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

Основем» шитплъ и запасни фондове на 31 декемврнй 1933 година.

1,150,000,000 лева
НАПИТАЛЪТЪ Е НЕОГРАНИЧЕМЪ

Въ края на всъжа операционна година къмъ собственигБ банкови Е1
средства се прибавя и цялата чиста печалба.
ОБСЛУЖВА СЪ КРЕДИТЪ:
ЗемедълскигЬ стопанства, земедЪлскитъ кредитни и кооперативни потребителни
сдружения, ТБХНИГБ съюзи и водните синдикати; занаятчиитЬ и занаятчийските
кооперации; популярнитЬ банки и тъхнитЬ съюзи.
Д О С Т А В Я * Земеделски орждия и машини, подбрани семена за посЬвъ на зърнени храни и
***********:— фуражъ, меденъ сулфатъ (синь камъкъ) за пръскане и предпазване лозята и
овощнигЬ градини отъ болести и за защита отъ паразити; занаятчийски материали и пр.
П Р И Т Е Ж А В А * 1 б антрепозитни складове за пашкули съ пашкулосушилни въ главнитЬ бубоII .
1 отгледни и производителни села и градове, 8 модерни винарски избиН А Д З И Р А В А : Кооперативното розоварене и п о с р е д н и ч и за п р о д а ж б а т а и износа на
—— розовото масло.
П О С Р В Д Н М Ч И : За продажба и износъ за чужбина на земеделски произведения, събирани
—
огь кооперативните сдружения: тютюнъ, пашкули, розово масло, пр-Ьсни сухи
и консервирани плодове, зърнени храни и фуражъ, машини, сахтиянъ, килими и др.
З А С Т Р А Х О В А : Земеделските култури срещу градушка и други природни стихии; добитъка
срещу смърть и злополука; държавнитЬ и обществени имоти срещу пожаръ
и вършачкопритежателитЬ срещу гражданска отговорность.
ИЗВЪРШВА?
&

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

Седалище и управление въ София
100 клона и 50 агенции въ всички производителни, земедълски градове и села.
250 попул. банки въ ц-влата страна, които извършватъ влого-акредитивна служба.
Постоянна кооперативна изложба въ София—: произведения на занаятчийски произво
дителни кооперации и на занаятчии, членове при популярни банки и подвижна занаят
чийска изложба въ всички по-гол-вми центрове въ Царството.
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СГОВОРЬ
ОРГДЦЪ ЦД БУМАРСКИЛ ЦДРОДШЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
Година 16.

Урежда

Б р о й 1.

Варна, януарий 1939 год.
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Б Ъ Л Г А Р С К О Т О МОРЕ
Открита стои и задачата за излаза ни на
Изминалата 1938 година, можемъ да каБгьло море. Отъ този излазъ еж заинтересовани
жемъ, бгъ плодоносна за българското море.
Тя остана записана въ нашата история най- и севернитгь ни съседи, както и още по-северната
напредъ съ приноса за бждещето сериозно разви братска Полша. Тгъхната заинтересованость, по
тие на дунавския ни търговски флотъ, който следъ силата на жизненитп> имъ интереси, имъ налага
две години ще стжпи засиленъ въ строя на бъл да ни дадатъ своята подкрепа.
Предстои да се организира и отбраната на
гарското стопанство и ще влгьзе въ международния
воднитгъ
ни граници. Тукъ тргъбва да се погледне
транспортъ на ргьката.
презъ очитгъ на модерната военна наука, съ повече
Много и много разумни и сериозни българи предвидливость, като се почерпи примгьръ отъ съ
съзнаватъ голгьмото за България значение на ду седни и далечни страни. Тгъзи, които носятъ отнавския пжть съ народенъ плаващъ съставъ. За съ говорность за това организиране, тргъбва да иматъ
жаление други, сжщо мнозина, още не, виждатъповече вгьра въ жизненото значение на военния
ясно картината, а увлгъчени въ едностранчиви флотъ, и тргъбва да изоставятъ личнитгь амби
разбирания, надъхани отъ шовинизма на специал- ции. Не бива по такъвъ жазненъ за сжществуваностьта, не виждатъ нищо повече отъ своето дгьло нето на страната ни въпросъ да се говори нато
— липсва имъ държавническиятъ погледъ.
чели на различни езици.
'• Презъ 1938 год. морското ни корабоплаване
Уреждането на бждещето управление на
се сдоби съ новия товаро-пжтнишки параходъ морския ни търговски флотъ е много отговорна
„Шипка",. отличенъ и сполучливъ плавателенъ задача, която тепърва ще се разглежда. Дано тукъ
сждъ, еднотипенъ съ парахода „Варна". За тгъзи се отхвърлятъ личнитгь интереси, дано се решава
параходи дори много чужди моряци ни завиждатъ. държавнически и съ познания. Тргъбва внимание,
Постави се и началото за създаването на за да се не върне назадъ едно тръгнало вече добре
новия ни воененъ флотъ, и ние искаме да вгърваме, дгьло. Очакваме отъ държавата по-голгьмъ разче скоро ще бждемъ зарадвани да вид имъ по на махъ, както и подобава на държавнитп> работи:
шето море първия ни съвремененъ модеренъ ко- живпемъ въ време на творчество и бързина, и съ
битията не тргъбва да ни изпреварватъ.
рабъ, колкото и малъкъ да е той.
Днесъ-утре ни се налага да се замислимъ за
Но старата година ни остави и едно доста
тежко наследство: новата година ще има да се едно централно управление на морското ни дгьло,
справя съ единъ много сериозенъ въпросъ, нареченъ тъй както сеуправляватъ желгъзницитгь. Изпъква
.Дунавска Европа", разрешението на който може въпросътъ за .Дирекция на корабоплаването''. Безъ
би ще окаже влияние и върху нашата стопанска такава дирекция морето и Дунавъ не ще легнатъ
независимостъ, най-малкото. Този въпросъ не може въ управлението като държавна необходимость,
да се решава уединено: неговото разрешаване иска като държавенъ въпросъ, развитието и разреше
приятели, добре поставена комбинации, добре раз нието на който трп>бва да заема първенствуващо
брани интереси, добра воля и погледъ доста години мпето въ държавнитгъ мгьроприятия. И тукъ
напредъ; при това разрешаване не тргъбва да бждетргьбватъ хора подготвени и честномислящи.
Ето предъ какво сме изправени въ началото
влагана грандомания и неотстжпчивость отъ наши
съседи..Не се ли разреши правилно този въпросъ, на новата година. Нека всички членове на Българ
Народенъ Морски Сговоръ и приятелиттъ на
— а това зависи най-малко отъ насъ, — всички ския
неговата идея бждатъ винаги вгьрни бойци на
дунавски държави ще има дълги години да съжа- фронта на българското море!
ляватъ.<

Морски с г о в о р ъ
Контръ-адмиралъ Вариклечковъ

Ф Л О Т Ъ И АРМИЯ
Въоръжените сили на всъка държава се сьстоятъ оть сухопжтни войски (армия), огь въздушни
войски (военна авиация)и отъ морски войски (воененъ флотъ).
Предопределени отъ своето предназначение и
ограничени отъ самата природа — всъка отъ ТЕЗИ
три вида войски има своя природенъ елементъ, въ
който всъка за себе си е единствено способна за
действие и е незаменима отъ никоя отъ другитъ
останали видове войски. Така : армията действува
въ своя елементъ — сушата, въздушните войски—
въ въздуха (обикновено надъ сушата) и флотътъ въ
моретата и океанитъ и въ въздуха надъ тъхъ,
Както сухопжтната армия не е еднородна и
се състои отъ разни родове оржжия (пехота, арти
лерия, конница, инженерни части и др.), сжщо така
флотътъ има своите родове оржжия, макаръ и не
тъй ясно и тъй категорично очертани както въ су
хопжтната армия. ФЛОТСКИТЕ родове оржжия еж:
морската артилерия, бръговата артилерия, торпед
ното оржжие, минното оржжие съ противоминнитв
средства, подводното оржжие съ противоподводните средства, флотската авиация съ противовъз
душните средства и пр. Тактически и оперативно
ТБЗИ отделни оржжия се използуватъ поставени въ
различни пропорции по разнитъ видове и голе
мини кораби (линейни кораби, кръстосвачи, изтре
бители, торпедоносци, подводници, самолетоносачи
и пр.), въ водата непосредствено (мини, противоминни средства, противоподводни бомби, мрежи
и пр.) или по самитв крайбрежия (флотски бази,
брегова наблюдателна служба, противовъздушна
отбрана, брегова артилерия и пр.)
За вс^ка държава, която има морски бръгъ
или плавателни ръки, наличието на воененъ флотъ
е отъ първостепенна важность. Флотътъ представ
лява за съответната държава икономическа, поли
тическа и чисто военна необходимость.
Икономическа — защото той осигурява и пази
корабоплаването, морската и ръчна търговия съ
морскитй и р%чни пжтища, КОЛОНИИТЕ И колони
алното спокойствие и риболова на съответната
държава.
Политическа — защото, особено въ мирно
време, флотътъ е единъ великолепенъ инструментъ
на държавата въ международната политика (по
литически посещения, икономически блокади, ем
барго, флотски демонстрации за политическо давление и пр.).
Военна — за водене морската война, за бло
киране, за икономическото и стопанско изтоща
ване на противника, за отбрана на собствените
крайбрежия и колонии и за съвместни действия
съ своята сухопжтна войска.
Наличието въ комплекса на въоржженитЬ сили
въ една държава на воененъ флотъ е отъ първо
степенна важность преди всичко за сухопжтната
армия на тази държава, и тази необходимость
е толкова по-гол/Ьма, колкото сухопътната
армия в ъ сравнение с ъ своигв вероятни про
тивници е по-малочислена.
Не може да не се признае, че решителниятъ факторъ за изхода на войната на сушата, безъ да под

ценяваме значението на духа, въоржжението, под
готовката и командуването, все пакъ остава коли
чеството. Дори недостижими военни гении като
Янибалъ и Наполеонъ въ края на краищата бъха
смазани само отъ численото надмощие, въпреки
че имаха за противници армии, командувани не
само отъ негениални, но дори отъ съвсемъ обик
новени началници.
Ето защо отъ еждбоносна важность, особено
за по-малочисленитъ армии, е да могатъ да изпол
зуватъ на сухопжтния театъръ, особено на главния
операционенъ такъвъ, кждето ще се решава побе
дата, всичките си и безъ това малочислени сили.
ВСБКО принудено или непринудено отделяне на
такива отъ главния операционенъ театъръ за други
цели е обикновено непоправима загуба за и безъ
това по-малочислената армия.
Десанти задъ фланга или въ тила на по-ма
лочислената армия, направени отъ по-многочисления противникъ, който отъ своите повече дивизии
лесно и безболезнено може да отдъ\пи неколко отъ
главния операционенъ театъръ или можа да ги
докара отъ вжтрешностьта на своята страна,
еж обикновено катастрофални за по-малочисле
ната армия.
Стоварването на противниковъ десантъ по
крайбрежието, въ флангъ или тилъ на по-мало
числената армия се отразява фатално за биещитв
се на главния операционенъ театъръ нейни диви
зии (стратегически обходъ на фланга, ударъ въ ти
ла на армията, прекжеване на главнитъ комуника
ционни линии на сжщата).
Десантътъ или се явява въ тилъ на действующата на главния операционенъ театъръ сухо
пжтна армия, прекжева комуникацията й, обкржжава я и предизвиква нейната катастрофа, или
създава новъ и нежелателенъ сухопжтенъ опера
ционенъ театъръ, който тръбва да се заеме отъ
пехотни дивизии, отнети отъ главния операционенъ
театъръ (отслабване на главните усилия и раздро
бяването на средствата за борба), или, най-малкото,
. временно отнема дивизии отъ главния операцио
ненъ театъръ за отбиване на десанта и отхвърля
нето му обратно въ морето и то сигурно въ найнежелания за по-малочислената армия моментъ,
когато, навърно, отнемането на дивизии отъ главния
фронтъ на по-малката армия ще е отъ еждбоносна
важность, поради водящето се , тамъ решително
сражение.
Наличието на боеспособенъ, макаръ и отбранителенъ флотъ предъ крайбрежията на страната
съ по-малочислената армия (изтребители, торпедо
носци, торпедни лодки, подводници, минни заграж
дания, брегова артилерия, флотска авиация), флотъ
достатъченъ за да поддържа сигурната отбрана
на крайбргъжието, е н а с ъ щ н а нужда, п р е д и
всичко, за самата по-малка сухопътна армия,
защото осигурява нейния флангъ и тилъ и я пред
пазва отъ раздробление на силитъ въ избранъ отъ
противника и най-малко бпагоприятенъ за нея
моментъ.
Използуването на всички разполагаеми ди
визии отъ по-малочислената армия на главния и
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Д а с а н т ъ на Дарданелит-в п р е з ъ свЪтовната
в о й н а — д е б а р к и р а н е н а Ю5 ми. о р ж д и е ,
натоварено на понтонъ.
решителенъ операционенъ театъръ може да се
осжществи и се осигурява изключително и един
ствено само отъ нейния флотъ, приведенъ въ по
ложение и възможность да бдще осигуренъ защитникъ на крайбрежията на своята страна.
Наличието на достатъчно силенъ отбранителенъ флотъ, въ състава на който требва да има
необходимото число изтребители, торпедоносци,
торпедни лодки и флотска авиация, дава възмож
ность на командуването на по-малката страна, при
нужда, да изнесе действията на флота по цгьлия
просторъ на морето, да произведе редъ разруше
ния и да създаде множество угрози и опасности
по противниковото крайбргьжие, съ флотската
авиация да произведе разрушения или да създаде
угроза отъ такива въ вжтрешностьта на против
никовите крайбргъжия и с ъ всичко това да
о т с л а б и главния противников-ь фронтъ, като
предизвика отнемането на противникови сухопжтни
сили отъ главния театъръ за засилване на отбра
ната на крайбргъжията му. Освенъ това, макаръ
и по-малкия, но добре снабденъ и добре командуванъ отбранителенъ флотъ м о ж е да затрудни
или с ъ в с е м ъ да прекрати противниковата
комуникация п о море и да направи невъз
м о ж н о н е г о в о т о снабдяване, като материално
затрудни противника и съ това създаде редъ
преимущества за воденето на войната отъ по-мал
ката страна. Л знае се, че при съвременната
война затрудненията по снабдяването мрже да
имать дори и решително значение за нейния изходъ (българитЬ на македонския фронтъ 1918 г.).
Не требва сжщо да се забравя, че блокадата
и п р е к ъ с в а н е т о на противниковите морски
с ъ о б щ е н и я или с а м о затрудняването имъ,
ч е с т о пжти иматъ много по-голЬмо значение
за крайния и з х о д ъ на войната, отколкото
д о р и гол-ЬмитЪ сухопътни победи (Наполеонъ
въ Египетъ, Германия и съюзниците й въ Светов
ната война).
Блокада при сегашното състояние на военно
морската техника може да поддържа и единъ
сравнително слабъ флотъ, но имащъ добро и ра
зумно командуване и снабденъ съ добри изтреби

тели, подводници, торпедни лодки и флотска
авиация.
Наличието на изтребители, торпедоносци, под
водници, гол-вми торпедни лодки, флотска авиация
и пр. въ макаръ и отбранителния флотъ на помалката страна може да се използува а за пре
късване на превоза на противниковитп, части по
море. При известна география на противниците
това може да се отрази твърде зле върху съсрЪдоточенИето въ началото на войната на по-многочисления противникъ, и съ това да се даде възмож
ность на по-малката армия да използува толкова
необходимото й за успаха изпреварване на против
ника на главния операционенъ театъръ по отно
шение на нанасянето главния и решителенъ ударъ.
Безъ флотъ по-малката армия не ще има това
преимущество, ще бжде застрашена отъ десанти,
ще требва постоянно да се озърта за фланга и
тила си, които се опиратъ или еж въ близость на
морето или на плавателната рЪка, и не ще може
да разчита въ никой случай на крайния успъхъ.
Мисъльта „средствата, съ които би се създалъ флотътъ, да се използуватъ за увеличение
на числото на сухопътните дивизии" е изъ осно
ви погрешна. Често пжти малката държава нЪма
да има необходимия за създаване на повече
дивизии контингентъ отъ хора, а и.да го има— въ
повече създадените дивизии все пакъ не ще могатъ да се използуватъ на главния операционенъ
театъръ, а ще тр-Ьбва да бждатъ изпратени по
крайбрежието, за да предпазватъ фланга и тила
на своята главна армия срещу угрози, идващи откъмъ морето. Но и наредени по крайбрежието,
тЬзи дивизии въ никой случай не ще могатъ задо
волително да изпълнятъ назначението си:
Защото десантътъ не се отбива само на бръта,
следъ като той излезе на сушата, а се пресреща
и унищожава още въ морето, дори още въ самитЬ
противникови пристанища.
Защото тези отделени за отбрана на край
брежието дивизии никога не могатъ да иматъ
подвижностьта и превозния капацитегь на фло
та, па макаръ и да еж най-модерно моторизи
рани. Те вевкога ще бждатъ изненадвани и изпре-

4

-

Морски с г о в о р ъ

варвани отъ противниковия флотъ по отношение нергично командуванъ отбранителенъ флотъ с ъ
на времето и местото на десанта и ще се явяватъ своята угроза за комуникацията на десанта може
тамъ, когато противникътъ вече имъ е създалъ съвсе'мъ да въздържи противника отъ такъвъ, доновъ фронтъ.
като и най-образцовитв отбранителни дивизии по
Защото тъзи дивизии представляватъ по отно- крайбрежието не могатъ въ нищо да повлияятъна
шение на крайбрежието и противниковия флотъ противника върху пълното, свободно и безоггасно
единъ напълно пасивенъ елементъ, който очаква използуване на морето и морскитъ пжтища.
идването и волята на противника и никога нъма
Отбраната на крайбръжията съ сухопжтни,
инициативата, а требва само да отбива нанасяните дори най-модерно моторизирани войски е напълно
му удари.
пасивна, докато отбраната на крайбръжията дори
Защото влиянието на тъзи дивизии не може и съ малъкъ, но добре снабденъ съ модерни ко
да се разпростре нито на единъ километъръ на- раби флотъ може да бжде най-активна и пести
вжтре въ морето, докато и най-малкиятъ, равенъ много отъ силите на сухопжтната армия. Л нима
по парична стойность на ГБХЪ флотъ, не само от- точно ние, военнитъ, които добре познаваме както
бранява много по-ефикасно своето крайбргъжие, принципите на войната, така и тъзи на боя, тръбва
но може да развие угрозата си по отношение на да си задаваме въпроса: „Кое е за предпочитане
противника по цгьлото море, по противниковите
— пасивната отбрана на крайбрежията, осжщекрайбрп>жия и по отношение на противниковия
ствявана отъ сухопжтнитъ части, или активната таподвозъ и снабдяването му по море, — действия кава, осжществявана отъ флота?
немислими и недостижими за сухопжтнитъ- дивизии.
Заключението? ПО-ГОЛЪМИТБ държави, разпоИ, най-после, всеки десантъ следъ сполучли- лагащи съ по-многочислени армии, които могатъ
вото му произвеждане предполага сигурна кому- свободно да отдълятъ необходимите дивизии за
никация по море. Ако тя бжде компрометирана, отбрана на крайбрежието си и все пакъ на главдори и блестящитв успехи, постигнати отъ десан- ния операционенъ театъръ да останатъ достатъчно
тиранитЬ войски на сушата, се обръщатъ въ го- силни, могатъ да си позволятъ лукса да нгьматъ
л^ма нула, и десантътъ.се проваля (Наполеонъ въ флотъ и да отбраняватъ напълно пасивно, съ суЕгипетъ). При отбраняване на крайбрежията
хопжтни части, морските си крайбрежия, но тъкмо
безъ флотъ сполучилиятъ противниковъ десантъ за по-малкитгь държави съ сравнително
по-малое вече осигуренъ и постига 100°/о своитгь опера- числени сухопжтни армии, независимо отъ стетивни и стратегически цели (англичаните въ Ис- пеньта на тгьхното въоржжение, духъ, подготовка
пания 1809 г„ Уелингтонъ въ Белгия 1815 г., съг- и командуване, е о т ъ първостепенна важность
лашенцитв въ Солунъ 1918 г. и сега ЯПОНЦИТБ въ наличието в ъ държавата на б о е с п о с о б е н ъ , тоженъ Китай — Ямой и Кантонъ 1938 г.), а когато макаръ и малъкъ отбранителенъ, но в с е
крайбрежията се отбраняватъ съ флотъ, д а ж е пакъ г о д е н ъ и за активни действия в о е н е н ъ
и 100% успЪлиятъ десантъ после м о ж е да ф л о т ъ , защото такъвъ ф л о т ъ най-добре икобж.де проваленъ отъ действията на отбра- номисва СИЛИТЕ на по-малката армия, з а п а з нителния ф л о т ъ (Наполеонъ въ Египетъ 1798/99 ва нейната стратегическа и оперативна с в о година, съглашенцитв при Дарданелитъ — гер- б о д а на действие н осигурява о п о л з о т в о р я манскитЬ подводници 1914/15 г.).
ването на н а н е с е н и т е о т ъ нея п о б е д и на
Най-после, дори самото наличие на против- сушата.
никовъ макаръ и малъкъ, но добре снабденъ и еПоуката отъ всичко това за малка България?
СЯ
Мария Матеева

ОБИЧАМ^Ь ТЕ, М О Р Е !
Обичамъ те, море, и въ мракъ и въ светлина!
Обичамъ те и въ буря, и въ покой,
И твойта необятна ширина
И твоя шумъ, и стонъ, и вой!
Далечъ отъ тебе чезна въвъ нощьта
Безъ хоризонти, безъ небе и радость,
Далечъ отъ тебе гасна въ пустота —
Жадувамъ твоята прохлада!
Въ кръвьта ми вливашъ свътла свежесть
И съ вихъра отнасяшъ ми скръбьта,
Щомъ люшне бурята вълнитъ ти метежни
Душата ми лети въ безкрайностьта —
И тамъ залъна въ чиста светлина —
Тя, малка капчица отъ ведрия безкрай,
Трепти подъ твоя стонъ и вой.
Обичамъ те, море, и въ буря, и въ покой!

Лейтенантъ Паспалеевъ

ЛИНЕЙНИТЪ К О Р А Б И
Световната война, която изобилствуваше съ
многобройни сражения и сблъсквания едвали не
по всички океани и морета, послужи като нагледна
проверка на идеите, вложени въ основата на съв
ременните линейни кораби. И въ резултатъ на
тази проверка се оказа, че появата на новигв
класи оржжие — подводното и надводното и свет
кавичните торпедни изтребители — създаде неби
вала още заплаха за линейния флотъ, като разклати
вложената въ него идея. Войната компрометира
доктрината за господството на линейния корабъ
по морета, по силата на която доктрина се сми
таше за неопровержимо, че мощниятъ линеенъ
флотъ господствува тамъ, кждето се намира послабъ флотъ, и че последниятъ не е въ състояние
да предприеме каквито и да било ' операции, до
като силниятъ флотъ се намира наблизо.' Наедно
съ това войната ни показа, че линейниятъ бой не
решава още войната по моретата. А по-късниятъ
напредъкъ на подводното, минно-торпедното и въз
душното оржжие още повече дискредитира тази
доктрина. Линейниятъ флотъ се оказа каточе изблъсканъ отъ повърхностьта на моретата къмъ
просторите на океанигЬ.
Борбата на народитв по ТБЗИ простори за
океанските световни лжтища доведе до стихийното
развитие на средствата за взаимно изтребване.
Започналото се съперничество предизвика есте
ственото въ такива случаи съревнование въ изобретателностьта на умоветв. Най-необузданата фан
тазия, която не се е лрисънвала и на Жюлъ Ьерна,
започна да се въплътява въ живота. Днесъ линей
ните кораби се превърнаха въ невиждани дори и
въ Скагеракския бой електрифицирани мастодонти,
боевитЬ мостове само на които представляватъ
'отъ себе 1 си цъли небостъргачи, наситени съ смай
ващи прибори за управляване на МОГЖЩИГБ СИЛИ
на разрушението. Изглежда, че нищо не е страшно

на такъвъ великанъ. Гърмежътъ и огъньгь еж го
родили, гърмежъ и огънь ражда той
Но каква равностойность отъ народенъ трудъ
е потребна, за да се създаде такова чудовище!
Изразена въ злато, тази равностойность е минимумъ 12 милиона фунта стерлинги (близо петь ми
лиарда лева). Но не е достатъчно да се построи чу
довището. Требва още да му се придаде нервна
система съ висока чувствителность, да се влее въ
жилите му кръвь, да му се вдъхне душа, за да
затупти сърцето му, да може чудовището да диша,
да се движи, да се бори и да побеждава. Гениятъ
на човека даде всичко това; Той оживи стоманата
съ енергията на електрическата кръвь и й вдъхна
наистина дяволската сила да хвърля задъ хоризонта
гърмове и мълнии, безъ да изисква отъ обслугата
почти никакво физическо усилие. Но сега и това
вече не задоволява гения на • разрушението.. Въ
борбата си „за мъсто подъ слънцето" човъкътъ
започна да дири о щ е по-голъмо увеличение на
разрушителнигк сили. Предъ нашигв очи размЪритЬ на чудовищата растатъ не съ дни, а съ ча
сове, катооставятъ далечъ назадъ онези, които се
бЪха срещнали въ Скагеракския бой и ни се стру
ваха за свръхъ-великани. Днесъ водоизмъстването
на линейнигв кораби надмина вече 42,000 тона.
Толкова напредващиятъ ръстъ на мастодонНИГБ не може, разбира се, да се не отразява найпагубно върху бюджета на тази или онази държава, и
въпреки това надпреварването продължава. Всвко
увеличаване на водоизмъстването на линейнигЬ
кораби предизвиква грамаденъ
допълнителенъ
разходъ за разширяването на заводите, басейните
и пристанищата, за отчуждаване на потребните за
това земи и за създаването на нови корабострои
телници, докове и разни други необходими сьоржжения, не говоримъ вече за техническия персоналъ
и работните ржце, които сжщо растатъ прогресивно.
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Напримъръ за започналата преди няколко месеца
въ Франция постройка на свръх ь-дреднаутигв
„Ришельо" и „Жанъ Бартъ" стана нужда още отъ
самото начало да се изразходватъ много милиони,
за да се построи за ТБХЪ специално „легло" съ
размери 200 на 300 метра, и да се преусгроятъ
напълно съоръженията на корабостроителницата.
Но освенъ финансовите и стопанските жертви
увеличаването на водоизмъстването влече за НБКОИ
държави и множество опасности отъ военно-политически характеръ. За Съединените щати, напримеръ, по-нататъшното увеличаване на водойзмъстването на военните кораби граничи едвали не съ
катастрофа поради зависимостьта на корабнигв
размери отъ баражигв на Панамския каналъ. За
плашващата невъзможность да се използува този
каналъ за прехвъолянето на НОВИТЕ великани отъ
единия океанъ въ другия предвещава сериозни
стратегически затруднения, а можеби и загубване
на морското могжщество, следователно и на из
вестна часть отъ международното политическо влия
ние. Предъ Съединените щати се изправя трудна
дилема: или да прокопаватъ новъ още по-грандиозенъ каналь, или да построятъ втори флотъ —
атлантически, който да не отстжпва на тихоокеанския; но това едвали е достижимо дори за Аме
рика. Понятно е защо Вашингтонъ полага и про
дължава да полага всички усилия, за да ограничи
чрезъ международни споразумения водоизмъстването на линейните кораби. Обаче неговиятъ скритъ
врагъ — Токио — умишлено не се съгласява на
това; напротивъ, като отказва да се присъедини
къмъ лондонската морска спогодба отъ 1936 год.,
той бърза да започне постройката на два свръхъдреднаута отъ по 42,000 тона водойзмъстване,
острието на които е насочено право срещу Аме
рика, тъй като такова водойзмъстване явно над
минава пропускателната способность на Панамския
каналъ. Какъ ще отговарягь на това Съединените
щати? И изобщо кжде е предълътъ на вършеното
безумие? Нъма никакво съмнение, че ако народите
не се споразумъятъ, работата не ще се ограничи съ
42,000-тоннитъ великани. Фактътъ, че се построиха
трансатлантическите лайнери „Нормандия", „Куинъ
Мери" и „Куинъ Елизабетъ", които достигатъ 85,000
тона при скорость 30 вжзла (почти 56 километра)
ни предопределя, че отъ гледна точка на корабо
строителната техника водоизмъстването на линей
ните кораби още не е дошло до крайната граница.
Страшно е да се помисли, въ какво ще се излъе
разрушителната сила на тъзи колоси на утрешния
день.'
Ние токущо видехме, каква равностойность
отъ народния трудъ е потребна, за да се създадатъ т^зи страшилища. А въ сжщность те не еж
повече отъ великани съ глинени крака. До поясъ
те действително еж въоржжени и защитени чакъ
до зжбитъ, но по-долу еж безобразно оголени.
Нищожното торпедо — обикновена пура за ТБХнитй уста, което има всичко на всичко нъкаквиси
триста килограма „тютюнъ", съ единъ сполучливъ
ударъ може да повали и да потопи който и да
било отъ тЬхъ. На дълбочина отъ 3 до 5 метра
нема поясъ отъ броня, но именно на тази дълбо
чина атакува торпедото, а радиусътъ на разруши
телното му действие е такъвъ, че обхваща площь
отъ около 70 квадратни метра. Можете да си пред

ставите, какъвъ отворъ се пробива! . . . Но още
по-страшна е аеробомбата. Нейниятъ взривъ е опасенъ дори ако бомбата (въздушното торпедо) падне
наблизо.'При ОПИТИТЕ съ хвърляне на бомби въ
Америка презъ 1925 'г., когато аеропланитв атаку
ваха линейния корабъ „Вирджиния"— жертвата на
опитите, въ кораба попаднала само една бомба
отъ 500 кгр.; останалитк десеть паднали въ водата
на разни разстояния. Следъ. десеть минути корабътъ се преобърналъ и потъналъ . . . Другъ пжть,
при ОПИТИТИГБ надъ линейния корабъ „Вашинг
тонъ" една бомба тежка 1972 кгр. паднала въ во
дата на десетина метра отъ носа, а двегв останали
сжщо толкова тежки, легнали едната на 20 метра
, вдъсно, а другата на 4 метра • отзадъ. Всички из
бухнали въ водата. И ето че бомбата, която избух
нала отзадъ, откженала като съ ножъ цълата кърмова часть на ; великанския корабъ. Следъ 2 ми
нути и 43 секунди бронираното чудовище се обър
нало съ подводната си' часть нагоре. На какъвъ
въ сжщность, тъничъкъ косъмъ виси животътъ на
ТЕЗИ великани! А пъкъ колко трудъ, енергия, умъ
знания, опитъ и пари се влагатъ въ т ъ х ъ . . .
'
Привеждамъ по-долу извадка отъ рапорта на
минния офицеръ на австроунгарския линеенъ ко
рабъ „Сентъ Ищванъ", отлично илюстриращъ този
жизненъ косъмъ. Това станало презъ пролЬтьта
на 1918 г., когато единъ отредъ отъ два австрий
ски дреднаута и флотилия отъ торпедоносци билъ
атакуванъ отъ единъ нищоженъ въ сравнение съ
твхъ италиянски торпеденъ катеръ-изтръбитель. Ето
какъвъ резултатъ се получилъ:
.Въ 2 часа презъ нощьта, — донася въ своя
рапортъ минниятъ офицеръ, — азъ постжпихъ на
вахта. Около 3 ч. 30 мин. замъждука зората, но
на западъ беше още тъмно. Командирътъ заповяда
да провъриме мъстата на пазещите ни торпедо
носци. Въ това време, когато азъ докладвахъ, че
ти всички еж по местата си, се чуха два остри
взрива: единиятъ подъ командния мостикъ, а вториятъ на кърмата. На запитването ми по телефона
отдолу отговориха, че въ кърмовото отделение на
пещитъ- се появила вода, но че въ преднитъ котли
налъгането продължава да се държи на ,шесть
атмосфери. Но веднага почти наклонътъ на кораба
се увеличи до 7 градуса, и на мостика ми преда
доха, че водата започва да залива НОСОВИТЕ пещи.
Скоро се лишихме отъ пара, светлина и радио, а
главно отъ възможностьта да действуваме съ ПОМ
ПИТЕ. Наклоняването се увеличаваше съ по единъ
градусъ на ВСЕКИ четвърть часъ. Въпръки това обслугата се държеше добре и работЬше неуморно.
Вследствие на засиления наклонъ два котела въ
залетия секторъ излязоха изъ водата, което даде
. възможность да ги запалимъ и да получимъ пара
за ПОМПИТЕ. Макаръ двата котела да работЬха до последния мигъ, ПОМПИТЕ все пакъ се оказаха без
силни противъ стихийния напоръ на водата, която
нахлуваше въ кораба. Водата пробиваше водонепропускаемитБ прегради и проникваше навредъ.
ОПИТИТЕ да се спустне върху пробития борть пластирътъ за запушване се оказаха сжщо напраздни,
поради недостатъчните размъри на пластира и невъзможностьта да се определи точно мЪстото* на
пробива. Сжщо не сполучиха и МЕРКИТЕ за борба '
съ наклоняването чрезъ потопяване на противопо
ложните сектори: КИНГСТОНИТЕ се намираха въ дол-
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нитЪ отделения на кораба, кждето бъше невъз
можно да се проникне. Въ б ч. й 5 мин. сутриньта
наклонътъ стана заплашителенъ. Предъ себе си
азъ видъхъ оголилата се подводната часть. Съ не
имоверни. усилия, пълзешката достигнахъ до стра
ничния килъ, но едва се уловихъ за него, и корабъть се преобърна.' Водозъртежътъ на нъколко
пжти ме всмуква въ дълбочината, но въ края на
краищата благодарение на спасителния поясъ бъхъ
изхвърленъ на повърхностьта. Изъ водата стърче
ше само дъното, което изригваше вода и пара"....
Доколко изобщо еж чувствителни линейните
кораби къмъ торпедните атаки (въздушни, под
водни и надводни), свидетелствува загиването ми
налата година на испанския линеенъ корабъ
„Еспаня" и новия кръстосвачъ „Балеаресъ". Не
по-малко характерни случаи имахме и въ епохата
на световната война'. Ето единъ отъ ТБХЪ:
На 21 септемврий 1914 г. три английски кръ
стосвана „Дбукиръ", „Креси" и „Хъгъ" се намирали
на стража въ Северно море. На разсъмване, ко
гато тъ се движели въ строй фронтъ съ интервали
по 2 мили, до дтзения бортъ на -Ябукиръ" вне
запно избухналъ силенъ взривъ. Кръстосвачътъ започналъ да се наклонява нв ДЕСНИЯ СИ бортъ. Ко
гато наклонътъ достигналъ 20 градуса, по-нататъш
ното навеждане на кораба каточе спряло. Но изведнъжъ той остро се люшналъ и. . . се преобърналъ. „Хъгъ" се впусналъ да спасява хората, но
веднага потъналъ, торпилиранъ отъ сжщия подводникъ („08—9"). Отъ „Креси" забелязали нови
торпеда, но не успали да ги отбътнатъ. Две тор
педа се ударили въ борта му. И този кръстосвачъ
последвалъ другаригв си. . . Пакъ тъй показателно
е и загиването на английските линейни кораби
„Одъшиусъ", „Едуардъ VII", „Триумфъ", „Маджестикъ" и „Ирезистиблъ", на рускитъ „Пересветъ
и „Палада", на френските „Голуа" и „Буве" и на
много други. „Одъшиусъ" се борилъ десеть часа
за живота си. Повреденъ му билъ само единъ
секторъ задъ машината, но поради неизправностьта
на люковеттз и неправилното устройство на гърловинитъ въ подводната часть и на водосточните
тржби въ банята на огняригв, водата постепенно
прониквала изъ повредения секторъ въ съседния,
и н-вмало никаква възможность да бжде спр-вна.
Много умове работятъ сега надъ въпроса за
непотопимостьта на линейнитв кораби и надъ раз
работката на система за тъхната противоторпедна
защита, но е трудно още да се каже н%що за ре
зултатите. За сега на лице има две прдтивоторпедни системи: английска и американска. Първата

система се състои отъ специални външни бортови
надстройки, тъй нареченитв „були", които обхват
щатъ цълата подводна часть на кораба; американ
ската е въ видъ на редица добавъчни надлъжни и
напречни прегради, построени вжтре въ подводт
ната часть на коритото. БулевигН надстройки еж
вече поставени на английския линеенъ кръстосвачъ
„Худъ", благодарение на което неговото дъно е
добило видъ, като че се е подуло. Подуването об т
хваща дъното по цялата му дължина и образува
н^що като поясъ, задъ който се намира раздвленъ
на сектори коридоръ,- който се съобщава съ външ
ната вода. Задъ този коридоръ, който е ограниченъ
отъ бронирана преграда, еж поместени нефтените
отдъления съ филтриращи прегради за въ случай
че преградата на неертения секторъ бжде повредена.
Тукъ идеята се заключава въ хипотезата, че за
изтласкването на водата въ взривания булевъ сек
торъ ще отиде значителна.часть отъ енергията на
взрива.
По американската система за противоторпедна
защита, между външния бортъ и надлъжната пре
града, която отделя жизнените части на кораба,
се поставя цъла мрежа отъ водонепропускаеми
прегради на разстояние около единъ метъръ една
отъ друга. Получава се редица малки сектори. Отъ
ТБХЪ най-близкиятъ къмъ външния бортъ е празенъ,
а останалитв три еж напълнени съ нефтъ; петиятъ
(последниятъ) сжщо е празенъ. Тукъ идеята се за
ключава въ надеждата да се унищожи отъ тази.
стоманена мрежа силата на взривовата вълна и
да се защитятъ отъ летящитЬ разкжсани отъ взрива
части най-важните сектори на кораба. При удара
на торпедото върху борта взривътъ разбива онъзи
части на коритото, които еж най-близо до центъра
на взрива, а парчетата действуватъ като парчета
отъ снарядъ и съкрушаватъ всичко по пжтя си.
При измерването на взривовете съ опити еж спо
лучили да установятъ, че натискътъ въ празднитъ
сектори, които не се намиратъ въ сферата на па
тоците отъ газове, нараства малко, но тъй като
натискътъ и скоростьта на газа еж обратно про
порционални на квадрата отъ разстоянието на цен
търа на взрива, то е важно да се има не толкова
голъмъ обемъ на противоминнитъ сектори, кол
кото по възможность по-голъмо отдалечаване на
центъра на взрива отъ жизнените части на кораба.
Такава е хипотезата, която е легнала въ основата
на американската система за противоторпедна за
щита на линейнитв кораби.
Жизнеспособностьта на кораба изцъло зависи
отъ неговата устойчивость, плавателность и непо-

г»п« а нски подводникъ за далечно действие. срЪденъ типъ и 33
Германски ""•"•*"• г „ п п о с т ь 16 мили въ надводно положение, 9 мили въ подводно.
Надводно водоизм-встване 500 тона. ^ к о р ^
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топимость. Въ каква степень английската и амери
канската системи ще преодолъятъ опасностьта отъ
страшната сила на взрива на съвременните тор
педа, ще ни покаже навярно само опитътъ на
войната.
Поучителното за нась заключение отъ на
стоящата статия е, че требва да побързаме да си
създадемъ жизнеспособенъ флотъ отъ модерни под
водници съ достатъченъ районъ на действие и отъ

торпедни катери-изтръбители, за да можемъ да
имаме една ефикасна, подвижна и заплашителна
отбрана на своите бръгове. Такъвъ флотъ е на
пълно въ бюджетните възможности на нашата
страна, и за него не може да не държи смътка
евентуалниятъ вражески флотъ, снабденъ дори съ
линейни кораби. При темпа на днешните въоржжения ВСБКО забавяне за насъ е непростително.

-ган
К а п . 1Гр. С а в а Н. И в а н о в ъ

Деде-агачсното пристанище презъ време на

Балнансната война

Въ началото на м. ноемврий*) 1912 г. нашитъ
крилати победоносни войски достигнаха до бръга
на Бълото море и завзеха важнитъ за насъ при
станища: Солунъ, Кавала, Порто-Лагосъ,. Деде-Лгачъ
и Карачели. Тия пристанища, посръдствомъ мор
ското ни командуване на беломорския бръгъ, влъзоха въ подчинение на Главното тилово управле
ние. За командири на пристанищата бъха назна
чени наши морски офицери. Последнитъ органи
зираха службата въ гкхъ и използуването имъ за
нуждитЪ на войската, поеха контрола и охраната
имъ съ подчинените имъ морски команди, възста
новиха водния транспортъ между тъхъ и ржководъха неговото основно и правилно използуване за
нарастналитъ превозни нужди на армията ни. Съ
тази своя компетентна- и много полезна дейность
ТБ принесоха неоценими услуги на действуващите
по бреговете на Б Б Л О море наши войски.
Родопскиятъ огрядъ, подъ командата на генералъ Ковачевъ, следъ като достигна долината на
р. Струма и завладъ Сересъ, Драма и Кавала
(къмъ 2.Х1.1912 г.), се насочи къмъ Ксанти и ДедеЯгачъ. Той завладъ Деде-Лгачъ на 13.Х1.1912 г. по
объдъ, когато авангардътъ на отряда вл-кзевъ града,
преди още съюзниятъ намъ гръцки флотъ да бъше
успълъ да го окупира. Нвколко * дни по-късно, ко
гато гръцкиятъ торпедрносецъ „Велосъ" бъше изпратенъ въ разузнаване къмъ Деде-Лгачъ, той на
мери пристанището напустнато отъ турскитъ вой
ски и окупирано отъ българските моряци. Гръц
киятъ адмиралъ не успъ и не можа да задоволи
молбата на малкото гърци отътрада, да го завла
дее и защити отъ турцитъ. За командиръ на дедеагачското пристанище беше назначенъ лейтенантъ
отъ Флота на Негово Величество Никола Фурнаджиевъ.
Благодарение на особено благоприятното географическо положение на пристанището ДедеЛгачъ по отношение на освободените вече отъ
нашитъ храбри войски земи и по отношение на
действующитъ въ Тракия български армии, то
требваше да играе голема и важна роля въ връзка
съ необходимото снабдяване на воюващитъ въ тия
области наши части.
Това пристанище бъше главния вносенъ пунктъ
на храни и бойни запаси за действующитъ въ Тра
кия наши войски. То б^ше най-важната наша врата
къмъ свободното Средиземно море и къмъ морскитв държави отъ целия светъ, които въ случая
*) Всички дати еж по стария стилъ.

бъха най-сигурните източници за прехраната, снаб
дяването и довъоржжаването на нашата армия.
Деде-Лгачъ презъ време на Балканската война
беше главното наше пристанище на Бъло море.
То се посещаваше непрекженато отъ наши и
чужди параходи, които денонощно разтоваряха
СВОИГБ ценни товари. Така напримъръ, само за
времето отъ 29.1Х.19.12 г. до 19.У1.1913 г. то б е по
сетено отъ около 125 парахода подъ българско,
руско, французко, английско, германско, унгарско,
австрийско, италианско, белгийско, гръцко или самоско знаме, които параходи разтовариха общо
около 115,000 тона товари, а именно: 35,583 тона
сено, 26,885 т. овесъ, 23,719 т. брашно, 14,068 т.
каменни вжглища, 3,165 т. ечемикъ, 2,754 т. оризъ,
1,989 т. картофи, 1,694 т. галети, около 5,143 т. разни
други хранителни припаси, около 1500 глави добитъкъ и 23,700 броя праздни торби и мушами.
По-големата часть отъ тия хранителни запаси, по
нареждане на Главното тилово управление, се из
пращаха за изхранването на нашитъ' действующи
войски, а другата — по-малката часть, преимуще
ствено съ нашитъ параходи „Борисъ" и „Варна",
се разнасяха за нуждите на нашитъ отряди по
прибръжието, чрезъ пристанищата Карачели, ПортоЛагосъ и Солунъ. Така напримъръ, нашитъ военни
транспорти „Борисъ" и „Варна", за едно кратко
време, извършвайки 15 рейса, пренесоха общо
около 12,500 тона съестни припаси и фуражъ отъ
Деде-Лгачъ въ пристанищата Карачели, Порто-Ла
госъ и Солунъ, за изхранването на нашитъ войски
по Бъломорието.
Още въ първигв дни следъ завладяването на
пристанището Деде-Лгачъ отъ нашитъ войски, меж
ду 14 и 17 ноемврий 1912 г., беше пренесена по
море нашата 1-ва бригада отъ VII Рилска дивизия
отъ Солунъ въ Деде-Лгачъ и разтоварена тукъ, за
да се насочи въ последствие на изтокъ къмъ булаирскитъ позиции, срещу които турцитъ струпваха
много войски на Галиполийския полуостровъ за
едно решително настжпление на северъ. Бригадата
се пренесе отъ Солунъ въ Деде-Лгачъ съ 17 гръцки
парахода подъ прикритието и съ съдействието на
гръцкия флотъ.
Съгласно нареждането на началника на Глав
ното тилово управление, командйрътъ на деде-агачското пристанище и подчиненитъ му моряци треб
ваше да се грижатъ изобщо за бързото разтовар
ване на пристигащитъ параходи, използвайки за
цельта всички намиращи се въ пристанището пла-
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вателни с ж д о в е и средства. И требва да се при
знае, че подъ вещото и енергично ржководство на
командира на пристанището работата отиваше
отлично. При това, тръбва да се има предвидъ, че
ДеДе-Ягачъ въ това време беше открито приста
нище — безъ кейови стени, и че параходите
заставаха на котва въ залива и оттамъ до бр^га
се разтоварваха съ обикновенни мауни и лодки.
Я времето и морето не винаги биваха благоприятни
за ТБЗИ разтоварителни операции. Въпреки, обаче,
тия военновременни и трудни природни условия за
разтоварване, командирътъ на деде-агачското при
станище лейтенантъ Н. Фурнаджиевъ, благодаре
ние на добрата организация и голъмата му настойчивость, успъваше да разтоварва почти еже
дневно отъ параходите средно отъ 1800 до 2000
тона хранителни запаси. Я това ще рече, че почти
вс%ки день, средно около 2,000,000 килограма хра
нителни и фуражни припаси се разтоварваха въ
Деде-Ягачъ, откждето се изпращаха по желъзопжтенъ, коларски или морски пжть за изхранва
нето на нашит-Ъ воюващи съ Турция армии.
Но една отъ най-главните заслуги на коман
дира на деде-агачското пристанище презъ време
на Балканската война беше снабдяването на IV.
армия съ съестни продукти и фуражъ, *<огат° ™
се намираше на позиция при Булаиръ и бъше
много затруднена по отношение на съобщенията си.
Едно поверително предписание отъ начал
ника на Главното тилово управление до команДиря на деде-агачското пристанище, изпратена
къмъ края на м. януарий 1913 г., гласвше:
„Яко нашитЬ войски настжпятъ къмъГалиполи и навжтре въ полуострова, ТБХНОТО снабдяване
съ хранителни и фуражни припаси отъ *ФН^™°"
пру и Ялполу или отъ Муратли. ще се затрудни
извънредно много. Ето защо, налага се да проу
чите дали не бихме могли да изпращаме — Р а ж и и
съ провизии въ Сароския заливъ и да ги разто

варваме тамъ въ нъкое пристанище. За случая е
необходимо да се направи едно разузнаване на
водния пжть до Сароския заливъ и въ пункта на
разтоварването съ единъ отъ нашитъ параходи
„Варна" или „Борисъ" при условие, че параходътъ
нема да стане военна плячка".
Лейтенантъ Фурнаджиевъ се зае енергично и
съ голъмъ жаръ за това проучване и разузнаване,
което очевидно беше твърде належащо и което
той изпълни достойно за честьта на българския
морякъ.
Въ първитЪ дни на м. февруарий 1913 год.
времето се влоши много, завалъ продължителенъ
снъгъ, и паднаха големи снъжни пръспи между Кишанъ и Булаиръ. Съобщенията по суша станаха
невъзможни. Подвозътъ къмъ булаирскитЬ пози
ции замре съвършено. Славната IV. българска ар
мия беше застрашена отъ явна катастрофа — да
измре отъ студъ и гладъ. Моментътъ беше тежъкъ,
трагиченъ и критиченъ. Началникъть на Главното
тилово управление г-нъ генералъ-майоръ Диковъ
дойде самъ отъ Димотика въ Деде-Ягачъ, за да
уреди окончателно съ командира на пристанището
въпроса за превозването на съестни и горивни за
паси по море за IV. армия и по възможность да
го ускори.
Следъ основателно и подробно проучвзне на
въпроса, командирътъ на деде-агачското пристанище
пое напълно отговорностьта за операцията върху
себе си и заповъда на командира на парахода
„Борисъ" капитанъ Филевъ да натовари парахода
въ възможно най-кжсъ срокъ съ необходимите съ
естни и отоплителни запаси за първоначалните
нужди на IV. армия. На 7 февруарий 1913 год. па
раходътъ „Борисъ" беше окончателно натоваренъ.
Следъ като снабди командира му съ необходи
мите за случая специални писмени инструкции и
амбаркува на парахода мичманъ II. рангъ Велизаръ
Пъевъ съ б души въоржжени моряци за охрана
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на кораба, лейтенантъ Фурнаджиевъ предписа на Главната ни квартира. Ето нвкои отъ твзи важни
командира на парахода „Борисъ" да замине неза донесения:
На 25. XII. 1912 г. той донесе, че намиращиять
бавно за откритото пристанище Карачели, кждето
веднага да разтовари и се върне обратно въ Деде- се въ Дарданелитв турски флотъ се запасява съ
Агачъ за приемане на новъ товаръ. Параходътъ за вжглища и се готви за походъ, че се пренасять
мина още С/Кщия день къмъ 14 часа. Къмъ 16 неприятелски войскови части отъ Мала-Дзия^ въ
часа той навлезе въ Сароския заливъ, който се Галиполи и че събраните въ полуострова войски
държеше подъ окото и огъня на турскитв позиции възлизатъ на около 60,000 души.
На 29. XII. с. г. той съобщи, че турската ес
и батареи при Галиполи. Привечерь, минавайки
покрай турскитЬ батареи, той бвше обстрелванъ кадра е излвзла вънъ отъ Дарданелитъ.
На 2. 1. 1913 г. — че цълиятъ турски флотъ
отъ тъхъ, но за щастие, безрезултатно, благодаре
ние на съответно маневриране и движението му е събранъ въ Дарданелитв предъ Чанакъ и На
възможно плътно покрай северните брегове на гара, готовъ ВСЕКИ моменть за боенъ походъ.
На 8. I. с. г. той телеграфира обстойно за ре
Сароския заливъ. Вечерьта, на тъмно, къмъ 20
часа той пристигна благополучно въ Карачели и зултатите отъ морския бой между турския и гръц
веднага почна да разтоварва ценните си товари кия флотъ, и че около 3,000 турски войници се
за измръзналата и гладуваща IV. армия. Трудната движатъ отъ Галиполи на северо-изтокъ къмъ До
бойно-транспортна операция бъше завършена ге га нъ-Ясланъ.
ройски и съ успъхъ. Четвъртата армия бъше спасена
На 9. II. той извести, че западно отъ фара
отъ гладъ и студъ, макаръ и съ голъмъ рискъ да Доганъ-Ясланъ стои на котва воененъ корабъ,
бжде потопенъ параходътъ отъ неприятелските ба който нощемъ осветява съ прожекторъ нашите по
тареи.
зиции при Булаиръ; че въ галиполското приста
нище стоятъ подъ пълна пара около 18 турски
Този голъмъ моряшки спасителенъ подвигъ парахода; че въ 1х1г часа сутриньта минали покрай
беше награденъ съ Височайшето внимание и по твхъ единъ кръстосвачъ и нъколко торпедоносеца,
хвалата отъ Негово Царско Височество Престоло които се насочили къмъ изхода на Дарданелитъ и
наследника Князъ Борисъ Търновски и съ служеб че въ 9' ч. сутриньта те били на 3 мили юго-заната благодарность отъ нашата Главна квартира. падно отъ Хелесъ — вероятно за да се следятъ и
Следъ това благополучно начало, нашите два пръчатъ на движението на нашитв военни тран
военни транспорти „Борисъ" и „Варна", реквизи спорти между Деде-Ягачъ и Карачели.
рани отъ Българското търговско параходно дру
На 1. III. 1913 г. той донесе, че французкиятъ
жество, редовно пренасяха хранителни продукти и параходъ „Хенри Фресине", натоваренъ съ съестни
фуражъ за войските ОТЪ нашата булаирска армия,. припаси за нашата армия, на 25. И. с. г. е бйлъ
по тази нова. и по-сигурна за случая комуникацион заловенъ отъ единъ турски торпедоносецъ при о.
на линия. Само за едно кратко време отъ около Имбросъ и откаранъ въ Дарданелитв.
единъ месецъ тв пренесоха отъ Деде-Ягачъ въ Ка
На 4. III. с г. той съобщи, че заловениятъ отъ
рачели сколо 12,000,000 килограма хранителни и турците параходъ се намира на котва срещу На
фуражни запаси за изхранването на IV. армия. На гара, че турцитъ го разтоварвате и че французтази героична дейность, обаче, стана жертва единъ скиятъ кръстосвачъ „Леонъ Гамбета" отьдва дена
моряшки животъ. Презъ нощьта на 19. II. 1913 г. стои предъ Нагара и следи какво става съ пара
къмъ 20 часа въ Карачели, когато военниятъ тран- хода „Хенри Фресине"; че понастоящемъ Енверъ
спорть „Борисъ" при втория си рейсъ разтовар бей се намира въ Санъ-Стефано, кждето формира
ваше пакъ товаритв си при пълно бойно затъмне единъ новъ корпусъ отъ 50,000 войника, предна
ние, третиять механикъ на парахода Борисъ Бал- значени за.нападение на нашия дъсенъ флангъ.
чевъ, изпълнявайки тежката си и отговорна служба,
На 16. III. той телеграфира, че въ Мраморно
падна въ единъ отъ хамбарите съ главата си на
море
при Санъ-Стефано стоятъ на котва подъ пълна
долу и моментално почина. Върху неговия гробъ
и подвига на другарите му моряци отъ параходите пара 10 турски транспорта, и че стоящата въ Дар
„Борисъ" и „Варна" възкръсна наново животътъ на данелитъ при Нагара турска ескадра била готова
за пжть. Вътози духъ бъха и други многобройни съ
славната наша IV. армия.
общения, придобити отъ организираното отъ лей
тенантъ Фурнаджиевъ разузнаване.
*
* *
* *
Благодарение на инициативата на лейтенантъ
На^ЛУЛ913
г.
наново
бъха прекратени воен
Фурнаджиевъ, деде-агачското пристанище стана ните действия между България
и Турция и започна
центъръ на едно отлично разузнаване по отноше да тече второто примирие.
ние движението на турския флотъ, прехвърлянето
Следъ продължителни протакания на мирнитв
и прегрупирането на войските имъ и други важни
и отъ голъмо значение за воденето, на войната преговори въ Лондонъ, мирниятъдоговоръ между
и Турция бе подписанъ на 17.У.1913 г.
сведения. Той беше уговорилъ и организиралъ' съюзниците
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параходи, които посещаваха деде-агачското при
р ногласи
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Морску с г о в о р ъ На 15. май 1913 г. командирьть на деде-агач
ското пристанище получи тайна запов-вдь отъ началникъ щаба на действующата армия да изпрати
нашите военни транспорти „Борисъ" и „Варна" въ
Карачели за пренасяне на наши войски оттамъ
въ Кавала. Сжщевременно той требваше да орга
низира и пренасянето на II, VI, VII и X дивизии,
които трЪбваше да пристигнатъ въ Деде-Лгачъ по
сухо и оттукъ по море да се пренесатъ въ Кавала.

п

Всички тия войски съ обозите имъ се прене
соха въ продължение на единъ месецъ отъ Кара
чели (една малка часть отъ техъ) и главно отъ
Деде-Ягачъ въ Кавала съ нашите военни тран
спорти „Борисъ" и „Варна" и съ наетите два чужди
парахода „Иерусалимъ" (подъ руско знаме) и „Галиция" (подъ германско знаме). Отъ следващата
таблица се вижда количеството на пренесените
войски:
Пренесени отъ Карачели или Деде-Лгачъ
въ Кавала

Офицери

Подофицери
и войници

Глави добитъкъ
Тежести въ
тонове

Наименование
на
парахода

БОРИСЪ

9, 15, 20, 21, 22, 27, 35, 36, 39, 49
и 50 пех. п., 6. пион. друж. и др.

111

8,817

1002

Седла
131 Мини

ВЛРНЯ

3, 9, 15, 22, 28, 35, 36; 40 и 49
пех. п., 2 и 6 пион. друж., артилер. на 8 див. и др. части.

424

20,489

2603

101

535

29,306

3605

232 Седла
Мини

Отъ кои полкове еж прене
сените войски

Всичко (Борисъ и Варна)

Други товари

231
20

231
20

ИЕРУСЛЛИМЪ

9, 25, 27, 28, 40 и 89 пех. пол.

286

18,924

296

ГЛЛИЦИЯ

3, 9, 16, 21 и 39 пех. полкове и
планинската артилерия

199

12,254

1085

129 Орждия

16

Всичко (Иерусалимъ и Галиция)

485

21,178

1381

145 Орждия

16

Л всичко (Борисъ, Варна, Иерусалимъ и Галиция)

1020

50,484

4986

Седла
377 Мини
Орждия

231
20
16

16

—

, При това требва да се отбележи, че презъ на командира на деде-агачското пристанище и под
време на пренасянето на тия войски обстановката чинените му 'моряци, пренасянето на нашите вой
по нашето беломорско крайбрежие беше много ски отъ Деде-Лгачъ въ Кавала, се извърши съо
тревожна. Още къмъ средата на м. май 1913 г. гръц бразно малкото превозни средства (само 4 пара
киятъ кръстосвачъ „Яверовъ" и броненосецътъ хода) въ сравнително кратко време, безъ да бжде
„Псара" направиха военни демонстрации предъ Ка дадена нито една човъшка жертва. Само единъ
зала и Деде-Лгачъ. Стана нужда Кавала да се за конь, който беше неправилно вързанъ отъ при
щити съ няколко круповски батареи, а деде-агач дружаващите го войници, падна въ единъ отъ хам
ското пристанище — съ 4 тежки орждия. По-сетне барите на парахода „Галиция" и се уби.
гръцкиятъ флотъ предприе постоянна блокада на
Съ това, обаче, дейностьта на командира на
нашите беломорски брегове. Обикновенно тази деде-агачското пристанище не се изчерпа. Той
•блокада се подържаше отъ единъ линеенъ корабъ, продължи своята отговорна и полезна за нуждите
два изтребителя и спомагателния кръстосвачъ „Ми на армията ни служба, докато нашите моряци по
кали".
лучиха заповедь да се оттеглятъ временно отъ бе
Въ първите дни на м. юний 1913 г. нашите ломорските брегове.
На 26 юний 1913 г. рано сутриньта, тъкмо ко
моряци-миньори започнаха да миниратъ беломор
ските ни пристанища, за да ги предпазятъ отъ гато междусъюзническата война се разразяваше
отъ действията на гръцкия флотъ. Всички минни съ пълна сила, гръцкиятъ спомагателенъ кръсто
запаси се съсредоточаваха въ деде-агачското при свачъ „Микали" се появи предъ Деде-Лгачъ, но
станище и оттукъ, преимуществено по море, се респектиранъ отъ нашата минна и брегова арти
изпращаха въ другите, въпреки блокадата на гот- лерийска стрелба той кръстосва въ продължение
вящия се за война съ насъ гръцки флотъ. Два на 3 часа на 15 километра отъ брега и къмъ 8
деня следъ настжплението на нашите войски, на часа сжщата сутринь се отдалечи къмъ островъ Са18. VI. 1913 г. беше минирано и деде-агачското при мотраки, за да се прикрие задъ него. Веднага следъ
скриването на кръстосвача, отстоящето на 9 кило
станище.
Въпреки тази тежка военновременна обста метра отъ брега деде-агачско минно заграждение
новка, благодарение на отличната организация, ви беше разширено и допълнено съ още две минни
сокото войнишко съзнание и неуморните старания банки.
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Следъ единъ день, на 28. VI. с. г. въ 9 часа
сутриньта, гръцкиятъ спомагателенъ кръстосвачъ
„Микали", който очевидно подържаше блокадата
на деде-агачското пристанище, се доближи до на
шето минно заграждение и постави две флагчета
при случайно изплавалите на повърхностьта на во
дата две наши мини. Нашата източна 15 см. ба
тарея откри огънь по него, и той веднага се отда
лечи на югъ, като остана да наблюдава на около
11 километра отъ бръга. До вечерьта той не се
оттегли отъ наблюдателната си позиция. Следъ от
теглянето му, единъ отъ нашигв пристанищни ка
тери излезе въ морето, унищожи изплавалите две
мини и прибра поставените два знака.
Къмъ средата на м. юлий 1913 г., заедно съ
отстапващигв наши армейски части отъ бръговетв
на Бъло море, по заповъдь на Главното командуване
се оттегли и нашата моряшка команда отъ ДедеЛгачъ.
. Доста време следъ това, едвамъ на 24. VII.
с. г., деде-агачското пристанище бъше окупирано
безпрепятствено отъ обслугата на гръцкия кръсто
свачъ „Лверовъ", но за твърде кратко време, за
щото споредъ постановленията на Букурещкия
миренъ договоръ, пристанищата Деде-Лгачъ и
Порто-Лагосъ съ задземията имъ се признаха за
българско владение. Къмъ края на лътото (21ЛЛН.
1913 год.) ТБ б-вха заети наново отъ нашигБ
моряци, за да ги благоустроять, организирать и
турятъ пакъ въ услуга на излъзлата следъ тази
война България на брътоветъ- на свътовното Сре
диземно море. Придобитото малко парче бело

морски брегъ съ пристанищата Деде-Лгачъ и
Порто-Лагосъ, бъше отъ много ,голтзМО. значение
за насъ, защото то ни откриваше широки.перспек
тиви, както за едно бързо и мощно стопанско раз
витие, така и за неминуемото създаване на единъ
подходящъ български търговски и воененъ бело
морски флотъ.
* * *
По този начинъ нашата моряшка команда,
обслужваща деде-агачското пристанище подъ ве
щото ржководство на лейтенантъ Н. Фурнаджиевъ,
подобно на останалите морски команди въ оста
налите наши беломорски пристанища, благодаре
ние на своята енергия, съобразителность, сржчность,
себеотрицание, смълость, храбрость и предприемчивость, действува презъ време на Балканската
война отлично и напълно резултатно. Чрезъ това
тя оказа неоценими услуги на действуващите по
беломорските брегове наши сухопжтни части, като
ги подпомагаше въ всъко дело, изискващо зна
нието, опитностьта и грижитъ на моряка-специалистъ. Безъ компетентното съдействие на нашити
сржчни моряци, обслужващи беломорските ни при
станища, нашигв славни войски биха се оказали
въ твърде тежко положение и не биха имали въз
можности да изпълнятъ тъй блъскаво и славно
своитЪ военни задачи по Бъломорието. Българскиятъ морякъ изпълни моряшкия си дългь къмъ
България и българската войска въ тия две войни.
— отлично!
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Веселина Геновока—Герчева

НАПИТАНЪ БРИНКЪ
Въ книжката му бъ отбелязано, че е холанд
ски поданикъ, името му не звучеше никакъ хо
ландски, а лицето му мургаво, съ тъмни очи и
кестеняви коси, сочеше, че той е южнякъ.
Лко споменете предъ НБКОГО, който се движи
често по големия каналъ и пристанището въ Лмстердамъ, името на капитанъ Бринкъ, той би се
усмихналъ. Тази усмивка казва: „Страненъ човекъ!
Сжщински морски дяволъ".
Всжщность капитанъ Бринкъ не бъше никакъвъ морски дяволъ, а единъ истински мореплава
тели който ц^ли двадесеть години бъ кръстосвалъ
моретета. Въ канцелариите на параходните ком
пании неговото име е отбелязано на първо место
въ капитанскигЬ списъци. Господата отъ всека
компания биха били много доволни, ако можеха
да иматъ на служба при себе си капитанъ Бринкъ.
Той никога не носъше въ джоба си препоржки, защото бъха излишни. Когато н^кой ка
жеше „капитанъ Бринкъ", знаеше се точно за кого
се отнася. Неговото име съдържаше въ себе си
всички препоржки, които му отваряха вратите навсвкжде. Ценкха го най-вече за неговото пословично
внимание при маневриране. Дори когато искаха
да похвалягь некого отъ младитъ, който се отли
чава съ това качество, ТБ казваха: „Сжщински
Бринкъ". Знаеше*се, че капитанъ Бринкъ нЪма нито
една катастрофа причинена отъ небрежность или
невнимание. Даже имаше случаи, когато съ неве

роятни маневри бе избътналъ сблъсквания въ Ламанша. Преди две години казваха: „Лнглийскиягь
параходъ „Лртемида" би почивалъ отдавна на дъ
ното на Ламанша, ако да не бъше капитанъ.
Бринкъ". Той приключи катастрофата съ малка
повреда на лЪвия бортъ на „Лртемида*. Повреда,
която струваше толкова малко, че англичаните не
счетоха за нуждно да се отнесатъ до сждъ. НЪщо
повече, обслугата на „Лртемида" бъше благодарна
на провидението, че ги е сблъскало съ парахода
на капитанъ Бринкъ.
Некои казваха, че щастлива звезда бди надъ>
капитана, други мислеха, че той просто не би могълъ да се натъкне на истинска катастрофа. Върно
беше едно: капитанъ Бринкъ имаше необикновено
самообладание и въ рисковани моменти не губъшенито секунда. Той можеше да съобрази съ свъткавична бързина, какво требва да прави. И затова,
казваше
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Морски сговор-ъ
ность, или незнание. Дяволъ да го вземе, нашата
не е много лесна, но требва да си отваряме очите.
Тукъ никой не възразяваше. Никой не си
позволяваше шега. Капитанъ Бринкъ б е преживълъ
всички възможни бури, които се намираха отбеля
зани въ плавателните ржководствата. Той бе плавалъ до Холандска Индия, до Япония, по.Лтлантика
до двегЬ Лмерики, по Балтийско море, та дори и
къмъ Южния полюсъ съ нъкаква експедиция.
Никой не можеше да разбере, какъ се из
мъкваше той отъ лоши случки.
Всички ГБЗИ н^ща той обясняваше съ нЪколко думи:
— Отварямъ си очитъ и никому не стоварвамъ своята работа и отговорности. Толкова.
И, като се усмихваше, понъкога добавяше:
:
— Стремя се да стана виртуозъ въ морепла
ването. Разбира се това не е японска игра съ чении, но все пакъ, като поиска човъкъ, може да се
усъвършенствува.
Преди две години той б е командувалъ пара
хода „Ялбертъ". Но едно малко спречкване съ
господата отъ компанията го накара да напустне.
Случи се на Рубенсовия площадъ. Бринкъ
срещна подпредседателя Ларенсъ съ единъ мла
дежъ. Ларенсъ го спре и му каза:
— Капитане, ще вземете този момъкъ въ об<:лугата на „Ллбертъ"*
Бринкъ измери младежа отъ главата до обувкитЬ и помисли: „Тая работа не е чиста". После
запита:
— Какво да правя съ него?
— Ще го направите морякъ.
Бринкъ поклати глава.
— Отъ него нищо нъма да стане. Най-многото, което мога да направя е, да го сложа въ
-кухнята.
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Младежътъ се възмути. Ларенсъ кипна:
— Вие ще го вземете въ обслугата и искамъ
въ една година да мине всички етапи. Разбрахте ли?
Капитанътъ смукна отъ лулата си и отвърна
дръзко:
— Такива хора не ми тръбватъ на борта.
Нъма да го взема.
— Вие забравяте, че съмъ подпредседатель,
и мога да ви освободя отъ длъжность, — б е побъснълъ Ларенсъ.'
— Благодаря. Нъма да ме уплашите. Лзъ самъ
ще си отида. Съ такива хора — посочи той мла
дежа — азъ не мога да пжтувамъ до Ява. Но вие
можете спокойно да заемете моето место. Напра
вете този хлапакъ първи кърмчия и на добъръ часъ.
Той допре два пръста до козирката на фу
ражката си и отмина.
Следъ объдъ отиде въ компанията и заяви,
че за следния рейсъ тръбва да търсятъ новъ ка
питанъ за „Ллбертъ". Никакви увещания не го
спръха . . .
Два дни следъ тази случка капитанъ Бринкъ
получи командантски постъ на парахода „Целебесъ", който тръгваше за Батавия.
Преди тръгването си Бринкъ написа едно
дълго писмо и го изпрати на неизвестенъ адресъ.
Кога се връщаше къмъ парахода, боцманъть
му съобщи, че единъ отъ моряцитъ си взелъ сандъчето и побъгналъ. Изглежда, че получилъ при
мамливо предложение въ другъ параходъ.
Бринкъ сви рамене:
— Ще може и безъ него.
Но когато стигна предъ „Целебесъ", виде на
кея единъ младежъ, който разговаряше съ единъ
отъ мрряцитъ на неговия параходъ.
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Момъкътъ беше високъ, строенъ, съ погоръло
отъ слънцето лице. Той поздрави любезно и каза
по английски:
— Имали сте свободно место. Лзъ съмъ плавалъ петь години. Ще ме вземете ли?
Капитанъ Бринкъ продължи къмъ парахода,
спрЪ се неохотно и запита:
— Ти англичанинъ ли си?
— Не. Българинъ съмъ.
Капитанътъ остана единъ мигъ неподвиженъ.
Може би, искаше да си спомни кжде се намира
тази страна. После сне лулата отъ устата си и се
усмихна.
Тази усмивка скоро премина въ смъхъ, отна
чало тихъ и пресъкливъ, подобенъ на грухтене, който
все повече се засилваше.
Капитанъ Бринкъ никога не бе се смълъ така.
— Искашъ да кажешъ, че си роденъ въ Бъл
гария? — запита той, като се поуспокои.
— Да, господинъ капитанъ. Въ единъ малъкъ
градецъна черноморския бръгъ.
— Какъ се казва?
— Бела.

— До Скандинавия. ПонЪкога отиватъ и въ
Балтийско море. Други има по Левантската линия.
— Л по Дунава?
.
_
— Има малки пжтнически параходи. Само по,
българското крайбрежие.
• Бринкъ пакъ погледна безъ посоки, повърти
лулата си, смукна неколко пжти отъ нея и запита:
— Л защо ти не си останалъ тамъ? Сигурно
иматъ нужда отъ опитни моряци.
Момъкътъ се усмихна.
— Лзъ искахъ да поскитамъ по широкия
свътъ. Бъхъ въ Лмерика, после въ южна Лфрика.
Последното си пжтуване направихъ съ единъ испан
ски параходъ. Потопиха го. Едва се измъкнахме.
Капитанътъ започна да чисти лулата си и за
пита нъкакъ неуверено:
— Не тжгувашъ ли за родината си?
Момъкътъ сви рамене.
— Още не. Сигурно ще тжгувамъ, но когато
обиколя целия свътъ. Тогава н-вма да има нъща,
които да ме привличать. Тогава ще се върна.
— Хмъ . . . добре. Л можешъ ли да се върнешъ?
— Какъ? Защо? Въ какъвъ смисълъ?
Бринкъ се смути, но не се издаде.
— Питамъ'. Да не би да си побегналъ. •
— Не, не съмъ,—усмихна се младежътъ.—Ко
гато поискамъ, мога да се върна.
— Това е добре. Много е добре.
Настжпи мълчание. Бринкъ натъпка отново
лулата си, запали я смукна дълбоко и помисли:
„Лз-к слчщо имамъ родина. Не съмъ я видЪлъ близо
двадесеть години. И не съмъ я забравилъ. Поня
кога я сънувамъ. Особено следъ като видъхъ онова
знаме въ Лнверсъ. По цъли нощи го виждахъ да
се разгъва предъ мене огромно, съ хиляди гънки.
Цълото небе-закриваше. Станало б е ш е миражъ.
Понекога стояхъ на капитанския мостикъ и виж
дахъ какъ преливатъ цветовете му при залъза наслънцето. Тогава облаците ставаха планини... Гордиятъ старъ Б а л к а н ъ " . . .

Капитанътъ изтрезнъ отъ смъха си. Само отвреме-навреме се усмихваше и хлъцваше, съ же
лание пакъ да се разсмее- Очите му бЪха овлажнъли. .
— Дай си книжата.
Прегледа ги, и като му ги връщаше, каза:
— Довечера въ деветь и половина тръгваме.
Обърна се къмъ боцмана и нареди:
— Имай грижата да го пустнешъ на борда.
Той ще върши работа.
Безъ да знае защо, той се върна назадъ. За
скита се между постройкигв на пристанището,
оглушаванъ отъ шума, виковете на хамалите и
тракането на руданитв. Понъкога той се спираше
и се усмихваше. И пакъ хлъцваше съ желание да
се разсмее. Яко Н"БКОЙ би го ВИД"БЛЪ ВЪ този моментъ, би помислилъ: „Капитанъ Бринкъ не е въ
редъ".
Следъ два дни, когато „Целебесъ" излезе отъ
При ТБЗИ мисли капитанътъ усвти, че една
Ламанша и тръгна на югъ къмъ Испания, капитанъ топка се сви въ гърдитъ му. Той се обърна и
Бринкъ напустна мъстото си горе на мостика и се тръгна къмъ мостика. Но следъ нъколко крачки се
прибра въ своята кабина. Опита се да заспи, но спръ, обърна си и каза на новия морякъ:
не можа. Искаше да види новия морякъ, да по
— Не търпя страхливи и несржчни хора. Л з ъ
говори съ него. Какво? И той самъ не знаеше. Но
бихъ искалъ ти да станешъ истински морякъ. Щ е
желанието да го види беше толкова силно, че той
ти помогна. Но ти" требва непременно да си храстана и нзлъзе на палубата.
бъръ и съобразителенъ. Морето не търпи страх
Вървеше съ лула въ уста, ужъ безгриженъ, и ливци и поплювковци.
гледаше къмъ хоризонта. ВидЪ новия морякъ седЦълиятъ разговоръ водиха на английски езикъ.
налъ предъ моряшкото помещение. Заходи назадъКогато капитанъ Бринкъ се върна въ каютата
напредъ, после пристъпи къмъ него и запита:
си, разгъна една карта и дълго се взира въ онази
— Ти плавалъ ли си по Индийския океанъ? часть, кждето се намираше Черното море и род— Не, господинъ капитанъ. Сега за пръвъ ниятъ бр-БГъ.
пжть.
При стигането въ Гибралтаръ той изпрати да
— Хмъ . . .
питатъ дали има за него писмо.
Бринкъ погледна безъ посока и каза, ужъ
Отъ неколко години това се повтаряше много
небрежно:
често.
Въ ВСБКО пристанище той питаше упорито
— Разправи ми ньщо за твоята страна. Какво
и
настойчиво.
И, наточели, това писмо, което той
има тамъ у васъ? Лзъ видЪхъ въ Лнверсъ пара
чакаше, беше толкова важно, че би могло да про
ходъ съ българско знаме.
мени целия му животъ. Некои шушукаха, че била
Той млъкна за мигъ. Спомни си, какъ жадно замесена жена. Други твърдяха, че капитанъ Бринкъ
б е гледалъ трицветния флагъ, дори тогава, когато ималъ далечна родина, но не можелъ да се върне
той вече не се виждаше.
.тамъ. Имало никаква причина. Но каква бъше тази,
— Докжде плаватъ вашите параходи? — про причина, и кладе се намираше родината на капи
дължи той.... •<
танъ Бринкъ, никой не знаеше
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Б е ш е непонятно, защо капитанъ Бринкъ се
привърза така много къмъ новия морякъ. Той
често го викаше при себе си, разпитваше го за
разни нъща, после се интересуваше за познанията му по морското дело. Говореше му за своето дъл
гогодишно плаване и за опита, който бъше придобилъ.
Веднъжъ, по време на обЪда, той каза на
първия си помощникъ:
— Когато умра, вещигв ми ще наследи морякътъ Кировъ, българинътъ. Той ще стане добъръ морякъ.
Дали ГБЗИ думи не бъха продиктувани отъ
нъкакво предчувствие?
Параходътъ напредваше на югъ. Биха ми
нали Червено море, Лденъ и се спустнаха къмъ
Екватора.
Преди да достигнатъ бръговетъ на Суматра»
параходътъ попадна въ буря. Както винаги, капитанкъ Бринкъ бъше на поста си. И когато единъ
Наши военни кораОи
силенъ пристжпъ на бурята изкърти часть отъ пе
рилата на капитанския мостъ, капитанътъ падна ни съ аеропланна поща. Целува те твоята сестра:
отгоре и се удари зле. Остана въ безсъзнание нЪ-_ Елена".
колко часа и умръ безъ да отвори очи.
Въ писмото не бъ посоченъ адресъ. Клеймото
Бъха далечъ отъ бръга и затова извършиха на марката не бЪше достатъчно ясно. Кировъ ня
погребението въ океана.
маше възможность да отговори. Капитанъ Бринкъ
Първиятъ помощникъ отбеляза въ параход бъ умрълъ. подъ чуждо име, далечъ отъ близкитъ
ния дневникъ:
си и родината, за която бв тжгувалъ.
„На 26 юний 1936 година капитанъ Бринкъ,
Едва сега младиятъ момъкъ разбра внима
командантъ на парахода, почина при нараняване нието, което капитанътъ му бе оказалъ. Едва сега
презъ време на изпълнение "на своята длъжность. почувствува неговата почти бащинска симпатия и
Погребанъ въ Индийския скеанъ на 4°3б' северъ и грижите, които бе полагалъ, за да го направи съз90°2О' изтокъ".
нателенъ морякъ.
Дали затова или защото Бринкъ излъзе неговъ
Когато спръха въ Батавия, единъ агентъ на
компанията донесе писмо за капитанъ Бринкъ. сънародникъ, Кировъ истински тъгуваше за него.
Предадоха го на Кировъ.
Когато на връщане минаваха по сжщия рейсъ,
Момъкътъ го пое и остана втренченъ въ мар Кировъ беше дежуренъ при кормилото.
Бъха минали Екватора.
ката. Тамъ видъ познатъ образъ и надписъ Ви1дапе. Капитанъ Бринкъ б е получилъ писмо отъ
Младиятъ момъкъ следеше отвреме навреме
България, препратено отъ Холандия съ въздушна компаса. Той се взираше въ тъмнигв води на
поща.
океана и мислъше за капитанъ Бринкъ. НЪкаква
парлива вълна се надигна въ гърдитъ му и го
Кировъ го отвори и прочете:
„Мили брате, най-сетне следъ толкова години хвана за гърлото. Бринкъ си бъ отишълъ като
мога да ти съобща, ч е т и си невиненъ (какъ лошо чужденецъ. Човъкъ, комуто не можаха да проче•се изразявамъ, та ти знаешъ много добре, че си татъ последната молитва на рддния езикъ.
Съвсемъ самъ въ полумрака, той зашепна
невиненъ). Сега можешъ спокойно да се върнешъ
дома при насъ. Можешъ съ своето име да си дой- тихичко: „Татко нашъ, който си на небето"' . .
дешъ. Истинскитъ1 виновници еж наказани. Добре
Искаше да прочете молитвата на родния езикъ.
стана, че ти тогава избъта. Иначе напразно би по- Каточели това щеше да успокои измжчената
хабилъ живота си въ затвора. Най-сетне ще се душа на капитанъ Бринкъ, която толкова години
сложи край на твоето скитане, и ще се изпълни бъ тжгувала за родния край.
голямото ти желание да се завърнешъ въ Бълга
Отдолу долиташесмжтно равномърниятъ шумъ
рия. Тукъ, у насъ, има сжщо хубави параходи. Си на мащинитв, а задъ кърмата на „Целебесъ" оста
гурно ще намъришъ добро мъхто. Чакаме те. Пиши ваше една свътла диря въ тъмнитъ води на океана.._.

ОТКРИВА СЕ ПОДПИСКА ЗА ГОДИНА XVI НА СПИСАНИЕ

МОРСКИ

СГОВОРЪ

Годишенъ абонаментъ 150 л€ва.
За странство 200 лева.
За членове на Б. Н. М. С. безплатно
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Параходъ «Шипка»

П А Р А Х О Д Ъ „ШИПКА"

На 15 януарий т. г. б-вше извършено освеща
ването на новия параходъ на Бълг. Търг. Парах.
Дружество „Шипка". Едно скромно тържество,
съответствува ще на скромностьта на великаните
отъ Шипка, когато ТБ написаха съ кръвьта си пър
вата страница на нашата най-нова история. Тя си
остава най-чистата и ярка страница на нашия
националенъ животъ, защото създателите й се
ржководъха единствено оть съзнанието, че свобо
дата се изкупва съ жертви, а ТБ се бЪха добро
волно обрекли на тази жертва, безъ да очакватъ
друго възмездие освенъ бленувания идеалъ, за да
го завещаятъ на идващите поколения. Скромни
въ своето величие при извършването на тоя подвигъ, тЬ останаха такива до край, за да бячдатъ
живъ паметникъ на епохата, която създаде нашето
възраждане и го увенча на Шипка съ победа. Тъ
разкъсаха веригите на робството и извикаха бъл
гарския гений къмъ творчество и полетъ, като сами
останаха скромни наблюдатели на започналата се
нова епоха въ нашия животъ. Защото Шипка е
граница между две ръзко отличаващи се поколе
ния. Едното възпитано въ духъ на идеализъмъ и
и борба, имаще за задача да събуди националното
съзнание на народа и отъ покорния робъ да съз
даде фанатизиранъ борецъ за свобода, а другото
б е изправено предъ тежката задача да организира
и създаде новата държава, като възпита вчерашЯия врагъ на Турция въ гражданско съзнание и
доверие къмъ собствената му държава. Героитъ
отъ Шипка беха отъ първата епоха. Тъ- изпъл
ниха своята задача.
Шестдесеть години отъ тогава. За този кжсъ
периодъ отъ време българскиятъ творчески духъ съз
даде и закрепи новата държава, като даде своитъ
прояви въ всички области на нашия животъ. На
15 януарий т. г. легендарната Шипка даде своето
отражение и на нашето море. Морската идея,

оставена безъ достатъчно внимание въ първитт*
години на творчество и тежки политически ^ борби
за закрепване на държавата, за последните двадесеть години се наложи съ цялото си величие на
нашия стопански и политически животъ и посте
пенно получава припадающето й се мътто въ на
шия животъ. Главната заслуга за това се пада на
Българския НароденъМорски Сговоръ, който издигна
тази идея и настойчиво я отстоява, за да обхване
цъла мисляща България и да проникне въ съзна
нието на българския народъ.
Ето защо въ новата придобивка на Българ,
Търг. Параходно Дружество ние виждаме търже
ство на морска България, а въ името .Шипка"—
тържеството на морската идея, сжщо тъй както
преди шестдесеть години идеята за свободата въз
тържествува на върха на Балкана.
Вместо да празднува пищно това голЪмо съ
битие въ своя животъ, Бълг. Търг. Параходно Дру
жество намери, колкото похвално, толкова и нази
дателно разрешение на въпроса, като вмъсто тър
жество и приеми се задоволи да покани на обЪдъ
на новия параходъ всички живи участници на Шипка
оть Варна, като е отпуснало освенъ това на всички
участници на Шипка отъ Варна и Бургасъ по ЗООО
лева парична помощь, а на централното управле
ние на опълченците отъ Шипка сумата 2О.ООО лв.,.
за да бжде разпределена между най-нуждающитЪ
се опълченци отъ останалите градове на страната.
НашитЬ моряци имаха случая да видятъ въсвоята среда старитъ ветерани отъ Шипка и да
СПОД-БЛЯТЪ съ тЬхъ радостьта си за новата равнозначуща победа на морската идея и да имъ изкажать възторга и почитьта на новото морско поко
ление у насъ къмъ твхъ, старитъ бойци, които сло
жиха начало на всички успехи и придобивки. Така
славната Шипка слезе отъ гордия връхъ на Б а л 
кана до брега на нашето море и въ братска ц ъ -
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лувка съ новия си съименникъ запечата НОВИТБ щаването на парахода да се употребява въ Варна
идеали на нашето племе. Свалете шапки предъ възпоменателенъ печатъ заедно съ печатъ съ де
този моментъ! Едно поколение, което си .остава съ виза на организацията „къмъ м о р е т о и Дунава.
ореола на митологически герои, вдъхва своя бор за напредъкъ". Така това голъмо по значение
чески духъ-за една нова идея на младите поко събитие получи своето мъсто и въ редиците на
ления и дава своята бащинска благословия на любителитЬ на пощенски марки и оставя траенъ
морска България.
споменъ за нашитъ стопански придобивки и на
Новиятъ параходъ е вече въ експлоатация. Той море. Българското търговско параходно дружество
ще разнася името на Шипка съ българския три- увеличи параходите си съ още единъ съвършенно
цвътъ и ще напомня завета на борцигв къмъ на новъ, българскиятъ параходенъ тонажъ се увеличи
шето морячество, което е въ първите редове на съ нови 3000 тона, поставени въ услуга на стопан•стопанската борба на племето ни.
. ството ни, морска България получи ново доказа
Голямата стопанска придобивка съ.пускането телство за грижитв на общество и държава въ
въ експлоатация на новия параходъ „Шипка", ра тази областъ, а ратниците на морската идея—новъ
внозначно- по*"влжность съ откриването на нова импулсъ за творческа дейность предъ съзнанието
транспортна линия, бвше отбелязано и съ пуска за голъмото значение на делото, на което служатъ.
Нека вЯрваме, че идеитъ, които постепенно
нето на специаленъ възпоменателенъ печатъ за
унищожение на пощенските марки въ деня на ставатъ действителность, ще продължаватъ па даосвещаването на парахода. Главната дирекция на вагъ своите благотворни резултати, за да можемъ
пощите', телеграф, и телефоните охотно, възприе въ скоро време да видимъ достигнати стопанските
представения отъ Бълг. народенъ морски сговоръ блага, съответствуващи на жертвитъ, давани за за
шроекгь по този поводъ и нареди въ деня на осве- крепването ни на море.

С т е ф а н ъ Ив. С т о я н о в ъ

СЪ» „ВАРНА" Н А Ю Г Ъ
„Варна" пори водитъ на Мраморно море и
нощьта, за да посрещне единъ отъ безбройните си
морски дни предъ Дарданелигв.
ЛЪТНИТБ дни изобщо си приличатъ. Лко на
<ушата ТБ все пакъ се различаватъ по нЯкои вън
шни белези, то на парахода неделята спокойно
може да мине за вторникъ и вторникътъ за сжбота. Интересътъ къмъ гвхната седмична и месечна
принадлежность по море намалява, за да отстжпи
най-после мъсто на онова ново съдържание, което
"ТБ придобиватъ отъ скритата сжщность на прежи
вяванията и нещата. Тъкмо по тази причина съвсемъ безъ значение е, че на 23 юлий, въ б 1 ^ часа
•сутриньта, ние навлязохме въ втората морска ръка.
Дарданелигв еж много по-широки отъ Босфора. Т Б СЖ почти два пжтй по-дълги отъ него, но
пъкъ сж голи и еднообразни. Това не пречи,
обаче, отъ край време и ТБ да сж били и все още
да бждатъ прицелна точка на много апетити. Жаж.дата обикновено идва следъ задоволяването на
тлада. Въ този мигъ азъ на драго сърдце предоставямъ на историцигв да разрешатъ въпроса, кжде
жаждата за Дарданелитъ и Босфора се е появила
преди и кжде следъ задоволяване на апетита, за
щото плавамъ въ противоположна посока на тази,
•по която аргонавтите сж плавали къмъ Колхида за
златното руно. Може би тъзи мисли не биха ми
хрумнали, ако предъ погледа ми не биха се изни
зали Палиполи, Чанакъ-кале и английското гро
бище, една отъ ГОЛ"БМИТБ костници на Сввтовната
война. Подобно на роякъ немирни мухи, ТБ се въртятъ около насъ и все ни спомнягь нъщо, даже и
ако споменитЬ сж поизбълъли въ нашето съзнание.
Параходното витло избутва неусътно 55-тв ки
лометра на Дарданелигв. Тъ наближаватъ да свършать, когато на азиятския бръгъ съзирамъ раз
валини. Лзъ знамъ, че точно тукъ се е намирала
/древната Троя. Знамъ и не искамъ да повервамъ.

Защото това пустинно, нерадостно мъсто не може
да оживее предъ мене. То нищо не ми говори.
Затварямъ очи. Хомеръ е билъ слъпъ. О, слъПИТБ иматъ
това преимущество предъ насъ
зрещитъ, че гледатъ изключително въ свъта на
духа и душата, който често е заключенъ за насъ.
Погледътъ имъ е насоченъ вечно вжтре въ тъхъ, за
разлика отъ нашия, който постоянно блуждае
навънъ и се уморява въ безцелно виждане и без
плодно търсене. Сега азъ разбирамъ, че Хомеръ е
видълъ Елена Спартанска въ себе си, защото и азъ
я виждамъ на бръта сръдъ едно пъстро мнозин
ство. Не сж ли това сикофанти и куртизанки, които
винаги сж необходими, когато на тжгата требва
да се даде видъ на веселие? Не, това сж — азъ
ясно ги различавамъ — мълчаливите сънки на Хекторъ, Парисъ, Лхилъ, Лндромаха, Патрокълъ, Хекуба, Приамъ. Може би между тъхъ е и Касандра,
но азъ не мога да я видя. Те всички стоятъ не
подвижни, забравили каточели старата вражда,
и гледатъ нъкжде къмъ западъ. Малко по-настрани
отъ ТБХЪ е Елена, водата мие нозетв й, а въ по
гледа й се чете въпросътъ, дали мисията й въ свъта
е свършена, или ще почне тепърва, когато исто
рията на човечеството стане история на духа . . .
Проливитв свършватъ. Тъ сж вече задъ насъ.
Започва Егея. И току предъ носа на парахода, сякашъ той държи курсъ право къмъ нея, въ морето
е поставено кжече земя. Това е малкиятъ островъ
Тенедосъ,» за който на времето си сж се карали гър
ците и персигЪ. Сега той ми напомня на точката
на една отдавна изтрита удивителна. Кой знае,
следъ време нъкой може да се с%ти пакъ да по
стави чертичката и удивителната ще бжде готова...
О, лътни, морски дни! Вие трептите между
лазура на морето и лазура на небето. Вашата
амплитуда'тукъ е много по-голъма, отколкото на
сушата. Презъ зимата всеки вашъ часъ може да
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стане моряшка сждба, но сега вие сте безобидни!
Въ този мигъ азъ требва да спра своитъ лирични
размишления. Горещината става чувствителна, при
все че е още рано. Сръдиземноморието ни обгръща.
Обгръща и мене съ топлината си, безоблач
ното си небе и хилядилътната си история. Егея!
Тази думичка прилича на единъ вълшебенъ оръхъ.
Азъ счупвамъ черупката му й освобождавамъ тол
кова много имена, които на екрана на миналото
оживяватъ въ настоящето.
Късно следъ обедъ въ лъво Митилинъ от
кроява високата си снага. За мене той си остава
античниятъ Лесбосъ, неразривно свързанъ съ поетката Сафо, въ чийто животъ мжчно може вече да
се прокара граница между истината и лъжата.
Тълпата, впрочемъ, винаги си е отмъщавала. Яко
приживе тя не е имала удоволствието да замеря
съ развалени яйца и камъни ТБЗИ, които еж дръз
вали да й посочатъ и да вървятъ по други пжтища,
извънъ нейния прашенъ, но равенъ пжть на еснаф
ско равнодушие и благоденствие, то тя ще стори
това непременно съ тъхната паметь. Струва ми се,
че ,отъ цълия мигъ за Сафо едно е много прием
л и в о — Левкадската скала. Скалата, отъ която* тя
се хвърлила въ морето. Това станало, когато красавецътъ Фаонъ отблъсналъ любовьта й. Нищо
чудно, певицата на любовьта и красотата вижда
любовьта си отблъсната отъ красотата! Какво друго
й остава, щомъ самиятъ й животъ става вече не
нужна пъсень, освенъ Левкадската скала?
5 часа следъ объдъ. Една самотна скала е
застанала предъ входа на провлака между Хиосъ
и Спарматори. Можеби на нея презъ лунните нощи
еж излизали да пъятъ нереиди. Това ще е било,
обаче, отдавна, много отдавна. Сега ТБ предпочитатъ да си седатъ на морското дъно, защото знаять,
че нашето време не се интересува за нереиди и
силфиди.
Морето е тихо, обуздзно отъ дветъ земни
твърдини.

Радвали ли сте се нъкога на красотата на тихото море, но на волното, безбрежното? Яко искате
да почувствувате тишината на морето, почувству
вайте я като н^що, което ни освобождава и отъ
самите насъ. Оставете се тя да ви завладъе властно,станете неинъ доброволенъ пленникъ, и когато тя
ви изпълни всецъло, кажете, не е ли тихото моренай-хубавото огледало, което всемирътъ си е избралъ, за да оглежда душата с и ? . . .
Географите казватъ, че Хиосъ има 830 кв. клм.,.
но забравятъ да добавятъ, че той е много дълъгъ
островъ. Когато „Варна" започна да се движи край*
него, беше още светло, когато го остави мракътъправеше първитЬ си пристжпи срещу свътлината.
Градчето се е изтегнало надлъжъ по бръта. Струва
ми се, че синкавъ димъ се издига надъ приста
нищните здания. Можеби въ този вечеренъ часъпържатъ вече октаподитъ и ги поднасятъ съ п р о 
чутата хиоска мастика? Кой знае, не спряхме на
Хиосъ, за да ви кажа. Впрочемъ, ВСБКО нъщо на'
времето си. Нъкога, въ времето на Елада, островътъ
е далъ прочути ваятели и рода на Х о м е р и д и т ъ . . ГорнигЬ пжтни бележки еж
продължение отъ печатанйтЪ в ъ кн. 10, година XV на списанието.
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Френсна морена и нолониална лига
• Посестримата на н а ш и я Н а р о д е н ъ Морски
"Сговоръ е основана в ъ Франция на 31 януарий
1899 год., н а з о в а н а тогава „Морска лига" ( У д и е .
М а п п т е ) . Нейното у ч р е д я в а н е е станало по жела
нието и с ъ съдействието на д ъ р ж а в н а т а власть; тя
е била призната з а институтъ отъ обществена полза
с ъ д е к р е т ъ о т ъ 17 декемврий 1905 година. П р е з ъ
1908 година тя погълнала френската колониална
лига и бива п р е и м е н у в а н а „Френска морска и
к о л о н и а л н а л и г а " (1-1дие М а г Ш т е е ! Союша1е
Ргапса1зе), б р о я щ а тогава н а д ъ 600,000 д у ш и чле
нове.
,

к о р а б ъ . Всичко това става с ъ съдействието и п о д ъ
п а т р о н а ж а на д ъ р ж а в а т а и на м о р с к и т е компании.
Считамъ за необходимо да посоча и на друга
проява на морската идея въ Франция, а именно на:

Морската а к а д е м и я
Тази академия е основана, п о д ъ дейния пат р о н а ж ъ на публичната власть, на 2 8 октомврий
1921 година, но се счита като възобновяване на
старата Морска академия, която п р о с ъ щ е с т в у в а
въ голямото френско пристанище Б р е с т ъ о т ъ 1752
до 1793 година.
Цельта й е да съдействува за развитието на
Главната цель на това м о щ н о сдружение е
в и с ш и т е науки, з а е в г а щ и морски въпроси. Урежда
да „ о б р а б о т в а " о б щ е с т в е н о т о мнение за симултансрещи, реферати, издава научни трудове, органи
ното р а з в и т и е на трите клона о т ъ френската ма
зира конкурси за такива, дава парични и д р . на
р и н а : военна, търговска и р и б о л о в н а . Интересно е,
гради на проявилите си труженици и з ъ морската
че в ъ е д и н ъ н е и н ъ п о з и в ъ се говори какво един
наука и съ р е д ъ други средства създава и р а з 
ственото с р е д с т в о за и з п л а щ а н е френския д ъ л г ъ е
движва морски идеи, подкрепя инициативите и
да се д а д е на марината в ъ з м о ж н о с т ь ч р е з ъ ф р е н 
опитите, интересуващи военната и търговска ф л о ски материали, хора и парични средства да се
тилии, като се стреми да съчетае науката с ъ п р а к 
р а з в и е д о п о л о ж е н и е , щото да се обезпечи своботиката в ъ областьта на неизчерпаемия морски
д е н ъ в н о с ъ на п ъ р в и ч н и материали, с в о б о д е н ъ изизворъ.
н о с ъ на ф р е н с к и т е произведения, ползотворна
В ъ нея членуватъ само 50 титулярни членове,
в р ъ з к а с ъ френскитъ' колонии и доходоносни сно
р а з п р е д е л е н и между шесть с е к ц и и : историческа,
шения с ъ ч у ж д и т е страни.
законоведска и административна, к о р а б о п л а в а н е ,
З а да въздействува върху общественото мне плавателенъ материалъ, военна и икономическа.
ние, тя н е се з а д о в о л я в а само с ъ издаването на
На край, нека ми бжде позволено да з а д а м ъ
• б р о ш у р и и р а з п р ъ с в а н е т о на разни а ф и ш и , з а с я  в ъ п р о с ъ : а к о в ъ една богата Франция публичните
г а щ и отблизо морската кауза, а у р е ж д а о щ е е ж е  власти и м о р с к и т е компании, с ъ з а т в ъ р д е н о поло
годно м н о г о б р о й н и с ъ б р а н и я , представления, кино- жение, помагатъ и крепятъ френската морска лига,
сказки, к а т о се о б р ъ щ а много г о л ъ м о внимание п р и о б щ а в а т ъ школската младежь, като п р и в ъ р з в а т ъ
на школската м л а д е ж ъ . Лигата е основала м н о ж е  нейните отреди к ъ м ъ военни или търговски ко
ство ученически отреди, като всеки о т р е д ъ е п р и - раби, тогава у насъ какво т р е б в а да се прави и
в ъ р з а н ъ к ъ м ъ о п р е д Ъ л е н ъ в о е н е н ъ или търговски какво се прави?
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Изъ живота и дейностьта на организацията
По с л у ч а й новата година между Н е г о в о Вели
ч е с т в о Ц а р я и Глав. управ. тЬло на организацията беха
разменени следнитЬ телеграми:
Инженеръ Т е о д о с и А т а н а с о в ъ
Подпредседатель на Бълг. Нар. Морски Сговоръ
Варна
Благодаря сърдечно вамъ и на членовете на Морския Сго
воръ за любезните поздравления за новата година, която пожелавамъ да бжде за всички честита.
Цар ьтъ
Негово Величество

Царя
София

Отъ името на Българския Народенъ Морски Сговоръ и
-отъ мое име поднасямъ на В а ш е В е л и ч е с т в о , Върховниятъ покровитель на организацията, най-сърдечни благопожелания и вт>рноподанически чувства за Н о в а т а г о д и н а . Нека
тя донесе на Васъ и Височайшето Ви семейство здраве и ра
дости, а на българския народъ благополучие и достигане въж
делените ни народни идеали. Живеемъ съ вярата, че морската
идея, така близка на В а ш е В е л и ч е с т в о , ще получи още
по-голъмъ тласъкъ чрезъ Вашите грижи, и ще видимъ оежщественъ българския воененъ флотъ', стража на българските
морета. 732, 31. XII.
Подпредседатель: инженеръ Теодоси Атанасовъ.

Д е л е г а ц и я въ съставъ Петъръ Стояновъ, Тодоръ
Тодоровъ и глав. секрстарь на организацията Василъ Игнатовъ
поднесе резолюциите отъ ХУ-тия редовенъ съборъ на г. г. ми
нистрите на вжтрешнигЬ работи и народното здраве, земеделието,
народното просвещение и железниците, като изложи предъ
тт>хъ становището на организацията въ връзка съ въпросите,
засегащи съответните имъ ведомства. Всички министри изслу
шаха съ големо внимание изложението на делегацията и изка
заха готовность да дадатъ подкрепата си за провеждане на спра
ведливите и навременни искания въ връзка съ идеолгията на
Б. Н. М. Сговоръ. Силно впечатление направи, че всички ми
нистри се оказаха добре запознати съ организацията, въ
която еж членували, а некои и сега продължаватъ да еж ре
довни членове. Делегацията поднесе резолюциите и въ канце
ларията на Негово Величество Царя, като има възможность да
изтъкне предъ генералъ о. з. К. Пановъ становището на Б. Н.
М. Сговоръ по въпроса зз развитието на военния ни флотъ.
О т ъ 16 до 29 декемврий главниятъ секретарь на ор
ганизацията посети клоновете въ Перникъ, Пазарджикъ, Пловдцвъ, Габрово и В. Търново. Навсекжде клоновете еж въ
добро състояние, като насочватъ дейностьта си въ изнасяне на
предстоящите забави и вечеринки и въ подготовка на пред
стоящата дейность по воденъ спортъ и летовищата.
На 11 д е к е м в р и й бившиятъ подпредседатели на Гл.
упр. тело г. Н. Тодоровъ изнесе въ София радиосказката «Ро
л я т а на п о д в о д н и к а въ с ъ в р е м е н н а т а в о й н а " . На
18 декемврий г-жа Геновска-Герчева изнесе въ Варна радио
сказката „ Г е р о и з м а на м о р с к и т е х о р а " .

Морски с г о в о р ъ
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По с л у ч а й освещаването на новия параходъ на Бълг.
търг. пар. дружество .Шипка", по молба на Гл. упр. тъло, Глав
ната дирекция на пощите, телеграфите и телефоните се съ
гласи и уреди специаленъ възпоменателенъ пощенски печатъ
за унищожение на пощенските марки въ деня на освещаването
му. По този случчй на 15. 1. т. г. въ пристанището на Варна
въ опредълено помещение предъ новия параходъ ставаше уни

щожението на марките. Презъ целия день тълпи любители на
марки и граждани чакаха редъ, за да се сдобиятъ съ този рЪдъкъ възпоменателенъ печатъ, свързанъ съ морската придо
бивка. Заедно съ печата се употребяваше и специаленъ печатъ
съ девиза на организацията „ К ъ м ъ м о р е т о н Д у н а в а
за н а п р е д ъ к ъ " . Изчислява се, че за единъ день еж били.
унищожени марки за повече отъ 50,000 лева.
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Морсни новини и съобщения
Югославия засилва военния си флотъ
Новопостроениятъ югославянски разрушитель „Београдъ*
е започналъ на 15. XI. 38 г. пробнит* си плавания. Този корабъ е строснъ въ корабостроителниците .СпапМегз йе 1а
Ьо1ге" въ Кап1е въ Франция. Споредъ сведения на Лоигп. Маг.
Магсп. отъ 20. X. 38, югославянското правителство възнамерява
да поржча още 10 разрушители, отъ които два ще бждатъ
строени въ корабостроителниците въ Сплитъ, а останалите по
всека вероятность въ Германия.
Между другото, обаче, корабостроителниците въ Сплитъ
Лагго\у АйпаНс 5п)руаг(1 еж вече получили поржчката за единъ
югославянски разрушитель, който ще бжде най-големата и наймодерна морска единица въ военния флотъ на нашата западна
съседка. Касае се за единъ корабъ отъ типа на новите французки и холандски флотилийни водачи. Най-големиятъ досегашенъ корабъ на югославянския флотъ (2360 т. водоизмЪстимость) беше по-раншниятъ германски кръстосвачъ .Ниобе", сега
х
,Далмация*.
Нека се надеваме, че часъ по-скоро ще бжцатъ оежществени проектите за преобразуването и подновяването на бъл
гарския воененъ флотъ. Никакво чакане или закъсняване не е
тукъ на местото си и не може да бжде оправдано. България
т р е б в а да има достатъченъ модеренъ търговски и воененъ
флотъ. Българи, да се стреснемъ! Морето е неоценимо богат
ство за нзсъ и за делото народно благосъстояние, требва да >
го използуваме н а п ъ л н о . Крайно време е вече!
Н. Бакаловъ
Египетъ създава флотъ'
Египетското правителство е решило да се снабди съ
флотъ, съ който да отбранява бреговете си. За цельта то е от
пуснало кредитъ отъ 3,500,000 лири. Флотътъ ще се състои
отъ 36 кораба, които ще се доставятъ въ продължение на две
години. Предвижда се доставката на неколко леки кръстосвачи,
минозаграднтсли, миночистачи и подводници. Ще бжде създа
дено и едно морско училище.
Въ връзка съ горното съобщение, английското адмиралтейство е предложило единъ свой офицеръ, когото ще изпрати
въ Кгнпетъ като технически съветникъ при доставките.
Засилването на канадския флотъ
Английското адмнралтейство е изпратило на Канада два
1,850 тонни изтребители .Отава" и „Рестигушъ". Сътова числото
на канадските изтребители отъ този типъ се увеличава на 6.
Канада строи 4 миночистача, първиятъ отъ които е пуснатъ на вода на 18 декемврий въ гр. Колингвудъ (Онтарио).
Канадскиятъ флотъ понастоящемъ брои около 1400 души.
За пръвъ пжть единъ канадски капитанъ е произведенъ
въ чинъ контръ-адмиралъ.

Криза въ постройката на търговски кораби
въ Лнглия
Тримесечниятъ рапортъ на .Лойдъ Регистъръ", публикуванъ въ началото на октомврий, показва едно голямо намаление
въ тонажа на заложените въ постройка търговски кораби. Отъ
края на месецъ юний миналата година до сега има едно нама
ление отъ 151,592 тона, или всичко 300,000 тона по-малко отъ
миналата година. Макаръ че .Лойдъ Регистъръ" не дава ни
какви коментарии по този въпросъ, ясно е, че намалението въ
строежа на търговски тонажъ се дължи отчасти, ако не и
изобщо, на твърде високите цени. Цените въ Англия еж наймалко 35 процента по-високи отъ тези, взимани за постройка
на кораби на континента. Единъ големъ процентъ отъ тонажа
на германските и скандинавски корабостроителници е предназначенъ за Англия.
Отъ този рапортъ се вижда ясно,.че кризата въ англий
ската морска индустрия ще продължи и за въ бждаще, ако не
се направи нещо, за да се намали анормалната разлика въ це
ните съ производството на континента.
Нови постройки на военни кораби въ Лнглия
Отъ 1 януарий до 15 октомврий 1938 г. Англия е пустнала на вода 34 военни кораби съ тонажъ 55,890 тона, отъ
които: подводници 5, изтребители 3, кръстосвачи 2, торпедо
носци 16, миночистачи 2 и кораби съ специално назначение 6.
Отъ 15 октомврий до 1 януарий 1939 год. еж пуснати още 11
кораби на вода, отъ които: единъ кръстосвачъ, 4 миночистачи
и останалите канонерки. Всичко това прави още 18,000 тона.
По този начинъ презъ 1938 год. еж построени 46 военни ко
раби или 75,000 тона.
Обаче въ сравнение съ тонажа, който ще бжде спуснатъ
на вода презъ 1939 год. — 200,000 тона —тези цифри изглеждатъ малки. Презъ настоящата година ще бждатъ спуснати пре
димно линейни кораби и хвърчилоносачи — двата 35,000 тонни
броненосци „Кингъ Джорджъ" и „Принцъ офъ Уелсъ", три
нови 23,000 тонни хвърчилоносачи, типъ .Илюстриусъ", 12
кръстосвача типъ „Фиджи", 16 изтребителя типъ „Келли", 7
подводника типъ „Тритонъ", 12 торпедоносеца, миночистачи и
канонерки.
Влизане въ строя на изтр-Ьбителя „Могадоръ"
Следъ забележително сполучливите опити, французкиятъ
контръ-торпильоръ ;Могадоръ" въ началото на декемврий 1938
год. е придаденъ къмъ Атлантическата ескадра. „Могадоръ" —
2,884 тона, заедно съ „Волта" еж най-големите френски из
требители. Те иматъ по 10 торпедни тржби и скоростьта имъ
надминава 40 мили.
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С ъ държание:
1. Българското море -

Лл. Маноловъ, 2. Флотъ и армия -

Матеева, 4. Линейнитъ кораби война -

к. адм. Вариклечковъ, 3. Обичамъ те, море (стих.) М,

лейт. Паспалеевъ, 5. Деде-агачското пристанище презъ време на балканската

кап. ! р. С. Н. Ивановъ, 6. Капитанъ Бринкъ -

В. Геновска-Герчева, 7. Параходъ „Шипка" -

В.

Игнатовъ, 8. Съ „Варна" на югъ - Ст. Ив. Стояновъ, 9. Френската морска и колониална лига - Я. К. Сираковъ,
10. Изъ живота и дейностьта на организацията, 11. Морски новини и съобщения.
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ПОСЕТЕТЕ ВЯРНЯ

ПОСЕТЕТЕ ВЯРНЯ

ЕДИНСТВЕНИЯ

по своето
местонахождение
и клима»
МОРСКИ КУРОРТЪ

въ юго-нзточнп
Европа.

Великолепенъ плажъ.

Най-модерно у р е д е н и морски студени и топли б а н ^

ВсЬкакъвъ видъ морски спортъ. Ручъ-5анъ (водна пързалка).
Максимална лЪковитость.
Категоризирани и нормирани хотели, пансиони, вали, квартири и ресторанти.

5 0 % намаление з а п л 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 е к с к у р з и и и излети, к р а с и в а п р и р о д а .
Вс-вкидневни концерти объдъ и вечерь въ морското казино. Д А Н С И Н Г Ъ-Б А Р Ъ .
Устройване морски тържества и забави.
И з б о р ъ н а .Царица н а плажа!.
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Музикални т ъ р ж е с т в а .

„СВ, К О Н С Т А Н Т И Н "Ъ"

Прелестно кжтче край морския брЪгъ за истинска почивка и отмора.

| |

I I Плажъ - морски топли и студени бани.
' Първокласенъ ресторант*.
Джазъ. Дансингъ.
V , Хотела ремонтиранъ. Стаитъ снабдени съ течаща изобилна вода. Янгажиране стаите предварително.
II
Редовна автобусна връзка съ града.
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Дружеството подържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
и Дунава до северните европейски страни: Франция, Англия, Белгия, Холандия,
Германия, Дания и пр.
Освенъ тая континентална линия, която се подържа съ три първокласни
линейни параходи типъ .Родина", дружеството подържа редовни и извънредни
линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Тур
ция, Гърция, Италиянскитъ острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
като се посещаватъ попжтнигв пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейруть, Хайфа,
Александрия, Портъ-Сайдъ и Пирея.
Тия последни пжтувания даватъ възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни
най-много и сь разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване въ страната за. еж-.
<5) щото време, да се видягь останките и паметницитв на всички древни култури: египетска, асировави- 9)
лонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ които паметници, по своята величественость
и художественость, еж още недостигнати.
Пжтуванията за Леванта—Близкия изтокъ се извършватъ съ големи и луксозни параходи,
„Царь Фердинандъ", „Шипка", „Варна" и „Бургась", при всички удобства за приятно и неусетно
пжтуване по морета, които съдържатъ безбройни природни красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мра
морно море, Дарданелитв и ОСЕЯНИЯ СЪ острови Архипелагъ, много отъ които се издигатъ на хиляди
метро надъ морската повърхность.
Последното пжтуване дава възможность да се посетятъ и всички свети мъста на еврейската,
християнската и мохамеданската религия.
Никое друго пжтуване не може да даде толкова гол-вмо разнообразие на неизгладими впечат
ления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговитв най-всестранни прояви отъ нача
лото но човъшката история до днесъ.
Дружеството подържа редовни съобщения два пжти презъ седмицата и между всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния бързоходенъ параходъ .Евдокия".
Освенъ горните редовни линии, дружеството презъ лътнигв месеци прави и извънредни пжтувания отъ Варна до Цариградъ сь параходигв „Царь Фердинандъ" -и „Бургась" сь пре
стояване въ Цариградъ Ц-БЛИ три дни.
Пжтуввнето между дветъ пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Презъ СЖЩИТБ л%тни месеци п/х „Евдокия" плава крайбр-вжно по специално разписание, съ
©5?
намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ цълото.българско крайбрежие
въ течение само на 36 часа.
И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до
0 Ахтополъ и обратно, пжтницитъ нощуватъ на параходигв и, ако желаятъ, могатъ да получавагь
и храната си тамъ но сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабитв на Българ
ското търговско параходно д-ство, редовни и извънредни, еж дадени въ отдъленъ проспектъ, който се
намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ при поискване
и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ.
I. ЦенитБ на билетигЬ за Александрия съ редовнигв съобщения, които се подържатъ двап жти. @
Й въ месеца
съ параходите „Бургасъ' и ,Ц. Фердинандъ", само отиване или само връщане, безъ храна еж:
I класъ — 4000, II — ЗООО и III — 2000.
Презъ летнитъ месеци, отъ 1 юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за оти
ване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на престоя
на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва:
I класъ 6000 лв. II — 5000 и Ш — 4000 лв., включително и храната.
II. ЦенитБ на билетите по нашето крайбрежие отъ Варна до Ахтополъ и обратно, съ
п/х .Евдокия", по лътното разписание, отъ 15 май до 15 септемврий, съ право на нощуване въ Царево
-0* въ помещенията на съответната класа еж:
©
I класъ лв. 300; Н — 240 и III 170 лв. безъ храна.
III. Ценитв на билетите до Цариградъ и обратно съ п/х „Царь Фердинандъ" и .Бургасъ"
презъ Л-БТНИГВ месеци, съ престои въ Цариградъ три дена и нощуване на параходигв, еж:
I класъ отъ лв. 1790 до 1390 споредъ положението на местата
Н .
» . 1380 „ 1010
„
.
III .
- * . 665
"
22 лв., об-вдъ — 70 лв. и В
За храната се плаща: По Александрийската линия: закуски
вечеря — 70 лв., а пъленъ дневенъ абонаментъ по 150 лв.
По крайбрежието огь Варна до Ахтополъ и обратно, презъ лЪтнигв месеци, пъленъ дневенъ
абонаментъ отъ закуска, объдъ и вечеря — 80 лв.
™=«=чи, пъленъ дневенъ
До Цариградъ и обратно, презъ лътния сезонъ, само съ" параходигв, които поавятъ
екстюзди
се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за цълото пжтуване - 452 лв
"РаВЯТЪ екскУРзии'
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