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БШОРСКО ЗЕИВДВЛ. ИШПеришвпи оипш
НАРОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ
за

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЪ КРЕПИТЪ БЪЛГАРСКОТО
СТОПАНСТВО И; КООПЕРАЦИИ

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

КАПИТАЛЪТЪ Е НЕОГРАНИЧЕНЪ
Е Въ края на всвка операционна година къмъ собственитъ- банкови
средства се прибавя и цялата чиста печалба.
ОБСЛУЖВА С Ъ КРЕДИТЪ:
ЗемедЪлскитЬ стопанства, земедклскитБ кредитни и кооперативни потребителни
сдружения, ТЕХНИТЕ съюзи и ВОДНИТЕ синдикати; занаятчиите и занаятчийските
кооперации; популярнигЬ банки и ТЕХНИТЕ съюзи.
ш т м и пьчж I шмшавааядвяш!

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
Е
изложба въ София.
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Гл. редакторъ В. Паспалеевъ

В. И.

СЛ-ЬТИ С Ъ Б О Р И
А унищожаване на неправдитгь значи въз
Непредвидени обстоятелства попргъчиха ми
налата година да се свика ХУ1-тиятъ редовенъ съ връщане на племето ни неговитгь идеали на море.
боръ на организацията. Събитията, които изжи Защото морската ни идея бпше най-силно завяваме, не по-малко влияятъ и сега за правилния .сегната отъ Ньойиския диктатъ. Защото отне
майки ни морето, културнитгь • победители емтьживотъ на всички организации.
Въ началото на септемврий, обаче, намъ пред таха завинаги да ни поставятъ въ икономическа
стои да свикаме редовния съборъ на организацията' зависимость, за да убиятъ всички възможности
«и, за да разгледаме дейностьта си за 1938 и за новъ подемъ на племето ни.
Свиднит/ь бргьгове на източна Добруджа и
Ш9 години. Шестнадесетиятъ и осемнадесетиятъ
егейскитгъ простори наново ще разкриятъ тгьзи
редовни събори ще бждатъ слгьти вз единъ.
Делегатитт на организацията ще има да възможности за насъ.
Делегатитгь на този съборъ ще има да насе произнесатъ за двегодишна дейность и то
презъ времена, когато политическитгь условия съз, бележатъ и предстоящата ни дейность въ връзка
дадоха най-неблагоприятна атмосфера за култу- съ новитгъ условия, които се откриватъ.
Заедно съ възстановяване на надеждитгь на
Ренъ общественъ животъ.
,
*
народа
ни морската идея изниква съ още по-голгьВъпргъки това, обаче, тгъ има какво да отбема сила и ни налага нови и по-голгьми грижи и
лежапгъ,
като
придобивка
за
морската
идея.
Най;
с
Щественитгъ точки на дейната ни програма задължения.
Ние не се съмняваме, че делегатитт на слпг
°тъ създаването на организацията до сега се *
осъществиха презъ този периодъ отъ време. Ди титгь събори ще намгьрятъ най-правилни решения
рекцията на воднитгь съобщения и Дунавското гна предстоящитгь имъ въпроси и съ приежщата
Ртно корабоплаване см осжществени. Само тгьзишмъ сериозность ще дадатъ своитгь насоки за нова
придобивки еж достатъчни, за да оправдаятъ сж- творческа дейность. Защото едва сега настшва
Ществуванието на организацията и положенитгьвремето, когато проповгьдванитгь идеи ще станатъ
действителность.
Усилия отъ всички наши изпитани дейци.
Морската идея, носена грижливо въ сърцата
Но делегатитгь на ХУШия и ХУП-тия слгьти
на
своитгь
апостоли презъ изтеклитть двадесеть
поори ще има да констатиратъ, че колкото погодини, става действителность и всенародна при
Етическата
обстановка
и
да
не
е
благоприятна
З
я развоя на културнитгь организации,^ ние сме добивка. Българското племе приближава своитгь
вь н
адвечерието на оежществяване на най-голгьмия естествени граници и слиза къмъ заветното Бгьло
1* «-деалъ — унищожаване на неправдитгь отъ море.
Въ тгьзи моменти на всенародни въжделения
Яьойиския диктатъ.
ние
можемъ
да бждемъ само доволни, че изпъл
,
Защото Парижкитгь диктати станаха вече
нихме своя дългъ, като запазихме нашата вгьра
°°стояние
само
на
историята,
която
ще
ги
поСТ
пави въ основата на причинитгь за днешната въ по-евгьтло бждеще и подържахме нашата идея
до деня, когато тя става общенародна.
воина.
Нека пожелаемъ на елгьтитгь. събори, които
Нашето право за възвръщане на •штнетитгь.
свикватъ въ такива исторически моменти, да
"и територии и възстановяване на накърненитгь се
дадатъ изразъ на всеобщитт въжделения чрезъ
* а национални идеали не се отрачатъ даже отъ насокитгь
и решенията, които ще взематъ, за да
т
п>зи, които двадесеть години кроиха всевъзможниочертаятъ общитть контури на новия национакомбинации, за да спратъ естествения ходъ на ленъ подемъ въ връзка съ морето.
ютията.
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КОГА И"ИАИ"Ь?

Кога и какъ германците ще извършатъ своя
последенъ ударъ срещу владичицата на моретата?
Ето въпросътъ, който си поставятъ сега милиони
и милиони хора, ето въпросътъ, отъ чието раз
решение еднакво зависи сждбата на Янглия и Гер
мания, а чрезъ техъ и на целия свътъ.
Съ светкавична бързина Германия окупира
две и разгроми други петь държави, отъ които ед
ната бе първостепенна велика сила. Други неколко
държави треператъ за утрешната си сждба: Га
ранциите на Янглия не само никому не помогнаха,
но се оказаха фатални за „облагодетелствуваните"...
Надъ Европа, дори надъ целия СВ-БТЪ, сега
витае все сжщиятъ сждбоносенъ въпросъ: кога и
какъ ?
Върно е: Германия има сега въ свои ржце
почти цълото западно-европейско крайбрежие (съ
изключение на испанското и португалското), съ сто;
тицитъ му военно-морски бази и великолепни
изходни пунктове за германските подводници, пе
тала и транспортни кораби. Отъ това крайбрежие,
наточели, - каналътъ Ламаншъ е особено удобенъ
за бързо пренасяне на войски отъ континента н^
английския островъ. Почти цъла Лнглия е сега
подъ непосредствения обсегъ на германските пе
тала, настанени въ база непосредствено до саматаЯнглия. Всичко това каточе иде да подскаже,
какво именно презъ този каналъ ще бжде осжществена мечтата на Наполеона — десантъ на анг
лийския брегь и разгромяване на този непобедимъ
до сега островъ.
;
Но... Англия все още владее моретата. Въпреки
чувствително изменилото се съотношение на си
лите между флота и авиацията въ полза на по
следната, авиацията далечъ още не може да се
м^ри съ флота, а още по-малко — да може да му
отнеме господството по моретата, което ще остане
още дълги години чисто флотски прерогативъ.
Тъкмо този флотъ го има Янглия. Все за да
не загуби това владение на моретата, Янглия се
реши да се дискредитира предъ цълия СВ-БТЪ и
смъртно да обиди своя толковагодишенъ въренъ
съюзникъ, като предприеме акцията въ Оранъ при
само предполагаемата опасность, че френските
кораби може да попаднатъ въ германски ржце.
Янглия не се нито заинтересува за френската ави
ация. Но тя рискува и престижъ,и съюзникъ, само
да постави подъ ржка или да унищожи това, което
евентуално можеше да засили морската мощь на
противника — корабитЬ.
Германия помни, не забравя, че акцията й в ъ
Норвегия висвше на косъмъ все поради това ан
глийско владение на моретата. Яко тази акция не
свърши за германците съ катастрофа, това се
дължи само на лошото командуване и необяснимо
пасивното държане на английския флотъ въ Скагеракския протокъ, презъ който се пренасяха оржжията, мунициите, подкрепленията, па даже и хра
ната на германския експедиционенъ корпусъ. ВЪрно е, и авиацията пренесе нещо. Но това е капка
въ морето. Я съ една капка цъла държава не се
засилва.
За да сломи Янглия, за Германия има след
ните три възможности:

Германия да успъе напълно да изолира отъ
английските морски сили канала Ламаншъ въ уча
стъка между Шербургъ и Дюнкеркъ и съ това да
постигне съкровеното желание на великия корсиканецъ — да овладъе канала за пренасяне на де
сантните войски. Това би могло да се опита чрезъ
мини, мрежи, подводници, леки надводни сили и
флотската авиация. Но германците знаятъ, че при
наличието на могжщия английски флотъ и когато
се касае не вече за НБКОЯ „гарантирана" държава,
а за собствената кожа, всичко това ще бжде
твърде рискувано и несигурно. Дали тъкмо мето
дичните германци ще се решать да поставятъ на
несигурна основа най-решителната си офанзива,
отъ която ще важи изходътъ на целата война?
Все пакъ — това е една възможность. Кой
знае, може би германската военно-морска тех
ника би могла да постигне това пълно и сигурно
изолиране на канала отъ английския флоть. Яко да
— тогава сждбата на всемогжща Янглия сигурно
ще се реши по пжтя на Наполеона: чрезъ де
сантъ, прехвърленъ презъ този каналъ, защото кол
кото и да се е приготвила, Янглия не ще може
дълго да устои на свъткавйчнитъ удари на герман
ските бронирани и блиндирани дивизии, предъ
които дори и героична Франция бързо преклони
глава.
Яко, обаче, германската военно-морска тех
ника не е отишла още толкова напредъ, тогава
все пакъ остава като много вероятно светкавич
ното заемане отъ германците на Ирландия. Бързамъ да добавя: да се заеме Ирландия отъ
германците съ единъ бързъ, свъткавиченъ, почти
еднократенъ десантъ е много по-лесенъ изпълнимо,
отколкото да се стовари десантъ на английска
почва, който ще срещне цълата организирана и
отчаяна съпротива на биещата се . вече за непо
средственото си спасение добре въоржжена пн
глия, и който десантъ ще тръбва непрекжснато де
не и ноще да се допълва, снабдява и продоволствува съ оржжия, муниции, танкове и нови вой
ски, докато при десанта въ Ирландия ще се раз
чита на несравнено по-слаба съпротива, а намисането на англичаните въ помощь на Ирландия
или ще бжде благоразумно отхвърлено отъ самигб
ирландци, или неминуемо ще има сжщия десантенъ
характеръ, както и акцията на самата Германия.
Я защо е Ирландия на германците?
— За да се сломи морска Янглия чрезъ са
мото море чрезъ'морската блокада.
•
Съ заемането на западноевропейските бР *
гове Германия откжсна Янглия отъ Европа. Отъ
норвежките и западноевропейските пристаниш^
съ своите подводници и флотска авиация тя мож
доста да спъва притока на материали и хра"^
къмъ Янглия презъ двата ирландски канала
презъ самата Ирландия (ние знаеме какво пред
ставляваше въ вносно отношение невоюваща ит лия за Германия). Обаче това е все още недост«*
тъчно и твърде несигурно. При това каналътъ •
Георги се по-лесно подава на германския *°~
тролъ, но северниятъ ирландски каналъ (межДУ
верна Ирландия и Шотландия), чийто два ор«г»
еж въ английски ржце, е още твърде мжчно Д
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Нощна смЪна
т^пенъ за германскитв подводници, а за действия
а
германската авиация е още по-малко удобенъ.
I ермания би могла сравнително много полесно и безъ големи жертви да заеме цЪла Ир-'
ЛЗНДИ5Г, включително и английската н часть. И тоава положението на Англия, поставена въ мор
ни клещи и обградена отвсвкжде съ германските
одводници и въздушни бази, би било безизходно.
ъ Так
ъвъ случай Янглия или веднага би капитуи
Рала, или най-много следъ два-три месеца усиена блокада би била напълно изгладнена и при
з н а да падне на колене и да проси миръ.
Има още една възможность: ударътъ срещу
нглиискитЬ колонии. Обаче, Янглия ги има по
чадото земно кълбо. Никои отъ ГБЗИ колонии моатъ с
Равнително лесно да бждатъ заети отъ ГерНИ
И Италия
Но
д
— наприм-връ ГБЗИ въ Яфрика.
0
Янглия има колонии и въ Средна Язия, въ Явлам ПИЯ ' в ъ 0 к е а « и я и въ Ямерика. Ние не вижчам
е какъ Германия и Италия биха могли, даже

****^

съ помощьта на Русия, да заематъ напримъръ Явстралия или Канада. — Всички крака и ржце на
Янглия не биха могли да бждагъ отръзани. Я ко
гато се отреже само единъ кракъ или ржка, не се
умира, толкова повече, че Янглия ги има доста
много. Но когато се прободе самото сърдце или
се лиши отъ хранящигв го животворни сокове,
то или отведнъжъ престава да тупти или посте
пенно отслабва, замира и следъ това спира. Тогава
целиятъ организъмъ умира.
Заключение:
Отъ тритв възможности срещу Янглия: непосръдственъ десантъ презъ Ламаншъ въ английския
островъ, ударъ срещу колониите или задушаването
на Янглия чрезъ ефикасна морска блокада (възможна
само следъ заемане на Ирландия отъ германците)
това последното изглежда най-лесно, свързано съ
най-малко жертви и най-сигурно водещо къмъ
пълна германска победа надъ Янглия.

Лщи&и оиАофъ.
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Заградната мина

Наредъ съ многобройните средства, изпол
зувани на море за отбрана на брътоветЬ, служатъ
и мините за заграждане. Голямото значение на
това морско оржжие се подчерта особенно силно
презъ Свътовната война, а и днесъ една голяма
часть отъ действията, които се развиватъ въ Северно
и средиземно морета, се падать на минното оржжие.
Какво представлява въ сжщность заградната
мина?
Тя се състои отъ кълбообразно, крушевидно
или цилиндрично стоманено тЬло, затворено хер
метически и достатъчно здраво, за да устои на
водното налагане.
Долната часть на това ТБЛО се използува за
поставяне на никакво взривно вещество, наречено
зарядъ, което въ близко минало се състоеше отъ
пироксилинъ, а днесъ е тротилъ, пикринова кисе
лина и пр. и то въ такова количество, позволяващо
на мината да плава въ водата.
Зарядътъ достига отъ 100 до 450 кгр.
Посртздствомъ здраво телено вжже и метали
ческа котва, заградната мина се задържа здраво
за морското дъно, като се оставя да стои подъ
водната повърхность, въ зависимость срещу какви
бойни кораби ще бжде използувана, на дълбочина
отъ 1 до 10 метра.
Общата тежесть на една комплектна мина е
отъ 500 до 2000 кгр.
*
с^ПЗОбикновенно мината се възпламенява, когато
корабътъ се удари въ нея и следствие на удара
предизвика действието на различнигв възпламенителни прибори.
Отъ силния взривъ, подводната
»> т •
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часть на ко

раба, кояяо е най-уязвима и най-слабо защитена
съ броня, се разкжсва.
Освенъ минитЬ съ котва, използуватъ се и та
кива, които се нагласяватъ свободно да плавагь
на определена дълбочина подъ водата въ места,
гдето има течения, които ги влачатъ и блъскагь
върху движещитв се кораби.
За държавите, които иматъ малъкъ флотъ
и слаба бръгова алтилерия, заградната мина има
огромно значение за защита на брега.
Значението на минната отбрана се основава
не само на силното й разрушително действие върху
кораба, а и въ голъма степень на моралното влия
ние, което тя оказва на противника, като скрита
и неочаквана опасностъ.
Предчувствието за такава скрита опастность,
очакването ВСЕКИ моментъ да се взриве некоя
мина подъ кораба, заставя и най-смелигв моряци
да бждатъ по-внимателни и да направляватъ ко
рабите съ твърде голяма предпазливость. 5
Ето какъ съ своето морално въздействие
заграднитъ- мини задържатъ стремителностьта на
неприятелските кораби, предпазвагь бръта отъ
внезапни и неочаквани нападения и способствувать
твърде много за упоритата отбрана на крайбрежията.
Въ общи черти заградната мина служи като
важно допълнение за отбраната на брега, дори и
въ случаитв, когато той съ нищо не е защитенъ.
Заграднить- мини държатъ противника далечъ
отъ бръта, а съ това намаляватъ чувствително въз
можностите му за успешна стрелба по сушата.
Съ мини могатъ да се осЬятъ изходите на
неприятелските бази и пристанища, като по този
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Редове отъ заградни котве
ни галваноударни мини,
пригодени на борта на
единъ британски минен*
заградитель за хвърляне
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нитЬ условия, т% биватъ различни по големина и
устройство.
За поставяне на минни заграждания служать
специални^ бързоходни военни кораби — минозаградители, а при липсата на такива служатъ и
бързоходни търговски кораби.
Подводните
минозаградители,
притежаватъ грамадно преимущество предъ надводнигв
такива, защото иматъ възможность да извършатъ
операцията напълно скрито и въ тайна до момента,
когато нъкой неприятелски корабъ се удари на
мина.
Въ последно време за поставяне на мини въ
противниковите води се използувать и хвърчилата,
Най-гол-Бмиятъ подводенъ минозаградитель въ
св^та е английскиятъ подводникъ „Рогро1зе", който
Заградна мина въ момента на хвърлянето й отъ
носи 120 заградни мини.
кърмата на кораба,
Най-гол-БМитъ надводни заградители притежава
начинъ противниковите кораби се задържатъ за Русия. ОгьгБхъзаградительтъ .25октомлрий"—4250
известно време затворени въ собствените- имъ тона, побира 500 мини. По рано той се е наименувалъ „Наровъ".
. води.
Изобщо, приложението на заградната мина
Почги всички леки кръстосвани и изтреби
въ съвременната морска война е толкова широко тели на морскитв държави еж приспособени за
и разнообразно, щото всички отделни случаи носене на заградни мини, обаче най-много такива
съставляватъ трудность за изброяване.
могатъ да носятъ италианскигв леки сили.
Така
Корабитв,
съ
които
минигв
се
поставятъ
въ
гчораоитв, съ които минигв се поставятъ въ
1ака напр.
напр. кръстосваните
кръстосвачигв „Бари"
„оари" „Анкона"
„лнкона 1^и
морскитв води, се наричать минни заградители. Въ „Таранто" могатъ да взематъ по 120, а кръстос
зависимость отъ" възлаганите имъ задачи и мест- вачътъ „Кварто" 200 мини.
-®3-

Лейтенанть В. П а с п а л е

Една с т р а ш н а нощь въ> Фъртъ-оф-ь-Фор-гь
Морските военни действия въ сегашната вой
на еж безспорно пакъ въ центъра на обществе
ното внимание, особно въ очакване на действията
срещу британскитъ острови — дълбока е увЪреностьта, че тукъ ще се разиграе краягъ на голе
мите бойни комбинации, които тъй неузнаваемо
прекрояватъ мрежата на държавнитЬ граници и
внасять дълбоки преврати въ схващанията ни,
ка
кто за воденето на войната, тъй и въ оценката
ня
на стойностите, които изглеждаха като непокла"" основи на международния политически житиии
вотъ.
И пакъ ГБЗИ действия еж н-Ькакси ТБСНО свърз а н и сь действията отъ миналата световна война,
" За Да си ги обяснимъ ние неволно прибътваме
«° повече или по-малко аналогични примери отъ
«налото. Това се налага още повече отъ обстоярЛството, ч е Узнаването на точната истина и дава
л о на правилна' преценка чрезъ актуални стои
ц и ще можемъ да имаме едва дълго време
"ЗДЬ завършването на войната..-Обстоятелства
-а? Дъ Ржавенъ и стратегически характеръ налавоЙнаТ°Ва З а б а в я н е 1 сжщото б^ше и въ миналата
и з М и М а к а р ъ ч е Двайсеть и неколко години _еж
«инали-отъ свършването на" световната воина,
•'•чнитепно точни освътления за много епизоди
отъ
лини"^ н и е Узнахме едва презъ последните го
С и ! 9 " 3 Нап РИ""Ьръ, за една страшна драма,
но,,* В_Ьна °тъ голъмия английски флогь презъ
нвчТ" Н а 3 1 я н У а Р и 1 9 1 8 г> н и е У з н а х м е ч а К - Ц!
Чен31
" а 1 9 3 9 г - Дотогава военната английска
нз
УРа не е позволявала нейното обнародване.

Като вземемъ предвидъ разногласията относно
употребата на подводните кръстосвани въ ескадрените боеве, чрезъ включването имъ въ състава
на линейните ескадри, това драматично произше
ствие заслужава особно внимание, макаръ да е
станало преди повече отъ 22 години. То е инте
ресно и поради неизвестностьта относно съсръдоточаванията на ГОЛЪМИТ-Б морски сили отъ дветъ
•воюващи днесъ страни, въ очакването на решаваЩИТБ действия около британските острови.

Заменяването на лордъ Джелико графъ СкапаФлоу съ лордъ Бити на поста главнокомандуващъ
на британския флотъ се ознаменува съ решите. ленъ завой въ областьта на британската стратегия
и тактика. Докато Джелико и неговитв сътрудници
подържаха, че тръбва да се запази недокосната
мощьта на флота, за да се запази и господството
надъ моретата, Бити горещо проповядваше, че
единъ новъ Трафалгаръ може най-добре да оси
гури това господство и още по-високо да издигне
световния престижъ на Янглия, както това на
прави първиятъ Трафалгаръ, който осигури на
британския флотъ господството надъ моретата за
цЬло столетие.
Намиращ*, се подъ властьта на тази идея,
Бити увлъче съ нея младигв сърдца и преведе
Големия флотъ отъ отдалечените бази на крайполярния Оркнейски архипелагъ въ базата Розитъ
(въ залива Фъртъ-офъ-Форгъ при Единбургъ), като
по близка до центъра на военния театъръ. Розитъ
б е превърната въ непристъпна крепость съ гран-
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диозна отбранителна система отъ най*съвременни (типътъ „К", 2,650 тона, скорость 24 мили), новиятъ
средства, включваща въ себе си пълия заливъ. главнокомандуващъ разпореди ГБЗИ подводници
Тукъ изцяло се съсредоточи Голъмиятъ флотъ, и да се включатъ въ състава на линейнитЬ ескадри.
оттукъ Бити диреше решителна схватка съ гер Съблазняваше го мисъльта да ги използува въ
генералното сражение съ германския флотъ и въ
манския флотъ.
Намиращиятъ се тукъ островъ Май бе пре- трите фази на боя.
Особно примамливо изглеждаше използува
върнатъ въ британски Хелголандъ, а по линията
Файфъ-несъ-Дънбаръ бе разстлано грамадно мин нето имъ въ първата фаза, т. е. въ момента на
но поле, усложнено съ засади и клопки отъ под сближението между главнитъ- сили. на противни
водни мрежени заграждения, плаващи и наблюда ците, когато загубата на бойни единици преди
телни баражи и безкрайни редове бонови заграж- самия бой би била особно тежка, както въ такти
дения на протежение отъ цъли десеть мили, Вод-; ческо, така и въ морално отношение. Но по-малко
ното пространство между боновитв заграждения; съблазнителни изглеждаха ПОДВОДНИТЕ атаки и въ
б е отделено за тактическите упражнения на флота ^ втората фаза на боя, съ развитието на артилерий
и за образуването на скандинавските конвои въ \ ския огънь, когато противникътъ вече е легналъ
запива Марго до Метила. По такъвъ начинъ фло-; на боева лаксодромия, охраняващитБ изтребители
тътъ въ Розитъ съ право се смиташе за напълно еж се отдръпнали и вниманието е отвлечено отъ
осигуренъ отъ всъкакви изненади, въпръки бли- -' взаимната канонада. Най-сетне твърде пжБма
полза биха принесли ПОДВОДНИЦИТЕ и въ третата
зостьта на бойния театъръ.
Но въ ц-влата тази сложна отбранителна си-1 фаза на боя, при използуването на последната
стема имаше единъ твърде сериозенъ органически < като атакуватъ и унищожаватъ повредените и
порокъ. Той се заключаваше въ фарватера. ] изостаналите кораби.
Всички т^зи съображения, разработени теоре
Минавайки всрЪдъ МИННИТЕ заграждения и зави
вайки покрай форпоста Май, фарватерътъ не поз- : тически съ увъреностьта, че практиката ще оправ
воляваше на флота следъ излизането му отъ за дае теорията, легнаха именно въ основата на но
гражденията веднага да се престроява въ походенъ вото разпореждане.
редъ. Престрояването ставаше възможно само следъ
Разбира се, Бити си даваше отчетъ, че за
като се премине източниятъ край на форпоста. оежществяването на тази тактическа идея е нуждна
Излизането на флота се затрудняваше отъ ТБСНО- голъма подготвителна работа, че успешното и
тата на прохода, поради което ескадритв се при прилагане се намира въ гфъка зависимость отъ
нуждаваха точно да следватъ една подиръ друга ТЕСНИЯ досегъ на подводниците съ командуването,
въ строга върволична колона, протегната понякога че този досегъ може да се развие само чрезъ
на цели 50 мили и повече.
продължителна практика и т. н. Всичко това той
Положението се усложняваше още и отъ прекрасно съзнаваше. Бедата се състоеше вътова,
опасностьта отъ подводни атаки, което диктуваше че се водеше война и затова практикуването
необходимостьта да се излиза въ открито море требваше да става въ боева обстановка.
само нощемъ, съголемъходъ и безъ светлини, дори
Обаче ТЕЗИ трудности не спръха главноко
безъ върволични сигнали, а това само по себеси мандуващия, и той СМЕЛО включи XII и XIII флобеше придружено съ известенъ рискъ, особно въ тилим подводници отъ типа „К" въ състава на
суровите условия на зимното плаване. Яко се слу линейния флотъ, като имъ даде наименованието
чеше нещо въ началото или въ средата на такава „ескадрени" и ги съсредоточи въ Розитъ, наедно
великанска колона, движеща се съ голъмъ ходъ съ целия флотъ.
въ съвършена тъмнина и често въ мъгла, флотътъ
Щомъ отъ Лондонъ се получи сведение за
лесно можеше да бжде въвлъченъ въ катастрофа. набелязващата се диверсия на германския флотъ,
Наистина, всвко излизане на Големия флотъ въ отъ флагманския корабъ „Куинъ Елизабетъ" се
морския просторъ представляваше зрелище на си даде запов-Бдь за вдигане на пара. Въ 20 часа бе
ла, потискана отъ собственото си могжщество.
подаденъ сигналъ: „Снеми се отъ котва последова
И тъкмо такава катастрофа стана въ една телно, по реда на диспозицията. Ескадрена скорость
глуха януарска нощь, сжщата, когато „герман- 21 мили". Този редъ на снемане отъ котва осигу
скиятъ „Флотъ на откритото море" се готвъше да ряваше своевременното потегляне на ескадритв въ
извърши диверсия съ цель да прикрие набъта на обикновенния нощенъ походенъ редъ при преми
СВОИТЕ минни флотилии въ Паде-де-Кале. Тази на
наването зоната на охраната въ водния районъ на
белязана диверсия, за която британското адмирал- Фортъ.
тейство узна въ последната минута чрезъ СВОИТЕ
Походниятъ редъ се състоеше отъ една килтайни агентури, послужи като причина за прибър ватерна колона, построена поескадрено, при което
заното излизане на британския флотъ, който се промеждутъцит-Б между ескадритЬ бвха по петь
надаваше да атакува призори главнитБ сили на мили, а само промеждутъкътъ между крайната
противника и да ги разбие въ общо сражение.
ескадра на главнитъ сили и ариегардната V ли
Ето тукъ, преди да засегнемъ самата ката нейна ескадра б-вше увеличенъ на десеть мили.
строфа, е необходимо макаръ и съ две думи да Съставите отъ големите кораби имаха, въпреки
изяснимъ едно тактическо нововъведение на адми- нощното време, охрана отъ изтребители за въ
ралъ Бити, приложено следъ като той стана глав- случай на подводни атаки.
нокомандуващъ.
Флотилиитв подводници отъ типа „К" заемаха
Нововъведението се заключаваше въ това, че въ тази върволична колона следните места: ХШ
и
като реши въ полъжителенъ смисълъ въпроса' за флотилия, водена отъ разрушителя „Фирлесь" и
възможностьта на тЬсни съвместни действия на състояща се отъ „К—11", „К—22", „К—17", „К—I 4
Големия флотъ съ най-новия типъ подводници и »К—9" се движеше въ авангарда, въ съставяна
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ескадрата линейни кръстосвани; XII флотилия, во близо до миночистачите. Л тъй като дължината на
дена отъ разрушителя „Яйтърилъ" и състояща се подводниците отъ типа „К" три пжти надминаваше
отъ „ К - 4 " , „К—7", „ К - 6 " , „ К - 5 " и „ К - 3 " , вли дължината на миночистачнитБ кораби, то естествено
заща въ състава на главните сили, следваше не „Инфлексиблъ" съ пъленъ ходъ се връза въ „К—22".
посредствено подиръ гЬхъ въ десетмилния проВсичко това видъ командуващиятъ на Х1И
междутъкъ.
подводна флотилия, намиращъ се на „Фирлесъ".
пощьта б"Ьше мрачна, небосводътъ бе по- Желаейки да отиде на помощь, но като не искаше
критъ съ облаци, духаше остъръ леденъ вйтъръ, да рискува да завие надътно, за да не се натъкне
на минното заграждане, той постави кърмилото си
но морето бъше относително спокойно.
нал-вво,
вследствие на което излг>зе на лг>вия боргь
Върволичната колона се бъ разтегнала тол
кова, че когато челнигЬ кораби са подравняваха на Големия флотъ, като уплтзче подире си след
съ форпоста Май, крайнитъ стоеха въ залива Ро- ващите го „К—11", „К—17" и „К—9". Сега, за да
зитъ още закотвени. Въ кълбата на зимнит± из се съедини съ своитъ пострадали подводници,
парения, изчезвайки въ мрака, преминаха „Сенъ- требваше да заобиколи цтзлата безкрайна върво
Винцентъ", „Херкулесъ", „Нептунъ", „Сюпербъ" и лица на линейния флотъ, което би заело твърде
Другите мастодонти отъ I бойна ескадра; премина много време, и затова командуващиятъ на флотивеликолепниятъ „Куинъ Елизабетъ" подъ флага на лията реши да пресече строя, като се възползува
главнокомандуващия; преминаха „Орионъ", „Цен- отъ десетмилния промеждутъкъ, но въ тъмнината
сбърка пресмятането си и попадна въ петмилния
турионъ", „Монархъ", „Кингъ Джорджъ V" и дру
промеждутъкъ, между IV линейна ескадра и ХИ
гите свръхдреднаути отъ Н бойна ескадра. Една подводна флотилия, възглавявана отъ флотиловоподиръ друга плаваха колоните, като величествени дача „Яйтърилъ".
призраци. Изглеждаше, че не ще иматъ край.
Самиятъ .Фирлесъ" и непосредствено следКогато главните сили преминаваха загражде
ващиятъ
задъ него „К—11" успаха да преминатъ,
нията при Фъртъ, на подводника „К—22" внезапно се
За
но
„К—17"
попадна подъ тарана на „Яйтърилъ"«лини кърмилото. Подводникътъ се метна наляво,
Ударътъ
бЪше
страшенъ. Остриягь носъ на флотиоп
иса координатъ отъ 16 румба (180°) и, като пре
д н а покрай борта на „К— \Т, се връза въ „К—14". ловодача преряза подводника, като премина презъ
Двата подводника се спръха съ разкжсани носове. каютъ-компанията. Кърмовата часть на „К—17"
бавно проплава покрай борта и потъна, а носо
Ком
андиригЬ-имъ не бъха успали да се опомнятъ, вата като камъкъ отиде на дъното. Цялата обслуга
когато изъ мрака право върху тЬхъ изплава огро- загина. Самиятъ флотиловодачъ пъкъ се оказа с ь
Менъ силуеть. За да предотвратятъ новото неща- отрЪзанъ носъ и се спаси по чудо.
^тие> двата подводника запалиха походните свет
ДветЬ флотилии въ пълно безредие се стълини. Изплавалиятъ силуеть бйше на линейния копиха
на купъ. Отъ всички страни се чуваха викове
Раоъ »Инфлексибълъ", Понеже не знаеше за ста
илото и не б-Ь получилъ сигналъ за бедствие, за помощь, сирените тревожно виеха. Но флотътъ
Ръстосвачъть реши, че е попадналъ въ флотилия продължаваше своето движение, като увличаше въ
водовъртежите давящитЬ се хора. Впрочемъ въ
0тъ
миночистачи, но тъй като върху му лежеше отгодаденигБ условия иначе той не можеше и да пос°°Рностьта за точното запазване на мЪстото си въ тжпи за избягване на още по-страшна катастрофа.
/Роя присложнитЬ условия на плаването въ тъс- Преминаването на V ариергардна ескадра вср^дъ
"ната между миннитъ- полета, командирътъ му не Ц-БЛИЯ този хаосъ се ознаменува съ ново сблъск
^ Реши остро да измени курса си, а само леко ване,.което причини безследното изчезване на
°гклони настрана, смитайки да премине съвсемъ
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„К—4", който сжщо загина съ ципата си обслуга.
Какъвъ изводъ може да се направи отъ тази
нощна трагедия?
Първиятъ изводъ е, ча дислокацията на тол
кова грамаденъ флотъ въ една база съ единственъ
гвсенъ изходъ, когато за излизане въ свободна
вода е било нуждно построяване на върволична
колона дълга 50 мили, представлява примъръ на
сьсредоточване, доведено до абсурдъ.

Вториятъ изводъ е, че не може да се прило
жи такава отбранителна система, която фактически
загьква флота, като го лишава отъ бързо и сво
бодно излизане на просторъ.
Третиятъ изводъ е, че стратегическите и так
тическите съображения на Джелико б-Ьха по-обо
сновани, отколкото аналогичните съображения на
неговия замъстникъ.

-653Петьр-ь Снорецни

И з ъ л-ЬтнитгБ радости на морето
но утро, тя изглежда безъ дълбочина, безъ гжетина,
безплътна й ефирна — само една млъчно-лазурна
повърхнина, блестяща и преливаща, .като нькой
огроменъ сапуненъ мъхуръ, безъ плъть и съдър
жание. Нъколко рибарски лодки лениво очакватъ
дребна лова. Охолни лозя и все лозя висятъ надъ
морето.
Подсвирквайки си жаловитата „Садилай мо
ма край море лозе", спущамъ се къмъ Траката и
профучавамъ подъ листатата мощь на въковнитЬ
каваци — обширно царство на скорци и много
бройни птички. Колелото хвърка по собственъ починъ и ме унася по нанадолището къмъ Евксиноградъ, чийто величавъ дворецъ е заблънуванъ въ
. чаровно осамотение. Политамъ стремглавъ по
змийовидния завой на Вафиръ-яно-дереси и се
понасямъ всръдъ тържествуващата лжчезарна при*
рода, по леко наклонения къмъ Св. Константинъ
китонъ. Отсамъ и оттамъ се пъстръятъ ниви слън
чови майки, обърнали зЛатно лице къмъ своята
небесна рожба. Погледъгь ми се плъзва по една
омайна падина надолу къмъ кацналия подъ са
мото «море почивенъ домъ на пощенци (за които
нашиятъ езикъ все още не може да се окърши и
да ги назове пощари); правя единъ малъкъ за
вой и навлизамъ въ свещеннитв манастирски се
ления, летейки по новото китонирано шосе, посръдъ двойни редици млади тополи и тучни зелен
чукови градини. Утрината омая виене надъ парка;
„Ночевала тучка золотая
тукъ всичко още спи, спятъ ВИШНИГБ лътувачи, спи
На груди утеса великана;
на една скамейка въ червена завивка въ райския
Утромъ въ путь умчалась рано
паркъ предъ бюфета и единъ нъкой — вероятно
По лазури весело играя".
уморенъ келнеръ. Спирамъ на самия брегъ предъ
Прехвърлямъ погледъ презъ лозята, потънали тъй наречения а л п и н е у м ъ , насаденъ въ сжщность
въ златенъ прахъ, къмъ града. Варна още спи. съ сочни опунции, алое и кактуси, и съ лакомъ
Спягь и много СЪВ-БСТИ тамъ. Те ще спятъ и следъ погледъ обхващамъ голъмата джга на тукъ широ
като тленните останки на обладателитв имъ, алчни ко разгънатия хоризонтъ, опиращъ се влъво на
и суетни, се пробудятъ и разшетатъ изъ тържи Калиакра, въ ДБСНО на Хемусъ. Разбивагъ_ее_Ю>Пщето на нечестивостьта. . . Яхвамъ пакъ колелото н и 1 к т а м ъ долу, бумтягь и бълботятъ прохладните
и все още леко изкачвамъ стръмнината покрай води: на пристана се изкачва токущо изпъналъ се
красноизгледния кьошкъ на г. Бейкъръ нагоре. лодкарь, въ мигь обуващъ едничкитЬ си гащи. ПоОгкъмъ Траката гледката на морето е чудна, ве натагькъ кацнала на черна мокра скала чайка
личава. Оттукъ Галата има съвсемъ другъ видъ. упорито пропъжда друга, опитваща се да кацне
Фарътъ не сгърчи високо, а е сгушенъ низко долу. до нея — очевидно люта -съпружеска свада въ
Селото горе е потънало въ зеленина; прозорци ранни зори.|. . Далеко на изтокъ, забулени въ
нъкои блестятъ отъ далечината и се загарятъ като тъмна мъгла се чернъягь стръмнините на Балчикъ,
грамадни брилянти. Въ бледа синева се губи да Каварна и на запилената отвждъ светла Калиакра
леко носъ Емине, отсамъ се вижда устието на Кам иШгпа ТНи1е на някогашното българско поморие.
чия и вълшебната джбрава, дето се потаи госто- Поглеждамъ синовно къмъ забулените тия добрУДлюбивата хижа на „Родни балкани". Предъ мене ' жански побръжия, въ чийто недра почива паднаяь
е разстлано морето — огромно, могжщо, безпре за родината милъ мой брагь, и изпълненъ съ все
делно. Една безкрайна водна ширь. Сега, въ ран български копнежи трепетно очаквамъ скоро да с е

Юлски день. Рано призори яхвамъ колелото
и се понасямъ по гладкия китонъ на евксиноградското шосе. ЛИПИГБ потрепвагь и се отърсватъ
отъ нощния сънь. Изъ пламналото небе светва
като Божие око огненъ кжсъ отъ токущо възхождащото слънце. Хиляди птички зацвъртяватъ изъ
алеята и отъ морската градина и изпълнятъ про
буждащия се день съ чиста радость и ликувание.
И въ старите гробища, замечтани въ превратно
стите на битието, златното слънце изпраща малко
светли лжчи и усмивка. Отъ Шокара къмъ „Хоризонтъ" надолу потрепва подъ утринните повъи
дълга двойна редица тополи чакъ до морето. Поср%дъ буйна зеленина, лозя, ниви и позлатени отъ
слънцето вили, спущамъ се отъ „Отдихъ" надолу
покрай новата спирка „Ст. Чапрашиковъ" току до
подареното отъ него за летовище место. Изкачвамъ къмъ „Православенъ домъ" и спирамъ за
малко предъ неуместния тукъ телеграфенъ стълбъ,
зле заслоняващъ прекрасната гледка къмъ морето.
Галатенскиятъ хребетъ, проточилъ се като огроменъ
плужекъ далеко въ морето, е обвить отсамъ Лепарухово въ непрогледна мъгла. Едно облаче, на
пукъ на високо иззиданата стена отвждъ Лазуренъ
брегъ препречваща на безропотнигв варненски
туристи пжтя тамъ нагоре, се е прокрало и нощу
вало въ чуждото владение, вече се кани да си от
плува позлатено, бидейки безполезенъ гость, само
отъ Божието слънце —

Мцлки

иоЬцл

разпръснагь чернитЬ облаци надъ тия скжпи наши
земи.
„Мрачнь1я тучи,
Скройтеся съ неба!
ВЬ1ГЛЯНИ ЧИСТБ1Й,
СВЪТЛЬ1Й, ЛучИСТЬ1Й
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лони и кжсоржкавна риза. Моторна лодка ни понася
^ к ъ м ъ Лазурния брегь. Морските бризи про
хладно ме облъхватъ, пръски отъ вълните попръскватъ лицето ми, гьрдитъ жадно поематъ свежия
въздухъ. Слизаме на пристана на Лазуренъ брегь и
поемаме къмъ новата рибарска хижа, подъ фара.
Подъ нозете ни се лее на широки талази лазур
ното море, вече позлатено отъ залезващото къмъ
езерото слънце. Отбиваме се въ една дивогорско
твсна пжтека, движейки се подъ мощни трепетлики
и повити, край цъвнали кжпини. Прескачаме тукътамъ горски поточета; презъ гжсталака прозира
морето; скоро сме на песъчливия брегь. Тукъ мо
рето има другъ чаръ. Буйно обраслиятъ стръменъ
брегь се отражава въ бистрите води, придавайки
имъ страхотенъ, черно-зеленъ видъ. Тамъ горе до
фара е бюфетътъ, отдето широко се открива мо
рето гледано отъ високо. По една стръмна лжкатушна пжтечка се слиза обратно къмъ пристана
предъ рибарската хижа. Въ привечерна доба се
завръщаме съ гребна лодка къмъ Лазуренъ брегь.
И пори лодката тия потайни и страхотни чернозелени води, въ чиито недра скалйтъ еж обрасли
съ вкусни миди и рЪдки стриди. И бълботи и се
пъни подъ веслата солената морска вода, и се носимъ въ захласъ, съзерцавайки стръмногористия
насрещенъ бръгъ. Хиляди звезди трептукатъ на
модрото небе въ незнайна цель и замисълъ.ДДег
лото тиежществосе чувствува олекотворено, леко
крило и възторжено, унесено въ нощната морска
омая. И ти се иска тия вдъхновенъ мигь да трае
безкрайно. . . Светлинни трептятъ наблизо всръдъ
морето. Това еталянъ. Провираме се съ лодката
подъ опънатия канатъ и плуваме нататъкъ очаро
вани всредъ нощьта, всръдъ морето, всръдъ звез
дите. . .

Сводъ изъ за тучъ!"
О, дано скоро мога да продължа моите ко
лоездачни излети чакъ до българска Калиакра —
Калацерка! .
*
На плажа на морските бани. Пладнешкото
слънце трепти и пламти и сипе жарь върху чистия
искрящъ пъхъкъ. Лежа по гърбъ на тоя топълъ.
ситенъ пъсъкъ въ голо блаженство. Презъ почти
затворените ми клепачи се филтриратъ слънчевите
лжчи и правятъ ресницигЬ ми да иризиратъ, и да
ми се привиждатъ хиляди причудливи колелца,
звездички и фигурки, които хвърчатъ, тичатъ и се
приливатъ. И се унасямъ и приспивамъ въ тази
лжчезарна фантасмагория всрътгь глъчката на сто-?
тици голи съчеловъци — жизнеради, кресливци,
ликуващи, себедоволни. Откривамъ навремени очи
и предъ взора ми шедствуватъ, като въ парадъ на
голотата, сочни, стройни и гъвкави нереиди и наяди
сь пъстробагри лукаво скроени одеянийца. Л предъ
фокигв и моржовегЬ тайно закривамъ очи и само
се вслушвамъ въ пъсъка на пънливитв талази. . .
Ставамъ изъ полудръмка, отьрсвамъ се отъ писъка
подобно на Одисея, изхвърленъ на острова на
Феакитв, оглеждамъ се наоколо — но още не се
е вестила Навзикая тази година. И се гурвамъ въ
хладкитЬ води на подвижното море, и плувамъ изъ
водната стихия, която чувствувамъ близка, родна и
нестрашна, сладко носяща почти безплътното ми
тело.„Кълбести седефени облаци плавно.се носят*
Далеко насреща сияе феерична Варна и блепо синьото небе и млади чайки се радвагь на щукатъ хиляди горящи брилянти и отделни руби"урвите си полети' надъ морето. Далеко въ Поли- ни и сапфири всредъ модрата нощь. Морската
фемовска чаровность сеТвъздигатъ буйнообрасалигЬ градина е залена отъ гирланди светлина. Тамъ
УРви и усои на Галата. Весели бодри викове на банда трещи, джазъ пискливо се кърши, и танци, и
палава младежь се носягь отъ саловегв; унесени въздишки, и похоти человъшки се носягь презъ
Двойки пъргаво краковъртятъ водни велосипеди, лехите, надъ цветята и замиратъ въ храсти и гжДУшегубки чевръсто въртятъ веслата; птицоподобни сталаци.
ппатноходки клатятъ на широко високитъ си
Прекрасна е Варна лжчезарна, омайна и чамачти.
~
Плажово блаженство! Животь и радость и родейна. Възторгь и радости и отмора носи морето
^ ликувание изпълня цълата лжчезарна морска при- на всички," а най-вече на оня, който го обикне и
\ Рода, и духътъ става свътълъ и лжчезаренъ, и ТЕ опознае.
— Стреми се къмъ морето, българино!
ГЛОТО бодро и лекокрило.
Тласни своитЪ чеда къмъ лжчезарнитЬ про
*
Новото сега е: общинскиятъ бюфетъ на Га- стори на морето, ти, обнадеждена българска дърла
та до фара. Горещъ юлски день. Бели панта- жаво!
-б©
п

- А. ш ишков-ь

БАЛЧИИЪ - ВАРНА
(Прод-ължение отъ миналия брой и нрай)

Мнозина си отдъхнаха облекчено.
•— —,-..„
Щомъ г. Енчулеску е тука, работата
-Че се нареди добре! — засияха пакъ всички.
Шишмановъ изкочи на скелята, прекрачи
^е-на-три ВСИЧКИГБ стжпала и хвана десницата
"°Ртовия капитанъ:
— И ний, както и вий, ви идемъ само
"*тенъ листъ!

ни
нана
сь

— Отлично! — затръска той ржката на
Шишмановъ. — Всички ще излезете тука на ске
лята, а азъ ще отида да известя по-горното на
чалство, за да ви освободи. . .
Наточели отъ гърбовете на всички се стовари
голъмъ товаръ.
Всичкитъ запращаха усмивки къмъ Енчулеску
и единъ по единъ започнаха да се точатъ по стъл-
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бата на скелята. . . Колко е милъ този Енчулеску,
колко е благъ, колко е деликатенъ. . .
Енчулеску прочете ВСИЧКИТЕ хора и рече:
— Седемдесеть и двама сте. Докато не дойде
другата, паспортната власть, за да ви освободи,
никой нигде да не мръдва! — И той си отиде.
Л отсреща, на сто или двеста метра задъ из
хода на скелята, задъ кордонъ войници или стра
жари, гъмжеше навалица, най-малко отъ петстотинъ души, а може би и хиляда. . .
— Г. Шишмановъ, — обърна се единъ отъ
излетниците,—истина ли е, че само четири деня ще
престоите въ Балчикъ?
— Много сте интересенъ! Защо казвате „пре
стоите"? Всички ще пре-сто-имъ само четире деня
включително и вий. Това ви е известно още отъ
Варна. . .
— Тамъ е работата, г. Шишмановъ, че мене
ми еж малко четири деня. Лзъ не съмъ тръгналъ
да се развъвамъ по морето за удоволствие, а
съмъ тръгналъ единствено заради дъщеря си —
посочи той момичето си, дете на около десетина
години. — Единствено заради детето си, което
требва да заведа въ Кюстенджа. . .
— Въ Кюстенджа ли?

— Да, въ Кюстенджа, при единъ много прочутъ лъкарь, за да му направи операция. . .
— Това въ никакъвъ случай не може да
стане! — нервно кресна Шишмановъ. — Екскур
зия и операция, где се е видело това чудо?
— И тъкмо за това ви моля да не се безпо
коите, ако нещо речемъ да закъснъемъ съ моми
чето си.
— Това значи да се оскандалимъ още съ
първия си излетъ.
1
— Лзъ ще си нося отговорностьта. Само искамъ да ви предупредя. Предпочитамъ и да ме
арестуватъ, само и само да може детето ми да се
добере до лекаря, когото диря.
Пристжпи и другъ излетникъ около про
сителя:
— Право казва човъкътъ, г. Шишмановъ, че
четири деня еж малко. Лко питате мене, и мене.
ми еж малко. Защото, както и той, и азъ не за
излета съмъ дошълъ, а за работа. ТрЪбва да
отида до Добричъ, гдето имаме наследствена кжща,
която требва да се продава.
— Това е скандално отъ ваша страна. Всичко
това требваше да го заявите въ Варна, а не тука.
Вий ще попречите на ВСИЧКИТЕ добруджанци.
— Бждете добъръ, г. Шишмановъ, да удъл. жите срока на излета на седемь деня. Бждете.
Шишмановъ изгрухтв отъ изнемога и викна.
къмъ хората си:
Я, да видимъ кой още има да продава;
ИМОГЬ?
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Ефенди, — поклони се и скръсти ржце на гърди си една отъ десеттв кадъни, които бъха
дошли,— Шишманъ-ефенди, ний нъмаме имотъда продаваме, ала имаме дъщеря да женимъ въ'т
Шабла, та молимъ поне за седмица време.
— Л пъкъ азъ, — пристжпи другъ — азъ ижена ми имаме да дЪлимъ бащини ми ниви, та^
даже и седмица ни е малко, ако искате ' да
знеете.
' •
.'.
—
•,
^ а затова, — пристжпи другъ проситель,

— затова г. капитанъ Шишмановъ, молимъ да
удължите срока на престояването ни.
,,^
— Защото, — пристжпи другъ, — пъкъ азъ
имамъ нужда да прибътна чакъ до Силистра.
— Пъкъ азъ съвсемъ друго искамъ да ви"попитамъ: ще ли можемъ да си накупимъ ^малко
копринени работи. Казватъ, че тука тЬ били много
евтини, та поне разноските си. . .
Точно въ този моментъ пристигна единъ
щедро галуниранъ, униформенъ човекъ, съ екселбанти презъ рамо, последванъ отъ нъколко вой
ници и стражари, който се обърна къмъ множеството
— Кой е водачътъ?

— Лзъ! — поклони се Шишмановъ и му по
даде пжтния листъ съ списъка на излетниците.
Прегледалъ списъка, униформениятъ човъкъ,
който се оказа местниятъ околийски управитель,
ръзко рече:
— Защо немате виза отъ румънския ни
консулъ?
— Така сжщо и онези, които бЪха пристиг
нали отъ Балчикъ въ Варна, нямаха виза отъ
българския ни консулъ.
— И то, поради простата причина, че въ
Балчикъ н^ма български консулъ, нъма такъвъ и
въ Добричъ, нЪма такъвъ и въ Кюстенджа, —
усмихна се вежливо, околийскиятъ управитель. —
Л вий въ Варна имате на свое разположение ру
мънски консулъ и можехте да се обърнете къмъ
него, за да удостовери какви лица стжпватъ въ те
риторията ни. Кой ще носи отговорностьта, ако
съмнителни лица влЪзатъ въ държавата ни? Подписътъ на нашия консулъ винаги гарантира, че
само благонадежни хора стжпватъ въ държавата ни.
Шишмановъ вдигна вежди, сви устни и остана
като закованъ: той не очакваше такава изненада.
Но съпоставилъ онова, което бЪха поискали преди
петь минути мнозина отъ излетйицитъ, и това,
което му представяше околийскиятъ управитель,
Шишмановъ въ дъното на душата си съзна, че
румънецътъ му дойде въ помощь срещу страш
ните молби на излетницитЬ, които искаха да опорочатъ още първия излетъ. Съпоставилъ въ себе
си всичко това, Шишмановъ нищо не възрази на
репликите му и само кжсо помоли:
— Тогава бждете добъръ да ме посъветвате
какво да направимъ!
— Ще се върнете въ Варна веднага, ще
вземете визата отъ румънския консулъ и пакъ
заповядайте!
Каточели отъ ШишмановигЬ плешки се сто
вари огроменъ товаръ, и той назидателно изгледа
онези, които б-вха изявили претенции да се ширнатъ изъ Добруджата по свои работи и, като сг
обърна къмъ румънеца, рече:
— Не можемъ да се върнемъ веднага, защото
бензинъ липсва за мотора ни.
— Ний ще ви дадемъ бензинъ колкото
искате!
— Хората ни еж гладни! — направи втора
реплика Шишмановъ.
У .
— Край пристанището има много гостилници,
гдето изобилно могатъ да се нахранятъ хората ви.
Друго?
— До колко часа ще ни позволите да пре*
стоимъ по гостилниците ви?

- /Нцлки С4*еч^»
— Докато се мръкне! Щомъ мръкне, и вед
нага требва да отплувате.
— Благодаримъ! — Шишмановъ сърдечно
стисна ржката на румънеца, който веднага се
обърна къмъ стражаритБ и имъ даде наставления:
— Разрешавамъ на излетниците да отидатъ
по гостилниците, гдето могатъ да се нахранятъ и
да се срещнатъ съ своите си. Съ всека група
излетници ще има по единъ стражарь, а така сжщо
и за единиченъ излетникъ пакъ ще поставите
стражарь да го придружава.
— Благодаримъ. . . благодаримъ! — замърдаха уста и ржце къмъ околийския управитель отъ
излетницитЪ, които разбираха румънски. — И на
това сме благодарни. . .
И, както преди три седмици бъ- станала про"чувствена срещу между роднинитв въ Варна, сжщо
такава среща стана и тука извънъ изхода на
•скелята.
А следъ това свои съ свои отседнаха по гос
тилниците, по кръчмите, по сладкарниците, а нЪкои даже успаха да отидатъ и до бившите си
.жилища. *
И чакъ когато слънцето почна да залезва,
едва тогава стражарите започнаха да подканватъ
излетницигЪ къмъ пристанището.
Насъбрани се всичките седемдесеть и двама
излетници на скелята, а следъ прочитането имъ и въ
•фелуката, Енчулеску се яви за втори пжть на ске
лята и се извини за неуспеха си да изпроси да
бждатъ пуснати и отъ своя страна имъ препоржча
Да сторятъ онова, което имъ бе посочилъ околийскиятъ управитель.
Я следъ като пустнаха изпращачите на ске
лята, цЪла тълпа, може би отъ около хиляда души
•и повече, изпращайки фелуката, всичките гръм
наха въ единъ глесъ:
— Върнете се, вземете румънската виза и
Утре отново ще ви чакаме!
Галата пропука съ мотора си на югъ въ
тъмнината. . .
Я следъ няколко часа той се завърза на вар
ненския кей.

т

На сутриньта рано Шишмановъ намери фрегатъ-клубния председатель, докладва му за всичко,
разтвори списъка на излетниците си и съ моливъ
въ ржка. започни да отбелязва:
— Този, този, този, тая, тая, този, тая требва
да ги отчислимъ и ще имъ върнете парите, инъкъ
ще опорочимъ екскурзията.
— Какъ ще ги отчислимъ, бе брате! Не ставай
дете! Не се амбицирвай! Та това еж шесть хиляди
левчета, които ще изгубимъ. Н-вма да ги отчисля
ваме! Па най-после българи сме. Такива сме си.
Та кой българинъ ще тръгне на екскурзия или на
конгресъ, или на съборъ, или на панаиръ безъ да
не реши да отиде да си управи или нареди некоя
работица? Та именно тамъ е целата примамка на
излета ни, я! Тамъ именно—че могатъ да си свършатъ некоя работица. . . Пъкъ най-после, щомъ
работата е за срокъ'отъ седмица, нека тогава
седмица да продължи излетътъ. Н"Ьмада я купуваме
седмицата я! Времето ни е безъ пари. Седмица —
седмица! Немамъ нищо противъ това. Пъкъ азъ
ще дойда на скелята, ще имъ скръцна, както си
знамъ, па нека нъкой да посмее да остане въ Ру
мъния! Я ти, драги мой, бътай сега при консула и
му обещавай каквото иска, защото утре на всека
цена тръба пакъ да потеглите, инакъ съвсемъ ще
се оскандалимъ! Бътай!
— Така да бжде! — склони Шишмановъ.
На другата сутринь всичкитъ излетници отново
бтьха амбаркирани на фелуката, а фрегатъ-клубниягь председатель отъ височината на кейовата
стълба, като имъ държа едно кисело словце,
скръцна имъ съ зжби, закани имъ се съ юмрукъ и
ги отправи на пжть.
Вместо четири деня излетниците престояха
осемь деня на румънска територия.
Я на деветия день сутриньта на връщане,
като ги преброиха въ фелуката, оказаха се съ
осемь души по-малко. Така и заминаха съ липсата си.
Следъ седмица липсалите осмина пристигнаха
въ Варна презъ сухоземната граница, изпратени
отъ румънците по етапенъ редъ.
И оттогава насамъ, може би, заради тези
осемь непослушници, излетите Балчикъ—Варна и
обратно не можаха да се затвърдятъ.
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Воденъ спорть
Водниятъ спорть обема въ себе си всички
видове тЪлесни упражнения, които се извършватъ
върху вода. Къмъ него сподатъ: плуване, скачане
въ водата, водна топка, спасяване давящи се, гре
бане, в Ьтроходство и плъзгане задъ моторни лодки.
Всичките тия видове воденъ спорть еж вече
засегнлги у насъ и се упражняватъ въ по-малка
или голЬма степень, въ зависимость отъ МЪСТНИТЕ
условия и личностите, въ чийто ржце е поверено
ръководството имъ.
1) Плуиане. Хората плуватъ отъ незапомнени
времена. Какъ еж плували нашитъ прадъди въ да
лечното минало, намъ не е точно известно, но отъ
описаното въ историите, останалите рисунка, барелиефи. украшения и пр., се вижда, че още отъ
времето на асировавилионцитъ, та дори и до наше
време начинитъ на плуването не еж се изменили
чувствително. И тогава се е плавало нъщо подобно
на сегашнигЬ начини кроулъ, гръдно, моряшко и
пр., а за почивка (при ДЪЛГИТЕ плавания) е било
използувано тръбното спокойно плаване.
За сега нзпъкватъ главно два начина на плу
ване: к р о у л ъ — з а бързина и г р ъ д н о (на гърди,
брусгь)—за големи разстояния. Кроулътъ може да
се плава на гърди и гърбъ.
Въ спорта плуване повече отъ половината е
изкуство, п останалата часть — телесни усилия. За
да може да се усвои правилно и добре това изку
ство, плулецътъ трЬбвп първомъ да се научи пра
вилно лп плувп, че тогава да се впустне да гони
скоростигЬ. Тоя, който тръгне неправилно, не само
че ммкогл не ще достигне ГОЛЕМИТЕ скорости, но
и не ще придаде нищо положително за дълговре
менното закрепване на гЬлото си, напротивъ, ще
похпби първомъ сърдцето, а оттамъ и целото си
тклесно здраве, както това става съ нъкои отъ
земните спортове, дето добри спортисти, следъ
4—5 годишно спортуване, ставатъ инвалиди не
само за спорта, но и за себе си.
При плуването требва да се обърне особно
внимание както на ритмичното движение на ржцетъ и краката, така и главно на ритмичното ди
шане: ритмичното и дълбоко дишане при плува
нето дава правилно движение на сърдцето, пра
вилно кръвообръщане, а оттамъ и крепко здраве
за дълги години — до дълбоки старини.
Плуването се извършва въ водата, а отъ това
и топлината на тъпото остава постоянна: нъма из
потяване, притопляне, приливи на кръвь и пр.
Дишането, както и при всички останали видове
воденъ спорть, става много близо до водната по
върхнина — на неповече отъ единъ метъръ, дето
(споредъ мненията на хигиенистите) разните вред
ни микроби не могатъ да виреятъ или еж въ наймалко количество, въ сравнение съ всички други
мъхта за спортуване.
Плуването, освенъ телесното здраве, укрепява
волята на плувеца и го обезстрашава отъ водата,
което качество е необходимо постоянно за всъки
човекъ, а особно за въ време на война, когато
требва да се преиинавагь водни препятствия. Вою
ващите днесъ войски сЬкашъ не сръщатъ никакви
пречки въ многото водни прегради, които преминзватъ. Това е така, защото тамъ въ вевка казар.

ма има плувни мЪста и обучението въ плуване
тамъ е еднакво застжпено, както и стрелбата съ
пушката. У насъ, лесно и евтино, могатъ да се пригодятъ условия за подготовката на ьсички българи
въ плуване.
2) С к а ч а н е т о въ водата става отъ различни
височини и по различни начини. То развива особ
но силно смълостьта въ скакача и пластиката на
тъпото му.
3) В о д н а т а т о п к а е хазена въ водата. Тя
требва да се упражнява следъ правилното обуча
ване въ плаването. При нея се развиватъ съобразителностьта, смълостьта и пъргавината натвлото.
Плуването, скачането и водната топка, се
упражняватъ въ вода, дълбока надъ О.8О м., чиста,
и топла отъ 15 до 30 градуса. По-студената вода
затруднява движението на кръвьта, а по-топлата
го усилва. И едната и другата топлини еж вредни
за спортуването въ тъхъ. Тия води, особено ТОП
ЛИТЕ, могатъ да бждатъ търпени при обучението
въ плаване, скачане и водна топка, но за спорту
ване — не.
Най-добра подготовка въ плаването и упраж
няването на тоя спорть става въ плувнитъ басей
ни, които требва да отговарятъ на известни усло
вия: да еж четвъртити, съ отвесни стени, дълбоки
надъ О.8О м., дълги 25, 33.3, 50 и 100 метра и ши
роки 10—20 м. Дължината на басейна требва да
е такава, че като се взематъ нъколко дължини, да
даватъ 100 метра. Това се прави за улесняване
на спортуването.
Въ насъ има вече доста плувни басейни, които
еж собственость на Б. н. м. сговоръ, на общини и на
частни лица. Морски сговоръ има готови свои ба
сейни въ Варна, Русе, Ломъ, Врац5, Горна-Джумая,
Пловдивъ, Казанлъкъ, Сливенъ, Ямболъ и Бургаск
въ строежъ — въ Шуменъ и Плъвенъ. Въ остана
лите населени мвста Морскиятъ сговоръ използува
общинскитъ и частни плувни басейни, дето срйш.8
различенъ приемъ и улеснения.
Плуването дава най-правилно развитите И
красиви тЪпа; особно въ женитв тъпата ставагьидеални.
Б. Н. М. С. за сега йма около 5000 младе*1*
упражняващи плувния спортъ.
С.*1:'.^'^ ^
4) Г р е б а н е т о
дава сжщата полезность в>
развитието на ТБЛОТО. Съ него по-скоро се достигатъ желанитЬ резултати, но за него, освенъ(."вода
за плаване, тръбватъ и лодки, които струватъ до
ста средства, а последните у насъ еж въ многоограничени количества. За сега гребането се упра#-
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нява въ всички крайморски и дунавски градове и има най-много кжлящи се. Тая служба е още
огь вжтрешностьта въ В. Търново, Пловдивъ, Лу- въ началото си, но се разраства бързо и прппнлно,
«овигъ, София, Дупница. Клоновете на Б. Н. М. С.
7) Задмоторинягь споргь е пльягане на яод.
атъ общо около 140 специални гребни спортни ни шейни (особенъ пидь ски) запь моторни яоякн,
•тадки и около ЗООО членове, занимаващи се съ движещи се обикновено съ голЬми скорости. Той
фебане.
развива тг.лото, емг.лостьта и съобрлзителностьтя
на спортиста.
5) В е т р о х о д с т в о . То се упражнява въ по
ЦЬлиятъ водень споргь, съ венчкитг, му от
роните водни басейни — морето, езера и рйки. дели и подотдели, се намира подъ главното ржкоеГ 0 с о б н о
се
обо" °
развива самообладанието, сь- водство на Б. н. м. сговоръ — негопиятъ Спор«Иа И Т е Л Н 0 С Г Ь Т а и волята. То се извършва съ спе- тенъ отдйлъ, конто се състои отъ председатель и
всицНИ В * т р о х ° Д н и лодки или кораби или съ почти по единъ ржководитель — техникъ-специалнегъ —
гп„ КИ г р е б н и лодки, на които могатъ да се приза вс^ки отдЬлъ отъ водния споргь.
г
°Дятъ ветрила.
Водниягь споргь се провежда огь клоновегЬ
под
^ п а с я в а н е на давящи се. То е по-скоро на Б. Н. М. С. — ГБХНИГБ спортни отреди, сьстояДз д ° Т о в к а н а всички спортуващи или не, да могатъ ще се отъ председатель, назначенъ огь управата
ДавяиДаТЪ П ъ р в а помощь—да извадятъ отъ водата на клона и толкова помощници — главатари на
С6 ч о в Ь к ъ Т а я
въ вс
'
служба е вече застжпена спортни чети, — колкото отделни чети има въ от
Ичкк
мЪста,
дето
организирано
се извършва реда. Четигв се състоягь огь групи спортисти,
Хжпа
лата Н е Т °' ^ о н е ж е и в ъ нЪкои такива мЪста мина- упражняващи отделните видове споргь. При мно-*
Годин
а бъха допустнати удавяния на хора, Б. го спортиста въ плуването, и за поощряването на
н,м
%жб Г ° В 0 Р Ъ О Т Ъ т а я г ° Д и н а постави спасителната състезателния духъ, може да се допусне основава
"Дапн!1 Н а н о в и о с н ° в и : открива„ специални без- нето и на подчети като напр. подчета на едикоя
Освен К у р с о в е з а подготовката на спасители. си гимназия, на Б. н. банка, на ж. п. чиновници
« 0ве / ъ Т а я подготовка, въ местата дето има кло- и пр. Подчетата требва да има най-малко 20
^ална Т ° е В Ъ п о ч т и всички градове) урежда спе- спортуващи (а не само числящи се) членове.
Морскиягь сговоръ е силенъ привържемикъ на
К0!»то ^ У ^ б а по спасяването на давящигв се,
^ни * 6 ( а ( п о р а Д и липса на средства и подгот- масовото любителско спортуване и се бори съ
Се о г а н и ч а в
"^стат
Р
а само въ определяне всички сили и средства срещу прикрития професионализъмъ, който действува на спорта въобще
33 К я ш а н е
огтаснин,
> изследването им-ъ, отбелязване
като наркотичните вещества {опиуми, хашиши и
м ста и
«ето о ' *
забраняване на кжпанетои ходедр.) върху организма на човека: видимо го по
^ е л е н ° Л О т Ъ х ъ ; п р и г о т в я н е на места за кжпане на
добрява, но въ сжщото време похабява организма
«ди Н ъ " И е т о и подържане въ тия места поне по
на човека.
с
паситель и то поне въ това време, когато
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Скандинавската
7 априлъ. Презъ деня английски самолети открили при
Хорнсъ Рифъ големи германски кораби, отиващи съ голъмъ
ходъ иа северъ. Следъ получаване на това известие часть отъ
главните сили на Англия излязла въ морето.
8 априлъ. На разсъмване англофренски кораби завър
шили поставяна на трите минни заграждения въ норвежките
териториални води. Английските торпедоносци прекратили ко
рабоплаването при Молде и въ Вестфиордъ (проходътъза Нарвикъ източно отъ ЛофотенскигЬ острови).
Въ 8 часа останалиятъ отъ ескадрата ескадренъ торпедоносецъ .Оюигуогт" (1345 тона, построенъ въ 1935 година) е
билъ потопенъ около Лофотенъ отъ германски кръстосвачъ
придруженъ огь торпедоносецъ.
Презъ нощьта голъмо количество германски военни и
транспортни кораби напустнали пристанищата на Балтийско
море. Сутрнньта те минавали Големия Белтъ, а 6 военни ко
раба били забелязани въ Зунда. Въ 11 часа е било забелязано
го.тЬмо количество германски кораби въ Категатъ съ посока
северо-западъ.
'
•
Въ 13 часа транспортътъ ,Кю де Лапе1'го" е взриванъ отъ
полската подводна лодка „Орелъ" на изтокъотъХристиянзандъ.
На него е имало войскова часть. Загинали еж 150 души и 80
коня. Въ 15 часа при Осло-фиордъ английска подводна лодка
е взривала германски параходъ. Въ Скагеракъ е билъ пото
пенъ отъ английска подводна лодка германския параходъ „Кге{а".
9 априлъ. Презъ нощьта германските кораби поставили
минно заграждение въ Скагеракъ.
Германските войски минали датската граница и до вечерьта заели цълата датска територия. Копенхагенъ е билъ
,заетъ съ десантъ въ 8 часа.
Въ 4 часа 4 германски кораба встжпили въ бой съ фор
товете при входа въ Осло-фиордъ. Единъ германски торпедо
носецъ се иромъкналъ покрай Оскарсборгъ, но заседналъ. 28
см. батарея повредила кръстосвача .Видспег" (10,000 тона, по
строенъ презъ 1937 година), който следъ това се натъкналъ на
мина и потъналъ. Въ 8 часа 6 германски самолета бомбарди
рали летището Осло. Два германски торпедоносеца стоварили
200 полника въ Моссъ, 2000 души и 16 танка били стоварени
отъ единъ транспортъ малко по иа северъ и къмъ 15 часа
германците заели Осло.
Сутрнньта германски поененъ корабъ стоварнлъ десантъ
пъ Арсндалъ.
Христнзнзандъ е билъ бомбарднранъ отъ въздуха и отъ
кръстосвача „КагЬгппе* (6000 тона, построенъ 1927 година) и
е билъ заетъ съ десантъ. Скоро следъ това кръстосвачътъ е
билъ взриванъ отъ английската подводна лодка „Тгиап1\ Егерзундъ е билъ заетъ безъ бой. При Ставангеръ въ 13 часа се
завърззлъ кратъкъ бой, при който е билъ потопенъ норвежкиятъ
торпедоносецъ „Ае^г" и градътъ билъ заетъ. Два кръстосвача, 2
торпедоносеца и вероятно транспорти стоварили въ Бергенъ
около 5000 души и го заели (Точги безъ съпротива. Същевре
менно германците слезли и въ Трондхаймъ. Въ 5 часа" два гер
мански торпедоносеца еж пеявили при Нарвикъ и потопили съ
торпеда опитващите се да се съпротивляватъ броненосци отъ
бреговата отбрана .Ког^е* и „ЕМЗУОШ". Следъ това войската,
намираща се на големия транспорта, приближилъ Нарвикъ отъ
предния день, ззпочнала да слиза.
ч
Английска подводна лодка потопила въ Категатъ герман• скня параходъ ,Атав!з",натовпренъ съ вжглнща.
-.
Следъ заемане на норвежките летища, германските въз
душни сили, особно изтребителите, започнали да прнлетяватъ
и получили абсолютно господство въ въздуха, Започнало се
прехвърляне на подкрепления, достигащи до 4000 души надень
чрезъ транспортни самолети.
Въ морето еж станали следните събития. Сутрнньта на
ззпадъ отъ Лофотенъ английската ексадра открила германски
кораби, които вероятно ех прикривали операцията при Нарвикъ.
Лннспннягь кръстосвачъ „Кепочт" (32,000 тона, построенъ
1916 год. съ 6-38 см. орждия) откри.ть огънъ отъ 17,000 метра
по германския лннеенъ корабъ „ЗспагпПсгх!* (26.0С0 тона по
строенъ 1937 година, 9—28 см. орждияТ съпровождан ь отъ
кръстосвача „А<1.Н|ррег".
. Германскнятъ корабъ ззпочналъ да отговаря следъ три ми
нути и сполучилъ да попадне въ цельтз, носе вьзползувалъ отъ
по-големия си ходъ н се отдалечнлъ. Англичаните забелязали
две попадения въ германския корабъ.
Когато дистанцията се увеличила на 23,000 м., герман
ските кораби се скрили задъ димни завеса. Действията на гер
манския отредъ еж. били правилни, защото англичаните еж би
ли съ по-силни подръжта, съ конто да се завърже бой да•лечъ отъ базата си е било неблагоразумно.

операция

Вторъ силенъ отредъ отъ английския флотъ, опитващъ
се да обходи германския отредъ отъ югъ, билъ атакуванъ къмъ
края на деня на паралела Гергенфортъ отъ отреди самолети»
Една голема бомба попаднала въ линейния коробъ „Кодпеу",
но неговата 16 см. палуба издържала. Два кръстосвача полу
чили повреди. Ескадрениятъ торпедоносецъ „Сшгкпа" (1070тона,
построенъ 1937 година) билъ потопенъ.
10 априлъ. Още предния день втората флотилия англий
ски ескадрениторпедоносци, блокираща Нарвикъ, получила заповедь да атакува пристанището, но поради донесението отъ
подводна лодка, че тамъ се намиратъ шесть германски торпе
доносеца (съпо борждия 127 мм.) било предоставено на началнгка на отреда да действ>ва по собствена инициатива. Въ 4
часа при лоша видимость и снегъ флотилията въ съставъ во
дача „Нагйу" (1505 тона 5 —12 см. орждия) и четири торпедоно
сеца типъ „Науоск" (1340 тона 4—12 см. орждия) влезла въ
Офортфиордъ, ширината на който на некги места не е повече
отъ 2 мили. Идващиятъ начело „Нагду" е билъ атакуванъ отъ
два германски торпедоносеца и обстрелянъ отъ брега. Съ сполучливъ торпеденъ изстрелъ той успелъ да се справи съ единъ
отъ техъ, но флотилията попаднала подъ съсредоточения огънь
на другите торпедоносци. Като получилъ неколко - повреди и
пробивъ въ турбинното отделение, загубилъ ходъ, „Нагйу" се
изхвърлилъ на брега и потъналъ на половина. Торпедоносецътъ
,Нип1ег" билъ потопенъ, „Но(5риг" получилъ тежки повреди и
билъ взетъ на влекало отъ торпедоносеца „НозШ", ко::то сжщо получилъ попадения.
*
Два немски торпедоносеца били извадени отъ строя.
Английските торпедоносци пустнали торпедите си по намира
щите се въ пристанището параходи отъ разни националности
и потопили 6 отъ техъ, а освенъ това и германския параходъ
„КаиепГеЬ" натоваренъ съ снарежение.
За прекжеване на съобщенията между Германия и Осло,
англичаните изпратили въ Скагеракъ големо количество под
водни лодки. Освенъ това самолетите имъ извършили две на
падения надъ германските кораби. Въ резултатъ па тези дей
ствия е билъ потопенъ параходъ „Ап1аге5", носящъ кавалерий
ска часть и авиатори, и още два други парахода.
.,• — -.
Заседналиятъ германски торпедоносецъ при Осло е билъ
повреденъ съ аеропланна бзмбз. Англичаните нападнали лети
щето въ Ставангеръ. Те признаватъ загубата на 6 самолета въ
единъ день.
Отъ друга страна 60 германски самолета атакували единъ
конвой при РнШ о{ Мсгау и района на Оркнейските и Шетланските острови.
Германските части заели Елверунъ и стоварили десантъ
на островъ Борнхолмъ.
11 априлъ. На разсъмване единъ английски торпеденъсамолетъ атткувалъ въ Трондхаймъ германски торпедоносецъ'. и
съобщилъ, че е попаднзлъ въ него. Въ 17 часа английски леки
кораби се ^питали да проникнатъ въ пристанището, срещнали
съпротива'отъ заетите отъ немците брегови батареи и се от
теглили.

•а-а^Аа&гШ^^Ттгм^д.У
Германскиять лииеенъ корабъ „Шарнхорстъ", който
води бой с ъ „Реноунъ" при Нарвикъ

Морски одбдо
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С*-:^-Английските кораби се държатъ при Намсосъ и еж за
ловили 3 германски миночистача и единъ го.ттмъ параходъ.
Ланкътъ „Скагеракъ* се е потопилъ при приближаване на ан
глийски кръстосвачъ.
Независимо отъ загубите на неколко нараходя, герман
ците продължаватъ да получаватъ подкрепления н разширяватъ
придобивките въ района на Осло.
Да се прекрати съобщението между Германия и района
на Осло не е тъй просто, защото ширината на опасната зона
— 130 мили, може да се пресече за една ношь даже отъ ко
раби съ малка скорость. Адмиралтейството съобщи за минира
не на огромната зона отъ Бергенъ до холандската граница и
презъ Скагеракъ и Категатъ до Мемелъ въ Балтийско море.
Съобщението до мореплавателите още не значи, че еж поста
вени мините, но че те могатъ да се срещнатъ тамъ. Зт дей
ствително заграждане на такава зона еж нуждии неколко сед
мици и то при спокойна работ на заградителит*. Минаването
на английските кораби на изтокъ отъ меридиана на Христианзандъ не е лесно поради германските минни полета и самолети.
Отъ 13-и немците започнали поставянето на тежки морски ба
тареи на датския брегъ на Скагеракъ и безъ съмнение, по
ставятъ и при Христианзандъ. Това ще имъ позволи да обЛнглийскиятъ линеенъ корабъ „Кепо\»п" въ действията стрелватъ пролива (ширина 60 мили — 111 километра).
при Норвегия
На 14-й англичаните съобщиха, че първото поставяне на
мини въ Балтийско море е завършено. Може да се предположи,
Откритата отъ разузнаването на 200 мили северо-западно че тамъ еж проникнали единъ или неколко подводни заградиотъ Трондхаймъ английска ексадра била нападната отъ гер тели, като еж разхвърляли н^коя и друга стотица мини, а
мански бомбардировачи. Споредъ германски сведения една възможно е мините да еж били хвърлени съ самолети. Оче
бомба попаднала въ хвърчилоносачъ и две въ единъ кръстос видно по този начинъ англичаните сметатъ да поставятъ мини
въ Скагеракъ, понеже до сега надводните имъ кораби не еж
вачъ. Англичаните опровергаватъ тези сведения, но споредъ и
стигнали
толкова далечъ. Заграждения отъ този родъ могатъ
съобщения отъ Америка и отъ Амстердамъ единъ английски да причинятъ
загуби, но не могатъ да спратъ движението на
кръстосвачъ отъ типа „Иоркъ" е потъналъ при тази атака.
корабите, тъй като има достатъчно миночистачи за борба съ
Норвежки торпедоносецъ потопилъ германския параходъ сжщитт».
„Маше", а английската подводна лодка „ЗреагШп" съобщила, че
13 априлъ. Около пладне лгшейниятъ корабъ „ШагерНе*
е потопила единъ отъ германските джебни кръстосвачи.
12 априлъ. Презъ нощьта английски самолети атакували (30600 тона, 8—38 см., 8-15 см., 40 зенитни орждия и 16 зе
германски транспорти въ Категатъ. Потопенъ е билъ единъ нитни картечници), имащъ за авангардъ петь ескадренн торпе
инкъ и повреденъ другъ параходъ. При Християнзандъ е ста- доносци съ миночистачи и не по-малко отъ четири ескадренн
налъ въздушенъ бой между английски бомбардировачи и гер торпедоносци въ охрана, влезълъ въ тесния Офортфиордъ
мански изтребители, при който споредъ английски признания (Нарвикъ). Насреща му излезли 6 германски ескадренн торпедо
носци и влезли въ бой съ английските отъ типа „С05$ак* (8—
•« свалени 10 английски и 5 германски самолета.
120 мм. ор.). Германцит* еж били подържани отъ полска ба
Немците съобщаватъ, че една подводна лодка е пото- тарея
единъ самолеть. Разбирз се, теисежбнли от, състоя
шиа на северъ отъ Шетланскит* острови единъ английски ние даиокажатъ
дълга съпрг.тивз па влизащия пеликянъ, чийто
1я я° СВаЧЪ Т и п ъ " Г л а з г 0 "- Англичаните не признаватъ тази снаряди буквално еж кжсалн на парчета германските торпедо
агуоа, но е известно, че презъ гЪзи дни единъ кръстосвачъ е носци Целиятъ германски отредъ е билъ унншожеиъ. Н*м«мтучилъ повреждения.

/Папски шЪьфь
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пит* загубили 6 голЪми ескадрени торпедоносеца отъ типа „Н.
1Л<1етапп* отъ двадесетте намиращи се въ Нарвикъ. у гер
мански, английски и чужди параходи били потопени.
Английските торпедоносци „Соззак", „Езкшю и още
едииъ ех получили повреди.
Немците започнали усилено ловитба на английски под
водни лодки въ Скагеракъ и, по т*хни сведения, за три дена
бж били потопени 8 лодки. За сега англичаните признаватъ за
губата само на ,ТпШ1е- (1090 т.), но не може да се откаже, че
въ последно време дейностьта на подводните лодки се намали.
14 априлъ. Въ време на въздушно нападение надъ Бергенъ английски самолети потопили единъ германски параходъ.
Германските мотозирани части заели Хонефосъ.
15 априлъ. Съюзни войски слъзли въ Харстадъ (60 клм.
на северъ отъ Нарвикъ. Бодое (южно отъ Нарвикъ) е-заетъ
норвежци, намиращи се въ връзка съ англичаните, чийто
флотъ блокира Нарвикъ отъ къмъ море.
16 априлъ. Германците заели целия желъзенъ пжть отъ
Трондхаймъ до границата. Завършило се разчистването отъ
частитъ на 1-ва норвежка дивизия юго-източно отъ Осло и е
възстановено жел-Ьзонжтното съобщение съ Швеция. Конгсвингеръ е заетъ отъ немците. Ш-та норвежка дивизия сложила
оржжиею си около Христианзадъ.
Може да се счита, че всички крупни кораби отъ герман
ския флотъ еж напустнали западния бръгъ на Норвегия и се
базиратъ на Скагеракъ и Хелголандския заливъ. Въ фиорда
Трондхаймъ еж останали торпедоносци, при Бергенъ и Гардангеръ-фиордъ се намиратъ малки кораби и торпедни катери, за
лавящи остатъците отъ норвежкия флотъ.
17 априлъ. Сутриньта въ продължение на часъ и 20
минути английските кръстосвачи еж обстрелвали летището Ставангеръ чрезъ коректировка на стрелбата отъ аероплани. По
вредени били 4 германски самолета. На обратния пжть отредътъ
е билъ атакуванъ отъ самолети. Единъ кръстосвачъ отъ 1С00О
тона получилъ тежки повреди, но се завърналъ въ базата си.
Пострадалъ е сжщо ескадр. торпедоносецъ „ЕсИрве*. По гер
мански сведения още 4 бомби еж попаднали въ други кораби.
Оповестените резултати отъ смелата бомбардировка на аеродрума изглежда не съответствуватъ на действителностьта. Ан
глийски самолети еж констатирали следъ това, че на аеродрума
се намирали много неповредени германски самолети.
18 априлъ. Германските катери унищожили единъ малъкъ норвежки торпедоносецъ въ Гардангеръ-фиордъ.
19 априлъ. Съюзническите войски започнали да слизать
въ Намсосъ (крайниятъ пунктъ на железницата Андалснесъ—
Ромсдалфиордъ) и малки части еж слезли при Лафдалсъ (Согнефнордъ). Само въ първия пунктъ има малки пристанищни
приспособления, но при входа на Ромсдалфиордъ се намира
малкото пристанище Молде, което ще служи вероятно за раз
товарването.
Независимо отъ лошото време, германските самолети
бомбардирали местото на стоварването въ Ромсдалфиодъ и
споредъ сведенията имъ еж потопили или повредили съ бомби
два кръстосвача и 4 транспорта.
Германските войски заели островите предъ Бергенъ.
Англичаните съобщавагь, че подводните имъ лодки еж. пото
пили два транспорта.
20 априлъ. Германските въздушни сили бомбардирали
района на Андалснесъ и Намсосъ, кждето унищожили гарите
и пжтищата. Въ Рамсдалфиордъ билъ повреденъ съ бомби
единъ кръстосвачъ. Въ Намсосъ е потопенъ единъ въоржженъ
щшочистачъ, и на единъ транспортъ избухналъ пожаръ. Северо
източно отъ Шетландските острови е билъ каточе ли потопенъ
отъ подводна лодка едннъ отъ полските торпедоносци.
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Ннглийскиятъ торпедоносецъ „Харди" потъва; обслугата му се спасява на бръта
Поради засилване на германската противовъздушна от
брана въ Норвегия, англичаните започнали, да правятъ нападе
нията си нощемъ,и освенъ Ставангеръ и Христианзандъ бом
бардирали тази нощь датското летище Аалборгъ. Английски*
кораби започнали почти ежедневна бомбардировка на района
на Нарвикъ, кждето немците иматъ отделни самолети.
21 априлъ. Съюзническите десанти започнали да се Раз"
пространяватъ въ вжтрешностьта на страната и заедно съ нор
вежките войски заематъ вжзловите станции Домбасъ и Старенъ.
Въ продължение на 6 часа германскитъ въздушни сили бомбар
дирали мъстата на стоварването и железните пжтища. Домбасъ
е разрушенъ. Споредъ германски сведения единъ английски
торпедоносецъ билъ повреденъ и два транспорта потопени.
Германските войски, настжпващи отъ Осло, заели Рена,Лилихамеръ и Гжоевикъ.Ликвидацията на норвежките войски
въ южна Норвегия е къмъ края си. Възстановено е съобще
нието но брега между Осло и Ставангеръ.
22 априлъ. Английски самолети обстрелвали въ проДМ'
жение на два часа летищата при Осло, Ставангеръ и АалборгъАнглийските войски заели Стеинкжеръ, но атакувани огь
фронта, обходени съ десантъ вжтре въ Трондхаймъ-фиордъ »
обстреляни отъ германските торпедоносци, т* се оттеглили на
10 километра на северъ. Авангардътъ на съюзните войски отъ
Андалснесъ влезълъ въ съприкосновение съ германците се
верно отъ Лилихамеръ.
Споредъ германски сведения потопенъ е единъ англий
ски торпедоносецъ, а другъ е повреденъ.
При Аалзундъ билъ потопенъ единъ транспортенъ к0"
рабъ, а на другъ избухналъ пожаръ. При Стадландеръ герман
ска подводна лодка е потопила транспортенъ корабъ, намирай*
се въ конвой.
.
23 априлъ. йюредъ германски сведения самолетит* по
вредили единъ торпедоносецъ при Намсосъ, другъ и два тран
спорта при Андалснесъ и пръчели на движението на сък*Ш1ТЯ ВОЙСКИ.

ННГЛИЙСКИЯТЪ торпедоносецъ „НокШ"
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Английски самолети атакували германски конвой въ Категатъ и бомбардирали островъ Силтъ и други летища.
24 априлъ. Германски войски бързо се движатъ по пр
тежение на шведската граница съ подръжка отъ моторизиран»
части. На 30 килом. северно оть Нарвикъ германските част»

/Ньрски ио&цл
;вл*зли въ допиръ съ големи съюзнически сили. Германските
самолети повредили единъ английски кръстосвачъ и други ко
раби. Въ западната часть на Скагерзкъ германските стражеви
катери еж били атакувани отъ френски ескадрени торпедоносци
и два катера еж били потопени.
25 априлъ. Германскит-Ь моторизирани части стигнали
до Тинсетъ и Роеросъ (350 километра на северъ отъ Осло).
Първите английски изтребители, прилетели до бръга отъ
авионосецъ, влезли въ бой съ германската авиация. Споредъ
германски сведения, самолетите имъ попаднали въ единъ ан
глийски миночистачъ и три транспорта.
Английските кораби се опитали да проникнатъ въ Тронд.хаймъ-фиордъ.
Английски самолети атакували четири германски тран
спорта при Ставангеръ и други 10 въ Осло-фиордъ.
Единъ датски и единъ латвийски парзходъ загинали при
Орезундъ
26 априлъ. Германската моторизирани колона стигнала
до Нипласъ (10 километра огъ Рофосъ по направление къмъ
•Сторенъ) кждето е задържана отъ норвежците при разруше
ния мостъ на реката. Две други колони отъ Алвдалъ и Тинсетъ
се движатъ на западъ се цель да излъзатъ на станциите Хжеркинъ и Улсбергъ по железния пжть Домбасъ-Сторенъ. Коло
ната идваща отъ Лилихамеръ преминала Квамъ (80 клм. южно
отъ Домбасъ). По направление на Бергенъ, германската колона
срещнала норвежека съпротива при Нессъ (161 клм. отъ Бер
генъ). Съ действия въ района на Гардангеръ-фиордъ Н-БМЦИГБ
заели железницата до Восъ (60 клм. отъ Бергенъ). На северъ
Нарвикъ немците водятъ-бой съ"норвежски бзталионъ. Споредъ
германски сведения германските самолети повредили единъ
английски кръстосвачъ въ Согне-фиордъ.
27 априлъ. При все, че е засилена противовъздушната
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отбрана на съюзниците и еж се появили английски изтреби
тели, германската авиация владее въздуха. Тя е бомбардирала
наново всички пунктове за разтоварване и пжтнщата, водещи
къмъ фронта. Градъ Намсосъ е изгорълъ. Отъ друга страна
съюзническата авиация ежедневно бомбардира германските
летища.
Въ района на Намсосъ се намнратъ френски алпийски
стрелци и английски войски, които продължавал, да получавал»
подкрепления.
На 22-й на фронта северно отъ Трондхаймъ боеве не е
имало. На 50 клм. на югоизтокъ отъ Домбасъ германската ко
лона е спрена отъ англичаните.
Единъ параходъ отъ неизвестна нанноналность е потъ
на лъ въ Орезундъ.
29 априлъ. Германските колони наближили Хжеркинъ
(30 клм. на северонзтокъ отъ Домбассъ) и Улсбергъ, кждето
се завързалъ бой съ английските войски. До сега тези колони
еж срещали" слаби норвежели части.
По направление на Бергенъ германците еж напреднали
съ 30 клм. Настжпващите немци отъ другия край на железни
цата еж заела станцията Мирдалъ и скоро ще се съединятъ съ
другите части. Споредъ германски сведения, за изтеклите 48
часа самолетите еж повредили или потопили 4 английски кръстосвача и 18 транспорта или спомагателни кораби. Англий
ското адмиралтейство отъ своя страна опровергава тези сведе
ния и признава загубата само на два миночистача.
Съвършенно е невъзможно да се следи за истинските .
резултати отъ германските атаки. Наблюдепието отъ самоле
тите при боева обстановка е много мжчно, а освенъ това бол
шинството отъ летците не еж моряци и слабо познавагь типо
вете и характера на повредите на корабите, както и осо
беностите на маневриранията имъ.
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Изъ, д е й н о с т ь т а на Варненския морени сп. отредъ
.' , " а 16 юний т. г. въ басейна на пристанището се състояха
греони състезания между учениците на мжжкчта, ржководени
тъ мичманъ Давидовъ, съ съдействието на пом. ржководителя
Добринъ Василевъ.
^ 3 г р е б а н е с ъ шесторки на 1,500 м. се добиха следните
а) 10 м. 21 е. У-б класъ—лодководачъ Ангелъ Ангеловъ,
••греощ В. Василевъ, Н. Юруковъ, В. Родевъ, Ив. Василевъ, Л.
1уневъ и Р. Радевъ;
т , б) 10 м. 21 с. УИ-г класъ —лодководачъ Н. Бояджиевъ,
Л Бъч
Т,Й
варовъ, Л. Куцаровь, Б. Петковъ, Ст. Начевъ, Д.
Табаевъ и М. Даскаловъ;
10 м 29 с
ГПРЙ Ч "
' У 1 " г к л а с ъ — лодководачъ В. Петровъ,
уеоци
Хр.
Димитровъ,
Ст. Стамболиевъ, К Колевъ, В. Лесовъ,
• ^емировъ
и Св. Георгиевъ;
г
) И м. 11 с. У1-а класъ съ лодководачъ М. Желевъ;
У 11 м. 35 см. У-ж класъ съ лодкоподзчъ М. Желевъ.
ом,,
извършенъ неправиленъ завой У-в класъ бе изклюенъ
° " . класиране.
Даде • у Р И Т 0 обяви за победитель У-б класъ, комуто бе прена статуетката на мжжката гимназия за сезона 1940 г.
па 12 юлий т. г. по покана на Туристическото д-во

.Родни Балкани", Варн. морски спортенъ отредъ взе участие
въ традиционното му празднепетво съ две гребни лодки. Из
върши се молебенъ. Поднесоха се поздрави и благопожелания
отъ страна на отреда. Следъ това се състояха гребни състеза
ния между две групи отредници. Родио-балкашш не можаха да
взематъ участие, понеже едиа часть отъ гребингЬ имъ се намиратъ въ войската.
Варнеискиятъ морски спортенъ отред?, ст. голкмъ иитсресъ следи живота на родио-балкашш н се радва на всеки техенъ успехъ. Чрезъ своята хижа, до самия бръгь иа Чсрноморе, отстояща на 25 клм. отъ гр. Взрнз, те привлшшъ много
посетители, които се опознаватъ съ чудно красивото ни край
брежие. Евтиниятъ морски превозъ създава възможности на
, много туристи и случайни посетители да опитатъ водния пжть,
който имъ доставя особена наслада и ги поставя въ непосредственъ досегъ съ морската стихия.
Отредншште предпочитатъ спортните гребни лодки, за
да дойдатъ на отмора въ хижата.
Особено приятно впечатление направи походътъ на чети
рите отреднишки платноходки, които гордо пореха вълните,
предшествувайки гребните лодки.
Черноморнцъ.
- л и ш и ^лиягалта.

ДИНЯМИКЛ яд.
ул. Московска № 7
Телефонъ: 2-33-38

СОФИЯ, п о щ е н с к а кутия № 190
З а т е л е г р а м и : Д и н а м и к а , София

ТЕХНИЧЕСКО БЮРО и ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Кораби и лодочни дизелови мотори
Пристанищни транспортни уредби, инсталации и машини
Мостови строежи отъ вевкакъвъ видъ (извършени предприятия:
Лспаруховия мостъ въ Варна и ферибоота въ Русе)
Котли, водни и парни турбини и парни машини
Всички видове желЪзни конструкции
ВъздухоопрЪснителни инсталации и хладилни инсталации.
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КАМЕНОВЪГЛЕНИ МИНИ
ПЕРНИКЪ
БОБОВ"Ь-ДОЛЪ
МАРИЦА
ПРОИЗВОДСТВО НА КАМЕННИ ВЪГЛИЩА
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 ъ и о к о л о гр. П е р н и к ъ

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

Вноски и поржчки за вжглища и брикети се правятъ навсЬкжде
вть страната чрезъ
1. Българската народна банка — преводна служба.
2. Българска земедкпска и кооперативна банка — преводна служба.
3. Телеграфо-пощенскитЬ станции — чекова сметка № 50.
4. ПопулярнитЬ банки.
г ; '
5. Банка Български кредитъ Я. Д. Ч
6. КасигЬ на държавните мини.

Ш
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сь специални формуляри, сь изчерпателното попълване на които става излишно
да се пише отдЪлно писмо—уведомление отъ страната на клиентигЬ.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ на ДЪРЖАВНИТЕ) МИНИ
ВЪ ГР. ПЕРНИКЪ
АГЕНЦИЯ. НА МИНИТЪ ВЪ СОФИЯ
ул. Раковски № 90 — Телефонъ 2-18-49.

й

щ
Ст. Ив. Ст.

Р а д о с т ь о т ъ морето
Пакъ съмъ вече край морето,
клшя се като преди,
ще поплавамъ до насита
въ чудно-бистритв води.

Ч А Й К И
Ширнало се е морето,
сякашъ нт5ма брегове,
а надъ него отъ небето
слънчо чайките зове.

Че преди една година
бъхъ азъ за последенъ пжть
тука, въ моя ненагледенъ,
етично хубавъ роденъ кжтъ.

И те литватъ среброкрили
рано, рано сутриньта,
първи ТБ да се окжпятъ
въ светло-синята вода.

Р. К|к п л и н г ь .

З а щ о китъггъ има такова гърло
(Приказка)

Това се случило отдавна, мое мило момче, наистина сръдъ морето салъ и на него морякъ и нищо
^КивЪлъ нъкога китъ. Той плавалъ по море и ялъ друго. Морякътъ билъ съ сини платнени панталориба. Ялъ той платики и бълуги, и пъструги и ни и съ презрамки (внимавай за презрамките, мое
селди, ялъ и лелитЬ на малките селди и моруни мило момче!), а отстрани на пояса му виси ловди червеноперки и твхнитъ сестрички. Закусвалъ : жийски ножъ и нищо повече. Седи морякътъ на
пон-вкога и съ пъргавите, чевръсти змиорки. Как- " своя салъ и краката си е спусналъ въ водата.
вато риба му попадала, такава ялъ. Огварялъ (Майка му е позволила да си поиграе съ боси
устата си, амъ! И готово!
крака въ водата, иначе той не би си игралъ, за
Тъй че, въ края на краищата, въ целото щото билъ доста уменъ и храбъръ).
море останала само една риба. Тя плувала наредъ
Устата на кита се разтваряла все повече и
•съ кита, край самото му дъсно ухо, за да не може повече, отваряла се все по-широко и по-широко,
Да я глътне. Само по този начинъ тя се спасявала. ; едва ли не до самата опашка. Китъгь погълналъ
по ето, той се изправилъ веднъжъ на опашката моряка и неговия салъ и неговите сини платнени
с
и и казалъ:
[ панталони съ презрамки) недей забравя за през
рамките, моля ти се, мило момче, добре помни
~~ Искамъ да ямъ!
" малката хитра рибка му отговорила съ тъ- -това!) и ловджийския му ножъ. Всичко потънало
въ този топълъ, тъменъ килеръ, който се нарича
ничъкъ и хитъръ гласъ:
Не си ли опитвалъ човъка, благородно и китовъ стомахъ. Китътъ се облизалъ ето тъй и три
; пжти се преметналъ на опашката си.
великодушно млъкопитающе?
—
Не,—отвърналъ
китъгь,
—
а
какъвъ
е
той
Но, морякътъ, който билъ уменъ и храбъръ,
на
вкусъ?
щомъ се намърилъ въ топлия и тъменъ килеръ,
— Доста е вкусенъ, — казала рибката,—само . нареченъ стомахъ на кита, започналъ да се обръ
че малко е бодливъ.
ща, да рита съ крака, да хапе, да драска, до чу
Е, добре тогава, донеси ми тука петь та-. ка, да тропа, да се мъта и най-после заситнилъ ве
ва, — казалъ китъгь и така ударилъ съ опаш- село хоро, така лудо заигралъ, че китътъ се поТа
си по водата, че целото море се покрило съ чувствувалъ съвсемъ зле. (Надъвамъ се, че не си
забравилъ за презраМКИГБ).
И казалъ той на малката бодлива рибка:
~ Достатъчно ти е и единъ! — извикала
— Не ми харесва човекътъ не ми е по вкуса.
елката,рибка. — Плувай къмъ петдесетия градусъ
Ве
р Н а ширина и къмъ четиредесетия градусъ Гъдълъ ми причинява въ стомаха. Какво да правя?
падна дължина и ти ще видишъ сръдъ морето салъ,
— Тогава кажи му да излъзе навънъ,—посъ
сала морякъ и нищо повече. Неговиятъ корабъ ветвала го малката бодлива рибка.
° т и Ш ъ л ъ н а д ъ н о т о т о й е облъченъ въ сини
Китътъ извикалъ силно сь своята собствена
атнени панталони и презрамки (не забравай
•уста:
носи сь себ РезрамкитЬ, мое мило момче!) Той
— Хей, ти! По-скоро напустни стомаха ми и
Длъи? И е ^ и н ъ ловджийски ножъ. Но азъ ~съмъ
Жна
Да ти кажа че този човъкъ е доста пред- дръжъ се прилично, защото страшно ме е гъделъ
и започнахъ да хълцамъ.
"*
ВИДЛИВ
въ
> уменъ и храбъръ!
— О, не; — казалъ моракътъ,—мене и тука
• Китътъ се понесалъ съ всички сили. Плувалъ ми е доста добре! Яко ти ме занесешъ къмъ
до ° Ш ъ л ъ До мЪстото, кждето му било посочено: моите родни брегове, къмъ бълитв скали на Лнцет„ ™Ридесеть градуса западна дължина и на глия, азъ ще си помисля тогава, дали да излъза
Десеть градуса северна ширина. И видълъ той
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или да остана въ стомаха ти. И той още по-силно ти не си ги чувалъ и азъ съ удоволствие ще ти г»
кажа. Той казалъ:
зариталъ съ крака.
Поставихъ а з ъ решетка
— Нъма какво да се прави, - к а з а л а хитрата
и запушихъ гърлото на кита!
рибка.—Заведи го въ родината му! Ти знаешъ, азъ
Съ тия думи той скочилъ на бръта върху
те предупредихъ още въ началото, че той е доста
дребнитъ камъчета и закрачилъ къмъ майка си,
уменъ и хитъръ.
която му позволявала да ходи по водата босъ. После
Китътъ послушалъ съвета й и се впустналъ на той се оженилъ и бмлъ доста щастливъ. Китътъ
пжть. Той плувалъ, плувалъ и все плувалъ, като : сжщо се оженилъ и билъ много щастливъ.
презъ цълото време съ опашката си и съ двата си;
Но отъ. този день и на в^чни времена въ
плавника, макаръ че много му додъвало и пръчило 1 гърлото на кита си останала решетката, която той
хълцането. Най-сетне въ далечината се показали не можалъ нито да преглътне, нито да изплюе.
^белитъ скали на Англия. Китътъ се приближилъ Заради тази решетка въ гърлото му попадала
* до самия брътъ и започналъ да си отваря устата; само дребна риба. Ето защо въ наше време кивсе по-широко, широко, много широко, съвсемъ товегЪ не гълтатъ хора. Т Б не гълтатъ даже мал
широко, и най-после казалъ на човЪка:
ки момченца.
—Време е да излЪзешъ. Тукъ има прехвърляне!
А хитрата рибка отплувала и се скрила въ
Най-близкигЪ станции еж: Уинчестеръ, Лшуелотъ,! тинята подъ самия прагъ на екватора. Тя си мис
Нашуа, Кини и Фичборо.
: лила," че китътъ й се е разсърдилъ и се страхува
'
Едва успълъ да каже: Фич! и отъ устата на ки-; ла да се мерне предъ очите му.
Морякътъ взелъ съ себе си своя ловджийски
та излЪзълъ морякътъ. Този морякъ, наистина, билъ»
доста уменъ и фрабъръ. Докато престоялъ въ ко-: ножъ. Той билъ пакъ съ СИНИГБ Си платнени пан
рема на кита, той не загубилъ времето си напраз талони, съ които се разхождалъ и крачелъ по дреб
но: съ ножа той насъкълъ сала на тънки дъсчици, нитъ камъчета край самото море, но .нъмалъ вече
поставилъ ги на кръстъ и ги вързалъ съ презрам презрамки. Тъ останали въ гърлото на кита. Съ
ките си (сега ти разбирашъ, защо не биваше да ТБХЪ той свързалъ тънкигЬ дъсчици, отъ които назабравишъ за презрамките, нали?) И така той на-; правилъ решетката. И това е всичкото. Ето краятъправипъ решетка, съ която преградилъ гърлото на на моята приказка.
Преведе: Л. Паспалеевъ.
кита. Освенъ това той изрекълъ вълшебни думи:
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Съдържание:
I. СлЪти събори — В. Игнатовъ, 2. Кога и какъ? — адмиралъ о. з. Вариклечковъ, 3. Заградната мина — В. П„ 4.
Една страрна нощь въ Фортъ офъ Форть — лейтенантъ В. Паспалеевъ, 5. Изъ лЪтнит-Ь радости на морето —
Петъръ Скорсцкн, 6. Балчикъ — Варна — П. А. Шишковъ, 7. Воденъ спортъ — кап. лейт. Г. Панчевъ, 8. Сканди
навската операция. 9. Изъ дейностьта на Варнен. морски спортенъ отредъ, 10. Радость отъ морето (стих.) и
Чайка (стнх.) — Ст. И. Ст., 11. Защо китътъ има такова гърло (приказка).

Р ц щ и и п н и т » : и8тиипу|. Иииимъ, д-ръ I. В. Пасилт, д-ръ И. Д. Снорчевъ и д-ръ Ст. Ив. .Бюпшъ.

И С И О В И Ч Ъ & Л Е В И А. Д .
Придворни доставчици
РУСЕ — СОФИЯ
фабрика за химически произведения и тенекиени издЪлия.
Телефони: Русе: 22-33 и 22-34 — София: 3-27-67.
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Анционерно дружество — Русе
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Телефон-ъ 25-55.
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Най-модерно уредени морски студени и топли бани. ««»

Все- к а к ъ в ъ в и д ъ морски спортъ.'Ручъ-банъ (водна пързалка).

Максимална лековитость.

Категоризирани и нормирани хотели, пансиони, вили, квартири и ресторанти.
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^кадневни концерти о б Ь д ъ и вечерь въ морското казино. Д А Н С И Н Г Ъ-Б А Р Ъ .
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Устройване морски тържества и забави.
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Музикални тържества.
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I :'К У р о РТ Ъ> „С В.
Прелестно кжтче край морския
8;;

КОНСТАНТИНЪ'

бръгь за истинска почивка и отмора.
Плаж ъ —
Джазъ. Дансингь. «Л
Първокласенъ ресторантъ.
морски топли и студени бани.
•и!
Хо
& Л О т е л а Ремонтиранъ. СтаитЬ снабдени съ течаща изобилна вода. Янгажиране стаитъ предварително. * >
Ц
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Р е д о в н а а в т о б у с н а в р ъ з к а с ъ града.
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Дружеството
подържа редовни съобщения огь черноморските пристанища
1
"—— страни Франция, Англия, Белгия, Холандия,
и Дунава до северните• европейски
Германия, Дания и пр.
.
Освенъ тая континентална линия, която се Подържа съ три първокласни
, линейни параходи типъ .Родина', дружеството подържа редовни и. извънредни
2 линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Турция, Гърция, Италиянските острови — Додеканеза, Сирия, Палестина и Египетъ,
като се посещаватъ попътните пристанища: Цариградъ^ Родосъ, Бейрутъ, Хаифа,
Александрия, Портъ-Сайдъ и Пирея.
Тия последни пжтувания давать възможность въ единъ срокъ отъ гм дни
най-много и сь разходи, които не надминаватъ ония,-необходими за преживяване въ страната за сжщото време, да се видятъ останките и паметниците на всички древни култури: египетска, асировави? лонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много огь които паметници, по своята величественость
ча и художественость, еж още недостигнати.
*
Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокЪ се извършватъ съ голЪми и луксозни параходи,
& „Царь Фердинандъ", „Шипка", „Варна" и „Бургасъ", при всички удобства за приятно и неусетно
3 пжтуване по морета, които съдържатъ безбройни природни красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мра3 морно море, Дарданелитв и осеяния съ острови ЛрхИпелагъ, много отъ които се издигатъ на хиляди
•* метра надъ морската повърхность.
3
Последното пжтуване дава възможность да се посетягь и всички свети мЪста на еврейската,
^ християнската и мохамеданската религия.
Никое друго пжтуване не може да даде толкова голЪмо разнообразие на неизгладими впечат
ления огь природата и творенията на човешкия гений въ неговигв най-всестранни прояви отъ нача
лото на човешката история до днесъ.
Дружеството подържа редовни * съобщения Два пжти презъ седмицата и между всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния бързоходенъ параходъ .Евдокия".
Освенъ горнигв редовни линии, дружеството презъ летните месеци прави и извънредни пжтувания отъ Варна до Цариградъ съ параходите „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" съ пре
стояване въ Цариградъ Ц-БЛИ три дни.
Пжтуването между двегв пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Презъ сжщитв л^тни месеци п/х „Евдокия" плава крайбрежно по специално разписание, съ
намалени тарифи и възможность да се посетягь всички пристанища отъ ЦБЛОТО българско крайбрежие
въ течение само на 36 часа.
'
"
'
.
'
•
' §?
И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до
Лхтополъ и обратно, пжтницигв нощувагь на параходите и, ако желаятъ, могагь да получавать
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 отд-вленъ проспектъ, който се
намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава царомъ при поискване
и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ.
I. Цените на билетитЬ за Александрия съ редовните съобщения, които се подържатъ двап жти.
въ месеца съ параходите „Бургасъ" и ,Ц. Фердинанд**, само отиване или само връщане, безъ храна еж:
I класъ — 4000, II — 3000 и III — 2000.
Презъ летните месеци, отъ 1 юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за оти
ване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на престоя
на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва:
• .
I класъ 6000 лв. II — 5000 и III — 4ООО лв., включително и храната.
II. Ценитв на билетитв по нашето крайбрежие отъ Варна д о Ахтополъ и обратно, съ
п/х .Евдокия", по петното разписание, отъ 15 май до 15 септемврий, съ право на нощуване въ Царево
§3
въ помещенията на съответната класа еж:
I класъ лв. 300; И — 240 и III 170 лв. безъ храна.
Ш. ЦенитБ на билетите до 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 огь лв. 1790 до 1390 споредъ положението на мъстата
И »• . 1380 „ 1О1О
„
1И »
.
. 665
За храната се плаща: По Александрийската линия: закуски — 22 лв обЪдъ — 70 лв. и
вечеря — 70 лв, а пъленъ дневенъ абонаментъ по 150 лв.
По крайбрежието огь Варна до Ахтополъ и обратно, презъ пътните месеци, пъленъ дневенъ
абонаментъ огь закуска, обедъ и вечеря — 80 лв.
До Цариградъ и обратно, презъ лътния сезонъ, само съ параходите, които правятъ екскурзии,
се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за цълото пжтуване — 452 лв
При редовната пжтувания — съ п/х .Евдокия" крайбръжно се плаща 'за закуска 15 лв., а за
обедъ и вечеря по 50 кв., а пъленъ абонаментъ — 100 лв.
Намаления: правятъ се само огь редовните тарифи, за отиване и връщане предплатено 15°/о»
връщане предплатено
за групи по-големи огь 25 души — по споразумение.
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