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Стр. 2

— На 10 октомври 1885 год. корабите отъ Дунавската флотилия
започнали превоза на бойни припаси и храна за обсадения отъ сърбите Видински гарнизонъ. До края
на Сръбскс-българската война, корабите отъ флотилията извършили
120 пжтувания между Русе и Видинъ
и сж пренесли: 43 орждия, 8,500 снаряда, 4,500,000 патрони, 2,950 пушки, 6,500,000 кгр. брашно, 16,С00 сухари, 1,000 кожухчета, 1,000 чифта
ботуши и 1,800 войника.
— Една отъ важните задачи, въз
лагани на първия български подводникъ презъ Световната война,
биле да прикрива, подържа и охранява десния флангъ на нашите войски, настжпващи надлъжъ по Добруджанския брЪгъ.
Руски бойни кораби съ далекобойната си артилерия всякога могли неочаквано да се появятъ и застрашатъ десния флангъ на пашата
III армия, обаче, присжтствието на
подводникъ № 18 нито веднъжъ не
позволило на големите неприятелс к и кораби да приближатъ и действатъ върху фланга на нашите победоносни войски.
На 10 октомври 1916 год. два
руски изстребитела отъ вида на „Капитанъ-лейтенантъ Барановъ" приближили и обстрелвали нашите позиции при с. Татладжикъ (южно отъ
Кюстенджа).
Подводникъ № 18 смело се приближилъ до вражеските кораби, и
въпреки малката дълбочина, на която плавалъ и опасностьта да бжде
унищоженъ отъ бързоходните и лек о подвижни противникови единици,
произвелъ торпедна атака срещу
едина изтрЪбитель. Последниятъ обаче, навреме открилъ следата отъ приближаващето се торпедо и усп^лъ
да се отклони отъ торпедния ударъ.
Двата изстребитела открили усиленъ артилерийски огънь по подводника. Благодарение самообладанието на обслугата и съобразителностьта на командира, подводникътъ усп^лъ да се измъкне отъ местото на атаката и се отдалечилъ
навжтре въ морето.
—На 14 октомври 1915 год., при
нашата намеса въ Световната война, Черноморскиятъ ни флотъ разполагалъ съ следния личенъ съставъ
и средства за воюване: офицери, подофицери и моряци 3,265; 6 торпедоносеца: „Дръзки "„.Храбри", „Строг и " , „Смели", „ Ш у м н и " и „Летящи",
две плаващи торпедни батареи, поставени на позиция при входа на
пристанището; шесть превозни ко-
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„София". Учебниятъ
кръстосвачъ
Надежда" билъ р а з о р а ж е н ъ и
орждията му били поставени на
брегова позиция.
— На 18 октомври 1915 год. въ
Варненското пристанище пристигналъ купениятъ отъ Германия първи български подводникъ № 18.
— Презъ нощьта на 19 октомври
1916 год., четирите торпедоносеца:
„Строги", „Смели", „ Д р ъ з к и " и „Летящи", натоварени съ по 6заградни
мини, подъ командването на калитанъ-лейтенантъ Серафимовъ, се отправили къмъ водния районъ предъ
с. Татладжикъ и поставили незабелязано минна заграда отъ 24 мини
на местото, гдето кръстосвали руските изстребители за да обстрелватъ нашите войски.
— Презъ нощьта на 11 срещу 12
октомври 1940 год. въ канала при
Сицилия и въ близость на островъ
Малта се завързало кратко, но ожесточено сражение между часть отъ
английските и италиански морски
сили въ Средиземно море.
Потопенъ билъ единъ английски
кръстосвачъ отъ вида на „Нептунъ".
Италианците загубили два торпедоносеца съ водоизместване по 600
тона и единъ 1,400—тоненъ изстребитель. Часть отъ обслугата на потопените кораби била спасена.
—На 18 октомври 1940 г. при изхода на Бристолскиятъ каналъ се
завързало неочаквано с р а ж е н и е
между една германска флотилия изстрзбители и британска ескадра кръстосвачи, охранявана сжщо отъ изстребители.
Германските изстребители се намирали въ разузнаване въ Атлантически океанъ съ посока на движение къмъ северъ, когато забелязали б ъ р з о приближаващата се
ескадра английски кръстосвачи. Въпреки превъзходството на английските сили и ожесточения артилерийски огънь, германските изстребители смело се впустнали въ дневна торпедна атака. Въ резултать на
тая атака билъ засегнатъ съ торпедо единъ отъ британските кръстосвачи. За отбегване изстреляните
торпеда, английската ескадра се отдалечила. Германската флотилия изстребители сжщо се отдалечила отъ
местото на сражението.
—На 25 октомври 1915 г. въ Варненския заливъ се появилъ германскиягь подводникъ „ У Б 17" подъ
командата на лейтенантъ Вернеръ.
—На 27 октомври 1915 год. къмъ
9 часа, рускиятъ черноморски флотъ
въ съставъ: 1 линеенъ новъ корабъ
и 3 стари, 2 леки кръстосвача, 14
изстребитела, 1 самолетонасачъ, 5
спомагателни кораби и 7 водосамолета, въоржжени общо съ: 22—30"5
см., 8—20-3 см., 24—15 см., 20 — 13
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Уредничестзото на вестника благодари за следните получени дарения:
1. Владимиръ Г. Генчевъ,
отъ гр. Бургасъ . .
100 лв.
2. Иванъ
Оргировъ,
отъ
гр. Балчикъ . •
. . 50 лв.
3. Илия Ив. Николовъ, отъ
гр. Кубратъ
. . .
50 лв.
4. М. Филиповъ Ивановъ,
отъ гр. София . .
- 5 0 лв.
5. Н. Кудевъ, отъ гр. Балчикъ 50 лв.
6. Стефанъ Н. Паскалевъ,
отъ гр. Разградъ .
. 50 лв.
7. Димитъръ Фесчиевъ, отъ
гр. Балчикъ
.
. 5 0 лв.
8. Стефанъ х. Стателовъ,
отъ гр. Лесковецъ
50 лв.
9. Александъръ Ст. Неновъ,
отъ гр. Русе .
40 лв.
10. Никола Хаджиевъ, отъ
гр. Варна
. . . .
30 лв.
11. Йонко К. Драбовъ, отъ
гр. София
30 лв.
12. Илия Д. Кузмановъ, отъ
с. Янтра, Г.-Ореховско 30 лв.
13. Денчо Д. Петковъ, отъ
с. Бохотъ, Плевенско 26 лв.
14. Никола Марин. Ниновъ,
отъ гара Раковски
. 25 лв.
15. Ж и в к о Н. Кръстевъ, отъ
гр. София .
. . .
25 лв.
16. Петко Цветковъ,
отъ
с. Ликъ, Врачанско .
21 лв.
17. Сийка Лютова, отъ София 20 лв.
18. Станчо П. Стоевъ, отъ
гр. Троянъ
. . . . 20 лв.
19. Надежда Игн. Днгелова,
отъ гр. Свищовъ
. .
20 лв.
20. Панайотъ Топаловъ, отъ
гр. Свищовъ
. . . .
20 лв.
21. В. Измирлиянъ, гр. Варна 15 лв.
22. Никола Василевъ Николовъ, отъ гр. Пловдивъ 10 лв.
23. Михаилъ Тотевъ Недевъ,
с. Летница, Ловчанско 10 лв.
24. Юрданъ Дим. Вълкановъ,
отъ гр. Варна . . . .
10 лв.
25. Павлинъ В. Павловъ,
отъ с. Павликени . .
10 лв.
26. Дтанасъ Неделчевъ, отъ
с. Светленъ, Поповско
10 лв.
27. Христо Янд. Михаиловъ,
отъ гр. Варна . . . .
10 лв.
(Следва)
Волните дарения, предназначени
за подкрепа списването на вестника,
четците могатъ да изпращатъ чрезъ
пощенски записи, адресирани до
уредничеството на „Морски прегледъ", или въ пощенски и гербови
марки. За улеснение четците отъ
Варна и близките селища, волнигЬ
дарения могатъ да се внасятъ направо въ уредничеството на
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Ъ ДЕНЬ НА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО ЦАРИЦА
.. . .;

'"V

" ...'

...

ЙОАНА

.

'V

•••

V.

•. :..-

' •'

л

•••"

•

. '••

• 1

i^as. irtiji.......

..... . ..

..

. . ' . : - v * . . ••' - v
£ •

'

• 'v. * '

' •

//а У ноември — деньтъ на
народ нитгь будители и праздникъ на св. Ив. Рилски, носитель на българската вгъра и
първи ратникъ за духовенъ възтдъ ..облдпмгигкш^ъ бъ п?агпш

любима Царица, Нейно Величество Царица Йоана.
Еъ тоя тържественъ день,
въ който българскитгъ синове
>стдаватъ заслужена данъ на
. многозуойнитгъ труженци за

та си преданнссть и обичь къмъ
Царското семейстсо, като моли т cm ву е а за сару е а не Богулюбивота Царица съ здраве,
бодростъ и дълголгьтие, за радость на Асгустейшия домъ и
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Б Ъ Л Г Я Р С К И Я Т Ъ
Съ своята настойчива дейность
и своите дела българските синове
сж отбелязали съ достатъчна яснота,
че сж еднакво храбри, както по
бранните поля на балкана, така и
всрЪдъ разп1зненигЬ води на родното море,
" С ъ обявявне войната между Германия и Русия, болшевишките морски сили, въпреки различните постановления на международното право и обстоятелството, че България
е неутрална страна, започнаха да
поставятъ мини въ нашите териториални води, а руските подводници
отбелязаха действие и срещу корабите движещи се покрай българското крайбрежие.
Това враждебно държане на болшевишките морски сили предизвика
преустановяването на корабоплаването между черноморските ни пристанища и наложи вземането на
съответнигЬ мерки за защита на
крайбрежието и народностните ни
интереси.
Поради това, на корабите отъ
малкия български флотъ се възлож и тежката и отговорна задача да
постави минни загради, като придружаватъ и конвоиратъ всички кораби,
движещи се между Босфора и българските пристанища.
Тежки, трудно изпълними и опасни беха задачите възлагани на наш и т е малки корабчета, обаче последните, командвани и обслужвани отъ смелите и опитни български моряци, гордо браздеха осеяните съ мини води на развълнуваното море и, въпреки тъмните и
непрогледни нощи, силните ветрове и бушуващите бури, достойно
изпълниха своя дългъ.
Обслугите на тия корабчета всекога се намираха застанали твърдо
на своя постъ, като съ забележително умение и сржчностьь съумеха
да облекчатъ положението на пострадалите наши търговски кораби,
станали жертва на руски заградни
мини или дейностьта на болшевишк и подводници. Съ рискъ за своя
животъ, храбрите български моряци, проявиха голема пожертвувателность като, аъпреки нощната тъмнина и разпенените води на морето, успеха да спасягь претърпелите
крушение моряци отъ потъващите
кораби.
Благодарение на проявеното безстрашие, съобразителность и опитность на обслугатш отъ бойните кораби, моряците отъ загиващите търговски кораби били изтръгнати изъ
вълните и прибрани върху торпедонисците и торпедните лодки.
За това доблестно и достойно
държане на моряците отъ нашите

торпедни лодки и проявената отъ
техъ възвишена пожертвувателность,
командирътъ на Морските на Негово Величество войски г.олучнлъ
отъ Българското търговско параходно дружество следното благодарствено писмо:
До господина
Началника на Флота
на Н. Величество—Варна
Г-нъ Капитанъ I р.
Както Ви е известно на 15 м. м.
на пжть отъ Варна за Балчикъ се
взрива и потъна дружественниятъ
параходъ „ Ш и п к а " . Отъ обслугата
на парахода загина само единъ, а
всички останали беха спасени. На
19 м. м. се взрива и потъна парахода „Родина" на пжть отъ Бургасъ за Цариградъ. Отъ обслугата на
кораба загинаха четирма, а всички
останали беха спасени.
При своите пътувания и двата
парахода беха водени и охранявани отъ корабите на поверения Ви
на Н. Величество флотъ. Веднага и
следъ двата нещастни случаи ние
можахме непосредственно отъ устата на самите спасени обслуги да
чуемъ най-ентусиазирани отзиви на
възторгъ отъ великолепното й доблестно държане на чиновете отъ
военните кораби. Благодарение на
техното самопожертвувание и чувство на истинско морско другарство, въпреки крайно неблагоприятните -условия, провеждането на
спасяването е било блестящо. Благодарение на това, обслугите на
потъналите ни кораби можаха да
бждатъ спасени
Ние можахме да констатираме, че
верата на екипажите ни въ личния
съставъ на поверените Ви кораби
е пълна и заслужена.
Трудните условия и рисковете съ
които е свързано корабоплаването
се значително облекчиха отъ взаимното другарство и доверие между
обслугите ни и чиновете на поверената Ви флота. Ние сме убедени,
че тази взаимна служба наложена
отъ най-възви'шени отечествени интереси ще продължава да се заякчава и расте.
Заедно съ това, въпреки опасностите, гордото българско знаме ще
продължава още по-високо да се
развева надъ корабните стожери
и въ новата история, наредъ съ всички, дали дань за изграждането на
Велика Обединена България, името
на родното морячество ще получи
едно достойно отредно место.
Така, рамо до рамо, ржка за ржка, съ готовность за саможертва и
въ служба за Царя и Родината нас
шите скромни военна и търговска
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ването на Велика България. Заедно
съ това, готови винаги за подвизи,
нашите доблестаи обслуги и храбр и ^ чинове отъ поверениятъ Ви
флотъ, издигатъ предъ българското
общество високо името на морячеството и сочатъ правилните пжтища, по които въ утрешния день
ще следва да се насочатъ усилията
за създаването на една мощна военна и търговска флоти.
Управителниятъ съветъ на дружеството е дълбоко трогнатъ отъ
храбростьто и човечностьта на чиновете отъ поверената Ви флота и
отъ името на семействата на спасеоите обслуги, отъ името на последните и отъ свое име Ви моля да
предадете нашата благодарность за
направеното.
На храбрите обслуги на торпедоносците и торпедните лодки ние
пожелаваме здраве и пълно щастие
въ трудните задачи, които те изпълняватъ. Нека Богъ бди надъ
техъ и благослови техното светло
депо.
Съ почитание:
Бълг. Търг. Па pax. дружество.
Съ това писмо се подчертава големото дело на българскиятъ морякъ, принуденъ, при изпълнение на
своя дългъ къмъ Отечеството, да
действа съ малки, притежаващи продължителна служба бойни кораби,
загубили значителна часть отъ своите тактически качества.
Въпреки това обаче, българскиятъ
морякъ, окрилянъ отъ своя коравъ
борчески духъ, отбеляза своята способность за планомерното и найцелесъобразно използване на поверените му бойни средства, които,
направлявани отъ варната и железна десница на българските бранници на море, се превръщатъ въ
опасно за врага оржжие, всекога
готово за защита на китните родни
брегове.
Наредъ съ дейностьта на нашите
торпедни кораби, обслугите на миночистачните поделения отъ българския воененъ флотъ, достойно
изпълниха възложената имъ тежка
задача, като своевременно провериха съ малките миночистачни лодки и почистиха проходите презъ
минните заграждания, които проходи всекога поддържаха чисти отъ
мини и свободни за движението на
корабите.
Съ тая си дейность българскиятъ
морякъ показа, че е веренъ стражъ
на родните води и сигуренъ защитникъ на отечествените брегове, готовъ всеки мигь да даде своите
сетни сили и животъ, въ брань на
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ДЕЙСТВИЯТА НА МОРЕ ПРЕЗЪ ЮНИ
1 ЮНИ: Немското главно командване на въоръжените сили съобщило, че въ Атлантически океанъ
билъ потопенъ единъ английски подводникъ, а край островъ К р и т ъ
единъ търговски корабъ съ водоизместване 3,000 бр. р. тона.
2 ЮНИ: Между островъ Критъ и
пристанището Александрия билъ потопенъ единъ британски изстребитель, а въ далечните океани, германски морски сили потопили английския спомагателенъ кръстосвачъ
„Salopian", притежаващъ водоизместване 10,549 тона.
3 ЮНИ: Главното командване на
германските въоръжени сили съобщило, че презъ месецъ май били
потопени всичко 746,000 бр. р. тона
неприятелски търговски кораби, отъ
които: 479,000 тона били унищожени отъ немските подводници,215000
тона отъ действията на самолетите
и 85,000 тона отъ надводните морски сили. Отъ началото на войната
до 1 юни 1941 год. били потопени
общо 11,700,000 бр. р. тона английски
търговски кораби.
5 ЮНИ: Презъ май отъ действията
на немските морски сили били потопени, съгласно германски източници, 1 линеенъ кръстосвачъ, 7 кръстосвача, 11 изстребитела, 7 торпедни лодки, 3 спомагателни кораба, 4
подводника и б стражни кораба, а
споредъ италиански съобщения, отъ
действието на италианските бойни
кораби: 5 кръстосвача, 2 подводника и единъ изстребителъ.
6 ЮНИ: Главното командване на
германските въоръжени сили съобщило, че единъ подводникъ потопилъ английски кораби съ общо
водоизместване 24,400 бр. р. тона.
Една немска торпедна лодка атакувала край южните английски брегове единъ спом. корабъ отъ 6,000 т.
Английски подводникъ обстрелвалъ и потопилъ единъ француски
рибарски корабъ. Отъ обслугата на
потопения корабъ загинали 27 души.
8 ЮНИ: Единъ действащъ въ открито море немски подводникъ съобшилъ за потопяването на 21,250
бр. р. тона неприятелски кораби.
9 ЮНИ: Немски подводници съобщили за потопяването на английски търговски кораби възлизащи на
31,500 бр. р. тона.
10 ЮНИ: Въ първите неколко дни
отъ юни били потопени общо 158050
бр. р. тона кораби.
Единъ отъ действащите въ Атлан-

тически океанъ италиански подводникъ съобщилъ, че потопилъ 9 британски търговски кораби съ общо
63,000 бр. р. тона.
12 ЮНИ: Единъ немски подводникъ съобщилъ за потопяването на
22,700 бр. р. тона неприятелски кораби. Лейтенантъ Шутце потопилъ съ
сьоя подводникъ 200,000 т. кораби.
12 ЮНИ: Италианското главно командване съобщило, че презъ първата година отъ войната на море,
италианските морски сили потопили следниятъ брой английски търговски и бойни к о р а б и : 1 линеенъ
корабъ, 19 кръстосвача, 14 изстретела, 24 подводници, 6 т о р п е д н и
лодки, 10 кораби за превозъ на течни горива, 87 търговски кораба и
5 ветрохода.
Английското адмиралтейство оповести следния списъкъ на британските корабни загуби: 2 линейни
кораба, 2 самолетоносача, 8 кръстосвача, 48 изстребитела, 4 придружаващи кораба, 8 стражни такива, 12
миночистача, 20 спомагателни кръстосвача 113 миночистачи и преследвачи на подводници, 2 болнични кораба и 28 спомагателни единици.
Мониторътъ „Terror" (7,200 тона) и
канонерката „Ladyird", п о т ъ н а л и
край либийския брегъ.
15 1рНИ: Немски подводници съобщили за потопяването въ северната часть на Атлантически океанъ
29,000 бр. р. тона английски кораби.
~16 ЮНИ: Въздушни сили потопили западно отъ Гибралтаръ 21,000
бр р. тона британски кораби.
18 ЮНИ: Немското главно командване нч въоръжените сили съобщило, че като последица отъ настойчивите действия на подводниците били потопени 5 търговски кораба възлизащи на 31,933 бр. р. т.
21 ЮНИ: Немски подводници съобщили за потопяването на 6 търговски кораби и 1 спомагателенъ
кръстосвачъ, възлизащи общо на
52,900 бр. р. тона.
22 ЮНИ: Отъ немски източници
било съобщено, че отъ началота на
войната били потопени всичко 22
английски спомагателни кръстосвачи.
23 ЮНИ: Немски торпедни лодки
атакували и потопили въ Балтийско
море 4 руски търговски кораба възлизащи на 5,950 бр. р. тона, а също и единъ крайбреженъ страженъ
корабъ.
Въ северната часть на Атлантически океанъ и западно отъ Афри-

ка германски подводници потопили
26,500 бр. р. тона неприятелски търговски кораби.
25 ЮНИ: Въ водите около Англия
били потопени британски търговски
кораби възлизащи на 11,000 бруто
регистъръ тона.
26 ЮНИ: Главното командване на
германските въоръжени сили съобщило, че една немска торпедна лодка атакувала и потопила единъ руски подводникъ. Въ северната часть
на Атлантически океанъ немски подводници потопили 48,800 бр. р. тона
неприятелски кораби.
Действащи ятъ въ
Атлантически
океанъ тежъкъ кръстосвачъ „Адмиралъ Ш е е р ь " се завърналъ и съобщилъ, че презъ своята дейность потопилъ общо 152,300 бр. per. тона
английски кораби, между които и
единъ целъ конвой отъ 86,000 бруто регистъръ тона.
Действащиятъ въ Индийски океанъ немски спомнгателенъ кръстосвачъ „Пигвинъ" влезалъ въ сражение съ английския тежъкъ кръстосвачъ „Корнвалъ" и билъ потопенъ.
Часть отъ обслугата-му била взета
въ пленъ отъ англичаните. Спом.
кръстосвачъ „Пигвинъ" презъ време на своята дейность потопилъ неприятелски кораби възлизащи на
140,000 бр. р. тона, като изпратилъ
въ Германия и неколко заловени
търговски кораба притежаващи цененъ товаръ. Отъ заловените и задържани к о р а б и , т р и били риболрвни кораби-работилници за преработка на китове, притежаващи общо 36,500 бр. р. тона.
27 ЮНИ: Немски подводникъ съобщилъ за потопяването въ водния
районъ западно отъ Африка на
31, 500 бр. р. тона английски търговски кораби.
28 ЮНИ: Немски подводници атакували въ Атлантически
океанъ
единъ британски керванъ кораби,
отъ които, въпреки силната защита,
успели да потопятъ общо 46,700 бр'.
р. тона кораби.
29 ЮНИ: Германското
главно
командване на въоръжените сили
съобщило, че въ първата седмица
на войната срещу Русия, немците
потопили следните руски бойни кораби: отъ немски подводници—два
болшевишки подводника; отъ действията на торпедни лодки: 2 изстребитела, 1 торпедоносецъ и 1 подводникъ—Кръстосвачътъ „Максимъ
Г о р к и " билъ тежко.повреденъ.
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ДЕЙСТЗИЯГА н а СПОМАГАТЕЛНИЯ КРЪСТОСВЯЧЪ „ВОЛФЪч
.{Продължение отъ брой 161).

Наложито се капигань Томинага,
насила да бъде смъкнатъ огъ командния мость и пренесенъ върху
немския спом. кръстосвачъ.
Причинените повреди бързо били
отстранени и „Волфъ", следванъ
отъ „Хита ши Мару" се насочилъ
къмъ южната часть на Маладивскиг Ь острови.
Промъквайки се между кораловите плитковини, авата кораба пристигнали и се закотвили въ тихите
води на атола Сува-Дива, Стройни
палми обграждали атола, на чието
бело коралово крайбрежие се струпали множество туземци, представляващи смесена раса между индуси и араби.
Корабите престояли три денонощия въ спокойните води на атола,
презъ което време, часть отъ скъпоценния товаръ на „Хиташи Мару"
билъ пренесенъ вьрху немския спомагателенъ кръстосвачъ.
За командиръ на японския корабъ, на който били преместени
неколко десетки пленници билъ назначенъ мичманъ Розе.
„ В о л ф ъ " , оставайки въ з а л и в а
.Хиташи Мару", отплувалъ въ открито море за ловъ на кораби пренасящи каменни вжглища, тъй като
гориво било необходимо и за двата кораба.
Въ продължение на четири денонощия, немскиятъ кръстосвачъ се
движилъ непрекъснато по морскит е пжтища, обаче на хоризонта не
билъ забелязанъ никакъвъ корабъ.
Едва на петата вечерь, изъ тъмнината се появилъ единъ напълно
осветленъ моторенъ корабъ, който
приближилъ и се задвижилъ почти
успоредно съ спомаг. кръстосвачъ
„Волфъ" и отправилъ къмъ последния чрезъ морзовата лампа въпросите:
— „Какъ се именувате? Защо пжтувте безъ светлини? Кой сте?"
Неочаквано обаче, задъ моторния
корабъ моряците отъ „Волфъ" забелязали сенката на другъ корабъ,
който, сжщо като
немскиятъ
кръстосвачъ се движилъ добре затъмненъ. Вероятно това сж били
очертанията на неприятелски спом.
боенъ корабъ. Възможность за отклонение отъ срещата не съществувала. Все пакъ „Волфъ" намалилъ
скоростьта, а моряците заели бойните си места. Орждията били готови всеки мигъ да се насочатъ
к ъ м ъ врага. Затъмнениятъ корабъ

обаче, съвсемъ неочаквано променилъ посоката на движение и съ
пълна скорость се отдалечилъ и изгубиль въ тъмнината. Всекога, при
неочакваната среща на кораби презъ
нощьта или въ мъгла, когато види.мостьта е била ограничена, минутите били бързотечни и често, движещите се въ непосредствена близость кораби бързо изчезвали въ
тъмнината, преди да сж имали възможность да предприематъ некакви действия. Така и при тая среща
съ тайнствения вражески корабъ,
тъмнината спомогнала корабите да
се разминатъ, безъ да си взаимно
отправятъ огнени и смъртоносни
поздрави.
Обслугата отъ „Волфъ" си отдъхнала облекчено. Опасностьта отъ
нощното и сждбоносно сргжение
преминала и корабътъ продължилъ
движението, закрилянъ отъ ношната тъмнина.
* * *

Въ следващите н е к о л к о денонощия радиостанцията на немския кръстосвачъ непрекжснатозалавяла предаваните отъ бреговите радиостанции и тия на японските бойни кораби усилени повиквания:
— „Хиташи!"... „Хитрши!"... „Хиташи!".
Явно било, че се вика зедържаниятъ отъ „Волфъ" японски корабъ
„Хиташи М а р у " , чието закъснение
и изчезване обезпокоило неприятелските пристанищни власти. Поради
това усилено търсене, продължителното престояване на японския корабъ въ водите на атоловия островъ
било опасно. Необходимо било корабътъ да излезе и се движи въ
открито море, преди претърсването
водите на острова отъ некой японски воененъ корабъ.
„Вьолхенъ" се издигналъ въ небесата и отлетялъ къмъ едва очертаващия се на далечния хоризонтъ
атоловъ островъ. Туземците отъ последния били изплашени и ужасени
отъ неочакваната поява на чудноватата голема птица, която бързо
се спустнала и кацнала до „Хиташи
М а р у " , въ тихите води на залива.
Предадената отъ „Вьолхенъ" писмена заповедь до мичманъ Розе
имала следното съдържание:
— „Японски кръстосвачи търсятъ
„Хиташи М а р у " . Напуснете веднага
атолътъ Сува-Дива!

движи извънъ морските пжтища, и
съ малка скорость къмъ КаргадосъКарайосъ, гдето да чака „Волфъ"
на 20 октомври".
Следъзавръщането на „Вьолхенъ"
немскиятъ кръстосвачъ продължилъ
търсенето на кораби съ вжглища.
Вжглища!.., Вжглищг!. . Тоя билъ
единствениятъ поеикъ, който р ж к о водилъ движенията и действията на
обслугата отъ „Волфъ", чието следващо сжществуване зависело изключително отъ наличието на достатъчни количества гориво, необходимо за корабътъ при плаването
му къмъ отечествените води. Въпреки силниятъ югоизточенъ ветъръ спомагателниятъ кръстосвачъ
„Волфъ" продължилъ да се движи
надлъжъ по водните пътища въ близость на осфова Мавритиусъ, обаче напусто. По ширналите се безбрежни води на Индийски океанъ
не се забелязвалъ никакъвъ корабъ.
Само непрестанно даваните отъ
японските кръстосвачи ралиосигнали: „Хиташи!... „Хиташи!" били указание, че съществува и д р у г ъ с в е т ъ ,
освенъ тоя, който се шири около
самотния немски корабъ, залутанъ
въ океана.
На уречения^ъ за срещата съ „Хиташи Мару" день, 20 октомври, кръстосвачътъ „Волфъ" се насочилъ
къмъ ненаселените и пусти острови
Каргадосъ-Карайосъ, безъ да е ималъ
възможностьта да намери поне една
лопата каменни вжглищв. „Хиташи
М а р у " вече чакалъ тамъ. Поради
липса на необходимото гориво, немало друга възможность за задържането на кораба и отвеждането му
въ родните пристанища, поради което японскиятъ корабъ требвало да
бжле потопенъ. Необходимо било
обаче, и самиятъ товаръ на кораба
предварително да се пренесе върху
немския кръстосвачъ.
Въ продължение на три седмици
двата кораба останали въ закрития
заливъ на пустинния островъ, долепени единъ до други. Дни и н о щ и
товарните стрели на корабите работили непрекжснато, прехвърляйки множество каси и торби съ различни стоки, които бързо изчезвали
въ товарните помещения на „Волфъ"
Всеки свободенъ жгълъ и всеко
праздно место върху немския корабъ били умело използвани за нареждането на взетия отъ „Хиташи
Мару" цененъ товаръ.
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пенъ. Всички пленници отъ другите
потопени кораби: англичани, японци,
негри, китайци и индийци, се намирали аърху палубата на „Волфъ" и
наблюдавали к а к ъ „Хиташи Мару"
изчезналъ подъ водната повърхность на океана. Само единъ отъ
пленниците, капитанъ Т о м и н а г а ,
останалъ подъ палубата, затворенъ
и усамотенъ въ своята пленническа
килия.
НЪмскиятъ спомагат, кръстосвачъ
се отправилъ къмъ бреговете на
южна Африка съ надеждата, че по
морските пътища изходящи отъ
Дурбанъ, ще срещне н ^ к о й корабъ,
пренасящъ в ъ г л и щ а . В ъ п р е к и взетите отъ „Хиташи М а р у " преди потопяването му количества каменни
въглища, намиращето се в ъ р х у
.„Волфъ" гориво било съвършено
недостатъчно корабътъ да достигне
родните води.
Завръщането на немския спом.
•кръстосвачъ въ родината било вече наложително, тъй като две опасностьти сериозно заплашвали съществуването на обслугата: скорбутътъ и тифусътъ. Всички отъ обслугата, включително и пленниците
били ваксинирани срещу заразяването отъ болеста тифусъ. За предпазването отъ скорбута обаче, не
могло нищо да се направи. За лекуването и предпазването отъ тая
болесть били необходими картофи,
пресни зеленчуци и плодове. Но отъ
•где биха могли те да бъдатъ доставени въ средата на океана?
Като венецъ на тежкото положение отъ липсата на гориво, пресна
.храна и съществуващата опасность
отъ изтощителните болести, установенъ билъ пожаръ въ предната
въглищна яма. Последната обаче,
била изпълнена едва една трета съ
въглища, поради което огнището на
пожара скоро било намерено и огънятъ бързо изгасенъ.

последиците отъ проверката, отъ
която единствено зависила съдбата
на „ В о л ф ь " .
Защо ли така стремглаво тича
свързистътъ отъ проверителното отделение по палубата и се изкачва
светкавично върху командния мостъ
на испанския корабъ!... Ето той бързо движи своите ръце съ флагчета
и предава сигналътъ: „Испански корабъ „Игосъ Менди" съ 5,000 тона
въглища за английското правителство!" Гръмогласно ура прокънтяло надъ „Волфъ". Спасени!...
На 13 ноември немскиятъ корабъ
наново хвърлилъ котва въ спокойните води на Коргодосъ Карайосъ.
Обслугата заработила въодушевено
и тряскаво. Въ продължение на неколко денонощия въглищните ями
на „Волфъ" били до горе напълнени съ взетото отъ испанския корабъ гориво. Въ същото време последни ятъ билъ стъкменъ за настаняването на часть отъ пленниците.
Следъ отплуването отъ островите,
„Игосъ Менди" требвало да се движ и далечъ, извънъ видимостьта на
„Волфъ" и се срещне въ определено време съ последния въ Атлантически океанъ за повторното натоварване на каменни въглища.
Въ последствие се установило, че
между времето, когато „Волфъ" и
задържаните отъ него кораби се намирали на котва въ водите на островите Каргадосъ, отъ 20 октомври
до 7 ноември и отъ 13 до 17 ноември, японскиятъ кръстосвачъ „Цушима" посетилъ острова, обаче намерилъ леговището на „Волфъ"
праздно.
Сутриньта на 17 ноември лишенията отъ свирката на стражния подофицеръ събрали обслугата за откотвянето на корабите. Котвениятъ
барабанъ се задвижилъ бавно. Едно
следъ друго звената на котвената

верига излезли изъ водата, пропълзяли по палубата и съ свънтение били прибрани въ верижния
сандъкъ. Застанала върху кърмата
корабната музика свирила тържествени маршове. Корабътъ тръгвалъ
на пъть за родината.
Насочвайки се къмъ южния край на
Африка, носъ Добра Надежда, немскиятъ корабъ билъ посрещнатъ отъ
постепенно усилващите се ветъръ
и вълнение. Бурята и разиграните
води на океана обаче, не съставлявали вече пречка за „Волфъ", тъй
като ямите му били вече пълни съ
каменни въглища.
Настъпилъ деньтъ 17 ноември
1917 год. Тъкмо преди една година
на тоя день спомаг. кръстосвачъ
„Волфъ" напусналъ пристанището
на Килъ и се впусналъ за изпълнение възложените му задачи изъ
широките и необятни океани. Въ
продължение вече на една година
немскиятъ корабъ, о б к р ъ ж е н ъ отъ
неприятелски единици и изложенъ
на редица опасности е следвалъ твърдо по предначертания свой пъть изъ
океана, провеждайки съ достойнство и успехъ своите д е й с т в и я .
Тъкмо на годишнината отъ започването на своята опасна дейность,
на хоризонта се появилъ големъ
ветроходъ, който, съ опънати отъ
ветъра платна и подметанъ отъ вълните се приближавалъ къмъ кръстосвачътъ „Волфъ". Устанозило се,
че това билъ американскиятъ ветроходъ „ Д ж о н ъ Кирби",който превозвалъ 270 автомобила, предназначени за английските войски, действащи въ Германска източна Африка. Ветроходътъ, следъ прибирането на обслугата му, билъ веднага
потопенъ.
(Следва).
Отъ нЪмски: К у ю д ж у к л и е в ъ

Най-подиръ щастието за „Волфъ,,
се усмихнало. Три денонощия изминали откакто осамотените острови
Корчадосъ потънали въ мъглата на
далечния хоризонтъ. Когато на 10
ноември изгреващето слънце озарило сините води на океана, неговите лъчи осветлили единъ големъ
добре натоваренъ корабъ, който
бързо приближавалъ съ дълго очакваните каменни въглища.
Радостьта и въодушевлението отъ
появата на кораба бързо изчезнали,
тъй като надъ кърмовата часть се
развевало испанското знаме. Неутраленъ корабъ!...
Спуснатата на вода лодка съ отделението моряци за проверка, бързо
се отправила къмъ испанския корабъ. Всички съ нетърпение заследили действията на отделението мо-
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Загубата на француски кораби
презъ настоящата война.
Въ француското морско списание
„Льо Яхтъ" сж поместени подробни сведения относно корабните загуби на француския воененъ и търговски флотъ п р е з ъ настоящата
европейска война.
Съгласно отбелязаните данни, първиятъ потопенъ корабъ отъ военниятъ флотъ билъ минопоставачътъ
„LaTour d'fluvergne" съ водоизместване 4,773 тона, който загиналъ
на 13 септември 1939 год. въ пристанището на Касабланка, поради
внезапното взриваване на натоварените собствени мини. Поради същите причини, вътрешенъ взривъ,
презъ мартъ 1940 год. потъналъ въ
пристанището Касабланка изстребитела „La Roielevfe" отъ 1,378 тона
и презъ априлъ 1940 год. при Гренокъ, флотиловадачътъ „Maille-Brege" съ водоизместване 2,441 тона.
Презъ време на следващите бойни действия, францускиятъ воененъ
флотъ загубилъ следните кораби:
На 3 май флотилсводачътъ „Bizon",
2,436 тоненъ, билъ тежко засегнатъ
отъ бомба и следъ напущането му
отъ обслугата требвало да бъде потопенъ. Презъ същия месецъ билъ
потопенъ и подводникътъ „Doris"
(552 тона). Презъ май и юни въ време защитата на северните француски
пристанища били потопени флотиловодачите „Yguar" и „Chakal" отъ по
2,126 тона, изстребителите „Orade",
„Bourrasque" и „Siroco" съ водоизместване по 1,319 тона, изстребибителите „Fovdroyant", и „L'Rdroit"
отъ по 1,378 тона, преследвачътъ
на подводници ,,Ch. 9" (120 т.) и
спомагателниятъ корабъ „ N i g e r "
отъ 5,482 тона. Повечето отъ потопените кораби загинали при натъкването си на мини или отъ бомбени
попадения, а изстребителя „Siroco"
билъ атакуванъ и унищоженъ отъ
една германска торпедна лодка.
Презъ юни, п р и завладяването
отъ немските войсчи на француските атлантически пристанища били
унищожени редица бойни кораби,
намиращи се въ корабостроителниците въ строежъ или поправка на
причинените повреди. Така въ Ш е р бургъ билъ потопенъ новостроящиятъ се подводникъ съ водоизместстване 1,500 тона, „Reliant Morillot",
чието спущане на вода било предстоящо; въ пристанището Бресъ били потопени намиращи се на поправка т р и подводника: „ftchiiie"

стребитель „Cyclone". Канонерките
„Bauquois" (644 тона) и „Louornne"
(265 тона) при опитьтъ имъ да напуснатъ пристанището Брестъ и Лорианъ, се взривали на мини и потънали. Същата съдба сполетяла и
подводникътъ „Morse" отъ 974 тона,
който се взривалъ на мина и потъналъ въ залива Сваксъ край бреговете на Тунисъ.
Сключеното съ Германия премирие, както е известно, не поаавило край на француските корабни
загуби. Следъ примирието, въ Средиземно море били потопени: канонерката „Rigault de Qenouilly" (1,969
тона) и линейниятъ корабъ „Bretagne,,
(22,189 тона) въ залива Мерсъ-елъКебиръ. Флотиловодачътъ „ ttvdacius"
отъ 2,569 тона и подводниците „Регsee". „fljag", „Poncelet" и „Sfai;" отъ
по 1,379 тона били унищожени край
африканските брегове. Последниятъ
подводникъ загиналъ край западните брегове на Африка заедно съ корабътъ за превозъ на течни горива
„Pchone" отъ 2,785 тона.
Общо, презъ време на враждебните действия француския воененъ
флотъ загубилъ всичко 30 кораба
съ общо водоизместване о к о л о
72,000 тона. Въ броя на загиналите
военни кораби не влизатъ тия които били потопени или унищожени
отъ дсйствията на английските морски сили въ Средиземно море и француските африкански пристанища.
Освенъ това, повредени били редица бойни кораби, по-вечето отъ
които бързо били поправени и наново влезли въ строя. Така, минниятъ кръстосвачъ „Emile Bertin"
(5,886 тона) билъ тежко засегнатъ
отъ 500 кгр. бомба въ Северното
море, презъ априлъ 1940 год. въпреки което обаче, межалъда се завърже въ пристанището Б р е с т ъ ,
движейки се съ скорость- 25 мили.
Повредени били също, изстребителътъ „Cyclon", чиято носова часть
била откъсната отъ самолетна бомби, флотиловодачътъ „Leopard" и др.
Францускиятъ търговски флотъ
презъ настоящата война загубилъ
общо 295,000 бр. р. тона кораби,
отъ които 9 пътнически съ приблизително 100,000 бр. р. тона, 7 кораба за превозъ на течни горива възлизащи на около 50,000 тона и 45
товарни кораба съ общо 145,000 бр.
р. тона. Загубата на тия кораби съставлява приблизително 12'5°/о отъ
француския търговски флотъ, 10'5°/0
отъ корабите за превозъ на течни
горива и 8'5 / 0 отъ общия тонажъ

търговски кораби францускиятъ търговски флотъ се лишилъ общо съ
още 800,000 бр. р. тона кораби отъ
които 450,000 тона останали въ английските пристанища, гдето били
присвоени отъ Англия, 150,000 бр. р.
тона се намиратъ задържани въ пристанищата на Съединените Щати,
а 244,000 бр. р. тона били пленени
отъ немските морски сили въ завладяните француски пристанища. Вънастояще време Франция разполага съ 1,500,000 бр. р. тона отъ своя
търговски флотъ.
Турското корабоплаване нрезъ
Cyei^b за Америка.
Турската дирекция на корабоплаването предвидила устройването на
корабното съобщение между пристанищата на Турция и Съединените
щати.
Въпреки военните действия въ
Средиземно море, предстоящо е използването на новоустроената корабна връзка, която на първо време
ще се обслужва отъ турските кораби
„Хромъ" (5,500 бр. регистъръ тона),
„Димиръ" (6,280 бруто per. тона) и
„Бакъръ" (1,100 бр. р. тона.)
Корабите ще отплуватъ отъЦаригратъ и, посещавайки пристанищетоС м и р н а, ще продължаватъ своя
пъть презъ Порть Саидъ, Суецкия
каналъ, Червеното море и Тихия
океанъ до Америка.
Турските сре,си отдаватъ големо
значение на това ново корабно съобщение съ американските пристанища. Осъществуването му обаче, въ настоящо време се счита за затруднено
поради обстоятелството, че Суецкия
каналъ почти всеки день е атакуванъ
отъ самолетите на остьта и често
е препречванъ отъ останките на засегнатите отъ самолетите бомби
кораби.
Букурещъ-Дунавск:) пристанище.
Предварителните работи съгласно изработения планъ по постройката на канала до р. Дунавъ и създаването въ гр. Букурещъ на речно
пристанище били на привършване.
На различни градски работилници
въ ромънската столица била отпусната вече общата сума отъ 160 милиона лева, необходима за започване ограждането и бетонирването
на канала.
— Съ спущането на вода на новопостроения реченъ корабъ „ К о лоцеваръ", унгарското
Дунавско
корабоплавателно сдружение притежава вече 6 нови и големи реч-
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БждещигЬ американски линейни
Франция загубила едпа трета отъ
Императорътъ на земното кълбо
кораби
търговския си флотъ.
Подъ това заглавие големото илюНаредъ съ разрешението на реОтъ страна на меродавните фран- стровано списание „Сигналъ" изна.дицата въпроси относно постройката на бързоходни и малки бойни цуски среди въ последно в р е м е ся редъ отъ най-подробни статии,
кораби за Североамериканския вое- съ дадени точни сведения относно излагащи политиката на Рузвелтъ.
нен ь флогь, м о р с к о ю командване състоянието на француския търгов- Първата статия, поместена въ пуна щатит-Ь въ последно време се ски флотъ. Споредъ тия сведения, стнатия въ продажба предпоследенъ
брой № 1 8 отъ списанието, сочи чрезъ
занимало и съ въпросътъ за по- по настоящемъ Франция притежава
стройката на линейни кораби, при- търговски кораби съ общо 1,515,745 текста и картините къмъ него, к а к ъ
доларния империализъмъ разпроститежаващи големи размери и огром- бруто регистъръ тона.
но водоизмесгване.
Въ. началото на войната фран- ра лапите си надъ целото земно
кълбо и какъ, Северо-американскиПоради тоЕа, конгресътъ гласу- цускиятъ търговски флотъ ималъ
те
съединени щати гледатъ на Еввалъ и отпусналъ необходимите су- 2,483,948 бр. р. тона кораби, следоропа като на американска стопанвателно,
презъ
време
на
войната
ми за осъществяването на одобреска колония.
ната програма за постройката на загубилъ приблизително една трета
Освенъ това, тоя брой отъ спипеть нови линейни кораби огь по отъ тонажа на търговските кораби.
Следъ сключване на примирието санието съдържа последните сним58,000 тона.
Новите американски линейни ко- Англия присвоила 190 француски к и и илюстровани рапортажИ отъ
раби, които ще носятъ имената: търговски к о р а б а възлизащи на военните театри въ Европа и Аф„Montana", „ O h i o " , „Mains", „New 450,000 бр. р. тона. Отъ действията рика. Редицата отъ статии, на тема
Hani-shire" и „Louisiana", при пълно на море били потопени 295,000 бр. „Десеть минути стратегия" продълсъоръжаване и пълни запаси, ще per. тона, а при завладяването на жаватъ. Темата този пъть е: „Германпритежаватъ водоизместване 65000 т. француските пристанища германци- ската школа или създаването и идеиОтносно постройката на линейни те пленили 244,000 тона търговски те на германския генераленъ щабъ.
Списанието се допълва съ интекораби съ огромни размери, аме- кораби. Въ неутралните пристанириканското морско командване се ща се намирали още 168,000 бр. р. ресни илюстровани рапортажи отъ
занимало преди неколко години, и тона кораби отъ француския тър- Авганистанъ, Марсилия и Копенхагенъ, рецепти за запазване на краоще тогава билъ изработенъ проектъ говски флотъ.
сотата и др.
за п о с т р о й к а о на бойни кораби съ
водоизместване 80,000 тона. Отъ поСъ своите 48 страници изпъстре„ Д р у г и т Ь " разказватъ
дробните проучвания обаче, устани съ снимки и сравнително малВъ токущо излезлия новъ брой ката си цена отъ 5 лева, списанието
новило се, че използването на подобни, съ необикновенно големи .4° 19 отъ големото европейско илю- „Сигналъ" се представлява забавно
размери линейни кораби ще съста- стровано списание „Сигналъ" единъ и достъпно за всекиго четиво.
влява твърде голема трудностъ, по- нароченъ кореспондентъ разказва за
ради което размерите на новите всичко онова, което жителите на
Подновяване корабоплаването
петь м о р с к и
чудовища
били Смоленскъ съ разправили на гермежду гръцкитЪ острови.
манските войници за живота въ Съ«амалени.
Съ разрешението на немското коПодробности относно бъдещите ветския съюзъ.
американски линейни кораби: въоВъ новия брой на списанието съ мандване подновени съ морските
ръжение, тактически и бойни ка- поместени също така много сним- съобщения между Пирея и острочества, срокъ на постройката и др. ки, цветни фотографии и съобщения вите Хиосъ и Митилинъ. За сега съне съ дадени въ американските мор- за нови и неизвестни досега дей- общенията се извършватъ съ моски списания.
ности отъ войната срещу СССР и торни лодки и ветроходи, съ водосрещу
Англия. Последната статия отъ изместване до 50 тона.
Състоянието на финландския
серията „Десеть минути стратегия"
Подновени съ също така и коработърговски флотъ.
разкрива тайната на победата. Се- плавателните съобщения между приСпоредъ съществуващите сведе- рия отъ политически статии за Сестанището на Пирея и Халки (на
ния, въ началото на 1941 год. фин- вероафриканските съединени щати,
островъ Евбея) и пристанището Воландскиятъ търговски флотъ се съ- също продължава.
лосъ.
стоялъ отъ 489 парни кораба възлизащи на 491,319 бруто р. тона,
49 моторни съ 47,510 бруто р. тона,
57 ветрохода съ общо 129,805 тона
и 146 ветрохода съ мотори, възлизащи на 15,155 бруто р. тона или
' 1
всичко 741 кораба съ общо 583,789
бруто регистъръ тона.
т^ШшШшШшпШШшЛ
ПревознигЬ кораби презъ Златния
рогъ.
Известно е, че освенъ съществуващите неколко моста на Златния
рогъ, които свързиал-ь двете части
на Цариградъ, използватъ .се и множество малки и големи корабчета,
които служатъ за пренасяне на тяжести и хоре между двата брега на
залив». За увеличаване броя на тия
кораби и устройване местата за бързото имъ и безопасно приставане и
^ д и р е к ц и я т а на турското
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Отдавна съмъ блтънувалъ азъ за тебъ,..
Вълшебство си било ти въ моя. взоръ,
а ето те... и синьото небе
надъ тебъ краси далечни крягозоръ...
Мълчишъ като че ли заспало въ сънь,
и нито гласъ изъ твоиттъ гърди.,.
Огргъва слънце щълия просторъ,
Оглежда се въ тихитгь води.
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По нгъвга бгьла чайка се извий
като стрела -— изчезне тамъ... далечъ..,
Ти гледашъ я и търсишъ съсъ око,
но нгьма я — не връща се тя вечъ.
Морето тихо, нтьмо, все мълчи.
Природата вълшебность вредъ разлива.
Погледнетъ ли, салъ Тасосъ тамъ... стърчидопълняйки картината красива..,

Отъ малъкъ съмъ блгънувалъ азъ за тебъ—
вгъковната мечта на цгьлъ народъ...
Море! Къмъ тебъ е вгъчниятъ девизъ —
за благото — за нашиятъ възходъ!...
Л ю б о м и р ъ М. Щ е р е в ъ

РИБОЛОВСТВОТО ОКОЛО ИСЛАНДИЯ ВЪ МИНАЛОТО и в ъ
НАСТОЯЩЕ ВРЕМЕ
Въ историята на океанското риболовство, Исландия е означена въ
черната рамка на многобройни нещастия и злополуки. Никоя друга
морска и риболовна область не е
взела толкова много жертви въ хора и кораби, като тая около скалистия островъ съ постоянно духащигЬ стихийни ветрове.
Въ последните десетилетия около
островъ Исландия съ загинали множество рибарски кораби, между които и 400 германски, съ потъването
на които намерили смъртьта си около 2,000 немски риболовци.
Много отъ загиналите рибарски
кораби изчезнали въ океанските
дълбочини, заедно съ целата си обслуга. Обикновено, рибарските кораби, изненадани отъ мразовитата
полярна буря въ открито море били поглъщани отъ разигралите се
грамадни вълни, или, носени отъ
силния ветъръ и течение, връхлитали и се разбивали въ прибрежните
скали на острова. При това раздробяване на корабите въ скалистия
брегъ, корабокрушенците, полагайки сетни усилия, съ мъка успевали
да спасятъ своя животъ. Мнозина
отъ техъ обаче, като последица отъ
трудните изпитания, получавали белези и тежки телесни повреди.
Въпреки тая редица отъ нещастия
и злополуки въ миналото, риболовството около Исландия, поради богатия и обиленъ ловъ се считало за
доходно и желанно занятие на многобройните рибари отъ различни народности, спомагащи съ своята упозита и трудна дейность за прехра-

Въ близкото минало причините за
многобройните злополуки съ рибоболовните кораби и исландските рибари, не били напълно изяснени.
Въ настояще време обаче, благодарение подробните разучавания на
нарочните морски служби въ различните морски държави, съ положителность били установени действителните причини за гибельта на
множеството риболовни корабчета,
пръснати далечъ на северъ, около
водите на Исландия.
Установеао било, че тия причини
били твърде разнообразни, даващи
ясна картина на трудностьтите и чудовищните мъчнотии за обслугите
отъ рибарските кораби около Исландия, които требвало да водятъ
непосилна борба за своето съществуване. Въ повечето случаи, около северното и западно крайбрежие на острова, риболовните кораби били разбизани отъ плаващите
ледове. Често обаче, злополуката съ
загиналите ко.раби настъпвала поради преумора на обслугата и следствие на
недостатъчно
точното
и безопасно корабоводене.
Имало е случаи когато, следствие
силно духащия мразовитъ ветъръ,
корабътъ се обливалъ съ вода, която бързо замръзвала и напластяващиятъ се постепенно ледъ върху корабните стени и постройки съставлявалъ единствената причина за потъването на кораба, тъй като преуморената обслуга не била вече въ
състояние да разчупва своевременно образуващата се ледена черупка.
Всеки исландски рибарь билъ до-

и всеки водачъ на риболовенъ к о рабъ, ясно съзнавалъ отговорностьта
за безопасното водене на своя корабъ, въпреки това обаче, настъпвало време, когато, въпреки съществуващата опасность, умората и изтощението на обслугата оказвали
своето въздействие и сковавали всекаква упоритость въ борбата съморската стихия.
Умората изтощавала силите и претъпявала нервите и съзнанието въ
човека, който изпадалъ въ положение на безразличие и невъзможность да прояви необходимата съобразителность. Това било установено отъ многобройните проучвания на причините за потъването на
риболовните кораби. Така, при единъ
случай на злополука, установено било, че капитанътъ на риболовния
корабъ, по причина на обилния ловъ
се намиралъ въ продължение на
75 часа неотлъчно на командния
мостъ, а обслугата работила непрекъснато 40 часа. Когато вечерьта
капитанътъ предалъ дежурството на
първия кърмчия и корабътъ се насочилъ къмъ другъ риболовенъ районъ, произлезла злополуката. Корабътъ се ударилъ въ близкиятъ скалисть брегъ и въ кратко време потъналъ, Часть отъ обслугата успела
да се спаси на брега, а останалите
риболовци, поради големиятъ вълнобой, останали върху останките на
разбития корабъ и били спасени въ
последствие отъ единъ француски
риболовенъ корабъ.
Съ другъ немски риболовенъ ко-
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•се намиралъ на едно отъ ловидбе- да отправи внимателно корабътъ
иит% места ю ж н о отъ Исландия. къмъ брега, гдето се намирало ловВремето било студено и ветровито. ното поле. Като помощно средство
Носящит-fe се отъ вятъра гжсти сн%ж- за измерване на дълбочината, кообикновенъ
-:ни облаци, често затруднявали ви- рабътъ притежавалъ
димостьта. Тъй к а ю било наловено оловен ь дьномеръ. Пьрвото измермалко количество риба, капитанътъ ване установило, че дъното не е дорешилъ да потърси друго место. На стигнато. И при следващите неколпжть за последното, корабътъ, пора- ко последователни измервания, дъ.ди затруднената видимость засед- номерътъ не стигналъ дъното. Изналъ и се разбилъ на скалистия ис- веднъжъ обаче, стражниятъ морякъ
ландски брегъ. Обслугата, състояща извикалъ: „Отпредъ вълнобой!". Въ
се отъ 12 снажни мжже, успала да следния мигъ, корабътъ заседналъ
се спаси на сушата. Местото на ко- на брега. Поради твърде силното
рабокрушението отстояло на 12 ми- течение, трудно било да се познае,
ли западно отъ Инголфехьофди. Въ дали дъномерътъ действително е
продължение на единадесеть дено- докосвалъ морското дъно.
нощия обслугата се лутала изъ заЕдинъ другъ риболовенъ корабъ
мръзенит-fe и безпътни исландски се намиралъ на 5 мили отъ брегопущинаци, брулена отъ силната ви- вете на Исландия. Барометърътъ на
елица и сковавана отъ големия кораба започналъ да спада и ознастудъ. Въ това лутане, трима отъ чавалъ влошаване на времето, коериболовците умрели отъ измръз- то все пакъ позволявало риболоване. Останали-rfe, насърдчавани отъ вътъ. Възможно било обаче, бър-своя капитанъ сполучили да достиг- зото приближаване и развихряне на
натъ до едно човешко жилище, где- буря. Какво требвало да прави като били приютени и спасени. Въ по- питанътъ, да продължили ловидбата
• следствие обаче, на четирма души или да прибере лодките и се отдатребвало да бждатъ отрезани из- лечи отъ брега, гдето да дочака измръзналите краищници. При под- менение на времето? Може би тая
робното разследване се установило, промена ще настжпи въ края на
че корабътъ, следствие на големо- дена или следъ две денонощия. F\
то течение, въ продължение на петь може би бурята и вълнението не ще
часа се отклонилъ отъ своя пжть на бждатъ толкова силни и напраздно
15 мили къмъ брега, поради която ще бжде изпуснатъ добриятъ ловъ?
причина произлязла и злополуката. Капитанътъ размислилъ, че ако моД р у г ъ случай: Единъ риболовенъ же да продължи работата още 36
корабъ се насочвалъ къмъ Ислан- часа, ще може съ обиленъ ловъ да
дия. Времето било ветровито и бу- се отправи обратно къмъ своето
реносно, но още добро за риболов- пристанище и решилъ да продължи
стване. Небето било покрито съ гж- ловидбата. Бурята обаче, внезапно
сти облаци. Видимостьта била твър- се разразила и налитала съ бързо
де затруднена. Нищо не се вижда- увеличаваща се сила. Лодките били
прибрани и здраво завързани върло отъ брега.
Капитанътъ пресметналъ, че ко- ху палубата. Наложително било, корабътъ се намира на 10 мили отъ рабътъ възможно по-бързо да се
сушата. Требвало ли е да дочака отдалечи отъ брега. Появило се грапреминаването на нощьта и да до- мадно вълнение. Машината рабостигне непосредствено до б р е г а тила съ пълната си мощность. Капрезъ деня? Силното течение и въз- питанътъ установилъ, че корабътъ
можностьта за отклонението на ко- се задържа на место. Бурята и вълраба къмъ брега били известни на нението се усилили и настанало врекапитана на риболовния корабъ и мето, когато корабътъ, въпреки пълтой требвало да вземе мерки за ниятъ ходъ на машините, започналъ
неговата безопасность, обаче, служ- неудържимо да се приближава къмъ
бата му повелявала по възможность брега, гдето се разбилъ. Въ случая
по-бързо да пристигне на ловното се установило, че загиналиятъ коместо и, безъ загуба на време да рабъ не притежавалъ достатъчно
започне риболова, защото, кой знае мощни машини за да се отдалечи
какво щяло да бжде времето презъ отъ брега или да се задържи на
место срещу вълнението.
следващите дни. Затова той решилъ
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Ето при какви
неблагоприятни
условия били принудени да работятъ риболовците около Исландия
гдето кръстосвали съ своите малки
корабчета, лишени отъ съвременните съоржжения за точното и лесно корабоводене.
Въ настояще време обаче, като
последица отъ горчивия опитъ въ
миналото, сжществуватъ риболовни
кораби, които притежаватъ радиозасечници, звукови дъномери, радиотелеграфъ, добре стъкмени жилищни помещения и главно, машини съ достатъчна мощность за борба и устояване срещу силата на
грамадното океанско вълнение.
Настоящите риболовни кораби не
срещатъ трудности при управлението и движението си около Исландия, защото иматъ пълната възможность чрезъ звуковия дъномеръ,
лесно и своевременно да изм-fepватъ морските дълбочини и установяватъ присжтствието на подводните скали. Днешниятъ големъ и съ
мощни двигатели риболовенъ корабъ не се страхува, че не ще може да се отдалечи при настжпването на бурята отъ опасното крайбрежие. Той може при всеко състояние на времето спокойно да достигне и се приюти въ желаното
место, безъ да е необходимо за това да напрега всичките сили на машините си.
Въ настояще време по исландското крайбрежие се намиратъ вече
достатъчно и добре стъкмени подслони за приютяване на корабокрушенци. При нужда, риболовниятъ
корабъ може да поиска чрезъ своето радио необходимата му помощь.
Морските карти за областьта около Исландия сж добре проучени и
подробно попълнени.
Въпреки това, морскиятъ риболовъ около Исландия се счита за
твърде доходенъ и коравъ занаятъ,
който изисква тежки изпитания отъ
обслугата на риболовните кораби,
които притежаватъ необходимите
устройства, запаси и подобрения,
даващи на риболовците всекога и
при всички обстоятелства пълна надеждность за запазване на здравето и живота.
Преведе: Христо Дадовъ

Всичко, което вълнува днесъ Европа, ще узнаете отъ

СИГНАЛЪ
(отъ скоро и въ български преводъ)

Модерното, отлично осведомено списание: събития, които градятъ
историята; най-важното изъ науката и стопанството; най-забележителното изъ изкуството и културния животъ; новото въ филма,
театъра и модата; извънъ това, много хуморъ и забавно четиво.
ВсЬки две седмици единъ дебелъ брой, изпъстренъ съ цвЪтни илюстрации.
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ТЕКСТИЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„ИЛИЯ Г. К Я П О В Ъ "
СЛИВЕНЪ -

СОФИЯ

ФАБРИКА ЗА ЧИСТО ВЪЛНЕНИ ПЛАТОВЕ И ОДЕАЛА
С л и в е н ъ 70 и 9

Д И Н А М И К А А. Д.
София, пощенска кутия № 190

ул. „Московска" 7

За телеграми: Динамика, София

Телеф^нъ: 2 — 3 3 — 3 3

ТЕХНИЧЕСКО БЮРО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Корабни и лодочни дизелови мотори. Пристанищни транспортни
уредби, инсталации и машини.
Мостови строежи отъ всЬкакъвъ видъ (извършени предприятия:
Мспаруховия мостъ въ Варна и ферибота въ Русе).

Котли, водни и парни турбини и парни машини.
Всички видове желЪзни конструкции.

