краката му. 'Морето
..лежеше черно, неподвижно и страшно. Чзсовоятъ тана
никаше полугласно песенчица и чакаше по-скоро да из
грее луната, да се разведри предъ него и да му светне,
да иу олекне на душата. Нз до изгрева оставаха още
два часа, и тези два часа се виждаха на младото войличе като две вечности. И то почна да се прозвва, да
затваря ту едното, ту другото си око и да се мхчч да
прогони съня, койго натискаше силно върху клепачите
му да ги затвори. И когато часовоятъ пзкъ разтвори съ
мъка очите си, сърдцето му лудо забя, и пушката се
разгрепера въ ръцете му — той съ ужасъ виде, че
отъ морето излизатъ много светлини, стотици, хиляди,
милиони светлини... Излизатъ те безъ шумъ и тихо се
приближаватъ къмъ брега на гхеги редици. И ръката
на войничето уплашено дръпна връвьта нз сигналния
звънецъ, и въ малката войскова часгь настъпи тревога.
За неколко мига всички бойци заеха своите места, и
младиятъ имъ командиръ съ вълнение прие рапорта на
часовоя:
— Господинъ капитанъ.... светлини излизатъ отъ
морето... подводници... десантъ...
Господинъ капитанътъ не дочака рапорта до край,
вгледа се въ морето и изтръпна — отъ морето продъл
жаваха да излизатъ безброй светлини, да светватъ, да
угасватъ и на гъсти редици да се приближиватъ до
плажа.» Той се изпоти неколко пхти, пресметна число
то на своите хора, сравни го съ безчисления незриятель и накрая се раздаде командата му:
— Пооо неприятеля отъ морето, огънь! — и се
затича къмъ заставата да иска по телефона помощь огъ
гарнизона на близкия градъ.
Затрещеха пушки; заквакаха картечници, и високиятъ
скалистъ брегъ затрепера отъ пукотевицата.. Огъ море
то светлините продължаваха да се приближаватъ, да
настъпватъ на гхсти редици къмъ плажа, необезпокоя
вани сякашъ отъ гърмежите.
Стрелците почнаха да се посбугвагь, да поглеждатъ назадъ къмъ заставата и да се вслушаатъ да чу-

ятъ познатия шумъ на бързата помощь съ камионите.
Страхътъ почна да навлиза вь редиците имъ. И когато
нервите на всички се опънаха до ск&сванг, чу се далечниятъ шумъ на камиони. Ззедно съ него луната изгре,
малко оръфана отъ десната си страна, и тръгна по мо
рето. Упзашеяи сякаш ь огъ луната, светлините на мо
рето се скриха като по заповедь и престана гърме
жа имъ.
Вгурнаха се помощните войски и заеха позиция.
Вторачиха трескави пзгледи въ морето и ахнаха —- то
лежеше тихо. гладко, спокойно и луната бьрзо разши
ряваше сребърния си пхть по него. немашг никакъвъ
неприятель — уплашенъ отъ сввтлината на луната, той
като че ли потъна въ морето.
Пзлковникътъ, началникъ на помощната часть, съ
бра офицерите си и почна да приема рапорта на ка
питана:
— Господинъ полковникъ, неприятелски войски
направиха опигъ зз десанть... Те отговориха на нашата
стрелба... И веднага следь изгрева на луната се скриха
въ морето!
Ехото на скалистия брегь отрази рапорта на ка
питана.
Всички офицери начело съ полковника слушаха
умислени рапорта .и се чудеха какво решение да взематъ, когато отъ задната имъ редица се понесе неудържииъ смехъ, койго съ всека секунда се усилваше
— смееше се единъ дебелъ запасенъ поручикъ. Друса
ше се той въ припадъци отъ смехъ, като притискаше
съ ржце големичкия си коремъ.
Пожовникътъ учуденъ изгледа виновника и кръвьта нахлу въ главата му:
— Поручикъ, — викна той ЦУБЛЪ настръхнзлъ, — •
за този смехъ ще ви изпратя предъ военния схдъ!
Но чудно! Поручикътъ продължаваше да се пре
вива огъ смехъ, а сълзи вече образуваха две поточета
но бузите иу. Най-после успокоенъ съ мхка, поручи
кътъ докладва:
— Виновагъза смеха, господинъ полковникъ!...
Но позволете да доложа!
'
,
— Доложете! — нервно разреши полковникътъ.
—- Тукъ, господинъ полковникъ, е станала грешка,
обикновена грешка... Нали неприягельгь на гхстн ре
дици се е движелъ къмъ брега, до когато луната не е
била изгрела, и веднага съ изгрева й... ха, ха, хааа, —
не можа пакъ да се стърпя запаеннатъ поручикъ,— той
се е отгеглилъ„. Нали той е отговаряль схщо на на-
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шите стрелби... Господинъ полковникъ, ехото на този * тель, ха, ха, ха, хааа.л и открилъ огьнь... Та напраздно
високъ брегъ чувате колко е големо... А сега е октом- бъхтахме пътя и ний, господинъ полковникъ... и не моври месецъ, сега се движатъ пасажите отъ паламудъ... жахъ да сдържа смеха си по TOJH десантъ...
Некой големъ пасажъ се е приближилъ до брега, а
Господинъ полковникътъ прихна на свой редъ,
рибните пасажи фосфорисциратъ силно, когато луната придруженъ отъ смеха на целия си щабъ. Скалите от
не е още изгрела... Та по тази фосфорисценция нашите разиха ехото на' сърдечния смехъ. Следъ малко камиорибари виждатъ рибните пасажи и г и ловятъ... Госпо- ните препускаха обратно къмъ града, справили се така
динъ капитанътъ е сметналъ рибния пасажъ за неприя- лесно съ .десанта*.

->s»-
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Маслената следа

Подводникътъ се движеше въ тихите води на Караибското море. Синьото небе бе чисто отъ облаци.
Върху бойната кула се намираха наблюдателите, които
внимателно и непекржснато оглеждаха хоризонта и не
босклона. Изведнъжъ откъмъ брега се забелязаха тън
ките очертания на стоманена птица, която бързо увели
чаваше своите размери. .Американски бомбардировачъ",
извика стражниятъ офицеръ... .Тревога!'... Действително,
отъ небесните висоти бързо приближаваше и съ стръм
ни спусъци връхлиташе право върху подводника единъ
американски многомоторенъ самолетъ.
Веднага цистерните беха наводнени, и подводникъть се устреми къмъ морските дълбочини... Още ня
колко метра само по-дълбоко... неколко секунди още и
подводникътъ щеше да бхце напълно въ безопасность,
но въ това време силниятъ взривъ на самолетната, бом
ба разтърси изцепо телото на подводника. Електриче
ската светлина угасна, чу се шумъ отъ счупени стъкла,
а намиращите се въ малките шкафове предмети се разпилеха. Следъ това настжпи пълна тишина.
Подводникътъ се намираше вече на голяма дълбо*
чина', гдето .требваше да остане по-дълго време за да
се спаси отъ преследването на самолета, чийто бомбени
взривове се чуваха все по-слабо и по-далеко.
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Постепенно горещината въ затворените помещения
на подводника се увеличи и надхвърли 34°, а следъ то
ва и 36° С. Действително, електрическите разхладители,
сь които беше снабяенъ подводникътъ за действията му
въ тропическите области на океана, работеха непрекжснато, обаче до известна степень беше поносимо разхладено само въ обсега на техната раздвижена струя въздухъ, вънъ отъ кооято беше твърде горещо, поради KO
TO телата на моряците се обливаха обилно въ поть;
безбройно много капчици потъ покриваха лицето, гърди
те, ржцете и раменете, отъ гдето на струи се стичаха ,
и овлажняваха облеклото, което намокрено, > полепваше
по телото.
Измъчени отъ горещината и облени въ потъ, всич
ки търпеливо очакваха времето, когато подводникътъ ще
се издигне на повърхностьта за да вдишатъ отново
прътенъ въздухъ, тъй като тоя въ помещенията беше
станалъ тежъкъ и влаженъ.
Само готвачътъ, въпреки големата горещина въ
тесната готварница, работеше усилено, за да приготви
обеда, който се състоеше отъ супа, варена сланина, зеле
и пражени картофи.
Следъ каго обслугата се нахрани, подводникътъ
предпазливо се издигна на морегледна дълбочина, отъ
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която беше възможно морегледътъ да се издигне на морската повърхность.
Командирътъ веднага се залепи за окуляра на мо-регледа и бързо огледа хоризонта и небосклона. На по
следния беше забелязанъ единъ самолетъ, който се дви
жеше на успореденъ курсъ и веднага се спустна ктмъь
подводникз. Тревога и отново спущане на голема дълбочина. Необходимо б4ше да се остане още нЬколкоз
часа подъ водата. Въпреки изкуственото пречистване наа
въздуха, последниятъ ставаше все потежткъ, дишанетоj
по-затруднено, а потьта по-изобилна.
i
Най-подиръ ПОДЕОДНИКЪТЪ отново се издигна иа по*
върхностьта. Мсрето и небето б*ха чисти отъ неприятела. Псхлупакътъ на бойната кула бе отворенъ и пър.
вата вълна лрткенъ въздухъ се спустна въ вътрешните;
помещения. Дизелмоторътъ отново заработи. Свободнитеi
отъ стража хора отъ обслугата се CVfexa събрали вече:
въ срт>дищното пом! щение, стъ гдето се готвеха да излезатъ на палубата, за ла изпушатъ жадно по една ци
гара, когато отново се разнесе звукътъ на тревожния
звънецъ. .Тревога!... Всички по места за потапяне!.."
Входникътъ на бойната кула съ шумъ бе^ затворенъ,,
като веднага следъ това прокънте нова заповедь за на
водняване на цистерните. Отново на небосклона бе забелязанъ самолегъ, и подводникътъ требваше да се спустне и престои въ морските дълбочини.
Вече беше се стъмнило, когато подводникътъ се
осмели да излезе на повърхност ьта...
На следниятъ день се повтори много пхти схщата
игра, BciKora, когато подводника излизаше горе, на не-
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бето се забелязваше самолегъ, готовъ да хвърли своите
бомби. Явно бе, че подводникътъ оставяше нъкоя видима следа задъ себе си и непрестанно отбелязваше свое
то место и движение, навЪрно маслена следа..
Необходимо беше да се отстрани далечъ отъ това
поле на действие, навътре въ широкия океанъ, за да се
има възиожность добре да се огледа подводникътъ отвънъ и установи причината за предателската следа.
Времето бе добро и морето значително спокойно,
което улесни работата. Установено бе, че подводникътъ
оставяше следъ себе си маслена следа, която беше си
гурно указание за неприятелските самолети за место
нахождението на движешиятъ се подъ водата корабъ.
Явно бе, че следствие взрива на бомбата беше се появилъ и пропускъ на масло, следователно, требваше да се
намери отворътъ и се затули. Дълго време механиците
търсиха, чукаха, тропаха по палубата и стените, прег
леждаха всички тржбопроводи, завиваха и стегаха всички
гайки, обаче маслената следа.все оставаше да се вижда
задъ подводника.
Немаше никаква възиожность да се премахне предателската маслена следа, която всекога щеше да при
влича вниманието на америкаижигБ самолети и да хвърля
въ тревога и опасность подводника. Поради това на по
следния бе наложено да напустне водите на Караибско
море и Мексиканския заливъ и да се насочи за действие
въ друга область, лишена отъ постоянното оглеждане
отъ неприятелски самолети, гдето да получи възможностьта за провеждането на изненадващи и внезапни удари
върху вражеското корабоплаване.

Действията по mope презъ ж а р т ъ 1943 год.
/ мартъ: немски морски сили действуващи въ Чер американски кораба, възлизащи на 97,100 бр. р. тона, а
но море потопили въ близость на Новоросийскъ 1 бол- единъ италиански подводникъ — еаинъ бразилски прешевяшки торпедоносецъ и 4 кораба, възлизащи на 6,500 возващъ войски корабъ отъ 7,000,000 бр. р. тона и 1
американски моторенъ корабъ отъ 12,000 бр. р. тона.
бр. р. -тона.
Италианците съобщили за потопяването въ Среди
10 мартъ: Немски подводници преследвали въ
земно море на 1 изтребителъ и 17,000 бр. р. тона ан- продължение на петь денонощия добре защищавани ко
гло-американски кораба.
рабни кервани, и въ ожесточена борба, при големи снеж
4 мартъ: Отъ английска страна било съобщено' ни бури въ северната, и тежки горещини въ южната
че Англия загубила повече търговски кораби отъ тия, части на Атлантически океанъ, усп*ли да потопятъ 23
които притежавала въ 1939 год., преди обявяването на англо-американски кораба, възлизащи на 134,000 бр.
настоящата война. Това съобщение схождзло съ извър р. тона. между които и кораба .Калифорния старъ" отъ
шената германска равносметка относно размера на по 8,300 бр. р. тона, пренасящъ масло и замръзено месо
за Англия.
топените англо-американски кораби.
Английски торпедни лодки атакували единъ гер
Презъ септемврий 1939 год. Англия притежавала
мански корабенъ керванъ. Охраняващите кервана кора
21 500,000 бр. р. тона търговски кораби, а Съединените би влезли въ действие и успели да потопятъ три отъ
Щати около 9,000,000 тона. Присвоени и плячкосани отъ атакуващите лодки.
Англия презъ време на войната били 11,500,000 бр. р.
/ / мартъ: немски подводници атакували единъ
тена бивши съюзнически кораби. Новопостроени били
10 000,000 бр. р. т. кораби или общъ сборъ—52,000,000 движащъ се отъ Северна Америка за Англия корабенъ
керванъ и потопили 13 кораба съ общо 73,000 бр. р.
бр. р. тона.
До началото на януарий 1943 год. били потопени тона, между които и 8 кораба, натоварени съ прибли
28 000 000 бр. р. тона; повредени и намиращи се въ зително 100,000 тона бойни материали, които се взри
поправка — 2,000,000, а подъ военно знаме и военизи вили.
рани— 1,000,000 бр. р. тона, или общо 31,000,000 бр.
12 мартъ: Действуващите въ Атлантически океанъ,
р. тона търговски кораби. Следователно, къмъ отчетното въ Средиземно море и Северното Ледовито море нем
време използваеми оставали само 21,000,000 бр. р. тона ски подводници, потопили 11 кораба, възлизащи на 75,000
търговски кораби, а споредъ английско съобщение, къмъ бр. р. т. Така, въ три последователни нарочни известия
1 мартъ 1943 год. — 22,000.000 бр. р. т. До това на немското върховно командване се съобщило за по
топяването на 47 англо-американски кораба, съ общо
време обаче, били потопени още 1,200,000 тона.
5 мартъ: немски подводници потопили 13 англо- 282,000 бр. р. т.
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14 мартъ: Немски торпедни лодки атакували като засегнали съ торпеда други четири кораба. По
презъ нсщьта край Алжирския брегъ въ Средиземно следните се задържали на водната повърхность още не
море, една флот или я английски изтребители. Два изтре колко часа и поради силното вълнение, сжщо потънали.
бителя били потопени.
Въ следващите денонощия се завързала ожесто
25 мартъ: Край източните брегове на Южна Аме чена борба между подводниците и охраняващите керва
рика действуващите немски подводници атакували единъ на кораби, въ чиято помощь пристигнали британски бре
гови самолети съ големъ обсегъ на действие и бомбар
корабенъ керванъ и потопили 7 кораба съ 49,000 бр. рдировачи,
излитнали отъ големите търговски кораби на
т., между които 2" големи кораба за пренасяне на вой
ски. Въ останалата часть на Атлантически океанъ били кервана.
Единъ следъ другъ тежко натоварените съ бойни
потопени други 7 кораба съ 43,000 бр. р. т. Общо, отъ
припаси търговски кораби били потопявани, като до за-немските подводници били потопени 14 кораба, възли
вършването на тая упорита борба били унищожени всич
защи на 92,000 бр. р. тона.
ко
32 кораба и 1 изтребитель.
Единъ италиянски подводникъ потопилъ големия,
пренасящъ английски войски корабъ „Емпресъ офъ Ка
i
11 мсртъ: Подводници потопили предъ Дерна два;
нада", притежаващъ 21,517 бр. р. т.
англо-американски кораба по 4,000 бр, р. т.
20 мартъ: Въ неколко дневни упорити пресле
24 мартъ: немски подводници атакували корабни
двани» и ожесточени торпедни атаки върху единъ го
кервани и потопили 15 кораба съ общо 73,000 бр. р.
лемъ англо-американски корабенъ керванъ, движащъ се
тона, пренасящи предимно бойни материали за Америка.
на изтокъ, въ северната часть на Атлантически океанъ,
извършени отъ немски подводници, били потопени 1 из31 мартъ: Действуващите въ Атлантически океанъ
требитель и 32 кораба съ общо 204,000 бр. р. т., съ
германски подводници потопили 17 англо-американски
което постижение било отбелязана една действително го- кораба, възлизащи на 103,500 бр. р. т.
лема морска победа.
Общо презъ мартъ 1943 г. били потопени отъ
Въ подробность, атаката и унищожаването на ко
действието на германските морски и въздушни сили
рабите отъ кервана, били извършени както следва:
всичко 149 англо-американски търговски кораби, възли
На 16 мартъ сутриньта немските подводници за защи общо на 926,000 бр. р. тона. белязали въ западната часть на Атлантически океанъ
Само отъ подводниците преъ мартъ били потопени
очертанията на неприятелски кораби. Въпреки бушува 138 кораба съ общо 851,600 бр. р. т.
щата западна буря и силния ветъръ достигащъ до 10
Презъ мартъ 1940 г„ немските ПОДЕОДНИЦИ пото
бала, на хор изонта се появилъ големъ керванъ, на ш&ть пили само 170,000, презъ сжщия месецъ 1941 год. —
отъ Америка за Англия, обкржженъ отъ множество из 325,000, а презъ мартъ 1942 г., — всичко 91 кораба.
требители и корветни кораби. Веднага по радиото било възлизащи на 584,900 бр. р. тона, отъ които самосъобщено и на другите, намиргщи се БЪ океана немски предъ бреговете на Америка 72 кораба.
подводници, които се съсредоточили въ глутници и на
Презъ първото тримесечие на 1942 год. били по
ченали преследването на неприятелските кораби.
топени 213 англо-американски кораба съ 1.4СО.30О бр.
На 16 срещу 17 мартъ била произведена първата
р. т., а въ първите три месеца на 1943 г. — 283 ан
съсредоточена обща атака върху кервана, при която, глийски и американски силно охранявани отъ бойни еди
въпреки силната защита отъ военните кораби, били по ници търговски кораби възлизащи на 1,804,900 бр. р. т.
топени 12 търговски кораба съ общо 77,000 бр. р. т.,
: >
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Ем. Мутафовъ

Море ! то и бъАГарсЬиятъ н а р о д ъ
Въ една народна песень се казва, че когато
Кждето опасностьта е била потолема — а
бъпгарскиятъ националенъ ючакъ Крали Марко именно приморието, особено край Бело море, тамъ
разигралъ коня си, < .
е било по-силно старанието за погърчване. Това
„прибучали реки й езера,
погърчване ставало съ фанатизъмъ, който посъразиграло се оно Църно море,
гвлъ на народното съзнание? По този начинъ стре
и по него убао Бело море,
межъхь на бългвритъ къмъ море се удввялъ съ
Синьо море бучи и клочи"!
фанатичното погърчване въ крайморските области.
Така е бивало, щомъ се развихрела мощьта
Ако болярството отъ старото българско цар
на българите.
ство не се ограничаваше въ амбициите на своя
Уви! Колкото те се стремели къмъ моретата, индивидуализъмъ, ако се бе постарало да разбере
двежъ по усърдно еж ги погърчвали въ крвймор- народа, вко бъ доловило насоката на неговите
, ските области. Още жизнено изхабената Византия стремежи, ако б-fc потърсило пжтища за Отечестве
е виждала необходимостьта да се спр%сни съ жиз ния развой и разцветь чрвзъ отворените врати
нената сила и жилавина на българите, т. е. на сла прецъ моретата, ако бъха съгласували своитъ д«я
вяните българи. А презъ времето на дългото ни Ния съ подсказваната отъ самото местоположение
робство подъ турска властъ милетъ бешията (ца- насока за културно развитие, то и съцоата на на
риградскиятъ патриархъ) е искалъ да погърчи бъл шата родина щ^ше да бжде по-честита.
гарите и по тоз« начинъ да приготви една жиз
Затворени въ планините, както погоре обяс
нена народностна целость, съ която да се възкре нихме, у насъ са създали юнашки, хайдушки, би
си,. при сгоденъ случай, византийската империя. тови народни песни. Tfe еж "И обърнали внима
По тази причина погърчването успешно се ши нието вследствие на водените борби, огнището на
рело и въ градовете изъ вжтрешностьта на бъл- които е било въ планинските пазви; обаче, у насъ
гарсквта земя.
има народни песни и за морето. Въ една такава
При това, като се вземе подъ внимание, че песень се казва, че момъкътъ предпочелъ м^оавластите турци вилнеели по долини и равнини чеството предъ либето (Сборн. Миладинови № 384).
(пътешественици минали презъ. Турция по време Въ друга — болна мома моли да бжде хвърлена
ьа тъмното робство свидетелствуватъ, че по доли въ морето (Великата гробница на моряцитъ) по
ните на ПО-ГОЛЪМИТБ реки селища с ъ се бипи за морячески, когато умре (Сборн. Миладинови А"» 505)
пазили само въ естествено укрепените места, като Въ трета нар. n t c . се разказва, какъ примооянТърново, Велесъ и др. подобни), то лесно ще се ката не попада въ робство, когато използува пла
разбере, защо българите се заприютили въ паз- ването по море (Сборн. Миладинови № 77). Въ
в ^те на родните балкани, където се намирали и четвърта пъсень се разказва, че майка съветва си
известни привилегировани селища. По тази причи на си да направи ноаа гемия, съ която да отнеме
на огнищата на борбите ни за свобода не еж край либето си отъ похитителя й, (Сборн. Милвдинови
морските грвдове, макаръ че съ били подостжп- № 184). Въ сжщия сборникъ има и други такива
ни за просьътителвите и борчески идеи, които въ песни. напр. № № 169, 178, 84 и др.
крея на XVIII в. и презъ XIX в. еж вълнували Ев
Г. С Раковски, въ своя „Показзлецъ" е наропа.
А то, достатъченъ е единъ погледъ на кар печаталъ народната песень: «Добри Рада си дума
тата. за да се види, че българите еж дошли да ше*, въ която се разказва за пламенната любовь
жив-Ьятъ въ една земя, която се мие отъ всички между мома и морякъ. Въ сп. „Общъ трудъ" отъ
страни съ вода: на изтокъ, югь и зепадь съ мо 1898 г. кн. 3 е напечатана нар. пес-, въ която се
рета, а на северъ отъ многоводния и плавателенъ разказва, че Стоянъ преносялъ съ 9 гемии бъДунавъ. Въ тази земя, където планините звграж ла пшеница. Случила се буря въ морето, но той
датъ долини и равнини, насочени къмъ моретата, пакъ успЪлъ да пренесе житото. Въ сборн. на Б.
rfc се видели, още преди ХИЛЯДШГБТИЯ, естествено Ангеловъ, стр. 139 има напечатана нар. песень въ
зашитенн съ отворена врата къмъ морето, неогра- която се разказва за самоуаеренъ морякъ, който
ничаващи полета на техния стремежъ къмъ свобо се не плаши отъ бурите въ морето.
Още много такива народни песни има въ
да и напредъкъ, за който еж били достатъченъ
залогъ тъхната жизнеспссобность, трудолюбие и съкровищницата на нашата устна слозесность,
Единъ значителенъ брой отъ техъ показахъ в-ч
предприемчивость. '
Те съ своите шайки, както еж наречени въ страниците на сп. .Мор. сговоръ" (г. 11 — кн. 3,
народните ни песни еднодръвнигБ лодки (монок- 5, 9; г. 12 - кн. 2, 5; г. 15 — кн. 1; г. 16 — кн. 3).
Въ заключение ще кажа, че единъ отъ веч *
сили), еж станали Още въ VI в. опасни за Визан
тия, прекъсвали връзката между Гърция и Визан ните стремежи на българския народъ е стреме"
тия (Цариградъ) по море, както по суша еж пре жътъ му къмъ морето. Ако държавата му е бива
къснали тази връзка съ поселяването си по бело ла отблъсванн отъ свободното море, то е било не"
морското поморие.
съвместимо съ народния стремежъ.

Л. Паопалеевъ

М о р с к и я т ъ
(Приказка)

Ьошь
*-

— Кое е те!.. То е по-хубаво отъ гължбъ, поВъ старо време, оше когато турците били
завладели България, изъ Дели Ормана имало мно хубаво отъ небесните лястовици. Като луната, коя
го големи векоЕни гори, изъ които трима братя то вечерь осветява небето и земята— Лицето м у
спокойно си пасели своите големи стада. Най-ста- е по-бъло дори и отъ снега, който покрива пла
рия отъ гЬхъ ималъ стадо отъ крави, средния ста нинските върхове, страните му еж по-алени отъ.
до отъ овци, а най малкия стадо отъ кобили. Ста най нежните рози, които цъвтятъ на югъ отъ Бал
дата имъ били толкова големи, че когато се дви кана. Щастливъ съмъ само, когато го виждамъ*
жели изъ гората СБКВШЪ земята треперела, когато близко по себе си, когато ми се усмихва и веждамъотивали на водопой, реката пресъхвала въ продъл неговитъ бисерни зжби. Погледне ли ме съ своитесоколови очи, тогава бихъ пожелалъда дамъ и жи
жение на три часа.
Хубави били кравите на ней стария отъ бра вота си за него...
тята, едри, сг извити рогове и силни. Т Б давали
— Да, досешаме се коя е тази девойка, тя е
вкусно и гъсто млеко.
дъщеря на горския царь,—отговорилъ най старияп*Хубави били овцете на средния братъ. Месо отъ братята. — Той е силенъ старецъ, и всечкигв
то имъ било бело като захарь и сладко като меда горски зверове еж му подвластни Братко, кажи,»
на горските пчели. Вълната имъ бела нежна и ме на къпе искаше да заведешъ стадото си ти?
ка както пуха по страните на нъкоя хубавица.
— На езтокъ, презъ тъмните дели ормвнеки
Но ней хубави били кобилите на най-малкия гори, къмъ Черното море. Подиръ три нощи отъморето ще излезе единъ хубавъ златогривъ жреотъ братята. Сжщински хвъркати соколи!
Огъ далечни страни идвали търговци при най- бецъ. Това той прави велнъжъ въ годината. Язт>
малкия отъ братята, за да искатъ да имъ продаде требва да бжда тогава твмъ. Не сторя ли това, мое
отъ кобилите си. Паши и везири му изпращали то щастие ще се разнесе подобно на вегъра изъ»
злато и скъпоценни камъни, но никому недавалъ дели-орманските усои...
конете си най малкиятъ братъ. Свидно му било за
— Ние ще отведемъ твоето ствдо кобили
техъ. Като очите си ги пазелъ той.
къмъ Черното море, но само ни покажи пжтя, кой
— Кжде отвеждашъ пролеть кобилите си, то води за тамъ. — казалъ соедниятъ братъ.
братко? — попитали го братята му — И защо неЗврвдвалъ се много нвймолкиятъ братъ и бламвшъ жребецъ, който да предвожда кобилите ть? годврилъ отъ сърдце на братята си, но не знаялъ
Нищо не имъ отговорилъ той. Но всека про той, че злобна зависть вече точила своя ножъ вълеть скрито зввеждалъ кобилите въ нвй-гжетите техните сърдца...
и глухи дели ормански гори. Възслздналъ една отъ
Показалъ имъ той п ж ч за Черното море ил
кобилите! той кврвлъ-стадсто си бързо квто стре
ла. Хората го гледали и се чудели. Но вепнъжъ,
когато светло-сребърна пролеть дошла, когато ве
село зашумълв гората, когато облаците катб* бели
коне започнали весело да бегатъ по небето, кога
то радостно запели птьиите, НРЙМВЛКИЯТЪОТЪ бра
тята не подкврввлъ вече стадото си на пвшв.
„ч.
Скръбьта като черенъ камъкъ притиснала сърдцето му. Мрвченъ седлзлъ той на евинъ камъкъ и
тежки мисли го притискали. Прибл»жилъседо не
4
го най ствриятъ братъ и го звпителъ:
— Братко, какво ти е? Зещо си тъженъ. сякашъ си звгубилъ най-скжпото на този светь?
А той имъ отговорилъ:
— Днесъ, тр-вбвеше да отведа стадото си на
пгшв! Днесъ момичето, което обичахъ требваше
да стане моя жека, но бвша й wete съглеси да ми
я двде. Не поднвремъ ли ствдото си на паша, ще
загубя щастието си. не взема ли девойката, която
обичемъ, за жена ще загубя още повече...
— Ние щ» ти помогнемъ, — отговорилъ нействриятъ отъ братята.—Ще ти до ведемъ момичето,
което обичвшъ, но ти требва да ни квжешъ кое
Балчнкъ
отъ Хр. Кзварналиевъ
е то?
% : • ' •
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Врата на Самуиловата крепость въ Охридъ
щрбди да тръгнатъ имъ открилъ тайната, ксято го
правела щастливъ. Той имъ казалъ:
— Седемь есени се 6txa изминапи оть оно
ва време, когато бехъ отишълъ на ловъ изъ дали
орманските гори. Ц1зпъ день, отъ сутринь до вечерь преследвахъ единъ еленъ, и ецаа когато се
•стъмни можахъ вече да го настигна и да го убия
съ стрелата си. Запалихъ огънь и се готвЪхъ да
дера елена, но въ това време защумеха храстала
ците, залюлеха се клоните на дърветата и отъ тъм
нината изскочи единъ голъмъ старецъ, целия обрасналъ съ косми. По широката и остра брадва,
която блестеше окачена на , гърдите му азъ познахъ, че това беше горскиятъ царь, господарьтъ на
всички зверове тукъ въ гората. Той седча при огъ
ня и мълчаливо започна да гледа на пламъка.
Менъ ме обзе страхъ, стуцъ скова ржцате и кра
ката ми. Струваше ми се, че щомъ заспя и n;e
умра. А клепкитЬ ми бехз толкова натежали, че
• сами се затваряха и лепняха секашъ бЬха нама
зани съ медъ. Но взъ решихъ да прибегна до ва
на хитрость. Недалече отъ огъня, средъ храстала
ците лежеше отсвченъ единъ дебелъ джбъ, дълъгъ
колкото едичъ човешки ръстъ. Азъ го покрихъ съ
палтото с-1 отгоре, като на единия му край поставихъ шапката си. Тъй направихъ, че отсеченото
дърво запоена да изглежда като ЧОВБКЪ, а самиятъ
азъ се скрихъ въ храсталаците наблюцввахъ какво
ще стане по-нататъкъ и продъпжавахъ да се боря
съ дремката си. Скоро подъ светдината на огъня
забелязахъ какъ изведнъжь се изправи горскиятъ
царь: космагь, сгоашенъ и тръгна на тамъ дато
бехъ отишълъ най-напредъ и азъ къмъ отсечено.то дърво. Той щомь забеляза дървото помисли го,
че това съмъ азъ, наведе се и съ всичка сила уда
ри съ брадвата си по джба. Брадвата се врвза тъй
дълбоко въ дървото, че ГОРСКИЯТЪ царь не можеше
вече да я измъкне. Ако бвхъ тамъ на местото на
джба, горскиятъ царь сигурно би ме разръззлъ на
две съ брадвата си. Тогава азъ изкочихъ отъ скри
валището си и съ всичка сила замахнахъ съ меча
си нвдъ главата му. Горскиятъ царь се уплаши и
започна да ме моли за милость. Ап> се смилихъ
нвдъ него и решихъ да не го убивамъ. Тогава,
•отъ благодарность той ми разкри една отъ тайниrfc на Черно море. Разказа ми за златогривия мор
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ски конь, който веднъжъ само въ годината излизалъ на брега изъ морските вълни. Огь този мор
ски конь еж родени всички мои коне въ стадото,
за които биха дали всичкото си злато и скжпоценни камъни пашите и везирите на близки и далеч
ни страни, за които биха заложили дори и цар
ствата си султаните..
И тока, най малкия брагь разказалъ на бра
тята си какъ се билъ срещналъ съ щастието. Той
билъ искрень къмъ техъ да имъ разкаже всичко
това, но завистьта като хищенъ леопараъ гризела
и късала душитв на по старите му братя. Тв ско
чили на конете си и бързо подкарали кобилите
на най-малкия си братъ презъ тъмните и диви
дели ормански гори, на изтокъ къмъ Черното мо
ре. По пжтянай-стариятъ братъ казалъ на сръдния
N
братъ:
— Съ какво е по-добъръ огъ насъ нашиятъ
най малъкъ братъ? Той има жена по-хубава отъ
слънце и коне, които нема нийце по-хубави на
света|... Стига му едно щастие, — жена му!
— Ибелотосистадоотъовни и овци бихъ далъ
за това, коего има той, — кезалъ средния братъ.
Достигнали" братята съ кобилите Черното мо
ре. Тукъ те се скрили задъ крайбрежните скали.
Опънали своите лжкове и чакали кога ще излезе
на брега златогривия морски кзнь. Следъ малко,
когато се стъмнило, моргто силно се развълнувало
и започнали да прииждатъ едча слецъ друга въл
ните, и подобно на месецътъ, който осветява не
бето и земята, изскоччлъизъ морските бездни злзтогривиятъ конь и осаЪгилъ тъмнината на нощьта.
Въ този мигъ братята п/стнапи своите смъртонос
ни стрели срещу него. Ранениягь конь се извилъ
като змия и се хвърлиль назадъ въ разгневеното
и бурно море, а следь него полетели въ бездната
и всички кобили.
—
— Невиждано н е и о видехме ние! — извика
ли братята наезоя най-малъкъ братъ.— На зова на
златогривия жребецъ всичките ти кобили се хвър
лиха въ морето, и нито една не се върна вече. Ние
дълго време ги викахме и ги чакахме, но, уви, те>
не се върнаха...
Обзегъ секашъ отъ зъпъ и черанъ духъ наймалкия братъ отбльсналъ отъ себз си хубавицата,
скочипъ на своя хвърковатъ жребецъ и полетелъ
като сгрела изъ дели орманските дебри, после на
изтокъ къмъ Черното и бурно море и отъ тогава
вече никой нищо не билъ чувалъ за него...
Само тамъ, на онова место, дето билъ раненъ
зпатогривиятъ конь, пролеть, въ лунна нощь, изъ
морските бездни се чувало пръхтение на коне и
викътъ на овчарь...
Какво се било случило съ двамата по-големи
братя сжщо никой нищо не знаелъ. Само некои
старци изъ Дели-Ормана разказвали, че ужъ Луда
Камчия ги погълнала заедно съ стадата имъ, от
мъщавайки, по този начинъ, за обидата, която гЬ
били нанесли на морето. Доуги разправяли, че т%
еж се блпи ублли единъ други зарацъ жената на
брата си, но никой нищо не можалъ да каже по
ложително. Само приказката подобно на вътъра
се разнасяла отъ уста на уста изъ Дели Ормана,
изъ равна Добруджа, край Луда Камчия и покрай
бреговете на Черно море.
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Б ъ л г а р с к о т о к о р а б о п л а в а в е претоьрп* о щ е е д и н ъ м н о г о
т е й с ъ Ь ъ ударсь. На 20 а в г у с т ъ 1943 г. п р и и з п ъ л н е н и е н а о т е ч е 
с т в е н и я с и даьлгъ з а г и н а х а в ъ в о д и т ъ н а Ч е р н о м о р е с ъ п а р а 
х о д а .Варна" х р а б р и т е 6х.лгарсЕси м о р я ц и :

Василъ Стефгновъ Нзргностовъ - командантъ
Спась Стефзнсвъ Ралуловъ - 1 пом. командантъ
Иорданъ Ниноловъ Чолаковъ -11 .,
Днмитьръ Николовъ Димлтровъ - глзвеяъ механикъ
. Иаанъ Ланаиловъ Гековъ-i механикъ
Ф ш п ь Стефановъ Тасевь-Н „
Миха Иоцдгковъ Егсилевь - III „
Нено Иалчезъ Малчввъ - радиателеграфистъ'
Димитръ йвановъ Димитровъ - домакинъ
Дспзрухъ Петдовъ Съпбановъ Диатанди ноетовъ Д.шовъДимятръ Нмшшъ Тончевь - КЪРМЧИЯ
Антонъ Илиевъ Атзнасовъ • морянъ
Ивтръ Изановъ Иовчевъ Еремя Димитровъ Георгиевъ - „
Никола Лрзганоаъ Чизмаровъ - „
Парръ Мяхзйловъ Нуюмдшиевъ - машин. корабннкъ
Диш Георгиевъ Житаровъ - мзшинистъ
Христо Цачввъ Ненновъ - огнярь
Димятръ Иливвъ Ниноловъ - „
Димитръ Стоевъ Досевъ - ,.
Петръ Женовъ Леондиеаъ - пом. огнярь
Димитръ Василевъ Сябевъ - „
Димо Ноетовъ Добревъ - камариерь
Алзнсзндръ Петковъ Цончевъ -,.
Михзиль Тодоровъ Лирновъ - готвачъ
Тома Нвшвъ Гичезъ - пом. готвачъ
Иорданъ Оаневь Атанаеовь - паислужникь кухня
Христо Ниноловъ Лагаривзъ - бюфетчикъ
Тодоръ Ниноловъ Камвнаровъ - камзрверъ
Онуфри Гавраиловъ Озповъ - хльбарь
В ъ Ж и в о т а с и T3S б * х а п р и и £ р ъ н а с а м о о т в е р ж е н и с л у ж и т е д и н а м о р с к а Б ъ л г а р и я , а с.ь г е р о й с к а т а с и с м ъ р г ь д а д о х а
п р и м е р ъ и н а и з п ъ л н е н ъ д о Есрай о т е ч е с т в е н * д ъ д г ъ .
ВЬчна да, е п а м е т ь т а и и ъ !
„МорсЕси сговора»"

Морски сговоръ
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И з ъ 2&ивота и д е й н о с т ь т а на организацията
1. По случай смъртьта на Н. В Царя-Обединитель Борисъ Ш, нашь покровитель, еж били изпратени
отъ организацията ни следните телеграми:
а) До Негово Величество Симеонъ II, Царь на
българите.Сждбоносното време, което Ви постави короната на
Бълг. Царе, да служи на Ваше Величество пжть за сле
дване великите завети на Вашия незабравимъ и мждъръ
баща-Царь Обединитель Борисъ III, Покровитель на мор
ска България. Царя-Покойникъ ни завеща повелята да
помнимъ, че българската независимость е неизменно
свързана съ българското море. Вь тоя тежъкъ за Васъ
часъ, членовете на Българ. народенъ морски сговоръ
и азъ поднасяме на Ваше Величество вЪрноподанството
на синовете на българското море. Живейте за слава на
обединеното отечество.
Председатель: Ялександъръ Маноловъ
б) До Нейно Величество Царица Иоанна—София
Членовете на Б. народенъ морски сговоръ потре
сени отъ бързата и непрежалима загуба на Царя Бзрисъ
III, Първи Бглг. Адмиралъ и нашъ Покровитель, вседушно молимъ Всевишния да упокои Неговата велика
душа. Черпимъ сили да следваме заветите на Царя-Обединитель за Независима Морска България. Ваиъ и на Ви
сочайшето Семейство поднасяме неутешимата тжга на
нашите български сърдца. Богъ да Ви утеши.
Председатель: Ялександъръ Маноловъ
в) Негово Царско

Височество Князъ Кирилъ .
София
Членовете на Бълг. народ, морски сговоръ и азъ
вседушно оплакваме неочакваната кончина на нашия По
кровитель и Взшь Височайшъ брагг, съ когото Вий ра
ботихте за издигането на Морска България. Приемете
нашите съболезнования. Всевиш-шятъ да упокои душата
на Великия ни Царь.
Председатель: Ялександъръ Маноловъ
г) Господинъ министра-председателя
професоръ Филовъ — София
Членовете на Бълг. народ, морски сгйворъ и азъ,
дълбоко ззтрогнати отъ неумолимата и неочаквана за
губа на Ц ря 05единитель и нашь Покровитель, изка
зваме на по1вителсгвото наш-.те сърдечни съболезнова
ния като Ви уверяваме, че ще рабогимъ за единомисли
ето и единодействието на българския народъ за запа
зване независимостьта на скжпого ни отечество.
Председатель: Ялександъръ Маноловъ
2. По решение на Гл. упр. тело", изпратена е била
делегация огъ Бълг. нар. морски сговоръ, която да
поднесе венецъ и приежтетвува на погребението тлен
ните останки на Нашия Покровитель, Царя-Обединитель
Борисъ III. Делегацията се състояла отъ гл; секрегарь
на организацията ни. инж. Теодоси Атанасовъ, отъ под
председателя на Софийския ни клонъ г. Крумъ Никодимовъ и отъ члена на упр. тело на сжщия клонъ г. Владимиръ Ннколовъ.
Делегацията се е явила, ..съгласно определената
о т ъ началника на протокола по погребението дата 4

септемврий, 15 часа и е положила предъ изложените въ
църквата „Алек. Невски" тленни останки венецъ отъ
живи цветя, който е билъ привързанъ съ лента съ надписъ: „НА НАШИЯ ПОКРОВИТЕЛЬ И ХРАБЪРЪ МО- ,
РЯКЪ — БОРИСЪ III. — ОТЪ БЪЛГ. НАР. МОР
СКИ СГОВОРЪ*.
3. По случай деня 1 септемврий именния день на
Н Величество Цзря Симеонъ II е х разменени следните
телеграми:
а) Ялександъръ Маноловъ
Председатель на Българския народенъ
морски сговоръ — Варна
Благодаря искренно Ваиъ и на членовете на Сго
вора за хубавите пожелания по случай именния день на
сина ми
Иоанна
б) Негово Величество Царя
София
Въ първия именъ день на Ваше Величество чле
новете на Българския народенъ морски сговоръ и азъ
Ви пожелаваме да растете и крепнета въ духа на Вашия
Великъ Баща за величието на Морска България. Да Ви
е честитъ.
Председатель: Ялександъръ Маноловъ
4. На 6 септемврий т. г. делегацията отъ страната
на Б. н. м. сговоръ, състояща се отъ глав. секрегарь
инж. Т. Атанасовъ, членовете отъ Гл. упр. тело г. г.
капитаните Георги Пецевъ и Стефанъ Цаневъ и председателя на Софийския ни клонъ г. Кирилъ Друмевъ, се
е явила при господинъ професоръ Г. Караивановъ главенъ ржководигель на „Бранникъ*, за да го поздрави
по случай назначението му на този високъ постъ и да
се осведоми по становището на новото ржководство на
„Бранникъ" относително решенията, взети въ конферен
цията, състояла се презъ дните 24—28 юний т. г., ре
шения изнесени въ кн,-5—6 на сгр. 93 отъ списание
то ни.
Господинъ професоръ Георги Караивановъ прие
делегацията много любезно й еж били разменени об
ширни пояснения по дейностьта на Б, н. м. сговоръ,
както и за отношенията на последния, като колективенъ
членъ на „Бранникъ* и като главенъ ржководитель на
водния споргъ въ България. На делегацията еж били
дадени уверения, че уговорените резолюции отъ бив
шата управа на „Бранникъ", възприети следъ общо об
мисляне, се напълно подържатъ и отъ сегашната упра
ва, и че не може да има никакво изменение по отноше
ние становището на „Бранникъ" къмъ Б. н. м. сго
воръ отъ това, което веднъжъ е било установено.
5. На 28 августь т. г. въ гр. Кавала е станало
тържественото пущане и кръщене на първия моторенъ
ветроходъ, погтроенъ въ българската корабостроител
ница на Тодоръ Желябовъ. По този случай на щастли
вия ссбственикъ, предприемчивъ и енергиченъ строитель,
е била отправена следната поздравителна телеграма:
Поздравяваме Ви сърдечно съ реализирания успехъ.
Пожелаваме скромната Ви корабостроителница да се раз
вива и украсява съ свободно развеващъ се български
трибагреникъ волните вълни нд скжпото ни Беломорие.
Председатель на Б. Н. М. С .
Ялександъръ М а н о л о в ъ
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К н и ж н и н а
Постжпили с ъ въ релакцията
1 Сп. . Х р а н а и ж и в о т ъ " , год. V кч. 1, ре
д а к т о р ъ д р ъ Зчх. Геновъ, — месечно списание за
практически знания по здравословно хрянене. диетика и п р о б л е м ъ на витамините 10 книжки годиш
но, заедно с ъ безплатно приложение — табло, а б з н^ментъ. 85 ла. чекова с / к а 5110, София, бул. Ферпинандъ № 90, т е л е ф о н ъ 74-51.
В ъ тая книжка се разглеждатъ интересни въпр о : и за значението на витамините при нъкои за
болявания, при бременность. аборти и др., храната
при ангина пекторисъ — отъ Д - р ъ И о н к о в ъ ; шип
ката като л е к а р с т в о — Д - р ъ Н а й д е н о в ъ ; диета
за стомашно и чревноболни; ж е л е з о т о като храна
и лЬкарство — Д-Р"Ь М а ж д р а к о в ъ ; хранене к ъ р
мачето — д р ъ Ф . К и с о в ъ и д - р ъ К . Е в с т а
т и е в ъ ; г р о з д е и гроздолЪчгние д - р ъ М а ж д р а к о в ъ ;
химороиди; м о р к о в и т е ; ' п р и г о т о в л е н и е на кочсераи
и н ж . х и м и к ъ Г. Р а ш е в ъ ; звсилвене зрението
ч р е з ъ храната, за захарина и др.

ни:

2. Сп. „ Г а з о в а з а щ и т а и а в и а ц и я " год. XIII,
кн. 7, р е д а к т о р ъ д р ъ Зах Г а н е в ь — месечно с п и 
сание за противовъздушна и Химична защита, а в и а 
ция, военни новости, открития и военно-химична
индустрия 10 кч гоциш-to, г б о н . 8 5 лв чекова с/<з
5П0.
София, бул Ф е р д и н а н д ъ № 90 тел. 74 5 1 .
3 Сп. „ М л а д е ж ь т а з о в е " год. I кн. I, списа
ние изъ живота на обединената европейска
младежь, п з д ъ гедачциита на Найденъ Г Ь м у к ч и е з ъ .
Списанието превъплотяаа борческата воля на мла
да Езропа и съдържа и-^ересни стати-» и с ъ о б щ е 
ния изъ творчеството на е в р о п е й с к и т е м л а д е ж к и
организации. Списанието се и з а р а щ а нв о г р а н и ч е н ъ
брой ч-т-пели. проявяващи и н т е р е с ъ к ъ м ъ п р о б л е 
ми^
на млгдежьтаАдрес-.:
Postfach 61.'

JUGENDSUF

Berlin

—

Wilmersdorf,

т. н.

С ъ д ъ р ж а н и е :
I. Царьтъ Обединитель, 2. Н. В. Симеонъ II, Царь на бъпгарит*, 3. Царь Борисъ Ш. Върхоненъ покровитель
на Б. н м. с. — проф д-ръ Ст. Коисуловъ. 4. Заветите на Царя-Морякъ — Ал. Маноловъ, 5. Негово Величество
Блаженопочившиятъ нашъ великъ Царь Обединитель Борисъ III, като норякъ и покровитель на Б. н. м,
сговоръ — Сава Н. Ивзновъ, 6. Н. В. Царь Борисъ III и Висшето търговсчо училише в ъ Варна като приморска
търговска академия — проф. Ст. Чолаковъ, 7. Царьтъ-Покровитель — Г. Славяновъ, 8. Спомени за покойния
Царь — П. Стояновъ, 9. Царьтъ-Спасятель — Н. Василевъ, 10. Кжде е английскиятъ фяотъ? — Куюджуклиевъ,
II. Най голЪмата конвойна битка на германските, подводници — X.. 12. Развитие на военното корабостроение в ъ втората половина на XIX в-Ькъ — В. Кугевски, 13. Търговскиягъ ф л о т ь в ъ войната — вице-адмиралъ Ломанъ, 14. Десантъ — Марко Поло, 15. Маслената следа — К., 16 Действията по море презъ мзрть 1943 г. — Ку,
17. Морето и българскиятъ народъ — Ем. Мутафовъ, 18. Морскиягъ конь — Л . Паспалеевъ, 19. Изъ живота и дейностьта на организацията, 20. Книжнина.

Редакцноненъ конитетъ: нап. - лейтенантъ В. Паспалеевъ,- д-ръ П- Д. Скопчезъ

Посетете Барна

Посетете Барна

ЕДЙНСТВЕНИЯТЪ
00 СВОЕТО
шШ9Ш»а«Е
Н КЛЙМАТЪ
МОРСКИ НУРОРТЪ
ВЪ ЮГОИЗТОЧНА
ЕВРОПА
*ег»**с-г*4

Великолепенъ плажть.

Най-модерно уредени морски студени и топли бани.

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

Максимална Л-ЕКОВИТОСТЬ

Категоризирани и нормирани хотели, пансиони, вили, квартири и ресторанти
Н а м а л е н и е з а п ж т у в а н е п о Б. Д. Ж . п р е з ъ с е з о н а .
Ч у д н и о к о л н о с т и з а еЕсс&урзии и и з л е т и , К р а с и в а п р и р о д а .

В:к'с.км

KLUV^

обедъ и вечерь въ морското казино. Д А Н С И Н Г Ъ - А Р Ъ
Устройваме морски тържества и забави.

К у р о р т ъ „СБ. КОНСТАПТИНЪ"
Прелестно кътче край морския брегъ за истинска почивка и отмора.
Плажъ — морски топли и студени бани.
Първокласенъ ресторантъ.
Джазъ.
Дансингъ.
Хотелътъ ремонтира нъ.
Стаит* снабдени съ течаща изобилна вода.
Ангажиране стаят* предварително.
Редовна връзка съ »Св. Константинъ" и околностит* на града чрезъ общинската превозна служба и
лодките на Морското крайбрежно плаване.
ЧН ВСИЧКИ СВЕДЕНИЯ, ЯНГЯЖИРЯНЕ НЯ СТЯИ И ДР., ОТНАСЯЙТЕ СЕ ДО КУРОРТНЯ ДИРЕКЦИЯ —
j n D-_n-mri " « *
ВЯРНЯ. ТЕЛЕФОНЪ № 22 97.
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О с н о в а н а в ъ 1907 год.

пълни мелнични
инсталации
водни турвини

земедшни машик
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чугунени трвби за
водопроводи
вончни видове
машинни части
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Най-добре пригодената вършачка за българските условия.

ДЪРЖАВНИ

миаи
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КАМЕНОВ.2е1ГЛЕНА М И Н А П Е Р Н И К Ъ
Търговс&и о т д е л ъ

ВСИЧКИ КЛИЕНТИ Н А В Ж Г Л В Щ Л
И БРИКЕТИ

Счетоводно отделение № 55435
28 февруарий 1943 год. — ПЕРНИКЪ

дьр- - '
ения

ДържввнитЬ мини сьобщаватъ, че поржчките за вжглища и брикети, начинвя отъ 1 мвртъ 1943 год
се изпълняватъ при следните цени;
"
Ценя за тонь, бранно вагонъ кината
Цени за тень, Франко вагонъ мината
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Ситни II 6 — 16 мм.
Ситни III 0— 16 мм.
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Ситни промити 6—16 мм.
0 - 1 6 мм.
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Ситни 0 — 2 0 мм.
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Едри
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Средни
Ситни 4 — 16 м м .
Отпадъци 0 — 4 м м .
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Е Ь ОТ РИ,
Корабите на Блгарското ръчно плаване (Б. Р. П.) ш в денонощна |
служба на родното ни стопанство. Тъ подьршатъ пътнически и товарни сьобще '
ние по Дунава, както въ нашитъ граници, така и далвчъ отъ гаь.
Пътувайте по Дунава съ корабятъ на Б. Р. П.
12

Използувайте всъкидневнитъ корабни товаропйтническа съобщения по българскнн Дунавъ, съ
български кораби — най-красивитъ, най-удобнитъ и най-бързитъ по цълин Дунавъ.
Интересувайте се за разписанието, както на новите двувинтови моторни, така и
на любимците на дунавци парни товаропътнически кораби на Б. Р. П.
Давайте стоките Ви да бъдатъ пренасяни отъ корабите на Б. Р. П. Те ще бъ
датъ разнесени бързо и сигурно по всички пристанища на Дунава, отъ Сулина до
Регенсбургъ.
Стоки отъ всекакъвъ видъ, предназначени за Сръдна Ьвропа или отъ тамъ за
България, се пренасятъ съ бързите товарни двувинтови моторни кораби на Б. Р. П. Те
съ снабдени и съ хладилни хамбари — единствени на целия Дунавъ.
За Вашите стоки съ на разположение и влекачите и шлеповете на Б. Р. П.
За пътуване или за превозъ на стоки по Дунава отнасяйте се до:

1£
g£
g£
££
р.
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Телефони 23-87 и 24-92

Телеграфически адресъ: РЪЧНОПЛАВАНЕ

|£
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Б Ъ Л Г А Р И,
Подкрепяйте редовното корабоплаване!
флотъ носи благополучие на страната.

Въ мирно време търговскиятъ

Въ военно време силниятъ флотъ е га

ранция за по сигурно опазване границите на Отечеството ни.

«Ш

Утре,

когато моретата ще б/кд&тъ свободни,

забродятъ къмъ близки и далечни пристанища,

и българските кораби

всеки тонъ българска стока

требва да бъде товарена на български параходъ.
За което и да е пристанище, ако има да товарите, най-напредъ потър
сете български параходъ.

«8

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО i

t*

ICTB0 ПОДЪРШД:

1. Пж.тничесЕса — стоЬова линия ,на бълтарсЕсото ЬраибрЗзз&ие.
2. Пжпни^ес&а — стоЬова д и н и с до пристанищата па Палестина
и Египетъ.
3. ПжтничесЬа— сгоЬова линия д о Анверсъ и в с е к о западно ев
ропейско пристанище н а Континента и Англия п р и достатъчно
товаръ.
S. Л е т н и туристически п ж т у в а и и я д о Царигрпдт. и обратно.
5. По споразумение м и ж е да с е отправи п а р а х о д ъ до всЬЬсо при
станище на Черно ис Ср^дизегкао морета.

«S3
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Пу

Пж-Тувайте и поверявайте сто&ите си на
параходите на Баьл.гарсЬ:ото ХърговсКо Па*
раходно Дружество, дало достатъчно доЬа^ Щ^
затедства ша. доб-ъръ пазитедь на
интересите Би
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