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Не чакай дасьздавашь флоть, когато те нападнатъ, защото не се копае
кладенецъ, когато ожаднЪешъ.
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Морскиягъ бой при Скагеранъ на 31 май 1916 год.
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„Кръстосвачъ ВЬло море

ЕДИНЪ, ДОСТОЕНЪ ЗА
— На 25 май 1916 год. нашиягъ
ПОХВАЛА ПОЧИНЬ.
флогь се сдобилъ съ първия български подводникъ № 18.
Въ края на май н. г., по благород
Обслужванъ отъ смалите българ- ния починъ на група ученици родоски моряци, подводникъ № 18 кръс- любци въ Велико-Търновската гимтосвалъ до края на Световната вой- назия начело съ Дофинъ С. Кисьовъ,
на предъ нашите брегове, и наредъ се образува времененъ комитетъ,
съ торпедоносците, водосамолетже, който има за задача да разиграе
бреговата артилерия и миннитЪ за- всредъ гражданството предметна
граждания, осигурявалъ надеждната томбола.
отбрана на крайбрежието.
Последната е подъ покровител
Презъ време на своите кръстос- ството и контролата на г.Търновския
вания предъ Кюстенджа, български- Околийски управитель. Състои се
ятъ подводникъ много пжти се из- отъ 800 билета по 3 лева съ 50 разлагалъ на нападенията отъ непри- лични печалби, между които и много
ятелските, руски и ромжнски торпе- предмети отъ морски характеръ.
доносци и водосамолети, и често е
Като се изключатъ разноските по
требвало да издържа съ своята уреждането на томболата и покуп
малка черупка на силните и сти- ката на предмети за нея, останалите
хийни морски бури; При единъ по- суми отъ чистата печалба ще послу
добенъ бушуващъ ураганъ, подвод- жать за увеличаване наличностьта
никъ № 18 билъ принуденъ, за да ка фонда „Кръстосвачъ Бело море",
се предпази отъ грамадното и неДействително, получената сума не
обикновенно вълнение, да предстои ще бжде особено голяма, но все
дълбоко подъ водната повърхность пакъ, тя подчертава горешото жевъ продължение на две денонощия, лание на групата добри синове на
като само благодарение на спокой- Отечеството, да подломогнатъ споствието и твърдостьта на неговия редъ своите сили, постройката на
командиръ и себеотрицанието на нодъ боенъ корабъ за българския
смелата си обслуга, избегналъ за- зоененъ флотъ, чрезъ засилването
гиването си върху скалите при носъ на който ще може да се постигне
Шабла, кждето го отнесла бурята. сигурната защита на нашите вод— На 30 май 1917 год. българ- ни граници.
Починътъ на учениците отъ Търските водосамолети успешно атакували неприятелското
водолетище, новската гимназия е действително
батареите и арсеналите въ гр. Су- достоенъ за похвала и назидание за
лина, като съ своите бомби-причи- останалите младежи отъ другите
нили на много места сериозни раз- учебни заведения въ Царството и
има като ржководно начало извесрушения и пожари.
тната
наша народна, твърде провди*
— Презъ месецъ май 1919 год.
съгласно мирния договоръ, била раз- ва поговорка, „Капка по капка, виръ
формирувана Беломорската часть става!"
Ако въ всека гимназия, въ всеко
отъ Флота на Негово Величество.
Поради тая явна неправда и до училише и въ всека организация се
днесъ българския народъ копнее има желанието да се подпомогне
за отнетото ни БЪломорие и откри- осжществоване целите на фонда
тия морски брегъ, посредствомъ ко- „Кръстосвачъ Бело море", макаръ
йто Отечеството има пълната въз- и съ твърде малка парична помощь,
можность да се свързва свободно то сумирането на тия многократни
съ всички близки и далечни страни дарения, безпорно ще нарастнатъ
въ скоро време въ достатъчна павъ света.
— За пръвъ началникъ на мор- рична наличность, позволяваща поската въздухоплавателна служба и стройката на новъ боенъ корабъ,
основаната на 10 януари 1916 год. чийто стоманена гръдъ гордо ще
водосаиолетна станция въ гр. Вар- разпенва водите на родното море,
на бе назначенъ л.ейтенантъ Пре- и ще бжде достоенъ бранитель на
нашето китно черноморско крайславъ Ляпчевъ.
брежие.
Последниятъ бе изпратенъ въ
— Всички суми, отнасящи се за
Германия за усъвършенствувание на
своите познания, гдето загина на фонда, да се изпращатъ на адресъ:
10 юни 1916 год. при едно летение фондъ „Кръстосвачъ Бело море"
надъ островъ Норденай въ Север- при Морската и Речна отбрана —
Варна, или направо до Б. з. к. банното море.
— На 12 и 13 юни 1913 год., мо- ка по влогова сметка на горното
ряците отъ Дунавската флотилия име, като едновременно се съобщапоставили минни заграждания въ ва на началника на Морската и речна отбрана—Варна.
залива Кавала и Порто-Лагосъ.

Редакцията благодари за следните постжпили дарения:
1. Варненското пристанищно
управление,сумата
. 236 лв,
2. К. Прахосковъ отъ Плевенъ, сумата . . . .
200 лв.
3. Никола Ангеловъ, с. Красново, сумата
. . .
50 лв.
4. Стойчо Трайковъ, гр. Варна, сумата
20 лв.
5. Невена П. Стоянова,
с. Ветрино, Варн. сумата, 20 лв.
6. Стоянъ Калудовъ, с. Тополит-fe, Варненско, сумата 20 лв.
7. Читалище „Св. Кирилъ и
Методи" с.Тополите Варненско, сумата . .
. 2 0 лв.
8. Христо Ковачевъ, гр. Русе, сумата
20 лв.
9. Амеръ Самуилоьъ, гр. Ни
кополъ, сумата • . - - 15 лв,
10. Пенчо Юрдановъ, с. Тишевица, Вратчанско, сумата
10 лв.
11. Петко Янчевъ, ученикъ гр.
Вратца, сумата . . . .
10 лв.
12. Марко Димитровъ, отъ гр.
Варна, сумата
10 лв.
13. Емилъ Хр. Сжбевъ, учен.
V кл , гр. Варна, сумата Ю лв.
(Следва)
—По липса на мЪсто въ колонате
„Поща" редакцията нема възможность да напечата своевременно имената на всички дарители.
Въ отговоръ на постж.пилигЬ
запитвания за цената на вестника
и условията за получаването му,
известяваме на изявилите желание
да се абониратъ, че вестникътъ се изпраща даромъ, по възможность на
всички, които желаятъ да го полу
чаватъ, безъ вноска за абонаментъ. Редакцията приема само дарения, които се отбелязватъ въ колоната „Поща".
— Въ отговоръ на запитванията
съобщаваме, волните пожертвувания за вестника да се изпращатъ по
пощата съ пощенски записъ или въ
гербови и пощенски марки.
Всички писма, снимки, помощи да се изпращатъ на адресъ

МОРСКИ ПРЕГЛЕДЪ—ВАРНА.
— Умоляватъ се абонатите при
промена на адресите да известяватъ
своевременно редакцията, като съобщаватъ и абонаментния си номеръ.
— Редакцията благодари на многобройните си сътрудници за изпратените трудове и съжелява, че некои отъ последните, въпреки своята издържа ность и стегнатость на
стила, не ще бждатъ поместени въ
вестника, тъй като нематъ морско
съдържание.
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Ш Е С Н А Д Е С Е Т И
Ю Н И .
Шестдесети юни е j лонаследникъ, по всички j племе и радость на Аведна действително бе- | кжтища на Царството густейигия домъ; дауклежита дата за бъл- \ тържествено ще отек- репи неговата дъсница
гарското племе, защото ! не звънътъ на църков- за да поеме и направвъ тоя паметенъ день нитп> камбани, цп^ло- \ лява съ твърда ржка
се изтръгна първата въз- ! купниятъ български на- , държавния корабъ къмъ
дишка на животъ изъ I родъ, сплотенъ около ! пристанището на кул-

Негово

Царско

Кнсичесшо 1(инз1. Симеонъ

младеннескитгьгърди на
Бълагрския
Престоланаследникъ, Негово Царско Височество Князъ
Симеонъ Търновски.
Когато на 16 юни,
по случай чествуване
първиятъ рожденъ день
на Българския Престо-

Тьрноиски. Снимка по случай годишнина!» т ъ

л ю б и м и я Върховенъ
Вождъ, ще отправи единодушно топли молебствия къмъ небесния
Отецъ да дарува сила и
| здраве на Негово Висо^ чество Князъ Симеона,
' който да расте, за на\ дежда на българското

рождениею

Му.

турния възходъ, славата и могъществото на
Велика България, чиито
бойни кораби, подъщандарта на своя повелитель, гордо да разпън: ватъ водитгь на всички
морета, въ брань на
j своето Отечество.
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чтпкшггщ
ПОДВОДНИКА
Преговорите
между
морските
държави за унищожаване на подводните флоти, за ограничение на деятелностьта
и размерите
имъ,
както е известно вече, не дадоха
никакви положителни резултати. Всички държави усилено строятъ подводни флоти. Следващата малка таблица ни показва процента на подводниците отъ общото водоизм-feстване на целия флотъ въ различни
т е държави:
1918 г. 1932 г. 1936 г.
Англия
3.8
4.2
4.3
Съедин. Щ а т и 3.7
6.5
6.3
Япония
1.8
9.0
9.2
Франция
3.2
11.0
15.6
Италия
4.8
6.3
11.2
Ср1»денъ проценгъ

3.2

7.4

9.3

Въ тази таблица отсжтства Русия,
която до 1936 год. почти не беше
увеличила своя подводенъ флотъ
въ процентно отношение, но която
сега съ много бързъ темпъ го увеличава, а сжщо така и Германия,
която до 1935 год. немаше подводни кораби. Следъ спогодбата за
морското съглашение съ Англия,
Германия започна сжщо така усилено да строи подводенъ флотъ.
Споредъ чужди сведения, средния
тонажъ на германския подводникъ
още къмъ средата на 1936 година
е билъ около 340 тона.
Сжщо така твърде характерна е
и таблицата за разтежа на средното водоизместване на подводника
въ тонове:
1919 г, 1932 г. 1936 г.
Англия
740
1000
1204
Съедин. Щати 437
900
1131
Япония
500
900
1302

ВЪ БЖДЕЩАТА ВОЙНЯ.

Франция
550
1100
962
Италия
400
700
795
Францускиятъ военно-морски писатель капитанъ Пелъ де Форжъ,
разглеждайки данните за съвременните подводници, идва до заключението, че последните се разделятъ
на две гловни категории: малки и
големи подводници. При това той
особенно подчертава, че „малкия"
подводникъ не е „брегови", — „а
това е морски корабъ отъ малъкъ
тонажъ, който може да действа въ
открито море". Къмъ числото на тия
„малки подводници" се отнася въ
частность и малкия германски подводникъ съ водоизместване отъ 250
тона.
Анализирайки преимуществата и
недостатъците
на
подводниците
отъ големъ тонажъ (повече отъ 1300
тона) и на подводниците отъ мал
кия тонажъ (по малко отъ 800 тона),
Пелъ де Форжъ разсжждава по следующия начикъ:
Първото преимущество на големия подводникъ се заключава въ
неговата солидна конструкция; той
обладава много добра мореходность;
може да действува въ условия, които биха заставили малкия подводникъ да бездейства или да се потопи (да легне на дъното). Обслугата на големия подводникъ има
по-големи удобства за живеене и
благодарение на неговата устойчивость като платформа, резултатите
отъ артилерийския огънъ и торпедната стрелба сж много по добри,
отколкото при малкия типъ подводникъ.
Големиятъ
тонажъ на подводника позволява да се увеличи на-

стъпателната му мсшь, реиона на
действието му, скоростьта на движението му, а сжщо така и да се
брониратъ некои важни негови части.
Къмъ недостатъците на големия
типъ подводникъ требва да се отнесатъ: високата му цена, необходимостьта да се внесе големъ париченъ капиталъ при постройката му
и сравнително много скъпата му
експлоатация.
Строежа на единъ големъ подводникъ мжчно се запазва въ пълна тайна. Въ време на операция
той може да бжде откритъ отъ
значително разстояние и въ сжщото време представлява за неприятелската артилерия и за неприятелските торпедни тржби, много
добра цель. Най-после, главниятъ
недостатъкъ на големия подводникъ
е невъзможностьта да се потопи
близко при бреговете, на по малки
дълбочини, а сжщо така и относително по лошата му управляемость.
Малкиятъ типъ подводникъ е много по евтинъ; издръжката му с » щ о
така не струва скжпо; той може да
бжде построенъ въ сравнително много кратъкъ срокъ и почти съвършенно скрито отъ окото на чуждит е разузнавачи. Малкиятъ типъ подводникъ лесно се управлява и обладава способностьта много бързо да
се потапя.
Наредъ съ своите положителни
качества, малкиятъ типъ полвсдникъ
има сжщо така и некои сжществени
недостатъци, а именно: сравнително
слаба настъпателна способность и
ограниченъ районъ на действие.
(Изь списание ..Часовой" № 199, 1937 гоя.
превелъ С. Н. И.).

ДЯ ОБИЧАМЕ МОРЕТО.
Разгръщайки страниците на историята, ще установимъ съ положителность, че всички народи, чийто
отечество е граничило съ морето,
всекога сж притежавали богатства
и се радвали на истинско благосъстояние.
Действителната причина за културния и материаленъ напредъкъ на
тия народи всекога е била въ зависимость и тесно свързана съ степеньта на любовьта и интереса на
тия държави къмъ морето.
Щастливите бякднини на всеки
крайморски народъ сж започвали
отъ момента, когато морската песень е пораждала не страхъ и отчужденость отъ водната стихия, а
силно влечение и любопитство, при-

дружени отъ стремежа за рационално използване, придобиване на
нови богатства и намиране на нови
и неизчерпаеми източници за сурови материали.
Морските държави добре сж схващали, че главниятъ пжть, който
свързва далечните земи и по които
най-лесно се пренасясъ и разменятъ
богатствата е морето. И ако днесъ
много отъ техъ се радватъ на благосъстояние и непрекжснатъ напредъкъ, ще трЪбва да установимъ, че
една отъ най-главните причини за
това е обичьта къмъ морето, което
чувство е било завещано отъ родолюбивите имъ прадеди, тласкащи
съ своя примеръ младежьта къмъ
морето съ истинска гордость и пъл-

ното съзнание, че чрезъ необятната
морска ширь, т е ще манифестиратъ
любовьта къмъ своето Отечество и
най-добре ще му служатъ.
Морето е най-доброто училище
за придобиването чувството на дългъ
и създаването на твърдъ характеръ.
Нека черпимъ примеръ отъ другите народи и като т е х ъ отдадеме
нашата любовь къмъ морето, съ пожелания, неспирния стремежъ къмъ
неговото опознаване и всестранна
използуване благата му, да се превърнатъ въ наша втора природа, съ
твърдата вера, че ще бждемъ найполезни за изграждане благосъстоянието и напредъка на Отечечеството.
Ял. Б. Райновъ
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СМЪРТЬТА НА ГЕРМАНСКИЯ ФЛОТЪ.
Съгласно условията за примирието, на 21 ноември 1918 год., цЪлиятъ
германски флотъ, подъ командването на к.адмиралъ Ройтеръ, обкржжень отъ придружаващия го английски флотъ се насочилъ къмъ британската база Фиргъ, гдето стигналъ
въ определеното место и се закотвилъ за сетень пжть.
Немските кораби били посрещнати отъ адмиралъ Бити твърде хладно и безъ установените съгласно
морскою международно п раво топовни салюти и тържественость.
Веднага съ закотвянето, командващиятъ английския флотъ съобщилъ
на адмиралъ Ройтеръ, че не може
да го приеме.
На 26 ноември специална комисия
обходила немските кораби, за да се
увери въ степеньта на тяхното разоръжаване, следъ което германскиятъ флотъ билъ изпрптенъ и заточенъ въ Скапа-Флоу, на Оркнейските острови, кждето и намерилъ
своять трагиченъ и необикновенъ
кр?й.
Адмиралъ Ройтеръ схваналъ много добре, че англичаните се страхувать отъ възможностьта германските моряци да предприематъ отчаяно действие и нападнатъ неочаквано на придружаващия ги британски флотъ.
Обаче, немците сж били съ убеждението, че заточе» ието на флота
имъ ще бжде само временна мЪрка,
до като се приключатъ преговорите
за миръ.
Предполагало се, че Германия всеки моментъ може да прекжсне преговорите и да продължи военните
действия, а съ заточването на флота, съюзниците сж имали сигурно
срЬдство съ което да заставятъ своя
противникъ да сключи договоръ дори и при най тежки условия за него.
Това се потвърждава и отъ думит е на самия адмиралъ Ройтеръ:
„Моя длъжность беше да запазя за
бждеще тая часть отъ флота, който
тогава принадлежеше на Империята". Развитието на следващите сжбития обаче, окончателно сломили
надеждата за връшане на флота въ
Германия и затова, както адмиралъ
Ройтеръ, така и всички негови офицери сж бипи на единодушното мнение да потопятъ своя флотъ, отколкото да го предадатъ безъ всекаква
съпротива и невредимъ на своите
врагове.
Въ обслугите на германските кораби следъ революцията въ Герма-

(Трагедията въ С к а п а Флоу).
ния настжпилъ големъ упадъкъ на
духъгь.
Това състояние не могло да бжде
изменено, въпреки железната дисциплина въ офицерството, останало
верио на традициите и военната
честь. Силното взаимно другарство
между офицерите и техната верна
служба къмъ Отечеството не били
разколебани дори и отъ униженията
на които сж ги подлагали англичаните и вжтрешните врагове на германския флотъ: войнишко-социалистическите съвети.
Когато адмиралъ Ройтеръ поелъ
командването на ескадрата, военнит е съвети на отделните кораби се
събрали, да избератъ върховенъ съветъ на ескадрите съ главенъ комисаръ, който, следъ избирането си
веднага се явилъ при началникъ
Щаба на Флота съ думите: „Приехъ
командването на ескадрата, а Вие
сте мой технически съветникъ".—
Ето до где се е стигнало съ болшевизирането на флота. Адмиралъ Ройтеръ отъ самото начало на командването, до потапянето на корабите
е водилъ постоянна борба съ тия
съвети и комисари и благодарение
само на личните си качества е могълъ да запази рецътъ и дисциплина вь ескадрите.
Презъ време на престоя на ескадрите въ Скапа Флоу, не е било разрешзвано никому отъ обслугата да
слезе на брега, нито корабите да
иматъ каквито и да е съобщения
помежду си.
Презъ всичкото време германския
флотъ билъ охраняванъ отъ въоржжени рибарски кораби, които сж
имали нареждане веднгга да обстрелватъ всека лодка спусната на вода и въ движение, безъ разрешение
отъ английските власти.
Храната на заточениците е била
твърде сскждна и се изпрашела съ
специални кораби отъ Германия.
Адмиралъ Ройтеръ пожелалъ къмъ
края на май 1S19 год. да изпрати
една часть отъ обслугите въ Германия, особенно ония, уличени въ
непокорство, на което англичаните
се съгласили съ радость. За цельта
къмъ средата на юли сж пристигнали отъ Германия два превозни кораба, които сж наторарили и пренесли множество моряци. Така адмиралъ Ройтеръ останалъ на корабите
само съ офицерите и една малка
часть отъ останалите верни на своя
дългъ моряци и могълъ вече да
мисли за потапянето на корабите

безъ рискъ да даде много жертви.
На 17 юли и двата превозни кораба сж били вече на пжть за Германия и още сжщия день адм. Ройтер ь изпратилъ до командирите на
всички кораби отъ ескадрите упжтване за потапянето на корабите.
Тия нареждания като ирония на
сждбата, сж били разнесени по германските единици отъ единъ английски корабъ, служащъ като пощенски такъвъ между адмиралския и
останалите немски кораби. Въ тия
нареждания били дадени много подробни упжтвания за начина и часътъ на потапянето, а сжщо и мерките за спасяването на обслугите.
Потопяването на собственния, командванъ отъ него флотъ, адмиралъ
Ройтеръ решава на своя глава, тъй
като не е могълъ да бжде въ връзка съ Германия и знаейки, че срокътъ на примирието изтича на 23
юли и ако не се сключи миръ, то
германския флотъ ще падне като
узрелъ плодъ въ ржцете на противниците, затова нему останало само последното отчаяно решение—
потатянето.
Веднага следъ получаване на съобщението, командирите предупредили обслугите за решението на адмирала и неговите съображения,
което било прието съ голямо въодушевление.
Взети били всички мерки за сигурното потапяне на корабите. Некои въодушевени моряци отъ обслугите дори предложили да използватъ суматохата и съ големите корабни моторни лодки да избегатъ
въ Норвегия, което обаче не могло да бжде осжществено, поради
повреда моторите на лодките.
На 21 юли 1919 год., деньтъ билъ
ясенъ и слънчевъ. Духалъ слабъ западенъ ветъръ, който обърналъ корабите къмъ по дълбоката вода.
Отъ ранно утро се чувствало некаква тревога въ ескадрата. Усещало
се че ще става нещо важно.
В ъ 9 часа първата дивизия английски линейьи кораби, оставена
да охранява заточениците, излиза
подъ командате на адмиралъ съръ
Р. Фриментълъ на артилерийски и
торпедни стрелби въ открито море.
Така сжшо нгпустнали залива и
всички изстребители, освенъ три,
които сж останали на котва близо
до немските изстребители. Излизането на английската ескадра е дало
възможность на адмиралъ Ройтеръ
да изпълни намерението си.

Стр. 6.
Въ 10 часа върху стожернигЬ върхове на адмиралския корабъ — лекиятъ крьстосвачъ „Емденъ" се издига сигналъ: „Направете всичко за
потапянето на корабитЪ. Командите
да се сьбератъ на горния подъ,
следь което потопете корабите.
Потвърдете приемането на нареждането".
Всички кораби сж забелязали сиг-~
налите съ изключение на изстребигелиге закотвени дглечъ — при „Гагеръ Саундъ" на южния край на залива.
Необичайната сигнализация на немските кораби въ първите минути
останала незабелязана отъ полицейските кораби, които иначе сж следели всеко техно движение. Мко т е
сж знаели значението на сигнализа
цията, биха имали възможностьта да
изтеглятъ на плитко много отъ немските еденици.
Къмъ 11 часа адмиралъ Ройтеръ
получава донесение, че сигнала е
разбранъ огь всички кораби. Сигнализацията не е била още свършена,
когато линейния корабъ „Фридрихъ
деръ Гроссе" изъ единъ пжть се
накланя на лево и спуща веднага
лодките, като камбанниятъ му звънъ
свиква всички на горния подъ. Водата е навлезла съ голяма сила въ
кораба, койго въ 12 ч. и 16 минути
потъва. Той е първиятъ немски корабъ, който изчезва подъ водната
повърхность, а петь часа следъ него, като последенъ отъ целия немски флотъ остава само линейниятъ
крьстосвачъ „Хинденбургъ".
На всички кораби се започва трескаво движение и на кърмите имъ
се издигатъ бойните знамена, които
на 21 ноември 1918 год,, деньтъ на
пристигането въ Скапа-Флоу сж били спуснати.
Пръвъ необичайната дейность на
германските кораби забелязва единъ
отъ капитаните на единъ пристанищенъ влекачъ, който съ пъленъ
ходъ се насочва къмъ потъващия
линеенъ корабъ „Кьонигь Албертъ"
и съ оржжие въ ржка е искалъ да
застави немските моряци да се завърнатъ и спасятъ кораба отъ загиване. Когато обаче, командиря на
кораба Кагт. Лейт. Бемеръ обръще
вниманието на английския офицеръ,
че кораба може да потъне всеки
моментъ и да повлече съ себе си
и самия влекачъ, последниятъ бързо
се отдалечава, като не далъ никакъвъ сигналъ за настжпилия бунтъ
между немските моряци.
Когато линейния корабъ „Фридрихъ деръ Гроссе" е потъвалъ, близо до него се е намиралъ единъ полицейски английски корабъ, чиято
обслуга съ отворени очи гледала ненадейното изчезване на гиганта и
когато кораба се преобърналъ предъ
очите имъ, т е обезумели, откриватъ
огънь по немските моряци, които
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безъ оржжие съ повдигнати бели
флагове на лодките, сж искали да
стигнатъ до брЪга. Стрелбата и сигнала на този корабь обърнали вниманието и на всички останали английски кораби, коию се юрнали по
всички посоки на залива, стреляйки
безразборно навсекжде съ намерение, да заставятъ моряците да се
вьрнатъ на потъващигъ кораби.
Между това много отъ корабите
били вече потънали, каю некой сж
отивали къмъ морското дъно съ
кърмата, а носовете имъ стърчали
високо въ небето; други сж легали
на едната си страна и се изпълвали съ огромни количества вода
презъ кумините. При такова потъване всички немски кораби се преобърнали, съ изключение CJMO на
линейния
кръстосвачъ
„Хинденбургъ" и линейните кораби „Маркграфъ" и „Баденъ". По-късно „Баденъ" билъ изваденъ и пригоденъ
като корабъ-цель за английския
флотъ.
Особенни грижи сж положили англичаните за „Хинденбургъ". Котвените вериги били разкжсани съ
експлозивъ и сж били взети всички
мерки за отвеждането му и изваждане въ плитка вода, обаче всичко било напраздно. Кораба потъналъ въ плитката вода така, щото
димните тржби и командния мостъ
останали да стърчатъ надъ водата.
Въ 1700 часа останалъ на водната повърхность още лекия кръстосвачъ „Емденъ", за който адмиралъ
Ройтеръ наредилъ да се потопи покъсно. Когато Ройтеръ билъ осмгурилъ, че всички кораби сж разбрали добре сигнала му, натоварилъ се
заедно съ целия си щабъ на единъ
полицейски корабъ и отишелъ на
Optra, отъ кждето наблюдавелъ
своето дело.
Отъ всички немски кораби единствено изтребителите сж били въ
много несигурно положение, тъй
като съобщението до техъ е стигнало много късно, а отъ друга страна въ техно съседство останали закотвени английските изтребители.
Затова всички действия требвало
да бждатъ извършени много внимателно и неусетно.
Обаче, английските изтребители
усетили че се върши нещо нередно
и съ оржжие заставили моряците
да се върнатъ въ потъващите вече
кораби и затворятъ отворите, презъ
които водата нахлувала въ вжтрешностьта на немските изтребители.
На шеста немска торпедна флотилия, която била най-близо до англичаните се водила жестока борба
между английските и немски моряци. И въпреки всичко това, германските моряци успели да потопятъ
отъ 50 изтребители 46, а два да
повредятъ твърде чувствително.
Изведнъжъ при входа на залива
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се появили английските изстрЪбмтели и линейни кораби, настръхнали, готови за борба въ опустелото
вече котвено мЬсто на немския
флогь, гдето се забелязвали да плава гь само неколко кораба, а множеството английски стражеви такива и моюрни лодки, кръстосвали въ
безпорядъкъ но всички посоки и
предавали още по обезпокоителенъ
изгледъ на залива съ потъващите въ
най-особени положения к о р а б и :
„Зайдлицъ" се обърналъ;
„Дерфлингеръ"
погьналъ съ кърмата,
„Фонъ Деръ Танъ" съ носътъ. Всички кораби, гордостьта и надеждата
на германския народъ, символъ на
германската мощь, олицотворение
на военнз-морското искуство, не сжществували вече на морската повърхность. Съ това билъ унищоженъ
плодътъ на дългогодишното и усилено германско корабостроително
развитие и напредъкъ.
Веднага съ закотвянето на английските кораби, къмъ техъ приближили и се завързали лодките съ германските моряци.
Въ сжщото време адмиралъ Ройтеръ се прехвърлилъ на адмиралски
корабъ
„Ревентъ", кждето билъ
приетъ на палубата отъ английския
адмиралъ съръ Сидни Р. Фриментънъ. Ддмиралъ Ройтеръ заявилъ
веднага, че германскиятъ флотъ е
потопенъ по негова заповедь и за
това той самъ лично отговаря. Следъ
това той билъ затворенъ въ специална кабина.
На другия день, 22 юли, английска ia ескадра отплавала за Кромарти. Около пладне на кърмата на адмиралтейския корабъ сж били построени всички командири на потопените немски кораби и около т е х ъ
множество английски офицери. F\Hглийскиятъ адмиралъ Фриментълъ
държалъ речь и обръщайки се съ
остъръ тонъ къмъ адмиралъ Ройтеръ казалъ: „Това дело е предателство. Самъ адмиралъ Ройтеръ се
е показалъ като предатель и че само
единъ немецъ е способенъ на подобно дело".
На тези думи адмиралъ Ройтеръ
отговорилъ обръщайки се къмъ преводчика:
„Кажете на вашия адмиралъ, че
ми е невъзможно да приема казанит е преди малко думи, защото мойте
чувства се различаватъ отъ неговитЪ. За потапянето на корабите единственъ азъ съмъ виновенъ. Уверенъ
съмъ, че на мое место сжщо би постжпилъ кой да е английски офицеръ".
Веднага следъ това всички немски офицери и моряци били изпратени, като пленици въ лагера Осуестри, кждето сж престояли седемь
месеца.
Делото на адмиралъ Ройтеръ е
имало за последица задържането са-
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мо на обслугите до
роса, за плащанията
'Германия, изискани
вместо потопените
н4мски кораби.

уреждане въпотъ страна на
за обещетение
въ Скапа-Флоу

* * *

Потопени сж били всичко 5 линейни кръстосвача, 10 линейни кораба
4 6 изтребитела и 5 леки кръстосвана. Англичаните сж успали да спа•сятЪ преди да потънатъ окончателно: единъ линеенъ корабъ, три леки
кръстосвача и 4 изтребители. При
•потапянето сж били убити отъ англичаните 17 немски офицери и моря-
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ци, и били ранени всичко 24 човека.
Не дълго следъ това въ световния печатъ се появили съобщения,
въ които се изказвало съмнение за
невнимателното и несигурното охраняване германския флотъ отъ страна ескадрата на адмиралъ Флиментълъ, защото, отъ потапянето на
немските бойни кораби, Англия не
губи абсолютно нищо, а напротивъ
печели, като се има предвидъ, че
при поделбата на тия кораби между
съюзниците некои отъ последните
щели да засилятъ свята морска мощь,
което не е било въ интереса на

Стр. 7.
Англия.
В ъ всеки случай, потапянето на
германския флотъ е отклонило неизбежните конфликти, които съюзни
ците биха срещнали при поделбата
на корабите.
Ето какъ е завършилъ този исторически фактъ, съ който германския
флотъ които се считаше за победитель въ морското сражение при
Скагеракъ бе заточенъ въ СкапаФлоу гдето намери своята смърть
и престана да сжществува кото могжща морска сила.
Преведе П. Вангеловъ.

Международна мЪрка за измерване големината на корабитЪ.
Т о н а ж ъ или тонове е едновременно мерка за пространство (обемъ)
•и такава за тонове на всички видове кораби. Тя произлиза отъ английската дума „тонъ", която означава бъчва съ точно определенъ
размер ь.
Съвременниятъ тонъ може да означава мерка за тяжесть отъ 1000
(метрическа систсмо) или 1016 (английска система) килограма, или
мерило за водоизместване, а сжщо
така да означава мерка за товароподемность.
Думата „регистъръ-тонъ" означава обемъ отъ 100 английски кубически фута, равенъ на 2'831 кубичееки метра Общоприето е при
определение големината на различните кораби да се иматъ предвидъ
четири отделни наименования на
корабни тонове, които се различаватъ помежду си както следва:
Бруто—регистъръ тонове опред е л я т ъ обемното съдържание на
търговския корабъ включващо всички покрити и затворени пространства на кораба. Въ това обемно съдържание влиза целото свободно
пространство на кораба, покрито
отъ горната палуба, съ изключение
само обема на баластните цистерни
между двойното дъно. Къмъ него т р е б в а да се прибавятъ и
обемите на всички затворени надстройки надъ горната палуба съ изключение на: надстройките на спомагателните машиии, кухните, входниците и т. н. Така, че въ „бруторегистъръ" тоновете на единъ корабъ се включватъ всички пространства подъ горната му палуба и всичк и т е затворени надстройки надъ

последната (безъ указаните погоре),
а именно: хамбарите за стоки, машинните и котелни помещения, отделенията за пжтниците и живеенето на обслугата.
Както се отбеляза, единъ „бруторегистъръ" тонъ е р а в е н ъ на
2'831 килограма.
„Нето — регистъръ" тоновете
па единъ корабъ се определятъ, като отъ брутното съдържание се
спаднатъ следните пространства на
кораба, необходи за движението и
действието на сжщия: помещенията
за двигателната сила, т. е- пространствата, които се заематъ отъ машините, котлите, моторите, вжглищата, маслата и др. материяли; помещенията за мореплавните средства;
жилищните отделения за обслугата,
тия за припасите и запасите на сжщата и пр. Така щото подъ „неторегистъръ" тоновете на единъ корабъ требва да се разбиратъ само
тия пространства, които служатъ
единствено само за помещаване на
пжтници и различни стоки.
Товароспособноста на единъ корабъ се измерва въ метрически тоотъ по 1000 или въ английски такива отъ по 1016 килограма. Подъ
товароспособность требва да се разбира общата най-r олЬма тяжесть
която единъ празенъ, но способенъ
да се движи корабъ може да натовари въ видъ на гориво, вода, разни провизии и различни стоки, при
което той потъва до най-високата
допустима товарна водолиния.
Товароспособностьта съ други думи означава разликата на изместените обеми вода между съвършено празния и натоварения съ въз-

можния допустимъ товаръ корабъ
Полезната товароспособность
включва количеството отъ тонове
различни търговски стоки, които могатъ да бждатъ товарени на единъ
корабъ. Тя се получава отъ общата
товароспособность, като се спадне
тонажътъ на горивните и други материали, водата, провизиите и пр.
Полезната товароспособность за
единъ и сжщи корабъ е различна
и въ зависимость отъ това, дали
сжщиятъ е снабденъ за по-дълго
или за по-кратко пжтуване съ съответните горивни материяли, вода,
провизии и др. снабдявания.
С ъ метрически тонове, равни
на 1000 клг., се измерва обикновенно тяжестьта на единъ корабъ,
която, съгласно закона на Архимеда,
е равна на тяжестьта на изместения
отъ кораба обемъ вода.
При търговските кораби тая метрическа тяжесть се. изменя въ зависимость отъ количеството на взетата въ товарните помещения стока.
Обикновенно тия мерки редко се
употребяватъ при търговските кораби и се използватъ главно при конструктивните имъ изчисления.
ВоенниТ-fe кораби се измерватъ само съ метрически тонове, като най
важни сж следните два вида измествания: тяжестьта на военния корабъ при спущането му въ водата
и следъ това тежестьта при пълното музапасяванесъ всичкибойниприпаси, гориво и всички други запаси.
Тяжестьта на всеки воененъ корабъ въ зависимость отъ количеството на взетите бойни припаси всекога ще се изменя между горните

два предела

Хасекиевъ.
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МОРСКИ вкти
ПИРАТИ ВЪ СРЪДИЗЕМНО

МОРЕ.

По „Вжтрешния пжть" Венеция—
Триестъ—Фиуме и оживените пжтища водящи къмъ Неаполъ и Генуа не е отбелязано „пиратско" нападение.
При все това, въпреки установяването на района, въ който сж били произведени атаките отъ неизвестните подводници, техната националность не е мегла да бжде
установена.

В ъ средата на миналия в^Ъкъ, редица продължителни и енергични
претърсвания отъ американския и английски флотъ водите на Средиземно
море поставиха края на морските
разбойници въ тия води, като само
въ водите на гръцкия архипелагъ
пиратите продължили още за известно време да нападатъ на уалките търговски кораби.
Чолаковъ
Средиземно море всекога е било
единъ отъ главните операционни НОВО СРЪДСТВО ЗА ОТКРИВАНЕ
театри на пиратските кораби. Както
ПАДНАЛИТЪ ВЪ ВОДАТА
е известно, Юлий Цезаръ на младини падналъ въ пленъ на пиратиСАМОЛЕТИ.
те, билъ откупенъ, следъ което
Съгласно съобщението въ чуждесамъ съ отрядъ кораби нападналъ
своите покушители и ги унищожилъ странния п е ч а т ъ , французинътъ
Жоржъ Клодъ е изнамерилъ ново
заедно съ корабите имъ.
Презъ средните векове въ раз- средство за откриване падналите
личните заливи на северо-източна въ открито море или въ обширАфрика се криели пирати — маври, ния океанъ водосамолети.
Последните, които поради една
които нападали испанското крайбрежие и вземали християни въ или друга причина търпятъ бедствие
и сж принудени да кацнагь въ воробство.
Пирати се срещали и въ източ- дата, трудно могатъ да бждатъ откриния басеинъ на Средиземно море, ти отъ изпратените да ги търсятъ
кждето има много малки острови, водосамолети, дори и тогава, когато
които сж напълно пригодени за бе- минаватъ точно надъ техъ.
Изобретателътъ,следъ многократзопасни убежища на пиратските
ни и продължителни опити се устакораби.
Въ историята на пиратите има и новилъ на некакво вещество, [<оето
знаменитости, като Вартоломей Ро- бързо се разтапяло отъ морската
бертсъ, загиналъ въ едно морско вода и я боядисвало въ яръкъ цветъ.
Това светло обагрено петно, обхвасражение презъ 1772 година, следъ
като потопилъ презъ време на своя- щащо голема часть отъ водната повръхность около търпящия бедствие
та деятелность около 400 кораба.
се забеПо сведения въ чуждия печатъ, водосамолетъ, може да
презъ миналата година въ Среди- лежи съ сигурносгь отъ минаващите
земно море наново сж били отбе- високо надъ местото на злополуката
лязани пиратски действия, като сж спасителни семолети.
Тая особена боя е твърде силна.
били произведени 17 пиратски нападения върху търговските кораби. Само една частица отъ нея може
В ъ сравнение съ миналото обаче, да боядиса десеть милиона части
сегашното главно оржжие на пи- вода.
Най-добрата отъ тоя родъ бои е
ратит% е подводника.
представлява
Шесть отъ атаките на „пират- „Флоресина", която
ските" подводници сж били извър- червени кристалчета и боядисва вошени по главния морски пжть Ги- дата въ жълто зеленъ цветъ.
бралтаръ — Суецъ, нареченъ отъ
Кристалите се поставятъ въ корв. „Франсъ Милитеръ", „англо-хо- кови кутии, които поради своята леландски пжть" съвдиняващъ Англия кота се движатъ твърде леко по
и Холандия съ техните най-важни позърхностьта на водата.
колонии; Три атаки сж произведени
Всека кутия се обвива съ различоколо бреговете на Сицилия и въ но дебела материя, позволяваща не
близость на този островъ; Шесть еднаквото проникване на водата и
атаки—по француския морски пжть влизането й съ съприкосновение съ
свързващъ Марсилия съ Алжиръ и кристалите боя, по който начинъ се
Оранъ и минаващъ отъ двете стра- постига нуждната продължителность
ни на Балеарските острови и само на боядисване водната повърхность,
две атаки сж били извършени въ а съ това и големината на ярките и
Бело море, близко до водния рай- добре видиии петна по водната поонъ около ДарданелигЬ.
върхность.

Отъ направените опити съ единъ
подводникъ се установило, че хвърлените отъ него кжечета „Флоресинъ" боядисвали водната повърн.
твърде бързо и цветните петна могли да бждатъ забелязани отъ водосамолетъ, който се движелъ съ
голема бързина на разтояние 10
мили отъ местото.
Тия цветни петна се задържали
на водната повърхность въ продължение на три часа, дори и при найсилна буря и големо вълнение.
Съобщава П. Вангеловъ,-

— Презъ 1937 год. пристанището
Данцигъ отбелязва следниятъ стокообменъ: вносъ 1,270,0С0, а износъ
5,550,000 тона, общо 6,820,000 тона
различни стоки.
З а сжщото време, новото полско
пристанище на Балтийско море, Гдиния показва значително по-го/ема
вносно-износна търговия.
Така, презъ това пристанище сж
в н е с е н и 1,800,000, а и з н е с е н и
7,210,000 тона рячпични тевари, съставляващи общо стокообменъ отъ
9,010,000 тона.
Въ сравнение съ 1936 год. пристанището Гдиния отбелязва едно
повишение отъ 1,280,СС0 тона.
— Германското риболовно сдружение „Нордщернъ" съ седалище Везсръ —Гестемюнде е получило за
1937 г. общъ приходъ отъ продажбата' на риба 38,280,000 лева, отъ
който е реализирана чиста печалба
отъ 5,907,000 лева.
Отъ тая печалба ще бждатъ раздадени дивиденти въ размеръ 8°/о.
— КорабостроитЬлницата „Дойчеверфть"—Хамбургъ, презъ 1937 год.
е построила 15 кораба съ общо водоизместване 160,000 тона.
Въ началото на настоящата година въ сжщата корабостроителница се намиратъ въ пострсйка 44 кораба съобшо водоизместване 530,000
тона.
— Общо въ всички германски корабостроителници въ началото на
1938 год. се намирали въ постройка
310 кораба, различни големини съ
общо водоизместване 1,140,000 брурегистъръ тона.
Най-много кораби се намиратъ въ
постройка при корабостроителниците: „Дойче Верфтъ"—44 кораба^
„Вулканъ,,, Бременъ—27; „Дешимагъ-Зеебегъ"— 23; „Нептунъ", Рощокъ—15; въ Фленсбурското корабостроително сяружение— 11 и пр-

Брой 91.

КОЙ ВЛАДЪЕ БИВШИТЪ
ГЕРМАНСКИ КОЛОНИИ.
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КОРАБОПЛАВАНЕТО ПРЕЗЪ ПАНАМСКИЯ КАНАЛЪ ВЪ 1937 г.

Съгласно статистическите данни
Както е известно следъ Световза
1937 год., поместени въ чуждия
ната война, Германия загуби всички
свои колонии, които б-fcxa богатъ печатъ, движението на корабите
презъ Панамския каналъ, съединяизточникъ на сурови материали.
Общата площь на тия колонии е ващъ двата обширни басейна на
шесть пжти по голЪма отъ терито- земното кълбо — Атлантическия и
рията която заема Германия въ Тихи океани отбелязва, въ сравнение съ 1936 год. повишение, което
'Европа.
Съгласно мирнит-fe договори, бив- се установява отъ следващите табш и т е германски колонии се нами- лици:
ратъ „подъ покровителството
на
Общия тоОбщата тяОбществото на Народите", което
нажъ на
жесть на
преминалипревозениотъ своя страна е възложило упрат е канала
т е стоки въ
влението имъ на некои държави
• кораби.
«акто следва:
1. „Германска Източна Африка",
1929
30,353,189
31,450,000
съ пространство 997,000 кв. клм. и на1930
19,290,873
27,847,000
селение 8 милиона души туземци, е
'1932
22,636,141
18,100,000
най-обширната нЪмс-ка колония и се
1934
28,970,590
25,906,000
•намира подъ управлението на Ан1935
26,796,703
24,703,000
г л и я и Белгия.
1936
27,999,836
27,370,000
Размерътъ на нейната външна
1937
28,550,935
29,299,000.
търговия до Световната война възПревоза на стоки отъ Тихи въ
лизаше на повече отъ 1 милиардъ
Атлантически океанъ отъ 1934 до
лева.
2. „Германската югозападна Аф- 1937 година показва едно намалерика" съ пространство 835.000 кя. ние отъ 19 на 18 милиона тона,някилометри—подъ управлението на противъ, пренасянето на товари отъ
Южноафриканските съединени дър- Атлантическия за пристанищата на
Тихия океанъ отбелязва значителжави (Британски доминионъ).
3. „Кармерунъ", на з а п а д н и я но повишение—отъ 7 на 11 милиобрегъ на Ср4дна Африка, съ про- на тона.
Отъ Тихия океанъ презъ .Панамстранство 790,000 кв. километра,
подъ мандата на Англия и Франция. ския каналъ за миналата 1937 год.
Следъ 1914 год. въ „Камерунъ" сж били превозени главно следните
се заселиха много германци, които видове товари: 3'4 милиона тона миоткупиха 31 големи плантации съ нерални масла; 2'9 милиона тона
общо пространство 31,025 декара. дърва; Г 4 милиона тона захарь и
4. „„Марианските" и др. острови, 1"1 милиона консерви, а въ обратвъ южната часть на Тихи океанъ съ ната посока: главно 2'2 милиона топространство 250,000 кв- километри на железни и стоманени изделия,
се нзмиоатъ подъ мандата на Япо- 900 хиляди тона преработени минерални масла и др. различни товари.
ния и Англия. '
Панамския каналъ съкратява твър5. „Нова Гвинея" се намира подъ
мандата на Австралия, а островъ де много пжтя на корабите, отъ
Самоа, подъ тоя на Нова Зеландия пристанищата на Атлантически океанъ за тия въ Тихия океанъ и по
подъ владението на Англия.
западните брегове на Америка.
6. „Киау-Чау", въ източната часть
По народность преминалите кана Китаи, съ главенъ упоренъпунктъ
нала
кораби презъ последните две
Цчнктао и пространство 552 кв. ки*
лометри. Намира се подъ управле- години се разпределятъ както следва:
нието на Япония. Въ последно вреОбщо во- Общо воме чуждестранния печатъ отбеляза,
1оизмЪства юизм-fecreaНародность
че Япония е склонна да отстжпи на
не презъ
не презъ
на
1936 г- въ 1937 г. въ
кораби-rfe
Германия тая й колония, срещу до5р- р. тона бр- р. тона
ставката на известенъ брой самолети
на обща стойность надъ 1'/а милиАмерикански 10,268,000 10,220,000
арда лв., прекратяване снабдяването
7,784,000 7,361,000
Английски
съ оржжие, и отегляне своите съвет3,012,000 3,318,898
Норвежски
ници и инженери отъ китаиската
1,586,000 1,768,000
Японски
войска.
1,286,000
Германски
1,417,000
С ъ о б щ а в а Чолаковъ.
Холандски
745,000
835,000
529,000
624.000
Француски
— Корабостроителницата Бурмай530,000
614,000
Шведски
стеръ и Вайнъ въ Копенхагенъ е
322,000
343,000
Италиански
имала презъ 1937 год. общъ приходъ 4,100,000 м и л и о н а крони
Д р у г и на1,853,000 2,144,000
'(75,850,000 лева) отъ които чиста
родности
печалба 2,800,000 крони (51,800,000
Общо 28,000,000 28,560,000
лева).

Стр. 9.
Отъ горната таблица се вижда, че
Панамския каналъ се преминава
най много отъ американски кораби
които, въпреки твърде добрите и
гжсти железопжтни съобшдния въ
Америка служатъ и се използватъ като
най-доходното и ефикасно средство
за размената на стоки и товари между пристанищата, разположени на
Атлантически океанъ, по източните
американски брегове и тия, намиращи се по западните такива на
големия американски континентъ.
Тия сравнителни цифри най-нагледно доказватъ, че най-ефтени и
най-бързи сж водните пжтища и
който има средства за да ги използва най-рационално, той всекога щ е
се радва на завидно благосъстояние.

АНГЛИЙСКИЯТЪ ФЛОТЪ к ъ м ъ
1 АПРИЛЪ Н. Г .
Както е известно английското правителство въ последно време гласува огромни кредити за морското
въоржжаване на Британската империя.
Съгласно плана за увеличаване
състава на английския флотъ, понастоящемъ сж заложени и се намиратъ въ усиленъ строежъ множество бойни кораби.
Споредъ изнесеното въ чуждестранния печатъ, къмъ 1 априлъ
1938 год. английския флотъ ималъ
следния съставъ.
а. Кораби въ строя.
15
6
15
45
163
55

линейни кораба
самолетоносача
тежки кръстосвача
леки кръстосвача
флотиловод. и изтреб.
подводника

474,700
115,380
145,120
276,306
202.034
56,575

т.
„
„
„
„
„

299 кораба съ общо
1,270,089 т.
Отъ тия кораби, разпределени въ
отделни ескадри, въ отечествените
води се намирали общо 188 еденици: 10 лин. кораба; 4 самолетоносачи; 3 тежки и 29 леки кръстосвачи; 109 флотиловодачи и изтребители и 35 подводника.
Въ чужди води и тия на британските колонии се намирали останалите 111 бойни еденици: 5 линейни
кор.аба, 2 самолетоносача; 12 тежки и 16 леки кръстосвачи; 54 флотиловодачи и изстр-Ъбителп и 22
подводника.
б. Намиращи се въ строежъ
кораби.
5
5
17
40
17

линеийни кораба
самолетоносачи
кръстосвача
изстребитела
подводника

165,000
114,000
126,050
70,175
17, 745

т.
*
„
„
„

84 бойни кораба съ общо 502,970 т.
Освенъ това, предвидена е постройката на още 13 кораба: 2 линейни по 35,000 т.; 7 кръстосвача,
1 самолетоносачъ и 3 подводника.
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СТРАНИЦА

ЗА М Л А Д И Т Ъ

М О Р Я Ш К А
Откърмени c'dyxa народна
Край тия китни бргъгове...
Съ в/ьра въ бмдеще честито.
Че идватъ свгътли — нови дни,
Ний бдиме — твоите синове!...
Въвъ тихо или в бурно време
Изъ разбгьснгъла морска ишръ'..'.
Съсъ кораба навредъ сновеме,
Готови всгькога да мреме.
Морето наший е кумиръ!...

П Ъ С Е Н Ь .
Въ атакиттъ всргьдъ шумъ — шр&пнели'
Всргъдъ ужаси безброй отвредъ,
Съсъ Дръзки, Строги, или Смгъли,
Да пазимъ роднитгъ предгьли...
Ний твърдо вървиме напредъ!...
Като зеница на окото,
Като скжпъ бисеръ, Роденъ край.
Ще мреме сгордость ний, защото
Така ще победиме злото
И ще пребядешъ, земекъ рай!...
Л. М. Щ е р е в ъ — у - к ъ VI а кл,—Варна.

Х Р И С Т О Ф О Р Ъ

К О Л У М Б Ъ .

Знайно е, че едно отъ най-вели- но великото откритие на знамениките открития на човека е откри- тия мореплаватель.
Историята разполага съ трудовеването на Америка, което даде потикъ за силното развитие на море- т е на тримата италианци съотечеплаването и намирането на неизчер- ственици на Колумба, генуезците:
Антонио Галло, Бартоломео Сенапаеми богатства въ новите земи.
Това откритие на новия св%тъ, рена и Джустинианъ, епископъ на
постави началото за колониалната НиОио, ^оито събрали съществуваполитика на европейските държави, щите тогава оригинални документи
която политика и до днесъ е най- и описали пжтешествията на Комогжщия факторъ въ живота на лумба до Америка.
народите.
Антонио Галло, който билъ офиОткриването на Америка е свърза- циаленъ летописецъ на генуеската
но съ величието и могъществото на република, описаль първото и втоИспания чиито краль можалъ съ ро пжтешествие на Колумба, а епигордость да каже: „Слънцето никога скопъ Джустиниянъ въ въ 1516 год.
издалъ псалтиръ на неколко езика,
не залезва въ моите владения".
Обширните и богати владения на въ който се изказвали хвалебствия
необятната на времето
Испанска за делото на Христофоръ Колумба,
империя сж придобити изключително а така сжщо историята на скромблагодарение силната любовь на ното произхождение и младенчеиспанския народъ къмъ морето, до- ството на мореплаватела.
брото познаване на морското дело
Ценни описания относно живота
и на гения на най-великия морякъ на Колумба даватъ португалските
— Христофоръ Колумбъ.
писатели Рюи-де Пинъ и Гарсия-деДанните и документите, съ които Резенде, чиито разкази били отпевсемирната история разполага не чатани въ 1596 год.
Така сжщо твърде подробни данмогатъ да дадътъ действителна представа за истинския образъ на гоя ни за дейностьта на Христофоръ
знаменитъ мореплаватель, който съ Колумбатъ дава испанския летописвоето велико дело създаде силенъ сецъ Питеръ Мартиръ, който потласъкъ въ културното, материално знавалъ лично мореплаватела; и
и техническо преуспеване на чове- Ласказасъ, въ чиито съчинения издадени двадесеть
години следъ
чеството.
Издадениятъ въ 1932 год. отъ смъртъта на Колумба. било излообщинската управа на гр. Генуа, жено всичко, което авторътъ виродното место на Колумба, големъ дялъ и чулъ за Новия Светъ.
и богато илюстриранъ атласъ, съДо колко делото на Христофоръ
държа действително ценни доку- Колумба е било отъ грамадно знаменти, обаче тои обхваща главно чение за човечеството и възбудило
родоначалото и биографията н а големъ интересъ въ всички народи
мореплаватела, но не дава неговия се установява отъ обстоятелството,
истински образъ.
че за тоя мореплаватель и откриРазлични писатели презъ следва- ването на Америка се занимавали
щите векове сж описвали подроб- редица учени и историци отъ почти

всички народности, които летописци сж дали възможните подробна
исторически описания на всички походи на Колумба при откриване на.
новите земи.
На издадените въ различните времена възпоменателни пощенски марки отъ Колумбия, Испания, Салвадоръ, Хондурасъ и пр. сж отпечатани разни образи на Христофоръ
Колумба. Въ едни отъ т е х ъ последниятъ е изобразенъ като младт»
юноша; въ други като възрастенъ
мжжт, съ остра брада; нъ некои
голобрадъ и пр., които, обаче не
даватъ истинска престава за действителния ликъ на Колумба.
До нашите времена не е останалъ запазенъ нито единъ портретъ
на мореплаватела, наристванъ отъ
некой живописецъ. И ако ние бихме пожелали да си го представимъ
такъвъ, какъвто е билъ когато е
стжпилъ на брега на Санъ-Салвадоръ, предъ нашето въображение
ще требва да изпъкне волеви човекъ съ високъ ръсть; продълговато, сурово лице съ изпъкнали скули, орловъ носъ, блескави очи и
съ обгоренъ отъ слънцето, ветъра
и соленостьта на морската вода
цветъ на кожата.
Най подробни сведения и положителни данни дава англичанинътъ
Джустинъ Уинсоръ въ своета книга „Христофоръ Колумбъ и откриването на Америка" преведена на руски, отъ която въ следвашите броеве на „Морски Прегледъ" ще бждатъ поместени кратки и най-сжществени сведения относно младенчеството, дейностьта и живота на1
Христофоръ Колумба.
(Следва)
Куюджуклиевъ.
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МОРСКО НЯ НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО УЧИЛИЩЕ-г СОЗОПОЛЪ

ОБЯВЛЕНИЕ
Морското на Негово Величество училище съобщава, че тая година въ същото ще се приематъ около 40 младежи, следвали т. г. сргьдно
учебно заведение въ Царството и завършили успешно най-малко Vкласъ.
Заявленията за постъпване въ училището, заедно съ необходимите документи, се изпращатъ направо до Н-ка. на Морското на Негово Величество училище—гр. Созополъ, които требва да
постъпятъ
въ училището най-късно до 18 юлий т. г.
Приемането на учениците
ще стане следъ установяване
редовностьта на документите,
медицински прегледъ и конкурсенъ изпитъ по
Алгебра, Геометрия и Български езикъ върху материала отъ V класъ.
Курсътъ на училището е 6 години.
Допълнителни
сведения и упътвания
за условията на които
требва да отговаря кандидата могатъ да се получать отъ Морското
на Н. В. у-ще—Созополъ, при поискване срещу 10 лв. и пощенски разноски.
Упътвания за постъпване въ училището съ изпратени за сведения въ I, II; и III Софийски мъжки гимназии и мъжките
гимназии
въ Пловдивъ, Варна, Русе, Бургасъ, Плевенъ, Cm. Загора, Вратца, Търново, Шуменъ, Ломъ и пр.
Отъ Управлението.
Редовни, научни, приятни и ефтини пътувания до Цариградъ.
Б Ъ Л Г А Р С К О Т О Т Ъ Р Г О В С К О П А Р А Х О Д Н О Д-ВО — В А Р Н А ,
въ отговоръ на многобройните запитвания отъ разните кжтове на Отечеството и чужбина.уповестява,
че и тая година устройва съ спелиално и уютно пригодения паракодъ „ Ц А Р Ь Ф Е Р Д И Н А Н Д Ъ "

'

ИЗЛЕТИ

П Р Е З Ъ Н А С Т Ъ П В А Щ И Я СЕЗОНЪ,

Т Р Ъ Г В А Н Е

25
26
28
29

Тръгва отъ Варна
Пристига въ Цариградъ
Тръгва отъ Цариградъ
Пристига въ Варна

ПЪТУВАНИЯТА

ОТЪ

ю н и

2,
3,
5,
6,

ЦЕНИ

Горна палуба
Главна „

I
I
I
Долна палуба III

ДО

6,
7,
9,
10,

НА

класа въ
въ
„
въ
„
въ
„
въ
„

Щ Е СЕ ИЗВЪРШВАТЪ

в а р н я
ю л и

13,
14,
16,
17,

18,
19,
21,
22,

ЦАРИГРАДЪ.
ПО СЛЕДНОТО

_ : : ...__.
РАЗПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ:

И Ц А Р И Г Р А Д Ъ В Ъ 16 Ч R С Я:
я В Г У с т ъ
СЕПТЕМВРИ

23,
24,
26,
27,

1, 6, 10,
2, 7, 11,
4, Q
"* 13,
9
5, 10, 14,

27,
28,
30,
31,

Б И Л Е Т И Т Ъ

ЗЯ

17,
18,
20,
21,

Е Д Н О

2 мЪстна кабина
2, 3 4 мастна кабина
2 мЪстна кабина
3 и 4 мЬстна кабина.
б мастна кабина
,

22,
23,
25,
26,

37, 31
28, 1
30, 3
31, 4

МЪСТО:

.

.

.

.

.

.

1790 лв.
1390
1380
1080
1010
665

5,
6,
8,
9,

10,
11,
13,
14,

17
18
20
21

за м-Ьсто

Х Р А Н А — пъленъ дневенъ абонаментъ (закуска 22 лв., обЪдъ и вечеря по 52 лв.) всичко 126 лв. дневно,
или за целото пжтуване 452 лв. Нощуването презъ целия престой въ Цариградъ става на парахода.

ВАРНА — Ц А Р И Г Р А Д Ъ САМО ЗА Е Д Н А Н О Щ Ь

12
З а всички

необходими

ПРИЯТНИ

Ч Я С Я.

сведения, упжтваиия и др., заинтересованите се умоляватъ да се отнесатъ до Дирекцията
на дружеството въ В а р н а и до агенциитЬ на с ж щ о т о .

