ноемврии, 1940.
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Българско ЗемедЪл. и Кооперативна Банка
НАРОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ
за

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЪ КРЕПИТЪ БЪЛГАРСКОТО
СТОПАНСТВО И КООПЕРАЦИИ
'
1

а

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

НАПИТАЛЪТЪ Е НЕОГРАНИЧЕНЪ
Въ края на вейка операционна година къмъ собствените банкови
средства се прибавя и цялата чиста печалба.
ОБСЛУЖВЯ СЪ КРЕДИТЪ:
ЗемедвлскитБ стопанства, земед-влскитБ кредитни и кооперативни потр-Ьбителни
сдружения,

I

ТЪХНИТБ

съюзи и воднигЬ синдикати; занаятчиите и занаятчийските

9]

кооперации; популярните банки и твхнитв съюзи.

И З В Ъ Р Ш В А:
Всички банкови операции, приема спестовни влогове, срочни и
безсрочни, при най-износни условия.

Седалище и управление въ София
10 клона и 48 агенции въ всички производителни, земеделски
градове и села, 250 популярни банки въ цялата страна, които
извършватъ влогово-акредитивна служба. Постоянна кооперативна
изложба въ София.
§
3

1згв^бз

иетац

1сжттш

ОВОРЪ
ОРГАЦЪ ЦА БЪЛГАРСКИЯ ЦАРОДШЪМОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а 17.

Урежда

Варна, ноемврий 1940 год.

Книжовно-просвЪтниятъ отдЪлъ

Б р о й 9.
Т л . редакторъ В. Паспалеевъ

Ал. М а н о л о в ъ
Капитанъ II рангъ о. з.
Председатель на Б. н. м. сговоръ

Д У Н А В Ъ
Колкото техниката върви напредъ, толкова държави, и още повече, когато отъ корабоплава
естественитп пжтища, а въ това число и Ду- нето еж заинтересовани стопански, а по-лошо и
навъ,тамиратъ своето все по-голгьмо използуване, политически държави, нгьмащи изходъна ргьката,
защото каменнитп, прегради, които тукъ таме а при това еж велики сили; когато такава меж
препргьчватъ течението, бързеитгь, водопадитгь идународна ргька е свързана чрезъ канали, и шлю
др.,се чистятъ, или отвеждатъ въ странични канализове съ друга голгьма плавателна ргька, която
ч се създаватъ такива удобства за корабоплава особено протича презъ земитгь на велика или велики
нето, ,че ставатъ по-удобни и по-сигурни даже държави, тогава стопанисването на такава ргька
или ргъки става толкова сложно, че често п/кти
отъ тия мгьста на голтмшпгъ ргъки, кждето пгьЩитгъ еж подвижни и насипватъ плитковини, създава на съкрайбртжницшшъ голгьми неприят
и донася подозрения, понткога съ голгьми
които редовно трпбва да се чистятъ съ смукачки.иности
еждбоносни последици.
Но всички тия технически съоржжения не
Ето точно въ такова положение се намира
биха дали своитть -ценни придобивки, ако уреж Дунавъ,
който не веднъжъ сме изтъквали отъ
дането на службата по плавателната ргька не тия страници
е свързанъ съ нашето минало,
бгь действувало редовно, разумно и добронамерено. настояще и бждеще,
че ни налага да бждемъ
Когато една плавателна ргька тече презъ особено внимателни, когато се разглеждатъ въедна само държава, то тая държава влага пълно проситгь, свързани съ него.
желание да я има въ услуга на стопанството си,
Постройката на модерни пристанища почти
поради което плаването по ргьката върви добре въ всички български селища на Дунавъ, създаване
"• естествено споредъ времето и ергьдствата.
на наше търговско корабоплаване вече отъ меж
Ш когато тая ргька протича всецгьло презъ дународно естество, уреждане на фаровата и
една държава, следъ това мие бргьговетгь на нгь-знакова служба на Дунавъ и изучаване метеоро
колко държави; кога двата, кога по едина отъ логията му, ни поставятъ вв редоветгь на тия
бргьговетгь; кога най-после се влива въ морето, адунавски държави, които отъ паразити станаха
Устията протичатъ презъ една или нгьколко

Дунавъ при Тутраканъ
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творци а политическото ни кавалерство, особено
следъ големата война, прямотата и правотата
на България я направиха и търсена вече дунавска дружава.
Времената се мгънятъ и режимитгъ на Дунавъ се мгънятъ.
За това нашиятъ слгьтъ шестнадесети и седемнадесети съборъ въ Перникъ въ пунктъ трети
отъ резолюцията си взе едно много умгьстно и
навременно решение: „Международната дунавска
комисия, както и европейската дунавска комисия
вече не сжществуватъ. Новата обстановка, създадена отъ войната, наложи видоизменението и на
тгъзи две институции по, ргьката. Съборътъ апелира при уреждането на новото положение по
реката да бждатъ застъпени интересите
ни
като крайбрежна държава съ собствено корабоплаване по нея".
Но ето че въ Букурещъ -вече заседава една
комисия, съставена отъ представители на Германия, Италия, Румъния и Съветска Русия, на която
е възложено да изработи новия закоНникъ за режима,на Дунавъ, по цгълата му дължина.
Едно нещо ще требва да знаятъ всички,
които разглеждатъ тоя въпросъ, че Дунавъ, като
представлява за насъ третата паралелна съобщителна линия на двете железопътни линии, които

водятъвъ северна и южна България отъ западь
къмъ изтокъ, ще има въ бъдещите
стопанска
отношения между великия
Раихъ и великата
Съветска република
да изиграе особено важно
значение, защото чрезъ третата линия ще свързва
обмгьна и на дветгь страна, безъ зависимостъта
и влиянието на трети велики сили.
И тай като нш, Югославия и Унгария сте
напзлно дунавски дзржави, допринасяме за редовно то плаване по ргьката твбрде лгною, попадаме
подз политическото и стопанското влияние на Германия и Съветска Русия, но сЖщо и подз стопанското влияние на Италия, която взела участие въ
колтсията вз Букурещз, макарз че не е дунавска
дзржава, не можемз да си обяснимз, защо тия
три дунавски дзржави липсвате отз комисията,
която изработва новия законникз.
-Нима тия три добрджелателни и заинтересовани дзржави не заслужаватз високото внимание.
да б±датз привлпчени вз една нова творческа за
Дунавъ работа?
Новите времена и нова Европа изисквате съ-^
трудничеството на всички заинтересовани, и ний
впрвали, че нашето правителство не ще пропусне
случая, к$сдето и когато требва,- да заст&пи интересите на Дунавска Бзлгария, както сз своята
резолюция взе становище организацията ни.
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Лейтенант-ь В. П а с п а л е е в ъ ,

Подводницит-гЬ в ъ с е г а ш н а т а война
раба — 103 еж потопени непосредствено отъ под
водниците. Една голъма часть, обаче, отъ заграднигв мини,на които еж загинали 134 кораба, еж
поставени сжщо отъ ПОДВОДНИЦИТЕ. . За по-голъма
обективность да допустнемъ, че ТЕЗИ кораби въ
приблизително равенъ процентъ еж загинали на
мини поставени отъ ПОДВОДНИТЕ, надводните и
въздушнитъ сили.
'
Таблица № 1
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Периодъ

оз

Отъ взрив ь '
на мини
Отъ действ. на
надводни сили
Отъ действ. на
авиацията
Отъ неизвестни
причини

Причини на потъването
Общо число на
потоп, кораби

Воденето на подводната война има за цель
чрезъ общо съгласуване на действията и усилията
на ПОДВОДНИЦИТЕ съ тези на надводния флотъ, ар
мията, въздушните сили и политиката да достигне
крайния резултатъ—победата.
Въ зависимость отъ поставенитв обекти на
войната, подводниците могатъ да бждатъ изпол
зувани:
а) За борба съ противниковитв морски сили;
б) за стопанска (търговска) подводна война; в) за
охрана на СВОИТЕ бази и крайбрежия и г) общо —
за горнитв три цели или за нъкоя комбинация отъ
тъхъ.
Не трЪбва да се забравя, че ПОДВОДНИЦИТЕ,
както опитъть отъ последната война доказа, еж
еднакво ефикасни и въ тритв начина на използу
ване, обаче даватъ най-осезателни резултати, ко
гато се използуватъ за водене на стопанската под
водна война. '
Не требва да се забравя сжщо, че поради
самия характеръ на морската и стопанската война
за постигане на решителни резултати на подвод
ниците требва да се предостави необходимото
време, за да могатъ напълно да развиятъ своята
унищожителна дейность и да постигнать максимумъ резултати.
Сведенията, които изнася чуждиятъ печатъ за
резултатите отъ водената сега подводна война, ни
показватъ най-красноречиво силата на модерното
подводно оржжие. Отъ таблицата първа, въ която
е показано числото на потопените кораби презъ
1оР"° Д а отъ 3 септемврий 1939 г. до 8 априлъ
1940 г., т. е. за първите седемь месеца отъ вой
ната, се вижда, че отъ потопенитъ общо 450 ко

1939
1940

250
200
Всичко

83
20

78
56

10
1

8
16

56
85

15

-Н

450 103 134 11 24 141 37
100 22.9 29.8 2.5 5.3 31.3 8.2

Въ такъвъ случай въ таблицата къмъ указа
ното число потопени отъ ПОДВОДНИЦИТЕ ще трЬбва
да се прибавять още 45 кораба.
Колкото се отнася до загиналитв отъ неиз
вестни причини, то и тукъ требва да смътаме, че
не по-малко отъ 47 кораба се падатъ къмъ чи
слото на потопенитв отъ ПОДВОДНИЦИТЕ. Отъ всичко
това следва, че въ действителность отъ работата
на последните еж потопени вероятно не по-малко
отъ 195 кораба ( 1 0 3 + 4 5 + 4 7 ) т. е. 4 3 % отъ ВСИЧ
КИТЕ

потопени кораби. Отъ твхъ 157 кораба се
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Подводникъ спасява обслугата на сваленъ самолетъ

падатъ на германските подводници. Ето защо и отъ по 740 тона и 517 тона. Малките подводници
ние ще се ограничимъ да разгледаме само тех отъ 250 тона еж били използувани само за дей
ните действия. '
ствие въ водите на Северно море.
4
Въ началото на сегашната война Германия
Борбата на англофренскитъ стражепи кораби
Разполагаше съ 61 подводника, отъ които 15 съ съ германските подводници въ открито море и
гол-Ьмо водоизмтзстване по 740 т., 14—517 т. и 32 около бреговете на Лнглия е била попилимому
~~ 250 тона.
не-особено успешна. Затова най-добре може да
Така че въ началото на военните действия се ежди отъ .изявленията направени отъ Чембервъ Германия имаше само 29 подводника, удобни леинъ за действието на подводниците и борбата
38
Действия далечъ отъ своите бази, вънъ отъ гра съ гюсь, въ първите месеци на войната. Въ изяв
ниците на Северното море. Презъ течение на ленията той отбелязва нарастналото значение на
първия периодъ отъ войната това число не е могло авиацията въ борбата й срещу подводниците, като
Да бжде много увеличено, тъй като за построява съобщава, че английската авиация предприемала
нето на новопоржчанитъ подводници е требвало търсене на неприятелските подводници използу
вайки лунните нощи. Очевидно е, че на противоДа мине известно време.
подводните патрули не се удавало презъ деня да
По данни на германския печатъ днесъ гер- откриятъ потопените подъ водата германски под
Ма
нскиятъ флотъ може всъкимесечно да получава водници, щомъ като е било необходимо да се тьри д н о т о количество подводници:
сятъ последните презъ нощьта, когато т% се наОтъ септемврий 1939 г. до маргь 1940 г. по миратъ на повърхностьта на морето.
° подводника.
Общото количество на германските подвод
Огь
ници,
потопени отъ ВСИЧКИТЕ средства на противоаприлъ до юний.1940 г. по 8 подводника.
Отъ юлий до ноемврий 1940 година по 15 подводната отбрана, за цълия първи периодъ отъ
войната надали надминава 20 подводника. Въ гер
подводника,
манския полугодишенъ отчетъ е показано, че за
и декемврий 1940 година 20 подводника.
26 седмица отъ войната Германия е загубила само
. . . Отъ ткзи цифри се вижда, че къмъ априлъ 20 подводника. По английски данни, обаче, за сж194
0 год. за .седемь месеца война германските щия промеждутъкъ отъ време еж били унищожени
"одводници еж се увеличили съ не повече огь 4<> 43 подводника. Може съ положителность да смъп
°Д8одника, което показва, че общото число на таме, че и двете гЬзи цифри еж неверни, и исти
ДеиствующигЬ такива е нарастнало отъ 61 на \0Х ната е нъкжде посръдата. Яко вземемъ средното
в
ъ миналата световна война такова число аритметично число отъ показаните цифри ще по0
" Дводници Германия имаше въ състава на своя лучимъ, че за 26 седмици еж загинали 27 подводФлотъ презъ периода май-селтемврий 1916 година. водника. Това дава средно потапяне на единъ под
Особенно интересно е да се отбележи, че отъ водникъ седмично така че за седемь месеца война
ц
"овопостроенитЬ 42 подводника повече отъ поло
вината еж съ тонажъ надъ 1400 т , а останалите
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я

Периодъ

.д
Число на под Число на под 1га=з Xк Х-г
водниците водниците я е ^
намиращи се загинали за Е-е!
въ строя за целия пе
се *"* Сриодъ
целия пер.

Подводници
средно на
месецъ

(31 седмица) еж потопени 31 подводника. Опитътъ,
обаче, отъ войната презъ 1914-1918 г. не потвър
ждава ТБЗИ предположения. Отъ таблица 2 се
вижда, че сръдниятъ месеченъ проценть на потопенитъ германски подводници 1917 1918 г. е
малко по-другъ.
Таблица № 2

е. СП *"

12 месеца 1917 г.

241

63

26.1

2.2

10 месеца 1918 г.

250

69

27.6

2.76

Презъ войната на 1917—1918 г. най-голъмо
число германски подводници еж загинали въ ТЕ
СНИЯ И плитководенъ районъ на Ламаншъ и Фландърското крайбрежие. Сега презъ първия периодъ
на тази война германските подводници действуватъ главно въ Северното море и източното край
брежие на Англия и почти не еж се появявали
край Ламаншъ.
Поради всичко това можемъ свободно да смъ-

таме, че за този периодъ Германия е загубвала
на месецъ както и презъ 1918 г. не повече отъ
2.76% отъ общото число на своитъ подводници.
Следователно въ първитв седемь месеца отъ сега
шната война е могла да загуби около 19% отъ
103 подводника, които се намираха презъ това
време въ строя. Това дава приблизително 20 под
водника.
Районитв, въ които най-много се е проявило
действието на германските подводници, могатъ да
бждатъ раздълени споредъ числото на потопените
отъ твхъ кораби.
Така за първитв осемь месеца въ Северно
море и източното крайбръжие на Англия еж били
потопени 191 кораба (46.5%), Ламаншъ — 13 ко
раба (3.2%), югозападните подходи къмъ Ламаншъ—
24 кораба (5.8%), Атлантическия океанъ — 65 ко
раба (15.8%) и неизвестни рийони — 121 кораба
(28.7%).
Така че германскитв подводници еж действу
вали най-много въ Северно море и въ Атлантически
океанъ, включвайки къмъ твхъ и югозападните
подходи къмъ Ламаншъ.
Всичко това ни показва нагледно ' колко голъма е -унищожителната сила на подводниците въ
сегашната война.

•355
Мк

/1ан-ь оть Флота

Сингапуръ
Дневно презъ този проливъ преминавать по
вече отъ ЮО кораба. Тъ всички, пжтувайки отъ
Индия къмъ Китай и обратно, требва цъли 30 клм.
да дефилиратъ предъ английските брегови орждия.
Другиятъ проходъ, съединяващъ водитв на
Индийския съ Тихия океани, е разположенъ на 700
клм. южно отъ Малайския проливъ. Това е Зундскиять проливъ, който се намира между холанд
ските острови Суматра и Ява. Корабите, които
искатъ да избегнатъ английския контролъ въ
Сингапуръ, трЪбва да преминаватъ около Ю00 мили
повече, което естествено увеличава цената на пре
возвания товаръ.*
Понятно е, ч е . и ЯПОНСКИТЕ кораби съ помощьта на които японската търговия за последните
десеть години започна да завладява пазарите на
Западна Азия и Източна Африка, требва да пре
минаватъ при пжтуването си на западъ презъ
Сингапуръ.
Ето защо въпросътъ за последния играе голема роля въ дипломатическите отношения между
Англия и Япония и е Ахилесовата пета въ морската
Въ английската тихоокеанска политика Син тихоокеанска проблема на Англия.
гапуръ играе приблизително сжщата роля, която
Гибралтаръ има за Англия въ Средиземно море.
Покрай сингапурските укрепления, които
господствуватъ надъ проливитв между Малайския
полуостровъ и Суматра, съединяващи водитв на
Индийския и Тихия океанъ, преминава единъ отъ
най-главнитъ морски пжтища на световната тър-'
говия. Това е най-изгодниять и най-кжсиять пжть
за военните и търговските кораби, които пжтуватъ
между Суецкия каналъ и западните води на Тихия
океанъ.

Сингапуръ е островъ, отдвленъ отъ Малай
ския полуостровъ съ една морска вдадина, наре
чена Жоорски проливъ, презъ който минава само
единъ мостъ. Градътъ е разположенъ на южната
часть на острова съ лице къмъ западъ.
Морската база, обаче, е скрита на северъ,
върху Жоорския проливъ, и е направена недостжпна
и за най-смелия противникъ.
Много милиарди бъха употребени въ пред
приетата работа преди 15 години, за да направятъ отъ тази база една сигурна защита на англий
ските кораби, готова всеки моментъ да ги снабди
съ всичко необходимо. Главното товарително отдъление на бръга, изцъло построено отъ бетонъ и
въ форма на пещера, я пази отъ въздушните
атаки и е едно отъ тритв най-голъми на свъта.
Малко по-далечъ е гГостроена една морско-авиационна база, съ хангари, арсенали и др., най-важ
ната въ ориента. ВСИЧКИТЕ Й страни еж заобиколени
съ маневрени батареи, които стрелятъ на 30 клм.,
а ЮОО-ватовитБ прожектори бдять надъ минава
щите кораби.
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Общъ видъ на
германска
магнитна мина

П. Н е д - Ь л ч е в - ь

капитанъ II. р.

Магнитни мин и

гп4=п.Още
оформяването
на кораба като рядъ 360 кг.; височина 794 мм.; диаметъръ на горсръдство за пренасяне на товаръ и пжтници презъ ната часть 528 мм., а въ долната 762 мм. Мината
воднитъ пространства и малко по-късно съ използу- е дънна и е предназначена да се поставя на дъл.ването му като бойно средство въ съединения, бочина до 25—30 метра.
образуващи бойния флотъ на морските държави,
се е зародила мисъльта да се открие и средство
за неговото поразяване. Едно отъ най-мощнитъ
средства за потопяване на корабитЪ ние знаемъ,
> V _ — ; - —~я>- >
че е мината, която въ началото на своето изнамиране е била съ твърде малка разрушителна сила,
произлизаща отъ няколко килограма черъ баруть.
Постепенно съ усъвършенствуване на мината се е
увеличавала и разрушителната й сила, като се е
увеличавало количеството на взривното вещество,
а сжщо така и чрезъ замЪняване на черния баРУтъ съ много по-силно действуващо взривно
вещество.
Така постепенно се стигна до МИНИГБ, изпол
зувани въ войната 1914—1918 г., съ които както
знаемъ б-вха заградени грамадни пространства и
които по тоя начинъ се явяваха въ помощь на
модернитЬ линейни кораби, осъществявайки блок
адата противъ противника или пъкъ за предпаз
ване на собственитъ- води отъ безнаказното нахлу Фиг. 1. Външенъ видъ ма английската магнитна мина
ване на противника.
Всички тия мини отъ различни системи беха
В ъ рорната си
часть к о р п у с ь т ь на
мината
закотвени, т. е. стояха на определено место подъ п р е д с т а в л я в а п р е с е Ч е н ъ конусъ, а въ долната часть
водната повърхность, заловени чрезъ телени вж- _ ц и л и н д ъ р ъ ( ф и г 1) Т о й е н а п р а в е н ъ отъ циета за специални котви.
^
ментъ. Всички металически части на мината и
Съ появяването на парвана, съ които оъха п р и б о р и т ^ с ж м е д н и . Зарядъть се помества вжтре
снабдени къмъ края на войната повечето военни в ъ к о р п у с а в ъ к а у ч у к о в а камара. Въ горната
и
транспортни" кораби, закотвената мина почна да ^ ^ ^ м и н а т а к ъ м ъ г о л е м а гърловина е приг
Уби отъ своето значение. Освенъ това за взри- к р е п е н ъ м е д е Н ъ сждъ, въ който е поместено следваване б-Ьше необходимо да има контакгъ между н о т о у с т р о й с т в о 1 ма гнитенъ съединитель, батерия
«ината и кораба, т. е. да се удари корабътъ на ^^ с у х и е л е м е н т и > ч а с о в и механизъмъ, вибриращъ
м
ината. Поради тази причина се започна работа в ъ з б у д И т е л ь , хидростатически предпазитель на
°о усъвършенствуване на мината и откриване на батерията, в ъ специална запална кутия се намира
такъвъ типъ, който да може да се взривава и оезъ з а п а л н а т а ч а ш а с ъ запалния предпазитель.
«а е имало контактъ между нея и кораба — не_
«онтактна мина Така се дойде до магнитната мина
Магнитенъ с ъ е д и н и т е л ь (фиг. 2\ Той е
главниятъ приборъ на мината. Неговото действие се
Я н г л и й с н а т а магнитна д ъ н н а мина
основава на отклонението на магнитната стрелка
м
„ = йипя изобретена при приближаването къмъ мината на металическия
въ Я н ^ а г н и т н а т а м и н а пъ „Р^° тя ? д 1 Й 9 1 8 гад Тази корпусъ на кораба. Подъ действието на магнитното
^инаТсъ " к о ^ н о Т е й
ие Тя има следните „ « ^ « к о р а б а магнитната стрелка прави контактъ,
« • п и к о . ^ ^ ; , ^ 2 н * Общр тегло 713 кг, за- допирайки своя северенъ край къмъ вилка.
'"•"Ч" —'V- С«

- Д ^ З Л л З Л^^МиЛ-МилЙЗЙ!
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Фиг. 2. Схема на електрическото съединение на ан
глийската магнитна мина
1. Хидростатенъ
предпазитель
на запала;
2. часови механизъмъ; 3. вибриращъ съединитель
4. каучуковъ дискъ; 5. отвърстиеза предпазителната
клечка; б. батерия за хидростатния предпазитель;
7. батерия; 8. магнитенъ съединитель; 9. запалъ.
Батерия отъ сухи елементи (фиг. 2) закре
пена къмъ жгълникъ въ медния сждъ. Тя се състои
отъ две батерии съ напрежение 4'5 волта всъка
една ;
Часовиять механизъмъ заедно съ вибри
ращия съединитель (фиг. 2) се явява като пред
пазитель на мината, обезпечава щъ действията съ
мината въ време на приготвянето й за поставяне и
при самото поставяне.
Батерийниягь хидростатенъ предпазитель
(фиг. 2) съединява контактите, когато мината,
хвърлена въ водата, достигне дълбочина 5 м.
Запалителниятъ хидростатенъ предпази
тель (фиг. 2) се помЪства надъ запалната чаша.
При потъване на мината примърно на сжщата
дълбочина, на която действува и батерията на
хидростатния предпазитель, т. е. 5 м., налътането
на стълба вода върху диска заставя да се повдиг
не пъртътъ вжтре въ корпуса на предпазителя, вслед
ствие на което контактнитъ пластинки се съединяватъ съ контактните винтове.
Запалната чаша се зарежда съ тетрилъ.
Проводниците на запала се съединяватъ къмъ кон
тактнитъ винтове на хидростатния предпазитель на
>запала.
Действието на мината е следното. Къмъ момента
когато мината достигне дъното, двата хидростатни
предпазители подъ действието на водния стълбъ вече
еж успъли да сьединять контактитв, часовиять
механизъмъ заработва и следъ 30 минути прави
контактъ. Подъ действието на магнитното поле на
кораба магнитната стрелка на магнитния съедини
тель прави контактъ въ боевата верига и произ
лиза взривъ на мината на дъното.

Поставянето на магнитнитъ мини се произве
ждало по два способа: — съ дървени баркзеи
(големи лодки), които побирали по 10 мини (по Ь
броя на ВСЕКИ бортъ) и. се буксирали къмъ ме
стото на поставянето съ дървени катери и при
помощьта на кранъ, който заедно съ МИНИТЕ се
буксиралъ къмъ местото на поставянето. Минируемиятъ районъ предварително се означава съ вехи.
МИНИГБ се поставяли въ шахматенъ редъ.
Въ района на Селцо англичанитъ поставили
заграждение отъ 30 дънни магнитни мини на про
тежение на 1 клм. (освенъ ДЪННИТЕ магнитни мини^
англичаните еж поставили въ Северна Двина и
закотвени мини). Освенъ това дънни магнитни мини
били поставени при Тулгасъ и Вага.
Презъ юний 1919 г. при северния край на
острова Селецъ, англичанитв стоварили на пъсъка
на десния брътъ 16 дънни магнитни мини безъ
прибори. МИНИТЕ се подготвили за поставяне.,
Следъ отстжпването на бълитъ, тъ били намерени
въ реката въ полузатънало състояние.
При почистването на английските мини презъ
1919 г. въ района на Селцо еж се взривали два
съветски тралчика — Бълогоръ и Посилний. Една
магнитна мина се е взривала при влачене на трално вжже отъ бръта.
" При Вага въ 1920 г. отъ водолазите еж
открити две магнитни мини. Т Б били повдигнати,
разоржжени и изследвани. Въ едната мина напре
жението на батерията отъ сухи елементи се ока
зало само 0'9 волта. Въ втората мина едната ба
терия дала •напрежение 4.25 волта, другата 375
волта. По такъвъ начинъ втората мина следъ ед
ногодишно пребиваване въ водата е запазила ба
териите си отъ сухи елементи напълно действующи
и е продължавала да представлява опасность.
Траленето на МИНИТЕ се е оежществявало съ
голъми трудности. НамиращитБ се на въоржжение
въ северодвинската военна флотилия тралчипи се
оказали недействителни противъ ДЪННИТЕ магнитни
мини. За унищожаването на тия мини е билъ създаденъ специаленъ салъ.
Траленето на котвеннитв и дънни мини въ
Северна Двина се е извършило отъ съветските
тралчици презъ 1919—1921 год. Въ 1921 год- тралнитъ работи били завършени и било обявено
безопасно плаване по-рЪката.

Работа върху неконтактнигв мини презъ
време на подготовката къмъ втората световна
война.
Презъ време на световната война
1914-191»
год. еж се използували само котвенитв мини. ФЛО
ТИТЕ на всички воюващи държави еж поставили
около 310,000 мини. Мината се приложи като масово
оржжие.
Войната 1914—1918 г. показа, че котвенниТБ
Използуване на магнитните мини отъ мини се подаватъ на тралене. Освенъ това къмъ
англичаните. За използуването на магнитнитЬ мини края на войната мината отчасти загуби отъ стойотъ англичанитъ презъ време на войната 1914— ностьта си следъ въвеждането на паравана, съ
1918 г. нъма сведения. Най-вероятно е, че въ тази който еж били въоржжени военнитв и търговски
война съвсемъ не се е прилагала.
кораби. Все пакъ, независимо отъ тия средства за
Пръвъ пжть магнитната мина била приложена борба съ минитЬ, котвената мина не загуби своето
оть англичанитв въ 1919 год. на Северна Двина' значение въ съвременната морска война. Обаче за
въ време на интервенцията противъ младата съвет повишаване на нейната живучесть т. е. спосооска република.
ностьта й да противостои на траленето, еж се по
търсили специални сръдства за защитата й.
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Паралелно съ работата за усъвършенствуване хвърлена погрешно на сушата. Мината бнла от
на котвенната мина и средствата за нейната за крита отъ английскигЬ наблюдатели и за нея било
щита следъ войната 1914—1918 г. еж създадени съобщено въ минно-торпедната школа въ Портсновъ образецъ мини — неконтактни и плаващи. мутъ. За нейното изучаване отъ школата изпратили
Противъ тия мини всички трални средства, изра група специалисти (отъ 5 човека). Преди да се
ботени и проверени презъ войната 1914—1918 г. пристжпи къмъ изследване на мината, били пригот
се оказали недействителни.
вени необходимите инструменти огь противомагСждейки по нъкои данни, излезли въ чуждия нитенъ материалъ. Разоръжаването на мината се
печатъ, работата върху създаването на неконтакт- извършило на части; тази работа била изпълнена
НИТБ мини се води по следующитв четири на въ продължение на 12 часа. Следъ разоржжаваправления:
нето мината била изпратена въ лабораторията на
1. Да се създадагь магнитни мини, взриваващи минно-торпедната школа, кждето тя била подло
се подъ действието на магнитното поле, образу жена на най-щателно изследване.
вано отъ металическия корпусъ на кораба. Подъ
влиянието на това магнитно поде се привежда въ
действие магнитната система оть прибори въ
мината.
2. Да се създадагь индукцйонни мини. Принципъть на действието на този типъ мини се основава
въ образуването на магнитно поле огь металичес
кия корпусъ на кораба, което възбужда електри
чески токъ въ съответния приборъ на мината. Подъ
действието на възбудения токъ мината се взривава.
.4.
V I (
• *Щ
3. Да се създадатъ мини съ хидроакустическо
действие. Колебанията, произлизащи отъ движението
на кораба, въздействуватъ на съответни прибори,
намиращи се въ мината, вследствие на което про
Фиг. 3. Самолетъ „Хенкелъ Не—115" съ мини
1. наблюдатель; 2. пилоть; 3. радиотелеграфист»,;
излиза взривъ.
4. стрелецъ; 5. магнитни мини.
4. Да се създадатъ мини съ оптическо дей
ствие, работящи по принципа на фотоелемента.
Тази мина има следните тактико-технически
Споредъ съобщението на англичаните, въ
съвременната морска война германцитв употрЪбя- елементи: общо тегло 550 кг., тегло на заряда 300 кг.,
ватъ два типа магнитни мини. Относително прила дължина 2'5 м., диаметъръ О.б м. Мината е пред
гането на други типове неконтактни мини оть во назначена за поставяне на малка дълбочина до
юващите флоти нъма сведения, обаче въ последно 25 м. Радиусътъ на разрушението на мината при завреме се появи съобщение за използуване отъ гер рядъ 300 кгр. въ страни на кораба е около 8—9 м.
По своята форма мината представлява аероманците на мини съ оптическо действие.
Г е р м а н с к а д ъ н н а мина, използувана на планна бомба. Корпусътъ и е нвпровенъ отъ лекъ
противомагнитенъ металъ, отъ типа на дуралумималки дълбочини.
ния. Минитъ се помъстватъ въ корпуса на само
Магнитната мина е конструирана за хвърляне лета, въ камари, предназначени за поместване на
оть самолетъ съ парашутъ. На англичаните се торпедигв. Германскиятъ самолетъ-торпедоносецъ
Удало да проследять въ светли нощи, какъ герман- отъ типа „Хайнкелъ Не—115", който носи едно тор
скитЬ самолети хвърлятъ мини на парашути въ педо отъ 533 мм. съ дължина 6.7 м., може да взе
прибръжнитъ райони. На 23 ноемврии 1939 п, ме вместо торпедото две магнитни мини (фиг. 3).
вследствие на недостатъчна ориентировка на^са
(Краятъ въ идния брой)
молета презъ нощьта, една такава мина била

-е:Сава Н. Иван овъ
капитанъ I. рангъ

М о р я ш к и кръстосвания по сухо

Презъ време на междусъюзническата воина
на 29 юний*) 1913 г. лейтенантътъ оть Флота на п.
Величество Цани Тодоровъ получи заповЬдь да
заеме съ подчинената му моряшка к 0 " а н д а ^ Г
морския брътъ отъ с. Марония до с. Макри и да
го организира за отбрана срещу едно вероятно
нападение отъ страна на гръцкия флотъ. Поемайки
отбраната на поверения му морски учасгькъ, той
първоначално формира б моряшки «мафорно на
блюдателни поста по протежението на бр^овата
ивица, а следъ това разпредели остатъка отъ си
литъ си и ги подготви за отблъсване на, дее-нтъ.
Крайбрежното гръцко население мълвеше за него,
*) Всички,дата еж по старъ стилъ.

и той се очакваше отъ нашето главно командуване,
като се имаше предвидъ широките възможности
въ това отношение отъ страна на гръцката ескадра,
предназначена специално за действие срещу зае
тите отъ насъ беломорски брегове.
Възползуванъ оть нашето тежко положение,
гръцкиятъ елементь по крайбрежието надигна глава
и поведе враждебни действия срещу нашитЬ прибръжни войски. Презъ нощьта на 2 срещу 3 юлий,
движейки се между семафорно-наблюдателмитв постове№5и№4,нашиятъморяшки патрулъ беше нападнагь отъ засада, вследствие на което единъ оть
патрулните моряци б е раненъ въ дъсния кракъ.
По нареждане на началника на отбраната Марица-
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Кавала требваше да се вземать бързи, смели и даже
жестоки мърки, за да се откриятъ и накажатъ ви
новниците и за да се респектирать останалите
бунтовници. И въ това отношение лейтенантъ Цани
Тодоровъ не се поколеба. Размирниците бъха енер
гично, светкавично бързо и сигурно усмирени.
Той остана тукъ до 11 юлий 1913 г., когато
получи заповъдь да се оттегли временно отъ бе
ломорските брегове. Отдалечавайки се отъ крайбре
жието съ подчинената му моряшка команда на се- .
веръ къмъ Южните и Източни Родопи, той про
дължи да действува по сухо срещу турските нере
довни войски и гръцкитъ комити.
При отстъплението отъ беломорските брегове
нашите .флотски команди формираха нъколко
сборни роти, които отбраняваха Западна Тракия
оть турския башибозукъ, главно въ района между
градоветЬ Мастанли (Момчилградъ), Кушу-Кавакъ
(Крумовградъ), Скеча (Ксанти) и Пашмакли (Смоленъ). Въ последствие тия моряшки роти влъзоха въ състава на гюмюрджинския и скеченския
отреди. Една отъ тия роти свърза съ телефонна
мрежа всичкигЬ позиции на скеченския отредъ и
подържаше-това необходимо телефонно съобщение
както при отстъплението на отреда, така и при
завръщането му да заеме наново Западна Тракия.
Така въ тия тревожни за България времена
нашитъ моряшки команди кръстосваха по необходимость по сухо изъ новоосвободените прибъломорски земи и изпълняваха и тукъ напълно достойно
своя свещенъ дългъ къмъ Родината.
Тия, които по-рано командуваха и охраняваха
«ашигБ беломорски пристанища, сега, заедно съ
подчинените имъ моряци, бродеха изъ горитъ и
планинитЬ на Западна Тракия.
Досегашниятъ командиръ на кавалското приста
нище капитанъ-лейтенантъ Янгелъ Димитровъ сега
като командиръ на моряшкия саръшабански отредъ
отъ 29 юний до 11 юлий 1913 г. взе участие
въ похода срещу гръцката армия, а посетне, въ
втората половина на месецъ августъ, следъ като
събра доброволци отъ село Райково, настъпи
къмъ родното си село Ярда, за да защищава вър
ховете Кушларъ — Кьопроджикъ отъ нахлуването
на турски нередовни войски.
Бившиятъ
командиръ
на
деде-агачското
пристанище лейтенантъ Никола Фурнаджиевъ, сега
като дружиненъ командиръ на една моряшка и
две пехотни роти, въ края на месецъ юлий и на
чалото на м. августъ 1913 г. сновъше изъ КушуКавашката околия като участникъ въ похода срещу
турските нередовни войски въ селата Двренъ,
Даутли и Кудима, а по-сетне получи заповъдь
да се насочи на югъ къмъ Гюмюрджина, за да
определи демокрационната линия срещу гърците
на изтокъ отъ града.
Ддютантътъ на началника на беломорската
минна отбрана мичманъ 1 рангъ Тодоръ Тодоровъ,
сега въ качеството си на ротенъ командиръ на
морска команда, въ края на м. юлий 1913 г. взе
участие въ похода срещу разбунтувалите се по
маци въ село Наипли, а следъ това, .въ началото
на м. августъ, като взводенъ командиръ участвува
въ също такъвъ походъ срещу метежниците по
маци въ селата Триградъ и Кюстенджикъ.
Неотдавнашииятъ командиръ на пристанището
Карачели лейтенантъ Цани Тодоровъ, сега като

командиръ на сборна рота моряци, въ сръдата на
м. юлий 1913 г. взе участие въ редъ походи срещу
турската редовна войска при Кушу-Кавакъ. По
сетне, отъ 20 до 23 юлий, той пое командуването
на отредъ, съ който влъзе въ сражение срещу
редовна турска войска и башибозукъ при с Папазкьой. Отъ 23 юлий до 11 августъ същата го
дина той беше командиръ на новоформирания
родопски партизански отредъ и съ него действува
срещу гръцки и турски нередовни войски изъ
Южните Родопи.
Кръстосванията на родопския партизански
отредъ подъ командата на енергичния лейтенантъ
Цани Тодоровъ бъха твърде интересни и резултатни.
На 22 юлий 1913 г. началникъть на гюмюр
джинския отредъ полковникъ Кърджиевъ, намиращъ
се въ градъ Кърджали, изпрати на лейтенантъ
Цани Тодоровъ въ Кушу-Кавакъ следната заповъдь:
„ Предлага мъ ви, г. лейтентантъ, на 24 того
сутриньта да заминете съ поверената ви моряшка
команда и съ спешената батарея на поручикъ Диковъ, която също влиза въ ваше подчинение, къмъ
селата Монастиръ, Съчанлъкъ и Доганъ-Хисаръ, въ
които села споредъ добитите сведения българското
население е било подложено на нечувани зверства
отъ страна на турски и гръцки чети. Вземете подъ
ваше покровителство българското население и безпощадно накажете върлуващите тамЪ чети. Въ
случай че въ поменатите села срещнете редовни
гръцки войски, предайте на ТБХНИТБ началници, че
тия престъпления еж единъ голъмъ позоръ за ци
вилизацията и християнския моралъ, и че вие сте
се явили да закриляте мирното население и да на
казвате разбойницитЬ. Съ редовната гръцка войска,
която не вервамъ да има нищо общо съ извър
шените престъпления, влезте въ преговори за
определяне демаркационна линия".
Неколко дена по-късно, той му изпрати втора
заповедь:
„Заминете заедно съ четата на деде-агачекия
кметъ г. Мончевъ по посока на градъ Деде-Лгачъ.
Атакувайте и ако можете завладейте го. По-подроб
ни инструкции ще получите отъ поручикъ Карадимовъ, комуто предадохъ необходимите нареж
дания".
Следъ като съ новоформирания родопски пар
тизански отредъ лейтенантъ Цани Тодоровъ кръ
стосва съ усмирителни бойни задачи въ Западна
Тракия, намирайки се на 1 августъ 1913 г. въ с.
Дерекьой изпрати . на началника на гюмюрджин
ския отредъ полковникъ Кърджиевъ въ гр. Кър
джали следния интересенъ и обстоенъ рапоргь:
„Донасямъ ви, г. полковникъ, че 'въ изпълне
ние на възложената ми задача на 24 юлий т. г.
потеглихъ съ поверената ми рота състояща се оть
86 моряци, съ ротата на поручикъ Диковъ (87 вой
ника) и съ поручикъ Карадимовъ — за Маказа.
На 25 юлий въ Ю часа сутриньта пристигнахъ
въ Маказа. Тамъ намерихъ четата на г. Мончевъ,
състояща се отъ 76 доброволци и командувана оть
подпоручикъ Ял. Великовъ. Четата се присъедини
къмъ моя отредъ. Командуваниятъ отъ мене новоформиранъ родопски партизански отредъ се състои
отъ три роти, както следва: I моряшка рота — коман
диръ поручикъ Карадимовъ, II рота —командиръ по
ручикъ Диковъ и доброволческа рота—командиръ
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завземането на Балчнкъ

подпоручикъ Великовъ. За мой помощникъ назна- се присъединяватъ
къмъ никакви чети, а да си
чихъ г. Мончевъ
живъятъ мирно и тихо
На 26 юлии въ 6 / 2 часа сутриньта потеглихъ
На 30 юлий въ б часа сутриньта получихъ
СЪ^ГБЛИЯ си отредъ по посока на района, въ който
една служебна бележка огь мичманъ II рангь Ведеиствува дружината на майоръ Дамаскиновъ. При лизаръ ГН=евъ, съ която ми се предаваше вашата
тръгването си оставихъ моряка Тодоръ Чомаковъ, по- заповЪдь да се завърна въ Мастанли. Понеже
неже бъше заболЪлъ тежко. Въ 91Ь часа сутриньта бехъ влъзълъ вече въ диригв на четите, въ 7
пристигнахъ до Ханчетата, кждето се установихъ часа сутриньта потеглихъ за село Томру-кьой. Кона бивакъ. Изпратихъ няколко моряка въ близкото гато наближихъ селото, на 4-5 километра огь него
село Еникьой, за да разузнаятъ, защото бЪхъ по- се установихме на бивакъ при една воденица.
лучилъ сведения, че въ сжицото село има баши- Тамъ заварихъ нЪколко въоржжени гърци, които
бозукъ. Когато разузнавателната команда се 'за- обаче не успЪхъ да заловя, защото се разбягаха
върна о т ь селото, доложи ми, че/почти всички изъ горите къмъ гръцкото село Иржанъ-Хисаръ.
млади турци съ пушки въ ржце еж избягали въ Веднага заповедахъ на поручикъ Диковъ да заблизката гора, а въ селото били намерени две мине съ ротата си за село Томру-кьой зп да дири
пушки мартини и патрони. / /
-/'''
турската чета, а на поручикъ Кярадимовъ съ 40
На 27 юлий въ 1-'часа-'' следъ- полунощь по- моряка огь ротата му — да замине за с. Иржанътеглихъ и въ 4 часа сутриньта пристигнахъ въ село Хисаръ, з а д а залови намиращата се тамъ споДере-кьой, кждето се ,установихъ на бивакъ. Тукъ ^едъ^добититъ сведения, гръцка чета.
се срещнахъ съ майаръ. Дамаскиновъ и се инфор-"-^"^
Не следъ много време поручикъ Диковъ ми измирахъ за положението.
, . / ^
прати донесение, въ което ми съобщаваше, че отиНа 28 юлий въ~два часа следъ объдъ по- вайки по пжтя за селото Томру-кьой заловилъ турския
теглихъ презъ балкана по кози пжтеки за къмъ разбойникъ Мехмедъ-Али. Той ездилъ на конь,
село Козлу-дере. Въ 5 и 7г часа следъ пладне при- препасанъ съ б турски сумки и въоржженъ съ
стигнахъ до едни колиби, кждето се установихъ на пушка маузеръИобразецъ.Разбойникътъсеопиталъ
бивакъ за пренощуване.
Да с т Р е л я срещу поручикъ Диковъ и да избъгз, но
н~ пп
с
„ , „ „ „ „ , „ тпт,гнахъ не успълъ, защото нашигв войници го заловили и
п а 29 юлий въ б часа сутриньта тръгнахъ
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^
сражение съ ченего
К а т о и м ъ к а з а х ъ д а СИ ГЛ
^
,Тп1гь Р нападнати " « • на заловения разбойникъ. Турската разбойК Ж Я е С 6 К Р И Я Т Ъ ИЛИ
от? п " Т ^
п ^ , ? г ь веднага ническачета била разбита, а остатъкътъ й избегалъ
°тъ разбойнически чети, да ми съобщагь веднага,
ИЗП0Н0ИПЪ
В1 , близкитъ ГОРИ
за Да ги заловя или прогоня. Селяните ми казаха, и се изпочрилъ въ олизкитъ гори.
^ ч е т а т а на най-големия турски разбойникъ МеВъ подкрепа на поручикъ Диковъ изпратихъ
хиедъ-Яли преди неколко деня минала презъ се- подпоручикъ Великовъ съ 30 доброволци.^ Д в е *
л о т иЛ
"исми »ьки!т. м
н а ш и команди обградили селото Томру-кьой и заЙ , И З а М И Н З Л а " „ 1 ^ поистигнахъ въ с. ловили 7 души огь четата на разбойника Мехмедъ
К а р а м е Т?е у Г — Г " а Т в а ^ Т с ъ б р а х ъ Яли. Следъ това т* претърсили селото и намерили
всички турци и ги запитТхъ, има ли около селото въ него няколко пушки мартинки и патрони.
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Понеже поручикъ Диковъ се забави много въ
и "
имъ разбойнически чети. Т * " " ^ ^ М е х селото Томру-кьой, то азъ заедно съ г. Мончевъ
преди 2-3 деня миналъ турския™;Р а ^™ Н И ™ ™ " и останалата" команда се запжтихме къмъ него.
? ^ Т о % ? ^ ™ П ^ г ? г Г т У Р и ^ г не Движейки се по пжтя забелязахме, че предъ насъ
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бътатъ двама човека. Настигнахъ ги съ коня си ,и
ги заловихъ. Единиятъ отъ гвхъ бъше въоръженъ
гръкъ, а другиять — невъоръженъ турчинъ. Дви
жейки се по-нататъкъ по пътя срещнахъ коман
дата на поручикъ Диковъ, и всички заедно се за
върнахме въ бивака.
Въ 61/г часа вечерьта се завърна въ бивака
и моряшката команда на поручикъ Карадимовъ.
Той ми докладва, че въ селого Иржанъ-Хисаръ
намерилъ нъколко пушки маузеръ и патрони, и
че всички млади мъже въоръжени избвгали къмъ
балкана.
Въ 7 часа вечерьта съ целия си отредъ тръг-'
нахъ по кози пътеки презъ балкана за село Паяшлъдере. Въ ПУг часа презъ нощьта плененигв раз
бойници, на брой 9 души, се разбунтуваха и опи
таха да избегатъ. Всички б^ха разстреляни при
бътството имъ, съ изключение на въоръжения
гръкъ, който сполучи да се укрие и избъга.
На 31 юлий въ 1 часа презъ нощьта пристиг
нахме въ с. Паяшлъ-дере, където спръхме да но
щуваме. Тукъ останахме на почивка и цгкпия день.
На 1 августъ въ 5!/г часа сутриньта тръгнахме
за село Дере-кьой. Пристигнахме въ селото въ 1Ох/2
часа преци объцъ и се установихме на бивакъ.
Тукъ — въ селото Дере-кьой - чакамъ по-ната
тъшното ви нареждане.
Моля разпореждането ви, какво да правя съ
четниците доброволци? Лко последва заповъдь да
се разпуснатъ, моля да ми се съобщи мога ли да
имъ издамъ по едно удостоверение, че с ъ били
доброволци въ отреда ми? Да имъ се прибере ли
оръжието имъ, и ако се прибере, какво да го
правя?".
На 5 августъ 1913 година началникътъ на
гюмюрджинския отредъ полковникъ Кърджиевъ
изпрати следната бърза телефонограма до подполковникъ Дамаскиновъ, намиращъ се при гр.
Гюмюрджина:
„НЗШИГБ войски се оттеглиха отъ Кушу-Кавакъ. Веднага изпратете ротата на поручикъ Дечевъ въ Мастанли, за да влезе въ разпореждане
на подполковника Желъзковъ. Съберете при ва
шата дружина командитт/ на лейтенантите Никола
—•

Фурнаджиевъ и Цани Тодоровъ, които да влЯзатъ въ пълно ваше подчинение. Разузнайте пътя
за Кушу-Кавакъ и само въ случай че бъдете от
рязани отъ Мастанли, отстъпете презъ Даръ-дере
(Златоградъ) за Пашмакли (Смоленъ)".
Така нашигв моряшки команди къмъ края
на междусъюзническата война и презъ настъпи
лото следъ нея примирие кръстосваха по сухо изъ
родопските масиви на Западна Тракия, за да
съДействуватъ на нашити войски по усмиряването
и успокояването на този край, където, *възползуванъ отъ трудното ни военно положение, гръцкиятъ и турскиятъ елементъ въ тази область на
дигна глава за саморазправа чрезъ разбойничество
и грабежъ.
Скоро, обаче, тази война се приключи съ
подписването на Букурещкия (28.У11. 1913 г.) и
Цариградския (16. IX. 1913 г.) миръ, и съ тия
актове се тури най-после окончателенъ край на
злощастната за България Балканска война, поради
съюзническото недоразумение. Все пакъ, обаче, на
България б е ш е признато правото да владее часть
оть Западна Тракия съ около 150 клм. беломорски
брътъ, ограниченъ отъ устията на ръкигв Марица
и Места и включващъ въ себе си пристанищата
Деде-Агачъ и Порто-Лагосъ.
НашигБ* моряшки команди, действуващи въ
запацно-тракийскитъ Родопи, взеха наново деятелно
участие и при повторното заемане на Западна I ра
кия, съгласно повелята на последните договори.
Т Б съ радостни сърдца завзеха пакъ освобо
дените отъ насъ пристанища Порто-Лагосъ и ДедеЯгачъ, за да ги възстановятъ, преустроятъ и организиратъ наново и основно за служба на излЪз
лата окончателно на бъломорскитв си брегове
България. Нашитк СМ-БЛИ моряци бъха весели и
доволни, че тия важни средиземноморски врати
къмъ вътрешностьта на страната имъ предвеща
ваха за въ бъдеще не пакъ сухопътни, а славни
морски кръстосвания, които щъха да ги поставятъ
въ непосрЪдственъ допиръ съ световното корабо
плаване и богатите първостепенни стоварища, и
които чрезъ това неминуемо щъха да издигнать
нашата родина въ международно търговско, сто
панско и военно отношение.

ггз

Марко Поло

ПАНКО Б О Х Е М Ъ Т Ъ ,
Старата полуразбита моторница „Свети Ни
кола" зави предъ фара, набразди тихото море -и
тръгна къмъ пристанището. Гъсти облаци димъ
излизаха отъ кумина на машината и отъ всички
процепи на машинния кубрикъ. Моторъгь тракаше,
спираше да поеме дъхъ и пакъ започваше бол
ното си бумтене. НЪщо страдаше разхлопаната
машина и ецва мъкнеше тежкото корито. Голъмото
парцаливо платно, дигнато да помага на машината,
висъше като пречупено крило на гигантски гларусъ отъ пълното безверие. „Свети Никола" пъш
каше, сърдеше се и бавно приближаваше дърве
ната скеля на пристанището. Панко Бохемътъ, капитанътъна моторницата, отиде на носа й, приготви
въжето за вързване и зачака намръщенъ. Сънливи
окъсани работници изкоЧиха изподъ сЬнката на
дъсченитв рибарски бараки и закрачиха лениво

къмъ скелята. „Свети Никола" изви носъ и допре
бордъ до старата позната—гнилата вече дървена
скеля.
— Дръжъ здраво и вържи на пушката! —из
рева въ тълпата капйтанъ Панко и захвърли намотаното въже. То се разви правилно по пътя си и
обви като ласо по врата единъ отъ работницитъ.
Работникътъ се засуети, обърка и забрави какво
да прави съ въжето.
— Хайде бе, бързай. Да не мислишъ, че около
врата ти ще вържа кораба си?
Работникътъ отмота въжето и съ другарите
си завърза края му около парче релса — пушката
на скелята.
— Здравей, Бохемъ! — Здравей, Панко! •
Обадиха се единъ по единъ работниците и прия
телски му се усмихваха.

Мцрски см&щъ
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— Има ли, а?
— Какво?...
Риба.
Въ морето мнооого . . /
Хванаха ли гъргъригЬ?...
Та ако еж хванали,, моя удавникъ безъ
Риба ли ще дойде, бе миризма!
Тъй е, — смирено прие обидата работ«икъгь.

ОздравЪлата машина бумна, изхвърли малки
кржгчета димъ, които почнаха да се гонягь и настигатъ, докато отъ димната тржба не излъзоха
ц^ли облаци димъ и покриха скелята. Коритото на
„Свети Никола" Ц-БЛО се затресе, и тихата вода
около него се намръщи. Бохемъть отвърза вжжето
отъ пушката, прехвърли го въ моторницата и
скочи вжтре.
Давай!
Мотористътъ освободи витлото; то загреба
Моторътъ на „Свети Никола" изсъска и спре.
Отъ гжетото кълбо димъ въ кубрика излезе ма- солената вода. Като големи обезглавени лебеди се
шинистътъ, почерн-Ьлъ отъ сажди и масло, запри- заклатиха отъ вълнигв на .Свети Никола" закот
мига съ червенитъ- си отъ пушека очи и обсипа съ вените заспали яхти, недоволни отъ внезапната
псувни повредената машина. Пушекътъ легна по тревога.
скелята и прогони работниците. Машинистътъ от„Свети Никола" бързо напустна пристанището
винти повредената машинна часть, подаде я на и запъ нагоре къмъ рибарското градче. Бохемъть,
ЬОДема и се зарови въ кубрика.
сграбилъ между краката си румпела, не откжевяше,
Панко оправи шарената кърпа около врата очи отъ небето. Малкото облаче отъ преди единъ
Щ накриви черното таке, та закри дъсното си ухо, часъ бе насъбрало около си други малки облачета
и
пое къмъ града съ развалената часть. Слънцето и Ц-БЛИЯГЬ имъ роякъ застрашително поглеждаше
изсипваше върху прашния пжтъ огънъ и нажежа надолу къмъ тихото море.
— Дръжъ румпела да спустна платното.
ваше обедния въздухъ. Хората бЪха се скрили на
Мотористътъ прихвана съ една ржка дръж
сенка. Само откъмъ пристанището пушеше огрое
нъ търговски параходъ, скрипт-юса винчовегЬ му. ката, загледа спокойно малкитв бъли облачета и
Въ
маранята безъ страсть отекваха виковете на като на себе си рече:
— Пупа е . . .
РазтоварачитЪ „вира", .майна"... Бохемъть краче
— Пупа, пупа... ще видишъ ти следъ малко
не по огнения пжть и тананикаше стара рибарНа
пъхень. Огненочервената му кърпа пламваше една пупа, че . . .
0ть
— Пупа е, какво разбирашъ ти отъ м о р е . . .
Слънцето по черния му вратъ и зачервяваше
•— Пупа ли? . . Като те тупна съ румпела по
^ щ е повече бакъреното му лице, обгорено и закя*ено въ морето. Двадесеть и„петтБ му години го келявата глава, само на пупа ще с т я н е ш ъ . . . Ще
"одигаха леко, отваряха широко чернитъ му очи, те видя азъ следъ единъ часъ
Мотористътъ не противоречи повече, отпусна
™>тови да погълнатъ Ц-БЛИЯ този свйтъ, малъкъ за
ЩН
РОКИГБ му гърди. Паважътъ на извънприста- румпела и се скри въ кубрика Горе кьмъ бвлить
"иЩната уличка постопли малко слинестигв му облачета тичаха други голъми, черни, н^вжеени и
°°си крака, и той размаха по-бързо широкия си покриха слънцето. Откъмъ хоризонта се надигна
черна маса, и всичко около погъмнь, похлупи мо
"анталонъ.
рето. Бохемъть едва успъ да свие платното и мо
Бохемъть бързаше къмъ магазина за машин- рето зашумъ, разигра се, з я кипъ дигнаха се големи
"" части. Тамъ, точно надъ главата му, малко страшни вълни, връхлетяха върху стерия „Свети
^ л о облаче се появи, разпери се и почна да на- Никола", подигаха стареца върху гребените си,
Раства. Вид-Ь го Бохемъть, закани му се, па влъзе оставяха го тамъ безпомощенъ, разтреперзнъ, и
вь магазина и СМ-БНИ частьта, нарами новата и за- отъ височината на вълната носътъ му избумтяваше
ъ
Рза къмъ пристанището.
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— Панко, моля ти се, не казвай на никого за
въ зиналата отпредъ грамадна яма, после друга
вълна го взимаше на гърба си, понасяше го бързо иконата. . .
— Мълчи, куче, нъма. Другъ пжть пакъ се
напредъ съ презрително кикотене и го блъскаше
въ намиращата разярена, разпънена посестрима. кръсти и ще видишъ дъното на морето. . . Добре„Свети Никола" охкаше, ГНИЛИТЕ му ребра скър че светиитв не помнятъ, иначе колкото си имъ.
цаха, и той цълиятъ се тресвше отъ ударитъ на обещавалъ. . .
Моторницата мина покай малкия фаръ и севълнигЪ. Но моторътъ съскаше, бумтвше въ над
се
плъзна
по тихото пристанище. На скелята купъ
превара съ воя на вълните и тласкаше въ нерав
ната борба старото корито. Капитанъ Панко сти парцаливи деца съ бледи слаби лица и тънки
скаше съ СИЛНИТЕ си ржце румпела и ловко из крачка викаха, скачаха, посрещнаха моторницата
бягваше страничните коварни вълни. Старата мо и я привързаха къмъ скелята.
Буря въ края на лътото трае малко. Не ми
торница се покачваше съ мжка по вълнитъ, раз
наха
и два часа, когато слънцето изгръ ПЖБМО,.
биваше съ немощните си гърди разярените ймъ
разпънени гребени и едва напредваше. Една позеле- топло, величествено спокойно. Предъ бурята на
нъла отъ гнъвъ вълна прехвърли борда на мотор гюндюзъ тукашнигв аламани бъха напълнили
ницата и се простна на палубата й. Водата изми гъргъра съ паламудъ и чакаха „Свети Никола" да
палубата, отвлече една връзка праздни кошове и ' отнесе рибата на тържището въ големия градъ.
плисна лицето на моториста. Той побледнъ, уплаши Рибарите задръстиха хамбара на стария удавникъ.
се, грабна малката икона' на Свети Никола, заоб- съ паламудъ, а останалия пръснаха по палубата.
сипва я съ целувки и двсната му ржки заудря по Слънцето позлати ТЛЪСТИТЕ гърбове на едрия па
ламудъ. Моторътъ бръмна, пусна облакъ димъ, и
челото и по корема.
— Свети Никола,—шепнеше молитви мотори- - Свети Никола" покорно тръгна по обратния пжть.
стъть като забрави машината, — обещавамъ, ако СлабитЬ вълни на успокоеното море едва покла
ме спасишъ, да ти направя параклисъ по-голЪмъ щаха тежко натоварената моторница. Слънцето
прибираше последните си лжчи отъ „биволите и
отъ другите, съ златенъ кръсгь . . .
— Пупа а? Пупа. . .—викаше Бохемътъ, като насрещните брегове. А надъ голъмия градъ горЪха
не откжсваше погледа си отъ напиращигв разя вече пожаритв на залязващото слънце. Единъ чась.
рени вълни. — На ти една пупа! Менъ ще учи „Свети Никола* пухтъше, бумтвше, боръше се съморето, докато стигна старата си приятелка—дър
той! Пфу!
И плю къмъ машинния кубрикъ. Тогава въ вената скеля, поздрави я, въздъхна и заспа. Хора
ОЧИГБ му попадна кръстящиятъ се мотористъ, раз- съ боси крака тръгнаха по него и нагръбъ изне
треперенъ, забравилъ машината си, обещаващъ соха рибата.
параклисъ на светиитк ОЧИГБ на Панко се из* *
блещиха, готови да запалятъ оная страшна искра,
Утро.
Ала
манитв
браздятъ
огледалното море и
която може да убие човъкъ, и той ревна къмъ
търсятъ
паламудни
пасажи.
Въ
дъното на залива,
жалкия мотористъ готовъ да го унищожи:
хвърлили котва, моторницитъ чакатъ да отнесагъ— Каквооо? Машината оставилъ. . .
лова на аламанитъ. Царската ръка дръме въ есен
А една тъмнозелена вълна, голъма като пла ната си позлата и праща орляци комари къмъ хо
нина, използува отклонението на капитана, пока рата на бръга. Слънцето весело си играе съ раз
тери се върху грохналия „Свети Никола" и повали ноцветните оръдъли листа на дърветата и се плъзга
Бохема върху палубата. Той скочи задавенъ отъ по златистия пвсъкъ на ДЮНИТБ.
солената вода, сграби румпела и оправи обърка
Бохемътъ не изтрая въ моторницата, слъзе на
ната моторница. Въ кубрика мотористътъ, загубилъ
ума си отъ страхъ, още по-силно притискаше къмъ бръга, пъхна ржце въ джобоветв на панталона СИ'
устните си малката икона, обсипваше я съ цълувки и тръгна по ДЮНИГБ. Пъсъкъть се ронъше следъ
и се кръсгвше, кръствше и обещаваше всичко на всвка негова стжпка, жълтъ, свътълъ, като златни
светиитЬ. Бохемътъ отби удара на друга страшна зрънца. Току задъ първата дюна той едва не съ
бори недовършена рисунка окачена на триножвълна и погледна къмъ кубрика:
— Още ли треперишъ, бе свиньо? Пакъ ли никъ. Спръ се.
— Охооо, бай приятелю! — викна той.
"е
лъжешъ Господа и светиитв му? Остави ги намира!
е
Дай газъ на машината, или главата ти ще цълуне ми харесва работата си. Не може кливеръть да
по-голъмъ отъ платното. Кжде ги има такива
румпела.
Разкраченъ, мокъръ, стисналъ здраво рум лодки ? . . .
Никого нъмаше. Художникъть не бъше до
пела, той се бореше съ бурята и нъмаше да се
подвоуми да стовари тежкото дърво върху главата платното, и Панко гласно критикуваше. После той
на страхливеца мотористъ. Мотористътъ затрепера седна до недовършената рисунка и почна да я ра
още повече отъ заплахата, ОЧИТЕ му заиграха безъ зучава въ подробности.
опора изъ тъмния кубрикъ, и той захвърли ико
Художницата бъше се скрила задъ дюната и
ната. Набожниятъ старецъ плувна върху насъбра наблюдаваше своя критикъ. Съ разкопчаната си
ната се вода въ дъното на кубрика. Машината риза, червената кърпа около врата, силно кипна
запе въ пълна сила бодро, самоуверено.
тата шапка и широкия гръбъ, Панко напълно от
Бохемътъ премина големия завой на залива. говаряше на типа морякъ, който малката хуДОж"
1укъ ВЪЛНИТЕ бъха малки и само плискаха борда ница отдавна тръсвше. Тя дълго се любуваше на
на „Свети Никола". Малкото рибарско градче по снажния рибарь и не се стърпъ.
казваше въ дъното на залива старитв си кжщурки,
— Охооо! — издаде тя сжщия викъ — Не екърпени съ прогнили дъски. Мотористътъ подаде приятель, а приятелка. . . Художничка, а не хуглава и жално погледна другаря си:
дожникъ. . .

/Иьрски слькьфъ
Бохемътъ трепна, обърна се и остана закоаанъ на местото си съ стиснати юмруци.
— Такааа, хубаво. . . „Предъ бой", така бихъ
кръстила картината, ако ми позирате. . . Какво
не харесвате на рисунката ми, а?
Предъ него стоеше млада госпожица, просто
облечена, просто усмихната, но такава сила излжчваше простата усмивка, че сърдцето му тръпна
после заби лудо и разклати ризата отъ лево на
гърдитЬ му. Бохемътъ се смути, почуди се кжде
да скрие мускулестите си ржце, разтвори юмруците
•си и объркано проговори:
— Язъ. . . Такова, госпожице, извинявайте.. .
Но платната на моторницата еж объркани. . .
требва. . .
—Ха, какво трЪбва, покажете ми грешката. Язъ
не познавамъ добре морския и рибарския живогь
и ето че съмъ сгрешила.
Говореше тя, чуруликаше като славейчето
тамъ въ върбигЬ на Царската река, а ОЧИТБ й
•светнаха, шар-Ьха отъ главата до краката на Ба
дема. Нещо клъцна сърдцето на Панко, то още
по-лудо заби, поть на малки бисерни капчици из
лезе на челото му и кЪщо сладко, хубаво навлезе
по целото му гкпо, завлад/Ь го . . . Той политна,
улови се за челото и седна на птзсъка. Момичето
го гледаше и нЪкакъ чудно се усмихваше.
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.Свети Никола" напраздно чакаше своя капитанъ. Мотористътъ напраздно си дереше гърлото
къмъ Царската река и викаше Бохема. Капитанъ
Панко забрави моторницата и страхливия мотористъ. Забрави и м о р е т о . . .
Три месеца приказваха моторниците за без
страшния Панко, три месеца тжгува ,Свети Никола"
и мотористътъ по своя капитанъ. Една сутринь,
зимна сутринь, когато драмадоната навеваше и
малки парцалчета енъгъ, когато моторниците бъха
извадени на брега за зимния си сънь, отслабналъ,
погрознелъ, като пребито куче Бохемътъ едва се дотътри до „Свети Никола". Отъ очите му беше про
гонена силата и върата въ живота. Друго малко сиво
пламъче, пламъчето на недоверието и мнителностьта,
сега господаруваше ВЪТБХЪ. Уморенъ Бохемътъ до
пре рамо до кърмилото на стареца и прокара ржка *
по него, сЬкашъ гладеше ржката на любимата си.
Прошка ли молеше отъ .Свети Никола", задето
го напусна заради една жена? Кой знае . . . може
би . . • Разправяха дълго хората, че Бохемътъ не поглеждалъ вече жени, и никое момиче отъ край
брежните кръчмички и рибната борса не смъело
да го задиря . . .
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МОРСКИ НОВИНИ
Английското списание ,^апе'5 ГщЬИпд 5Ъ\рв" Водоизместването на новостроящите се линейни
Дава интересни данни за строещигБ се различни кораби е увеличено отъ 40000 т. на 45000 т.
. Кръстосвани.
типове нови военни кораби, съобразени съ огледъ
Следва да отбележи, че големи часть отъ
на новите тактико-технически схващания.
Въпреки ГОЛЪМИТБ затруднения, които еж морските държави прекратиха строежа на тежкигЬ
предизвикани отъ- воденето на войната, всички го кръстосвани, въоржжени съ 203 мм. орждия. Из
леми морски държави продължавагь да строятъ ключение прави въ това отношение Германия,
която въ края на 1940 г. довършва строежа на
най-усилено линейни кораби.
тежкитЬ си кръстосвачи отъ типа на „ВШспег", и
Калибърътъ на главната артилерия на по С. Щати, които пустнаха на вода въ края на 1939
бедните отъ тЪхъ, които беха заложени въ по год. тежкия кръстосвачъ „МспКа". За сметка на
стройка къмъ края на 1939 г., е 381—406 мм., съ тъхъ, обаче, е засиленъ строежътъ на ленигЬ кръ
изключение на английските линейни кораби отъ стосвачи съ калибъръ на артилерията до 152 мм.
типа на „Клпд Стеогде V , на който ПЖБМИ-ГБ Последните се строятъ особено много въ Янглия
°РЖДИЯ иматъ 356 мм.
и Италия. Намаляване на калибъра на главната
На най-новата серия линейни кораби отъ артилерия при това водоизмвстване се компенсира
типа на „ и о п я англичаните се отказаха отъ 356 съ увеличение на числото на орждията.
Мм
- °Рждия и поставиха 406 мм.
"
Бронирането на кръстосваните е значително
Въ Янглия, Франция и С. Щати на новите усилено въ сравнение съ твзи, построени презъ
Ли
нейни кораби спомагателната артилерия е отъ 1933—1936 г. Изключителенъ интересъ въ това
На
"-Различенъ калибъръ, за да бжде пригодна'за
Действие както по морските, така и по въздуш. Ниг Ь Цели.
ГолЪмо внимание се отделя на здравината
на
хоризонталната противовъздушна броня. ОО""та Дебелина на тази палубна броня въ амери*анския линеенъ корабъ „Мазптдгоп" е 254 мм^белината на вертикалния броневи поясъ не над
д а в а 406 мм.. Това се обяснява съ желанието
^ а се постигне икономия въ натоварването за
зт а» «?» с? #»
етка на въоржжението.
Скоростьта на линейните кораби, ако се ежди
; ° Данни отъ . ^ а п е ' 5 " , н^ма да надминава повече
Г1*' 30 м и л и _ Единствено изключение въ това
^ о ш е н и е се явява новостроящиягь се линеенъ
"°Рабъ на С. Щати „ ю ш Л който споредъ неофи
Линейннятъ корабъ ,Вашингтон*"
циални дани иде тръбва да има 33 мили скорость.
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Включително]?двч кораба намиращи се въ преустройство.
Включително ,Аг§из" и съ изключение на ,Ооига§гоиз*.
Включително тритъ джобни кръстосвача, единъ отъ които бъ
потопенъ при Монтевидео.
Включително „В1йспег", потопенъ при брътовет* на Норвегия.
Включително „Кагкгипе* потопенъ сжщо при брътовет* на
Норвегия.
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отношение представлява постройката на голямото
количество кръстосвачи отъ типа на „01с1о" (Днглия), „Кедою" (Италия) и „ЛЯапга" (С. Щати)
въоржжени съ 133, 135 и 137 мм. орждия.
Тези кръстосвачи притежаватъ силна артиле
рия, голяма скорость и лека броня и се явяватъ
като логична последица на френския флотилово, дачъ „Модасюг" и холандския „Тгогпр".
Скоростьта на новите леки кръстосвачи не
надминава 34 мили, съ изключение на гЬзи отъ
типа на „0\6о", »Кедо1о" и „ЛЛапха", за които тя
достига до 41 миля (Кедою).
Предвидъ на многото оскждни данни, които
могатъ да се добиятъ за строителството въ Япо
ния, любопитно е да посочимъ даннигв въ „ ^ п е ' з "
и н^кои неофициални данни, отнасящи се до япон
ските кръстосвачи.
Предполага се, че новигЪ петь леки кръсто
свача еж съ водоизмъстване 7000 т. по типа на
„Кагоп". ДругигЬ строящи се японски кръстосвачи
еж „Ка^епигу" и „Зуопапи" съ по 16000 т.
Хвърчилоносачи.
По отношение постройката на хвърчилоносачигв особенъ интересъ представлява тази на
новия германски хвърчилоносачъ „Огаг ХерреИп",
чиято постройка б е привършена презъ месецъ
януарий 1940 г. и който въ близко време се очаква
да влезе въ строя. Залагането въ строежъ на хвърчилоносача се състоя въ началото на 1937 г. въ
Килъ. Така че общата продължителность въ по
стройката трая 36 месеца, докато въ сжщото
време английскиятъ хвърчилоносачъ „Ягк КоуаГ се
строи 44 месеца (отъ мартъ 1935 година до ноемврий 1938 г.) Въоржжението на хвърчилоносача
„Огаг 2ерреГ|п" се състои отъ 16—150 мм. противоторпедни орждия, 12—105 мм. противовъздушни
орждия и 22 противовъздушни автоматични кар
течници. Главнитъ размери нщ 'кораба еж: водо•^зместване 19,250 т., дължина 250 метра и ши
рина 27 метра. Ще може да носи до 40 само
лета. Скорость до 34 мили.
Ескадрени торпедоносци и флотиловодачи.
, ^
Тоя типъ кора%и. съ особена енергия се
строи днесъ въ Лнглия и С. Щати. ;
Артилерийското въоржжение на новостроя
щите се ескадрени торпедоносци> въ повечето
случаи се състои въ двуорждейнй кули, поставени
една надъ друга. Скоростьта имъ не надминава
40 мили.
% ' V
Торпедоносци а б ъ р з о х о д н и конвойни
кораби.
Морскигв операции въ съвременната война»
насочени главно срещу съобщителните пжтища на
противника, наложиха усиленъ строежъ на малки
торпедоносци и конвойни кораби. Въоржжението.

НИЙ

Линейниятъ корабъ „Кингь Джорджъ V"

на последните се състои отъ три-четири универ
сални орждия и торпедни тржби, и скоростьта имъ
достига до 36 мили. • <
,
Германия въ строителството на малките тор
педоносци е избрала свой оригиналенъ типъ. Отъ
ГБХЪ торпедоносците отъ типа „Т—1" и „Т— 30"
се явяватъ като чисто торпедни кораби, предна
значени очевидно за действие въ близкитъ и прибрежни води.
Споредъ ,Лапе'з" наличниятъсъставъ на мор
ските сили на главните морски държави и строеЩИГБ се кораби къмъ първи августъ 1939 г. еж
дадени въ по-долу показанигв две таблици.
Наличниятъ съставъ на морските сили на гол+.митЪ морски
държави (само напълно построени кораби)
Линейни
кораби
Хвърчило
носачи
Тежки кръ
стосвачи
Леки кръ
стосвачи
Кораби за
ПВО
Торпедо
носци

774

гг

е

4
4
8
2
2
2
7
5
3
24 12 12
— — 14
— — —
12 19 20
3 —• 8
— — —
—
—
6 —• —
—
1 —
— —
6
•

—
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Дреднаутитъ въ отстъпление
На 14 октомврий миналата година единъ гер
мански подводникъ подъ командуването на капитанъ Гюнтеръ Принъ торпилира въ военната база
Скапа-Флоу два грамадни бойни кораба: Рипълсъ"
{32,000 тона) и „Ройалъ Окъ" (29,150 тона). Първиятъ биде тежко повреденъ и направенъ за дълго
време неспособенъ да действува, а вториятъ по
тъна за нвколко минути, като отвлече съ себе си
на дъното няколко стотинъ моряка.
Храбростьта е добродетель, чиято стойность
не е ограничена съ предЪлитЬ на страната, въ
която се е проявила. Народите се възхищаватъ на
храбростьта, и самиятъ неприятель я уважава. За
това подаигътъ на капитанъ Принъ се прослави въ
ЦЕЛИЯ св-Ьтъ.

Капитанъ Принъ извърши наистина необик
новено геройство. Той се вмъкна въ самата среда
на британския голтзмъ флогь и то въ убежището
му, което презъ Ц-БЛОТО времетраене на световната
война му даваше пълна сигурносгь, а въ сегаш
ната война бЬ усъвършенствувано до най-висока
степень.
Седемь защитни, линии пазеха Скапа-Флоу:
патрулитЬ отъ малки бързи кораби; патрулите
отъ самолети; огромните минни полета; бреговигв
батареи при входоветтз въ базата; стоманените
мрежи противъ подводниците; бързитъ водни те
чения, които могатъ да отклонятъ отъ курса подводника, който плава дълбоко въ водата и затова
е ОГБПЪ; военната тайна, която скриваше отъ не
приятеля всичко, което се отнася до защитата на
флота, неговото движение и неговото разположе
ние въ Скапа-Флоу.
За дълго ще остане тайна, какъ капитанъ
Принъ нам-Ьри подъ водата входъ въ непристъпния
Скапа-Флоу. Но можемъ да предположимъ, че
германскиятъ морски генераленъ щабъ е сполучилъ да се добере до скъпоценни сведения за те
ченията, дъното и доникъде за минната и мреже
ната защита на Скапа-Флоу още презъ световната
в
°йна. Известно е, че германците при СкапаФлоу потопиха своя флогь, който споредъ версайлския договоръ тръбваше да предадатъ на по
бедителя; известно е също, че англичаните по
Две съображения — за икономии и за „възпи
тателно въздействие". . . ^ ^ р и н у д и х а германците
Да извадятъ- изъ ^водата нъкои
отъ ТБЗИ
К0
Раби. При това вадене навЪрно германците съ
обрали гданни, за които съ могли да бъдатъ сиг
УРни, че важатъ и за сегашната война, понеже
английскиятъ консерватизъмъ не обича да прави
промйни въ веднъжъ изработения планъ.
Наскоро следъ подвига на Принъ станаха и
д
РУги сполучливи торпилирани* на британски

Ар иел-ь

бойни кораби отъ страна на германските подвод
ници: на 22 ноемврий бе потопенъ кръстосван ьтъ
„Белфасгь" (10,000 тона) въ залива Фъргь-офъФортъ, а шесть деня следъ това и единъ кръстосвачъ отъ типа „Лондонъ" (9,850 тона). Следова
телно, загиването на „Ройалъ-Окъ" не е осамотенъ
случай, а поразително доказателство за мощьта и
важностьта на подводника, това младо сръдство на
морската война.
Затова датата 14 октомврий 1939 г. ще влезе
въ историята на морското военно изкуство като
начало на залъза на линейния флогь. Не става,
разбира се, нито дума за заличаването на дредна
утитъ отъ листата на ефикаснитъ сръдства за
морско воюване, — Англия, Ямерика, Япония, Ита
лия, пъкъ и Германия продължаватъ строежа на
все по-големи кораби, — но за сега дреднаутигЪ
изгубиха ролята си на господари на океана.
Но тази дата е твърде значителна и въ исто
рията на днешната'война. Тя отбелязва началото
на оттеглянето на британския флотъ отъ „откри
тото море" къмъ лабиринта на заливите и прото
ците по западния шотландски бръгъ, оттегляне отъ
онова разположение въ Скапа-Флоу, откъдето мо
жеше да заплашва Германия и нейните морски
подстъпи. Напускането на Скапа-Флоу като база и
позиция, което дойде като последица отъ нападе
нията на подводниците" и самолетите, означава
преминаване на британския флотъ отъ положе
нието на пасивна отбрана на своята сгряна къмъ
положението на самоотбрана. Сегашната облвсть
на съсръдоточване на този флотъ е премного от
далечена отъ евентуалнигг. зони на гермянскигЬ
морски почини, за да може флотътъ навреме па
имъ попречи.
И самите англичани не смътагъ ПЧРШПВГЯ
роля на своя тежъкъ флогь въ отечествените воли
за най-значителна. Доказателството за това виж
даме въ прехвърлянето на една часть отъ голе
мите бойни кораби въ Средиземно море. Безъ
съмнение, това прегрупиране на морските сили е
извършено не само отъ стратегически съображе
ния (нуждата отъ възстановяването на съотноше
нието на силигЬ въ това море следъ загубването
на френския съюзникъ), но и поради това, че
въ сравнително плиткото Средиземно море бойните
кораби не съ толкова много изложени на опасностьта отъ подводници.
Така капитанъ ПринЪ съ своя подвигъ, като
унизи дреднаутитъ, разклати понятията на мор
ската стратегия и отвори вратитв на новото поло
жение въ действията и групиранията на флота.

Морената блонада на Англия

Въ развитието на военните Действия н»по
^ Д Ъ к ъ прави впечатление едно
°6™*™™
к
°ето за изхода на войната е отъ първостепенно
У ч е н и е : това е засилената дейность на герман

^Р^гШМД
I
у—»; |

ския флотъ и го въ средата на Атлантическия
океанъ.
Тежестьта на войната не е въ въздушните
действия надъ британския островъ, а е по мор-
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скит-Ь плетища къмъ този островъ. Засилването на
морската война бъ отбелязано още въ началото
на текущия месецъ ноемврий, но едва презъ по
следните дни можахме да схванемъ великанските
размери на тази дейность.
Великобритания съ забележителна енергия за
щищава пжтищата, по които си доставя храни,
сурови материали и бойно снаряжение. Германия
пъкъ върши непрекженати и все по-силни напа
дения по огромното пространство отъ териториал
ните води на Англия до ВОДИТБ на Северна Аме
рика. Отбелязани бЪха потопявания дори по-близо
отъ 2,000 километра до Канада.
Изглежда, .че Северниятъ Атлантикъ е разд-вленъ на три пояса.
Въ водитъ около острова нападатъ самолети,
а въ канала Ламаншъ на самолетитв помагагь
торпедните катери и далекобойната артилерия.
Дори въ пристанищата на Западна Шотландия,
каквото е Книлохъ-кясълъ, нъма сигурность отъ
германскигв нападения. Въ ТБЗИ нападения еж се
отличили рекордьори, каквито еж поручикъ Бартъ
(потопилъ е 30,000 тона параходи) и майоръ Хар-"
лингсхаузенъ (чиято ескадрила е потопила мно
жество параходи съ общъ тонажъ около 100,000
тона).
И все пакъ плаването въ териториалните води
на британския островъ продължава дори и въ най
опасното м^сто — въ Ламаншъ, — само че керванитв, които се одързостяватъ да влъзатъ вътози
опасенъ секторъ, тръбва да бждатъ съпровождани
отъ големи бойни кораби, съ силна артилерия за
защита отъ бреговата артилерия на германците,
настанена по френското крайбрежие. Единъ такъвъ
корабъ, 10,000-тоненъ кръсгосвачъ, б е тежко повреденъ напоследъкъ въ устието на Темза, а другъ
единъ изглежда да е потопенъ.
Вториятъ поясъ се простира отъ британските
острови далеко навжтре въ Атлантическия океанъ.
Тукъ действуватъ ПОДВОДНИЦИТЕ. Т Ъ нападатъ дори
на 500 километра западно отъ бръговетв на Ир-,
ландия. Докато по-рано на опасность бъха изло-*
жени само параходите, които плаватъ осамотено,
по единъ, сега и най-добре защитените и конвои
рани кервани ставатъ жертва на ПОДВОДНИЦИТЕ.
Масовите потопявания ставатъ все по-чести.
Къмъ средата на месеца бъше отбелязано унищо
жаването на целъ единъ конвой съ тонажъ
86,000 тона.
Гол-вмъ брой германски подводници кръстосватъ изъ океана.-Говори се за съсредоточаването
на 180 подводника въ открито море, западно отъ
Ирландия.

Разбира се, трудностите за управляването на
такава една свръхмодерна „армада" еж много
бройни. Само опитностьта отъ миналата световна
война и отъ досегашните действия въ днешния
въоржженъ конфликтъ давать възможность на гер
манските морски началници да ржководять съ
необходимата тактика" действията на този роякъ
отъ подводни кораби.
Сложностьта на това ржководене бъ1 главната
причина, загдето Германия не се съгласи да даде
гаранции за свободното преминаване на единъ
американски параходъ съ изселници отъ Ирландия:
да се спре действието на едно такова грамадно
съединение отъ подводници е все едно да се спре
движението на единъ взривалъ се шрапнелъ.
Капитанитв на ТБЗИ подводни единици се
състезаватъ въ отбелязването на тонажа на пото
пените отъ ТБХЪ английски параходи. Като съперникъ на прочутия капитанъ Принъ, който има от
белязани вече надъ 250,000 тона потопявания, се
яви капитанъ Кречмеръ, който напоследъкъ дори
го задмина въ тонажа на потопените отъ неговия
подводникъ параходи.
Въ борбата съ подводния неприятель англи
чаните презъ текущия месецъ изгубиха два го
леми спомагателни
кръстосвача: „Лаурентикъ"
(18,724 тона) и „Патроклусъ" (13,314 тона).
Предъ пояса на подводната дейность се про
стира третиятъ поясъ — поясътъ на германските
спомагателни кръстосвачи, които дирятъ жертви изъ
широкитв океански простори. Както е известно,
спомагателните кръстосвачи еж скороходни тър
говски параходи, които съ своя невиненъ външенъ
видъ лесно се приближаватъ до набелязаните
жертви.
Имаме сжщо основание да предполагаме, че
въ южната часть на Атлантическия океанъ има
големи германски бойни кораби. Можемъ и да
предполагаме, че въ изнесенитв далечъ напредъ
нападения действуватъ и голъми океански подвод
ници, подводни кръстосвачи отъ германския флоть.
Накрая трЪбва да отбележимъ и действията
на италиянски подводници въ Атлантика. Италия
разполага съ нъколко подводника отъ океански
типъ сь тонажъ до 1461 тона. Дейностьта на тези
подводници презъ този месецъ се ознаменува съ
потапяне на параходи общо отъ 14 хиляди тона.
Италиянски подводници навърно има и въ базигБ
по бръговетБ на Ламанша.
Както виждаме, морската блокада противъ
Англия се провежда ц-влостно и много чувствително
се отразява върху отбранителните възможности на
британския островъ.
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ВОДЕНЪ СПОРТЪ
Общобългарските плувки състезания за 1940 г.

ДНИТЕ на общобългарските плувни състезания тая година
съвпаднаха съ щастливит-Ь дни, въ които 6% премахната една
отъ неправдигЪ, наложени на България въ Ньойи — подписва
нето на договора въ Крайова за връщането на Добруджа.
Повечето отъ плувцитЬ и голъма часть отъ пратениците
за събора на Б. н. м. сговоръ б1>ха вече въ Перникъ, когато
камбанннятъ ззънъ извести радостьта на българския народъ.
Часть отъ пратеиицитЬ на н^кои клонове б-Ьха още въ
София. Т-Б вкупомъ тр-Ьбваше да пристигнатъ въ Перникъ вечерьта на 7 септемврии.

Гарата на Перникъ б* препълнена съ народъ, дошъл
да посрещне първите гости на обнадеждена България.
Следъ обичайните поздрави ц нестихващо ура, пратевиц ,
плувци и граждани минаха по тържествено и смислено УкРа
нит* улици на Перникъ, които съ гордость могатъ да бждаг
посочени като примъръ на много по-гол*ми градове.
Б
На другия день, 8 септемврии, се откри съборътъ на н. м. сговоръ и се произведоха общобългарскитБ плувни с
стезания.
Плувниятъ басейнъ на гр. Перникъ прави честь на градаРазположенъ въ голямата и отлично подредена и подър»'1"
градска градина, съ олимпийски размъри, подходяща дълбочш» ,
скочила, предпазни мрежи и вхжа, плажове, събл*калии
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всичко друго, което може да се намери и въ най-добре уреде
познаването на скоковете и красотата на ттдното изпълняване.
ните европейски плувни басейни.
Всички плувни области беха редовно представени; най- Има още да се желае въ запознаване имената на н1 кон скокове
и да се работи повече съ правилника за скачанията.
много плувци се беха явили отъ софийската.
Наблюдаването и оценяването на скоковете се извърши
Времето бе добро и подходящо за плувни състезания.
Предоб-Ьдътъ бе използуванъ за уточняване на състезател точно споредъ изискванията на правилника на ФИНН н следъ
ката програма, огледъ на басейна и медицински прегледъ на направените пресмятания скакачите беха класирани както
следва: Кирилъ Русевъ отъ София, Кирилъ Минет, отъ София,
плувците.
Керековъ отъ Перникъ, Борисъ Лимоновъ отъ Бургазъ,
Въ 14 часа бе определено началото на състезанията. Кирилъ
Поповъ отъ Варна, Евстати Поповъ отъ София, (лапнКъмъ това време всички мътта за зрители, плажовете и около" Коста
басейна, беха пълни съ пратениците на събора и перничани, славъ Панчевъ отъ София, Ангелъ Илиевъ отъ Ломъ.
з) Водна топка. —За играта „в->дна топка" бъха предлюбители на водния спортъ.
Следъ обичайната олимпийска клетва, точно въ уговоре ' ставени два отбора отъ София. Рсфсрнрането се извърши отъ
ното време се започна изпълняването на олимпийската програма. рефера Димитровъ. Играта бъ задоволителна, но доста груба;
Въ спортния сждъ влизаха гл. ржководитель на водния това може да се отдаде на доста напредналото време и умората
спортъ въ България г. кап. лейтенанта Генчо Панчевъ, ржко- на играчите, които почти всички вземаха участие въ повечето
водительтъ на водния спортъ въ В. Търново г. Ст. Тенеке- отъ плувните и скокови състезания.
За да може да класира клоновете по плувни постижения,
джиевъ и ржководительтъ на водния спортъ въ Перникъ г. БорисъВасилевъ; стартеръ при плуванията и" реферъ при водната спортниятъ сждъ прие да смета печалбите отъ първи награди
топка бе г. Димитровъ отъ реферската колегия при Главното съ по осемь точки, тия отъ втори награди съ по Г> н отъ трети
награди — съ по 1 точка. При така приетото условие, и следъ
управително тЪло на Б. н. м. сговоръ.'
пресметанията на получените награди по плувалия, беха кла
Състезанията се извършиха въ следния редъ:
сирани клоновете както следва: I-—София — съ 38 точки, II —
а) 100 м. с в о б о д е н ъ стилъ — участвуваха б плувци; Бургазъ съ 16 точки, Ш — Ломъ съ 6 точки, Видинъ —- съ 5
петтимата проплуваха разстоянието добре; отъ т*хъ беха кла точки и Варна — съ 5 точки.
сирани трима: Евстати Поповъ, София — изплавалъ разстоя
Следъ привършване на състезанията беха раздадени
нието за 1 м. 10.9 с , Стефанъ Давидовъ — за 1.11.4 м., и Кра- следните награди: а) Обща — Купата на мини Перникъ —
подарена отъ управата на мините, за даване на клона първесимиръ Калимановъ, Бургасъ —- за 1.15.4 м.
нецъ по плуване при общобългарските плувни състезания. При
_б) 100 м. гръбно — участвуваха 8 души, колкото плувни три последователни спечелвания отъ некой клонъ на Б. н. м.
ивици имаше басейнътъ. Всички изплаваха разстоянието добре. сговоръ, тя остава негова собственость.
Класиранъ първи бе Асенъ Мариновъ отъ София, изплавалъ
б) Лични награди — първенците по всички видове съ
разстоянието за 1.27.8 м. Сжщиятъ е шампионъ за България стезания получиха златни медали, вторите сребърни и третите
на това плаване, но до миналата година той вземаше разстоя бронзови; съ всички медали беха дадени и съответни грамоти.
нието за 1.27.1; забавянето му може да се отдаде на недо
Освенъ тия награди, беха раздадепи и следните, пода
статъчната'тренировка;— сжщиятъ е студентъи по това време рени отъ перничани:
се е готвилъ за изпитите си.
1. За първенеца на 100 м. свободенъ стилъ — джебенъ
Втори пристигна Никола Бъчваровъ отъ Варна за 1.34.1 м.; часовникъ отъ зап. офицери; 2. За II награда на 100 .«. «об.
будилникъ отъ миньорската организация; 3. За 100 м.
сжщиятъ е единъ отъ най-добрите плувци на тоя видъ, но отъ стилъ —
- часовникъ за маса отъ Червенъ кръстъ; 4. За -100 и.
-3—4 години той не бъ- ималъ възможность да се тренира и гръбъ
своб. стилъ — художествена картина — отъ руската колония; 5.
вземе участие въ състезания.
За 200 м. своб. стилъ - - джебенъ часовникъ отъ скаутскята
Трети пристигна Атанасъ Димитровъ отъ гр. Ломъ — организация; 6. За 1500 м. сноб. стилъ—ялоумъ за фотографии
1.35.2 м.
отъ ловната организация; 7. II награда сноб. ешлъ -сигиялеиъ
в) 400 м. с в о б о д е н ъ стилъ — участвували 7 души; фенеръ оть/Ловната организация; 8. За -1X200 м. понито 1Ш.
всички изплавали разстоянието добре. Пръвъ пристигна Сте ване — ндеенъ нлакатъ отъ ж. з. д-но Юнакъ; 9. За скокппс
фанъ Давидовъ отъ СосЬия за 6.12.1, съ което бие досегашния — мастилница отъ запасните подофицери.
български рекордъ (6.27) съ цели 15 секунди. Тукъ требва да
Тукъ требва да се подчертае особнатя шедрость и от.чипотоележиме великолепния стилъ кроулъ, съ който Давидовъ чивость на перничиш къмъ младите български плувни и да се
можа да добие това постижение. Той дава прим*ръ за подра посочи на много по-големи градове като иримеръ за подра
жаване и показва какво може да се постигне съ изкуството, а жание.
,
ле само съ силата "въ плаването.
Наградите беха раздадени отъ председателя на събора
Втори пристигна Ангелъ Илиевъ отъ Ломъ—за 6.19.8 м., на Б. н. м. сговоръ г. Асенъ Кзкгарджпевъ отъ Плевен*, >•
а
състезанията беха закрити съ много съдържателни папжтетвенн
третия Красимиръ Калимановъ отъ Бургасъ за 6.55.1 м.
г) 200 м. гръдно — участвували 8 души; всички изпла думи отъ сдщия.
Състезания въ Лжджене. с. Царева Ливада и Русе
вали разстоянието добре. Пръвъ пристигна Илия Илиевъ отъ
ЬуРгасъ
за
3.21.3,
като
бие
досегашния
български
рекордъ
На 4 августъ т. г. въ Лжджене се произведоха плувни
1зс' с ъ 3 - 7 с е к - В т о Р и е Стефанъ Дишлиевъ отъ Бургасъ —
«о.8 м. и трети —Георги Блудовски отъ София— за 6.61.6 м. състезания съ спортенъ сждъ: Георги Ив. Църцаровъ, Борнсъ
Тукъ има да се желае доста отъ стила и обръщанията, Ив. Петричевъ, Никола Г. Фурнзджиевъ и времеизмер-вачи
на които требва да се обърне по-гол-Ьмо внимание при подго Любенъ Ал. Панчевъ н Ст. Стефзнсвъ.
Получени еж следните резултати:
товките и .тренировките на плувците.
50 м св. стилъ за деца: 1. Стоянъ Д. Масларевъ —
Д) 1500 м. с в о б о д е н ъ стилъ - участвували 8 души 0 м 47-2 с • 2 Маринъ П. Дервишовъ. 50 м. Е в. стилъ юноши:
Вл
"«чки изплавали разстоянието добре. Пръвъ пристигна Христо 1 Михаилъ'г Пандовъ — Ом. 34'9 с; 2. МнхяилъН. Костовъ
[Ьшайотовъ отъ София за 28.7.3 м., втори Александър*, Нико- з! Филипъ Д. Сугаиовъ; 4 Иванъ Д. Ззхсвъ. 100 м. св. стилъ:
™-ь
отъ Видинъ за 28.19 м. и трети Петъръ Левашки стъ 1 Хамлетъ Йовчевъ 1 м. 20 с; 2. Христо А. Петровъ I м. 23 с.
ь
УРгасъ за 29 25 м
40 м на гърди- I. Херманъ СтоПковъ 0 м. 50 с; 2. Стефанъ
Тукъ постиженията еж незадоволителни, понеже миналата Стефанов*. 50 м. на гръбъ: 1. Слави Хр. Поповъ 0 м. 50 с;
гп
2 Атанасъ Н Кръстевъ. 400 м. св. стилъ: I. Стефанъ Норюдина рекордътъ бе 27.22 м.
е) 4X200 м. п о щ о в о плуване въ свободенъ стилъ шевъ 6 м. 45 с; 2. Петъръ Полежански 7 м. 5 с.
На 28 септември!! по случай откриването на плувния
-Участвували
. - - - ^ и в н четири
четири групи,
групи, конто
коти беха
и " » класирани
г- така. първи
Дгенъ басеинъ въ с. Царева ливада се произведяха подъ ръковод
-София съ плувци Стефанъ Давидовъ, Евстати Поповъ.Асенъ ството на търновския пи клонъ плувни състезания. Г.-.авенъ
• п л Г Ъ и А « н ъ Мариновъ, за 12.04.9 м., втори Б у р ™ ^ пжководитель п арбитъръ е билъ г. Ст. Теиекеджневъ при
ЩъттЪ Красимиръ Калимановъ, Илия Илиевъ, Велчо Велчо» Кдин дръ Вей. Петрнковски, Иванъ Петровъ и секретарь Л.
2 Л Н Ъ Динандовъ - за 13.57.5 м., трети - Лмп> « « ^ Тодорова.
*"* Ангелъ Илиевъ, Александъръ Петровъ,
^°^"ътъПолучени еж следните резултати:
» Андрей Ивановъ-за 14.57.2 м" и четвърти Перникъ. «плув
100 м. св. стилъ: 1. Петъръ Матевъ - Търново 1 и. / с.
?** Папанчевъ, Петъръ Стоименовъ, Владимиръ Гацевъ
9 Хо СтоПковъ - Търново 1 м. 9 с; 3. Ив. Ьоисвъ - Габ^"«гьръ Цвътковъ.
'
„ з о т я Й застж- пово 1 м 13 с. 200 м. на гърди: 1. Ив. С.шсоновъ --Габрово
певя *> Скокове. - За пръвъ пжть въ БъЖф1Я°
П 31 с. 2. Анг. Панчевъ-Търново. 100 м на гръбъ: 1.Ан«**, И к а п ъ л н о олимпийската програма за с к ° к ° в = - ™ 0 п р е - даей Медник-аровъ - Търново 2 «. 20 с.; 2. Ив Симешювъ«*ха по Ч е ТИ р И задължителни и четири свободни скока. V
Габрово 2 м. 23 с; 3. Ив. Куртевъ - Търново 3 н. 00 с. 400
«п « н а отъ олимпийския комитетъ по «окове. Требва Д
°ДчеРтае> Ч е гашит4 с к а к а ч и ех вече доста напредва
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м. се. стилъ: 1. Петъръ Матевг — Търново 5 м. 43 с ; 2. Ми
хаилъ Денчевъ — Търново 6 м. 05 с , 3. Ганчо С. Тодоровъ
с. Косари 6 м. 05 с. За деца 50 м. св. стилъ: 1. Ангелъ Панчепъ — Търново 2 м. 20 с , 2. Трифонъ Василевъ — Търново
2 м. 27 с , 3. Ив. П. Стефановъ — Варна 3 м. 01 с , 4. Ив.
Алексневъ - Търноно 3 м. 01 с.
Па 1 и 2 сентемприп се произведоха пъ гр. Русе общо
българските гребни състезания. Па състезанията взеха участие
дамски отбори отъ 1*>ургасъ и Русе, юношески отбори отъ
Вярна, Г>ургасъ, Русе, Плоидивъ и Свнщовъ. Състезанията се
произведоха отъ комисия въ съставъ: гл. съдии капнт. лейт.
I". Панчевь, съдии Сиасъ Пановъ, лейтенаьтъ Панчо Вангеловь н Никола Фнчепъ, стартеръ лептенантъ Цв. Поповъ,
пременямЬрнлчн мичмлнъ I р. Илин Коевъ, мичманъ II р.
'Г. Станчеаъ. Получиха се следните резултати: за дами на 1000
м. съ шесторки. 1-ви Вургзсъ за 4 м. 38 с. Кръмчия П. Якимовъ,
1. Пслагня Камеиска, 2. Лидия Вълканова, З.Сийка П. х. Петрова,
4. Керана Караджова, 5. Стефана Николова, 6. Мара Увалиева.
И-рн Русе за 4 м. 52 с . Кръмчия Г. Живкопъ, 1 Анка Бакърджнева, 2. Лрета Бакалова, 3. Радка Раева, 4. Здравка Димова,
5. Надя Узунова, 6. Антонина Пешева.
За младежи 3000 м. съ шесторки — за купата на Б. О. К.
1 Бургасъ за 11 м. и 16 с. кърмчия Д. Янакиевъ. 1. Петъръ

Владимировъ, 2. Матей Матеевъ, 3. Петъръ Якимовъ, 4. Берчъ
0 . П. Соянъ, 5. Михаилъ Илиевъ, 6. Георги Диневъ. II Русе
за 11 м. и 18 с. кърмчия Нено Джевревъ. 1. Иорданъ Митевъ,
2. Георги Николовъ, 3. Дянко Кънчевъ, 4. Георги Жиковъ, 5.
Кирилъ Табаковъ, 6 Христо Поповъ. III. Пловдивъ за 12 м. и
3 с. кърмчия Луко Нейковъ. 1. Стефанъ Петровъ, Дим. Димитровъ, 3. Борисъ Шахъновъ, 4. Францъ Шпесъ, 5. Никола Янчевъ, 6. Славчо Илиевъ. IV Свищовъ за 12 м. 21 с.
'За юноши на 2000 м. съ шесторки за наградата на Не
гово Величество Царя: 1-ви Видинъ за 6 м. 44 с. Кръмчия Бо
рисъ Златевъ. 1. Василъ Иончевъ, 2. Веселинъ Тинковъ, З.Ни
кола Георгиевъ, 4. Антонъ Кировъ, 5. Емилъ Димитровъ 6.
Петко Василевъ. П-ри Русе и Бургасъ за 6 м. 57 е. Русе: Кръм
чия Георги Живковъ 1. Христо Поповъ, 2. Кирилъ Табаксвъ,
3. Дянко.Кънчевъ, 4. Борисъ Петровъ, 5. Спиридонъ СпиридоНОРЪ, 6. Любомиръ Минковски. 'Бургасъ Кръмчия Дим. Яна
киевъ!. Павелъ Гецовъ, 2. Матей Матеевъ, 3. Георги Янакиевъ
4. Берчъ О. П. Саянъ, 5. Михаилъ Иотевъ, 6. Стоянъ Димит
ровъ. Ш-а Варна за 7 м. 03 с. Кръмчия Никифоръ Димитровъ
1. Ангелъ Ангеловъ, 2. Младенъ Джуровъ, 3. Радко Радевъ, 4.
Василъ Лесовъ, 5. Милко Ивановъ, 6. Дим. Димитровъ.
На класиралите се дадоха купите и златни, сребърни и
бронзови медали.
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Изъ живота и дейностьта на организацията
Министерство на народ, просвещение
отдел, за телесно и държавногражданско възпитание •
№ 1790 — III.
До върховните родови съюзи
22. X. 1940 г. София
по телесно възпитание
Некои върховни родови съюзи учредяватъ свои поддЪления въ Добруджа. Учредяването на нови организации, както и
продължаване съществуването на старите, требва да бъде
утвърдено отъ Министерството на народното просвещение,
чрезъ одобрение на уставите имъ.
Въ връзка съ употребата на държавни сгюртни входни
" Нейно Величество Царицата билети, требва да се има предъ видъ, че само организациите
Нвксиноградъ
съ утвърдени устави, членуващи въ некой върховенъ родовъ
Оп. името на Българския нлроденъ морски сговоръ и съюзъ, при уреждане на игри и състезания, забави и вечеринки,
ОП, мое име нап-почтително поднасяме на Ваше Величество • утра и др. плащатъ таксите по Правилника на държавните
честитки и бл.чгопожелння ла тезоименния дсш. на Ваше Вели спортни входни билети въ единъ размеръ.
чество съ надежда скоро дл внднмъ пълното осъществяване
За да се утвърдятъ всички организации по телесно въз
на българските идеали, завещани отъ народните будители. питание въ Добруджа, и за да имъ се даде възможность да
•135 31. X. 1910 г.
използуватъ държавните спортни входни билети при заплащане
Предссдатель инж. Теодоси Атанасовъ. на таксите въ единъ размеръ, Министерството нарежда:
*
1. Върховните родови съюзи по телесно възпитание
Създадени съ условия за образуване на нови клонове на
организацията вь Каварна и Орехово. Новите клонове ще за- при учредяване на свои подделения въ Добруджа да изпочнатъ съществуването си отъ 1941 г. Клоновете и въ двата нскватъ последните да изпращатъ 3 броя от-ь устава, пре
града се създзватъ но почннъ на самото гражданство, което по писъ отъ учредителния протоколъ и списъкъ на упра
своя инициатива слага основите на нашата организация.
вителното и проверителното тъло въ Министерството
на вжтрешнитЬ работи и народното здраве - Служба
Пишатъ ни отъ клона въ с. Лабецъ (Ломско):
Инициативата за откриване на пристанище въ селото ни дружества. Изпращането на тези книжа да става чрезъ найс па Б. н. м. с. Ние не се задоволихме съ това и презъ тази близката административна власть (околийско управление, ако
година издействувахме съ събраната отъ насъ сума 30,000 лв. има такова, или кмета).
държавата да ни построи кейова стена и прнстанъ. Това е една
Списъкътъ на лицата отъ управителното и проверител
голема придобивка за селото нн. Същите хора, конто отъ не- ното те.то да съдържа трите имена, длъжностите, възрастьта,
колко години насамъ работнмъ, основахме клонъ отъ Б. н. м. значението и адреса на тия лица.
сговоръ. Мткаръ и бедно селото ни, то се убеди, че такава ор
Съществуващите организации, наместо преписъ отъ
ганизация требпа да се подържа. Събрахме също така една учредителния протоколъ, да представятъ преписъ отъ решение
сума отъ 10000 лв. и построихме на пристанището чакалня и на общо събрание (каквото требва да се свиква),, въ което да
канцелария за нуждите на бълг. речно плаване. Така постепен съ посочени лицата за управително и проверително т*ло, както
но н съ сътрудничеството на делото село ние осъществяваме и това, че клубътъ продължава своето съществувание.
едни насъщни нужди и прокарваме на дело идеите на Б. н.
Всички книжа се представятъ на административната
м. с. Тк еж здраво залегнали въ насъ, и ние виждаме техната власть съ заявление, обгербвано съ 5 лв. гербови марки и 11"
действителна полза.
лева марки за Обществено подпомагане.
Въ Г. У. Т. се получи следното окръжно отъ отде
2. Едновременно съ горното Върховните родови съюз
лението тел. и държ. гражд. възпитание. Г. у. т. моли да се да снабдятъ своите подделения отъ Добруджа съ удостове
има предвндъ отъ всички клонове на организацията.
рение за членство.

По случай тезоименния день на Нейно Величество Цари
цата между лея н Г. У. Т. бт>ха разменени следните телеграми
Инженсръ Теодоси Атанасовъ
Предссдатсль на Бълг. народ. море. сговоръ
Царь Борисъ 6 — Варна
Благодаря нскренно вамъ и на всички членове на дру
жеството за честнткптт> п хубавите пожелания за имения ми
день.
Иоанна
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С - ь д ъ р ж а н и е
, — Мичманъ
1. Дунавъ — Ал. Маполовъ,
2. .Подводниците
въ »сегашната
война
.._, _.
. _ „ ^ . . . . ^ . , . „ «,„
> о ш п а ш иоиии—Лейт.
В. Паспалеевъ, 3. С и н г а п УР ъ ,7~^"ан
0 В 1,,
отъ Флота, 4. Магнитни минн — Кап. II р. П. Неделчевъ, 5. Моряшки кръстосвания по сухо — С а в а „ V.Ивановъ,
с к а та
6. Панко Бохемътъ — Марко Поло, 7, Морски новини. 8. Дреднаутитъ въ отстжпление — А- Б... 9. Мор
блокада на йнглия — Арнелъ, 10. Воденъ спорть — Г. П., 11. Изъ живота и дейностьта на организация

И С Н О В И Ч Ъ & ЛЕВИ А. Д.
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Придворни д о с т а в ч и ц и
РУСЕ - СОФИЯ
фабрика за химически произведения и тенекиени ИЗДБЛИЯ.
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Телефони: Русе: 22-33 и 22-34 — София: 3-27-67.

Първа Българска Петролна Индустрия Д. Д.—Русе петролна рафинерия
Производство на бензинъ, петролъ, газьолъ, пжкура
Вносъ на всички видове петролни деривати.
Генерално представителство на световно известнигв американски
Телеграми: Рафинерията.

МаСЛа „СъНЪ ОиЛСЪ".

1^
Р&

Телефонъ 2651.

българско дкшшерно Дружество „ПОСТОЯНСТВО"—Русе
Производство на всЪкакви памучни, ленени, коно
пени и полуютени платове и бризенти.
Т е л е ф о н ъ 2в-01.

Анционерно дружество — Русе
Телегр. адресъ: „Юта"

Телефонъ 25-55.

Д И Н Я М И К Я АД
СОФИЯ, пощенска кутия № .190
За телеграми: Динамика, София

ул. Моснооскз № 7
Телефонъ: 2-33-38

ТЕХНИЧЕСКСГБЮРО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Кораби и ^ Д ° ™ « """ГуредбиГинсталации и машини
Пристанищни ^ " " " К к а т в ъ видъ (извършени предприятия:
МО
Х"р%°вия И М о" В ьв" а В Ъ ар„а и фе1рибооРта вь Русе)
К о т л Г в ^ и и пар™ ^Рбини и Д н и „ашиин
Всички видове жел.знИ нстада РУ и ^ ^
^ ^ „ „ ^
П М . я » , ц . . В о й н и к - В . р » - Тел. 2 И 2

КАМЕНОВЖГЛЕНИ МИНИ
ПЕРНИКЪ
БОБОВЪ-ДОЯЪ
МАРИЦА
ПРОИЗВОДСТВО НА КАМЕННИ В Л 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 в-ь и о к о л о г р . П е р н и к ъ

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

Вноски и поржчки за ВЖГПИЩЙ И брикети се правятъ навсЬкждв
вть страната чрезть
1. Българската народна банка — преводна служба.
2. Българска земеделска и кооперативна банка — преводна служба.
3. Телеграфо-пошенскитЪ станции — чекова смЪтка № 50.
4. Популярните банки.
5. Банка Български кредитъ Я. Д.
6. Каситв на държавните мини.
съ специални формуляри, съ изчерпателното попълване на които става излишно
да се пише отдълно писмо—уведомление отъ страната на клиентитк

ГЛПВНЯ ДИРЕКЦИЯ на ДЪРЖАВНИТЕ) МИНИ
ВЪ ГР. ПЕРНИКЪ
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 банн.
Всекакъвъ видъ морски спортъ. Ручъ-банъ (водна пързалка).
Максимална лековитость.
Категоризирани и нормирани хотели, пансиони, вали. квартири и ресторанти.
5 0 % намаление з а пътуване п о 5 . 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 природа.
Всекидневни концерти объдъ и вечерь въ морското казино. Д А Н С Й Н Г Ъ - Б А Р Ъ .
Устройване морски тържества и забави.
И з б о р - ь н а . Ц а р и ц а на плажа'.
Музикални т ъ р ж е с т в а .
_сшя:
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Прелестно « „ , . край корскя* бр*гь , . . « . а с » почивка . отмор..
Първокласенъ ресторантъ.
Джазъ. Дансингъ. щ&
*&•
Пл
^
Днгажиране стаигв предварително.
1 а ж ъ - М О р С К И т о п л и и студени бани.
» Хотела ремонтиранъ. СтаитЬ.снабдени съ течаща изооилна
!
Редовна автобусна връзка съ града.
^

•яливдк

*&де^^^^&&Ий»&.

Дружеството подържа редовни съобщения оть черноморскитв пристанища
и Дунава до севернитЬ европейски страни: Фракция, ,Лнглия, Белгия, Холандия,
Германия, Дания и пр.
' \
Освенъ тая континентална линия, която се подържа сь три първокласни
линейни параходи типъ .Родина', дружеството подържа редовни и извънредни
линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Тур
ция, Гърция, Италиянскигв острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
като се посещавать попжтнитъ пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, 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 ежщото време, да се видятъ останките и паметниците на всички древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ които паметници, по своята величественоаь
и художественость, еж още недостигнати.
Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокъ се извършватъ сь гол-Ьми и луксозни параходи,
„Царь Фердинандъ", „Шипка", „Варна" и „Бургасъ", при всички удобства за приятно и неусетно
пжтуване по морета, които съдържагь безбройни природни красоти: Босфора, Златния Рогь, Мра
морно море, ДарданелитЬ и осЬяния съ острови /^рхипелагъ, много отъ които се издигатъ на хиляди
метра надъ морската повърхности
Последното пжтуване дава възможность д^а се посетятъ и всички свети мъхта на еврейската,
християнската и мохамеданската религия.
Никое друго пжтуване не може да даде толкова голямо разнообразие на неизгладими впечат
ления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговитЬ най-всестранни прояви отъ нача
лото на чов%шката история до днесъ.
Дружеството подържа редовни съобщения два пжти презъ седмицата и между всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния бързоходенъ параходъ ^Евдокия*.
Освенъ горнитй редовни линии, дружествотр презъ Л-БТНИГБ месеци прави и извънредни пж- {м'
тувания отъ Варна д о Цариградъ съ параходите „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" съ пре- ц
стояване въ Цариградъ цЪли три дни.
Ц
Пжтуването между двегв пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Ш
Презъ СЖЩИГБ лътни месеци п/х „Евдокия* плава крайбрежно по специално разписание, съ ^
намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ цЪлото българско крайбрежие м
въ течение само на 36.часа.
*8
И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до |*
Лхтополъ и обратно, пжтницитъ нощувать на параходитъ и, ако желаятъ, чмогать да попучавагь
и храната си тамъ на сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабите на Българ
ското търговско параходно д-ство, редовни и извънредни, еж дадени въ отдъленъ проспектъ, който се
намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ при поискване
и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ.
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