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ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЪ КРЕДИТЪ БЪЛГАРСКОТО й
СТОПАНСТВО и КООПЕРАЦИИ
I

Основано въ 1864 година.
Преустроено въ 1879,1904 и 1934 ^год.

НАПИТАЛЪТЪ Е НЕОГРАНИЧЕИЪ
Въ края на всвка операционна година къмъ собственигв банкови
ср-вдства се прибавя и цялата чиста печалба. , .; ,
ОБСЛУЖВА СЬ КРЕДИТЪ:
ЗемедклскитЬ стопанства, земедвлскитЪ кредитни и кооперативни потребителни
сдружения, ТЕХНИТЕ съюзи и ВОДНИТЕ синдикати; занаятчиитъ и занаятчийските
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кооперации; популярнитЬ банки и ТЕХНИТЕ съюзи.

И 3 В Ъ Р Ш В А:
I

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

9

Седалище и управление въ София
10 клона и 48 агенции въ всички производителни, земед-влски
градове и села, 250 популярни банки въ ц-влата страна, които
извършватъ влогово-акредитивна служба. Постоянна кооперативна
изложба въ София.
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ЮРСКИ СЮВОРЬ
ОРГАЦЪ ЦД БЪЛГАГСКИД ЦАРОДЕРЪМОРСКИ СГОВОРЪ
Година 17.

Урежда

Варна, май 1940 го д .

Книжовно-просвЪтниятъ отд-Ьлъ

БрОЙ 5.
Гл. редакторъ В. Паспалеевъ
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Средиземно море
Боеветт въ Фландрия и северна Франция да- грае ролята си и да оправдае жертвитгь и очакооха разрешение на първата часть отъ започна- ванията, които му се възлагатъ.
Щта голгъма война. Живата сила на единия отъ
,
,
п
е
»плт„„, ЧиП
/пиошпи
си^и.
Вв
борбата
за
овладяване
на морето ще
е сломеНа
1 7
Т Ш континента
- 1ехШиграе решителна роля въздухьтъ, защото по-слабитта оправда напълно очакванията на едната ^
т
с$ таш
т<пдет
въ въздуха^
Ще
сс
страна и показа на другата, че само при отно- тстат
т
т т ш
нтото
орюте.ашацтта>
штелно равенство въ силитгь може да се разчиу тдводния
флотъ,
Безъ да предртат
изх0.
т "а- победа съ изкусна стратегия. Ако сло- да т предшоящата
изтъкваме.
нот
борба> ние
яването на живата сила даде и убиване на ду- ад целша
е ясно
поставет:
да, се овладгье
море.
на противника, тргъбва да очакваме, че воина- дао< Дат тот ще шане
чрезъ
пздуха
иш
тдъ
е на континента скоро ще се свърши. Съ това водата< е вторъ вшросъ.
Необходимо е единъ отъ
ч се завърши първата фаза на войната.
противницитгь да може свободно да движи своиЗа да завърши напълно войната, необходимо тт масови транспорти по вода, защото по възе
единиятъ противникъ да признае справедливитгь духа за сега това е невъзможно.
т
друШЯ
П да Ш
ТетУШ
Удовлетво.ри- А Ш
Най-кжсиятъ пжть за колониитгъ е презъ СргьЧв в необходамо
да се
Гепи!
отстжпятъ на
^
& _ втниятъпжть
наНародитгь отъ
Н ждштп
и колонт
съ коет0
Ще и
Уни!
У
>>
изтокъ къмъ западъ и обратно.
упщожи в последниятъ остатъкъ отъ прословупащгь парижки диктати. Ако този психолога- 'Тамъ ся съсредоточени и флотитгъ на дваЧесни
преломъ не настжпи, като следствие отъ та противника. Тргъбва да се очаква, че Сргьдиземпобедитть на Германия на континента, ще за- но-море още веднъжъ ще бжде свидетель на нова
***<? втората фаза на войната. Противницитгь борба на два съвременни флота, за да даде разЩе
« намгьрятъ изправени единъ срещу другъ, решение на втората и последна фаза на сегашнаРаздгЬлет отъ морската
и тамъ, върху та война. Безъ да предричаме, защото войната
т1рь,
°нитп, простори и надъ тгьхъ, ще се разиграе носи 8инаги изненади и задачитгъ иматъ много
г г
* антската борба за завладяване на морето, за решения, ние считаме, че бойнитгъ флоти въ това
а
може единиятъ отъ противницитгь да влгьзе въ море &, самото си. присжтствие налагатъ необхо'Ръзка съ другия, та на новия боенъ театъръ да димостъта отъ стълкновение, което ще разреши
а
ложп волята си.
спора и ще открие вратитгъ на новото, раждаще
Военниятъ флотъ ще бжде извикат да изи- се въ толкова мжчителни кървави битки.
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Д-р-ъ П. Д . Скорчев-ь

Морелънуването въ миналото и д н е с ъ и
наши"ПБ лъиари
КИТБ бани знаменитиятъ л-вкарь и хигиениегь

Ние лекарите въ Варна, който — кой пове
Хуфеландъ като отъ най-мощнитЬ средства за явче, кой по-мапко — изпитваме прелестите и изго
дите на нашето море и въ емоциално и въ лукра- куване на сарофилозата и като закалитель противт,
тивно отношение, имаме и свои задължения къмъ заболяване.
Макаръ че въ Янглия и Франция отдавна се
това животворно море.
препоржчва
морелънуването и презъ зимния №
Нашето море съ своя лъте и есень подтропизонъ,
едва
въ
най-ново време з и м у в а н е т о на море
ченъ климате; варненскиятъ заливъ съ своите
китно обрасли обширни брегове; нашите бани съ вече бързо си пробива пжть навредъ, особено насвоя чистъ и просторенъ пъсъкъ — всичко това е последъкъ въ Германия.
Отъ двадесетина години насамъ лекуването,
за насъ божественъ даръ, който може и требва
да ни поощри къмъ,творческа научна и делова лекуването и зимуването на море все повече за
работа, къмъ непрестаненъ стремежъ за усъвършен владява умореното и боледуващо человечество,
ствуване и обнова на нашето летовище. Еднакво особено ония отъ душнитБ и непров-втливи големи
мощенъ потикъ то дава и на благоустроителн м градове въ всички цивилизовани страни. Днесъ въ
техници, на стопански и на далекогледи здравни Вегск 5Ш- т е г има 11 хиляди болнични легла: само
Парижъ притежава тукъ 970 легла, въ 5. 5аМог
дейци.
"
За. насъ л-вкаритъ въ Варна морето е и треб 855 и въ НапсЬде 634 легла. Белгия изпраща
ва да бжде неизчерпаемъ източникъ за благодар всека година по 25 хиляди слаби деца на морето,
на научна и дълова здравно-лътовищна работа. И а въ Германия отъ годишно 300 хиляди лътовници
наистина, варненски лекари еж, които първи на 100 хиляди прекарвате на море; презъ последнитг,
правиха опитъ да проучатъ нашето море относно години тия цифри значително нарастнаха порад»
неговите лечебни възможности. Неимоверно дей- широката дейность на „Сила чрезъ радость
Сжщо и у насъ пътувате съ венка нова годи
ниятъ и пъленъ съ начинания бившъ дългогодишенъ варненски лъкарь проф. д-ръ Пар. Стояновъ, на все повече деца и възрастни по нашигБ морепокойниятъ д-ръ Ив. Тодоровъ и все още бодро летовища. Само тукъ въ Варна наброявате дваде
работящиятъ д-ръ Ял. НедЬлковъ еж първигв сетина морелътовища съ величествени собствени
ратници за проучването и разгласяването на море- постройки. Морелътовища има още въ Галата
лекуването у насъ.
.[ ; Обзоръ, Несебъръ, Приморие, Бургасъ, Созопол*
Морето е познато и използувано като лъчй- Царево 11-о.
Ето защо интересъть къмъ научни. наблюде-,
тель, закалитель и възстановитель на човешкия организмъ, колко и странно да е на пръвъ погледъ, ния и изследвания на въздействието на м°Рето_
едва отъ най-ново време. Докато разните мине върху болни и здрави е навредъ засиленъ. №>Р^'
рални и термални извори еж били оценени като лекуването е днесъ предметъ на отдвлна мед •
мощни лечители на разни човешки неджзи още цинска дисциплина — т а л а с о т е р а п и я , на коят
отъ древни времена, масово използуване на лъ- еж посветени нарочни международни научни ко •
чебните сили на морето започва едва отъ преди греси.
нъколко десетки години. Римляни и гърци, наисти
И ние българските лъкари не бива да ° "
на еж имали своите морски бани. Обаче съ залъ- ваме назадъ отъ тоя съвремененъ интересь къ
за на античната цивилизация човечеството повече таласотерапията,требва да напрегнемъ нашите си
се е отдавало на религиозна, отколкото на телес и да се заловимъ системно да проучимъ лъче
на чистота, на кжпане и на грижи за здраве и хи те свойства на н а ш е т о море, на н а ш и я м о р
гиена, та отъ сръдневъковието чакъ до наши дни климате, -защото Черно море има своигв ° с о б е
ата
морето е станало чуждо за боледуващото, за търсти, то заема едно особито мъсто между м о р е Т о е .
сящото отдихъ и почивка человъчество.
>
съ своята два пжти по-малка соленость и съ св
Едва презъ сръдата на 18 ст. англичанинътъ то продължително, горещо и безоблачно слънч
Ричардъ Ржселъ изтъква за пръвъ пжть значение лъто.
то на морските бани при лекуването на жлези и - ''"
*
,
скрофули, на костната туберкулоза и на разновид
Ние всъка година сме свидетели на онова
ната ексеудативна заложба.
разборно прииждане къмъ морето на болни
Презъ 1810 г. се напечатва въ Лондонъ кни вжтрешностьта — често тежки кардиаци, болни\ь
гата „"Тгеатлзе оп зеаЬаШшд" на Виспап — първиятъ ри съ активна туберкулоза, нефритици, страД
наученъ изследователь на лъковитостьта на морски отъ пиелитъ и камъни въ бжбрека и ж л ъ Ч К й ( 0
те бани. Въ тази си книга Бъкънъ ги препоржчва тежки неврастеници и мн. др., неръдко и е П р п %
като мощенъ закалитель противъ катари на диха но насочени отъ мъстнитъ си лъкари къмъ море"
телните органи и като твърде лечебно сръдство дето страданията имъ сигурно се влошаватъ.
при подагра, коклюшъ, диспепсии, анемия. Благо
Ние всека година се натъкваме на най-пре
дарение нему въ Янглия възниквате редица мор
ратни
и практики при използувание
. . схващания
.
- . . „ о и и е «а
ски бани — особено прочути еж тия въ Брайтонъ
лечебни-те
сили
на
въздухъ,'
слънце
и
морски
оа
на Ламанщъ, срещу прочутото френско морелвко- лечебните
най-нецелесьоь
Ние
твърде
често
наблюдаваме
най-нецелесъоик
вище Вегск 5иг т е г . Днесъ въ Янглия има по-вече
зенъ начинъ на животъ тукъ при морето отно ^
отъ 200 морелЪтовища.
жилище, храна и общъ режимъ отъ страда ^
Въ Германия препоржчва презъ 1795 г. морс- наши и чужди лътувачи, причинявайки си по

УЯлнски

(ЧФ&ДО

83

л
.*
Кс-

4'

ЧЙ,

*;лзгк. ЗйЕЗ:.«_-

*?*?г^©^^?*5:а*

ч

'-.'?:'-

Керванъ отъ търговски параходи, атакуванъ огь подводници, въпръки че е придружавенъ отъ
•
воененъ конвой

начинъ сами страдания и заболявания, които обезЦеняватъ морел-Ьтуването имъ и го правятъ дори
в е
Р Дн°- м
Имайки предъ видъ всички тия неосведомености и несъобразности, ние,почти всека година
"е давали въ страниците на МС твърде подробни
наставления за правилно използуване на морето,

Дружеството на варненските лекари отъ БЛС винаги е имало прйсърдце доброто здраве на нашитв морелетовници и състави за техъ едно системно упжтване, което биде отпечатано отъ курортната дирекция, раздавано отъ нея безплатно. Това
у пжтвание съдържа почти всичко, каквото требва
да се знае отъ новодошлия летовникъ.

-ЮИн

« - Т. д е л истояноаъ

Новостроящит~гЬ с е к о р а б и з а б ъ л г а р с к о т о
р-Ьчно плаване (Б. Р. П.)
На 20 юлий 1938 година Народното сьбраие гласува кредитъ отъ 150 милиона лева за заУпуването на единъ комплектъ отъ плавателни
ждове, които да обслужватъ крайбрежния ни дуавски трафикъ и часть отъ сточния трафикъ, отРавенъ къмъ пристанищата по горното течение
ли къмъ устието на Дунава. Въ тоя комплектъ
гь плавателни сждове е било предвидено да се
^ ° С т а в я г ь три пжтнически кораба, четири товарни
0 Раба, единъ вл-Ькачъ и два танка за течности.
С;к
Ществяването, 0 б а ч е 1 н а ц % л а т а доставка не е
огло д а стане поради недостатъчностьта на креСа " Г л а с У в а н а т а сума е позволила доставката
мо на предвидените три пжтнически и четири
° в арни кораба, отъ които първигв ще струвать
ц
^° 91» а вторигЬ 59 милиона лева.

Доставката на п ж т н и ч е с к и к о р а б и е въз
ложена на първото Дунавско параходно дружество
(О. О. 5. 0.), което ще извърши постройката на ко
рабите въ корабостроителницата си въ Будапеща
— Унгария. ЗаложенигЬ вече два кораба, чийто
строежъ е значително напредналъ и по всека вероятность ще бждатъ привършени до края на на
стоящата година, иматъ следнигв размери:
7830 м.
Най-голема дължина
Най-голема широчина на подвод
8.80
ната часть
.
.
.
Най-голема широчина на надвод
ната часть
.
.
.
.
.
16.—
Странична височина на твлото (кор
пуса) на корабитЬ
.
.
.
3.—

Морски съйЬьфь
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Височината на корабитЬ отъ^кила
до най-високата часть на надстройките
9.80 ,
имъ
.
•
•
•
• • •
Газене съ 75 т. гориво, 1 т. масло,
700 пжтника съ по 100 кгр. багажъ за
1.60
всеки и 70 т. стока около
Скорость при горното газене въ
тиха вода при 7 м. дълбочина около 23 клм.
Главни двигатели — два корабни
дизелъ мотори отъ по 460 к. с. при 300
обр. въ минута общо .
.
•
920 к. с.
Спомагателни мотори — три броя
отъ които 1 по 50 к. с. и 2 по 25 к. с. или
общо .
.
.
.
•
•
100 к. ь
Екипажъ нормално
.
•
30 души
Кабини и легла за пжтници:

а) Ецинъ луксозенъ апартаментъ
отъ спалня, писалище и др. .
.
2
б) 12 кабини за първокласни пжтници съ по две легла — общо
.
24
в) 1 кабина за второкласни пжтници съ 20 легла — общо
.
.
20
г) 2 кабини за второкласни пжтници съ по 10 легла — общо .
.
20
Или всичко 66

легла
легла
легла
легла
легла.

Корабите ще иматъ три палуби (пода), между
които ще бждать разположени, салонитЬ, трапе
зариите, пушалнята, кабините за пжтницитЬ кухня
баня, служебни отделения и т. н., както следва:
Въ ТБЛОТО (корпуса) на корабите, подъ глав
ната палуба по направление отъ кърмата (задната
часть на кораба) къмъ носа следватъ първо уравновесителниятъ резервоаръ, следътова корабната
магазия, три спални отдЬления за второкласни
пжтници, една кабина за две прислужнички, кло
зети, омивалници, три кабини за персонала отъ
ресторанта, машинното отделение, хамбари за сто
ките, кухнята съ две кабини за готвачи и прислуж
ници, хладилно отделение, камара за провизии,
специално отделение за миене кухненски сждове
и чении, жилищното отделение за екипажа и се
завършва съ носовия уравновесителенъ резер
воаръ.
Надъ главната палуба, освенъ открититЬ
пространства въ кърмата и носа на корабитЬ
предназначени за манипулациите по завързването
или отвързването на корабитЬ, еж предвидени още
редица отделения, които еж разположени отъ
кърмата къмъ носа, както следва: първомъ салонъ
за пжтници отъ втора класа съ квадратура 220 кв.
м. и пейки за седане за 150 пжтника и съответно
то количество маси. Следъ тоя салонъ по лавата
страна еж разположени клозети, пощенското бюро
съ спалня за чиновника и отдЬление за колети,
кабините на първия и втория механикъ, лазарета,
кабинитЬ за боцманитЬ и пилотитЬ. Отъ дЬсната
страна следватъ: клозетъ и душове за екипажа,
клозети и баня за командния персоналъ, кабинитЬ
за първия и втори капитани, трапезарията за ко
мандния персоналъ и трапезария за останалата
часть отъ екипажа. Въ срЬдата — надлъжно по
корабитЬ се намиратъгардеробътъза багажитЬ на
второкласните пжтници, шахтата на моторното
отдЬление, малка работилница, отдЬлението за
акумулаторитЪ, отдЬление за палубнитЬ стоки,
гардеробъ за багажа на първокласните пжтници,

вестибюлъ, стълбата къмъ втората палуба и ресторантътъ за втора класа съ маси и столове за 60
души.
Чрезъ подходящи стълби пжтницитЬ отъ пър
ва и втора класа се изкачватъ на горната палуба,
въ задната часть на която е предвидена летната
палуба отъ 250 кв. м. съ 150 мЬста за сЬдане на
второкласни пжтници. Останалата часть отъ тая
палуба е заета отъ отделението за първа класа.
Тукъ се намира ресторантътъ за 50 души, единъ
луксозенъ апартаментъ, пушалнята, кабинигв, гардеробъ, кабина за камариерки и др. удобства за
първокласните
пжтници.
Оттукъ една стълба
води къмъ най-горната палуба, кждето една часть
е предназначена за слънчеви бани, съ кабини за
събличане и душове, а друга часть е заета отъ
навигационната кабина.
Съ така даденото разпределение, корабитЬ
ще могатъ да превозватъ 700 души пжтници заед
но съ багажигЬ имъ отъ около 100 кгр. на човЬкъ
и 70 тона стоки, не само между нашите дунавски
пристанища, но ТБ ще могатъ да извършвать
пжтувания и до всички пристанища на Дунава
отъ устието му до Виена, пренасяйки нашите градинари, студенти, екскурзианти и т. н.
Скоростьта, съ която ще се движатъ кораби
тЬ надолу по течението при 7 м. дълбочина на
водата и 5 клм. скорость на сжщата, ще бжде 28
клм., а въ противната посока щ е имаме 18 клм.
За да се постигне горнята скорость, корабитЬ
ще бждать снабдени съ по два главни двигателя,
всЬки единъ отъ по 460 к. с. при 340 обр. въ ми
нута, или общо 920 к. с. Тъ- ще бждать корабни,
безкомпресорни дизелъ мотори отъ наследницата
на бившата моторна фабрика Бенцъ въ Манхаимъ
(М. V/. М.) и типъ К. Н. 248 на сжщата фабрика.
Моторите ще бждать шесть цилиндрови, ще тежатъ всЬки отъ по 23 тона и ще консумиратъ 170
кгр. гориво на часъ.
Освенъ главните двигатели въ машинното от
дЬление ще бждать инсталирани Ъще три спома
гателни мотора. Последните ще бждать сжщо вер
тикални, безкомпресорни, четиритактни дизелъ мо
тори, фабрикатъ на фабриката за главнитЬ моториЕдинътъ отъ тия мотори, който ще развива 50
к. с. при 750 обр. въ минута ще движи една ди
намо машина отъ 37'5 к. с. и единъ компресора
отъ 12"5 к. с. Динамомашината ще снабдява кора
ба съ необходимата електрическа енергия, а ком_
пресорътъ ще пълни съ въздухъ подъ налЬгане 30
атмосфери стоманенитЬ бутилки, които ще СЛУ"
жатъ за пускането на моторитЪ.
ДругитЬ два мотора, сжщо безкомпресорни
дизели ще развивать по 25 к. с. и ще бждать куплирани съ по една динамомашина отъ съответната
мощность
КорабитЬ ще бждать снабдени съ водно отоп
ление. За тая цель въ машинното отдЬление ш
бждать инсталирани два котела, отъ които единът*
съ 66, а другиятъ съ 13-5 кв. метра нагревна повър*'
ность. Тия котли ще бждать достатъчни да затоПлятъ корабитЬ въ студените зимни дни и да заД°*
волять всички нужди на кораба отъ топла водаЗа да могатъ всички напитки, хранителни пр°"
дукти и др. подлежащи на разваляне хранителна
запаси да се запазятъ въ добро състояние, е пр№
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НашитЬ нови-дунавски пжтнншки кораби
видено хладилно отдъление, охлаждано отъ една
хладилна машина.
Вентилацията на ОТД-БЛНИТБ кабини, трапеза
рии, пушални, салони, кухня и т. н. ще се извърш
ва съ електрически вентилатори.
Радио уредбата ще бжде усъвършенствува
на и ще застжпи всички отделения въ корабите.
Предвидени еж още редица отъ по-малки и
по-големи удобства за пжтницигЬ и обслужването
на корабиттз.
Наредъ съ постройката на пжтнически кора
би, върви и строежътъ на четиритъ товарни мотор
ни к о р а б и . РБХНОТО предназначение ще бжде да
пренасятъ отъ съответното дунавско пристанище
произведенията на българския трудъ, предназначе
ни за износъ къмъ Средна Европа. Това тв извършватъ или сами поемайки стоката въ СВОИТЕ хамба
ри. или влачейки заедно съ себе си пълни шлепо
ве. Въ първия случай ТБ ще извършватъ своя рейсъ
бързо и тогава ще могагь да обслужватъ стоките
изискващи бързъ превозъ, а въ втория ще могать
Да задоволятъ трафика, който изисква евтинъ транспортъ.
Доставката на тия кораби е възложена на ко
рабостроителницата Кристофъ - Рутхофъ въ Регенсбургъ — Германия, стара корабостроителница съ
много свои корабни постройки за Дунава, Рейнъ,
Елба и др. Тя бърза сега да завърши първия коРабъ и презъ месецъ юний да го предаде на бъл
гарската държава. ВСЕКИ два и половина месеца
следъ това ще тръба да бжде предаванъ по единъ
корабъ.
КорабигБ, които по всичко изглежда, че ще
бждатъ доставени въ определените срокове, въпрЪк
и ненормалнитЬ времена, ще иматъ следнигЬ
Размери:
Дължина
.
.
.
.
73.00 метра
Широчина . .
.
.
.
8.40
Странична височина
.
.
2.-8О „
Най-високата
неподвижна
точка
"адъ кила . • .
.
.
.
6.50
„
Най-гол-вмо газене при 400 тона то
варъ и 40 тона гориво
.
.
1.80
.
Скорость въ нетечаща вода при
горния товаръ и дълбочина на водата
' метра
метпя
оп клм.
20

Нашит* нови дър
жавни товарни
кораби
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Постройката на корабите ще се изпъл"и
споредъ предписанията на Германски Лойдъ за
класъ -4- ЮО4- 1 „Донау".
КорабитЬ ще бждатъ обикновения дунавски
типъ по видъ, а оригиналното, което ще притежаватъ, това ще бжде хладилната имъ инсталация и
приспособленията имъ, които ще имъ дадатъ възможность да пренасятъ стоки въ замръзено състоя-"
ние. Те ще бждатъ първите кораби на Дунава съ
подобни инсталации и ще могать да пренасятъ
много продукти на нашето земледълие и скотовъдство до ТБХНОТО предназначение въ запазенъ
видъ.
Въ своето ТБЛО, надъ палубата, корабитъ ще
обхванать следните отделения въ направление отъ
носа къмъ кърмата:
Носово отдъление, предназначено за котвениТБ вериги и балансиренъ резервоаръ.
Жилищно отделение, състоящо се отъ 4 каби
ни, предназначени за часть отъ екипажа.
Следъ него следва предниятъ хамбаръ за стоки,
за чийто Пълнене и изпразване е поставенъ единъ
кранъ съ товароподемность 2000 кгр. и скорость
при повдигане на пъленъ товаръ 40 метра въ ми
нута. Кранъть ще се привежда въ движение чрезъ
електромоторъ.
Въ съседство съ предния хамбаръ се намира
цладилното отделение, което е разделено на че
тири части чрезъ добре изолирани стени.
До него се намира отделението съ хладилни
те машини. Последните ще бждатъ три комплекта,
отъ които двата ще бждатъ заети съ охлаждането
по на една половина отъ хладилното отделение, а
третата ще служи като. резервна. Машините ще
бждатъ система Линде, ще работять съ амонякъ и
ще се движатъ съ електромотори.
Резервоарътъ за горива следва следъ отделение
то за хладилните машини. Той ще побира около
40 тона гориво.
Следъ него следва задниятъ хамбаръ за стоки.
Последниятъ за да може лесно да се пълни и изпраз
ва, ще разполага съ една стрела прикрепена къмъ
мачтата. Чрезъ стрелата и съ помощьта на единъ
електрически винчъ ще могать да се вдигать
тяжести до 2000 кгр.
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Машинното отдЪление се намира задъ втория
хамбаръ и въ него еж съсредоточени всички дви
гатели, динамо машини,~помпи, котелъ за отопле
ние, компресоръ за сгжетенъ въздухъ и др.
Предъ задното кърмово отделение и въ съсед
ство съ машинното отделение се намира една ка^
бина съ две легла за две готвачки и коридоръ съ
шкафове за разни кухненски и др. принадлежности^
Последното кърмово отдЪление е използувано
за балансиренъ резервоаръ.
Освенъ описанигЪ отделения, разположени
подъ палубата на корабитв, има и надстройки
надъ сжщата, които се използуватъ за жилищни
кабини, трапезарии, кухня, баня и т. н.
Въ надстройката, която се намира въ средата
на корабите, еж разположени ЖИЛИЩНИТЕ кабини
на капитана и механика и единъ резервенъ корабенъ апартаментъ отъ спалня, работенъ кабинеть,
баня и т. н. Надъ тъхъ се намира навигационната
кабина.
Въ задната надстройка предъ машинната шах
та се намира столовата за командния персоналъ и
една резервна кабина, а задъ сжщата шахта еж
разположени кабините за машинистите и кърмчии
те, кухнята, столовата за нисшия персоналъ, омивалня за машиния персоналъ и единъ клозетъ.
Всички обитаеми отделения на кораба ще бж
датъ снабдени съ водно отопление, за която цель
ще бждатъ инсталирани два котела, огь които единътъ ще отоплява кабините въ носовата часть, а вториятъ всички останали жилищни отделения.
КорабитЬ ще бждатъ двувинтови, като винто
вете се привеждатъ въ движение отъпоединъ моторъ. Последните ще бждатъ отъ сжщата фабрика
и сжщия типъ, както и главните мотори на пжтническите кораби.

Като спомагателни мотори корабитъ- ще имагь
три комплекта, отъ които двата ще се състоягь огь
по единъ безкомпресоренъ дизелъ моторъ МЖМ,
куплиранъ съ единъ генераторъ за електрическа
енергия, и единъ компресоръ за сгжетенъ въздухъ.
Моторътъ ще има мощность 30 к. е. при 1000 обр.
въ минута, генераторътъ ще бжде съ мощность 20 кв.
и напрежение 115 волта, а компресорътъ ще дава 30
м 3 /часъ сгжетенъ въздухъ при работно налегане 30
атм. Третиятъ комплектъ ще се състои сжщо огь
единъ дизелъ моторъ М. \АЛ М., но съ мощность
45 к. е. при 1000 обръщения и ще бжде куплиранъ
направо съ единъ генераторъ.
Корабите ще бждатъ снабдени и съ необхо
димото число помпи, които ще се привеждатъ въ
движение съ електомотори.
Освътлението на корабитв ще бжде електри
ческо и подхранвано направо отъ генераторите или
отъ акумулатори, съ каквито корабитБ ще разполагатъ.
За прикачване и манипулиране съ влЪкалниТБ вжжета ще има единъ винчъ система Рутофъсъ
два барабана, върху всъки единъ оть които може
да се навие вжже съ 350 м. дължина. Движението
на винча ще става съ електромоторъ съ мощность
12 к. с. или ржчно, когато това се наложи.
Освенъ изброенитв качества на отделните ча
сти отъ корабитк, последните еж снабдени и съ
много други съоржжения и инвентарни предмети,
които ще правятъ корабите едни отъ най-усъвършенствуванитБ на Дунава.
Чрезъ тия кораби ние — българите ще можемъ да проникнемъ до всички пристанища на
Дунава, ще се привикнемъ къмъ използуването на
тоя естественъ пжть, ще се създаде българско мо
ряшко съсловие по тая ръка и най-после България
ще поеме пжтя на своя корабоплавателенъ възходъ
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Т О Р П Е Д О
Едно оть най-страшнитЬ орждия въ съвремен
ната морска война, съ което еж въоржжени почти
всички военни кораби, а така сжщо и нъкои хвър
чила, е торпедото. .
'
-«•»
Способно да извади оть строя и най-могжщия
воененъ корабъ, то всекога вевва респектъ у про
тивника и упражнява върху самочувствието и во
лята му едно особено чувство на прекомерна
предпазливость.
Торпедото е снарядъ, който се изстрелва отъ
специалната торпедна тржба, поставена върху па
лубата на военния корабъ, или въ вжтрешностьта
на подводника, и се движи подъ водата съ собственъ ходъ, като посрвдетвомъ уреди, намиращи
се въ него, автоматично се самоуправлява и насоч
ва къмъ цельта.
Торпедото, което носи въ предната си часть
ГОЛБМО количество зарядъ, служи за поражение на
подводнитЬ части на неприятелските кораби. Взривавайки се 6 корабните стени, торпедото разкжева
бронята и причинява на стените големи отво
ри, които на моряшки езикъ се казва пробойни;
презъ твхъ морската вода нахлува въ вжтрешностьта на кораба, запълва всичките му отдвления,

и той, изгубвайки способностьта да се държи надъ
водата, бързо потъва.
Торпедото има форма на вретено. Средната
му часть е цилиндрична, а двата му края еж зао
стрени. Дълго е оть 5 до 8 метра, и дебело оть
45 до 54 см. Състои се отъ следните части:
З а р я д н о отдЪление с ъ ударникъ. То има
формата на конусъ; направено е оть червена медь
или стомана. То се пълни *съ взривно вещество,
което се възпламенява отъ сьответенъ избухвачъ.
Зарядътъ може да бжде влаженъ пироксилин*.
тротилъ или друго нъкое взривно вещество, а избухвачътъ съответно на заряда ще бжде сухъ пиРОКСИЛИНЪ, ТрОТИЛЪ И Д р .

кгр.

Съвременните торпеда носять зарядъ Д°

до
зш

На предната часть или отстрани на заряД«0'
то отд-вление се поставя ударникъ който слу#и
да възпламени капсула на избухвача. Ударникът*
„«-г„
а
уДаР"
Р
е така направенъ, че когато торпедото се уД
о неприятелския
корабъ или
или о6 ГОЯБМЬ
гоявмъ твърД*
г'1Л1ип.кии кораоъ
*" г п
ППРПМРТТ. и л . п «
_.
„VI/ ИЗ"*
предметъ, жилото му се спуска и удря върху «аП'
сула на избухвача, който възпламенява заряда
торпедото се взривава. Самите ударници еж н»
правени така, че не могать да действувать въ на-
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1. Зарядно отделение. 2. Ударникъ. 3. Избухвачъ. 4. Отд-Ьление за сгъстенъ въздухъ. 5. Непроницаема преграда и съедине
ние между двет* отделения. 6. Резервоаръ за вода. 7. Махало и приборъ за дълбочина. 8. Хидрбстагь. 9. Хидростатнчно
отделение. 10. Регулаторъ за въздуха. 11. Диференциаленъ клапанъ. 12. Курокъ — служи за спускане въздухъ въ машината
следъ падането на торпедото въ водата. 13. Непроницаема преграда и съединение между дветт, отдълелия. 14. Главната ма
шина, която движи торпедото. 15. Машинно отд-Ьление. 16. Непроницаема преграда. 17. Съединителна муфта. 18. Жнроскопъ.
19. Тръба, презъ която минава осьта на машината. 20. Кърмово отд-Ьление. 21. Осьта, която съединява машината съ виптовегв. 22. Назжбени колелета. 23. Вертикаленъ стабилизаторъ. 24. Хоризонталенъ стабилизаторъ. 25. Вертикално кърмило.
26. Хоризонтално кърмило. 27. Вертикаленъ стабилизаторъ. 28. Преденъ винтъ. 29. Заденъ винть.
чалото, а е необходимо торпедото да измине 50
метра, следъ което ударникътъ се освобождава за
действие.
Съ това се предпазва торпедото отъ нежелателенъ взривъ, при работене, около него и при
изхвърлянето му отъ торпедната тржба, за да не
се^случи нещастие съ обслугата на кораба, отъ
който се изстрелва торпедото.
Отд-Ьление з а сгж.стенъ в ъ з д у х ъ с ъ
хидростатнчно
отд-Ьление.
Отделението за
сгжетенъ въздухъ е направено отъ здрава стомана
въ формата на цилиндъръ съ изпжкнали навънъ
дъна.
Това отделение се пълни съ въздухъ подъ
налЪгане.
'
Въздухътъ въ него се сгжетява така, че по
лучава налътане 130 до 220 килограма на всеки
квадрагенъ сантиметъръ отъ повръхностьта на
отделението. Този въздухъ има назначение да дви
жи машината на торпедото, когато то бжде из
хвърлено въ водата.
Отъ задното дъно на отделението излиза една
тржба, която отвежда въздуха въ машината.
На горната часть на отделението за сгжетенъ
въздухъ има една желъзна часть въ видъ на бук
вата Т.
Тази часть служи да направлява торпедото въ
торпедната тржба и да го подържа въ хоризонтал
но положение въ момента на падането му въ воДата. Тя се движи въ съответенъ каналъ на тор
педната тржба.
Къмъ предната часть на отделението за сгж
етенъ въздухъ се съединява съ винтове зарядното
отделение.
Къмъ задната му часть се съединява съ заКовка неразглобяемо, хидростатичното отделение.
Хидростатнчно о т д е л е н и е . То направено
0г
ъ тънка стомана и се явява като продължение
На
отделението за сгжетенъ въздухъ.
Има форма на пресЬченъ конусъ. Хидроста^ичното отд-Ьление е затворено непропускаемо, за
" а не влиза вода.
р.
Въ него се поставя хидростатътъ и махалото.
° ъ ПО-НОВИГБ торпеда въ това отделение има още
^ в а ежда: единиятъ се пълни съ вода, а другиять
;Ь петролъ. П Р И изхвърляне на торпедото въ воРата, петролътъ и водата постжпвать въ единъ подфеватель. Тамъ петролътъ се запалва, а водата се

изпарява. Отъ горенето на петрола въздухътъ, кой
то сжщо минава презъ подгръвателя, се запалва и
увеличава налегането. Подгрътиятъ въздухъ се смес-*
ва съ ВОДНИГБ пари и съ газоветв, които се образуватъ отъ горението на петрола, и тази смъсь отива
да движи машината. По този начинъ съ подгръването на въздуха се увеличава неговата сила, и тор
педото може да се движи съ по-голъма скорость и
да измине по-големо разстояние.
Хидростатътъ служи да подържа торпедото на
определената дълбочина подъ водната повърхность.
Махалото пъкъ е поставено, за да подържа
торпедото въ хоризонтално положение. Хидроста
тътъ и махалото еж съединени посредствомъ кърмилни приводи съ хоризонталното кърмило. Така
ТБ действуватъ на хоризонталното кърмило и го
поставятъ нагоре и надолу, за да докаратъ тор
педото въ пжтя, по който то требва да се движи.
Машинно и кърмово отдъление. Машин
ното отделение е направено отъ бронзъ въ видъ
на колелета.
Машинното и кърмово отделение и това на
назжбенитъ колела заедно образуватъ задния
конусъ на торпедото.
Въ машинното отделение еж поставени:
главната машина, която!се привежда въ движение
отъ сгжетенъ въздухъ и върти осьта на винтовете;
кърмилната машинка, която изпълнява механичесКИТБ заповеди на хидростатната група и движи
хоризонталното кърмило; автоматичниятъ регула
торъ, който служи да пропуска въ машината въз
духъ съ еднакво налегане, за да може тя да ра*
боти презъ всичкото време съ еднакво число
обръщения въ минута; диференциаленъ клапанъ,
който служи да отваря достжпа на въздуха отъ
отделението за сгжетенъ въздухъ къмъ автоматич
ния регулаторъ; клапанъ за потапяне, който се
отваря въ края на хода на торпедото и пропуска
водата да навлезе въ кърмовото отделение. Следъ
като това отделение се напълни съ вода, торпедо
то ако не е попаднало въ цельта и не се взривало,
потъва.
НОВИТЕ типове торпеда, поради това че еж
по-тежки отъ изместената вода, потъватъ безъ
пълнене на кърмовото отдъление съ вода, веднага
следъ спиране на движението.
Приборътъ за разстояние служи да спре дви-
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жението на машината, спедъ като торпедото е
изминало желаното отъ насъ разстояние. Съ това
спира и движението на торпедото. Тукъ ех сжщо
масленкитв за смазване на машината и подгръвательгь на въздуха, въ който гори петролътъ, изпа
рява се водата и се подгръва въздухъть преди да
влезе въ машината.
К ъ р м о в о отделение. Направено е отъ тън
ка стомана и е съединено неразглобяемо съ ма
шинното отделение. Въ това отделение е поставенъ жироскопътъ, който командува вертикалното
кърмило и не позволява на торпедото да се
откланя отъ дадената му посока въ лъво И ДБСНО.
О т д ъ л е н и е за назжбенитЬ к о л е л а с ъ опаш
ка. Въ това отделение еж поставени назжбенитв
колела, винтовете и на края на опашката еж по
ставени кърмилата.
Н а з ъ б е н и т е колелета служатъ да приведатъ въ движение предния винтъ въ обратна посо

ка на задния винтъ. Това е необходимо, за да се
избегне отклонението на торпедото въ страни.
В и н т о в е г Ь еж два, н а п р а в е н и отъ стомана а
четири перки. Тв служатъ д а движать торпедото.
К ъ р м и л а т а еж стоманени и съ направени съ
по две плочки. Из еж поставени на края на опаш
ката и се командуватъ о т ъ хидростатичната група
и жироскопа. Назначението на кърмилата е да подържать торпедото на ж е л а н а т а дълбочина и въпосоката на движението му.
Изстрелването на торпедото отъ торпеднитЬ
тржби се извършва чрезъ б а р у т ъ или сгжетенъ
въздухъ. Щомъ торпедото п а д н е въ водата, то за
почва' да се движи съ свой собственъ ходъ, като
запазва даденото му направление.
СьвременнитБ торпеда развиватъ скоростьдо
50 мили въ часъ, при далечина на движението
4000 м., а при скорость 3 0 мили достигатъ до
обекти отдалечени на 12ООО метра.

-359М и ч м а н ъ о т ь флота

Гибралтарь презъ 5 0 0 0 г о д и н и

Има хиляди години, откакто друидигв еж За да ни убедять въ това, т Ь ни напомнять, че не
управлявали Галия, покрита съ гори, когато Римъ тръбва да забравяме механическите, сръдства, кои
е билъ едно смирено пастирско село, и когато то еж имали на разположение хората отъ дреемждриять Миносъ царувалъ надъ Гърция, въ сто ностьта, и чиито дъла и д н е с ъ о щ е учудвать на
лицата си Споя, когато една финикийска експеди шите инженери. По-вероятно е да предполагаме,
ция идваща оть Тиръ се настанила по бреговетв че нъкакво голъмо земетресение е разрушило ска
на вжтрешното море, което ние наричаме Сре листата преграда, раздвляща дветв морета, поради
което по-високата вода на С р е д и з е м н о море е би
диземно.
По това време, споредъ старитъ ориенталски ла изтласкана къмъ Атлантическия океанъ.
Какви ще да еж били наименованията на 1 илегенди, водата на Средиземно море била сладка
и не се смъсвала съ ВОДИТЕ на Атлантическия бралтаръ и Цеута въ времето, когато «царьтъ на
океанъ: единъ скалистъ провлакъ ги раздЪлялъ. града" е построилъ СВОИТБ първи крепости и е
Средиземно море било затворено море и отгамъ основалъ СВОИТБ първи колонии отъ дветъ стран
получило своето име.
на пролива?
м
Единъ финикийски вождъ, Мелкартъ, разруЛегендата ни е запазила само името на Мелшилъ скалистата преграда, която раздъляла дветв картена, градътъ на Мелицертъ, безъ да може да
морета, и оставилъ оть дветъ страни като вЪченъ опредЪли дали финикийскиятъ градъ е билъ поспоменъ на своето двло два стръмни блока —. строенъ върху африканския бръгъ на пролива.
тЬзи СЖЩИТБ, които днесъ се наричатъ Гибралтаръ Исторически документи пипсватъ за това далечн
и Цеута.
минало и само нъкои надписи останали тукъ-тамъ
Мелкартъ, чието име е преименовано отъ по намеренитъ бронзови колони запазватъ споме*
французитъ на Мелицертъ, е името, съ което фи на за господарите на Тиръ.
никийците еж наричали своя главенъ богъ. Това
До насъ еж достигнали само наименованията,
име произлизало отъ сливането на Мелакъ и Карта които гърцитъ еж давали на ХеркулесовитЬ колон •
което означавало на тЬхенъ езикъ „царь на гра Гибралтаръ се е наричалъ тогава Са!ре, Сей .
да". Мелкартъ или Мелицертъ е Херкулесътъ на АЬуаЧз.
древния Пантеонъ. Поради това древнитв народи
Сънародниците на Одисеи еж дали името
споменавайки тази легенда наричатъ скалите Гиб
Са1ре на единъ отъ носоветв оть залива на I и
ралтаръ и Цеута „Херкулесови стълбове*.
ралтаръ. Са1ре било името на единъ градъ в
Песъчливитъ пластове, които покриватъ стра Мала Азия, разположенъ върху бръговетв на Черн^
ните на дветв планини Гибралтаръ и Цеута, изди море, и който споредъ Ксенофона „билъ защитен^
гащи се лице срещу лице оть дветъ страни отъ една скала, която се надвесвала надъ морето •
на пролива, показвать, че тЬ некога еж били съе-За АЬуаЧз нвколко автори еж предполагал
динени. До наши дни още растителностьта на юж че идва отъ едно измънение на ЛЬуоМз, ДРУ1^
на Испания е целата африканска, а въ нейната градъ въ Мала Азия, р а з п о л о ж е н ъ върху бръга н
фауна се сръщать СЖЩИТБ влъчуги, както въ Хелеспонтъ.
Африка.
Колкото за наименованията Гибралтаръ
НЪкои историци еж мислили, че провлакъть Цеута, тъ не датиратъ по-рано отъ края на VII
на Гибралтаръ е билъ действително пробитъ отъ въкъ отъ нашата ера. По това време Муса-беньфиникийците въ онези отдалечени времена, когато Носеиръ командувалъ в ъ . Яфрика съ титла
върху града Тиръ, гЬхната столица, царувалъ ле- дамаски халифъ. Въ Испания царувалъ тогава гогендаренъ царь, който тЬ направили свой богъ. скиятъ царь Родерикъ. Неговитъ поданици се Р8 '

/Ньржм еде&ф»
бунтували. Вода читв на възстанието били повикани
отъ мюсюлманитЬ
въ Лфрика. Муса-бенъ-Носеиръ имъ изпратилъ въ помощь една армия, ко
мандувана отъ Тарекъ, берберски капитанъ. Той
настанилъ своя лагеръ на върха на Са1ре, който
следъ това мавригЬ нарекли Монтъ-де-Тарекъ
(върхъ Тарекъ) или на тъхенъ езикъ Джибалъ—
Тарекъ, откждето идва изменението Жибралтаръ,
а по-късно Гибралтаръ.
Отъ края на VIII въкъ започва истинската
модерна история на Гибралтаръ.
Упадакъть на морското могжщество на Испа
ния се отразилъ и върху отбранителната боеспо
собност на Гибралтаръ. На 21 юлий 1704 г. Хе•сенскиятъ принцъ слъзълъ за голъмо учудване на
испанците съ 1800 войника на провлака, който
раздвлялъ крепостьта отъ сушата, и заповъдалъ
на испанския губернаторъ да се предаде, но последниятъ отговорилъ, че крепостьта ще се защи
щава до последни сили.
Хесенскиятъ принцъ прокопалъ съ ВОЙСКИТЕ
СИ дълбоки окопи съ цель да прекжсне връзката
между обсаденитъ въ крепостьта и континента.
Тогава на 31 юлий една британска ескадра отъ 26
линейни кораба подъ флага на адмиралъ съръ
Джонъ Рукъ се появила неочаквано предъ крепо
стьта. За нъколко часа корабитБ изстреляли пове
че отъ 15000 снаряди. Предъ гранитната крепость,
обаче, артилерията била безсилна. Запазени вжтре,
обсадените се сивели на тази безполезна канона
да, Най-после една шепа смъли английски моряци,
командувани отъ единъ офицеръ, били стоварени
на скалите, които обсадените не пазели, мислейки
ги за недостжпни, навлезли бързо и заели ПОЗИ
ЦИИТЕ на батареитЬ. Тъ пленили женитъ и моми
четата отъ Гибралтаръ и ги взели съ себе си на
английските кораби, а самитв ТБ задържали кре
постьта.
На следния денъ една френска ескадра, ко
мандувана отъ тулузкия краль, повела решителенъ
бой съ британската ескадра на адмиралъ Рукъ.
Пристигнала помощь и отъ испанцитъ, които се
мжчели отново да си възвърнатъ Гибралтаръ.
Всички усилия, обаче, отишли напразно. При под
писването на мира испанцигЬ и французите при
знали новитв завоеватели на Гибралтаръ.
Когато въ 1727 г. войната срещу Лнглич про
дължила, една испанска армия отъ около а\ЛЮ
ДУши дошла наново да обсади Гибралтаръ. Но
всичко било пакъ напраздно. Непревзимаемата
«Репость-планина, усвяна съ орждия отъ основа
та До върха, отделена отъ контенента съ единъ
тесенъ провлакъ, помитанъ постоянно отъ британ
ската артилерия, не допускала превземането по
суша, а морето се владеело отъ британския флотъ.
Презъ 1729 година, презъ време на посред
ничеството за миръ Испания предложила 15 ми
лиона златни лири, за да откупи укрепеното место.
лнглия отказала и чрезъ договора, сключенъ въ
Севилия, управлението на Мадридъ се отказало за
винаги отъ СВОИТЕ претенции върху.„полуостровчето Гибралтаръ".
_ л „„.„„
Шестдесеть години
по-късно^ Гибралтаръ
" а в а най-известенъ. Въ 1775 г. английските коло
н и въ Лмерика били възстанали противъ метро
полията и провъзгласили своята независимость
започнала се воина, която свършила чакъ въ иоз
^Дина. Презъ твзи 8 години Цялата британска
и
°Щь била ангажирана на другия край на Птлан
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тическия океанъ. Французите се съюзили съ Съе
динените Щати, и Испания решила да се възпол
зува отъ отслабването на Лнглия въ Европа, за да
завземе Гибралтаръ. Обсадата траяла 4 години,
отъ 1779 до 1783 г.
Френско-испанскитъ войски блокирали кре
постьта, която била отбранявана отъ 7000 ветерани,
предвождани отъ енергичния генералъ Елиотъ.
Лнглийскиятъ флотъ успевалъ винаги навреме да
подкрепи гарнизона. Най-после, за да свършатъ,
съюзниците решили да нападнатъ крепостьта.
Да се блокира пристанището на Гибралтаръ
съ кораби било опасно, тъй като английските ба
тареи скрити въ своите гранитни пещери ЦГБЛИ
несъмнено да ги унищожатъ преди да уатвятъ да
влъзатъ въ пристанището. Единъ способенъ френ
ски офицеръ на име Лрсонъ измислилъ прочутите
„плаващи батареи", които наредени въ права ре
дица и състоящи се отъ десеть кораба, влачени на
буксиръ, успели да влъзатъ въ пристанището и <е
Закотвили. Тогава крепостьта била атакувана и по
море и по суша едновременно.
Напраздно, обаче, френските и испанските
орждия изсипвали дъждъ отъ снаряди. Плаващитв
батареи изпълнили великолепно своята задача,
оставайки неуязвими. Два деня и две нощи продължилъ този дуелъ между артилерията на про
тивниците. Защитниците на крепостьта, обаче,
отблъснали геройски всички атаки и накарали
французите и испанците да се откажатъ отъ стре
межа си за завладяването на теснината.
Презъ световната война Гибралтаръ оправда
напълно своя роля. Той и сега представлява отъ
себе си голема сила. Както отъ морето, така и
откъмъ сушата, той е защитенъ съ силна и мно
гобройна артилерия, калибърътъ на която достига
до 406 и даже 547 мм. Батареите еж разположени
амфитиатрално въ вжтрешностьта на скалигв и се
съобщаватъ помежду си съ вжтрешни галерии.
Отбранителната система предвижда и подвижни
батареи. За противодействието срещу десангь една
часть отъ батареитъ е разместена по бреговата
черта. Противовъздушните орждия и една часть
отъ най-големигв орждия еж разположени на са
мия край на височината на 397 м., така че създавать възможность за почти кржговъ обстрелъ.
Требва сжщо да се отбележи слабата страна на
противовъздушната защита поради отежтетвието
на сухопжтни летища и сухопжтни изтребители.
Тукъ има само водосамолети.
Вжтрешностьта на крепостьта представлява
изумително зрелище, фантастиченъ
подземенъ
градъ, силно осветенъ и обзаведенъ съ превъзход
ни средства за съобщения. За създаването на този
градъ еж били използувани всички многочислени
пещери намиращи се въ огромната скала на Ги
бралтаръ. Между твхъ най-големата е тази на
св. Михаила, дълга 70 метра и п о д ъ р ж а н а
отъ масивни сталактитови колони. Въ твзи подзе
мия се пазятъ бойнитв запаси отъ нефтъ, вжглища
храни и цистернитъ за вода, съ обемъ надъ 40 хи
ляди тона. Като станция за гориво Гибралтаръ се
се счита за една отъ най-голъмитъ морски бази
въ свъта. Въ сжщото време тя се явява и като
транзитно пристанище, презъ което презъ течение
на годината преминаватъ до 4500 търговски кора
ба, съ обща водоизмъстимость надъ 6,500,000 тона.
Военното пристанище може да побере 12 линейни
кораба, толкова кръстосвани и торпедоносци.
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Т ъ р с е н е и а т а к у в а н е н а подводници-ГгЗ
Въ съвременната война единъ отъ главните
методи, употръбяванъ отъ английския флотъ за
запазване на собствените и неутралните кораби
отъ подводната опасность, е търсенето и атакува
нето на подводника съ водни бомби.
Обикновено търсенето се извършва , отъ по

три кораба въ група. КорабигЬ еж снабдени съ
силни подслушвателни апарати (хидрофони) и имать
голъма скорость. Движатъ се въ строй фронтъ, ^
разстояние помежду имъ равно на двойния Де
ствителенъ районъ на подслушване при дадена о
становка . Водачъть върви въ средата. Съвреме

/Ялцлки си&ьръ
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• о. Котято- атакувашиитъ изтртптгель е уоеденъ, че се изинрл нздъ тгшлшгт,
1г1дшл боевля флзгь и хвгрд» бомб!
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ното устройство на подслушвателнитв апарати дава
в
"ьзможность на корабитв да извършватъ подслуш
ването въ време на движение, безъ да има нужда
Ла с
пиратъ машинитЬ си, както това се правеше
Въ
Гиналата война, когато хидрофонитъ не бЪха
«остатъчно усъвършенствувани.
Когато въ Н-БКОЙ отъ корабитв доловягь шумъ
0тъ
подводникъ, сьответниять корабъ съобщава
8е
Днага на водача определената посока къмъ шума.

При това съобщение корабигЬ изменятъ търсенето
по дадената посока. Разстоянието между корабитЬ
и времето между ОТД-БЛНИТБ подслушвания се на>
маляватъ.
Получените посоки, определени отъ подслушвателитв на ОТДБЛНИТБ кораби, се обобщаватъ отъ
водача, КОЙТО опредвля местото на подводника по
картата.
Отъ този мигь започва преследването на под-
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водника. Огь момента на първото долавяне на
шума до този на атаката, корабите се движатъ сь
пъленъ ходъ. Ятаката се извършва чрезъ хвърляне
на водни бомби въ непосредствена близость на
определеното место, като корабите се движатъ въ
строй фронтъ и съ пъленъ ходъ, или два отъ ко
рабите продължаватъ да подслушватъ, а третиятъ
извършва атаката.
Тукъ требва да се отбележи, че и подводнйкътъ на свой редъ при преследването му подслуш
ва сь СВОИГБ подслушвателни апарати. Често, за да
заблуди СВОИГБ преследвачи, той намалява хода на
машинитЬ, спира ги съвсемъ, лъга на морското
дъно или изменя курса си.
Това обстоятелство кара надводнитЬ преслед
вачи да бждатъ особено внимателни, настойчиви и
търпеливи и.докато не се убедятъ, че еж унищо
жили сигурно противника, да не прекжеватъ прес
ледването му.
Описаниятъ начинъ за преследване и унищо
жаване на подводниците се смета за най-ефикасенъ
и споредъ думитв на първия лордъ на британското
адмиралтейство много малко еж ония подводници,
които намерени по този начинъ еж успели да се
спасятъ.
Освенъ този методъ за търсене и атакуване
на подводника съвременната война се използува
за сжщата цель и авиацията. Тукъ обаче търсене
то и откриването на подводника отъ въздуха е въ
зависимость отъ състоянието на времето, морето,
осветлението, въгъра, вълнението, цвъта на мор
ската вода, нейната прозрачность и естеството на
дъното.
Поради това не може никога да се иска не
пременно отъ хвърчилата да откриятъ и унищожатъ подводника.

ГлавнитЬ признаци, по които едно хвърчиломоже да открие подводника, когато последниятъе въ надводно положение, така и когато е подъ
водата, това е неговото движение. Намиращиятъ.
се надъ водата подводникъ загребва интензивно
вода, съ което създава ясно видими буруни, както
на носа, така и на кърмата. Движението на под
водника подъ водата на малка дълбочина създава
една ясно видима килватерна струя.
Слънчевиятъ лжчъ открива подводника, осо
бено когато лжчигЬ падатъ косо. Получава се една
ясно видима сЬнка.
Несъвпадащиятъ цвЬгь на тЬлото на подвод
ника съ цв^та на водата го открива сжщо. Я да
се подбере цвЬтъгь на последния съ цвета на во
дата е невъзможно, тъй като водата твърде често
мЬнИ СВОЯ ЦвЬтЪ.

На края, прозрачностьта на водата и свЬтлиягьтонъ на дъното облекчаватъ откриването на под
водника.
Най-доброто време за откриване на подвод
ника е сутринь, когато морето е сравнително спо
койно, и водата се осветлява косо отъ лжчитъ на
слънцето.
При търсенето височината на полета не над
минава 500 — 600 метра.
Яко въобще условията позволяватъ да се за
бележи, потопениятъ подводникъ може да се види
подъ жгълъ отъ 10°—15°, т. е. почти подъ самотохвърчило въ единъ кржгъ съ радиусъ отъ около
100 метра. Затова и търсенето само съ хвърчила
не е много ефикасно.
Ятакуването на открития подводникъ се из
вършва съ противоподводни бомби, които еж катодопълнение къмъ останалото въоржжение на хвър
чилата.
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БАЛЧИКЪ - ВАРНА
Тая лътна сутринь на дванадесетина метра
— Какво ти самъ! Всички сме тука. И азъ, и>
отъ главната кейова стълба на варненското при Ганка, и Стоенчо. Шестдесеть души балчиклиистанище спряха три големи, гребни лодки, пре ПосрЬдъ нощь потеглихме отъ нашата скеля. . •"""
пълнени съ хора. На носоветв на лодкитЬ се раз- завърза се сърдеченъ разговоръ, като между род
веваше карантинното знаме, а на кърмите имъ— нини, които не еж се виждали отъ години, а кеягь
" румънското.
бързо почна да се пълни съ хора, щомъ чуха, чеНа стълбата имаше двама стражара: митниче гости еж пристигнали отъ Балчикъ.
ски и полицейски.
И единъ следъ другъ изл-Ьзоха и други поз
Митническиятъ стражарь викна къмъ лодкитЬ: нати или роднини отсамъ и оттамъ.
— Оггде пристигате, бе хора?
Завърза се разговоръ отсЬченъ, кжсъ, негьр— Огь Балчикъ, господинъ стражарь! — вик пеливъ между брЬга и лодкитЬ, които подредени'
наха десетина гьрлести, мжжки гласове изъ лод съ носове къмъ кея все о щ е отстояха на двана
китЬ.
Молимъ, съобщете на карантинната власть десетина метра отъ стълбата, нетърпеливо очак
бързо да дойде да ни освободи, че ц-Ьла нощь сме вайки карантинния лъкарь, който все още не се
<е бъхтали по морето.
вестяваше. . .
— Я, бе, вие балчиклии ли сте? — викна нЬ— Ей, чичо, ей, господине, — викаше едно
койси цивиленъ отъ кея.
момче отъ едната лодка, — моля ти се, прескок— До единъ сме балчиклии! — креснаха мно ни до улица „Кокарджа" на номеръ 15'и. съобщи*
зина въ отговоръ. Я единъ гласъ се извиси надъ на брата ми, че азъ, братъ му, съмъ пристигнал-ьдругите и радостно закрещъ къмъ цивилния:— Ти отъ Балчикъ, . .
ли си, бе Стефане? Браво, бе Стефане! Та кой ти
— Я оттамъ, — извиваше дискантнизтъ гласъказа, че ще пристигнемъ?
на една жена, — моля ти се, господине, прекрачи
— Така случайно, съвсемъ случайно съмъ до житната борса и съобщи на баща ми, който етука!—за мърдаха на двамата шапките имъ отсамъ разсиленъ тамъ, и той веднага да дойде. . .
и оттамъ. — Самъ ли си?
— Ооо, Иване, Иванчо, Иванчо бре, — крв"

Мщлкь ш&цл.
щеше патетически или истерически другъ гласъ
изъ лодките къмъ нъжого по кея, размахвайки му
шапка и кърпа. — Какво ме зепашъ? Лзъ съмъ
сжщиятъ. Та ти съвсемъ не си се измвнилъ. Петнадесеть години не сме се виждали и пакътепознахъ. Гледай ти, та ти да се улучишъ, та съ тебе
пръвъ да. се срещна! Бътай сега да кажешъ на
кака, че сме дошли. Пъкъ кака нека да каже на
«бати! — закънтяха и прокънтяха гласове на всички
тонове и октави изъ лодкитъ съ разни молби и
поржчения, усилвайки севъ нетърпеливо кресчендо...
Въ кжсо време кеятъ почерни отъ народъ, а
разговорътъ между бръта и лодкитъ се обърна на
истински, панаирски, оглушителенъ буботежъ, отъ
който вече нищо не се разбираше. Нищо вече се
не разбираше, освенъ едно, че отсамъ и оттатъка.
тържествуваха отъ свиждането, отъ срещата, която
вече ставаше и която предстоеше.
Най-после следъ дълго очакване карантин
ната власть пристигна, и панаирскиятъ буботежъ
по кея престана, като подъ магическа пръчка.
, Карантинниятъ лъкарь повика лодките да
пристанатъ на стълбата.
Изъ една отъ ЛОДКИТЕ излезе единъ унифориенъ морски офицеръ съ златни галуни на ржкаВИГБ си и съ златна околошка на румънското си
кепи, ржкува се съ карантинния лЪкарь и кжсо
му докладва на френски:
— Лзъ съмъ портовиятъ капитанъ наБалчикъ.
Ваши сънародници отдавна ме молеха да имъ
устроимъ излетъ до вашето пристанище. И ето ни
Днесъ на брой шестдесеть и единъ човъкъ, включая и мене, пристигнахме ви на гости! Идемъ ви
само съ единъ пжтенъ листъ, издаденъ отъ мене.
Сме безъ паспортъ. Никакъвъ паспортъ. Идемъ
просто като съседи. И молимъ да бждемъ протретирани за четири - петь деня, като излетници,
като гости, макаръ и подъ полицейски надзоръ,
ако обичате. .
НамЪсиха се пристанищниятъ началникъ и
паспортниять приставъ, които, веднага уведомиха
окржжното управление:
— Наши добруджанци отъ Балчикъ, на брой
шестдесеть души мжже, жени, деца, подъ опеката
На
балчишкия портовъ капитанъ и безъ паспортъ
•еж пристигнали, за да се видятъ съ роднините си,
01
които не еж се виждали отъ петнадесетина го
дини насамъ, т. е. отъ времето на Ньойиския
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Следъ уталожването на великата радость отъ
срещата между многобройните роднигв румънскиятъ портовъ капитанъ събра отделно хората си,
сь които бе дошълъ, прочете имената имъ, които
се оказаха точно по списъка, и кжсо добави:
— Лзъ ще бжда на квартира у пристанищ
ния началникъ. Който ме дири, тамъ ще ме на
мери. Л сега имате четири дни на разположение.
Днесъ е четвъргькъ. Въ понедЪлникъ всички ви
искамъ,вкупомъ тука рано сутриньта. Върнете ли
се всички, мине ли екскурзията ни тихо, правилно,
мирно и безъ скандали, пакъ ще можемъ да я
повторимъ въ по-голъмъ мащабъ. . .
— Ураааа! — френетически гръмна пълиятъ
кей отъ варненските граждани.-Ний ще върнемъ
визитата ви, г. Йонъ Енчулеску! — отправиха се
възторжени поздрави отъ мнозина варненски посрещачи къмъ румънеца, чието име всички б-вха
научили вече.—Позволете ни, г. Енчулеску, да вър
немъ визитата ви!— и мнозина варненци сърдечно
застискаха десницата на чужденеца морякъ.
Следъ по-малко отъ половина часъ, повлекли
се свои съ свои, добруджанцитБ опразниха
кея
и пристанищната стълба, която б е станала сценка
на истински роднински чувства.

Изпратили гоститЬ си все така блЪскаво и
сърдечно, както ги бЪха посрещнали, отсамнитв
балчиклии и изобщо добруджанци, които бъха
на местожителство въ Варна, се събраха въ една
пивница на чаша бира и решиха единодушно:
— Пжтьтъ"за Балчикъ ни е отворенъ вече.
ТрЪбва да го задържимъ да ни бжде отворенъ за
винаги. Най-късно до седмица—-две требва да
върнемъ визитата на Балчика!
И здраво се запретнаха варненските добруд
жанци да разгласягь за проектирания излетъ до
Балчикъ. Този излетъ требваше да стане на всека
цена. Съ колкото души и да бжде. На каквито и
да е условия. Той требваше да стане, защото
уредниците на излета целеха не излета, а друго,
което б е
важното, главното, сжщественното:
връзката съ Добруджата.
Дадена еднъжъ връзката съ Балчика, Варна
не биваше да изпустне тази връзка. Л напротивъ,
тя требваше да се заягчи, утвърди, установи, като
бждеща традиция между два черноморски града.:
Тази връзка сега, следъ петнадесеть години, пад
нала отъ невидълица, требваше правилно да се
ДОГОВОръ. > ; • "
подхване, за да не се осакати и да й се даде не,, ~~ Отлично! Могатъ,да излъзатъ на бр^га! — прекженатъ животъ. Еднъжъ подадена ржката на
°в отговорътъ на окржжния^управитель. — Подъ румънския портовъ капитанъ иззадъ морската
"1исъкъ Ще изл-взагь, подъ спйсъкъ ще бждатъ ни граница, тази ржка требваше приятелски да се
"баркувани при отплуването имъГ
стисне и веднага, веднага требваше да се изпол
И изведнъжъ, като отпушенъ бентъ.на буйна зува нейното благоволение, което даваше връзка
к
Р^«а,
а. занаскачаха излетницитв и се нахвърлиха на всичкитЬ добруджанци: и на тъзи, които б-вха
въ п
РегръдкигЬ
кой на братъ, кой на майка, кои отсамъ, и на онези, които бъха оттатъка. . .
пр
а
. сестра, на баща, на приятели, на чичовци
И комитетътъ по уреждането на излета всичко
лип^ 3 " 3 т а к а в а сцена, такава радость, такъвъ де- възложи на мастния Фрегатъ-клубъ, който изда
УМЪ 0 Г Ь
кпг
— какъвто, може би, ни ваше морско списание въ града и имаше красива
кога До сега Умиление
не 6Ъ виждало варненското при- морска табела надъ клубното си помъщение. Клу'^анище
бътъ имаше гръмко име, но нъмаше лодки. Но за
.д„ ~" Братко, братко, — провикваше се единъ цобруджанцитБ б е предостатъчно, че ФрегатъК О Й Т О б_Б
М^г
прегърналъ брата си, останалъ на клубъ имаше ораторъ — председатели, че имаше
;
М и п Ж И Т е л с т в о в ъ Варна, — само осемнадесеть голъмъ печатъ сь въгроходъ и красиви бланки с ъ
'^оях Ае^ Л Я Т Ъ Балчика ни отъ Варната ви, а то френски и български текстъ. Нали оттатъка, в ъ
Разделени, като да бъхме ти въ Лвстра- Балчика, щъше да гръмне звучното име »Ргеда1' а азъ въ Лмерика.

п

уНорски слоЬйфь

с1иЬ"
съ огромния си печатъ по
всичките
книжа по излета имъ? Това бъ предостатъчно. А
колкото за лодки, отвсвкжде тъ можеха да се
намърятъ.
•
' Я, отъ друга страна, управителното ГБЛО на
Фрегатъ-клубъ счете, че този излетъ ще може
да обогати касата му, която впоследствие ще му .
купи лодка или лодки. И заради това съ голъмр
усърдие то се хвърли по уредбата на излета, кой
то му дойде като обиленъ дъждъ следъ дълга
суша.
Фрегатъ—клубъ се хвърли съ усърдие по
уредбата на излета още и затова, защото този
излетъ щеше да запише нови членове на клуба
му и абонати на списанието, извънъ съответните
комисионни суми: отъ. всеки излетникъ. Вънъ отъ
това Енчулеску б е обещалъ на всеуслишание, че
ще действува предъ своитв полицейски власти, що-,
то варненските излетници да бждатъ допуснати
безъ паспортъ, а това обстоятелство • намаляваше
грижигв на клуба и - спестяваше су.ми пакъ въ
полза на клуба.
Фрегатъ-клубнитъ хора
намериха
Петко
Шишмановъ, старъ, дипломиранъ капитанъ, който
знаеше френски и английски и който презъ време
на балчишкия излетъ въ Варна б е „аташиранъ"
като преводчикъ при Йонъ Енчулеску. Намериха
Шишманова и му възложиха кратко и ясно:
— Ти ще водишъ нашата група за Балчикъ!
— Отлично! — Шишмановъ прие поканата.—
Вий наредете излета, а когато бждете готови, и
азъ съмъ готовъ1
Минаха седмица, две, три... И единъ день
повикаха Шишмановъ въ Фрегатъ-клубъ и му
казаха:
— Събрахме седемдесеть и двама души мжже
жени, деца. Ангажирахме една ветроходна фелука,
която има моторъ и платна: фелуката
Галата.
Утре рано, по слънцеизгръва всичкитъ ще бждатъ
на кея. Книжата сутриньта ще ти ги предадемъ.
Сме само съ единъ пжтенъ листъ, подписанъ отъ
пристанищния ни началникъ...
— Значи по подобие на групата, която бъ
довелъ Енчулеску?
— Да! Защото той обеща да действува да
пустнагь хората ни безъ паспортъ, както и тъхниГ Б бъха пуснати. Нали ужъ гледаме да я наредимъ
по съседски? Та и затова,, ти, който.знаешъ езици
и си врелъ и кип-Ьлъ въ морските работи, ще
гледашъ да ни омивашъ ОЧИГБ тамъ предъ ру
мънците,— дадоха му общи напжтствия.
На сутриньта Шишмановъ намери всичкитъ
си излетници на кея, а така сжщо и хората отъ
управителното ГБЛО на Фрегатъ-клуба, чийто председатель му пришушна на ухото:
— Така, както я подкарахме, ако рече лиси
ца да не ни мине пжть, въ скоро време ще си купимъ не една лодка, а десеть.
Шишмановъ го изгледа недоверчиво.
— Да, да! Десеть лодки. Фрегатъ-клубъ ще
стане истинска флотичка. На излетникъ сме взели
по шестстотинъ лева, а разноските ни еж само
шесть хиляди левчета за фелуката, на която купи
хме само двадесеть литра бензинъ. Така!... Въ
Балчикъ ще престоите четири деня, а на петия
кржгомъ, назадъ! — И, като извиси гласа си,

той рече: — Нека да прочетемъ хората си и нека
да започнатъ да влизатъ въ кораба!
Капитанътъ на Галата, Кирякъ Каварналия
та, тридесетгодишенъ мжжъ, приготвилъ всичко
за приемането на пасажеритъ си, заедно съ единственния си морякъ, Коджакафалията, застана,
на стълбата, готовъ да изпълнява нарежданията
на фрегатъ-клубния председатель, който викна:
— Киро Овчаровъ Калиякренски1
— Лааазъ!
— Влизай! — м р ъ д н а глава председательтъ
къмъ фелуката.
— Иванъ Стойковъ Гяуръ-Суютчуклията!
— Лааазъ! .
— Влизай!...
Въ десеть минути всичкитъ излетници заеха
местата си въ открития корабенъ трюмъ, въ който
бъха импровизирани пейки отъ наковани дъски по
бортоветъ.
Духаше сръденъ западенъ вътъръ. Кирякъ
Каварналията развърза платната, седна на кърми
лото и викна на моряка си да отвърже вжжетата
отъ кея. . .
— Стооой! — спръ ги фрегатъ-клубниятъ
председатель. — Господа, — източи се той въ по-.
зата на най-главенъ режисьоръ и съ пръстъ засочи Шишманова. — Този човъкъ видите ли го?
Той е г. Петко Шишмановъ: Той е вашиятъ водачъ. Той е и за ржководитель, и за водачъ, и за
капитанъ. Каквото той каже, него ще слушате, й
сега, на добьръ пжть!
— Ураааа! — гръмна фелуката отъ седемде
сеть и две гърла на мжже, жени и деца и веднага
запъха „Шуми Марица"...
Каварналията опъна шкотитъ, пое вътъра въ
платната си, и корабътъ запори съ носъ къмъ из
хода на пристанището...
Като излъзоха извънъ басейна на пристани
щето и като изобиколиха мигащия фаръ, Галата
пое вътъра въ кърмата си.
Корабътъ леко се заплъзга по водата, по
която нъмаше вълни, и много глави се надигнаха
изъ трюма за да гледатъ, а мнозина и съвсемъ
излъзоха изъ трюма и седнаха на палубата...
Но, преди да стигнатъ до Евксинсрадъ, изведнъжъ вътърътъ пресекна, спръ, платната увис
наха, и корабътъ почна да спира...
— Кирякъ, — викна Шишмановъ, — пускай
мотора!
*
„
Следъ минутка пустнаха мотора и обраха плат
ната.
Пресъкоха траверса на манастира Св. Константинъ...
Пресъкоха траверса и на носа, който е из
точно' отъ Санаториума...
И, откженали се оттука, понесоха се право
върху Балчика, който слабо белееше, и върху
който засочиха много ржце:
— Ей-го тамъ, право напреде ни!
Отлъво въ далечината се надигаше Яладж 3
манастиръ, а въ дъсно носъ Калиякра се виждаше
презъ ясно-синкаво було.
й Галата пропукваше с ъ мотора си и мяс*"
ки пореше...
— Ето, тукъ презъ време на войната потъна
нашиятъ влъкачъ Варна, — обясняваше капитанъ
Кирякъ. — По-оттатъка загина
миноносецътъ

— Л1о%ски щ&ьрь
^
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Група миночистачи дирятъ
неприятелски мини край
своигЬ брегове

Шумни, а негдеси тал/вва потъна германскиятъ
— Я, бе, какво е това? — обади се единъ
подводникъ № 45...
отъ излетниците на всеуслишание. — Очите ли ме
Излетниците слушаха, пулъха очи по водната лъжатъ, ама азъ виждамъ влъво една джамия,
повърхность, върху която нямаше нищо, и треп която по-рано я нямаше...
неха...
— Ха, ха, ха... — весело се разсме Шишма
— Я, ей-тамъ, видите ли, — сочеше и матро- новъ, — не е джамия, драги мой! То е дворецътъ
зътъ Коджакафалията напредъ и въ вдъсно,— ей- на румънската кралица, която си е построила и
тамъ онова, което прилича на кръстъ върху вода кула, прилична на джамия.
та* то е едната, мачта на руския параходъ Петъръ
А градътъ и рейдътъ и околностите имъ равелики,..
стБха, никнеха, открояваха се все по-осезаеми съ
Отново излетниците пулеха очи, протягаха новите си постройки и преобразувания, въ които
оставаха съсредоточени погледитв почти на всич
вратове и трепн-Ьха...
— Ями мини сега има ли? — страхливо за ките пасажери. . .
питваха ГБ.
И, преди да се наследятъ отъ ландшафтите, и
— Не! Сега вече е безопасно по морето! — преди да се наприкажатъ за всичко, и преди да
Успокоително издекламира Шишмановъ къмъ всич изкажатъ болкигв си за нещо изгубено, или раки. — с е г а е безопасно: все едно, като да тъп- достьта си за нещо спечелено, Галата изведнъжъ
спрЪ мотора си и се захлъзга съ инерцията си
чишъ по сухо...
Дигнало се слънцето високо въ небосвода, право къмъ единствената дървена скеля. Право
светнало презъ въздуха и водата, то съвсемъ бе къмъ скелята, която бе почернела отъ народъ.
прогонило вътъра и б е превърнало морето на Народъ, който, вероятно, бе дошълъ, като на празгладка площь, като огледало. Огледало, по което дникъ. . .
тукъ-тамъ се виждаха гърбовегв на делфини...
Замърдаха шапки, кърпи, шалове отъ скеля
— Ей-го тамъ единъ се завъргв, като обржчъ! та, ззмърдаха шапки, кърпи и фереджета отъ.
Галата. . ..
— сочеше нЪкой.
Явиха се стражари на скелята, подбраха по
~ Ей-ги и други два по-оттатъкъ! — възкли
срещаните, като стадо, и ги затласкаха къмъ из
цаваше другъ.
— Я тамъ — три,"четире, петь... цъло стадо! хода на скелята.
— Защо ли гонятъ посрещачигв ни? — Мно
Я единъ турчинъ съ две кадъни, седнали по
т
УРски до стърчилото, тихо си нап-Ьваха никакво зина прехапаха устни. — Това не е на хубаво!
" а ан е , съ,устремени очи къмъ Балчикъ, който Ужъ ще си ходимъ, а то гонятъ хората ни. . .
И, преди Галата да пристигне на стълбата,
"одидваше съ зданията си, никнеше по високия
х
Ребетъ наставаше все по-осезаемъ, по-реаленъ... ц-влата скеля бе опразднена задъ кордонъ отъ вой
— Ей-тамъ, — зачу се гласътъ на Каварна- ници и стражари. Излетниците, наточели подъ
" Ия та, който засочи, — отъ онова мъсто започва команда се сгьрбиха и си зашушнаха:
Румънската граница...
..
— Я, бе, каква е тая работа? — засвиваха
^
— Знаемъ я! — усмихнаха се мнозина. — устни и задигаха рамене. — Защо изгониха поГ~ п Реди петнадесеть години презъ тамъ избЪга- срещачитЪ ни?
*"е съ бохчи на гръбъ. И оттогазъ сега се връща— Така е по румънски! — обясни некой. —
е
ДаI се видимъ кой живъ, кой умр-влъ...
Такъвъ имъ е редътъ. Не прилича на нашия. . .
Я право по стърчилото все по-ясно се откроя
Изведнъжъ на скелята се появи Ионъ Енчуаха
ОТДЪЛНИТБ здания на Балчика. Даже и дър
леску.
вата скеля започна да се вижда какъ настжпва
(Краятъ въ идната книжка)
яъ
водата.
-
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Морски вести
Финландия. Споредъ мирния договоръ съ
Русия, Финландия може да държи въ ВОДИТБ на
Петсамо военни кораби не по-големи оть 100 тона
безъ ограничение, и не повече отъ 15 военни ко
раба до 400 тона всъки, което е въ съгласие съ
мирния договоръ отъ 1920 г.. По силата на сжщия
договоръ тя н-вма право да държи въ пристанище
то на Петсамо подводници и въздушни сили, да
строи наблизо каквито и да било бази или кора
бостроителници, освенъ това, което е необходимо
за подържането на военните кораби, намиращи
се тамъ.
Швеция. Споредъ сведения на английското
списание „Тпе Иауу" Направата на двата нови
военни кораба, които щъха да служатъ за брътова
отбрана, е отложено, като вместо гюл. еж зало
жени въ постройка нъколко изтребители и под
водници които еж по-належащи поради развиващи
те се събития. За сега главнитъ сили на шведския
воененъ флотъ, се състоятъ отъ 8 кораба за бре
гова отбрана, два кръстосвача, осемь изтребителя,
тринадесеть торпедоносеца, четири моторни тор
педни кораба, 16 подводника, единъ минопоставачъ и няколко спомагателни кораба.
Преди започването на войната Швеция беше
закупила въ Италия четири торпедоносеца, два
отъ които еж бившитв италиянски торпедоносци
„Спнка" и „Асторе" отъ по 638 тона, съ скорость 34 мили и въоржжени съ 10 с/м. орждия и
по 4 торпедни тржби.
Съединените Щати. Една гол-Ьма часть оть
военнигЬ кораби, които бъха оставени въ резервъ
на бойния флотъ поради събитията въ Европа еж
върнати отново на служба, като се използуватъ за
носенето на патрулна и разузнавателна служба
около бреговегЬ на Северна Лмерика.
Подводникъть „Скуалусъ", който потъна презъ
миналата година и който въ последствие б е изваденъ и поправенъ, е отново въ редовете на аме
риканския подводенъ флотъ, само че преименованъ въ „Сеилфишъ".
Полша. Подводникъть „Орзелъ", чието за
бележително спасяване въ Балтийско море е из
вестно на нашитЬ читатели, е участвувалъ въ дейст
вията около норвежките брегове. Между няколко
то торпилирани и потопени отъ него търговски
кораби е и германскиятъ товаренъ корабъ „Рио
де Жанейро" — 5261 тона.
Норвегия. НорвежкитЬ кораби за брътова
отбрана „Ейдсволдъ" и .Норжъ" еж били торпи
лирани и потопени оть единъ германски изтръбитель при превземането на Нарвикъ. ТЪзи кораби
имаха 4166 тона водоизместване и еж били построе
ни презъ 1900 г. Въоржжението имъ се е състояло
отъ две орждия отъ по -21 см., 6 — 15 см. 8 — 7
см. и 2—4.7 см. противовъз. орждия.
*
За останалите кораби оть флота на Норвегия
се знае, че осгарелиятъ торпедоносецъ „Драукъ",
540 тона сега е въ състава на английския флотъ.
При действията около южните брътове на Норве
гия се чу, че торпедоносецъть „Олафъ Тригвасонъ"

е торпилиралъ и потопилъ германския кръстосвачъ„Емденъ". Това, обаче, не се потвърди отъ съоб
щенията, които дадоха за загубите си германцитв.Голъмо число малки норвежки военни кораби еж
били потопени или пленени оть германските.
морски сили, между които еж причислени къмъ
състава на германския флотъ и двата нови торпе
доносеца „Балдеръ" и „Торъ". Те еж отъ по 597
тона и еж пуснати на вода презъ миналата година.
Въоржжени еж съ по три Ю см. орждия и съ по две
торпедни тржби. Миночистачниятъ корабъ „Раума"
320 тона е билъ потопенъ въ фиорда на Осло отъ
германскитЬ морски сили.
Япония. Къмъ първи септемврий миналата
година еж били привършени и спустнати на вода20 военни кораба. Тъ представляватъ една при
бавка отъ 54,430 тона къмъ сегашния съставъ на
императорския воененъ флотъ.
Холандия. Презъ месецъ априлъ потъна въпристанището на Беп НеИег при сблъскване съ
единъ надводенъ корабъ холандскиять подводникъ.
„О 11". Благодарение на съобразителния умъ на
старшия механикъ-инженеръ, еж загинали само
трима души. Подводникъть е билъ спуснать на
вода въ Ротердамъ презъ м. мартъ 1925 г. и е
ималъ водоизместване отъ 483 тона, скорость 12мили, едно орждие 8.8 см. и 5 — торпедни тржби.
Франция. Линейниять корабъ „Жанъ Барть",35000 т., е спуснать на вода на 6 мартъ т. г. въ
корабостроителницата на Сенъ Назеръ. Той е огьтипа на „Ришельо" и е въоржженъ съ 8 — 35 см.,
15 — 15.2 см. орждия, 12 — 10 см. пр. в., 8 — 3.7
пр. в. орждия, 4 хвърчила. По своята външностьприлича на „Дюнкеркъ" и „Стразбургь", съ двечетворни кули отпредъ.
ФренскитЬ конвойни кораби, които осигурявать движението на търговските кораби въ кер
ваните по море срещу действието на германскитЬподводници еж достигнали цифрата 2000.
Германия.
Споредъ сведения на английскитъ списания
„\Уаг Шизттахес!" и „Ьогкюп Меи/з" презъ време наоперациитЬ за стовзрването и закрепването на де
санта въ Норвегия отъ 8 до 16 априлъ, германски
ятъ воененъ и търговски флотъ е претърпълъследнитв загуби въ потопени и повредени кораби:Джебниятъ кръстосвачъ „Ддмиралъ Шееръ"
— ЮООО т. е торпилиранъ на 11 априлъ оть ан
глийския подводникъ „Спайрфишъ".
Тежкиятъ кръстосвачъ „Блюхеръ" — 10000 т.
потопенъ въ залива на Осло отъ норвежскитЬ
брегови батареи.
;
Кръстосвачътъ „Карлсруе" — 6000 т. торпи- *
лиранъ и потопенъ на 9 априлъ отъ английския
подводникъ „Труантъ".
Линейниять корабъ „Гнайзенау" — 26000 т. е
билъ потопенъ, споредъ норвежкитв официални
сведения, оть норвежскитЬ брЪгови батареи на 9'
априлъ въ фиорда на Осло.
Линейниять корабъ „Шарнхорстъ" — 26000 те водилъ бой предъ водите на фиорда на Нарвикъ-

Мцчки шЬьфъ- <ъ английския линеенъ" корабъ „Реноунъ"-32000
т. и е усп-Ьлъ да се избави чрезъ поставянето на
.димова завеса, само съ известни повреди.
Кръстосвачътъ „Емденъ" — 5400 т. е билъ
торпилиранъ и потопенъ на 10 априлъ огь нор
вежкия корабъ „Олафъ Тригвасонъ".
Шесть изтребителя отъ типа „Либерихъ Маасъ",
всеки огь по 1800 т. и четири по-малки еж били
-потопени, въ по голямата си часть въ околностите
на Нарвикъ въ бой съ английските изтребители.
За сжщото време еж били потопени и 13
танкови, транспортни и пасажерски кораби.
Четири други кораба били торпилирани и
три потопени. Шесть спомагателни кораба потопе
ни и единъ подводникъ.
Англия.
За сжщото време само, че огь 9 до 22 априлъ»
-споредъ германски сведения британскиятъ воененъ
флотъ е понесълъ следните загуби:
Потопени петь кръстосвана; десеть изтреби
теля отъ които английското списание „Маг ШизггахесГ
съобщава за имената на „Гурка" — 2400 т. пото
пенъ на 9 априлъ въ фиорда на Нарвикъ отъ
германски бомбардировачи.
„Харди"—1505 т. потопенъ на 10 априлъ отъ
термански-гЬ изтребители въ фиорда на Нарвикъ.
„Хънтъръ" —1340 т. потопенъ на 10 априлъ'
отъ германските истребители въ фиорда на Нарвикъ.
„Косакъ" — 1870 т. потопенъ на 13 априлъ
при Нарвикъ.
„Клоуормъ" — 187От. потопенъ на 8 априлъ отъ
германците.
„Хостилъ"— 1340 т. повреденъ отъ германски
те бомбардировачи.
.Хотспуръ" — 1340 т. сжщо повреденъ огь
германските бомбардировачи.
Четирнадесеть подводника и три превозни
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кораба. Сжщо споредъ германски сведения освенъ.
загуби еж били тежко повредени, предимно
отъ действието на германските въздушни сили,
около 60 бойни кораба отъ най-различенъ типъ.
Истината обаче по понесените загуби на
бойни кораби и огь двегв воюващи страни въ
тази знаменита
десантна операция, извършена
благодарение на германския флотъ, подпомогнагь
успешно огь германските въздушни сили, ще бжде
съ положителность установена едва следъ завърш
ването на войната.
ЯнглийскигЬ корабостроителници развивагь
необикновено голема дейность. Постройката на
военнитЬ кораби се извършва за много по-кратко
време огь предвиденото. Макаръ и да не се даватъ сведения за числото на строящите се кораби,
може съ положителность да се твърди, че тонажътъ на заложените и поржчани въ Америка воен
ни кораби надминава цифрата 1,000,0С0 тона.
Къмъ 1 февруарий въ корабостроителниците
на Англия се строеха 7 линейни кораба, 5 хвърчилоносача, 21 кръстосвана, 28 изтребителя, и
около ЗС спомагателни кораба. НЪкои отъ гЬхъ
еж вече влезли въ строя.
На 28 февруарий бе обявена постройката на
още 2 линейни кораба, единъ хвърчилоносачъ, 4
кръстосвана, 36 изтребителя, и гол-кмо число спо
магателни кораби.
ГБЗИ

Италия.
Заложени еж въ постройка около 250 хиляди
тона нови бойни кораби: четири линейни кораба
по 35000 тона, 28 изтребителя, 32 подводника и
няколко по-малки единици. Съ постройката на ГБ
ЗИ бойни кораби италиянскиять боенъ флотъ се из
дига отъ уровена на една средиземноморска сила
до мощна океанска такава и. къмъ 1941 г. нейниятъ тонажъ ще достигне 700,000 тона.
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Изъ живота и дейностьта на организацията
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Инженеръ Теодоси Атанасовъ, председатель Б. н. м. сговоръ.
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Балканската плувна лига се намира въ Анкара.
Съ съдействието на Ломския ни клонъ и неговия
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Подпредседатель инженеръ Теодоси Атанасовъ.
т.ай ГГл а Вв н
о т о управително т*ло въ заседанието си огь 21
на VБалк
' - з е Решение организацията-ни-да- вл*зе • « * » - « « • »
1 , ч анската лига по плуване. Балканската лига п° плуване
^ У РеДи на конгреса въ Атина отъ 10 до 13 септемврий^1939
^Дана. Уставътъ и правилникътъ на лигата еж одобрени отъ

~ Т = ^ 3 ^ - * * ^ ' ~ ^ ^ ^ • ^ т 4 » * ' ' ^*"тх^1.-~-^-"-~*~~ .^ ч "* ""*

Наши плувци на упражнение въ плаване съ дрехи

/Ищски шЬщъ

93

ПЛОВДИВЪ: председатель Йовко Л. Обрейковъ-дир.
тютюн, фабрика .Левски*, подпредседатель Кирилъ Шкендеровъ -секретарь общината, секретарь Георги Камбаровъ-тютюнотърговецъ, касиеръ Асенъ х. Илиевъ-чиновникъ кредитната
банка, домакинъ Иванъ Ионовъ-търговецъ, членове: д-ръ Черневъ-лъкарь и Никола Гърневъ-търговецъ. КОНТРОЛНА КО
МИСИЯ: председатель: Лука Тодоровъ, членове: Михаилъ
Дънковъ и Василъ Арнаудовъ.
с. ЛЪДЖЕНЕ (Пещерско) председатель: Георги Ив.
Църцаровъ-чиновникъ, секретарь: Александъръ Г. Шулевъ-чиновникъ, касиеръ: Никола Г. Фурнаджиевъ-чиновникъ, членове:
Любснъ Ал. Пенчевъ-електротехникъ и Борисъ Ив. Петричевъ
чиновникъ. Зав. водния спортъ Димитъръ В. Димитровъ. ПОД
ГЛАСНИЦИ: Петъръ Ив. Чорбовъ-работникъ и Стефанъ Анан.
Цинцевъ-чиновникъ. КОНТРОЛЕНЪ СЪВЪТЪ: Иванъ Дими
тровъ Масларовъ-книжарь, Георги Ст. Масларевъ-земедълецъ и
Теофилъ Вас. Теофиловъ-чиновникъ. ПОДГЛАСНИЦИ: Дими
търъ Хр. Марговъ-служащъ и Дечко Тод. Рашковъ-учитель.
СВИЩОВЪ: председатель: Лазаръ Василевъ-адвокагь,
подпредседатель Д-ръ Н. Василевъ-л-Ькарь, секретарь: Иванъ
В. Гуневъ-основенъ учитель, касиеръ: Янко Хр. Янковъ-общински чиновникъ, съветници: Николай Високовъ-търговецъ, гл.
ржководитель водния спортъ Атанасъ Хр. Митевъ-началникъ
пристанището. Ржководители спорт, отредъ: търговската гимна
зия: Петко Вановъ-учитель и Борисъ Пишмановъ-учитель.Ржководитель спортния отредъ реалната гимназия Ивановъ-учитель.
КОНТРОЛЕНЪ СЪВЕТЪ: председатель: Слави Дюлгер овъ-пенсионеръ членове: Слави Славовъ-помощникъ кметъ и Борисъ
Пишмановъ-учитель.
— На 9, 10 и 11 май т. г. председательтъ на органи
зацията посети пл-Ьвенския ни клонъ. Той изнесе сказката
.МОРСКИЯ ТЕАТЪРЪ ПРЕЗЪ НАСТОЯЩАТА ВОЙНА", по
сетена много добре и взе участие отъ името на организацията
ни при откриване на бюста-паметникъ на .ТОРОСЪ", нашиягь
бившъ дългогодишенъ членъ и сътрудникъ въ списанието ниг
покойниятъ Янко Димитровъ.

лългогодишенъ деецъ.учительтъ Василъ Н. Новаковъ, образува
се новъ клоиъ отъ организацията ни въ с. ЛАБЕЦЪ (Ломско).
Главното управително ГБЛО ВЪ заседанието си отъ 21 т.
м. утвърди първото управително тъло на новия клонъ както
следва:
председатель: Василъ Н. Новаковъ — учитель, пздпредседатель Цеко Ваковъ — кметски намъстникъ, секретарь —
касиеръ — Ставри Динковъ — касиеръ дъловодитель, членове:
Каменъ Диноловъ — земедълецъ и Найденъ А. Стояновъ —
. земедъл. КОНТРОЛНА КОМИСИЯ: председатель — Найденъ
Ценовъ — търговецъ, членове: П. Георгиевъ — земедълецъ и
Петъръ Желевъ — земедълецъ. ,
Въ сжщото си заседание Глав. упр. тЬло утвърди управителиитъ тъла на следнит-Б клонове:
ВИДИНЪ: председатель: Рашко Бораджиевъ — о. з. полковникъ, подпредседатель: Христо Тричковъ — основенъ учи
тель, секретарь: Петъръ Даскаловъ — чиновникъ общината,
касиеръ: Асенъ Цановъ — основенъ учитель, завед. плувния й
гребния спортъ Борисъ Димитровъ — гимназ. учит, съветници:
д-ръ Ил. Велковъ — общински лъкарь, д-ръ Александъръ
Петровъ — лъкарь и Александъръ Ионицо Николовъ. ПРОВтзРИТЕЛЕНЪ СЪВЕТЪ: Александъръ Митовъ — о. з. подполковцикъ, Натанъ Алшехъ — търговецъ и Тодоръ Лилковъ
— търговецъ.
ПЛЪВЕНЪ: председатель: Маринъ Милчевъ — химикъ.
подпредседатель: Асенъ Кантарджиевъ — адвокатъ, секретарь:
Василъ Петровъ —инспекторъ д-во „Балканъ", касиеръ; Христо
Маринчевъ — главенъ учитель, членове: Стефанъ Керкенезовъ
— индустриалецъ, инженеръ К. Миневъ — областенъ началникъ по водигЪ, д-ръ П. Тенчевъ — хирургъ, Пар. Георгиевъ
—областенъ инспекторъ по тълесно възпитание и Петко Д.
Петковъ — търговецъ. КОНТРОЛЕНЪ СЪВЕТЪ: председатель:
Борисъ Поповъ о. з. полковникъ членове: Илия Павловъ —
градски бнрникъ и Иванъ Куюмджиевъ — експертъ счетоводитель.
-®Е-

Съдържание:
1. Средиземно море — В. И.; 2. Морелъкуването вь миналото и днесъ — д-ръ П. Д. Скорчевъ; 3. НовостррящнтЬ се кораби за Б. Р. П. — инж. Т. Делистояновъ; 4. Торпедо — И. К.; 5. Гибралтаръ презъ 5000 години Мичманъ отъ флота: б. Търсене и атакуване на подводниците — лейтенантъ В. Паспалеевъ; 7. Балчикъ-Варна
-

П. Я. Шишковъ; 8. Морски вести; 9. Изъ живота и дейностьта на организацията.

—:

—<з>г-

ншетъ: лвмтвнанть В. Паспалеевъ, д-ръ I. В. Пашлевъ, д-ръ В. Д. Снорчевъ I д-ръ Ст. Ив. Стояновъ.

ДИНАМИКА

СОФИЯ, пощенска кутия № 190
За телеграми: Динамика, София

^—^^^з^г——_____

я. д.
ул. Московска № 1
Телефонъ: 2-33-38 __

ТЕХНИЧЕСКО БЮРО и ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Кораби и лодочни дизелови мотори
Р аНСП РТ И
мГстоГи И ^п11
° Г УР е Д би . инсталации и машини
Р
Ж Ин Т Ъ в с к а к ъ в
нДа^
°
*
ь видъ (извършени предприятия:
Лспаруховия мостъ въ Варна и ферибоота в ъ Р\гсе)
У
В с ° ^ В О Д Н И И п а Р»« турбини и парниР машини
'
Всички видове желъзни конструкции
ВъздухоопрЪснителни инсталации и хл й п»п и ц инсталации,

Морски шЬьрь.
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Условия з а постъпване въ морското на Негово. ^^
*$
ч
Величество училище - Варна
-.*;
1. Щабътъ на Морската Учебна на Негово Величество
Часть съобщава, че през* тази година въ Морското на Н
Величество училище ще се приематъ около 35 младежи.
2. За възпитаници на училището се приематъ младежи
отъ ср-БДно-учебнитъ- заведения (държавни, частни и чужди,
признати отъ държавата) —• реални, класически или полукла•сически гимназии, педагогически училища и средни търговски
училища.
3. Условията, на които требва да удовлетворяватъ канди
датите, еж следнит^:
а. Да еж българи и български поданици;
б. Да не еж пс-възрастни отъ' 18 години къмъ 31 декемврий 1939 година;
•
- в. Да иматъ завършено най-малко У-то класно образо
вание съ обща средна бележка най-малко 4 (четири) и при
мерно или похвално поведение, които успехъ и поведение да
се виждатъ отъ свидетелството на последната учебна година.
Бележките по отделните дисциплини въ свидетелството да
бждатъ незакржглени (напр. 4.2/3; 5.1/3 и т. н.), а ако всички
бележки еж все закржглени, това да е изрично отбелязано и
заверено отъ училищните власти. Въ удостоверението да е
посочена и заверена и средната бележка (съ цифри и словомъ),
изчислена отъ незакржглените бележки. Отговарятъ на усло
вията само кандидатите съ така изчислена средна бележка
най-малко 4.
г. Да не еж изключвани презъ последните две години
ла следването имъ въ учебните заведения;
Д.. Да еж честни и благонадеждни;
е. Да еж напълно здрави, телесно добре развити и да
нвматъ недостатъци. Да иматъ ръстъ най-малко 156, обиколка
на гърдите най-малко 76 см. и тегло над* 50 кгр.
4. Младежите, желающи да постжпятъ въ училището и
отговарящи на горните условия, подаватъ заявление най-късно
Д° 25 юлий т. г. до Началника на Морската Учебна Часть въ
град* Варна. Къмъ заявлението се прилагатъ следните до
кументи:
а. Свидетелство за поданство и народность;
б. Кръщелно свидетелство;
, „ „ в- Училищно свидетелство (последно — за учебната
1939/40 год).
г. Свидетелство, че кандидатътъ не е изключванъ за лошо
поведение презъ последните две години на следването му въ
учебното заведение и че се удостоява отъ директора на учебноо заведение да постжпи въ училището;
Д. Свидетелство отъ съответното гарнизонно управление
(или административна власть, заверено отъ Началника на найблизкия гапнизпктЛ
яя ймтгалригапт,
ня семейството
гарнизонъ),за
благонадежность на
семейството на
1 кан
дидата;
е. Свидетелство за еждимость на бащата и на кандидата,
не
еж подъ еждъ и следствие;
ж. Свидетелство отъ общинската власть за общественото
"оложение на семейството, съ указание професията на бащата:
фицеръ, учитель, земеделец*, адвокатъ, търговецъ ипр.;
з. Свидетелство отъ воененъ лекарь, или тамъ, кждето
" 7 а такъвъ — отъ лекарь на държавна служба, че кандидата
годен* за военна служба.
•
Младежите, синове на офицери и подофицери на действи'вдрл служба,, могатъ да представят* едно общо удостоверение
„" т о Документите, посочени срещу" буквите а, д, е, ж, което«гатъ да получатъ отъ щаба на съответния гарнизон*, кждето
п ^ \ с л у ж б а т а бащата на кандидата Синовете на офицерите и
«^офицерите о т ъ запаса, които иматъ надъ 15 годишна лей«вителна служба въ войската, да представятъ такива удосторения
отъ частьта, кждето е служебния списък* на бащата.
•ОР»П» 0 с в е н ' ь горните документи, всеки кандидатъ, който има
ВПЙО 2 Ие и ж е лае да се ползува отъ право на пострадал* отъ
™йнип1И пр^ с ъ г л а с н о правилника за приемане на младежи
Училището, следва да представи необходимото удостоверение.
за „„ К ъ м ъ заявлението да се прилагатъ 4 лв. пощенски марки
7 е л ^ Р е п ? р ж ч а н а кореспонденция или 15 лв., ако кандидата иска
«Графически отговоръ.
.. ,
•
- •'

Въ заявлението да бжде написанъ точния адрес* на
младежа, на който ще му се съобщи, дали се допуска на ме
дицински преглед*.
5. Кандидатътъ се преглежда отъ медицинска комисия
на 1, 2 и 3 августъ въ Морското на Н. Величество училище —
гр. Варна. При прегледа всеки кандидатъ требва да представи
рентгентография 30/40 см. на сърдцето и белите дробове, на
правена въ държавната болница следъ 10 юлий т. г.
Рентгентографията требва да бжде съпроводена съ пнеменно разяснение на рентгентолега-спецналистъ а върху нея
да се залепи н подпечати съ печатъ на държавната болница
фотографията на кандидата.
Кандидатите се явяватъ остригани.
...
6. Одобрените отъ медицинската комисия кандидати
-държатъ писмен* състезателенъ изпитъ по долуизложените
предмети отъ програмата на У-ти класъ — реален* отдел*.
ПИСМЕНЪ:
а. Български езикъ
.
.
.
4 авгуехъ;
б. Алгебра .
.
.
.
.
5 августъ;
в. Геометрия
.
.
.
. 6
августъ.
<
7. Удовлетворилите на състезателните изпити, на 7 ав
густъ се подлагатъ на пснхотехннческо изследване, а на 8 ав
густ* — на изпитъ по физическа подготовка за проверка из: държливостьта на отделните органи и общо на телото на
.кандидата: неговата пъргавина, подвижность н издържливость.
Знаещите да плават* и да гребат* се предпочитат*.
За този изпитъ кандидатите си носятъ фланелки и гащич
ки (гимнастически или каквото н да било леко облекло).
8. Легитимиране при прегледите и изпитите с* лична
карта.
9. Приемането на кандидатите ще стане по реда на
старшинството добито отъ бележките на медицинския преглед*,
конкурсния изпитъ, психотехническото изследване, физическата
подготовка и успеха въ гимназията.
10. На 9 августъ ще се обяви списъка иа приетите.
11. Приетите кандидати постжпват* пъ училището на 18
августъ преди пладне. При постжпването си тт> внасят* встж.пителна вноска 2,000 лева.
Синовете на пострадалите отъ пойните се освобождават*
отъ горната вноска.
Синове на кавалерите на военния орден* за храбрость
(или знака му) се ползуват* съ намаление 15%.
Синове на пострадалите от* войните се считат* тия,
определени съ Наредбата-законъ за подпомагане пострадалите
отъ войните.
' . : Всички кандидати (н освободените отъ встжиителна вноска
или съ намалена такава), требва да носятъ с* себе си следно
то облекло и постилки:
а. Долни бели ризи и гащи
4 броя
б. Чорапи черни, зимни и летни по .
.4 чифта
в. Кърпи за лице
4 броя
г. Кърпи за храна (салфетки)
2 броя
;
д. Кърпи за носъ
6 броя
е. Чаршафи бели съ размери 2Х1'20 м. 3 броя
>
ж. Чаршафи бели съ размери 2-40Х1'70 м. 3 броя
з. Калъфи бели за възглавници 35/65 см. , 4 броя
. и. Две летни и две зимни формени фланелки, доставени
чрез* училището (следъ постжпването).
к. Тоалетни принадлежности (четка за зжбн, за дрехи и
обуща, огледало, и др). ,
Тъзи отъ кандидатите, които не внесатъ вноската си
или не донесатъ напълно гореуказаното бельо и постилки още
въ деня на постжпването въ училището, не ще бждатъ приети
н ще се считат* като доброволно отказали се. В* това отно
шение изключения и облекчения не се допускат* пикему.
12. Курсът* на училището е 6 години. Завършилите
пълния курс* добиват* право на завършено средно техни
ческо или ср-Ьдно иореходно образование.
Допълнителни упжтвания могатъ да се получат* отъ
Морското на Н. Величество училище — гр. Созопол*.
гр. Созополт» 1940 год.
От* управлението, иа Морската Учебна на Н. В. часть.
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ПРОИЗВОДСТВО НА: КАМЕННИ В Ъ Г Л И Щ А
И БРИКЕТИ
ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
з а в с и ч к и в и д о в е и н д у с т р и и въ. и о к о л о гр. П е р н и к ъ

и въ Старо-загорската електрификационна область
ПО СПЕЦИЯЛНИ ИЗНОСНИ ЦЕНИ.
ВНОСКИ И поржчки

за вдглища! и брикети се прпвятъ новсВкжде
въ страната чрезъ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Българската народна банка — преводна служба.
Българска земеделска и кооперативна банка — преводна служба.
Телеграфо-пощенскигв станции — чекова смЪтка № 50.
Популярнитв банки.
Банка Български кредитъ й . Д.
Каситв на държавнигв мини.

ш

съ специални формуляри, сь изчерпателното попълване на които става излишно
да се пише отделно писмо—уведомление отъ страната на клиентитЬ.
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АГЕНЦИЯ НА МИНИТЪ ВЪ СОФИЯ
©
ул. Раковски № 90 —• Телефонъ 2-18-49.
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« Великолепенъ. плажъ.
Най-модерно уредени морски студени и топли бани.
"секакъвъ видъ морски спортъ. Ручъ-банъ (водна пързалка). . Максимална лековитость.
Категоризирани и нормирани хотела, пансиони, вали, квартири и ресторанти.
&
5 0 % н а м а л е н и е з а п ъ т у в а н е п о Б. Д . Ж. п р е з ъ с е з о н а .
Чудни о к о л н о с т и з а е к с к у р з и и и излети, красива природа.
Все,«идневни концерти объ\дъ и вечерь в ъ морското казино. Д А Н С И Н Г Ъ-Б А Р Ъ.
8
Устройване морски тържества и забави.
«А»
И з б о р ъ н а „ Ц а р и ц а н а плажа".
Музикални т ъ р ж е с т в а .
Ц
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: КУРО Р Т Ъ

ЯСВ.

К О Н С Т А Н Т И Н Ъ '

55

8

Прелестно кжтче край морския бръгъ за истинска почивка и отмора
Пла
:
*ъ - м о р с к и т о п л и и с т у д е н и б а н и .
Първокласенъ ресторантъ.
, Джазъ. Дансингь. Ц
Х
\ °тела ремонтиранъ. Стаитъ снабдени съ течаща изобилна вода. Ангажиране стаитв предварително. Ц
Р е д о в н а автобусна в р ъ з к а с ъ 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: 1урция, Гърция, Италиянскитъ острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
като се посещаватъ попжтнитъ пристанища: Цариградъ, Родосъ, Беирутъ, Хаифа,
Александрия, Портъ-Сайдъ и Пирея.
Тия последни пжтувания даватъ възможность въ единъ срокъ отъ ги дни
най-много и съ разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване въ страната за
М щото време, да се видятъ останкитъ и паметниците на всички древни култури: египетска, асировави- Ц
§ лонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ които паметници, по своята величественость ^
«* и художественость, еж още недостигнати.
й
**
Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокъ се извършватъ съ голъми и луксозни параходи, П
й „Царь Фердинандъ", „Шипка", ^Варна" и „Бургасъ", при всички удобства за приятно и неусетно «
$2 пжтуване по морета, които съдържатъ безбройни природни красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мра- &
55 морно море, Дарданелитв и осъяния съ острови йрхипелагъ, много отъ които се издигатъ на хиляди ^
ад метра надъ морската повърхность.
„
$
м
Последното пжтуване дава възможность да се посетятъ и всички свети мъста на еврейската, м
5 : християнската и мохамеданската религия.
Е1
•3
Никое друго пжтуване не може да даде толкова голъмо разнообразие на неизгладими впечат- *
ления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговигЬ най-всестранни прояви отъ нача
лото на човъшката история до днесъ.
Дружеството подържа редовни съобщения два пжти презъ седмицата и между всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния бързоходенъ параходъ „Евдокия".
н1
Освенъ горнитъ редовни линии, дружеството презъ лътнитъ месеци прави и извънредни пж- |и
* • тувания отъ Варна до Цариградъ съ параходите „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" съ пре- Ц
52 стояване въ Цариградъ ц-Ьли три дни.
*»
53
Пжтуването между дветъ пристанища трае само 12 часа — една нощь.
й
2$
Презъ сжщитв лътни месеци п/х „Евдокия" плава крайбрежно по специално разписание, съ $
* • намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ цълото българско крайбрежие и
5 з въ течение само на 36 часа.
Й
»»
И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до К
«3 Ахтополъ и обратно, пжтницитъ нощувать на цараходитъ и, ако желаятъ, могатъ да получавагь *5|
и храната си тамъ на сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифитЬ на всички пжтувания, които извършватъ корабигв 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
м и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ.
м
«*
I. Цените на билетитъ за Александрия съ редовните съобщения, които се подържатъ двап жти. Й
53 въ месеца съ параходите „Бургасъ" и М. Фердинандъ", само отиване или само връщане, безъ храна еж й
Ц
I класъ — 4СОО, II — 3000 и III — 2000.
$
м
Презъ летнитъ месеци, отъ 1 юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за оти-^
е - ване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на престоя #<
*» на кораба въ н-ькое пристанище по разписание, както следва:
р
|5
I класъ 6000 лв. II — 5000 и III — 4000 лв., включително и храната.
Й
П Це нитЬ н а
И /
* „
билетите по нашето крайбрежие отъ Варна д о Нхтополъ и обратно, сь Е
52 п/х „Евдокия , по лЪгното разписание, отъ 15 май до 15 септемврий, съ право на нощуване въ Царево §3
*я въ помещенията на съответната класа еж:
2
**
I класъ лв. 300; II — 240 и III 170 лв. безъ храна.
•*
III. Ценнтв на билетитв до Цариградъ и обратно съ п/х „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ
презъ ЛБТНИГБ месеци, съ престои въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите, еж:
класъ отъ лв. 1790 до 1390 споредъ положението на мъстата
N •
• . •• 1380 „ 1010
.
•-• , •
Й
«I - " - . 665
й
За храната се плаща: По Александрийската линия: закуски — 22 лв., объдъ - 70 лв. и *
•и» вечеря — 70 лв., а пъленъ дневенъ абонаментъ по 150 лв.
'
Я
«*
По крайбрежието отъ Варна до Ахтополъ и обратно, презъ лътнитъ месеци, пъленъ дневенъ $
53 абонаментъ отъ закуека, обЪцъ и вечеря — 80 лв.
««.еци,. пьлс
^
^»
До Цариградъ и обратно, презъ лътния сезонъ, само съ параходитЪ, които Пправятъ
екскурзии,
§
рЗВ
ад се плаща
дневенъ
абонаментъ
126
лв.
или
общо
за
цялото
пжтуване
452
лв
§
При
Ц
^
Редовт™
пжтувания - съ п/х .Евдокия" крайбрежно се плаща за закуска 15 лв., а V Й
« • об%дъ и вечеря по 50 кв., а пъленъ абонаментъ — 100 лв
закуска
^

ХЯ388К8888Я=—:38даЯЙЯС==38аЯ8ИЯС=—:ЗЗЯИ8Я8ЯЯ8»
Печатница -Войниковъ- — Варна

-*«»«>«»«»*«

