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Новия Плаващь докъ „България", принадлежащъ на
корабостроителницата въ Варна 1927 год.
Фото К. Я. Терзистоевъ.
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Вести изъ живота и деиностьта на Българския Народенъ Морски Сговоръ.
Варна — Г. У. Т. получи отъ Министерството на
Народното Просвещение съобщение, че министер
ството отпуща на Б.Н.М.С. 35,000 лв. субсидия за
културни нужди.
На 1, 2, и Заприлъ т. г. Министерството на На
родното Просвещение свиква въ гр. Варна конфе
ренция, която ще има за задача:
1) Да внесе единство въ уредбата, управлението
и пр. на Л-БТНИГЬ ученически колонии.
2) Да постигне задружни действия за проучване
на места за летовища, уредбата на последните и
строежите, които ще требва да се направятъ.
3) Да се създаде съюза на ученическите колонии,
който въ последствие да влезе като членъ на меж
дународния такъвъ.
Б.Н.М.С. е поканенъ да вземе участие въ кон
ференцията съ свой представитель.
Понеже конференцията ще бжде придружена и
съ н-вколко реферати отъ видни наши обществе
ници, запознати добре съ въпроса за летните уче
нически колонии, желателно е нЪкои отъ нашите
клонове, които имаха колонии и които иматъ до
статъчно опигь въ това отношение, да взематъ
участие въ конференцията.
— Въ страната, главно по селата, работи съ подвиженъ кинематографъ лицето
ИванъПенчевЪпре-'~
поржчвайки се за членъ на Б.Н.М.С., клонъ Перникъ.
Г.У.Т. съобщава, че то не е давало никакви препоржчителни писма, нито разрешение на това лице
да излиза отъ името на организацията.
— Поминалъ се е на 5.11. т. г. въ родния си гр. Сопотъ Запасния Капитанъ I рангъ Стойковъ Матей.
Покойния е билъ дълги години Началникъ на Ду
навския флотъ и единъ отъ редко деятелните
офицери. Презъ време на службата си е вложилъ
много сили и знания за закрепване на Българското
морячество. Той е създателя и на намиращия се
близко до Русе островъ на Дунава — Матей — носящъ неговото име. Миръ на праха му.
София. — На 11.11. се състояло годишното съб
рание на клона, предшедствувзно отъ беседата
на Господинъ Илковъ— .Живота на горна Тракия".
На сжщото събрание е избрано и ново управи
телно тело на клона въ съставъ: Проф. Консуловъ,
Манчо Димитровъ, Д-ръ Калиновъ/ Д-ръ х. Василевъ, В. Николовъ, Павловъ, Д. Илковъ, К. Скутуновъ, А. Мутафовъ, Гергановъ, Проф. П. Стояновъ,
В. Горнева, Б. Стамовъ, Д-ръ Кашевъ и П. Шишковъ.
Русе. — На 21.11. т. г. Русе празднува 50 годиш
нината отъ освобождението на града. На тържественния обедъ присъствали дедо Колю Обретеновъ,
дедоСюянъЗаимовъ, дедоГенералъ Бухолцъ, участвалъ въ войната надъ Русе като капитанъ и дедовците отъ Шипка.
Запасния Капитанъ II рангъ Михаиловъ Иванъ
поздравилъ празднующия градъ отъ името на Б.Н.

М.С. Той изтъкналъ, че сиянието на свободата,
което Българите видеха отъ северъ, бе донесено
презъ Дунава, гдето за пръвъ пжть българското
морячество сви гнездо, свободното българско мор
ско дело.
Отъ тукъ то се разнесе по бреговете на Дунава,
пренесе се и на Черно море и сега чрезъ делото
на Б.Н.М-С. вече-залива и съзнателното българско
общество отъ вжтрешноста.
Той пожелалъ на гр. Русе и въ бждаще да за
пази своето водяще место въ големото •. дело на
българската морска идея и продължи успехите.
заложени въ.,Русе преди 50 години.
Търново. 4 —Управителното Тело наклона е на
значило за представители на клона си въ с. Ресенъ
членовете Георги М. Райковъ и Еню Пашовъ.
— Господинъ Д-ръ Церовски е билъ.назначенъ на
почетната длъжность лекарь на спортния легионъ.
Сжщия ще дава безплатна медицинска помощь на
заболели легионери.
— На 20 януарийГ-нъ Илковъ държалъ беседа на
тема „Живота на Черно, море", която била отлично
посетена.
— На 12 ноемврий м. г. клона е далъ традицион
ната си вечеринка, която била отлично посетена.
— — На 26 и 27 януарий клона е устроилъ. беседи за
учащите се на тема „Използване на морето". Бе
седите изнесалъ секретаря на клона Г-нъ Михаиловъ.
Шуменъ. — На 22 и 23 януарий Г-нъ Илковъ е
държалъ отъ името на клона две. беседи, които
били отлично посетени.
:
—На общото годишно събрание на клона, станало
на 29 януарий, е избрано ново управително тело
на клона въ съставъ: Никола Шехирозъ, Георги
Поповъ и Радушъ Велчевъ.
Видинъ. — Новото управително тело на клона
се е конституирало на 29 януарий: Председатель —
Г. Георгиевъ — видински окржженъ управитель;
Подпредседатель— К. Иосиовфъ — Директоръ на
Вид. Мъжка Гимназия; Секретарь— Капитанъ Пожаревски ;..съаетници: Д-рь Хр. Стояновъ и Св. КънчевскИ. Контролна комисия: Илия Стояновъ—; пред
седатель Вид. Окр. Сждъ; Н. Михаиловъ — касиеръ
Популярната Банка, и Тома Мариновъ.
Созополъ. — Единъ отъ твърде деятелните кло
нове. При сравнително малко по число население,
болшинството бежанци, къмъ края на годината
клона брои 113 редовни членове. Управителното
тело на клона си е задало за цель презъ настоя
щата година да привлече въ редовете на органи
зацията масово гражданството.
Ямболъ. — Още въ първите дни на януарий клона
представи единъ списъкъ на записани за 1928 год.
членове на Б.Н.М.С, съдържащъ имената на 360
Ямболчани. Само горното обстоятелство говори до
статъчно за деиностьта на Управителното Тело
на клона.

Общо статистическо сведение.
за движението на корабите, стоките и пжтниците въ Дунавските пристанища презъ календарната 1927 г.

Пристигнали кораби, стоки и пжтници
Параходи
.
.
8461 бр. 1,670490 тона.
Шлепове
.
.
2350 бр. 778,435 тона.
Платноходи .
.
1021 бр. 16,937 тона.
Отъ странство стоки
.
.
187,060 тона.
Отъ крайбрежни стоки .
.
55,095 тона.
Пжтници
.
.
66,570 человека.
Приходъ отъ Русенското пристанище
Общъ приходъ отъ Дунавските пристанища

Заминали кораби, стоки и пжтници
Параходи
.
.
Шлепове
.
.
Платноходи .
.
За странство стоки
За крайбрежни стоки
Пжтници .
.
5.518,237
12,023,945

8427
2261
1045
.
.
.
.
.
.
лева.
лева.

бр. 1,667,854 тока.
бр. 751,243 тона
бр. 17,037 тона.
. 171,023 тона.
. 51,483 тока.
64,066 человека.
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Година V
Брой 3
Мартъ 1928 год.

Годишенъ абонаментъ:

гр. Варна.

Отдъленъ брой 15 лева.

за България . . . 140 лева.
за чужбина . . . 170 лева.
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Ник. Вас. Ракитинъ.

ЧЕРНОМОРСКИ ВЕЧЕРИ.
Седемь нощи азъ сънувахъ дълъгъ друмъ,'
Седемь Дни ме слънцето води.
Ето, среща ме съсъ несмълкваемъ шумъ
Ширине отъ кждрави води.

11.
Тръгна, корабътъ за пъшка.
Ширъ какъвъ, какъвъ покой!
Пъна му въ следитъ лъска.
Ще ли се завърне той?

Черни кърви отъ нозе ми капятъ ощъ,
Но не сещамъ вече болки азъ.
Усмири ме развълнуваната площь
И въ душата птзй незнаенъ гласъ.

Съ погледъ го следихъ, додето
Въ ширинето тамъ се скри.
Мисъль жегна ми сърдцето,
Тиха скръбь ме покори.

И на топли пъсъкъ лъскаво злагистъ
Проснатъ моренъ и зашеметенъ
Виждамъ да разраства образъ святъ и чисть
Върху звездния килимъ надъ менъ.
10.
Нагоре стръмний ПЖ1Ь върти, извива
Между шубраци отъ лещакъ и глогъ.
Отъ всъкое завойче се открива
Просторъ по-лжчезаренъ, по-широкъ.
Наравно съ менъ се виятъ чайки, кртзскатъ
Тргзожно въ слънчевитъ висини,
А доле тамъ огъватъ се и блЬскатъ
Съсъ бъли гриви ропотни вълни.
Две — три извивки — на ридътъ ни, ето.
Селение безвестно, глухо, дето
Гнъздо е черно свила бгдностьта.
А около, додето погледъ лови,
Картини по-пленителни и нови —
Навсъкжде е ширъ и красота,

Всредъ морето на измами
Люшканъ и разбитъ далечъ
Корабътъ на младостьта ми
Не ще се завърне вечъ.
12.
Пристанището бавно опустъ.
Играятъ свътлини въвъ кржгъ затворенъ.
Средъ мрътви сънки сънната расте
На, корабъ спрвлъ отъ пжть и бури моренъ.
Пристигналъ е кой знае отъ кжде.
Вълни мълвятъ слова едвамъ дочути.
Тъй само майка обично дете
Приспива съ приказки на свойтъ скути.
Вь беди нехайникъ, горестенъ въ кжтъ миренъ,
Несретникъ корабъ, скитникъ незапиренъ
На пжть зората ще го призове.
Ще го помамятъ свътлитъ лазури
И пакъ ще дири презъ мъгли и бури
Пристанище при други бръгове.
.с. Галата при Варна, 1927 г.
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Морски Сговоръ_

Год. V. Брой 3.

ОТЧЕТЪ ЗЯ ЛЪТНЯТЯ МОРСКЯ КОЛОНИЯ ВЪ ГР. ВЯРНЯ, ОРГЯНИЗИРЯНЯ
ОТЪ Б.Н.М.С.-ПЛЪВЕНСКИ КЛОНЪ ПРЕЗЪ 1927 ГОД.
добре екипирани, заедно съ 18 души ржководенъ и
прислуженъ персоналъ, заминаха за Варна и се на
станиха пакъ въ зданието на Търговската Академия.
Ржководниятъ персоналъ бъ подбранъ така, че
всеки да изпълнява определена служба:
Главенъ ржководитель И- Ди—Т \
. **"1 митровъ, директоръ на III прогим'] назия — Плъвенъ; лъкарь на коло- 1 нията Д-рь Диковъ, две агрономки
се занимаваха съ менюто и контро
лираха кухнята и раздаването на
• „ ,": | храната, единъ ржководитель кон> ' * * тролираше какъ децата си изми
ватъ ржцетъ преди ядене, единъ
ржководитель по гимнастика, единъ
по музика и единъ домакинъкасизръ.
Режимъ въ колонията. Въ 7 часа
колониститъ ставатъ отъ сънь и
се измиватъ; въ 8 часа закуска; въ
9 часа всички еж на плажа; въ
10 часа втора закуска на плажа;
въ 12' 2 часа се завръщатъ за
обвдъ. Следъ прочитане на мо
литвата, дежурнитъ ученици и уче
нички отиватъ на гишето, да поематъ храната и я раздаватъ на
другарите си. На объдъ се даватъ
три яденета. Отъ 14—16 часа коло
ниститъ спятъ, а които немогатъ —
Момчетата отъ Плевенската морска колония въ Варна презъ 1927 г. — На плажа, лежатъ на креватите при пълна
тишина. Точно въ 16 часа се удря
обявата за тазгодишната коления. Обявиха се 100 звънеца за ставане отъ леглата. Всички измиватъ ржце
м^ста, а се явиха по-вече отъ 250 кандидати. Спе и се явяватъ въ трапезарията за следобъдна закуска.
циална комисия отъ трима лекари направи антропо- Следъ това, подредени отиватъ въ крайните алеи
метрични измервания на всички деца и следъ об- на морската градина, кждъто играятъ или пъятъ ПОДЪ
стоенъ прегледъ даде мнение за техното приемане. дърветата, или се разхождатъ до вечерьта. Въ 20
часа се сервира вечерята и следъ
'-.- г-..--"--'4': ';Т~* :~Г'"", разходка изъ двора последниятъ
*-'ч звънецъ призовава колониститъ
'•.-.. ; : » ; ; . '.;>.-• || въ спалните.
; '.'• !~'\
Лъкарьтъ живъе при коло
ниститъ, постоянно обикаля по
мещението, грижи се за чисто
тата и хигиената и всека седмица
измерва теглото, височината и
грждната околность на коло
ниститъ.
-Изобщо, въ колонията се спаз
ваше строго начзртаната про
грама, децата винаги въ редъ
се движеха изъ Варненските
улици, но не се задължаваха да
маршируватъ, а хоровото пение
изъ прашните улици се забра
няваше като нахигиенично.
Футболътъ и др. спортове
бвха забранени. На плажа се
позволяваше само лека пасивна
гимнастика, а мжчителни и из
тощителни физически упражне
ния, както и разните пирамиди
и скачки бвха сж_цо забранени.
Презъ време на летуването се
Момчетата отъ Плевенската морска колония въ Варна презъ 1927 г • На плажа.
направиха екскурзии до ЕвксиПриеха се 102 деца (52 момчета и 50 момичета), ногрздъ и Св. Константинъ, дадоха се и три имотъ които 72 отъ града и 30 отъ селата; отъ тъхъ провизирани литературно - музикални вечеринки. Де72 си заплатиха определената такса, а 30 се приеха
гЪзи забави и трескаво
безплатно —- деца на бедни родители, на инвалиди цата иззънредно обичаха
и сираци отъ войната. На* 10 юний всички колзнисти, се приготовллваха за успвха имъ, тъй като на тъхъ
приежтетвуваха и гости — колонисти.
Ето вече трета година, какъ нашити ученици лътуватъ въ Варна. Поради отличните резултати отъ
пътуванията презъ миналите години, идеята за
детските колонии е толкова много, популярна въ
нашия край, че гражданитв съ нетърпение очакваха

Год. V. Брой 3.

Морски Сговоръ

Колонията често е посещавана отъ първите хора
на централното управление отъ Б.Н.М.С., които съ
своето съдействие най-много допринесоха за добрата
уредба на колонията.
Въ края на летуването колонията бъ ревизирана
отъ касиера на клона, Г-нъ
Мито Станевъ — директоръ на
банка „Напредъкъ".
Разходи по колонията. За
превозъ на колониститъ и ба
гажа имъ до Варна и обратно
33,840 лв.; за инвентарь и по
стройка на барака за кухнята
13,697 лв„- за храна на 102 колснисти и 18 души ржководенъ и
прмслуженъ п=рсоналъ 136,008
лава, или всичко 18 ',545 левз.

Стр. 3

' Първите дни децата още неаклиматизирани често
се оплакваха отъ слаби разстройства въ пищеварението, главоболие и др., които бързо преминаваха.
За правилното и системно излагане и привикване
къмъ морски климатъ спазваха се всички установени

Парични сргдства.
1) Отъ заможнитъ родител л на
колониститъ . . 121ЛООлв.
2) Помощь отъ Плъвен. посто
янна комисия . . 30,000 лв.
3) Помощъ отъ Минист. на На
род. Проса. . . . 15,000 лв.
4) Помощь отъ Плъвен. учили
щно н-ство . . . 10,000 лв,
5) Отъ касата наклона 12,545 лв.
Всичко 188,545 лв.
Плевенската морска колония въ Варна презъ 1927 г. — Молитва преди обЪдъ.
Резултати отъ лътузанията.
Въ края на миналата зима
научни правила, за да се [избъгнатъ нежеланитъ
клонът.ъ направи анкета, за да се види какъ децата,
последици.
л-втували презъ 1926 год., еж прекарали суровата
Най-интересенъ периодъ отъ време за децата^бъ
зима и какъ еж устояли на върлующата тогава
отъ 8', 2 до 12 часа на плажа, кждето ненаситно
инфлуенция. Констатира се, че нито едно дете не
играеха съ пъсъкъ, събираха миди по край морето
е боледувало сериозно, голъма часть еж прекарали
инфлуенцията много леке, по
вечето по 3—4 дена на крака, а
нито единъ случай отъ услож
нения.
А презъ това лъто нъкои
деца бъха приети за трети пжть
въ колонията. Следъ прегледа
замолихме Г. Г. лъкаритъ да ни
съобщатъ какъ еж се отразили
дветъ пътувания върху здравето
на тъзи деца. Г-нъ Д-ръБърдаровъ, участвующъ винаги въ ко
митетите, дългогодишенъ опитенъ градски лъкарь, който
познава много деца още отъ са
мото имъ раждане, каза: „Много
отъ недостатъцитъ еж махнати
като съ ржка; съ никакви лъкарства и други средства не
могатъ да се получатъ подобре
нията, направени отъ морелъчението".

А за тазгодишното пътуване,
лъкарьтъ на колонията Г-нъ
Д-ръ Диковь. дава следнитъ впе
чатления и наблюдения:
Момичетата отъ Плъвенската морска колония въ Варна презъ 1927 г.
Следобедна почивка.
Настанени въ Търговската
Академия, здание отговарящо
и се любуваха на вълните, очаквайки . сюблимния
на най-модерните изисквания на хигиената и архи
моментъ — да се даде сигналъ за кжпане. Преди да
тектурата, ние имахме непосредствено предъ очитъ
се изложатъ на слънце децата съ пристигане на
си морската градина. Винаги бъхме подъ благо
плажа, полусъблечени правеха леки дихателни гим
творното влияние на чистия морски въздухъ. Об
настики. Самото излагане ставаше постепенно, си
ширния и чистъ дворъ на Академията, най-рационално
стемно, споредъ правилата на хелиотерапията, кжпасе използваше за игри и разходки на децата.
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нето сжщо споредъ температурата на водата отъ
2—10 минути. Трудно се понасяше слънцето отъ
децата, когато требваше въ последнитъ дни да лежатъ неподвижно по ц-влъ часъ на пъська, но и
къмъ това привикнаха. Въ замъна на това тъ имаха
много приятнитъ нъколко минути, презъ които се
гуркаха, скачаха, бореха се съ вълнитъ и трудно мо
жехме да ги искараме отъ морето. Цъли 3—4 часа
децата стояха на плажа, дишайки съ цълитъ си дро
бове, пълнъха и последнитъ алвеолки съ кислородъ.
Подъ влиянието на морския климатъ съ своитъ
фактори, въздухъ, слънце и вода, обмъната на ве
ществата се засилваше, децата увеличаваха апетита
и теглото си. Общото здравословно състояние се
повдигна и всички се усещаха бодри съ свежъ видъ
и добро разположение. Като. че ли всички кусури и
недъзи, натрупани презъ годината, край морето из
чезнаха.
Кожата подъ действието на лжчитъ се изпотяваше
разширяваха се капилярит-Ь, пулса и дишането се
засилваха. Тия изменения не еднакзо се понасяха
отъ всички и ние много внимателно си разпредъляхме децата, кои, какъ и колко да се излагатъ за
да избъгнатъ нежелани последствия.»
Много отъ децата, капризни къмъ ядене и спане
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въ кжщи, тукъ свикнаха всички да ядатъ и добре
да спятъ, което бързо даде резултатъ. Вънъ отъ
благотворното действие на слънцето, въздуха, водата
и добрата храна, децата привикнаха къмъ редъ, съ
жителство, общуване.
Крайниятъ резултатъ показа сръдно повишение на
тегло съ 1.700 гр.; на ръсть 1 см. и грждна околность 1.20 см., цифри, които еж задоволителни. Само
5 - 6 деца не еж увеличили теглото си, което не е
отъ голъмо значение, още по-вече следъ морелЪчениз не се очаква голъмо повишение.
Съ изключение на 2 деца, на които морския кли
матъ не се отрази добре, всички останали се завър
наха изпечени, закалени съ затвърдени мускули,
увеличена съпротивителна сила срещу всъкаквз за
раза и натрупана запасна енергия за презъ зимата.
Резултатитъ отъ детскит-в колонии, въобще, еж
колосални и инициативите похвални. Добре е всЪки
населенъ пукнтъ да с^ загрижи за своето подраст
ва не поколение и му създаде условия за закрепване
на организма още отъ началото, за да се избьтне
смъртность и хилавость.
Председатель: М. Милчевъ.
Секретарь: Ил. Димитровъ.

Инженеръ Б. Кжневъ,
Н-къ на пристанище Варна.

ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛЯВЯНЕ У НЯСЪ И НЯШИТЪ СЪСЕДИ.
Корабоплаването е едно отъ най-могжщитъ и
сигурни транспортни средства и странигв, които
иматъ достжпъ до морето, всячески се стремятъ да
засилятъ своето корабоплаване, за да гарантиратъ
стопанската си независимость.
Въ последно време следъ голямата война, се про
възгласи новиятъ принципъ, че и страни които н±,матъ достжпъ до море, могатъ да притежаватъ на
ционално корабоплаване и ние сме свидетели на
Чехославашко, Швейцарско, Унгарско, Австрийско
морско корабоплаване, единствената цель на което
е да се гарантира стопанската самостоятелность на
съответната държава. До колко това е практически
възможно, за последнитъ страни, е други въпрось —
важното е да се подчертае, голЪмиятъ стремежъ,
на всички държави, да притежаватъ народно кора
боплаване.
И у насъ въ 1863 г., една часть отъ нашето граж
данство, още въ турско време, е съзнало гол-Ъмата
роля на корабоплаването, основано е било въ Цариградъ Параплувно Търговско Д-во, „Провидение",
купенъ е билъ отъ Глазговъ параходъ, нареченъ
„Язисъ", но поради, лошата тогавашна стопанска
конюктура дружеството е фалирало, и така се е
свършилъ първиятъ опитъ за българско корабо
плаване.
По-кжсно, следъ освобождението ни, група родо
любци, подтиквани отъ инициатора на току що спо
менатото първо българско корабоплавно дружество,
еж основали сжществуващото и днесъ, Българско
Търговско Параходно Д-во, което за сега е едничкия
представитель на българското търговско корабо ша
ване у насъ. Колкото и да еж били голъми ста
ранията и енергията, за пропагандиране между
българското общество идеята за необходимостьта
отъ народно корабоплаване, отъ страна на основа
т е л и ^ на Варн. Тър. Параходно Д-во и отъ тая на
лицата, които днесъ еж начело на неговото управление,
колкото и да еж благородни усилията на мнозина
добри българи, за да създадатъ едно подобаваще на
стопанската ни и политическа мощь корабоплавание
требва съ съжаление да се констатира, че грамад

ната маса на българския народъ, и особено неговата
интелегенция — неговитъ представители въ стопанскиятъ ни и политически животъ, еж напълно индефгрентни, за да не се каже отрицателно настроени,
къмъ идеята за развитието на нашето корабоплаване.
Българинътъ, като роденъ скиптикъ, желае да
провъри на практика, даже и аксиомитъ и едва следъ
като вкуси горчевинитъ на подобни опити, се убеж
дава, че аксиомитъ не се нуждаятъ отъ подтвърждение — че тъ еж дзгми, които се възприематъ само!
Една подобна догма е и тази за ролята на кора
боплаването. Страна, която има възможность да
„. развие ед"но, отгзваряще на стопанскиятъ и полити
чески ръсть, корабоплаване и не стори тоза, е страна
к:ято не желае да живее свободенъ стопански и
политически животъ.
Нуждна е просвета въ тази область, необходимо
е изнасянето на множество примъри, за близки и
далечни страни, за да се втълпи въ съзнанието на
българина, необходимостьта отъ корабоплаването,
защото отъ тия примери и сравнения ше се види,
колко нищоженъ е ръстьта на народното ни кора
боплаване и колко малко еж усилията у насъ на
държава и общество, въ тази насока.
Като най-подходящи считаме сравненията, които
бихме направили съ нашите съседи. Ще сравнимъ
само тонажа на корабитъ съ механически двигатели,
които днесъ въ сжщность еж представители на ко
рабоплаването изобщо.
До като България притежава съмо единъ стъкмитель (арматьоръ) въ лицето на Българ. Тър. Пар.
Д-во, което притежава въ настоящия моментъ 4 ко
раба съ 5431 бруто регистъръ тона и което до края
на тази година ще увеличи броя на корабитъ си на
о, съ общо 8,732 бруто регистъръ тона, ето какво
е положението у нашитъ съседи, споредъ най-новитъ
официални сведения къмъ 1 януарий 1928 год
п итежава
513
\<*кл%Р%Я
Р
парахода съ общо
1,ЦК>,444 бруто регистъръ тона вмЪстимость
Безспорно Гърция е една голъма морска държава.
Никои у насъ не би требвало да си прави илюзията,
че България би могла да се развие въ корабоплавно
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отношение, въ мащабъ на Гърция. За последната
корабоплаването е народенъ поминъкъ, подобно на
землед-влието у насъ.
И ако даваме за примъръ Гърция, правиме това,
само за да изтъкнемъ нъкои характерни явления въ
гръцкото корабоплаване, правилната преценка на
които, биха били само отъ полза на насъ.
Споменатитъ по-горе 513 кораба, съ 1,065,444 бруто
регистъръ тона, еж разпрадълени измежду 357 стъкмителя!
Отъ тия 357 стъкмителя, само двама, а именно:
„Янулатосъ и С-ие — Пирея" и „Гръцката държава"—
Атина, притежаватъ по-вече отъ 10 кораба, а именно:
първия 18 кораба съ 25,878 бр. рагистъръ тона и
втората 11 кораба съ 33,584 бр. рагистъръ тона.
Всички останали стъкмители, иматъ по-малко отъ
10 кораба, а най-често само по 1 корабъ. Отъ всичкитъ 357 стькмители, 280 притежаватъ само по 1
корабъ, 41 притежаватъ. по 2 кораба, 15 по 3 ко
раба, 7 по 4 кораба, 5 по 5 кораба, по 1 съ 7, съ
8 и съ 9 кораба и гореказанигв съ 11 и 18 кораба.
Отъ тъзи цифри, може да се извади най-смъло
заключението, чз разпостранената у нашитв сто
пански сръди, заинтересовани въ корабоплаването
ни до толкова, до колкото го има, мисъль, че за да
се рентира едно корабоплавно предприятие еж не
обходими много кораби, е погр.ъшно.
Ясно е, че могатъ да съществуват ь съ успъхъ
корабоплавни предприятия, които притежаватъ само
1 корабъ. Безпорно е обаче, че не всъка стопанска
форма, на предприятието е годна за случаятъ.
Малко въроятенъ е успъхатъ напримвръ на едно
корабоплавно предприятие съ'само 1 корабъ подъ
формата на нъкоя кооперация или акционерно д-во
или даже д-во съ О. О., защото при тия стопански
форми, управителниятъ апаратъ струва много скжпо
и за това, тази форма е приложима, само по отно
шение на предприятие съ много кораби, въ който
случай ГОЛЪМИГБ разноски за управлението на дру
жеството, които еж почги еднакви за едно корабно
и много — корабно предприятие, ще легнатъ върху
много кораби и ще еж лесно поносими.
Еднокорабнитъ, така да ги наречемъ, предприятия,
съ обикновенно собственость само на едно. лице,
което въ най-честигв случаи е корабоначалникъ и
собственикъ на корабътъ или най-малкото неговъ
собственикъ и като така, лично заинтергеованъ въ
всички сдълки.
Управлението на предприятието се намира найчесто на самиятъ корабъ и по този начинъ то не
струва нищо.
Този родъ предприятия еж много рентабилни и
специално зз Гърция, еж една мечта на всъки морякъ —на .старини да бжде собственикъ на корабъ.
Една от ь причинитъ да се развиятъ тоя родъ пред
приятия въ Гърция е и вроденото у гъркътъ чувство
на стремзжъ къмъ морето, чувство създадено и кул
тивирано съ течение на
хилядолгьтия.
Що се отнася до-насъ, колкото и да сме далачъ
отъ гъркътъ по привързаностьта си къмъ морето,
най-подходящата форма на бждащитъ ни корабо
плавни предприятия, мислимъ че ще бжде гръцката.
Тя е най-възможната, при липсата на каквото и да
е доверие на населението къмъ акционерното дъло
у насъ, което само би могло да концентрира мзеово
капитали, за едно корабоплавно предприятие отъ
нъколко парахода.
Още по невтзроятно ни изглежда възможностьта
за събиране на капиталъ отъ стотици милиони ле
вове, посредегвомъ кооперацията, колкото и да е
симпатично начинанието на нъколцина родолюбци въ
това направление.

2) Ромяния, Тя стои на несравнено по-низко отъ
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1 Гърция ниво, но все пакъ, чувствително по-високо
| отъ насъ, съ своитъ 24 парахода при обща вмъстимость 66,968 бруто регистъръ тона.
|
И тукъ, макаръ въ по-малъкъ мащабъ, се забеI лязва приежтетвието на еднокорабни предприятия;
: отъ всичко 13 стъкмителя, 8 иматъ по 1 корабъ, 2
по 2 кораба, по 1 еж 3 и сь 4 кораби и накрая
Ромжнската държава съ своитъ 14 кораба при общо
37,046 бруто регистъръ тона вмъстимость.
Нъщо ново тукъ е голгьмипиь жертви, които РоI мжнската държава понася, за развитието и подър! жанието на своето корабоплаване, въ лицето на
| казаното дружество. Въ Ромжния държавата, не само
на се колебае, както у насъ, да жертва годишно
! 12,000,000 лева за субсидиране на народното кора' боплаване, а харчи много дбеятки милиона лева го
дишно за подържане на сжществующето и споредъ
I една нова програма, възнамърява последователно да
закупува нови параходи за засилване на корабо! плаването си.
|
3) Кралството на С. X. С. Новосъздаденото Крал| ство на С. X. С. получи въ наследство, отъ бившата
| Авсгро-Унгарска Империя, единъ голъмъ търговски
I флотъ, съ голъма известность не само изъ конти| нента, но даже далечъ по-гтранитъ отвъдъ океанитъ.
Независимо отъ това новосъздадената държава, на
следи едно население на бръговетъ на Мдриатика,
което още отъ древнитъ времена се бъ отдало на
корабоплаване. Всичко това дава потикъ на младата
държава, въ стремежа й къмъ морската търговска
мощь. По настоящемъ Югославия притежава 145 ко
раба съ 234,090 бруто регистъръ тона вмъстимость
разпределени измежду 29 стъкмителя. Тука вече се
наблюдава концентрацията на големи капитали, нъщо
което е станало презъ времато на Австро-Унгарската
Империя. При все това не липсват ъ и еднокорабни
предприятия. Последнитъ обаче, както това е въ
Ромжния, притежаватъ малки каботажни или при
станищни кораби, и далечъ нтзматъ характера на
гръцките подобни предприятия, които притежаватъ
кораби съ по 3—4ООО бруто регистъръ тона вмъсти
мость и даже по-големи.
Отъ 29-тъхъ стъкмителя 16 притежаватъ по 1
корабъ, трима по 2 кораба, други по 1 съ 4, съ 6,
съ. 7, съ 13, съ 16 и съ 59 кораба. Последните
предприятия еж: „Атланска Пловидба" —Иво Ракичъ
Акц. Д-во сь седалище Сплитъ, съ 13 кораба и 58,910
бруто регистъръ тона. Голъмиятъ тонажъ и малкиятъ
брой кораби, а така сжщо и името на предприятието
сведочатъ, че тукъ се касае до едно транзатлантическо корабоплавно предприятие.
Следващото съ 16 кораби предприятие е „Дубровска Паробродска Пловидба А. Д. — Дубровникъ
(Рагуза), при общо 43,663 бруто регистъръ тона
вмъстимость. Касае се до едно корабоплавно пред
приятие, което пуща корабите си въ движение само
въ континента.
Корабоплавното предприятие съ най-големия брой
кораби — „Ядранска Пловидба" А. Д. — Сушакъ, съ
своите 59 кораба има по-малъкъ тонажъ отъ пре
дидущите две, а именно 23,213 бруто регистъръ тона,
което обстоятелство показва, че се касае до едно
каботажно параходно д-во, което извършва, плаване
по крайбрежията на Адриатика и Сртздиземноморието. Заслужава да се споменатъ имената и на
„Бродарско А. Д. Океания" въ Бълградъ съ своитъ
9 кораба, при 23,148 бруто регистъръ тона вмъсти
мость, „ Югославянска - Американска Пловидба" —
Сплитъ, съ своите 7 кораба, при 37,384 бруто ре
гистъръ тона вмъстимость и „Прекоморска Пло
видба— Сушакъ" съ 4 кораба и 17,079 бруто реги
стъръ тона. Всичкитъ тия три предприятия еж транз*
атлантически,
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Характерно е, че и тукъ сжществуватъ еднокорабни
предприятия, но реДомъ съ тЪхъ действуватъ и големи
Лкц. Д-ва. Забелязва се влиянието на западноевро
пейската култура и свързаното съ това довърие
къмъ Якционерното дело, при която само е допустимо
образуването на големи акц. д-ва. Мимоходомъ ще
требва да се спомене, че Югославянската държава
прави неимоверни усилия, за все по-гол-вмото раз
витие на своето корабоплаване; тя не се спира нито
предъ материални жертви, нито предъ упорството
на едно селско земледЪлско население отъ преда
лите на стара Сърбия за постигане на голвмата си
цель — да извършва една голяма часть отъ своята
презморска търговия съ корабигв подъ Югославянско
знаме. Това е едно сигурно указание за светлото
бждаще на тази страна.
4. Турция. Отъ една разкапана държава преди
войните, днесъ Турция е една модерна и силна дър
жава, която не жали средства за постигане на сто
панско и политическа величие.
Първата стжпка въ това направление е засилване '
На родното корабоплаване. И днесь, следъ голкми
усилия на новата турска държава и следъ огромни
парични подпомагания, турскиятъ търговски флотъ
брои 173 кораба съ 145,626 бруто регистъръ тона
вмъттимость, съ постоянната тенденция на увели
чение, тъй като условията за това еж на лице — из
вънредно дълга, богата и населена крайбрежна
линия, която изисква, да бжде редовно обслужвана
съ крайбрежни кораби. Всичките 173 кораба еж
разпределени измежду 55 стъкмителя.
'Най-много кораби има държавното корабоплавно
д-во — Цариградъ, — 42 кораба съ 54,959 бруто ре
гистъръ тона; следъ това идва „Ширкетъ и Хайприе
— Цариградъ", съ 23 кораба при едва 7,955 бруто ре
гистъръ тона. (Това е Босфорното корабно обслуж
ване). Всички останали корабоплавни предприятия
еж съ по-малко отъ 10 кораба, а именно: 3 пред
приятия съ по 6 кораба, 1 съ 5 кораба, 2 съ 3 ко
раба, 8 съ 2 кораба, а останалите еж съ по 1 корабъ. Така разпределени корабите даватъ общъ
брой 143, срещу общо 173 както се каза по-горе,
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или една разлика отъ 25 кораба, която по всичко
изглежда се дължи на незаписването въ регистрит-в
на Веритасъ, отъ гдето черпимъ сведенията си, тия
25 кораба, тъй като тЪ ще еж съвършено малки
или пъкъ негодни и завързани кораби.
Характерното тукъ еж еднокорабнигв предприятия
подобно на Гърция. Манталитета на ориенталеца,
сь своето пословично недоверие и тукъ Не позволява
образуването на голъми корабоплавни предприятия
подъ формата на Акц. Д-ва, както това сжществува
на западъ.
Все пакъ за насъ е ясно, че и тукъ сжщесгвуватъ еднокорабни предприятия и, че тази стопанска
форма на корабоплавно предприятие е намърила
широко разпросранение въ всички наши съседи.
Намъ не остава нищо друго, осв-внъ да създадемъ
и у нась условия за изникването на подобни пред
приятия.
А това ще може да стане, първо съ съвършенно
евтинъ държавенъ кредитъ и второ съ редица облек
чения и насърдчения на корабоплаването ни отъ
страна на държавата, като по този начинъ се поощри
българинътъ къмъ индустрията на морскиятъ
транспортъ.
Мислимъ, че днесъ, когато Народното Събрание,
разисква закона за насърдчение на мастната инду
стрия, е тъкмо най-удобниятъ моментъ за разглеж
дането на отдавна готовиятъ законопроектъ за
насърдчанието на корабостроението и корабоплава
нето подъ българско знаме.
Редомъ съ това, необходима е силна словесна про
паганда въ средата на нашата интелегенция и на
политическите ни и стопански ср-Ьди, за да се раз
бере основната мисъль, че средствата, които* дър
жавата би отделила или жертвувала за развитие на
търговското ни корабоплаване, еж средства и жертви,
употребени за производствени цели и че т е сто
кратно ще й бждатъ върнати въ бждаще, когато
ще бждемъ въ състояние, съ наши кораби, да из]
вършваме голема часть отъ презморската ни тър
говия.
•

Инженеръ Корабостроитель Пампуловъ — Варна.

ДОКОВЕ, ДОКУВЯНЕ И БЪЛГЯРСКДТЯ КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦИ.
Подъ думата ндокъ" въобще, се разбира специално
устройство служащо за постройка, вадене или спущане на кораби и въобще на плаващи еждове. Къмъ
докоцете отчасти могатъ да се отнесатъ още и доКОВИТ-Б басейни, устроени тамъ кждето нивото на
водата, вследствие на приливъ и отливъ, е промен
ливо и въ тия мъста корабите тр-Ъбва да приставатъ
за да товарятъ и разтоварватъ. Въ време на отливъ
дълбочината на водата въ тия мъхта, въ особености
за дълбокогазещитъ- и добре натоваренигв кораби, е
недостатъчна.
Тия докови басейни замъттватъ пристанищата и
представляватъ отъ себе си единъ плавателенъ басейнъ снабденъ въ входътъ си съ една специална
непроницаема врата. Въпреки оттеглянето на водата
въ време на отливъ, понеже вратата се затваря пред
варително, корабътъ продължава да плава на сжщото предишно водно ниво, бззъ да се има опастность той да допре съ гръбнака си дъното на басейна.
Корабите влизатъ въ докови басейни презъ време
на приливъ, следъ техъ вратите се затварятъ, то
варятъ, разтоварватъ и излизатъ отъ тЪхъ сжщо
така въ време на приливъ, когато външното водно
ниво се изравнява по височи::а съ това на водата въ
дока-басейнъ.
СухигЬ докове служатъ за строежъ, вадене и

спущане на корабите съ цель преглеждане подвод
ната имъ часть, извършване поправки по нея или
почистването и боядисването на сжщата. Обикно
вено сухите докове най-често биватъ изкопани въ
земята. Ооърнатата къмъ водата страна на дока се
затваря посредствомъ една непроницаема врата или,
както това се прави въ ново време, посредствомъ
единъ понтонъ-врата. Тоя понтонъ чрезъ на
пълване съ вода се потопява по-вече или по-малко
така, че образува една действително непроницаема
врата, която въпреки сжществующото високо водно
ниво на- външната вода, не пропуща водата и запазва
дока празенъ и сухъ. Изпразването на водата отъ
дока става, тамъ кждето имаме приливъ и отливъ
чрезъ използване отдръпването на сжщата при от
лива, или пъкъ, което най-често се практикува, за
творената отъ понтона вжтре въ дока вода се из
помпва сь специални мощни помпи. Манипулацията
съ единъ такъвъ сухъ докъ е следнята: върху основата
на сухия докъ се поставятъ специални скари и под
порни нагласени въ горната си часть споредъ под
в о д н и ^ форми на кораба, който ще се вади? следъ
това се отваря непроницаемия понтонъ — врата
външната вода запълва дока, вкарва се докуващиягь'
корабъ въ самия докъ точно върху направената скара
и следъ затварянето на понтона — врата водата отъ,
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дока се изчерпва посредствомъ помпите. По тоя на- ! ителница въ Килъ, Съ товароподемностъ 4О,ООО тона
чинъ, съ постепенното изпомпване на водата, вод '• (40 милиона кгр).
ното ниво въ дока постепено се понижава, кораба
Плаващиятъ докъ обикновено бива въ формата
слиза постепено надолу, докато най-после седне
на „1_" или „С1" и се състои отъ единъ основенъ
върху скарата. За да може отпосле да се работи
понтонъ, сьставенъ отъ многобройни отдълни клетки»
свободно около долната часть на кораба, водата
вс^ка отъ които представлява едно непроницаемо
продължава да се изпомпва и следъ седането на
отдЪление и единъ или два странични такива, въ
кораба докато основата на докътъ остане съвързависимость отъ формата му. Основниятъ понтонъ,
шенно суха.
чийто постройка се извършва по сжщия начинъ;
както тая на всъки единъ плаващъ еждъ (корабъ),
Следъ като корабътъ бжде готовъ, отваря се по
разбира се съ много по-голъми усилвания, е съста
степенно притокътъ на водата презъ понтона, ко
вена отъ ребра, непроницаеми прегради, надлъжни
рабътъ започва постепенно да изплава и щомъ като
и напречни крепления и външна обшивка въ ВСИЧ
водата отъ вънъ и вжтре въ дока добиятъ едно и
КИТЕ му страни съвършенно водонепроницаема. Кон
сжщо ниво, понтона — врата се отваря и кораб ьтъ
струкцията на страничнитв понтони е съставена сжщо
се изтегля вънъ отъ дока.
отъ профилни желъза и ламарини съставляващи ре
Въ местата на приливъ и отливъ изтеглянието на
брата, на ДЛЪЖНИТЕ и напречни крепления и вън
готовия корабъ става презъ време на прилива. На
шната обшивка.
правата на единъ сухъ докъ изисква голъми разходи.
Страничните стени на дока се изграждатъ съ соСледъ като бждатъ построени тия три понтони,
лидта каменна или бетонова обшивка, а основата
въ ТБХЪ се инсталирватъ нужднитв тржбопроводи за
му, която има да поддържа цълото тегло на кораба,
пълнението имъ съ баластна вода, а сжщо така и
се прави въ видъ на бетонова плоча сложена върху
за тъхното изпразване, като въ сжщитъ странични
бетонови пилоти, служащи за усилване на почвата.
понтони се устройватъ машинното отделение съдър
жащо необходимите двигатели, най-често електри
Плазащи дохозе. Гол вмитъ разходи необходими за
чески. Тия двигатели служатъ за движението, на
направата на изкопани иззидани сухи докове за модер
всички помпи, шпилове, - товарни кранове, електри
ните Богини итърговски кораби, които за сега надминаческото осветление и др. Тази машинна инсталация
ватъ дължината 200 метра и мъчнотията ца се поддър
представлява една доста сложна мрежа, която се
жа необходимата водонепроницаемость при ГОЛЪМИГБ
управлява отъ специално обучени за цъльта лица.
почвени и водни налягания, въ особености при слаби
почвени условия, е накарала корабостроителниците
• При всъки случай конструкторътъ е опростотворявалъ
въ последно време, за строежъ на големи кораби,
манипулацията около тия машини, като е събрал ъ ко
да се замислятъ за постройката на железни плаващи
мандната инсталация по възможность на едно мъсто
докове, които за малки кораби еж употребявани още
и посредствомъ едно разпределително табло я е
много отдавна. И действително въ последствие се
направилъ удобна и лесно управляема. Следъ като
построиха за нуждите на военното и търговско кодокътъ бжде вече готовъ т. е. снабденъ съ всичките
рабоплазане големи плавгщи докове, като напр. тоя ! си външни и вжтрешни съоржжения той може да
принадлежащъ на германската военна корабостро- | се използва за вадене и спущане на кораби, (фиг. 1 и 2).

Фиг.
ИГ 1..

Целата манипулация съ дока се състои въ след
ното: дока при нормално положение плава т. е.
основниятъ понтонъ е потъналъ само толкова, кол
кото изисква собственото тегло на дока (Архимедовия
принципъ: теглото на изместената отъ плаващото
тело вода е равно на теглото на самото тъло). Чрезъ
напълване на отделните водонепроницаеми отде
ления на основния понтонъ съ вода, дока може да
се потопява на такава дълбочина, каквато е необхо
дима за да може плаващия корабъ, който ще се
докува, да се вкара надъ основния понтонъ до единия
или между двата странични понтони, въ зависимость

отъ формата на дока. Върху основния понтонъ пред
варително еж направени дървени подложки - въз-'
главници, на които ще легне докувания корабъ, а
на страничните понтони еж поставени стрели, които
подпиратъ кораба странично. Чрезъ изпомпване на
водата отъ отделните водонепроницаеми отделения,
дока улеква и започва да изплава като носи заедно
съ себе си и докуващия се корабъ. Изпомпването
на баластната вода продължава до тогава, до като
горнята платформа на плаващия основенъ понтонъ
остане надъ повърхност ьта на водата т. е. докувания
корабъ остава съвършенно на сухо, което дава пълна
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Фиг. 2.

възможность да се работи около него. Обикновено
плаващитъ докове еж обзаведени съ нужднит-в ра
ботни средства така, че всички по-малки поправки
по корпуса се извършватъ въ самия докъ.
Най-новитъ- плаващи докове, съ цель да се спести
до известна степень работата вь впомпването и изпомпването на баластната вода, еж снабдени съ
странични клапи намиращи се близко надъ повърхностьта на водата.
Когато желаемъ да потопимъ дока за вадене на
нЬкой корабь, достатъчно е да впомпваме само тол
кова баластна вода, щото дока да потъне малко погоре отъ долния край на клапите. Тогава външната
вода навлиза сама въ дока и предизвиква неговото
понататъшно потжванг. При повдигането на дока
сжщо изпомпваме само толкова вода що го дока да
се повдигне на височина подъ клапитЪ, тогава
намиращата се вжтре въ дока вода, започва сама
Да изтича до като нивото и се изравни съ най-низ
ката часть на клапата.
Впомпването и изпомпването на баластната вода
т. е. баластирането и отбаластирането на дока, както
и схващането на всички отд-влни моменти за стаби
литета на дока при докуването на единъ корабъ
при различнитъ видове и момен>и на натоварване,
това е една много сериозна и працизна работа, ето
и защо управлението на плаващия докъ и дейст
вието съ него са поверява на специаленъ и добре
обученъ докмайсторъ.
Плаващиятъ докъ е единъ много удобенъ но зна
чително скжпъ уредъ. Сжщо за поддържането му
вевко време въ изправность еж необходими значи
телни суми.
•
'
Тая година корабостроителната ни техника и род
ното мореплаване, по инициативата на Българското
Търговско Параходно Дружество „Постоянство" въ
гр. Варна, се сдобиха съ единъ новъ и. много важенъ за морския ни животъ приносъ. Това е създа
ването на една модерна корабостроителница по
подобие на европейските такива наименована „Бъл
гария*, снабдена и съ единъ плаващъ докъ. Тая
корабостроителница е разположена на североизточния
бръгь на Варненското езгро въ мъстностьта около

старата гара и заема една площь отъ 50,000 кв. м.
На първо време, направените постройки заематъ
3,000 кв. м., като едно евентуално бждаще разши
рение на постройкитъ- е възможно въ всички на
правления.
Предприятието е акционерно дружество съставено
отъ следните фирми - акционери:
1) Българското Търгов. Парах. д-во „Постоянство".
г) Вагоностроителната фабрика „Ктдпотег-У/егке"
въ гр. Прага — Чехия.
3) Локомотивната фабрика „ Н а п о т а д " въ гр. Хановеръ — Германия.
4) Корабостроителницата „ЗсШз^еггг гЬЬмзкгид"
въ гр. Рендсбургъ — Германия.
5) Германския Генграленъ Консулъ въ Се фия
Господинъ Горгасъ и
6) Софийскиятъ търговецъ Господинъ Мьоркъ.
Новото предприятие е образувано съ единъ основенъ капиталъ отъ.15,000,000 лева, разпределени
въ 1,500 акции по 10,000 лева. Осеенъ това ВСБКО
време капиталътъ може да се увеличи съ още 22
милиона лева за особени нужди.
Корабостроителното предприятие се управлява отъ
управителенъ съветъ, съставенъ отъ трима предста
вители на Българското Търговско Параходно Д-во,
двама представители на фирмата „КтдЬоГег-Мегке"
двама представители на фирмата „Напотад", двама
представители на корабостроителницата „5сгпггз«егп:
"оЬккгид-, ГОСПОДИНЪ Горгасъ и Господинъ Мьоркъ,
всичко 11 души. Тоя управителенъ съветъ е упълномощилъ единъ 5 члененъ изпълнителенъ комитетъ
състоящъ се отъ 2-ма представители на Българското
1ъргоаско Параходно Дружество и по единъ представитель на фирмитъ ЛИпдпогегЛУегке- Напо
т а д " , и .Зсгнггетгеггг ГлоМзкгид". Директоръ на
предприятието е назначенъ Д-ръ Инженеръ Книпингъ
11редметъ на това предприятие е строенето нови
и поправка на повредени кораби всъкакъвъ видъ
докуване на кораби, поправка на локомотиви и ва
гони, строене на мостове и пр. подобни работи
За докуването на корабитЪ, а така сжщо и за
строежъ на нови такива, новото предприятие си до
стави единъ плаващъ докъ съ следнитъ данни:
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Фиг. 3.

Обща дължина . . . . . . . . .
9О-бО метра.
Външна ширина . . . . . . . . .
27-6О , „
Вжтрешна ширина
. 22-ОО „
Височина на основния понтонъ въ сръдата 3'50 „
- Височина на основния понтонъ въ
краищата . . . . . .
. .
3-ЗО „
Височина на страничнигв понтони . б 8О „
Обща височина
10*10 метра.
Газене нормално празенъ
3-1О метра.
Товароподемноаь
2400 тона.
Тегло (водоизмЪщението) на самия
докъ празенъ .
1200 тона.
Тоя докъ се състои отъ три съединени помежду си
понтони, единъ основенъ и два странични, разпо
ложени . въ формата на „11" (фиг. 3 и снимката
корицата). Той е построенъотъ фирмата \А/езег —
\УегН" въ гр. Бременъ— Германия презъ 1909 год.
за докуване на германските миноносци, гдето е служилъ до 1919 год. Следъ войната презъ 1920 год.
при разоръжаването на Германския флотъ той е
билъ купенъ отъ данската фирма „5сгпгр5-ч/еггг К6с1ЬуНауп" въ гр. „КбаЪуНауп" кждето той е работилъ
до последно време и отъ кждето биде продаденъ
на новообразуваната българска корабостроителница
„България". Докътъ влаченъ отъ
германския
влекачъ „Мах Вегепс!" е потеглилъ отъ гр. „К6с1Ьуауп". Дания, за Хамбургъ — Германия, кждето
сжщия билъ докуванъ, и по Средиземно "море, презъ
Гибралтаръ, бъ- докара нъ въ Варна на 15 августъ
м. г. съ малки повреди презъ време на пжтуването.
Следъ малкия ремонтъ, направенъ върху дока, той
вече е готовъ за функциониране. Неговата товароподемность— 2400 тона и неговигв размери дава1Ъ
възможность.да се докуватъ, както всички бъл
гарски кораби и плаващи сждове, така сжщо и
чужди такива съ. общо водоизм-вщение до 4500 •—
5ООО тона, ако разбира се, условията въ нашата
корабостроителница въ време и пари еж по изгодни
за тъхъ отъ тия, които другитъ корабостроител
ници й докови устройства въ чужбина имъ предлагатъ.
Създаването на корабостроителното предприятие
снабдено и съ плаващъдокъ е една ценна придо

бивка за нашето мореплаване и до като преди две
години това б-вше само една идея и се мечтаеше
за нейното по-скорошно осъществяване, днест»
ний се радваме на една уредена корабостроител
ница.
Главниятъ виновникъ за осъществяването на тая
идея е Директорътъ на Българското Търговско Па
раходно Дружество Господинъ Инженеръ Тодоръ
Каракашевъ, който съумя въ едно кратко време да
събере макаръ и чужди капиталистични сили около
параходното дружество и създаде това народополезно предприятие.

Привечерь въ Варненското пристанище.
Фото К. Н. Терзисгоевъ.
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Л . Сп. Разб >йниковъ — Пловпивъ.

ЧЕРНО МОРЕ И ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ ВЪ НЯШИТТЗ УЧИЛИЩЯ.
(Резюме отъ рефератъ).
Тоя въпросъ преди всичко засяга важния вьпросъ
за нагледностьта при оЗугението по геогрмрия.
Неговото правилно поставяне и разрешание ще
доведе и до другъ единъ гол вмь вьпросъ — всастрзнното опознаване на морето отъ българина. Като
най-важенъ етапъ въ развитието му имаме за сега
най-напредь обучението по отечестзознание въ пър
воначалните училища, специално географските по
знания, които се давать въ Ш и IV отделение тъй
както е уредена учебната програма. Следъ' първо
началните ориентировачни позналия въ Ш отделение
{хоризонтъ и четирите страни на сввта, родното село
училищната стая и пр). стигаме до елементарни
общи географски познания — издигнати и низки мъста,
ръка, блато, езеро. И тукь именно ще имаме като
краенъ резултат ь кьмъ последните познания, позна
нията за морето: що е море, вълни, бури, заливи,
пристани да, пол/острози острови, притоци, карта
на морето, на залива, полуострова, острова и пр.
При общи познания за морето, веднага ща се на
тъкнем ь вече на Черно мора. Така понятието за
море ще стане реално, а не отвлечено. Следъ това
следватъ отдълнитв морски или крайморски явления
или обекти за наблюдавана. Ако тв не могатъ да
се видятъ на самото мвсто, налага се д г с е видятъ
поне на картина и то картина взета отъ нашето
море или отъ нгшето крайбрежие. Напримъръ
представата за развълнувано море да се получи чрезъ
картина — Рлззълн/зано море при Бургасъ; понятието
за попуостровъ —чразъ картина Созополския полуостровъ и т. н. следватъ картини: носъ Емине,
Варненския заливъ, Високия скалистъ бръгъ при
Евксиноградъ (за понятието скалистъ бръгъ) и пр.
Авторътъ на единъ учебникъ по отечествознание
за 111-то отделение говори, че славяните си правели
и надколни жилища. Какво е обаче очудването, ко
гато на сжщате страница е поставена картина на
негърски съзремени надколни жилища. На биваше
ли вместо тия черни негри да еж представени сла
вяни? А на би ли било още по добре да се пред
стави картина; надколни славянски жилища въ едно
крайдунавско езеро (блато), или надколни жилища
въ Атанаскьойското езеро? Вь такьвъ случай едно
временно 'съ познанието за надкол.нитъ жилища на
първитв славяни, ние насочваме вниманието на уче
ниците, че такива жилища е имало и у насъ, въ
предълитъ на нашето отечество.
При обиколнитъ изъ нашигв първоначални учи
лища и прогимназии, натъквалъ съмъ се на много
куриози, твърде оеждителни отъ национална гладна
точка. Лесно ще се види въ нъкое селско първо
начално училище окачена въ коридора или въ стаята
на Ш-то отдъление хубавата германска картина на
о-въ Хепголандъ. Нашиятъ школникъ отъ Ш-то от
деление добива представа за островъ чрезъ карти
ната на една германска национална светиня. Нима
коридоригв и учебните стаи у насъ, въ нашигв учи
лища, не могатъ да се украсятъ отъ една разкошна
картина на скалистия и красивъ нашъ о-въ Св. Ана
стасия, който въ нищо не остжпва на о-въ Хепго
ландъ? Нима малко поучителни еж нашитъ три
Созополски острова или осамотения Св. Тома на югъ
отъ тоя градъ? Но чужданцитв като ча ли по-вече
еж са интересували отъ нашигв красиви малки
островчета. О-въ Св. Анастасия за пръвъ (и последенъ до сега) пжть геоложки е изследзанъ и описанъ о г ь единъ сръбски ученъ.
А пвсъчнитъ дюни край Месемврия нъматъ равни

на себа си не само другаде край Черно море, но и
въ цвла Европа — толкова тъ еж девствени и кра
сиви. Изобщо всичко това, което ще се преподаде
на ученика отъ Ш-то отдъление като общо познание,
ще требва да се оживи, одухотвори чрезъ картини
наши, близки, които по-силно ще подействуватъ
върху съзнанието му.
Познанията въ 1У-то отделение по отечественагеография еж по обширни. Тия познания не еж вече
общи, а специални, понеже въ това отдъление се
изучава географията на нашето отечество; покрай
другото и Черно море. Обаче необходимиятъ комплактъ отъ картини изь нашето Черно море и чер
номорското ни крайбрежие нвма да се използува
само при обучението на Ш-то отдъление и 1У-то от
дъление, а то ще подпомогне обучението и въ подолните дори отделения напримъръ при предметното
учение. Става въпросъ въ 11-ро отделение за пре
возни ервдетва. Когато се спомене за параходи, ще
се посочи картината на единъ отъ българските па
раходи. Напримъръ: парахода „Кирилъ", който об
служва черноморскитъ ни градове.
Този богатъ комплектъ отъ картини, рисуващи
Черно море въ неговата целость, още по-добре ще
тръбва да използуваме при обучението по география—
обща и частна — въ прогимназиите.
На второ мъсто намъ тръбва да ни интересува
обучението по география въ нашитгь прогимназии,
и то най-напредъ общитв географски познания, които
се даватъ въ I класъ. Нека изоставимъ общитв по
знания за земята или ориентирането по посокитв
на хоризонта. Обаче когато стане въпросъ да се
праподаде на ученицитъ напримъръ за вида на зе
мята, — че земята е кълбо, — винаги си служимъ с ъ
отбалязания още отъ Птоломея фактъ за изгубване
или появяване на кораба въ морето, когато се на
блюдава отъ бр^га. Чрезъ този примвръ ние и сега
доказваме, че земята е кълбо. Но вмвсто съ него
да си служимъ безлично, вмъсто сжщо така въ
учабницитв да си служим ь съ подобна безлична кар
тина, ниа можемъ да имаме следната надписана кар
тина: Наблюдаване на платноходъ (или параходъ),
който излиза отъ Варненското пристанище и се от
правя за Русия, съ всичкитв моменти на движението.
При това положение ще имаме една родна, близка,
понятна картина въ учебника. А тя сжщевременнс>
ни говори за Варна като пристанище, за връзкитъ
ни по Черно мора съ Русия и пр. Но колко ще бжде
хубаво и възпитателно, отъ педагогическо — наци
онална гладна точка, ако сжщата картина имаме
уголЪмена, дори съ бои, и тя винаги да стои ока
чена въ класната стая или въ коридора на училището.
Въ сжщия 1 класъ, въ отдъла атмосфера, се изучаватъ и ветровете, между които и крайбръжнитъ
вътрове бризи. Ето другъ случай, при който без
личната въ учебника картина ще се замвни съ реална
картина изъ нашато черноморско крайбръжие; напр
картина на дневните и нощни бризи край Созополъ
съ истинскитв и м ъ с т и имена. Материята ще бжде
още по-хубаво илюстрирана, ако имаме и тука една
окачена по-голвма картина на стената. Въ случая
сжщо така можемъ да имаме и картина — балонния
опитъ на Глишера, но тоя опитъ направенъ напр.
к
край Варна.
,
Другъ единъ интересенъ отдвлъ отъ материала
по обща география въ 1 класъ е изучаване на морето
изобщо, т. е. общата представа за море. Тукъ позна
нията отъ първоначалното училище се разширяватъ
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еъ по-голвмъ кржгъ: Не ще съмнение и тукъ найнагюадъ ще вземемъ . близкия до насъ примвръ —
нашето родно Черно море. За познания: морско рав
нище, протокъ (между Черно море и Мраморно морея
съ нуждната картина, вкусъ на морската вода (вслуча)
вкуса на ^черноморската вода), Анхиалскитв или
Атанаскьойскитв солници, движение на морската
вода — вълни: ще трвбва да си послужимъ сь кар
тини — фотографии или рисувани картини изъ нашето
черноморско крайбрежие; вълни предъ плажа на
Месемврия при развалнувано море; вълни предъ ви
сокия брътъ на носъ Емине, разбиване на вълните
отъ вълнолома на Бургаското пристанище и т. н.
Интересенъ е отдкпа за разчленението.на сушата и
морфологията на морските брвговз отдето трвбва
да се дават ь сладните познания: високъ и низъкъ
брътъ, механическо действие на морскитв вълни и
самозащита на високите брегове чрезъ падналите
предъ ГБХЪ скали, сжщо се даватъ познания за край
морски дюни, скалистъ брътъ, заливъ, провлакъ,
пристанище, вълноломъ, фаръ, полуостровъ, носъ,
предносни и подводни скали, острови (откжснати отъ
сушата или самостоятелно възникнали вследствие
на други сили), крайбрежни езера — лагуни и г. н.
Колко лако всички тия познания ще са предадатъ
и ще се възприематъ ако ние си служимъ съ родни,
близки примери, ако нашите учебници еж изпъстрени
съ картини, съ юлюстрации взети отъ нашето Черно
море, ако тия картини, въ угол-вменъ и красивъ
форматъ, еж окачени изъ стаите и коридорите на
нашитъ народни прогимназии.
Нашето Черно море по този начинъ ще ни послужи
като единъ богатъ изворъ, нейзчерпаемъ изгочникъ
отъ примври и факти за наблюдения и за общото
образование на ученика отъ отделенията и прогим
назиите, а сжщавремено неусетно ще става неговото
изучвана, коато изучване въ съответния по-горенъ
класъ (Ш на прогимназиите) ще трвбва просто да
се закржгли и обобщи. Отъ друга страна, общите
научни познания отъ географската наука по този на
чинъ ще са съобщаватъ, ща са праподаватъ понятно
въ свръзка съ мвстнигв близки факти.
' .
Ние имаме отлични примври за скалисти брегове,
за самозащита на бреговете и пр.
Природните хубости на нашето черноморско край
брежие, еж ни правили впечатление. Да си припомнимъ сжщо скалистия брЪгь на о-въ Св. Анастасия
или тоя на о-въ Св. Кирилъ съ Самотната скала..
Какво очарование бихмз изпитали прадъ една такава
хубава картина, окачана въ училищния коридоръ на
нькое село? Колко патриотични възторзи биха из
питали зяпналите въ тая каргина деца, осветлявана
чрезъ разказа на добрия учитель?
Една много обикнована картина, която е вписана
въ инвентарните книги на много прогимназии, е
картината Хамбургското пристанище. Обаче потърсете'
нътде картината на Бургаското или Варненското
пристанище и Вие нигде не ще я намерите, защото
П. Н. Шишковъ.
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я нема! Обикнована е сжщо така въ нашите про
гимназии картината на Килския каналъ. Вврно е, че
ние измама подобни грандиозни предприятия, но все
можемъ да се задоволимъ, когато става дума за
изкуствените канали, да посочимъ една картина за
канала при Варна.
Една голвма немара до сега сме проявявали къмъ
всичко родно. Живеемъ въ нашата родна страна
като чужденци — ние не я познаваме. Лесно е да се
донеса у насъ чуждото и да му се тури български
етикетъ или надписъ. Така еж постжпвали до сега
нашите издателства. Съ единъ български само надпигь немската учебна картина за Хамбурското при
станище става учабю помагало и за българските
деца и младежи. Хубава картина съ български ети
кетъ нашитв издатели сжщо ни продаватъ и за
Ню-Иоркъ. Азъ оставямъ на страна сжщо чужде
странните типови картини, въвадени благодарение
издателите и благодарение на нашата немара; СТО
ЛОВИТЕ височини въ Папската замя, Рейнския водопадъ при Шзфхаузанъ и др., А кжде еж нашите
Столови височини при Провадия, нашите водопади,
нашитъ каньони и пр? Виа нвма да ги намерите,
защото никой до сега не се е погрижилъ да ги
представи въ учабни картини, никой не се е погри
жилъ да ги издаде за нуждите на нашите училища,
както и за украса на вевко обществено или частно
учреждение. А парадираме, разбира се само външно.
за любовъ къмъ родината, опознаване на родината,
Една постояно окачена на видно мвсто хубава кар
тина—планъ на Бургазското пристанище би заместила
нвколко дълги рачи за нуждата отъ опознаване и
любовъ къмъ морето.
• Издаването и подбора на тия картини ние мжчно
бихме очаквали да стане отъ частнигв издатели.
Като че ли нвма изгледи това да се очаква да бжде
направено и отъ Министерството на Народната Просввта. Впрочемъ требва да се има предвидъ, че из
даването на подобни картини не е една рискована
работа. Препоржчани отъ надлежните власти, те
лесно биха се пласирали и, най-малко, биха посрещ
нали разноските по издаването имъ.
Съ тая благородна задача, по моето мнение, би
требвало да се нагърби само Б. Н. М. С. Това е въ
кржга на неговите цели.
За това съ право бихме очаквали, и то още сега,
веднага да имаме поне следните картини като учебни
помагала: о-въ Св. Анастасия; Созополския п-овъ съ
прилежищитв до него три островчета; едно отъ на
шитв черноморско пристанища — Варненско или
Бургаско; Носъ Емине; Дюните край Месемврия, раз
вълнувано море край Месемврийския плажъ; Бъл
гарския параходъ „Кирилъ", който обслужва черно
морските ни градове. Азъ ще спра до тука, но Вие
можете да посочите още такива картини. Обаче
важно е, да ги видимъ по скоро готови. А требва
по-скоро да ги имаме, защото доста сме били кжсогледи.

ХЛ-ББЛРКИГБ.

Двадесеть години вече учебния кръстосвачъ Евдокия се въртеше около шамандурата си въ Вар
ненското пристанище . . . Отъ онзи день, когато за
пръвъ пжть дойде отъ Франция, въ него б е заведено
правило да се пуща въ отпуска нисшия персоналъ
зъ ервда, ежбота и праздниченъ день. Отпуската
започваше отъ единъ и половина часа следъ объцъ
и траеше до седемь —на другата сутринь . . . Ре
дуваха се лввата и двената стражи по това правило,
станало • вече ненарушима традиция, върху която
никой не бъ поемвлъ да посегне.

Но дойде день и единъ офицеръ, амбаркуванъ въ
качеството на старши-офицеръ на Евдокия, се зае
да нанесе единъ ударъ върху тази главна традиция,
единственна, за която най-много милееше нисшия
персоналъ. Капитанъ-лейтенантъ Савовъ, току що зачисленъ отъ .брвгътъ, гдето до сега бв въ длъжность— старши морски адютантъ, б е приелъ корабътъ
не въ онзи видъ, въ какъвто го познаваше отъ
онова време, когато, като току що произведенъ мичманъ, б е ималъ честьта да бжде единъ отъ офице
рите, на които б е поверено довежденето на кръс-

Стр. 12.

Морски Сговоръ

тосвача отъ Бордо до Варна. Въ споменитъ на
Савова, Евдокая бгь останалъ не само воененъ корабъ,
но нещо и като храмъ . . . Той помнъша тогаваш
ната му лебедова бълота, помнеше лустрото върху
червеното дърво, прилично на огледало, помнеше
бълотата на предния стожеръ, — идеалната блъскава
чернина на откжса на задния стожеръ, прострънъ
на равна линия съ куминътъ; кехлибарения отенъкъ
на горния подъ следъ мийката; лъскавината на орждията,, змиеобразния вимпелъ, голъмою кърмово
знаме, коприненитъ щандарти, гала-украсата съ сигналнитъ флагове, нощната феерична украса съ
електрически ламбички . . . . тамъ въ Бордо,-галаобъдътъ, шампанското .. . . бързия бъгъ на кораба
при пробитъ за максималната му скорость . . . Общия
блъсъкъ, който тогава го ослъпи въ Бордо, б е оставилъ въ душата му такова впечатление, което и
следъ сто години не можеше да се изличи . . .
Сега той намери, че Евдокйя е билъ запустнагь
и реши, че би тръбвало да заработи една здрава
ржка въ него . . . . И той се запретна. Удари бела
боя на ц1лия корпусъ отвънъ и отвжтре, лжсна всич
ката дървена часть, обнови стожеритъ съ най-скжпата патентована боя и . . . пакъ остана.недоволенъ
стори му се, че кораба пакъ остава въ сжщия вйдъ,
въ който го 6Ь приелъ . . . Имаше нъщо, което
все липсваше: той забравяше своята тогавашна двадесеть-годишна възрасть, презъ която нъкога ко
раба му се 6-Б представилъ несравнимо блъскъвъ . . .
Той пакъ зашари изъ кораба . . . Съ стъргалка
въ ржка, заскита изъ помещенията . . . И още
сжщия часъ той повика корабникътъ - маневристъ
Денко, който бъ старшина надъ цълия нисшъ строеви
и машиненъ персоналъ, и му викна:
— Какъ си допустналъ корабътъ да се напълни
съ хл-вбарки ? . . . Целия гъмжи отъ тъхъ . . .
— Иесть, г. капитанъ-лейтенатъ, бакулитъ пълнятъ . . .
— Не ба-ку-ли, а хл-в-бар-ки I — сръза го Савовъ.
—Иесть, хлебарките, г. капитанъ-лейтенатъ! Цълия
корабъ — е пъленъ съ тъхъ: тукъ подъ мушамитъ
пъплятъ като мравки; има ги подъ моряшкигв легла;
има ги и въ долапчетата, гдето помагатъ на мо^
ряшкия хлъбъ; въ кухнята лазятъ по всички жгли,
и първи вкусватъ отъ гостбата; машинното от
деление е пълно; намиратъ се въ кабинитъ на г. г.
офицерит в и, съ позволение, дори въ вашата . . .—
докладва той, готовъ да недопусне да бжде уязвенъ
в ъ незнание по въпроса.
— Да се изтръбятъ! — ръзко даде заповъдьта си
Савовъ.
Денко поблъдня; възлагаше му се поржчение, което
б ъ невъзможно, за пръвъ пжть отъ толкова години
— невъзможно поржчение се слагаше отгоре му. Той
прехапа устнитъ си и страхливо отвори уста: '
— . . . Невъзможно, г. капитанъ-лейтенантъ'
Невъзможно е да се изтръбятъ . . . Позволете да
доложа: нъма начинъ!—прохленча корабникътъ —
Има единъ начинъ само: или кораба да се запали
или да се потопи!
'
— Б е з ь възражения! Утре, който иска о т п у с к а 
ло двадесеть хлебарки да представи!
— Слушамъ! . . . Позволете . . . и за корабницитъ
ли се отнася?
— За всички —безъ изключение — докато се очистятъ хлъбаркитъ! - и Савовъ отмина къмъ кърмата.
Хладна потъ обля челото на Денко, който съ две
ржце хвана наведената си глава: този старши-офицеръ нав-врно иска да го умори или да го подлуди
Та отъ месецъ насамъ той полуди цъдата обслуга!
На вечерната проверка следъ молитвата Денко
предаде:
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— Отъ утрешната сръда нататъкъ, който иска от-"
пуска ще тръбва да улови и убие двадесеть бакули . . .
сир. хлебарки, както г. капитанъ-лейтенанта благо
воли да ги нарече! . . .Отсега нататъкъ т ъ въ ко
раба ще се наричатъ хлъ-бар-ки, а не ба-ку-ли!
На другия день въ единъ и половина часа цълата
лъва стража построена въ две редици при лъвата
стена, измита, изгладена, съ лъснати обуща и съ
бъли холандки — отъ корабницитъ до най-младия морякъ — чакаше появата на старшия офицеръ . . .
— Мирно! Глави на дъсно!—изкомандва младъ
мичманъ и пое погледа на Савова, който идеше отъ
каютъ-компанията.
— Здравейте, моряци!
— Здраве желаемъ, г. капитанъ-лейтенантъ!
— Който е уловилъ двадесеть хлъбарки — крачка
напредъ!
Като по команда се заклати първата редица и
пристжпи напредъ, заклати се и втората редица и
пристжпи следъ нея.
— Корабникъ Денко, една лопата — о т ъ кухнята.
Да се събератъ буболечкитъ и да се изхвърлятъ
задъ борта! . .% Свободно!
Зашаваха моряшкитв ржце изъ джобовете и пазвитъ си и започнаха да вадятъ книжки, въ които
бъха завити хлъбаркитъ . . : Заподаваха ги в ъ ' л о 
патата . . .
.
•
— Да ги броимъ ли, г,- капитанъ-лейтенантъ? —
вдигна Денко ржка къмъ козирката си.
— Бройте ги!
Брояха се буболечките, повторно се огъваха въ
хартийкитъ и ги хвърляха въ лопатата . . . .
— Господинъ капитанъ-лейтенантъ, — вдигна пакъ
ржка Денко,—тукъ огнярътъ, младшиятъ подофицеръ
Стефановъ Стефанъ — не точно по заповъдьта пред
ставлява бакулит-Ь . . ." виноватъ!. . . хлъбаркит-в . . .
— Какъ — не по запов-вдьта ?
— Представлява четиредесеть, а не както благо
волихте да определите — по двадесеть бак . . . —
прехапа .той езика си и изтръпна.
- — Не ба-ку-ли!, а хлъ-бар-ки . . . А Стефановъ ще
има право и на още една отпуска за следния пжть I
— Иесть!
Следъ четвъртъ часъ цтзлата стража, насъдала въ
корабната дванадесеторка. по планширитъ на носо
вата и кърмовата й части, се понесе отъ четирма
гребци отъ дЬотата стража— за къмъ стълбата на
кеиовата стена . . .
Въ сжбота д-всната стража б-Ь при дъсната стена
въ две редици съ хартийкитъ си, свити на фунийки
въ които б е положена отпуската имъ . . . Последва
прегледъ, броене на буболечкигЬ и дванадесеторКа
]л С Ъ 0 Т п У с к а Р и г Ь зашлъпте къмъ града . . .
И . . . затече новъ редъ на отпуската . . .
Въ надвечерието или въ денътъ на отпуската корабници, старши и младши подофицери и моряци
надигаха дюшецитъ, ровЪха подъ ГБХЪ, разтваряха
долапчетата, разтърсваха дрехигв си, лазеха на
колене по мушамения подъ, човъркаха съ шишове
по жглитъ и, подобно на онъзи, които дирятъ златни
зрънца въ златоносенъ пъсъкъ — съ радостенъ
възгласъ събираха буболечкитъ . . .
Идваха ср-Бдитъ, сжботиттз и праздничнигв дни
оезъ ни веднажъ още н-Ькой да б е лишенъ отъ
отпуска: хлъбаркитъ бъха още въ изобилие и ре
довно гарантираха отпуската . . . Тъ ставаха една
насжщна потръба. Тъ израстваха въ ОЧИГБ на
всички,-като важенъ и цененъ въпросъ . . . Презъ
всичкото свободно време ц1шия нисшъ персоналъ
« 3 а е Т Ъ д С Ъ Т % х н и я л о в ъ • • • Н -Б«ОИ ги' ловъха
по-леко, н ^ к о и - п о - т р у Д н о , но въ деньтъ на от-
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пусната всички бъха готови съ своятъ ловъ, загънатъ въ фунийка . . .
Колкото по нататъкъ се затрудняваше ловътъ на
хлъба^ркитъ, поради изчерпването имь, толкова по
настойчиво т-Ь вземаха по-централно мъсто въ
ежедневния животъ на моряците. Постепенно и
настойчиво г ъ с е наложиха, кагоаргикулъ отъ първа
необходимость. Корабницитъ и старшите подофи
цери, които бъха по-лъниви въ натрапения имъ
ловъ, започнаха да обещаватъ на подчинените си
по пакетъ тютюнъ, по два — по чаша бира на бръгътъ, даваха имъ своето благоволение въ единъ
или другъ видъ — срещу пакетчето-хлъбарки . . .
Три месещ бъха минали. Оскждицага въ ловътъ
бе започчала да се чувствуза осезателно. Пакетите
тюнонъ и чашитв-бира се бъха удзоили, утрояваха
се вече . . . Порано за улоза на двадесеть бубо
лечки б+з достатъченъ четвъртъ часъ, а сега — бъха
малко и два дена . . . Тази оскъдица най-напредъ
започна да укжсява дъснитъ флангове на стра
жите . . . Най-напредъ излязоха изъ фланговете
корабницитъ и старшите, подофицери. Савовъ за
беляза това, но не отмени наредбата си, защото
Другитъ съ усилена ревность постоянствуваха въ
ловътъ си, а това значеше, че хлебарките още
изобилствуваха. Младшите подофицери отъ огнярната и моряците редовно още представяха пакет
чето си съ по двадесетъхъ буболечки, които на
некои струваха цълъ тридневенъ трудъ.
Изтичаше вече чегвъртиягь месецъ . . . Хлъбаркитъ следъ каго изхвърлиха най-първо началствующитъ лица отъ дъсния флангъ, останаха като
привилЪгия само на неколцина: на двама младши
подофицери и нъколко моряка. Нъкои измежду
тъх> се б-вха сдобили и съ славата на отлични
„ловци на бакули". Огнярите: Стефановъ Стефанъ
и Димитровъ Йовчо, двамата помощници на готвача
— Петъръ и.Тодоръ и моряка Стоянъ Валчиклиевъ,
който завеждаше „сандъкътъ на котвените вериги"
бъха добили тази слава, която дълго следъ увол
нението имъ щ ^ ш е да се помни въ кръстосвача . . .
Те, петимата, въ деньтъ на отпуска откриваха въ
кораба „борса на хльларки". Далече отъ очигъ на
началството, Г Б разменяха пакетчета буболечки за
пакетъ екстра-цигари и обещание за бгзплатно
пиене на бръта.-Я Стефановъ, който държеше
рекордъ въ тази работа — бъ спечелилъ и прекора
— Бакулски . . . Стефановъ Стефанъ — Бакулски
най-добре уреждаше въпроса съ отпуските, на онези,
които на всъка цена тръбзаше да излъзатъ въ
отпуска: съ своята влгсть надъ буболечките той бе
станалъ „старши офицеръ" въ помещението на
нисшия персоналъ . . . .
. . . Къмъ средата на петия месецъ дясната
стража се яви въ съставъ само на трима : Йовчо,
Петъръ и Стоянъ, а лъвата — зъ съставъ само на
двама: Стефана и Тодора . . .
Това се повтори и на другата седмица . . .
Потрети се . . . Савовъ започна да недоумява . . .
Я неговитъ „ловци на буболечки" съ вирната глава
слъзоха въ лодката . . . Смътюсть и въра лъхаше
отъ .ГБХЪ. Израза на лицата имъ говореше, -че дру
гата, и на другата седмица ТБ пакъ ще бждатъ
въ отпуска . . . .
Старшия офицеръ ги погледна отъ кърмовия
подъ и го ОСБНИ нъкаква мисъль, която го спре
като истуканъ съ незавършена крачка: дали тези
„негови герои" си нъматъ нътде гнъ^да, отгдего
силовятъ буболечкитъ си тъй лесно, както и онези.
рибари, които знаятъ гнъздата на рибитъ? . . . <-пущатъ само ржката си и вадягъ хл-Боаркшъ г» . . .
Подобно на онъзи рибари, които еж намерили
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рибно гнездо, въ което требва само да спустнатъ
вждицата си за да я изтеглятъ пълна? .
На другия день по време на обедната почивка
старшия офицеръ повика Денка:
— Денко, още сега повикай петтимата отпу;кари!
- Иеаь!
Следъ малко Денковата пищялка свирна надъ
огнярната:
— Бакулски и Йовчо хайде, горе при г. капитанъ лейтенанта!
Свирпа пищялката муивъ моряшкото помещение:
— И кашеваритъ заедно съ „котвения шгьхъ"—
при г. капитанъ-лейтенанта!
Следъ петь минути петтимата „герои на отпус
ката" се проточиха единъ следъ цругъ кьмъ шканЦЛГБ, гдето се наредиха.
Старшия офицеръ съ усмивка слезе отъ кър
мовия подъ:
— Здравейте, моряци!
— Здраве желаемъ, г. капитанъ-лейтенантъ! —
гоъмна кръстосвачътъ.
— Момци, вий най ревностно се загрижихте за
почистването на кораба отъ хлебарките . . .
Лицата на едни заблъдняха, на други почнаха да
червенеятъ . . .
— . . . Вий единственно водите още борба съ
ГБХЪ . . . Изаикахъ ви за да ви залитамъ где ги
намирате още . . . защото другарите ви, въпръки
усилията си, нищо не улавятъ . . . Стойте сво
бодно ! . . . Тъй! . . .
Спогледаха се виновно петимата. Въ очитъ имъ
се зачете мжка . . .
— Ще ги изгръбимъ и отпуската ще тръгне както
по рано . . . V
Петтимата се спогледаха пакъ, Бакулски отвори
уста, но колебливо си прехапа устните.
— Ти, Стефановъ, още отъ начало се показа найревностенъ! Започвай! Обещавамъ ви по седмица
отпуска. По седмица — на петтима ви, ако ми да
дете възможность да ги изтрЪбимъ I
—- Язъ, г. капитанъ-лейтенатъ, -започна Стефа
новъ, чийто гласълеко загрепера, — азъ като смътахъ, че тази работа . . . Или, виноватъ! г. капи
танъ-лейтенантъ, азъ знаехъ, че дълго отпуската
ще върви само съ бубулечкитъ, затова решихъ
всекога да ги имамъ подъ ржка . . .
— Какъ тъй — всекога ?
— Първия день уловихъ по вече отъ сто, а представихъ само чегиридесеть . . .
— Помня . . .
— Шестдесетъхъ живи ги скрихъ въ огнярното
отделение, въ сантината до левата вжглищна яма.
Заградихъ имъ место, турихъ имъ трохи и на
следния пжть моята работа б е — само да бръкна
и да представя толкозъ, колкото требваше . . .
— Значи скривалище? . . .
— Тъй върно! Имамъ го сега, за да бжда сигуренъ . . .
— Ха, ха, ха! Гледай ти — голвмъ умникъ си
билъ! . . . Я ти ? — обърна се той къмъ Йовчо.
— Понеже азъ и Стефановъ сме въ две разни
стражи, то за да не му се откриеше тайната, Сте
фановъ ми предложи да му стана съдружникъ на
хлебарките. Увеличавахме ги и ги хранехме съдружнически . . . Я за да не бъгатъ презъ шево
вете на ламарината ударихме й една плътна замазка . . .
— Ха, ха, ха, цъли гении сте били! . . . Я вий,
готвачигв, и вий навърно сте били съдружници въ
кухнята ?
— Тъй верно, г. капитанъ-лейтенантъ!— отвър
наха въ единъ гласъ и двамата, решили, че нъма
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м^сто где да изклинчватъ и решиха да бждатъ
откровени, още по-вече, че отъ половина година
насамъ тъ бЪха опознали характера на своя старши
офицеръ, който мреше на думата си и ценеше откровенностьта, — и ний двамата си имахме скрива
лище подъ дъното на втория шкафъ, гдето пребогато угощавахме буболечките си . . .
— А ти котвения гъ?
— Тъй върно, и азъ! Въ едно сандъче пазехъ и
развъждахъ буболечките си, за да бжда сигуренъ
всъкога за отпуската си . . .
— Дхъ, вий, песоглавци I — заклати глава Савовъ
цълъ тресе йки се отъ смъхъ. — Нъм а ка кво да се каже
— големи умници излъзохте: спечелихте отпуската !
Я сега — право при скривалищата ви и основно да
ги прочистите! Основно — ще проверя !
— Иесть! — и всички припнаха.
Следъ часъ импровизираните скривалища за бу
болечки! ъ бъха основно почистени и изобилно
полети съ гасъ: Върху една лопата лежаха тел
цата на по-вече оть хиляда хлъбарки, които бъха
представени на Савова, като последенъ и изобиленъ ловъ.

Год. V. Брой 3.

— Денко! — викна пакъ старшия офицеръ.
— Йесть!
— Отъ други день нататъкъ стражите за отпуска
цели да се строятъ на средния горенъ подъ! —
отмЪни той наредбата си, решаващъ въ душата
си никога вече да не посъга върху правоао имъ
за отпуска, защото ясно му стана, че тази забрана
можеше да блъсне моряците въ още по-криви
пжтища.
— . . . Я т^зи петтима песоглавци по редъ още
се пустнатъ за по цЪла седмица! — отсече Савовъ,
доволенъ, че кръстосвачътъ б е вече съвършенно
почистенъ — Свободни!
— Иесть! — красна лудо зарадвания Денко и на
два скока се намери на носовия п о д ъ . . . Свирна . . .
и рече само две думи . . . Само две магически
думи . . . .
Гръмна „ура" и настана небивала радостна бъготня по носовата часть на кораба.
А надвечерь гайда пропище и моряцитъ тропаха
по горния подъ като никога до сега . . .
София. 11 декемарий 1927 год.

КЯМЪКЪТЪ НЯ ЛЮБОВЬТЯ.
(Анамитска легенда)
Имало нъкога въ Тонкинъ единъ старъ и много
ученъ мандаринъ, когото титулували „Т/шопд-ТЬи"
или министъръ. Тоя високъ сановникъ живъялъ въ
единъ замъкъ, разположенъ при първитв планински
вериги на високитъ равнини и отъ всЬкжде заобиколенъ съ бамбуци, смоковници, олияндри и кремове.
Старецътъ използва лъ времето си въ четене на стари
китайски книги, вземане афйонъ и възпитание на
единствената си дъщеря Ууос-с1нЪн (1). Овдовълъ
отъ нъколко години насамъ, той обожава лъ детето
си и нищо не му отказва лъ, освенъ свободата да
излиза отъ бащиния си домъ.
Младото момиче прекарвало времето си въ блънуване, музика и въ очакване съпругъ, що небето
щъло да му изпрати. Често то се разхождало въ
градинитъ, които ограждали кжщата. Камелиите,
орхидеитъ, розитъ и щировитъ, които тукъ раствли,
били по-малко кръвени и по-малко сияйни отъ на
следницата на „Ткиопд-Т1ти.
Понъкога младата девойка съзерцавала далечината
на мъхтностьта, която я окржжавала. Отъ една страна
оризищата разтилали къмъ морето плоските си отъ
застояли води равнини или зреящи класове. Отъ
друга—горите се издигали до планинитъ и тъхнитъ
джбрави често ехтъли отъ ревътъ на тигъра или
отъ кръсъка на слона.
Тогава тя мислела за чудни и дивни приключения
и тихичко въздишала, защото бащи й я държалъ
затворена, за да я запази по-добре отъ примките
на живота.
Яла веднажъ, когато беряла цвътя, Щос-сЬйт чула
единъ човъкъ, който пъялъ въ полето. Гласътъ му
билъ неженъ и мелодиченъ. Той наивно нареждалъ
една стара тъжна песень:
Дни и нощи азъ прекарвамъ
Тебъ, изгоро, да очаквамъ.
Дъждъ студенъ надъ менъ се рони
Огъ сухитв голи клони.
Сн-Ъгъ покри гора, полето.
Яла мойто сьрдце клето
Като скиталецъ несретникъ
Все на любовьта е пленикъ . . . .
1) Карфица отъ жадъ,

Изненадана младата девойка се спръла. Странно
смущение я овладало защото непознатия гласъ ставалъ все по-вече и по-вече жаленъ и страстенъ и
защото хубавата анамитка разбрала, че обикнала
невидимия пъвецъ.
Всъки день тя отивала къмъ края на градината,
гдето бъ чула за пръвъ пжть песеньта и всеки день
очарована тя слушала далечния гласъ, който сладко
я галълъ. Следъ много дирене и издигане на пръсти
за да вижда задъ- плетищата отъ бамя, тя най-сетне
съзр-вла певеца. Той стоялъ правъ задъ една ръка.
Зачеващия се заникъ тайнственно го освъщавалъ.
Последниятъ луненъ сърпъ се издигалъ въ теменуженото небз, а при вечерната тишина, близката гора
обилно разпръсвала упоителните си благоухания.
Ждос-скат дълбоко била развълнувана отъ по
езията на съгледаната сцена. Тя отишла да намъри
баща си и съ невинно .тьта на тържествуващата си
любовь напълно му разказала за вълнението си.
Старецътъ се усмихналъ. Той изслушалъ съ снисхождение детето си, сетне, мислейки, че времето за
жанидбата й било настанало, объщалъ да й подири
човека, чиято песень могла тъй много да смути
сърдцето на една девица.
Младото момиче не чакало дълго. Два дена по
кжсно „Т/шопд-Т/ш" й известилъ, че пъвецътъ билъ
доведенъ въ замъка и че тя би могла да го види,
когато поиска.
Съ пламнали бузи Щос-скйт се завтекла. Яла щомъ
го видела сторило й се, че всичко се сломя ва въ
нея. Славниятъ женихъ на нейнитЪ мечти билъ само
единъ беденъ селянинъ, единъ лодкарь, ужасно гро1
зенъ и нескопосанъ, който се именувалъ VI- Гап-8а.
Виждайки момичето на мандарина, скромниятъ
селянинъ се замоталъ въ поздравления и вежливи
излияния. Яла хубостьта на младото момиче го пле
нила и той усетилъ, че не би могълъ вече да живее
за напредъ, ако дотръбва да не го вижда по-вече.
Между това измамена и разерена, Щос-скат го 1
разглеждала съ ужасъ. Я понеже баща й я запиталъ,
какво требва да направи съ непознатия, тя запов-Ьдала го изгонятъ. Служители отвлекли бедния лод
карь и го изхвърлили вънъ отъ замъка.
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Дълго VI- Уап-8и стоялъ неподвиженъ. Сетне сълзи
Отъ срамъ и отчаяние бликнали отъ очитъ му и той
бавно се отдалечйлъ.
Оттогава той се разболълъ, оплаквалъ се, че
страда отъ любовна топка въ корема, сетне бавно
залинълъ. Всека сутринь, отъ далеко, той идълъ да
пъе сърдцераздирателната си, пътень. Яла никога
вече не видълъ втори пжть хубавата Щос-С1шт. И
една чудесна вечерь, когато слънцето се скривало
задъ обагренигв гори, той тихичко умрълъ върху
своето сламениче, защото неговото бъдно сжщество
не можало да преживее любовния блвнъ до който
се бъ докоснало.
Семейството му го погребало и три години се из
минали оттогава. Единъ день, понеже тъсниятъ му
гробъ до толкова билъ обрасналъ съ бурени, та
гроз-вло да изчгзне лодъ тъхъ, единъ отъ роднините
му, трзгнатъ отъ мизерията, гдето пребивавалъ тоя
мъртвецъ, наредилъ да го изровятъ.
Въ ковчега, между коститъ намърили единъ блъскавъ камъкъ. Всички разбрали, че това е „любов
ната топка", която го е измъчвала и грижливо я
скжтали.
Между това, за да извлекатъ нъкоя облага, бра
тята на покойниятъ лодкарь продали чудесното ка
мъче на единъ златарь отъ околностьта.
Тоя последниятъ изръзълъ и издълбалъ отъ него
една малка каничка за чай, която разпръсквала
около себе Си ослъпителенъ блъсъкъ.
А пъкъ така се случило, че мандаринътъ съгле-
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далъ и купилъ скжпата вещь, станалъ неинъ притежатель и я подарилъ на дъщеря си.
. И тукъ именно станало чудо. Всеки пжть, когато
Ндос-скат докоснела устнитъ си до издълбаната ка
ничка, тя чува па гласа, който нъкога я бе очарова лъ.
Нъколко пжти тя подновявала опита и винаги, както
нъкога, чувала пъсеньта:
Дни и нощи азъ прекарвамъ
Тебъ, изгоро, да очаквамъ.
Дъждъ стуценъ надъ менъ се рони
Отъ сухигв голи клони
СН-БГЬ покри гора, полето,
Яла мойто сърдце клето
Като скиталецъ несретникъ
Все на любовьта е пленникъ . , . .

Тогава младото момиче розбрало, каква била лю
бовьта на бедния лодкарь, който я обожавалъ и
отвъдъ гроба. Тя поржчала да издирятъ отъ где
произлиза камъка и като узнала, не можала да за
държи нито съжаленията си, нито скръбьта си. Тя
хванала скъпоценния предметъ и го поднесла до
устата си, за да чуе още веднажъ някогашната ме
лодия. Лла хълцания я задушили тутакси и когато
една отъ сълзите й се обронила въ каничката, по
следната веднага се превърнала на прахъ въ пръститъ
й, както.нъкога се бе разбило преизпълненото съ
неотзивчива любовь сърдце на несретника. Несъм
нено, въ страната на сънкитъ, покъртенъ отъ тоя
плачъ на разкаяние, изчезналиятъ лодкарь я простилъ.
Преведе отъ „Ье МаИп": Н. П. Ивановъ.

П-пт. Ив. Теолооовъ — Варна.

изъ живота ня шярянит
(Очеркъ).
' Шарана (сурппиз) обича застоялите води съ тинясто дъно и водорасли, кждето изубилствуватъ
червеи, личинки, насъкоми и гниящи растителни ве
щества, съ които той се храни. За това той се вжди
въ големи количества въ заливчетата и езерата,
които се образуватъ отъ разливането на ръчната
вода по низкитъ бръгове, а най-вече около устието
на реките. Така напр. пространството между Св.
Георгевския, Сулинския и Килинския ржкави на Ду
нава е осъяно съ подобни езера, разположени успо
редно на ръката.
Нивото на водата въ тъзи езера не е винаги
еднакво, понеже то е въ зависимость отъ нивото
на самата р-вка и презъ лътнитъ горещини, когато
водата се стоплюва и се изпарява, тукъ — тамъ се
образуватъ тинясти островчета, които изчезватъ, ко
гато реката стане отново пълноводна. Ръзи плитки
води еж обраснали съ тръстика висока отъ 2 до 3
метра, заемаща големи пространства. Дъното на
ткзи езера е тинесто, понеже ТБ — езерата —еж се
образували и се подържатъ отъ мътната дунавска
вода, която щомъ попадне въ тъхъ се избистрюва —
утайва се. Тинястото дъно на подобни стоящи води
служи на шаранитъ за зимовище — въ най-студеното

време Т-Б се заряватъ единъ до други въ тинята и
прекарватъ тамъ въ единъ видъ летаргия — спячка.
Па освенъ това следъ дневния трудъ — търсене пре
храна, ровене въ тинята, бързи далечни плавания
и пр. т 4 впадатъ въ едно състояние, което прилича
на сънь. Шаранитъ обичатъ да прекарватъ това
състояние на дъното на езерата върху тинята.
. Живота на шараните, както изобщо живота и на
другите риби, е малко изученъ, понеже при обик
новени условия той се намира вънъ отъ наблюде
нията на естествоизпитателите. Язъ имахъ случай
въ младостьта си въ течение наоколо десетина го
дини да наблюдавамъ лично живота на шараните и
тъй като никжде въ достъпната ми литература,
включая и Брема, не можахъ да намеря описани по
добни наблюдения, мисля, че съ настоящата статия
допринасямъ нъщо по отношение на умствения животъ на ГБЗИ риби.
У Брема намърихъ само, че шаранигв живъятъ
на тълпи, а колкото се отнася до умствените имъ
способности, то той казва: „Рибите се считатъ като
ненадарени животни". „Способноститъ на мозъка
имъ отговарятъ на малкия му обемъ". „Рибите иматъ
и умъ, но твърдз малъкъ". Когато при описанието
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на пчелитъ и мравкит-Б, както у Брема, тъй и на
други, мъста се описватъ на дълго и широко ум
ствените имъ способности и интелггентностьта имъ.
Споредъ МО^ТБ и на хиляди рибари наблюдения ум
ствените способности на шаранитвне стоятъ по-долу
отъ ония на пчелитъ и мравкитъ. И шаранитъ живъятъ общественъ животъ, както тъзи групи отъ
насъкоми, и тъ иматъ царь, както пчелитъ царица,
и Г Б еж споразумяват ь, както мравкит-в, макаръ че
вследствие устройството на дихателнитъ имъ органи
еж съвършено неми. И т е предприематъ съвмъстни
насочени за въ полза на цълото племе действия,
които показватъ единъ видъ обмислюване, вземане
решение и дисциплина, но да не прибързваме, а да
проследимъ описваемитъ тукъ наблюдения отъ са
мото начало. А тъй като тЬзи наблюдения еж свър
зани съ единъ ососенъ способъ ловене.на шаранитъ
то азъ ще го опиша тукъ, разбира се, до колкото
това е необходимо за разбирането на работата.
Този способъ на ловение е следния: избира се
подходящо мтзсто и се прокопава единъ 3 метра широкъ и толкова дълбок ь канал ь отъ Дунава до
езерото и около 50 метра въ него, а отъ тукь нататъкъ на .сжщата широчина и въ сжщото направ
ление се изрязва тръстиката до самото джно почти
чакъ до откритото езеро. Презъ този каналъ теча
водата отъ Дунава въ езерото и се разпространява
отначало около устието на канала, а по-к*сно и подалечъ. Този каналъ, се нарича ерикъ*) Дължината
на ерика се колебае между 1 до 2 километра.
Презъ лътнитЬ горещини водата въ езерото, по
неже е плитка,, скоро се стоплюва до такава степень,
щото рибите не могатъ да я понасятъ, и тъ на го
леми стада тръгватъ да търсятъ по дълбоки или
засенчени мъста, дето не е толкова топло. Окрайнинитъ на езерото отговарятъ на това условие, по
неже гжетата тръстика тукъ са издава на 1, 2 даже
до 3 метра надъ водата и съ листата си пречи на
слънчевите лжчи да проникнатъ до водата. Прови
райки се презъ тръстиката,- шаранитъ попадатъ въ
мъстностьта, въ която презъ ерика е проникнала
сравнително студена дунавска вода, и както живот
ните съ добро обоняние вървятъ къмъ източника
на нъкоя миризма, тъй сжщо и шаранитъ се движатъ къмъ източника на студената вода и по този
начинъ се доближават ъ все по-вече къмь устиато на
ерика. Зоркото око на рибаригв следи движението
на шараните отъ деня на встжпването на стадото
имъ въ района на дунавската вода, която е не само
по-студена, но и по-мжтна отъ езерната, вследствие
на което ясно се разграничава отъ последнята. Презъ
това време е строго забранено на чужди хора да се
доближаватъ съ лодки до този пазенъ отъ часовоя
районъ. Отъ сутринь рано до кжено вачерь единъ
рибарь обикаля съ съвсемъ малка лодка, наречена
„душегубка", съ пушка въ ржце този районъ и,
щомъ забележи нъкоя доближаваща се лодка, отдалечъ дава знакъ и лодката тутакси се връща,
понеже по грубите рибарски неписани закони, ако
следъ трикратното предупреждение лодката не се
отдалечи, часовоятъ има право да стреля. По този
начинъ еж ставали тежки наранявания, па даже и
убиства.за които правоеждието и хаберъ не може
да има, понеже рибарите не се издаватъ единъ
други.
Стадото, което обикновено въ тъзи мъста се състои
отъ стотини хиляди риби, въ течение на нъколко
*) Ерикъ означава на руски рЬкичка. Н понеже рибарите
въ описваемигЬ мъстности еж почти изключително руси, то
това название е прието и отъ други.
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? деня полека лека заема целия районъ на по-студе
ната мжтна вода, доближава се до самото устие на
ерика — источника на студената вода, спира тукъ и
прекарва 1 —2 до 3 деня въ пълно бездействие —
нито единъ шзранъ не влиза въ това вргме въ
ерика. Додето рибитъ стоятъ тукъ въ нерешителность, какво да предприематъ, азъ ще опиша ьаправенитъвъ ерика приспособления за ловидбата имъ.
Взематъ 4 метра
дълги, равни тън
ки прътове и съ
дебала папратъ ги
преплитатъ
тъй,
1!
щото се образува тъ
около 2 метра ши
роки „леси", които
забиватъ около 50
см. дълбоко въ дъ
ното на ерика въ
посоченото въ фиг.
2 направление и
се прикрепва 1Ъяко
о ко,;оветъ в. Първитъ ласи се поставятъ около 100
метра делачъ отъ
Часть отъ леса. Ерикъ. а) посоката устието на ерика,
на леситъ; б) колъ,
който загражда вторите — 20 мет
обратния пжть на ра отъ „гарда",
шаранитъ; в)коло- като последния се
ве, о които е при
крепена лесата; г) намира около 50
течение на водата. метра далечъ отъ
Дунава въ начало
то на ерика. Подъ думата гардъ се разбира една
напречна глуха двойна направена отъ леси преграда
на ерика. Вжтрешната преграда, отстояща на 50 см.
отъ външната е по-низка отъ последнята, която се
издава наоколо 150 см. надъ водата. ТБЗИ прегради
еж свързани около 25 см надъ водата чрезъ хори
зонтално лежащи кзритообразни прегънати лети".
Между двете прегради на гарда, задъ и пръдъ тъхъ
по цълата имъ дължина еж натрупани въ джното
на ерика голъми и тежки камъни.
Сега да са върнемъ при шараните, които следъ
нъколко дневно привидно бездействие захващатъ да
действуватъ. Отъ стадото се отделя единъ шаранъ,
който по конструкцията си се отличава ОтЪ Другите:
той е много по-малъкъ отъ големите стари шарани
по-неженъ — дълъгъ и тънъкъ — отъ тъхъ и има зла*
тисти люспи. Този шаранъ тръгва, вижда Се, за
разузнавание, влиза въ ерика ' и върви противъ
течението, миназа първите леси, минава вторите,
попада въ двадесетметровата часть на ерика презъ
гарда и тукъ се спира, понеже пжтя за напредъ е
прекженатъ. Той изследва всичките части на това
пространство, търсейки изходътъ отъ него, но такъвъ не намира; обикаля и лесиГБ презъ които е
влъзналъ, въ това пространство, но и тукъ посоката
на леситъ и колътъ предъ отвестието имъ му пречатъ и този шарань, като вижда, че е заграденъ
отъ всъкжда, че е въ капана, решава да прескочи
гардз, спуща се къмъ долните леси, засилва се отъ
тамъ, съ бързината на мълнията преплува това про
странство и нъщо единъ метъръ предъ вжтрешната
напречна гл/ха преграда изхвръква въ наклонено
направление отъ водата, прехвръква единъ и поло
вина метръ високия гардъ и минава свободно къмъ
Дунава. Но понъкога, макаръ и много ръдко, този
опитъ излиза несполучливъ и този пръвъ влъзналъ
въ ерика шаранъ не прехвръква гарда, а пада въ
коритообразната хоризонтална леса между дветъ пре-
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гради. Рибаритъ веднага го хващатъ и прехвърлюватъ презъ гарда, съ което му отварятъ пжть къмъ
Дунава, понеже има повърне, че ако се улови „царчето", както тъ го наричатъ, то всичката натрупана
до устието на ерика риба, ще се отдръпне назадъ.
За 14 години, презъ които, азъ прекарвахъ по 2
месеца въ риболовницата на баща ми, само единъ
пжть се случи, щото „царчето" не сполучи да
прехвръкна и бъше уловено и прехвърлено въ
Дунава.
А стадото при устието чака „царчето" за да раз"
бере резултата отъ рекогносцировката му и понеже
той 1—2 деня не се явява, около 20 отъ най-голъмитъ шарани, които рибаритъ наричатъ министри,
се отдълятъ и тръгватъ противъ течението на во
дата, влизатъ въ ерика и както „царчзто" минаватъ
леситъ, достигатъ до гарда и, като на намиратъ изходъ, се опитватъи тъ, като него, да го прескочатъ,
но понеже еж по-груби, по-тежки и по-несръчни
отъ царчето, почти всички падатъ върху коритообразнитъ леси, отъ дето рибаритъ ги взематъ. Единъ —
два деня следъ това, стадото предполагайки, вижда
се, че както царчето, тъй министритъ еж минали на
свобода, се раздвижва и на голъми групи тръгва по
пжтя ймъ. Изпраздненото около устието на ерика
пространство веднага се заема отъ най-близкитъ
риби. Едвамъ минала първата група, следва втора,
трета и т. н. Ерикътъ се пълни съ риба, а главно —
двадесетметровото пространство между последнитъ
леси и гарда. Щомъ забележатъ шаранитв, че еж
тукъ въ капана, и че нъма изходъ — спасение, захващатъ да правятъ опити за прескачане на гарда,
но понеже гардътъ е високъ, рибигв подскачатъ,
удрятъ се о него и падатъ върху напречните хори
зонтални леси и, като ги препълнятъ, се хлъзгатъ
отъ тукъ обратно въ водата. Денемъ 1, 2 или 3
рибари стоятъ върху хоризонталните леси, хващатъ
падналигв върху тъхъ шарани и ги хвърлятъ на
бръга, отдето други рибари ги събиратъ въ кошници
и ги занасятъ въ сайвани. Нощемъ рибата скача и
пада пакъ въ водата.
'Шаранитв, които сл^дъ няколко несполучливи
опити да прескочатъ гарда, пакъ еж паднали въ во
дата, загубватъ надеждата да се освободятъ по този
начинъ и пристжпватъ къмъ подкопаването на гарда.
Решено ли е веднажъ това, то стотици отъ най-го
лемите шарани, като по команда пристжпватъ къмъ
работа и, не гледайки на това, че джното на ерика
отъ дветъ страни на гарда е затрупано съ големи
камъни наоколо единъ метъръ разтояние, а равно
и на това, че мнозина отъ тъхъ си нараняватъ доста
силио главитъ о остритъ камъни, продължаватъ я
безспирно, до дето понъкога имъ се отдава да прокопаятъ дупка, презъ която тогава въ течение на
нъколко часа всичката риба избъгва въ Дунава. Но
това се случва извънредно ръдко, понеже като се
знае, че подобно нъщо може да се случи, „гардаджиятъ" 2 до 3 пжти въ 24 часа най-щателно из
следва джното около гарда и, щомъ забележи нъкжде
и най-малка дупка, затрупва я съ помощьта на други
рибари съ камъни.
' А нови партии шарани идатъ беспирно, додето
цълото стадо се натрупа въ ерика. До колко големи
биватъ тъзи стада, човъкъ и представа не може да
има и, да му кажа, мжчно ще повърва. За по-голъма
нагледность ще опиша най-добрата година на ерика
на баща ми.
Часовиятъ, който пазъше езерото, заяви, че отъ
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къмъ неточната страна въ района на смъсената вода
се показала риба: въ тръстиката се появи характеристичното движение. Гардаджиятъ веднага изпратилъ човъкъ въ града, да съобщи на баща ми и
самъ трьгналъ сь душегубкатз изъ езерото, за да
провери работата. Още сжщия день баща ми за
мина за ерика, като взе следъ дълги молби и менъ
съ саба си. Следъ като' гардаджията потвърди из
вестието, че рибата иде, баща ми даде'на часовия,
който донеса това известие, 2, а на гардаджиятъ 3
австрийски жълтици, които тогава се наричаха
тамъ червонци. Такъвъ бъше обичая на нашия
ерикъ.
Слецъ личната провърка баща ми още сжщия день
изпрати едно довърано лице да намъри около два
десетина рибари' и да ги ангажира веднага за презъ
лътото, като имъ даде пей.
Рибата по-лека лека се доближи до устието на
ерика и 4 дни следъ пристигането на баща ми пад
наха въ коритсобразнитъ напречни ласи до гарда
6 голъми шарани — единиятъ отъ тъхъ тежеше 12
оки = 15 килограма.
— Ето „везиря", — кзза гардаджията, като го по
даде на бащи ми.
На спедния день паднаха на лесата до гарда нъщо
60 шарана и следъ това числото имъ день на день
се увеличаваше, тъй щото на 8-ия день са товареха
до ерика ни 5 голъми ладии съ пръсна, понъкога
жива риба, която се поставяше въ ледъ, за да се
закара въ Галацъ и Браила и да се продаде тамъ
въ прътно състояние. Ангажираха се още 20 рибари,
следъ това—още 20 и т. н., дотето общото имъ
число надмина 100 човъка.
Нагледайки на това, че сега се товареха ВСБКИ
день по 3—4 малки вътроходи и 5—6 голъми ладии,
наречени баркаси, съ пръсна риба и 30 до 40 човъка
на см^ни денонощно ръзаха и солиха рибата, все
пакъ на можеше да се надвие. Пространството между
поспеднитъ леси и гарда се пълнеше все по-вече и
по-вече съ шарани и работата достигна до тамъ, че
това пространство въ букваленъ смисъль на думата
се напълни съ риба и рибата захвана да се заду
шава, да мре и да се разлага, тъй щото за да не
измре всичката риба, баща ми бъше принуденъ да
за поведа, да се изреже отъ двете сгъни на гарда по
едно доста голъмо парче и да се даде по този на
чинъ възможность на шарани гъ да преминатъ въ
Дунава. Вечерьта това бъше направено и на сутриньта отъ рибата и следа не остана. Обаче нъколко
часа следъ затварянето на направанитъ отвърстия
рибата пакъ захвана да скача и да пада на хори
зонталнитъ леси, а на следващия день пространството
между последнитъ входни леси и гарда пакъ се
напълни съ риба и работата пакъ тръгна, както и
пради изпущането на рибата въ Дунава. Тъй вървя
това около единъ месецъ нарепъ. Всичкитъ миналого
дишни еждове и всичкитъ нови бъчви и каци, които
можаха да се намърятъ и да се купятъ, се напъл
ниха, а рибата пакъ не се свършваше. Бъха прину
дени да изкопаватъ трапове около сайванигъ, дъното
и странитъ на които покриваха дебело съ суха
тръстика и да слагатъ въ ГБХЪ солена риба. Въ
грзда се продаваха на пазаря, голБМИ шарани, те
жащи по десетина и по вече килограми по 20 пари =
10 ст. оката, а дребусъка — по 2—3 клгр. парчето —
по 5 ст. килограма. Въ течение на 2 месеца всички
се наситиха на шарани и даже при тъзи низки цени
малцина ги купуваха.
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Фарове за нуждитЪ на
презокеанските летения.
На 21 май 1927 год. Линдбергъ откри и освети
пжтя отъ Америка за Европа. Следъ него, сжщата
година, други летеха надъ океана — къмъ Франция.
Мнозина загинаха. Следъ като достигна до Ирландскитъ окрайнини, Бирдъ се отклони къмъ Бретания,
от гдето презъ нощьта се опита повторно па възвие
къмъ Парижъ и слезе върху бръта на Ламаншъ.
А пъкъ Мчсъ Рютъ Елдерь при летението си се
отклони къмъ югъ и бе спасена въ море*о при
Азорскитъ острови.
Очевидно е, че за напредъ всъка година ще се
подновяватъ поообни опити.
Американците вече изработватъ проекти за про
карване търговски линии и проучватъ възможностьта за инсталиране плаващи острови, които да
служатъ за спирки на смълитъ въздухоплаватели.
Несъмнено е, че ще се изминатъ още нъколко
години преди да могатъ да се осжществятъ тия
титански проекти, обаче, все пакъ работата бързо
напредва.
До като се реализиратъ тия проекти, Франция
се е загрижила да даде на въздушните пилоти
всичко съдействие, което може да имъ укаже. Сиг
нализацията на растояние, денемъ и нощемъ, отъ
европейското крайбрежие, е една отъ най-належа
щите работи. Франция има щастието да притежава
при морето крайния върхъ на Армориканския полуостровъ, чиято височина достига до триете метра.
Сжщо и на Иоландското крайбрежие се намиратъ
подобни височини, па дори и по-големи.
Правятъ се предложения да се поставятъ на
посоченитъ м^ста два фара отъ рода на поставения
на върха Валериенъ,
Лесно е да си представимъ, какво голъмо облек
чение за ориентировката на пилотите би било поя
вата на тая мъглява светлина, все по-вечеипо-вече
усилваща се — на триста или четиристотинь кило
метра отъ бреговете, и на хиляда и двеста
или хиляда и петстотинъ километра отъ Парижъ.
Когато Бирдъ се заблуди отъ Ирландия въ Бре
тания, той летеше надъ Локронанскитгь височини,
разменяйки радио следъ радио, на северъ — съ
Бргсть, на югъ съ — Пенмаршъ.
Финистерскиятъ върхъ е най-близката до НюИоркъ суша: той се намира на правата линия отъ
Берлинъ за Азорскитгь острови. Той е прецназначенъ да стане неминуемъ етапъ за летенията отъ
Америка къмъ Централна Европа и голъмо въз
душно пристанище на зад атлантическата
линия.
Въ миналото много проекти еж били изработвани
за създаване на единъ задантлантически Брестъ
за пощенските параходи. Ала тъй като Брестъ е
разположенъ въ дъното ,на едно заливче, парахо
дите, които требва да продължаватъ пжтя си къмъ
северъ, не можаха да губятъ единъ день, за да
влизатъ и излизатъ отъ тоя заливъ. Отъ друга страна
французскит-Б крайбрежия, усъяни съ острови и
подводни скали, при. лошо време, еж мжнчо достжпни за корабите.
За въздушния пжть тия неудобства несьществуватъ. Необходимо е обаче, да се отвори надъ Ат

лантическия океанъ една светлинна врата за Европа
между двете нови херкулесови колони, каквито за
напрелъ ще бждатъ Армориканския и Ирландския
фарове.
Ил „Ье МаИп" — Н. ТГ. И.

Резултатите отъ о к е а н о г р а ф и ч е с к а т а работа
на германския кръстосвачъ „Емденъ". При за
минаване въ задгранично плаване германския
кръстосвачъ „Емденъ" е получилъ нареждание да
измери посредствомъ звуковия дълбокомЪръ дъл
бочините на океанското дъно въ района, кждето
германския хидрографически корабъ „Планегъ"
презъ 1912 година огкрй най-големите дълбочини.
Съ пристигането си въ този районъ на 29.1У.1927 г.
10 часа и 39 минути, кръсгосвача „Емденъ" започналъ веднага да измврва дълбочините, движейки
се по зигзакообразни курсове въ правожгълника
между меридианите 126° 49' и 127° източна дъл
жина отъ Гринвичъ и паралелите 9° 42' и 9° ЪУ
северна широчина. До 18 часа и 38 минути сжщия
день (значи за 8 часа) той измЪрилъ 335 дълбочини.
Най голъмата дълбочина по шкалата на звуковия
дъпбокомъръ била 10,290 метра. Тази дълбочина
требва, обаче, да се корегира. Действително, при
начергаването деленията на шкалата скоростьта
на разпространението на звука въ водата е била
приета 1470 метра въ секунда ; последните изслед
вания и опити при работата на хидрографическия
корабъ „Метеоръ" показаха, обаче, че на такива
значителни дълбочини, требва да вземиме предвидъ
по-голъмата скорость на разпространениетона звука:
Вземайки попъ внимание влиянието на изменението
на наляганиего, температурата и соленостьта на
водата, скоростьта на разпространението на звука
средно (за пространството отъ повърхностьта до
дъното на океана) е равна на 1490 метра въ секунда.
Съ тази поправка измерената отъ кръсгосвача „Ем
денъ" дълбочина се разнява на 10,430 метра. Опи
тите направени при хидрографическата експедиция
съ кораба „Метеоръ", показаха, че на дълбочини
отъ 5,000—б.ООО метра скоростьта на разпростране
нието на ззука тръбва да се счита равна на 1503
метра вь секунда. Това последно обстоятелство е
послужило като основа на професоръ Маурера за
да определи сръ\цнята скорость на разпространението
на звука въ 1542 метра въ секунда при измерва
нията на дълбочините отъ кръсгосвача „Емденъ".
Въ окошателенъ видъ, следъ тия поправки, изме
рената дълбочина отъ германския кръстосвачъ „Ем
денъ* е равна на 10,793 метра. Отъ измерените
335 дълбочини, 46 еж биле по-вече отъ 10,000 метра
и вва пжти е била измърена дълбочина 10,743 метра.
Района въ който презъ 1912 година германския
сидрографически корабъ юмъри най-голъмата за
това време дълбочина (9788 метра) лежи 40 мили на
изтокъ отъ бр^га на острова Минданао. ТЪзи гра
мадни дълбочини принадлежатъ на много дълбо
ката и лъсна котловина отъ дъното на Тихия океанъ,
която се провлича покрай Филипинските острови.
И така, най-гол-Ьмата съвременна океанска дъл
бочина е;1О,793 метра и се намира малко източно
отъ островъ Минданао въ Тихия океанъ..
(Изъ Морски Сборникъ 1927 год., кн. 12; С. Ч.)
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Може ли въздушния транспортъ да замени
м о р с к и я транспортъ. Въздушните превозни сред
ства еж още много далечъ отъ възможностьта да
измъстятъ товарните параходи. Съвременниятъ гитатски аеропланъ може да вдигне около 13 тона
товзрь, а съвременниятъ дерижабълъ — около
60 тона.
Съвременниятъ океански товаренъ параходъ носи
отъ 5—10,000 тона товарь, т." е. толкова товарь, кол
кото могатъ да вди^натъ 400—800 аероплана заедно
или 80—160 дирижабли заедно.
До тогава, до като въздушните кораби не увличатъ споссбностьта си не вдигатъ по-вече товарь,
не можемъ да очакваме, че въздушния транспортъ
ще замъни морския,
ОбаЧе, не требва да се изпуща изъ предвидъ
че както въ търговско, тъй и въ военно отношение
съвместната работа на въздушния-и морски флотъ
е много ценна.

Изъ военнитЪ флоти на
чуждигЪ държази. .
Янглия. — Английското адмиралтейство е склю
чило договоръ за постройката на два миночистачни кораба, които еж предвидени въ корабо
строителната програма за 1927 година. Новите
миноч-(стачни кораби ще съвмЪщаватъ въ себе си
качествата и свойствата на два типа кораби: стражеви корабъ и миночистачгнъ корабъ огъ стария
тИпъ.
— Въ сръ\цата на м. юлий 1927 година еж спус
нати на вода първите две части отъ грамадния
плаващъ докъ, предназначенъ за Сингапурската
морска база. Останалите 5 части отъ плаващия докъ
ще бждатъ привършени въ началото на м. февру
арии 1928 година. Подемната сила на дока е 50,000
тона.
— Презъ време на кржгосвегското плавание на
линейния кръстосвачъ „Кепоит" на 26Л/.1927 го
дина е избухналъ големъ пожаръ въ кърмовитЪ
пещи, кждето се е запалила нафтьта. Въ това
време, Лспо/ип е пжтувалъ отъ Австралия за островъ Маврикия и се е намиралъ на 1,101 мили отъ
най-близкия брътъ. Гасенето на пожара се е
продължавало Ц-БЛИ 12 часа и едвамъ следъ това
е билъ изгасенъ окончателно. Били обгорени тежко
4 вжглещари. Предъ видъ на това, че не се е знаело
къкъвъ ще бжде резултата отъ пожара Леноюп
е извикалъ по радиотелеграфа кръстосвача ЗуЛпеу,
който се намиралъ въ Австралийски води. Отъ по
жара пострадала само електрическата инсталация,
а котлите останали неповредени.
Сев. Я м а р и к а н с к и С ъ е д и н е н и Щати. — За

(Приключенъ на 25.Н.19282год).
Л з м а н о в ъ , И н ж . Я с . — „Флотационно руцо- подгот
вяне" (Списание на Българското Инженерно-Ярхитектно
Д-во. год. XXVIII, кн. 1 и 2, София 1928 г., стр. 21-26).
Я . Л-ИН — „Еще о Гебене и Пресни). (Морской Сборник"
Ленинград 1927 г.-, № 11-12, стр. '76—82).
Я р . — „Родното море отъ Крумъ Кънчевъ—Варна 1927
година" (Сп. Морски Сговоръ, година V, брой 2. Варна,
11.1928 год., стр. 20).
Б р ъ н е к о в ъ Т.—„Ръчнитъ бани въ Ямболъ" (Сп. Мор
ски Сговоръ, год. V, брой 2, Варна 11.1928 г., стр. 7—8).
Б у р г а с к о т о пристанище презъ 1927. година — (в. Тър
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Началникъ на морския генераленъ щабъ вмътто
адмиралъ Еберле е назначенъ досегашния командующъ флота адмиралъ Хьюзъ (61 годишенъ), а
за командующъ флота е назначенъ адмиралъ Уилей
(60 годишенъ).
— Презъ течение на 1927 година числото на ко
рабните хвърчила е възрасло отъ 215 на 283.
Франци*. — Презъ 1928 година ще бжде започ
ната постройката на следните кораби: 1 кръстос
вачъ 10.000 тона водоизмъщение; 6 изтребителя
по 2,400 тона водоизмъчцение всеки; 1 подводна
лодка З.С00 тона водоизмещение; 6 подводни
лодки по 1,600 тона; 1 подводенъ миненъ заградитель 800 тона и 1 кръстосвачъ-заградитель.
— Устарълия броненосенъ кръстосвачъ „Е<1даг
0.шпет." е преправенъ въ учебенъ корабъ за мор
ските юнкери и се отзовалъ въ Бръстъ за да за
мести учебниягъ корабъ (броненосенъ кръстосвачъ)
„Леаппе а" Агс", Който е изключенъ отъ списъцитъ ;
на флота.
Германия. — Вмъсто уволнения Вице адмиралъ
Момсена, за началникъ на германския воененъ
флотъ и едновременно началникъ на дивизия ли
нейни кораби е назначенъ контъръ- адмиралъ
Ольдекопъ.
— На 12 октомврий 1927 година въ държавната
корабостроителница въ Вилхемсхафенъ еж спуснати
на вода новостроящите се ескадрени миноносци
\У 109 й М 110, които получили имената „ЛИз" и
„\Уо1г". Тези два ескадрени миноносеца еж пред
назначени за втората нова миноносна флотилия на
Германия. Първата нова миноносна флотилия е
отдавна окончателно готова.
Д а н и я . — Бюджето-проекта за 1927—1928 година
предвижда отпущане сумата 21 милиони крони за
морския флотъ на Дания.
Естония. — Въ началото на месецъ ноемврий
1927 година, близко около Церглъ се е взривалъ
на мина и потъналъ германския корабъ „Моме",
който пжтувалъ празенъ.
Полша. — На 1 юний 1927 година е започната
въ Франция постройката на полския миноносецъ
„Вигга". Той ще се строи въ Каенъ въ корабо
строителницата: СпапНегз Гтауа15 Ргапса1зе. Въ сжщото време (започнатъ на 19.11.1927 год). се строи
и другъ полски миноносецъ „\АЛспег".
— Личниягъ полски съставъ, предназначенъ за
строящите се въ Франция подводни лодки, е изпратенъ на предварително обучение въ Франция.
Тамъ т% се обучаватъ на фрачцузекитъ подводни
лодки оть типа „Дпапе" (устарели подводни лодки,
изключени отъ списъците на французекия флотъ)
(Изъ „Морски Сборникъ", 1927 г., № 12; С. Н. И).

говско промишленъ гласъ, гоз. VI, брой 580 и 581 София,
16 и 17.11.1928 година" стр. 3).
БЛИНОВ, С. П. И МеССер, П . В. — „Столетие Гидрографического управления 1827—1927 год.". (Издание
Гидрографиче^кого Управление В.-Мсрских Сил РККЯ.
Ленинград 1927 год)

ВгатЛапи, С. I.— „1_а сотгпегее депо15 зиг 1а ОапиЬе а 1а глп с1е ХШ-ете 51ес1е. (ВиПеИп с1е Г1пзШиг. риг Ге1ис1е с1е Гсигоре зис1-опепт.а!. — Вика1езг, № 5—6, 1922).
Вгаглапи, С I, — ,,5иг 1а сотгпегее депо'15 <3апз 1а
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тег Ионе, ап Гт с!е Х111-ете $1ес1е. (Ви11. с!е
Гасас!. Кот. 1923)..
В ъ з к р е с е н и й — „На морския бр-Бгъ" — Стихове]— (Сп.
Морски Сговоръ, год V. брой 2, Еарна 11.1928 г., стр. 1).
В и р ц ъ , Д - р ъ П. — „На щастливите острови" (Сп. При
рода, год. XXVIII, кн. 5—6, София 1928 г., стр. 80—84).

Велковъ, Ив. — „АроНота ропИса — Созополъ" (в
Пръпорецъ, год. XXX, брой 26, София 13.11.1928 г„ стр. 1).
ВЮСТЪ, Д - р ъ Г. — „Експедицията съ корабъ Метеоръ"
— Превелъ отъ немски Ив.^Х. Палазовъ — (Сп. Морски
Сговоръ, год. V, брой 2, Варна 11.1928 г , стр. 11-12).
ГорОЦВЪТЪ — „Гласътъ на рибитъ" (Сп. Ловецъ, год.
XXVIII, брой 3, София, Х1.1927 год. стр. 58-60).
Дуковъ — „Телефонната връзка на Дунавската и мор
ската ни граница и изобретението на швейцарската фирма
ХазеЛеръ и Сие" (Сборникъ отъ статии № 9, приложение
на в. Народна отбрана отъ 1927 г., стр. 1—9).
ДаНИЛОВ, П р о ф . Н. А. — „Борьба флота против
. берега въ мировую войну"Том III — Смешанная операция
въ Рижском заливе въ июне-августе 1916 год. — (Издание
Военно-Морской Якадемий РКК.Ч. Ленинград 1927 год..
403 стр. и схем. Цена 2 р. 75 к).
Е г о р ь е в , В. Е. — „Балтийское море" — Военно Зкономический обзор — (Издание „Военного Вестника",
Москва 1927 г„ стр. 182).
о
«^агорецъ.— „Производителната механическа корабо
строителна кооперация Съгласие" (в. Черноморска камбана,
год. III, брой 33. Варна. 10,11.1928 г.. стр. 1 и 2).
2.' — „Въоржжения по море на Гърция" (в Народна от
брана, год. IX, брой 1371, Софня, 17.11.1928 год., стр. 2).
П З Ъ ж и в о т а на ВОДНИТЕ синдикати—(в. Радикалъ, год.
XXIII, брой 7, София, 24.11928 год., стр. 2).
ИЗНОСа И ВНОСа презъ Бургазското пристанище за 1926
и 1927 година (Известия на Бургазската Търговско-Индустриална Камара, год. XI, брой 44, Бургазъ, 28.1.1928 г.,
стр. 4—8).

Ивановъ, Сава Н. — „Имената съ които се е наричало
Черно море" (Годишенъ сборникъ на студентското дру
жество при висшего търговско училищз, Варна, 1927 г
стр. 48—50).
КаросерОВЪ, Д-ръ Ив. — „Ледъ1ъ, който съединява'
(з. Радикалъ, год. XXIII, брой 8, София, 17.1.1928 г. стр. 1)
К. Ст-въ
„Морски въпроси" (в. Морски Ратникъ, год
11, брой 46—47, Варна, 1 — 15 януарий 1928 г., стр. 1 и 2)
К а п . К. К.

„За доставката на параходи отъ Българ

ското Търговско Параходно Д-во и Кооперативното Ко
рабоплзвател.ю Д во „България" (Сжщия брой на вест
ника, стр. 2).
К о р а б о с т р о и т е л н и ц а т а въ Варна за постройка на ко
раби, локомотиви и вагони, (в. Варненски новини, год.
XVII, брой 1285. Варна, 13.11.1928 г., стр. 2).
КОНСуловъ, Ст. — „Черноморскиятъ ракъ — пустинникъ" (Сп. Природа, год. XXVIII. кн. 5 -6, София, 1928 г.
стр. 69—70).*
К о н с у л о в ъ , П р о ф . Д - р ъ Ст. - „Б. Н. М. С. И Българ
ското риболовство", (Сп. Морски Сговоръ, год. V. брой
2, Варна, 11.1928 год.. стр. 2—5).

Ьез сгеЬоисЬез Ьи1даге зиг 1а Мег Едее (Ьа Ви1дапе.У — е т е аппее№ 1372, 5оПа 13.11.1928, р. 1).
ЬапзсЬ — Маептсп — „Згигтзее ипс! Вгап<1ипд"
(Уег1ад уоп УегЬадеп ип4 КЬззтд, 1е\рг\д 1925).
1МОрякъ
„Продажбата на парахода Софнп" (в. Морски
Ратникъ, год. II, брой 46-47, Варна, 15.1.1928 г., стр. 3*4).
Матеи Стойковъ —запасенъ капитанъ I р. отъ фкота (в
Народна отбрана, год IX, брой 1371, Ссфия, 17.11.1928 г.
страница 2),

Н "

п

П е и к о в ъ , П. — „Лътна Варна" (Годишенъ сборникъ на
студентсого дружество при висшето търговско училите.
Варна, 1927 год., стр. 44—48)

Новия български параходъ - (3. Бургазска поща,
год. III, орой 536, Бургазъ, Ь.11.1928 г., стр. 1).
СфЛОВСКИЙ, П. — „Как строена моторная лодка и
ее двигатель и как обращаться с ними" (Издание VI Ле
нинград 1927. 205 стр.. 124 рис).
ПОЗДЮНИН, П р о ф . — „Корабельная архитектура. Судовьшс усфойс1ва". (Издание КУБУЧ. Ленинград 1927 год.,
цена 4 рубли 75 коп).
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ПрактИЧеСКИИ Справочник по Ленинградскому Торговому Порту для капитанов, зкспортеров и импортероз
(Издательство Наркомторга СССР. Москва 1927 г., 303 стр.
цена 2).
П е т р о в , М. й . — „Обзор главнейших кампании и сражений паравого флота всвязи с зволюцией военно-морского искуства" (Изд. РИО В.-Морских Сил РККН. Ле
нинград 1927; 562 стр., 50 илюстр. и 88 чертежа. Цена
4 р. 50 к).
П а т е в ъ , Н. — „Изворигв на Синия Нилъ" (Сп. Природа
год. XXVIII, кн. 5—6, София, 1928 г., стр. 88-89).
ПопОВЪ( В. — „Курортна Варна въ цифри" (Сп. Морски
Сгоюръ, год. V, брой 2, Варна, 11.1928 г., стр. 5—7),
ПанЧевъ, Г . — „Видинъ — Русе на русалки" (Сп. Морски
Сговоръ, год. V, брбй 2, Варна, 11.1928 г., стр. 16—17).
ИукОВОДство для ведения гидрологических и метеорологичнских наолюдений на береговИх. станЦчях и плав. маяках" (Издание Глазнаго Гидрографическаго Управления,
Петроград, 192 * г)."
^-ТаннзкОвич» К. М. — „Крушение на ескадрата и Ри*
бельлз натендъра" — Преьелъ отъ руски I). А. Шишковъ —
(Сп. Морски Сговоръ, год. V, брой <>, Вярна, 11,1923 год.,
стр. 12—15).

о. — „Соигап1з таппз" (Ьа Ви1дапе, У-ете аппее,
№ 1373, ЗоНа, 14.11.1928, р. 4).
Станевъ, Б. и Нечаевъ, Ял» — „1. Морето и океана
въ риболовно отношение" (Сп. Морски Сговоръ, год. V,
брой 2, Варна, 11.1928 год., стр. 15—16),

СкалОВСКИЙ, Кап. II р . — „Заключения и нъкои прак'
тически бележки относителло плаването презъ зимата
въ Черно море" — Г1ре:елъ отъ руски Сава Н. Ивановъ-—
(Сп Морски Сговоръ, год. V, брой 2, Варна, 11,1928 год.,
стр. 8—10).
Станчевъ, Б. — „Българитъ еж чужди на собствения
си брътъ" (в. Черноморска камбана, год. III, брой 32,
Варна, 28.1.1928 год., стр. 4).

5. В. — „1_а Ви1дапе е11а тег" (Ьа Ви!дапе, У-ете
аппее, № 1352, 5оПа 17.1.1928, р. 4).
СвракОВЪ, Д - р ъ Г. — „Основна характеристика на бъл
гарската външна търговия" (Годишенъ сборникъ на сту,
дешекото дружество при висшето търговско училищеВарна, 1927 год., стр. 31—37).
С а к ж з о в ъ , Б . — „Варна като пристанищенъ и търговски
градъ" (Сжщия сборникъ, год. 1927 год., стр. 50—51).
СтаТИСТИЧеСКИ С в е д е н и я за Българскит-к държавни
железници и пристанища презъ финансовата 1925/1926 го
дини. (Издание на Главната Дирекция на Статисти :ата,
София, 1927 год).
СъяЧЪ — „Свободната зона въ Солунското пристанище"
(в. Морски Ратникъ, год. II, брой 46—47, Варна, 15 1.1928 г.
стр. 3).
Станчевъ, Б . — .Корабоплавателно дружество Бъ.пария" (в. Кооперативна Защита, год. IV, брой 130, София
т
. 14.1.1928 год, стр. 3).
Станчев Ь, Б .
„Чрезъ кооперацията — за родно кора
боплаване" (в. Кооперативна"Защита, год. IV. брой 129
София, 31.ХП.1927 год, стр. 2).
С а к ж з о в ъ , Д - р ъ И в . — „Търговските ' отношения ме
жду България и генуезцитъ въ началото на XIV въкъ".
София, 1928 год. (Отдвленъ отпечатъкъ 01ъ „Известия на
; Историческото Д-во"). С а п у н д ж и е в ъ / И в . ^ . О г б р а н а на морекитъ бръгове"
(Сборникъ отъ статии № Ю, Приложение на в.', Народна
Отбрана" за 1927—1928 год.,-София, 1928 г., стр. 9—16).
* • С.
„Новия прааилникъ за дисциплинарните наказания
въ германския флотъ" (в. Народна Отбрана, год. IX, брой
Ъ68, София, 27.1.1928 год. стр 2 и 3).
ТазспепЬисЬ дег К п е д з Н о Й е п 1928 (Уег1ад 1 Р
Ь е Н т а п п , МйпсЬеп 1928; 443 страници, 606 илю
страции и 4 цвътни таблици. Цена 15 зл. марки).
ЛумОВЪ, Л . П. — „Нашето морско и ръчно дъло" (в
Варненска поща, год. XII, брой 2939, Варна 15.11.1928 г
страница 2).
'
Ш е д л и н г , Ф. — „Постройка шлопок". Часть I. (Издание
Центрального Бюро по Морскому Судостроению Главметалла. Ленинград 1927 г.; 152 стр. и 79 чертежей).
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Кубратъ, год. III, брой 8, София 1928 год.
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1927 год.
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Македонски прегледъ, год. III, кн. 3, София 1927 г.
Звено, год. I, кн. 1—3. София 1928 г.
Земледгълско скотовъдство, год. XI, кн. № 1 , София
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и 1928 год.
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в. Тунджа, год. X. брой 444—454, Ямболъ 1927/28 г.
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в. Морски ратникъ, год. II, брой 42—47, Варна 1927
и 1928 год.
в. Странджански гласъ, год. I, брой 19—25, Василико 1927—1928 год.
в. Черноморска камбана, год. II, брой 28—30, Варна
1927 и.1928 год.
в. Отечество, год. VI, брой 353—364, София 1927/28 г.
Варненски окржженъ вестникъ. год. VIII, брой 28—
35, Варна, 1927—28 год.
в. Наиш слово, год. III и IV, брой 150—162, Фердинандъ 1927—28 год.
в. Книжарска дума, год. (, брой 4—15, Ва рна 192 7/28 г.
в. Кубратъ, год. II, брой 43—50, София 1927 г.
«. Тракиецъ, год. IV и V, брой 187—196, Ямболъ
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в. Спортъ, год. V и VI, брой 182—190, София 1927/28 г.
в. Търговско промишленъ гласъ, год. V, брой 544—
579, София 1927—28 год.
в, Съзнание, год. XXX, брой 8—17, София 1927.28 г.
в. Погледъ, год. I, брой 12, Плъвенъ 1927 28 г.
Вестникъ на жената, год. VII, брой 300, Ссфия 1927 г.
в. Свободна ловна трубуна, год. I, брой 1, София
1927—28 год.
в. Тетевенски вести, год. III. брой 13—15, Тетевенъ
1927—28 год.
в. Русенска Поща, год. VI, брой 1871, Русе 1927 28 г.
в. Подофицерска защита, год. XIII, брой 481—489,
София 1927—28 год.
в. Шуменски окржженъ бюлетинъ, год. IX, брой 20—
22, Шуменъ 1927—28 год.
в. Ново общество, год. IV, брой 60—62, София 1.927 г.
в. Текнически гласъ. год. II, брой 28, София 1927/28 г.
Родно море, отъ Крумъ Кънчевъ, — Стихове въ
проза—Варна 1927 год. (Книгата е издание на
автора — ул. Миладиновска № 68 — Съдържа 32
страници, цена 15 лева).
Славянски календаръ, за 1928 год. (Идание на Сла
вянското Дружество въ България, София 1927 г.
Цена 15 лева.
Донъ Жюанъ отъ Байронъ — Пъленъ преводъ отъ
английски въ проза— : Превели Филиповъ и Свиларовъ — Подъ редакцията на Божанъ Янгеловъ
—(Книгоиздателство Ял. Паскалевъ и С-ие Я. К
Д. —София 1928 г).
Историята на свгьта отъ X. Ж. Уелсъ. Часть I.
Превелъ отъ английски Ас Радославовъ. (Издание
на Книгоиздателство Ял. Паскалевъ — Я. К. Д. —
София 1928 год., 200 стр. цена 50 лева.
Статистически годишника на Царство България —
Година XVIII (.1926 год.) —София 1927 год..(Издание на Главната Дирекция на Статистиката,
600 стр., цена 355 лева).
Варна, като климатическа и лечебна станция — Прак
тически наставления за курортистигБ — отъ Д-ръ
Ив. Теодоровъ (№ 24 отъ четиво „Наука и Животъ" — Книгоиздателство „Якация" — София
1926 год., цена 10 лева).
Мнсъль и здраве отъ Д-ръ Ив. Теодоровъ (№ 6 отъ
сжщото четиво, цена 15 лева).
Свободниятъ половъ животъ отъ Д-ръ Ив. ТеодоровъГ(№~'28 отъ сжщото четиво, цена 8 леза).
Полоза просвгьта — Беседи изъ интимния половъ
животъ—"отъ Д-ръ Ив. Теодоровъ (№ 33 огъ
сжщого четиво, цена 25 лева).
Календаръ „Ловна Просвъта" за 1928 год.
Статистически сведения за Българскитъ държавни
желъзници и пристанища презъ финансовата
1925/26 година. (Издание на Главната Дирекция
нз Статистиката, София 19/7 год.
Статистика на образованието въ Царство Бъл
гария,— учебна година 1922/23 год. — (Издание на
Главната Дирекция на Статистиката, София 1927 г.
Цена 470 лева).
Ь% Ли1дапо, V - е т е аппее № 1924—1372, 5оНа
1927—28.
ВиИМп^йс 1п'скатЬге Ле, сшптасе {'гапра/х: <;п Ви1дапе, 8-е аппее, № 70—72, 5огш 1927/28.
Щогтайот 8ос1аЪ:з, Vо1. XXIV № 6—13; Уо1. ХХУ,
№ 1—6;Сепеуе 1927—28.
Могге — Огдап 1лд1 МогзИе] 1 Кгесгпе], — Кск IV,
№ 11—12; Кок V, № 1—2, Магзгаша 1927/28.
Рогзг1шщ1'п нпЛ 1<'ОГ[5Г1ПН1С, 3 ^ Н г д . № 32—Зб,
ВегПп'1927.
^адранска стража, Год.У, бр. 11—12, Сплитъ 1927.
Тке Олпд Пап/с, — РиЬПзпес! топаг.Ь1у Ьу гНе Ргепсп
1_те — [ЧоуетЬег — Рапз—• Иеу/-Уогк 1927.
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Съдържание: 1) Черноморски вечери отъ Ник. Вас. Ракитинъ; 2) Отчетъ за лгьтната морска колония въ
гр. Варна ^организирана отъ Б.Н.М.С. — Плгьвенски клонъ презъ 1927 год; 3) Търговското корабоплаване у насъ
и нашитгь съседи отъ Инж. Б. Кжневъ; 4) Докове, докуване и българската корабостроителница отъ Инж. корабостроитель Пампуловъ; 5) Черно море и убучението по география въ нашитгь училища отъ А. Сп. Разбойниковъ; 6) Хлгьбаркит/ь отъ П. А. Шйшковъ; 7) Камъкътъ на любовтьта превелъ Н. П. Ивановъ; 8) Изъ жи
вота на шаранитгь отъ Д-ръ Ив. Теодоровъ; 9) Морски новини; 10) Морски книгописъ.
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