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Резултатитгь на една година
Завършвайки още една година въ борба за заедно съ китнитгъ бртьгове на р. Дунавъ и на
нашата идеология, ние можемъ смгьло да отбе- Черно моое е най-главниятъ и сжщественъ фактъ
лежимъ достигнатитть резултати. Защото из за нашата идея. Защото той открива не само
теклата година бгьше една отъ най-плодовититтьстопанскитть блага, които следвате водния пжть,
за дтълото, на което служимъ, макаръ че усло но възвръща вгьрата въ силата на идеитгъ,
вията, въ които се намира страната ни, ся из които еж ни движили, и въ възможностите,
които се откриватъ чрезъ това. Той открива на
вънредни.
деждата за още по-голгьми и ценни придобивки,
Цгьлиятъ общественъ животъ у насъ е подъ защото сложи началото на ревизията, която
знака на особеното политическо състояние, на така упорито се отричаше отъ съседите ни. А
ложено ни отъ бързоразвиващитгь се междуна ревизия за насъ значи възвръщане на всички от.
родни събития, които даватъ своето отражение кженати живи части отъ снагата ни заедно съ
върху нашата страна. Тя се запази като малъкъ нашите брегове.
оазисъ на миръ всргъдъ вихренитгь събития около
Нека да подържаме въ сърдцата си тази на
насъ, за да твори съ усилия и постоянство делото на възстановяването ни и да се приспосо дежда и съ спокойствие да очакваме деня, когато
бява къмъ новия редъ, който се налага на свгьта. ще се оежществи една отъ най-главните точки
на нашата дейност/,, за да се откриятъ възмож
Малко еж обществените организации, които ностите за още по-широко развитие на морската
биха могли да подчъртаятъ успгьхи при тази идея у насъ.
обстановка. Защото когато грижиттъ за запаз
Ние верваме дълбоко, че този день е близъкъ,
ването ни отъ голгъмия пожари еж погълнали
всичкото ни внимание, когато се призовава съдей и че най-после слънцето на правдата ще огрее съ
ствието на всички граждани въ името на тази своята благодатна светлина и нашата страна.
идея, когато условията за сжществувание на отОтбелязвайки постигнатите големи резул
дгьлнитгь хора еж излгьзли отъ обикновения пжть, тати презъ изтеклата година, ние искаме да изи хората еж загрижени за утрешния день, успгьхи тъкнемъ заслугите, които нашата организация
отъ обществена полза могатъ да бждатъ оежще- има чрезъ своята непрекжената дейность отъ ос
ствени само ако тгь еж движени отъ идеи, нала новаването си до сега. Като се опира върху под
гащи се съ своята сила и съ своята съвременность. крепата на своите дейни членове, тя твори уед
на разбиранията по големите ни
Тази година ние видгьхме да се оежществява наквяването
национални въпроси въ връзка съ морето,< за да
планътъ за създаването на българското ргъчно стигнемъ до единодушното обществено мнение,
плаване. Новопостроените кораби встжпиха въ което беше първата предпоставка за успеха.
служба на българското стопанство, и българскиятъ флагъ започна да се носи по р. Дунавъ. Само
Разчитайки на подкрепата, която сме нами
този успгьхъ е самъ по себе си цгьла епоха за на рали винаги въ нашето общество, ние ще продълшия животъ.
жамъ съ неотслабващъ жаръ делото на Морска
Възвръщането, обаче, къмъ майката отече БългаРаяСГОВОРЪ
морсКИ
ство на отдавна очакваната часть отъ Добруджа
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Използуване на минилггь в ъ с ъ в р е м е н н а т а война
на море.
Поставянето на минните заграждания се из
Изминалата година отъ воденето на войната
ни позволява да направимъ некои предварителни вършва отъ германските моряци за близките райони
изводи за използуването на минното оржжие и съ надводни кораби, а съ самолети - и подводници
ефекта, постигнатъ отъ него въ съвременната война за предъ английското крайбрежие. Необходимо е
да се отбележи широкото използуване на самоле
на море.
'
До сега при воденето на минната война беха тите за поставянето на мини.
ЯнглийскигЬ моряци поставятъ минните за
използувани нападателните и отбранителни минни
граждания сжщо съ надводни кораби, а предъ гер
заграждания.
- Като нападателни минни заграждания могать ' манското и норвежкото крайбрежие еж използу
да се посочатъ ТБЗИ, които беха поставени да за- : вали за тази работа подводниците и самолетите.
ПродълЖителностьта на бойната служба на
дръстять съ мини отделни райони и фарватери съ
цель да ги направятъ опасни главно за търговското . мините се оказа твърде малка. Още къмъ края на
корабоплаване (германските минни заграждания м. септемврий 1939 год. беха забелязани скжсани
предъ английските брегове и английските предъ отъ котвите си мини. Презъ ноемврий и декемврий
бреговете на Германия, Холандия и Норвегия). , • •• с. г. и особено следъ силните бури големи коли
Такъвъ сжщо е опитътъ да се създаде минна; чества мини беха изхвърлени на брега, а друга
блокада предъ базите на противника съ цель ч да^ часть остана да плава, пречейки съ това на соб
се възпрепятствува излизането на неговите военни; ственото корабоплаване. Сжщата картина се е
кораби (английското минно заграждане въ. Северно: наблюдавала и презъ войната въ 1914—1918 год.
По всичко се вижда, че по отношение на здравината
море предъ германското крайбрежие).
Като отбранителни заграждания могатъ да се'.' на минните вжжета и техните съединения съ ми
посочатъ загражданията, които имаха за цель да' ната не е направено нищо ново.
За почистване на котвенните заградни мини
създадать единъ отбранителенъ поясъ, главно сре
щу подводниците (английскитв минни заграждания се йзползуватъ миночистачните прибори и сред
въ английския каналъ и германските и датските ства, които се употребяваха къмъ края на миналата
въ проливитЬ на Белтъ и Зундъ), и отбранителниятъ война. За защита на отделните кораби се изпол
поясъ отъ заградни мини, поставени покрай брега зува широко „параванътъ". Съ последния съ въоржза защита на базигв и стратегическите пунктове жени, освенъ военните, и всички английски тър
отъ възможния артилерийски обстрелъ откъмъ говски кораби.
морето и отъ проникналите въ крайбрежните води
Тези средства, обаче, за почистване на ми
подводници (английските минни заграждания по ните се оказаха недействителни противъ герман
ставени по източното крайбрежие на Янглия).
ските магнитни мини.
Особеность въ днешната минна война се
Начинътъ за борба съ последните б е намеявява поставянето на мини на малка дълбочина. ренъ отъ англичаните въ края на м. януарий, т. е.
По опита отъ войната 1914—1918 г. се смета, че почти петь месеца следъ започването на войната.
малките дълбочини еж по-опасни за действие на Той се състои отъ, единъ противоминенъ поясъ,
подводниците, поради което търговските кораби образуванъ отъ проводници, по които тече елек
пжтуваха близо до бреговете на малките дълбо трически токъ, и който опасва целия корпусъ на
чини. Поставянето на дънните магнитни мини отъ кораба. За принципа на действието на тоя поясъ
германцитЬ на ТБЗИ дълбочини направи опасно се знае, че той способствува за неутрализиране
това пжтуване край бреговете.
и изменение на .магнитното поле на кораба, усилва
магнитното поле на сжщия и взривава мината отъ
разстояние.
За ефекта на мините може да се ежди найдобре отъ цифрите, представени въ следващите таб
лици. Въ техъ е показано числото на потопените
•военни и търговски кораби отъ различните бойни
средства, употребявани въ съвременната морска
война.
Отъ таблиците се вижда, че за първите осемь
месеца отъ войната най-големо число транспортни
кораби еж загинали отъ мини. Показаните пото
пени кораби въ графата „отъ неизвестни причини
требва да се сметатъ отъ попадения на торпеда
отъ подводниците, взривали се на заградни мини
и попадения отъ въздушни бомби.
Отъ таблицата за потопените военни кораби
се вижда, че еж потопени* 121 кораба, отъ които
27 отъ заградни мини. Макаръ и тези цифри Да
еж приблизителни, все пакъ т е ни давагь ясна
представа за ефекта на заградните мини въ съв
Строежъ на подводници
ременната война. Що се отнася до числото на

М<ч*]ш
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Подводникъ по
топява в ъ о р ж женъ търговски
корабъ

п о т о п е н и т в подводници, по-вЪроятно е основната
причина за тЬхната гибель да се см-вта, че е отъ
действието на подводните бомби.

Таблица за числото на потопсннгЬ военни кораби
за времето отъ септемврия 1939 до априлъ 1940 г.

Таблица за числото на потопените търговски ко
раби отъ действието на различните морски оржжия за времето отъ септемврий 1939 год. до
априлъ 1940 год.

I

Причини за потъването

Видове кораби

8?

Англия
Франция

,

Германия
Неутрални държави
Всичко

Линейни кораби
Хвърчилоносачи.
Кръстосвачи
Спомагателни кръстосвачи
Броненосци за бръг. отбрана
Торпед"носци .
Подводници
Минни заградители
Миночистачи
Стражеви кораби
Канонерки .
Моторни катери.
Всичко

Число

%

27

13 15 24

22.3 10.812.4 19.8 4.2

34 121

2.5 2&-|100

Нрум-ь К-ьнчев-ь

Б-ьлгарския-гь писатель и морето
Въ страната ни много често се правятъ при макаръ и скромни отъ световно гледище дела на
бързани, изводи, силно се подчертаватъ явни не българския народностенъ духъ.
Въ кржгз на недомислената, неправилна, и
истини, и се изявяватъ смели* искания, безъ да се
Държи смЪтка за ВЪЗМОЖНОСТИТЕ на нашия животъ. следователно погрешна присжда е попадналъ
Я това е така, защото или не познаваме сжщината и въпросъть за поета на морето у насъ.
Изтъква се, че българското художествено
на условията, при които сме принудени да жив%емъ и творимъ като народъ, или защото не слово изобщо не е отразило — дори и непълно,
ни еж известни благородните усилия и ДОСТОЙНИТЕ, частично! — морската действителность, че писаното
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за морето у насъ е отъ случайно естество, съ стойностьта на незрелъ опитъ.
•'• Даватъ се обяснения, че за печалната сждба
на българската морска книжнина била виновна
майката, която още отъ люлката не вскърмвала
въ кръвьта на своята рожба обичьта къмъ морето,
виновно било училището, което не правило почти
нищо, за да сближи своите възпитаници съ морето
и еь всичко морско. Виновно било обществото, че
поради немарливо отнасяне къмъ морските въпроси
обричало на мъртвило и забрава ВСИЧКИТЕ бле
стящи възможности, свързани съ морето, включи
телно и проявигЪ на морския писатель.
Изказва се убеждението, че следъ отстраня
ването на ТЕЗИ „големи и едва ли не единствени"
пречки
всичко ще тръгне добре, за да имаме
големия поеть на морето, достойно придобитъ по
пжтя на домашното въздействие, училищното въз
питание и общественото съдействие.
Наистина, морската действителность представя
единъ безпримЪренъ по твоя драматизъмъ животъ,
изпъпненъ съ великолепието на безчетни образи...
Каква по-благодарна съкровищница за даровития
поетъ, който ще превъплъти чрезъ слово многоличието на морето? За • потвърждаване на ка
заното може да се посочи общоизвестната истина,
че народитЬ отъ всички времена еж излжчвали
изъ своята сръда голъми поети на морето. Дълга
е редицата на ТЬХНИТБ имена. Още по-чудни еж
красотата и'Очарованието, включени въ творбите
имъ, добили признанието на въчни ценности. Но
за твзи творци
достатъчна предпоставка ли е
морето, морето само за себе си, и творческото
вдъхновение, произтичащо отъ несъмнената имъ
любовь къмъ морето, и отъ внушения, добити по
пжтя на възпитателни и други въздействия?
Безспорно, твзи велики писатели еж обичали
всеотдайно морето въ широкъ смисълъ на думата.
Но те еж отивали твърде по-далечъ въ своя жизненъ и творчески пжть. ТБХНИЯТЪ еждбовенъ жребей билъ имъ
е отредилъ р-вцкото щастие
да бждатъ синове на морски народи или наймалкото: да иматъ отличната възможность да опознаятъ, да се сродягь и заживЕятъ съ духа на мор
ската действителность, бидейки сами моряци или
членове на моряшката ервда. Така или инъкъ,
били еж непосредствени свидетели на явленията
въ моряшкия бить и пълноправни участници въ
пъстритв събития и случки въ неговото велико
всекидневие.
Какво да кажемъ за българския писатель? —
Яко и да е преизпълненъ съ пламенна любовь
къмъ морето,-той е лишенъ отъ толкова необхо' димата възможность истински да го опознае, да
го заноси въ дебритв на своя духъ като съкрови
щно имане, да го почувствува като брънка въ
веригата на всЪкидневнитъ образи и прояви, да се
вживъе съ най-великата отъ великитв драми на
световната сцена — „моряшката сждба"—и ехото
на моряшкия подвигь и страдание да кънти въ
отзивчивото поетово сърдце, за да получи .животъ
въченъ чрезъ магията на словото. Я това е така
защото обсегътъ на нашитв- морски двла е твърде
ограниченъ, а възможностите и условията за вжи
вява не се свеждатъ до една незначителна величина.
Гукъ, въ това положение на нещата, е скритъ
отговорътъ на въпроса за поета на морето у насъ

Не требва да се отрича, че народътъ ни съ
борческа мощь бележи решителни стжпки за зав
ладяване на .царството на СИНИТЕ водни простори",
но все пакъ той не е надмогналъ още прЪчкитЕ
на нъкои племенни неджзи, не е строшилъ напълно
оковите на историческите условия, въ които цъвтятъ щастливигв възможности, съ значението на
историческо животодайно разковниче, за да стане
морето неразделна сжщина на живота му! Тази е
истината! Макаръ и горчива, тръбва съ открити
чела да я приемемъ и да признаемъ доблестно
неотразимата нейна сила въ живота и въ изкуст
вото. И
намъ предлежи, като върни бойци въ
полето на народностните завоевания, да стоимъ
на своя постъ въ неспирна борба, за каквато еж
способни синовно преданнитв , на Родината. При
това, като си даваме точна и разумна сметка за
своитЪ дъла, нито да превъзнасяме скромното пости
жение, нито да се заблуждаваме по гръчини пжтища,
посочени отъ еднооки или самозвани тълкуватели.
гА какво е писательтъ и творчеството му? —
Не еж ли ТБ отражение на народа и неговия жи
вотъ, такъвъ, какъвто се проявява въ дадено време
отъ историческия му развой?
Затова, да се вини българскиять писатель-въ
неспособность да отрази морето -въ творбите си е
обидно не само за представителите на нашия твор
чески духъ, но преди всичко за самото наше кни
жовно наследство, което крие въ себе си толкова
-блестящи доказателства за върховни домогвания..За пояснение на мисъльта си ще си послужа
съ Иванъ Вазовъ.
Нашиятъ народенъ поетъ има неподражаемото
ценно качество: да е праздивъ и естественъ. Само
така си обясняваме защо творчеството му пред
ставя огледало на родната ни действителность
такава, каквато я евиждалъ поетътъ въ своето живо
и вдъхновено отношение къмъ нея.
И наистина, писателското дЪло на ГОЛЕМИЯ
българинъ и поетъ Иванъ Вазовъ е тържествена,
неповторима бихъ казалъ възхвала на всичко бъл
гарско: природа, минало, дейци, езикъ, съвременна
участь, народностни добродетели, надеждна бжднина чрезъ осъществяване на свътли, вековно
бленувани помисли и домогвания. И въпреки това,
увЪнчаниятъ ни народенъ поеть не включи морето
въ многошумната и пъстра стихия на българската
природа, която за него бъше най-хубава отъ ВЪЗ
МОЖНИТЕ земни прелести, не му отдаде заслу
жено внимание, за да го възп-ве, както възпъ и
сетната полянка и хълмъ въ предълитв на нашата
татковина. За това виновенъ ли е той?
Бързамъ да отговоря: Иванъ Вазовъ не е и
не може да бжде единъ Маинъ Ридъ, оше помалко единъ Джозефъ Конрадъ или пъкъ Стефенсонъ, Мариатъ, Куперъ, Пиеръ Лоти, ЕдуаРДъ
Пеисонъ, нито пъкъ Киплингъ, Джекъ Лондонъ и
както се наричатъ свътовно известните мореписци.
\ Той не може да се издигне на нуждната висота, за
да достигне и да се родъе съ ГОЛЕМИТЕ худо же "
ствени въплътители на морското и моряшкото многоличие — все издънки, поникнали и се развили
за всеобхватенъ творчески размахъ въ една съЪУр']
шена, напълно морска о б с т а н о в к а . . . Е дрбр,еЩомъ е така съ Иванъ Вазовъ, какво следва да
се говори за другитв наши писатели, съвременници
на този духовенъ всепрославенъ великанъ? • •

ЛйрЖи ио&ьфь.
* *^ *
Времето тече неспирно и съ бързината на
светкавица: Соковете на нова житейска мждрость
протичатъ въ неизтощимитъ корени на едрата на
родна душа, за да я възродятъ. И тази душа
подмладена и стихийно устремена по пжтя на
историческата
вЪчность
съ хероичния набегъ
на богоизбранъ.ратникъ, прави чудни завоевания.
Дали за жалосгь или за радость, но ние по единъ
внушителенъ начинъ вече заносваме убеждението,
че въ отношението си къмъ „всичко българско"
Вазовъ не е билъ изчерпателенъ и въ тази неизчерпателность е „петното" въ белязания съ народолюбска виделина псетовъ ликъ.
Следъ колебливия невръстенъ *ходъ на едно
творческо д-тзло, изразено въ мечтателно
съзер
цателно отнасяне къмъ морето, схванато като при
родна картина и използуване на мъгливата морска
стихия като белегъ и отражение на личните ду
шевни състояния на пътнотворецз, следъ мно
гобройните еднозвучни и станали вече отегчителни
проповъ\цнически писания, въ чиято основа е легналъ неизмънно зовътъ за приобщаване къмъ
морето и обичь къмъ' всичко морско, българските
творци на словото ни поднасятъ вече вдъхновени
творби, които напълно оправдано носятъ прозви
щето морска книжнина.
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И радостното е, че тези гиздави цветя, на
поени съ соленодъхащата поема на вечното море,
ТЗГ^^г.?^.
носятъ отпечатъка на неспокойното борческо тру4
..&.. ^ . . ^
* * ^ ^ Л ^ ^ ^ л
женичество, което се върши подъ знамето на
морска България, въ кржга на премногоскромния,
Изтр-Ьбитель се взривава въ мина
но сжществуващъ съ свой обликъ нашенски мор
ски битъ. Какви по-добри и обнадеждващи указа
ния можемъ да жадуваме днесъ за днесъ?.. И не реве, когато морето стене по-страшно огь найсамо това. ТЬзи творчески прояви, които съвсемъ страшното разярено чудовище — далечъ, далечъ
не еж случайни, требва да получатъ искрено при не такъвъ е големиятъ поетъ чв морето!
Поегьтъ на морето, като всеки истински поетъ,
знание, като просветените и вещи въ обсега на
морскиттз въпроси ценители и ревнители на бъл не може да бжде доморасла зняменитость, вла
гарското изобщо посочатъ местото имъ ср%дъ чеща оковите на сушата, дишащи до вбесяващо
плодовегв на нашата книжнина, съответно на ТБХ- задъхване отровния лрахъ между стените ' на
нитв безспорни родоначалнически заслуги. Да не своята работна стая. Непростимо престжпление въ
се забравя, че словотворцитЬ, посветили дарби, живота и изкуството би извършилъ оня писатель
сили и любовь на родното море, еж предтечи и по призвание или пишещъ по хрумване—защото
тржбачи-вестители, които съ ясновидско око требва да се запълни, да се убие времето сь пи
обглеждатъ кржгозора на народностния бленъ, сане! — който е вид-влъ презъ плетъ въ полу
за да възвестятъ това, което идва като завоювание мрака на своя писателски унесъ и предвзето отна
и съкровищенъ даръ на народностната общность! сяне къмъ нетърпящия предвзетости достоенъ за
Колкото се отнася до големия поетъ на мо боготворене животъ на морските труженици,
рето съ мощьта и името на благоговейно таченигв дръзва съ светотатска ржка да петни морето и
творци въ тази область, ние го нъмаме. Пакъ делата, свързани съ него. Такива писания еж
повтарямъ: и нямаме право, за сега поне, да го истинска Голгота, кждето обречени на кръстни
мжки еж изнесени за хула и позоръ морските
искаме!
Защото не бледоликъ мечтатель, който крета люде. За жалость, въ днитъ на нашето морско
възраждане, когато лицата на моряци и морски
съ хилавото си ТБЛО изъ дълбоката прашна суша
писатели руменеятъ отъ тържествуващата радость
или въ най-добрия случай — по прибръжната на победоносния походъ въ синята пустиня на све
ивица, пиянъ отъ дъха на пустата и все пакъ товните морета, въ дните, когато българскиятъ
омайнодъхаща водна пустиня, не чувствителенъ трибагреникъ се вее по-гордо отъ ВСБНИ другъ
сълзливко, който изтръгва отъ гърдитЪ си достойни пжть, огласянъ отъ песеньта на морето и украсенъ
за .архивата на поезията" въздишки въ честь на съ величавото дело на родното морячество, едно
РоденигЬ въ 6-Ьлоп-БннитБ вълни нимфи и дриади, черно петно, сжщинска отрова, падна върху свет
очарованъ до болезнена премала отъ кървавия лата страница на моряшката поема, онадсловена
•пуненъ кржгъ, който изплува отъ далечните чер- сь светлото име на България: това е противомотози на морския властелинъ, възхитенъ до самозабрава огь трепета на морската
синевина, залъна ряшкиятъ и морскоотстжпническиятъ романъ на
оирава отъ трепета на "иК
пишещата жена — между истинските поетки на
и П ъкъ—
отъ игривата позлата на агънцето. **
недоразумение! - Яна Язова!
потопенъ въ бездната на ужаса, когато пиу
г
а Г
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Но петното си остава петно: азъ говоря за писателско творчество! . .
Поетътъ на морето, бездруго требва да е морякъ, требва да е морски човъкъ, който е страдалъ'ведно съ морските труженици, който е носилъ на своитв плещи кръста на моряшкото тегло,
като участникъ на най-великата човешка драма
въ света, изтъкана отъ кръвьта и духа на моряЦИГБ, украсена отъ ТЖГИГБ И радоститЬ на ТЕХНИТЕ
сърдца — детински чисти, хероично велики. Всичко
друго е лъжа. . .
•
НБКОЙ беше казалъ: българинътъ може да
гьрпи, българинътъ знае да чака. Азъ пъкъ мисля,
че е време вече да се отърсимъ отъ пресловутото търпение, присжщо на робите по занаятъ,
и да се отучимъ да чакаме съ тжло самодоволство

измамени, залутани по пжтищата на суетното
самомнение, които се отклоняватъ въ пагубни завой отъ животворните извори на живота. Но
потребна е работа: безспирна, неуморна творческа».
И както орачътъ, чиято кървава поть е поела хлЪбодатнитв угари на златокласата нива, съ светлата вжтрешна радость на победоносецъ съзерцава
плодоветБ на своя трудъ, така и ние, само
следъ хероичнитБ усилия на народа ни да овладее
многоликата морска действителность, ще можемъ
да сме щастливи свидетели на тържественото възхождане на българското морско Д-БЛО.
И само тогава въ тия блънувани дни—на
свътлия фонъ на „живия морски животъ" ще се
очъртае образътъ и дълото на големия, на дългоочаквания български поетъ на морето!. .

-653П. Нед-Ьлчевъ
^капитанъ II р.

МАГНИТНИ М И Н И
(продължение отъ миналия брой и край)
По своята конструкция мината може да бжде разделена на три части:—глава, сръдна часть и опашка.
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Фиг. 4. Общъ видъ на германската дънна магнитна мина.
"~ п р о т и в о м а г н и т е н ъ металически корпусъ; 2 — хидростатиченъ предпазитель; 3 — електрически
запалъ; 4—контактъ; 5—магнитна стрелка; б — надлъжно съединение на кутията на парашута; 7 —
прибранъ парашугъ; 8 — напречно скрепяване на кутията на парашута; 9 —реле; 10 батерия; И—
взривно вещество (около 300 кгр.); 12 —ударенъ взриватель за използуване на мината като бомба;
1.3 — ржчки, задържащи мината отъ превръщане въ грунта.
1—контактъ; 2—магнитна стрелка; 3—компен
сационна пружина; 4—реле; 5—батерия; 6—къмъ
детонатора.
Въ челната часть на корпуса се помества
зарядътъ; въ тази сжщата часть се намира ударенъ
детонаторъ, обезпечаващъ взриваването на мината
при ударъ въ твърдъ предметъ (въ този случай
мината действува като бомба).
Въ сръдната часть на корпуса еж поместени
магнитниятъ приборъ и електрическиятъ детона
торъ. Една контра тежесть придава на магнитния
приборъ положение, при което - неговата стрелка
поср-Ьдствомъ две компенсационни пружини ви
наги се задържа отгоре въ хоризонтално положе
ние. Магнитниятъ приборъ се състои отъ магнитна
стрелка съ две компенсационни пружини, контактъ,
__ реле, батерия и верига, отиваща къмъ електриче
ския детонаторъ (фиг. 5).
Въ опашката е разположена парашутната
кутия въ видъ на два разгъващи се конуси*; вжтре
Фиг. 5. Електромагитна схема на мината
въ кутията се помества парашутъть съ вжжетата.
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Опашката се придържа къмъ централната часть
чрезъ особенно съединение.
ВЪ челната часть корпусътъ на мината има
на външната си страна четири опорни ржчки, които препятствуватъ на мината да се търкаля по дъ
ното. Това устройство е необходимо, за да може
мината да заема на дъното опредълено положе
ние за обезпечаване на нормалната
работа на
магнитния приборъ.
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Фиг. 8. Мината потъва на дъното следъ отдълянето й
отъ парашута.
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Фиг. 9. Магнитната мина на дъното.
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Фиг. 6. Парашутната кутия съ вжжетата. (вдясно)
Фиг. 7. Схеиа на минохвърлянето.
1. — Мината отделяща се отъ самолета.
2. — ^Мината спускаща се на парашута.

3. — Конусь на парашутната кутия.
Следъ като мината се отдели отъ самолета,
парашутната кутия, състояща се отъ две конусообразни форми, се разтваря и дава възможность
на парашута да се разтвори бързо. Парзшутътъ
съ вжжетата спуска мината до повърхностьта на
водата. Подъ действието на парашута мината се
Движи въ въздуха по-бавно и удрянето и въ водата
« смекчава, по който начинъ се достига до пред
пазване на механизмитЬ отъ • повреждане. Пара
шутната кутия въ видъ на два конуса пада °тд*лно
отъ мината (фиг. б и 7). При удара ^ вод ат а паРашутътъ се отделя отъ мината при помощьтана
специално приспособление.
Отдъляйки се отъ парашута, мината потъва
"а дъното (фиг. 8 и 9).

Магнитниятъ приборъ на мината стана чунствителенъ следъ излизане отъ дейстаие на хидростатния предпазитель.
Действието на мината се осъществява Гпо
следния начинъ: — Когато корабътъ минава надъ
мината, неговиятъ металически корпусъ създава
магнитно поле, което въздействува върху магнит
ната стрелка на магнитния приборъ. Стрелката се
притегля нагоре, допира се до контакта и завързва
електрическата верига. По-нататъкъ чрезъ релето
и електрическата батерия се сключва боевата ве
рига, като взривава детонатора и заряда отъ взривчато вещество. (Фиг. 10). Мината е заредена не съ
тротилъ, а съ по-силно взривчаго вещество.
Описаната мина, до намиране на средства за
борба съ нея, се е явявала като достатъчно ефи
касно оржжие противъ транспортните и военни
кораби, при използуването й на малки дълбочини
въ прибр-вжнигБ райони. По-голъмото количество
транспорти, загинали отъ взрива на мини по ан
глийското крайбрежие, еж били жертва на гер
манските магнитни мини.
ОсобеностигЬ на тоя типъ мина еж: — 1) Тя
не се подава на тралене съ обикновени тралове;
2) взривавайки се, поврежда дъното на кораба т.
е. най-малко защитената часть.
Г е р м а н с к а т а магнитна мина, и з п л а в а щ а
о т ъ д ъ н о т о . Тази мина има следнигй тактикотехнически елементи:—Общо тегло 400 кгр.; тегло
на заряда—200 кгр. Тия мини се поставятъ на дъл
бочина до 120 м. Те се хвърлятъ отъ самолети огь
височина 30—60 м. безъ парашути.
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Фиг. 10. Взривъ на магнитната мина подъ транспортъ'
Корпусътъ на мината се приготвя огь немагнитенъ • металъ. Мината се състои отъ три части
(фиг. 11):—горна, средна и долна.

Фиг. 11. Общъ видъ на магнитната мина изплаваща
отъ дъното и схема на нейното действие.
1—хидростатически предпазителенъ приборъ;
2 — тънъкъ пъртъ; 3 — металическа тржба съ живакъ; 4-магнитенъ приборъ съ стрелка; 5 — бате
рия сухи елементи; 6 — контактъ за отваряне на
въздушния балонъ; 7—детонаторъ; 8—зарядъ; 9—
втори хидростатиченъ приборъ, затварящъ боевата
верига при изплаване на мината; 10 — запалъ за
отваряне клапана на въздушния балонъ; 11 —два
клапана за излизане на въздуха при запълване ба
ластното отделение съ вода; 12—форсунки за из
лизане на въздуха; 13 — въздушния балонъ; 14 —
баластно отделение; 15 — долно отверстие за изли
зане на водата подъ въздушно налъгане; 16—на
правляващи ребра.
Въ горната часть се помества батерията, механизмътъ съ магнитната стрелка, електрическата
верига и два хидростатни прибора.

Въ средната часть се помъства зарядъть и
детонаторътъ.
Въ долната часть има баластно отдъление,
запълващо се съ вода (презъ долното отверстие)
при потъването на мината въ водата, и въздушенъ
резервуаръ. Подъ налъгането на сгжстения въздухъ, намиращъ се въ този резервуаръ, водата се
изтласква отъ баластното отдъление, благодарение
на което на мината
се придава положителна
плавучесть. По горното дъно на баластното отде
ление еж разположени два клапана.
Горната часть на клапана се съединява съ
долната часть чрезъ тржба, завита въ нипелъ въ
въздушния резервуаръ. Въ ннпела е разположенъ
клапанътъ за пускане на въздухъ отъ резервуара.
Отварянето на този клапанъ става отъ взрива на
запала.
Хвърлената отъ самолета мина лети въ въз
духа като бомба, съ челната часть напредъ, имайки
нагоре направляващитв ребра за стабилизиране на
полета. Конструкцията на мината и всички прибори
обезпечаватъ потъването на мината въ водата безъ
повреждане отъ удара. Мината се осигурява отъ •
предварителенъ взривъ при ударъ въ водата отъ
предпазители.
Попаднала въ водата, мината веднага започва
да потъва. На дълбочина 20 м. подъ водата диафрагмата на хидростатния приборъ, разположенъ
въ горната часть на мината, натиска тънкия пъртъ,
който отъ своя страна налъга въ малката метали
ческа тржба, съдържаща живакъ. Подъ налъгането
на пърта живакътъ се излива и завързва контактъ,
вследствие на което токътъ отъ батерията преми
нава въ соленоида и освобождава предпазителя
на магнитната стрелка. Втората диафрагма, сжщо
така изпитваща налъгане подъ натиска на водния
стълбъ, държи боевата верига разединена.
Следъ попадането на мината въ водата дол
ното баластно отдъление се запълва съ вода. Бла
годарение на това при по-нататашното движение
мината се преобръща и се установява на дъното
съ своята долна часть — съ направляващигв ребра
надолу.
Когато корабътъ се приближи къмъ мината на
разстояние около О"5 миля, стрелката на магни
тния приборъ започва да реагира подъ действието
на магнитното поле на кораба. При по-нататашното
приближаване на кораба тя бързо се повдига на
горе, докато достигне 65°. Следъ това релето прави
контактъ и произлиза взривъ на запала. Въздушниятъ резервуаръ се отваря, и намиращиятъ се подъ
голтшо налъгане сгжетенъ въздухъ натискъ водата
въ баластното отдъление. Мината се продува, во
дата бързо излиза презъ долното отверстие,
по
лучава се реактивно действие, ускоряващо изплаването на мината. При продуване на мината страничнитв клапани се затварятъ подъ действието на
своитъ пружини и по-нататашното постжпване на
вода става невъзможно. Получавайки положителна
плавучесть и тласъкъ отъ началото на реактивното
действие, мината бързо изплава.
Взривътъ на мината произлиза автоматически
на дълбочина 10 — 15 метра отъ повърхностьта
на водата, въ зависимость отъ регулировката на
хидростатния приборъ. Взривътъ е обоснованъ на
обратния ходъ на втория хидростатически приборъ
(налъгането на стълба вода се намалява) предиз-

/Иорски ш$брь.
викващъ затваряне на боевата варига. Най-благоприятенъ се явява случаятъ, когато взривътъ на ми
ната се произведе непосръдственно подъ кораба.

Фиг. 12. Схема на изплаването на магнитната шина.
На фиг. 12 е показана схемата на изплаване
на мината, а на фиг. 11 — взривътъ на мината
подъ действието на магнитното поле на прибли
жаващия се корабъ.
На фиг. 12: — КоК представлява пжтя на ко
раба отъ момента, когато неговото магнитно поле
въздействува на магнитната стрелка на мината до
момента на отделяне мината отъ грунта (дъното
на морето). К' К представлява пжтя на кораба отъ
момента, когато мината се отделя отъ дъното на
морето до момента на взриваването й на зададе
ното разстояние отъ повърхностьта на водата; М
о М. представлява пжтя на мината отъ дъното на
морето до местото на нейното взривяване; жгълътъ
ф е жгълъ на изпреварването, заключенъ между
линиите Ко Мо и МоМ; жгълътъ ф' е жгълъ на из
плаването, заключенъ между мините К' Мо и Мо М.
Скоростьта на изплаването на мината отъ
грунта не се указва. Приблизителните разчети,
обаче, показватъ, че баластното отделение следъ
неговото продуване може да обезпечи на мината
едно изплаване съ скорость 6—7 метра въ секунда.
Този типъ мина тежи по-малко, отколкото неплаващата магнитна мина, затова самолетътъ типъ
»Хенкелъ Не 1,15" може да вземе отъ ТБХЪ до 4
броя. Съобщението въ английските журнали, че
самолетите събирагь по 12 мини, предизвиква
съмнение.
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Сргъдства за борба съ магнитнитгь мини.
Особеностьта на двата типа германски магнитни
мини се явява невъзможностьта да се почиствагъ
съ обикновенните миночистачи, употребявани за
борба съ котвените мини, а се налага създава
нето на специално средство за борба съ мнннгЬ.
!
Макаръ че англичаните еж имали магнитни мини
още презъ войната 19И — 1918 год., въ съвре
менната война тй се оказали неподготвени за борба
съ германските мини. Следъ като презъ ноемврий
1939 г. имъ се удало да разоржжатъ германската
магнитна мина, ТБ въ течение на около три ме
сеца търсили средства за борба съ миниг* огь
този типъ.
Средствата за борба съ неконтактнитъ ма
гнитни мини могатъ да бждатъ следните:
1. — Унищожаване на магнитното поле, съз
давано огь кораба, чрезъ неговото размагнитване
до такова състояние (създаване обратно поле), при
което магнитнитй прибори на мината губягь спо
собности да работятъ.
2. — Усилване на магнитното поле на кораба,
чрезъ допълнително намагнитване, съ цель да се
предизвиква заработване на магнитните прибори
на мината на голъмо разстояние отъ кораба, което
ще предизвика взрива на мината на безопасно
разстояние.

АV

Ефективното използуване на изплаващите
Моряци наблюдаватъ работата на мнночнетачмнт*.
мини (потопяване или повреждане на кораба) пред
приборн
ставлява редъ трудности, тъй като транспортните и
военните кораби иматъ различно по величина и
3. — Създаване на специални влачени тра
сила магнитно поле и могатъ да се движать съ лове, предизвикващи преждевременно заработване
Различни скорости. Дълбочината на морето въ мъ- на магнитните прибори на мината на безопасно
стата за поставяне на мината сжщо може да се разстояние за кораба, койю влачи такъвъ трзлъ.
За неутрализиране на магнитното поле, обра
колебае (до 120 м.)( а следователно пжтьтъ и вре
мето на изплаване могатъ да бждагъ различни. зувано отъ корпуса на кораба, обикновенно поВсичко това дава основание да се предполага, че ставятъ по двата фалшборта противоминни ком
отъ такива мини не може да се очаква голбма пенсационни кабели, презъ които се пропуска поточность въ действието. Следва да се смЪта че стояненъ електрически токъ. Снабдените съ такива
кабели кораби и транспорти преминаватъ безо
тяхното използуване е разчетено на площадно дет
ствие. Преминаващиятъ корабъ или транспорть пасно надъ мзгнитнитъ мини, безъ да въздействатъ
предизвиква изплаването не на една, а н а > ™ " ° на техните магнитни прибори.
мини едновременно, и една отъ тъхъ можеда му
(По статията на кзпнтанъ 1 р. В. Н. Денизовъ
причини повреждане. Повреждането се нанася на
въ „МорскоА сборникъ*)
най-уязвимитъ части на корабигв - дъната имъ.
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Ангел-ь Симеоиов-ь

Произходъ и значение на морената униформа
Малцина еж у насъ твзи, които знаятъ нвщо
за произхода и значението на морската униформа.
Не еж рвдко даже и ония, които отъ редъ години
я носятъ, безъ да подозиратъ, че това не е мода,
нито пъкъ нвкакво хрумване, за да се създаде отъ
нея н^що красиво и примамващо моряцитв.
Морската униформа има точно опредълено значе
ние, и то требва да се знае поне отъ ТБЗИ, които
я носятъ. Както християните носятъ като символъ
кръста Христовъ, който има за твхъ свято значе
ние, така и моряците иматъ СВОИТЕ символи, които
•тв пазятъ и уважаватъ. Твзи символи, които отличаватъ хората на морето отъ останалитв хора, еж
изразени въ твхната униформа.
Още когато корабоплаването започва да оформява своята физиономия, когато се създаватъ
организираните презморски транспорти и военни
флоти на морскигв държави, за да се отличаватъ
отъ останалия сввтъ моряцитв еж възприели си
нята униформа, защото това символизира цввта
на морето, а на копчетата еж поставяли котва —
най-характерниятъ предметъ за кораба. Гербовете,
които офицеритв носятъ на шапкитв си, еж били
обкржжени съджбови листа—символъ на величието
и мощьта на държавата, на която ТЕ служатъ. И
най-после, сърмениятъ подбрадникъ символизира
въезалата на кораба.
Офицеритв отъ военнитв флоти еж носили
на раменетЬ си пагони, отговарящи на ранга имъ.
Въ ТБЗИ отдалечени времена точно разграничение
между воененъ и търговски флотъ не се е правило,
защото почти всичко, което е могло да се нарече
корабъ, е принадлежало на държавата. Всички ко
раби еж били въоржжени.
До времето на великия английски флотоводецъ Нелсонъ*) морската униформа не се е проме
нила чувствително. Следъ неговата смърть, обаче,
следъ морската битка при Трафалгаръ,' тя пре
търпи една коренна промвна. Нелсонъ стана сим
волъ на всички моряци, и требваше нъщо Нелсоново да се постави върху униформата на неговитв
последователи.
Както се знае, когато адмиралъ Нелсонъ е
билъ на върха на своята слава, когато той поста
вяше основнитъ камъни на английското владиче
ство надъ моретата, е билъ съ една ржка и едно око.
Вецнъжъ той започналъ една ловка маневра, която
обещавала голъмъ успвхъ надъ противника, но въ
сжщото време получилъ заповъдь отъ своя адми
ралъ да прекрати боя.Флаговиятъ офицеръ доложилъ за дадената заповвдь, обаче Нелсонъ, ня
майки ни най-малкото намерение да се подчини, поставилъ далекогледната тржба на слъпото си око
и отвърналъ:
— Увврявамъ ви, мичмане, не. виждамъ никакъвъ сигналъ.
Нелсонъ влъзълъ въ бой и спечелилъ побе
дата. При обсадата на Санта Круцъ адмиралъгь
загубилъ едната си ржка.
Ржкава на отсечената си ржка той вевкога завързвалъ съ свилакъ. Това е предка отъ
*) Адмиралъ Нелсонъ е роденъ презъ 1758 г. Въ 1805 г.
той спечели най-голт>шта морска битка въ историята на Ан
глия, но отъ ранитъ, които получилъ въ време на боя, починалъ.

корабно манилско вжже, каквито винаги има подъ,
ржка на кораба. Така е ходьлъ той винаги и така
е загиналъ, вследствие на тежкитв рани, получени
презъ време на битката при Трафалгаръ. Така съ
го запомнили неговитв офицери. Този именно сви
лакъ става по-късно символъ за моряцитв, подоб
но на кръста за християнитъ. Скоро по ржкавитЬ
на флотскить офицери (отначало само на единия
ржкавъ) се появява свилакътъ на Нелсонъ, само
че за естетика той се замества съ сърменъ галунъ.
Нима кръстътъ Христовъ въ неговото символично
значение не е замъненъ съ слонова кость, седефъ
и разни благородни метали и скжпоценни камъни?
Впоследствие галунътъ се поставя на двата
ржкава, а още по-късно голвмитв чинове започватъ да поставятъ повече галуни, съответно на
чина, който иматъ.Така се оформява морската уни
форма въ нейния сегашенъ видъ.
Понеже Янглия е най-голвмата морска дър
жава, морската униформа бъ заимствувана отъ
нея и премина въ флотите на цълия сввтъ. Днесъ,
както военнитв, така и търговските моряци—офицерскиятъ кадъръ — носятъ на ржкавитв си га
луни, съответно на длъжностьта, която заематъ.
При това военнитв моряци си запазиха и паго
ните на раменегЬ, за да се отличаватъ отъ слу
жащите въ търговския флотъ.
Сжществува мнение, че военноморската уни
форма е твърде много претрупана, понеже се по
ставятъ пагони на раменетв и на ржкавитв, когато
би могло да се поставятъ само еднитв. Това мне
ние е погрешно, защото на ржкавитв военнитв
моряци носятъ само знака на своя родъ оржжие,
както това е възприето и при останалитв унифор
ми, и не може да се нарече пагони. Вврното тукъ
е, че ТЕЗИ знаци правятъ формата по-красива, но
не й претрупана.
Като се има предъ видъ откжде води нача
лото си и какво е значението на морската уни
форма, следва да се заключи, че тя е право само
на моряцитв, на ИСТИНСКИТЕ моряци, последователи
на великия Нелсонъ.
Много чужди на морето организации и дър
жавни служители еж възприели за себе си мор
ската униформа, само защото тя задоволява есте
тичния имъ вкусъ. Тъ приличатъ на мохамедани,
които носятъ златно кръстче, само за украшение,
безъ да знаятъ, че то се носи единствено заради
неговото значение. Както везни християнинъ би се
възмутилъ при подобна гавра, макаръ тя да идва
вследствие невежеството на индивида, така и мо
ряцитв възставатъ въ душата си заради гаврата
съ твхната униформа. Твхното морско благор°Дство, обаче, не имъ позволява да дадать изразъ
на възмущението си. Тъ се надъватъ, че когато
узнаятъ за нейното значение твзи, които безъ
право я носятъ, сами биха се засрамили и биха се
поправили. Не бива да се отнема и омаловажава
символичното значение на морската униформа, съ
която морякъть се гордъе. Тя е едничкото красиво
нъщо въ неговия труденъ морски животъ, и той
заслужено я носи. Тъзи, които познаватъ отбли
зо препълнения му съ несгоди животъ, Щ е м "
дадать пълно право.
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А.Б.

Б о я т ъ при Сардиния
На 27 ноемврий т. г. срещу носъ Теулада,
югозападниятъ край на островъ Сардиния, стана
едно отъ най-гол-ЪмигЬ морски сражения въ днеш
ната война.
Два или три деня преди това отъ Гибралтаръ
потеглила на изтокъ една английска ескадра, въ
съставъ 2 линейни кораба, 1 самолетоносачъ, 9
кръстосвана и 9 разрушителя, всичко 21 корабъ; '
Лвангардътъ на ескадрата билъ пресрещнатъ
на 27 ноемврий къмъ 10 часа сутриньта отъ че
тири италиянски кръстосвача отъ модеренъ типъ
съ голяма скорость и съразмерно мощна арти
лерия. АнгличанитЬ се оттеглили, като привлекли
италиянцигв къмъ главните сили на своята ескадра;
За да избъгнатъ действието на тежкигв
орждия на влизащите въ английската ескадра ли
нейни кораби отъ типа „Риноунъ", които еж въоржжени съ 38—сантиметрови орждия, италиянскигЪ
кръстосвачи се прикрили съ димова завеса.
Но къмъ 12 часа имъ пристигнала помощь:
единъ линеенъ корабъ отъ най-толъмата италиянска класа „Литорио" (35,000 тона, 9 орждия отъ
38 см.) и единъ линеенъ корабъ отъ класата „Кавуръ" (23,600 тона, Ю орждия отъ 32 см.). Те еж
били придружени отъ няколко разрушителя.
Боятъ на морските великани траялъ 1 часъ
5 минути. Съвременните сражения на море се
развиватъ съ светкавична бързина. Поради това
ние тръбва да смътаме едночасовото сражение за
твърде упорито. '.
АнгличанитЬ отстжпили, но боятъ не престаналъ: на сцената се явили състави отъ най-съвре
менни италиянски самолети. Чакъ до 16 часа 40
Минути италиянскитъ апарати нападали ескадрата,
която се отдалечавала въ югозападна посока.
Ескадрата се върнала въ Гибралтаръ.
Яко нейниягъ походъ е ималъ за цель да из
върши никакво действие срещу италиянскигЪ бре
гове, то тази цель не е била постигната. Яко пъкъ,
както пишатъ германските вестници, цельта и е
била да се промъкне презъ теснината между Си
цилия и Африка, то намерението й е било осуе
тено отъ доброто държане на италиянския флотъ.
Англичаните признаватъ, че е повреденъ тЪхниятъ
тежъкъ кръстосвачъ „Беруикъ" (10,000 тона, 8 оржДия отъ 20 см.), но твърдягъ, че еж повредили огь
"Своя страна италиянския кръстосвачъ „Болцано
<отъ сжщата големина и сила, като „Беруикъ ;.
ИталиянцитЪ заявяватъ, че еж имали повреди
<*мо на единъ разрушитель, а съ фотографии еж
Установили ефектите огь попаденията си върху
единъ британски линеенъ корабъ, единъ кръсто
Свачъ и единъ самолетоносачъ.
,г
Наблюдатели отъ испанския бръгь при» 1 ибралтаръ свидетелствуватъ че единъ " Р ъ с т ° с в а ч °
е влЪзалъ въ гибралтарското пристанище на по
правка.
По-късно по покана на италианското• команЛуване петнадесеть чуждестранни ж УР" а ™ С ™ ^
сетили въ италианските морски бази к ° Р » б и т *
.Виторио Венето;, .Джулио. ^ з а р е , -Бол«щю ,
•Фиуме", „Горици*", " П о ^
"/журналистите
Участвували въ боя при Теулада.
^уу

заявяватъ въ своите вестници, че по корабнгЬ нЪмало никакви следи отъ английски гранати.
Въ разговоръ съ журналистите адмиралъть,
който командувалъ италиянската ескадра въ боя,
заявилъ, че италиянцитБ добили въ сражението гол-Ъмо надмощие поради това, че техните кораби
сполучили по-рано да откриягь огънь. Това имъ
дало възможность по-бързо да се пристрелятъ и
да получатъ точность въ попаденията си.
Адмиралътъ разправилъ сжщо, че командуващиятъ на английската ескадра, адмиралъ съръ
Джеймстъ Сомървилъ, влЪзълъ въ боя по всички
правила на морската тактика, и държането на ан
гличаните било много добро. Английската ескадра
превъзхождала италиянската въ тонажъ, но ита
лиянскитъ кораби се ползували отъ надмощието
си въ скоростьта и съ ловки маневри сполучили
да се опазягь отъ огъня на англичаните.
Презъ време на този бой бе сваленъ отъ ан
глийските самолети френскиятъ апарать, съ който
бившиятъ префектъ на парижката полиция Киапъ
пжтуваше отъ Марсилия презъ Тунисъ за Сирия,
за да заеме поста си на върховенъ френски комисарь тамъ. Самолегьтъ случайно попадналъ въ
областьта на сражението.
На местото на сражението се намирали и
два френски транспортни парахода съ войници.
Щастието ги покровителствувало, и тъ успели да
се измъкнатъ отъ обевга на орждияга отъ двата
сражаващи се флота.

Сражението въ Ламаншъ
На следния день, на 28 ноемврий, въ Ла
маншъ се разви сражение между германски и онглийски морски сили.
Като се ползувать отъ дългите зимни нощи,
англичаните прокарватъ параходни конвои въ
своите южни пристанища. Понеже нито въздухо
плаването, нито далекобойнитЪ брегови батареи
могатъ да попръчатъ успешно на тъзи нощни
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Германски'разрушители си пробивать пжть презъ
заледени води
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пжтувания покрай английските брегове, германскиятъ флотъ напоследъкъ започналъ да взема подейно участие въ нападенията срешу съобщител
ните пжтища на англичаните.
Сражението се е водило между германски
разрушители и английскитъ бойни кораби, придру
жаващи единъ конвой.
Споредъ германски сведения, англичаните из
губили четири големи и малки търговски парахода,
влизащи въ конвоя, както и единъ разрушитель,
а единъ разрушитель билъ повреденъ. Германците
не претърпели загуби.

Лнгличанитъ не опровергаха германското
съобщение, и изобщо нищо не съобщиха за сра
жението.
Интересно е, че и за сражението при островъ
Сардиния отъ Лондонъ бъ издадено съобщение
единъ день следъ италиянското съобщение за сра
жението. Изглежда, че англичаните еж искали първомъ да чуятъ италиянското описание на боя. Са
мото това обстоятелство ни принуждава да приемемъ съ по-големи резерви' английската версия, а
да дадемъ по-пълна въра на италиянската.

-6ХЕ}-Кан-ь А . Д ю к р о
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Ний можемъ да опишемъ добре единъ съвремененъ риболовенъ корабъ, само като го сравнимъ съ една плаваща хладилна фабрика. ,3емниятъчовъкъ мжчно може да си представи рево
люцията, която въ продължение на по-малко отъ
половинъ въкъ е преобразила живота на моряцитъ
— риболовци. Внезапното изчезвание на ГОЛЪМЙГБ,
бавни и трошливи платноходи, широкиятъ достжпъ
на радиото върху борда на кораби, съ механиче
ски двигатели, съ многобройно и ежеднеано по
добряващо се снаряжение, както и бързиятъ и редовенъ ходъ на новитв съвременни кораби, про
мени съвършено живота на крайбрежното насе
ление.
Докато по-раншните риболовни кораби беха
тежки и бавни селски кола, съвременните такива
еж цели локомотиви. ВъпрЪки това, обаче, много
люде еж минали отъ еднитъ къмъ другитъ кораби,
безъ да е билъ необходимъ преходъ. Сжщитъ мжже, които считаха за редно преди нъколко години
да живъятъ съ месеци и месеци на широко, от
крито море, сметатъ твърде естествено сега да
слушатъ всека вечерь новини отъ лъхната родина
и да следятъ курса на рибните борси на приста
нището, отъ кждето еж отблъснали. ВМЕСТО да
бждатъ натрупвани върху неудобни дървени ко
раби, подчинени на многобройните прищъвки на
ветровете, хранени съ оскждни сухи зеленчуци |и
солени пастърми, сега тЬ могатъ да отплаватъ на

Мрежата се изтърсва на палубата

10,000 клм., знаейки, че скоро, само за нъколко
часа, могатъ да бждатъ въ своите домове. Сега тй
еж снабдени съ пръсна храна и съоржжения, които
намаляватъ до най-голъма степень твлеснитБ имъ
напрежения и неизвестностьта на ТЕХНИТЕ изслед
вания. Въ миналото добрата воля на морето,
вътроветъ и теченията направляваха риболова.
Сега, благодарение на радиото, хладилниците и
бърЗия земенъ превозъ, не се работи слъпешкомъ.
Много естествено е, че не тръбва да се срав
нява риболовътъ върху ПОДВОДНИТЕ скали на НоваЗемя съ този, който се върши около Мароко въ
Северна Африка. Първиятъ риболовъ на моряците
е известенъ подъ името „голъмъ риболовъ". Мо
рето е по-сурово и опасно надъ ПОДВОДНИТЕ скали.
А рибата, която ще уловятъ било съ вждица или
мрежа, е малко промънлива и отъ твърде близки
видове. Тя изисква почти една и сжща обработка
и пазари. Докато къмъ бръговетъ на Лфрика съ
сжщитъ уреди се ловятъ най-разнообразни видове
риба, които требва да се носятъ на твърде раз
лични пазари.
Запазихъ обаятелни спомени за риболова, на
който приежтетвувахъ между Канарскитв острови
и Бълия носъ. Всъко изтегляне на мрежата е една
фантастична лотария, която натрупва върху моста
иа кораба, всеки два или три часа, грамадни ку
пища риба съ великолепни цвътове и чудновати
форми, при вида на които човъкъ стои като молепсанъ. Отъ „джеба" на мрежата, подсиленъ съ
волски ремъци, за да бжде запазенъ срещу не "
равноститБ на дъното, бликатъ къмъ 15 до 20 тона
посребрена плячка, която шурти, къркори, ръмжи
и отчаяно скача. Силното хъркане, необикновеното
тракане на грамадни зжби, заядливитБ захапвания
еж бързо усмирявани отъ ударитв на рибарските
ботуши, ножове и брадви. Риболовцитъ се на'
хвърлятъ на работа съ необичайна ержчность вър
ху тази леплива, бодлива и търчаща се въ агония
маса. Всички хищни риби се отскубватъ отъ нена
дейното колективно свадбено пиршество и използузатъ това необичайно натрупване въ мрежата,
за да задоволятъ, дори и въ последната секунДЗг
своето ненаситно лакомство.
Съ една невъроятна бързина рибата бива сор
тирана въ специални панери и отнасяна въ леднитъ
хамбари или бива хвърлена въ краката на рибо
ловците, които съ ходъ на жестоко веселящи се
палачи, съ точенъ, почти механически ударъ ра 3 "
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Изтегляне на мрежата
съ богатъ ловъ
парятъ търбуха, изтърбушватъ вжтрешностьта и
отръзватъ главите. Въ тази кървава и дива веселба
треперящата риба бива омивана подъ силна сгруя
лода, следъ което я отправятъ за хладилницигЪ. А
презъ това време други люде изхвърлятъ съ глухъ
плъсъкъ остатъцигв въ морето. Цъла гама огь
акули: бтзли акули, акули-чукъ, акули-манцолини,
капчести акули, морски кучета и най-разнообразни
океански хищници пиршествуватъ. Страшниятъоадъ
е
завършенъ. Единъ часъ следъ изгеглянето на
мрежата палубата е чисга, а плячката, класирана
и каталогирана, е въ подходящъ подслонъ.
Две цифри еж достатъчни, за да дацатъ една
приблизителна представа за някогашния и сегашенъ риболовъ. Единъ риболовенъ корабъ въ ми
налото, плавайки между Ла Рошелъ и Гасконския
заливъ, донасяше следъ ецномесеченъ риболовенъ
походъ надъ 12 тона риба. А сега ецинъ модеренъ
корабъ, риболовствуващъ къмъ бреговете на Се
верна Африка, лови на день — безъ да се счита
рибата, която се изхвърля и която понъкога е равна
н
а единъ уловъ отъ едно хвърляне на мрежата —
Иькогащната едномесечна плячка.
Има разлика и въ качеството на рибата. Оче
видно е, че не може да се сравни риба, която още
с
"ь излизането й отъ водата, е поставена въ сръда
и
температура, въ която ферментигЪ и бактериите
могатъ да ЖИВ-БЯТЪ И се развиватъ. Макаръ че тя
е
била варена на слабъ огънъ или е държана въ
ледъ, докато достигне, следъ една или две седмици,
хпадилницигъ- на пристанището, все пакъ темпера
турата около 0° не спира разлагането и страхот
ното гьмжене на бактериите. Потребно е най-малко
иинусъ 4°, за да се запази незасегната тази малофайна стока. ВсЬки риболовенъ корабъ, който
«ползува ледъ, требва да плава около десетина
'"и, за да стовари своя уловъ, а такава риба не
ю ж е да носи етикета „пръчгна риба", макаръ ида
;
епази въ най-съвършени пристанищни хладилници.

Докосвамъ единъ въпросъ, който е предизвиквалъ
страстни спорове и който интересува арматьорн,
риболовци-моряци и френските рибопродавачи.
Риболовството, както и останалите браншове на
националната ни индустрия, ще премине, презъ
една извънредно обезпокоителна криза.
Тази индустрия требва да привлече внима
нието. Да осгав^мъ на страна дребния риболояъ,
съ плагноходи или моторници, които донасяп» всека
вечерь една мършава плячка. Фрскскияп» пазаръ
поглъща годишно 250,000 тона морскя рибя. о п ,
която около 1/$ бвше внасяна отъ чужбина. Чрезъ
големигЬ риболовни кораби се доставяше голя
мото количество риба.
Уловътъ на обичайниятъ риболовъ, който се
извършваше на два-три дни разстояние, огь ня
колко години е съвсемъ обеднЯлъ. Една твърде
усилена експлоатация е оскубала подводнигЬ ли
вади, а мазутътъ (петролно гориво) е изтровилъ
голъма часть отъ рибата. Тръбва да се отива все
п >-далечъ и по-далечъ, за да се намъри риба.
Това обстоятелство ще усложни постройката на
единъ флогь за наши нужди, съ твърде шнрокъ
радиусъ на действие и съ хладилни уреди, споредъ
тонажа на кораба, съ огледъ да донесе голЯмо
количество риба отъ твърде далечно растояние. А
това не е лесна работа. Единъ съвремененъ ко
рабъ е фабрика, която дава работа на повече отъ
30 човека. Тя струва сюкпо и изисква големи обо
ротни капитали. Всвка мрежа, която на края, за
вършва съ стотици метра стоманени кабели съ
грамадна уста отъ 50 метра широчина на 7 метра
височина, помитаща всичко върху една повърхность огь ЪО метра, съ най-разнообразни съоржжения, сгрува около 15,000 франка. ВсЬки корабъ
носи 4 комплекта, а два като резервни въ разгло
бено състояние.
Дъното на морето навсекжде не е еднакво.
Случва се, че върху нъкое неблагоприятно дъно,
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което требва добре да се проУчи, понеже се на
мира ценна риба, мрежата ежедневно да се кжса.
Огь разкжсанитъ бримки рибата избъгва. Ецна
мрежа, съ малка въроятность и съ големи кър- ^
пежи, може да изтрае една година. А въ Гренлан- *
дия единъ риболовенъ корабъ може да изхаби
всичките си мрежи само въ единъ риболовенъ походъ. Корабътъ употребява отъ 10 до 11 тона мазутъ на день. На гърба на неговитъ- машини отъ
500 конски сили тежатъ 25,000,000 кгр., които
требва да влачатъ. Въ всички дни на дейно съще
ствувание, било на открито море или другаде, такъвъ корабъ харчеше, преди войната, ежедневно
за всички свои разходи (обслуга, храна, осигуров
ки, мазутъ и пр.).къмъ 8,000 франка, а за единъ
риболовенъ походъ съ продължителностъ отъ 60 дни,
носящъ средно 250 тона риба съ най-разнообразна

стойность, се разходва къмъ половинъ мил. франка.
Ще ни тръбватъ нови кораби. Държавата ще
тръбва да се намеси, не само да даде възмож
ности на арматьоригв да намърятъ капитали, но
и да се попълни обслугата на корабите. Животътъ
на моряцитъ-риболовци, преди войната, беше
доста суровъ. Нека потърсимъ начини да го подобримъ. Има една съществена разлика между
труда на моряка-риболовецъ и търговския морякъ,
както между земеделския и фабричния работникъ.
Една зръла жетва, която - е заплашена отъ буря,
не е работилница на фабрика, кждето може да се
остави една работа за другия день. Едно срещнато
стадо риба не ще се намъри пакъ следъ 12 часа.
Потребни еж реформи, които да отговарятъ на
действителните нужди.
Отъ френски: Г. Д. Сколуфановъ
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С ъ германски корсарь и з ъ рнеански-ггь простори
Напоследъкъ въ печата се появяватъ често
съобщения за ПОДВИЗИТЕ на н-вкакви тайнствени
германски корсари въ Индийския и въ Тихия океанъ и въ южната часть на Атлантика. Навърно,
както и презъ време на свътовната война, се касае
за спомагателни кръстосвани — въоржжени и из
кусно замаскирани бързоходнн.търговски параходи.
По понятни причини отъ осведоменитъ мъста не
се даватъ никакви сведения за корсаритъ, но на
чините, по които те деиствуватъ, не се почти отличаватъ'отъ тъзи на корсаритъ въ миналата война.
Интересътъ къмъ корсарската морска война е
много голъмъ въ всички страни. Въ Англия къмъ
края на миналата година, следъ избухването на
днешния въоржженъ конфликтъ, б е издадена една
интересна книга по корсарската война. Това еж
споменитъ на радиотелеграфиста Рой Александеръ,
който служелъ на търговския параходъ „Уейруна1"
и прекаралъ около една година пленникъ въ гер
манския спомагателенъ кръстосвачъ „Волфъ", следъ
като кръстосвачътъ потопилъ неговия параходъ въ
южната часть на Тихия океанъ.

Кръстосвачътъ се снабдява съ храна

„Волфъ" бъ единъ отъ десетината въоржжени
кораби, които Германия изпрати да деиствуватъ по
морскитъ пжтища и да разстройватъ морската
търговия на съглашенцитъ. Понеже той действу
ваше по сжщитв мъста, кждето деиствуватъ и
сега нъкои отъ германските спомагателни кръсто
свани, описанието на неговигЬ действия предста
влява особенъ интересъ.
Подъ вида на най-невиненъ търговски пара
ходъ, „Волфъ" излъзълъ отъ Килъ въ края на
1916 година и странствувалъ изъ океаните Ц^лй
петнадесеть месеца. Той ималъ на борта си разузнавателенъ водосамолетъ, добре прикритъ, както
и орждията.
• . На 2 юний 1917 г., разправя Рой Александеръ,
надъ парахода ни се появи единъ хидропланъ,
който хвърли на палубата записка: „Не се ползу
вайте отъ радиото. Спрете машините, въ противенъ случай ще бждете потопени". Следъ нъколко
минути къмъ „Уейруна" се приближи и самиягь
кръстосвачъ. На палубата, придруженъ отъ нъколко моряка, се качи единъ германски морски
офицеръ, който вежливо, но безпрекословно поиска
да му се предадатъ корабнигв коносаменти. След>
това цЪлата обслуга на парахода бъ- прехвърлена
на кръстосвана.
По външния си видъ той съ нищо не се отли
ча ваше отъ търговски параходъ. Обаче на долната
палуба имаше два торпедни апарата, а на горн ата
стоеха две орждия отъ доста голъмъ калибъра,
твърде остроумно скрити задъ подвижни, разтва
рящи се*бортове.
На „Волфъ" пленената обслуга беше разсъб
лечена й претърсена, заповядаха на всички да с е
измиятъ съ обеззаразяващъ сапунъ, а следъ това
моряците б-юса откарани въ трюма, дето вече
имаше нъколко десетки хора, свалени отъ ДРУгИ
параходи.
За да скрива следите на своята работа, „Волфъ
потопяваше всеки заловенъ отъ него параходъ,
обслугата му прибираше въ трюма си, за Да н
може никой да съобщи на британскигЬ стражеви
кораби за неговото мъстонамиране и за дейностьт
му. Тр-Ъбва да се каже, че командирътъ на кор-
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сара, капитанъ Нергеръ, - действуваше, толкова
ловко, че до самия край на дейностьта си „Волфъ"
остана неоткритъ отъ многобройните си неприятели.
На другата сутринь обслугата на кръстосвана,"
наброяваща 400 душ и, пристжпи къмъ пренасянето*
на стокитъ отъ заловения параходъ. Моряците се
особно зарадваха на 40 живи овци, които капитанътъ на „Уейруна" б е взелъ отъ Явстралия за
храна. Обслугата на „Волфъ" вече 07ъ два месеца
не бе имала пръсна храна, а се бе хранела само
съ консерви. Разтоварването продължи почти десеть деня, а следъ това .Уейруна" бе потопена съ
НБКОЛКО орждейни
изстрели. Всички пленници
излязоха на палубата, за да се полюбуватъ на ин
тересното зрелище. „Уейруна" бъше построена
отъ дърво и дълго време не можеше да потъне.
Бензинътъ, който се намираше въ трюма, се под
пали и започна да' тече въ водата като огненъ потокъ. Нощьта бъ настжпила, и горящиятъ пара-.
ходъ съ пламтящото въ огънь море наоколо пред
ставляваше вълшебно зрелище. Но „Волфъ" не
можеше дълго да се любува и побърза да се от
далечи, тъй като отражението отъ пожара се виж
даше надалечъ и можеше да привлвче нъкой
воененъ корабъ.
За пленницитЬ затекоха скучни, еднообразни
дни. Т Б ги прекарваха въ игра на карти и въ раз
говори, или набелязваха пжтя на корсара по мор
ските карти, които беха успали да скриятъ добре.
Презъ деня на пленницитъ се разрешаваше сво
бодно да се разхождатъ по палубата * и дори да Обслугата напуска пленения корабъ, преди да бжде
купуватъ въ корабната кантина цигари. Следъ запотопенъ
лъзването на слънцето всички се изпращаха въ буйствуватъ, тъй като при най-малъкь бунгь биха
трюма, намиращъ се въ съседство съ отделението, били засипани съ ржчни бомби отгоре.
кждето се пазеха плаващи мини, тъй като корЕдинственоторазвлечение бешезалавянето на
сарьтъ се занимаваше още съ миниране на не- н о в ь параходъ. Тъкмо по това време .Волфъ" заприятелските пристанища.
лови американския параходъ „Белуп)", който пж*
Тъкмо следъ потопяването на „Уейруна" кор- туваше огь Санъ-Франциско. „Волфъ" получи но«ь
сарьтъ замина къмъ бреговете на Нова Зеландия, запасъ отъ храна и гориво, но и но«ъ топлръ отъ
за да постави мини. Въпръки че кръстосвачътъ пленници.
пътуваше съ загасени светлини, единъ отъ пленВъ трюма се събра толкова няролъ, че коницитъ сполучи да набележи по картата всички мандирътъ заповъда да раздълягъ трюма на две
«•Ьста, кждето бъха пустнати мини, и впоследствие, отдъления: едното бе за капитанитъ, старшигЬ.
когато се намъривъ неутрална страна, изпрати кар- механици и офицеригЬ, а другото - за простигЬ
тата на британското адмиралтейство, заради което моряци.
.
у
к
бе награденъ
Въпреки
залавянето на още ньколко парасъ орденъ.
Отъ бр-БговетБ на Нова,Зеландия „Волфъ" се хода, кръстосвачътъ презъ всичкото време изпитопдти къмъ пролива на Кукъ, т. е. къмъ Явстра- ваше нужда отъ храна и топливо. Капитанъ Нерлия, и всека минута рискуваше да се натъкне на геръ почна вече да мисли да влезе въ нькое
лъкой британски кръстосвачъ. Презъ всичкото това неутрално пристанище въ Южна Ямерика и тамъ
време пленниците живееха въ най-силно нервно да закупи продоволствие и вжглища. Но въ това
напрежение като се прислушваха къмъ онова, време се получи отъ тайни германски агенти сьобкоето става' на палубата, и очакваха бойна тре- щение по радиото, че отъ Сидней. Явстралия, по
лога. Яко въ това време германскиятъ корсарь се теглилъ големиятъ параходъ „Мзтута съ богагь
б
"Ь срещналъ съ британски воененъ корабъ, всички запасъ огь храни и съ 5,000 тона вжглнща.
пленници биха могли да загинатъ отъ случаенъ
На 6 августъ корабътъ беше заловенъ. Ра«нарядъ, който би падналъ въ отделението, кждето достьта на моряцигв и пленницигЬ беше необикновена. Залавянето на кораба означаваше про^е намираха минитъ.
,.
" ^,
, м и » паство- мена на храна и новъ запасъ отъ тютюнъ. Зя поИграта на карти бъше »™™°™'
Р » " ^
ГоГъмо удобство при претоварването параходътъ
Ритъ се прекратиха. Храната стана твърде лоша.
Вайхау, подъ самия
0/каранъ до
островъ
Лоради недостатъка въ продоволствието на плен
Разнрилиятъ се предъ параходитЪ пейзажъ
И
И
ниците се даваше главно кафе и хлебъ а по^малко е в р ^ п т ъ
Ц^лиятъ
по
красота та
си.
ДРУга храна. НервитЬ на всички се изтъркаха до
б ^ ш е п о к р и г ь с ъ буйна тропическа растикраиность, а тъй като въ трюма бъха «-орани д и
Ц
но
г о р е щ и н а т а и комаритв-москити на<>уъ разни народности, дори единъ а 0 и « н ц »
пребиваването
въ тази область съзъриха
«ежду гЬхъ често ставаха препирни ^скарвания и
Р
^ ^
«бивания. Но пленницигЬ не можеха твърде т
^
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- ПленнйцигЪ, които презъ нощьта биваха зат
варяни въ трюма, буквално се задъхваха, а ухап
ванията отъ МОСКИТИТБ ги довеждаха до безумие.
Самата обслуга на .Волфъ" страдаше не по-малко,
тъй като б-в принудена да работи при непоноси
мата горещина и пълното безветрие.
', Като се запаси съ вжглища, „Волфъ" потегли
за Сингапуръ, квдето требваше да постави послед
ните останали на кораба мини. По пжтя се срещаха
търговски кораби, дори и военни, но „Волфъ" съ
своя невиненъ външенъ изгледъ не привличаше
вниманието. Яко станеше нужда да поздрави
срещнатия корабъ, той издигаше никакво неутрално
знаме, каквито у него имаше цъла сбирка.
Когато стигна до Сингапуръ, кръстосвачътъ
застана въ външното пристанище и презъ нощьта
започна да поставя мините. Тази работа е извън
редно деликатна, иска крайна предпазливость, тъй
като при най-малката неловкость мината може да
избухне, а отъ взрива ще избухнатъ всички други,
и корабътъ неминуемо ще потъне съ цЪлата си
обслуга. Затова, когато последната мина беше
пусната въ водата, между обслугата и пленницитъ
настана голяма радость — най-сетне се избавиха
отъ постоянната опасность. ,
Последвалите дни б-вха най-приятнитъ. Дисцип
лината отслабна; на палубата понъкога свиреше ко
рабната музика. Моряците б-вха уверени, че капитанътъ ще поведе сега кораба въ нЪкое неутрално при
станище и тамъ ще се интернира. Всички, кой знае
защо, предполагаха, че „Волфъ" ще отиде въ Батавия, на островъ Ява. Но Нергеръ имаше предъ видъ
съвсемъ друго: той реши да замине за Германия.
Въ Индийския океанъ
корсарьтъ срещна
японския търговски параходъ „Хитачи-мару". Даденъ му беше сигналъ да спре, но тъй като капитанъть му вместо това усили хода, върху параходътъ биде изстрелянъ залпъ. Отъ парахода почнаха
да спускатъ спасителните лодки, машините бидоха
спръни^ но „Волфъ" даде още единъ изстрелъ,
отъ който паднаха убити няколко души, струпани
на палубата. Едва по-късно пленниците узнаха, че
вториятъ изстрелъ е билъ направенъ, защото параходътъ почналъ да дава по радиото сигнали за бед
ственото си положение.

Подводници се снабдяватъ съ гориво

Следъ н-вколко минути отъ японския параходъ
почнаха да се приближаватъ лодкитвсъ пжтницитЬ
и обслугата. Женитъ и децата бъха настанени,
както обикновено, въ средната часть на кораба, а
всички ижже отидоха въ трюма. Капитанъть-японецъ се самоуби.
Товарътъ на „Хитачи-мару" се състоеше отъ
коприна, медна руда и десетки хиляди кутии съ
консерви отъ морски раци и октоподи. Това пред
ставяше такъвъ запасъ отъ продоволствие, който
см^ло можеше да стигне До самата Германия. Не
достигаше само горивото. Но капитанъ Нергеръ
не отстъпваше отъ плана си.
Въ първитъ дни всички ядЪха раци и октоподи
съ оризъ твърде охотно, но следъ това тази храна ,
дотолкова омръзна, че никой вече не искаше да
я приема.
.
Н-Бкжде, вече къмъ брътоветБ на Африка,
„Волфъ" спрЪ испанския параходъ „Игоцъ Менди",
на който се оказа товаръ отъ 7,000 тона вжглища.
Параходътъ биде отведенъ на едно осамотено
мвсто въ океана, и тамъ часть отъ вжглищата бе
прехвърлена на кръстосвача. Наедно съ това капитанътъ реши да не потопява „Игоцъ Менди", а
да го откара съ себе си въ Германия. На испан
ския параходъ бъха пренесени всички жени и се
риозно болните, следъ което двата кораба се на
сочиха къмъ носъ Добра Надежда.
На 30 ноемврий 1917 г. „Волфъ" отпразднува
годишнината отъ своето странствуване. Корабътъ
се намираше въ това време на 13,000 клм. отъ
Германия. Той изобиколи носъ Добра Надежда,
отново се присъедини къмъ испанския параходъ и
взе отъ него последния запасъ отъ вжглища. Вре
мето б-вше бурно, а тъй като двата кораба стояха
бортъ до бортъ, ВЪЛНИТЕ ги блъскаха силно единъ
о другъ, и „Волфъ" пострада дотолкова, че почна
да пропуска вода, и помпигв требваше да работятъ въ трюмовегв презъ всичкото време.
За довършване на нещастието, край северо- ,
западните брътове на Африка кръстосвачъть бъ
застигнать отъ силна буря. Пбвредениятъ корабъ
въ течение на нъколко дни се люшкаше изъ мо
рето. Опасностьта се увеличаваше отъ това, че
„Волфъ" можеше въ ВСЕКИ мигъ да срещне нъкоя
английска ескадра и да бжде потопенъ. Освенъ
отъ неприятелските патрули, требваше да ееопасява още отъ мини и отъ ПОДВОДНИЦИТЕ, КОИТО
действуватъ изъ ТБЗИ мъста. Капитанъ Нергеръ не
сп^ше по Ц-БЛИ денонощия, а стоеше почти непре
къснато на моста.
,Най-сетне наближиха до бреговете на Ирлан
дия. Корабътъ къмъ това време б е ш е вече съвсемъ
разнебитенъ и по чудо се държеше на водата,
като правъше' едва по петь вжзла въ часъ. Благо
дарение, на снажната буря и гжстата мъгла, кръсто;
свачъть сполучи да се промъкне покрай северните
брЪгове на Англия и благополучно да достигне до
южното крайбрежие на Норвегия, безъ да срещне
английски патрули.
Сега оставаха н-вкакви две денонощия, и ко
рабътъ можеше да се, смъта за спасенъ. Но тръоваше да се' преминатъ още МИННИТЕ полета, които
закриваха., входа въ пролива Скагеракъ. Презъ по
следната нощь на кръстосвача не заспа нито единъ
чов-вкъ. Сутриньта на 17 февруарий се показа
еДинъ германски кръстосвачъ, който сигнализира

Л*рски ед&до
«а „Волфъ" да спре машинт-в си Команпип-итт.
„а кръстосвана едва можа да повърна ч> по^
него е корсарьтъ, който въ Германия отдавна вече
6
се смиташе за загиналъ.
„Волфъ" употреби н-Ьколко деня за да сепп
кара въ приличенъ видъ, и на 24 февРУарий т ^ Г
жествено вл^зе въ К и л 1 ' п р и д Р У ж а 1 н Т Г с а ^ :
летни ескадрили, между два ^еда подводници и
торпедоносци, строени за посрещането му. Подъ
грохота на поздравителните залпове .Волфъ"
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Из~ь ж и в о т а и д е й н о с т ь т а на организацията
По случай праздника Никулдень въ Г. У. Т. се получи
-следната телеграма отъ гр. Каварна:
•
•
[.Председателя
на Бълг. народенъ морски сговоръ
Варна

редицигв на ралетелит* на българското море, като в^рвз, че съ
общи усилия ние ще продължимъ далото на морска България,
за да достигнемъ пълното осжществяваие на иародннгЪ ни
идеали.
Председатель: Ал. Маноловъ
Секретар ь: Д. Игнатовъ

Новоосвободените млади членове на Бълг. нар. морски
сговоръ, слагайки началото на тая ценна новородена за Каварна
организация, отправятъ гореща молитва къмъ Всемогжщия да
ви дари съ крепко здраве васъ и ц-влото управително ГБЛО за
всеотдайната служба:
'
Морски сговоръ—Каварна.

На 19 декемврий по случай праздника на моряцнтб
Г. У. Т. съ съдействието на ученицитт, отъ Морското училище
и служащите отъ варн. пристанище изнесе предъ рздио Варна
морски часъ. Следъ като председательтъ на организацията от
прави поздрави къмъ всички наши моряци, находящи се на море,
и говори за значението на праздника, изнесени бЪха стъ остяналигЬ участници нт>колко хорови пъхни, музикални продукции
и декламации.

По случай образуването на новия клонъ на организа
цията ни въ Каварна, Г. У. Т. отправи до клона следното писмо:
. № 445
18 декем. 1940 год.

До Господина
Председателя на Б, н. м.. сговоръ
Каварна

БългарскитЬ моряци и тази годинз отпрззднуваха тър
жествено праздника на
моряцитЪ. На молебена по този случай
Съюзътъ на моряцитъ1 се яви съ знамето си. Участвуваха н моряцитт, отъ Морското.училище. Г. У. Т. поднесе поздрзвнтт. си
чрезъгл. секретарь на организацията.

Г-нъ председателю,
На 22 декемврий се откри въ Варна подъ покрови
Главното управително Т-БЛО на Българския народенъ мор
ски, сговоръ въ заседанието си отъ 9 декемврий т. г. узна съ го- телството На Б. н. м. сговоръ художествената нзложбз на до
художникъ Георги Урумовъ—Калиакра. Г-нъ Урулъма радость за образуването на първия клонъ отъ организа бруджанския
мовъ се пресели въ Бмглрия съ изселването на българитъ отъ
цията ни въ свободна Добруджа.
северна Дгбруджа. Той е изиестенъ т. Румънки подъ псевдо
Двадесеть и четири години ние бтдме отделени съ чу нима Калиакра. Художникътъ излага картини отъ ссп. добру
довищната граница, която за щастие не можа да раздали бъл джанско крайбрежие.
гарския духъ, който остана здравъ и нед-Ьлимъ, за да се прояви
наново въ вашето решение за приобщаване къмъ национал
ните ни идеали на море, застхпвани така ревностно отъ на
шата организация.
Поправка. Въ обявата на Бълг.
Българскиятъ народенъ морски сговоръ никога не
престана да ратува за възвръщането къмъ майката отечество на
Зем. и Кооп. банка, на втората страница
Добруджа съ нейнигЬ. китни бръхове. Тази заветна народна
•мечта се осжществи. .Нашата радость е още по-гол-вма, че вие
по свой починъ слагате началото на нашата организация. Съ
отъ корицигв на списанието, да се чете,
това.вие оценихте по достойнство нашитЬ усилия и съ нареж
дането си въ нашит-в редици вие ни отдавате най-скжиата на
че банката има 112 клона и 55 агентури.
града. за.полаганитт» отъ насъ усилия.
Ето защо Главното управително .ГБЛО на организацията ви
изказва искрената си благодарность, че вие се нареждате въ ;
—Е©

С ъ д ъ р ж а н и е :
1- Резултатит* отъ една година: 2. Използуване на «инитъ въ съвременната война на море - леят. В. Пас
'палеевъ; 3. Българскиятъ писатель

Ч

морето - Крумъ Кънчевъ; 4. Магнитни мини - капит. II р. П. НсдЪлчеаъ;

5- Произходъ н значение на морската униформа - А. Симеоновъ; 6. Боятъ при Сардиния - А. Б, 7. Риболовьтъ въ далечнитъ морета - Жанъ А. Дюкро; 8. Съ германски корсаръ изъ океанскит* простори - Ариелъ;
9. Изъ живота и дейностьта на организацията.
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н ИЕ
на XVII годишнина (1940 г.) на сп. „Морски сговоръ"
(римските цифри означавагь номера на книжката, арабските — страницата)
33. Значението на водните пжтища и род 61. Новиятъ договоръ за търговия и ко
1. Акулата — Надя х. Йовкова, И, 35.
рабоплаване — В. И., II, 21.
ното корабоплаване — А. Симеоновъ,
2. Алтмаркъ — Ст. Денчевъ, III, 50.
62. Ново българско море — Добринт,
III, 43.
3. Английската морска разузнавателна
Василевъ, VIII, 142.
служба презъ европейската война — 34. Използуване на мините въ съвремен
ната война на море — лейт. В. Паспа 63. Новостроящите се кораби за българСт. Денчевъ, IV, 63.
ското речно плаване — инж. Т. Делилеевъ, X, 182.
4. Балчикъ — Варна — П. А. Шишковъ,
стояновъ, V, 83.
35. Изъ живота и дейностьта на органи
V, 92; VI, 109.
зацията, I, 19; III, 58; V, 97; VIII* 155; 64. Носовите украшения на корабите —
5. Блокада и контрола — Ал. Маноловъ,
Р. П., II, 27.
IX, 178; X, 197.
>
III, 42.
6. Борбата за Великия океанъ — Мич 36. Изъ летните радости на морето — 65. О, Добруджански край! — В. Игнатовъ, VIII, 151.
Петъръ Скорецки, VI, 108.
манъ отъ флота, VII, 122.
66. Общите загуби отъ морската война
37.
Калиакра
гордостьта
на
Добруджа
—
7. Боятъ при Сардиния — А. Б., X. 191.
за 5 месеца — С. Б., II, 39.
Крумъ Кънчевъ, VIII, 148.
8. Бурно море—Ст. Ив. Стояновъ, II, 37. 38. Каналътъ Рейнъ— Майнъ—Дунавъ — 67. Освободители—Г. Сивриевъ, VIII, 154.
Освобождението на Каварна — Ал.
9. Българските моряци въ свободна До
Карлъ Прокофъ (прев. Ил. Антоновъ),
бруджа — Крумъ Клшчевъ, VIII, 144.
Бегажевъ, VIII, 146.
III, 52, IV, 70.
10. Българскиятъ писатель и морето — 39. Книгата на кап. лейт. Б. Рогевъ (книж 69. Панко Бохемътъ—Марко Поло, IX, 170.
К^умъ Кънчевъ, X, 183.
70. Повишение съ плесница — В. Игнанина) - В. И., IV, 76.
11. Българското море и морячество —
товъ, II, 33.
,
Кога
и
какъ?
—
адмиралъ
о.
з.
Вари40.
Ал. Маноловъ, I, 2.
71. Подводна и противоподводна война—
•клечковъ,
VI,
102.
12. Воденъ спортъ, I, 18;: IV, 74; VI, 117;
Стефанъ Денчевъ, I, 5.
41. Контрабандисти — П. А. Шишковъ, 72. Подводниците въ сегашната война —
IX, 176.
III, 47.
13. Водниятъ спортъ—кап. лейт. Г. Панлейт. В. Паспалеевъ, IX, 162.
42. Лунно-слънчевй приливи и отливи въ 73. Предъ Тутраканъ (стих.) — Веса Па
чевъ, VI, 112.
Черно море (книжнина)— д-ръ Г. В.
14. Гибралтаръ презъ 5000 години—Мичспалеева, VIII, 157.
с
Паспалевъ, III, 59.
манъ отъ флпта, V, 88.
74. Презъ дунавските ледове — С. Н.
15. Границата—Надя х. Йовкова. VII, 132. 43 Магнитни мини — капит. II • р. П.
Ивановъ, IV, 67.
.
НедЬлчевъ, IX, 165; X. 186.
16. Действията на германския джебенъ
75. Приказка за лакомата щука — А. Какръстосвачъ „Адмиралъ графъ Шпее" 44, Малка повесть за една лодка и единъ
ралийчевъ, VIII, 157.
човЪкъ (книжнина) — Крумъ Кън
— Ст. Денчевъ, И, 23.
76. Произходъ и значение на морската
чевъ,
I,
17.
17. Дневникътъ на адмиралъ фонъ-Полъ
униформа — А. Симеоновъ, X, 190.
45. Малкиятъ морякъ (стих.) — Веса 77. Радость отъ морето (стих.) — Ст. Ив.
— лейт. В. Паспалеевъ, III, 55.
Паспалеева,
II,
37.
18. Добруджа (стих.) —Ст. Ив. Стояновъ,
Стояновъ, VI, 119.
46, Многовековниятъ ни стремежъ къмъ 78. Резултатите на една година, X, .Ш.
VII, 136.
югъ (книжнина) — Ал. Маноловъ, 79. Рибарите отъ Свети Иванъ — А. Ка19. Добруджа и Б. Н. М. С. — VIII, 141.
VIII, 156.
20. Добруджанче (стих.) — Веса Паспаралийчевъ, IV, 78.
леева, VIII, 157.
47, Морелт>куването въ миналото и днесъ 80. Риболовътъ въ далечните морета
и
нашит*
лекари
—
д-ръ
П.
Д.
СкорЖанъ А. Дюкро (прев. Г. Сколуфа21. Дреднаутитъ- въ отстъпление—А. Б.,
чевъ, V, 82.
новъ), X, 192.
IX, 175.
у
22. Дунавски герои —. Сава Н. Ивановъ, 48, Морска антенна мина — В. П., I, 16. 81. Сингапуръ—Мичманъ отъ флота, 1Лг
49. Морска война, стопанство и страте
I. 12.
В И
гия — лейт. В. Паспалеевъ, VII, 124. 82. ^
23. Дунавъ — Ал. Маноловъ, IX, 161.
Скандинавската операция — о. »'-,
24. Дунавъ—Леонидъ Паспалеевъ, IV, 66. 50, Морската блокада на Англия —
,п,
Ариелъ, IX, 175.
83. VI, 114.
25. Една заслужена похвала — В. П..
84. Сл-вти събори ^- В. И., VI, 101.
VII, 135.
51. Морски вести — С. Б., V, 96.
Средиземно море — В. Игнатовъ, V,
26. Една страшна ношь въ Фъртъ-офъ- 52. Морски или доленъ Дунавъ — Янко
81
85.
К.
Сираковъ,
I,
2.
Фортъ—лейт. В. Паспалеевъ, VI, 105.
Страхливко
(стих.)—Веса Паспалеева,
27. Елементите на морската тактика въ 53. Морски новини — С. Б., IX, 173.
86. IV, 77.
•
боя при Рио де-ла Плата—В. П., I, 9. 54. Моряшка пъхень (стих.) — Веса Пас
Съ
германски
корсарь
изъ
океав
палеева,
IV,
73.
28. Желание (стих.) — Ст. Ив. Стояновъ,
87. ските простори — Ариелъ, X, I»4IV, 77.
55. Моряшки кръстосвания по сухо —
Торпедо — И. К., V, 86.
•
29. За свободата на морето — Янко К.
С. И. Ивановъ, IX, 167.
Сираковъ, IV, 62. .
,
56. Науката за морето и морската война 89. Трагедията на единъ корсарь — яеии
.^
— д-ръ Г. В. Паспалевъ, II, 22.
30. Заградната мина — В. П., VI, 104.
90. В. Паспалеевъ, I, 14; II, 31Трите суецки канала—А. Б., VII, ^31. Защита на военните кораби срещу 57. Нашето дунавско корабоплаване —
заграднитъ- мини и торпеда—Ариелъ,
В.' Игйатовъ, III, 41.
91. Търсене и атакуване на подводни
VII, 130.
58. Нашиятъ съборъ—резолюции и дейна 92. ците — лейт. В. Паспалеевъ V, Уо.
32. Защо китътъ ама такова гърло — Р.
Хубавъ кяръ — Василъ Игнатовъ 1, °програма, VII, 137.
Кишшнгь (прев. Л. Паспалеевъ), VI, 59. Нова придобивка, IV, 61.
93. Чайки (стих.) - Ст. Ив. Стояновъ,
VI, 119.
„ о.
60. Новата година и Б. Н. М. С, I, I.
Щастливиятъ съборъ — Ал. ДО»
лолъ, VII, 122.

С П И С Ъ К Ъ НА А В Т О Р И Т Ъ

^

(цифрит* означавагь поредните номера отъ статиите въ горното съдържание)
А. Б. 7, 21, 89
Йовкова Надя х. I, 15
Поло Марко 69
Антоновъ Илия 38
Карвлийчевъ Ангелъ 75, 79
'
Прокофъ Карлъ 38
Бегажевъ Ал. 19, 68
Кнплингъ
Р.
32]
Р. П. 64
В. П. 25, 27, 30, 48
Кънчевъ
Крумъ
9,
10,
37,
44
С. Б. 51, 53, 66
Варнклечковъ Ив. адмиралъ о. з. 40
Маноловъ Ал 5, 11, 23, 46, 9 3 '
Сивриевъ Г. 67
Василевъ Добрииъ 62
Мичманъ отъ флота 6, 14, 81
Симеоновъ Ангелъ 33, 76
Делистояновъ Т. инж. 63 '
Неделчевъ П. кап. II р. 43 , '
Сираковъ Янко К. 29, 52
Денчевъ Стефанъ 2, 3, 16, 71
Панчевъ Г. кап. лейт. 13
Сколуфановъ Г. 80
Дюкро Жанъ А. 80
Паспалевъ д-ръ Г. В. 42, 56
Скорецки Петъръ 36
И. К. 87
Паспалеева Веса 20, 45, 54, 73, 85
,
Ивановъ Сава Н. кап. I р.о.з. 22, 55, 74 Паспалеевъ Валентинъ лейтенантъ 17, 26. Скорчевъ д-ръ П. Д. 47
Стоянолъ Стефанъ Ст. 8, 18, 28, V, У*
Игатовъ Василъ 12, 35, 39, 57, 59, 60, 61.
34,49,72,88,90
Шишковъ П. А. 4, 41
65, 70, 78, 82, 83, 84, 91.
Паспалеевъ Леонидъ 24, 32

И С К О В И Ч Ъ & ЛЕВИ А. Д.
Придворни доставчици
РУСЕ - СОФИЯ
фабрика за химически произведения и тенекиени издалия.
Телефони: Русе: 22-33 и 22-34 — София: 3-27-67.

Първа Българска Петролна Индустрия д. д.—Русе петролна рафинерия
Производство на бензгшъ, петролъ, газьолъ, пжкура
Вносъ на всички видове петролни деривати. ,
Генерално представителство на световно известнигЬ американски
Телеграми: ~Рафинерията.
"

шадско.ДшокрП'
РЧ

МаСЛа „СЪНЪ О И Л С Ъ " .

Телефонъ 2851.

ддамгм. „ПОСТОЯНСТВО"—Русе

Производство на ;всБкакви памучни, ленени, коно
пени и полуютени платове-и бризенти.
Т е л е ф о н ъ 26-91.
шштштштшшшттятеЕшзш
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Анционерно дружество — Русе
Телегр. адресъ: „Юта"
1

Телефонъ 25-55.
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ДИНЛМИКЯ яд
I СОФИЯ, пощенска кутия>&' 190
За телеграми: Динамика, София

улГМосковска № 7
Телефонъ: 2-33-38

ТЕХНИЧЕСКО БЮРО и ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
^Кораби и лодочни дизелови мотори
Ппистанишни транспортни уредби, инсталации и машини
МостГи с^о^жи отъ в^какъвъ видъ (извършени предприятия:
Х п " р у х о в и я мостъ въ Варна и фериборта въ Русе)
.Котли, водни и парни турбини и парш^машини
* Всички видове жел-взни конструкции
ВъздухоопрГснителни инсталации и хладилни инсталации.
Печатница „Войниковъ" - Варна - Тел. 26-82

КАМЕНОВЖГЛЕНИ МИНИ
ПЕРНИКЪ
БОБОВЪ-ДОЛЪ
МАРИЦА
Е

ПРОИЗВОДСТВО НА КАМЕННИ ВЪГЛИЩА
И БРИНЕТИ
ДОСТАВНА НА ЕЛЕНТРИЧЕСНА ЕНЕРГИЯ
з а в с и ч к и видове индустрии в ъ и о к о л о гр. П е р н и к ъ

и въ Старо-загорската електрификационна область
ПСГСПЕЦИЯЛНИ ИЗНОСНИ ЦЕНИ.

п^

I®?

Вноски и поржчкн за вжглища и брикети се прпвятъ навс&кще
въ страната чрезть
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Българската народна банка — преводна служба.
Българска земеделска и кооперативна банка — преводна служба.
Телеграфо-пощенскигв станции — чекова см-втка № 50.
Популярните банки.
Банка Български кредитъ Л. Д.
Каситв на държавните мини.
сь специални формуляри, съ изчерпателното попълване на които става излишно
да се пише отделно писмо—уведомление отъ страната на клиентите.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ на ДЪРЖАВНИТЪ МИНИ
ВЪ ГР. ПЕРНИКЪ
АГЕНЦИЯ НА МИНИТЪ ВЪ СОФИЯ
)[

ул. Раковски № 90 — Телефонъ 2-18-49.
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Великолепенъ ппажь.

Най-иодерно уредени морски студени и топ» бани.

...,„.1
Всвкокъвъ видъ морски слортъ. Ручь-банъ (водиа пързалка».

Максимална лвковитость..
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ВсЬкидневни концерти объдъ и ввчерь въ морското казпа
д
устройване морски гьржестза и забави.
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Прелестно кжтче .нра* морския орь
^ Дансингь.
п
*
Първокласенъ ресторанти.
«
Плажъ — морски топли и студени бани.
У ^ ^ ^^ Янгажиране стаитв предварително.
Хотела ремонтиран.. Стаитъ снабдени ~ ^ ^ , з к а
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Дружеството подържа редовни съобщения огь черноморските пристанища
и Дунава до северните европейски страни: Франция, Лнглия, Белгия, Холандия,
Германия, Дания и пр.
Освенъ тая континентална линия, която се подържа съ три първокласни
линейни параходи типъ ,Яо<?ина*,"^дружеството подържа редовни и извънредни
линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: ТурЦия, Гърция, Италиянскитв острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египеть,
като се посещавать попжтнитв пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейруть, Хайфа,
Ллександрия, Портъ-Сайдъ и Пирея.
Тия последни шктувания давать възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни
I | най-много и съ разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване въ страната за ежй Щото време, да се видять останките и паметниците на всички древни култури-: египетска, асировави- ^
52 лонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ които паметници, по своята величественость ^
м и художественость, еж още недостигнати.
8*
§2
Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокъ се извършватъ съ големи и луксозни параходи, Ц
«5 „Царь Фердинандъ", „Шипка", „Варна" и „Бургасъ", при всички удобства за приятно и неусетно 8»
ьЗ пжтуване по морета, които съдържатъ безбройни природни красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мра- &
й морно море, ДарданелигБ и ОСЕЯНИЯ съ острови Дрхипелагъ, много отъ които се йздигатъ на хиляди ^
2$ метра надъ морската повърхность.
^
§$
ама '
Последното пжтуване дава възможность да се посетятъ и всички свети места на еврейската, м
|{5 християнската и мохамеданската религия.
_Ц
Никое друго пжтуване не може да даде толкова голъмо разнообразие на неизгладими впечат
ления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговите най-всестранни прояви отъ нача
лото на човешката история до днесъ.
. I
Дружеството подържа редовни съобщения два пжти презъ седмицата и между -всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния бързоходенъ параходъ .Евдокия".
Ш
Освенъ горните редовни линии, дружеството презъ летните месеци прави и извънредни пж- 'м
е* тувания отъ Варна до Цариградъ съ параходите „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" съ пре- ••
22 стояване въ Цариградъ ц-вли три дни.
«|
й
Пжтуването между двете пристанища трае само 12 часа — една нощь.
й,»
«2
Презъ сжщиге летни месеци п/х „Евдокия" плава крайбрежно по специално разписание, съ *^
•м* намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ цъ\пото българско крайбрежие «^
Н въ течение само на 36 часа.
м
*«
И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до •*
&"3> Нхтополъ и обратно, пжтницигв нощуватъ на пг;раходитв и, ако желаятъ, могатъ да получаватъ <й
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. отдъ\пенъ 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.
^«
V* ''
I. Ценитв на билетите за Александрия сь редовните съобщения, които се подържатъ двап жти. «2
| Д въ месеца съ параходите „Бургасъ* и ,Ц. Фердинандъ", само отиване или само връщане, безъ храна еж. до
^
I класъ — 40ОО, II — 3000 и III — 2ООО.
$
•»
Презъ лътнитЬ месеци, отъ 1 юний до 15 ^ептемврий, се установява специална тарифа за оти-„ 1ф
вм, ване до Ллександрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжсване, освенъ презъ време на престог •
»« на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва:
"
*
|«
I класъ 6000 лв. II — 50ОО и 111 — 40ОО лв., включително и храната.
Й
«3
Н* Ценитв на билетите по нашето крайбрежие отъ Варна д о Нхтополъ и обратно, съ й
• ^ п/х .Евдокия", по петното разписание, отъ 15 май до 15 септемврий, съ право на нощуване въ Царево "Д
м въ помещенията на съответната класа еж:
""
р» •
I класъ лв. 300; II — ?40 и III 170 лв. безъ храна.
Ш. Ценитв на билетите д о Цариградъ и обратно съ п/х „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ
презъ летните месеци, съ престои въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите, еж:
I класъ отъ лв. 1790 до 1390 споредъ положението на местата
.
.
„ 1380 , 1010
„
Й
«1 - . . .
665
.
й
За храната се плаща: По Александрийската линия: закуски — 22 лв., обедъ — 70 лв. и «*
р вечеря — 70 лв., а пъленъ дневенъ абонаментъ по 150 лв.
Ц
&•
Но крайбрежието отъ Варна до Дхтополъ «и обратно, презъ летните месеци, пъленъ дневенъ *»
Щ абонаментъ отъ закуска, обедъ и вечер*я — 80 лв.
«
ЦЗ»
До Цариградъ и обратно, презъ летния сезонъ, само съ параходите, които правять екскурзии, й
м се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за пъпото пжтуване - 452 лв.
&
Ри
й
«.
Ре°овни"}п> пътувания — съ п/х .Евдокия" крайбрежно се плаща за закуска 15 лв., а за «
^ обедъ и вечеря по 50 кв., а пъленъ абонаментъ — 100 лв.
Ц
Ц за
Намаления:
правять
се
само
отъ
редовните
тарифи,
за
отиване
и
връщане
предплатено
15°/о.
||
Я
ФУпи по-големи отъ 25 дущи — по споразумение.
**

