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Нкварелъ отъ Страхилъ Тнтирнновъ
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ВАРНА

ПАРИЦАТА НД ЧЕРНО МОРЕ, НДЙ-КРДСИВИЯТЪ КУРРРТЪ ВЪ ЮГО-ИЗТ. ЕВРОПА

I Най-модерни бански съоржжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
! въ морската фадина, срещу банигЬ, съ първокласенъ ресторантъ и дансингь на открито.
КРАСИВИ ОКОЛНОСТИ. Разходки
и екскурзии по сухо и п о тчоре
до близките околности, както и
до Цариградъ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТЪ—раз
влечения : театри, кинематогра
фи, тенисъ клубъ, морски тър
жества.
ГОЛЪМИ МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕ
СТВА въ началото на м. августъ,
съ участието на най-виднитЬ бъл
гарски артисти. Презъ сезона госгуватъ Народенъ драматиченъ
театръ и Народната опера.
УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТА
НАЙ-ИЗНОСНИ

I
Меню въ първокласни ресторанти отъ 50—80 лв. дневно.
А ла картъ, пъленъ объдъ, безъ питиета, отъ 25 лв. нагоре.

Първостепенни хотели отъ 40—
90 лв.на легло.
Частни квартири отъ 25—100 лв.
дневно, споредъ категорията и чи
слото на леглата.

ЛЪтовна карта за ЦБЛИЯ сезонъ 30 лева,
ТАКСИ ЗА БАНИТЬ:
1. Студени бани

I класа кабина 15 лв.
Н .
шкафче 8 лв,
III
общасъблък. 5 лв

Отъ I. юний до 30. септемврий лътовницитв се ползуватъ съ 50% нама
ление по Б. Д. Ж.. като за връщане
билетигЬ важатъ до 31. октомврий
Отъ 12. юлий до 12. Августъ намале
нието е само 30°/».

2. Топли бани

I класа на часъ 20 лв.

II

12 лв.

- V * **•****•%«
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Бюрото за лътовници при Курорт
ното стопанство въ приморската гра
дина разполага съ пъленъ списъкъ на
квартири, дава всички сведения и на
станява Л-БТОВНИЦИТВ безплатно.
За тия, които търсятъ абсолютно
спокойствие и морелечение — препоржчваме Св. Константинъ.
ЛЪтовници, запомнете, че есеньта въ Варна е сжщо тъй приятна, както
при сравнително по-низки цени.

Отнасяйте се за всичко до Вар. град. общ. курортна

Дирекция.

но

ЮРСКИ СГОВОРЬ
ОРГАЦЪ14А БЪЛ1ДРСКИЛ ЦДРОДЕИЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а 14
Варна, юний 1937 г.

УРЕЖДЯ
КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯТЪ ОТДТЗЛЪ

Брой 6
Глав. ред. проф. Я. ЯРННУДОВЪ

РАДОСТЬТА НА БЪЛГАРИЯ
На 16. юний т. г. сто и единъ топовни изстрели родения престолонаследникъ залога за по~далеч~
възвестиха на свгъта, че се роди наследникъ на ното развитие и на морската идея у насъ. Тгь еж
престола на българскитгь царе. Всевишниятъ се сигурни, че той единъ день ще продължи дплото
вслуша въ въжделенията на царь и царица и имъ на Августейшия си баща, който като върховенъ
дарува продължитель на родъ и династия. Осж~ покровитель на Б.Н.М.С. винаги е следтлъ отблизу
щЪстви се, най~после, копнежътъ на цгълъ единъ неговия животъ и е проявявалъ най-живъ интенародъ да се сдобие съ престолонаследникъ въ рам- ресъ и любовъ къмъ морето и младитгь ни морски
китп> на сжществуващия основенъ законъ и въ духа
начинания. Незабравимъ остава споменътъ за
на народнитгь традиции. Защото, както въ мина сватбеното пжтуване на Негово Величество Царя,
лото, и днесъ българскиятъ народъ е гледалъ и когато той предпочете риска и несигурностьта
гледа на личностьта на Царя като на символъ на развълнуваното море предъ спокойното пжту~
на единство, на_ национална независимость и су- ване по суша и доведе царствената си съпруга въ
веренитетъ, а тъй сжщо и като на върховенъ, не- новото й отечество на борда на бп>лналия се
зависимъ и безпристрастенъ арбитъръ, така и като лебедъ „Фердинандъ" — едно пжтуване съ
надеждитгь си за силна и цъвтеща държава въ' голгъмо символично значение. Тази любовъ на на~
бждеще той свързва съ единъ закрепналъ пре~ шия царь къмъ морето не може да не бжде пре
столъ.
дадена и на младия наследникъ. А отъ майчина
Неизмеримо е значението на това толкова страна той сигурно ще носи въ кръвьта си ге~
желано и очаквано събитие. То означава, преди роизма на своя далеченъ прадгьдъ, емплия морски
всичко, вжтрешно затвърдяване и спокойствие за зовоеватель Амадей Савойски, който е правилъ
дълго време. Затова именно и радостьта на набгъги дори до нашето черноморско крайбрп>жие.
Затова ние поздравяваме нашия престолона
всички народни слоеве бгь така огромна и сърдечна
и изразътъ й така непринуденъ и самороденъ, следникъ князъ Симеона — бждещия върховенъ по
толкова задушевенъ и затрогващъ. Ликуването на кровитель ни морското ни дгьло, като му поже"
лаваме да прослава името си и родината като
цгьлъ народъ удиви свгьта.
Ревнителитгь на морската идея у насъсепри~ своя великъ едноименикъ отъ преди 1000 год., а
съединяватъ изцтьло къмъ тая народна радость. така сжщо да създаде и онова, което последниятъ,
И то не само защото, по силата на своята при- поради преждевременния си край, не можа да
надлежиость къмъ българската нация, тгь не мо~ стори — една могжща морска България.
Варна, 26. VI. 1937 г.
гатъ да останатъ незасегнати отъ всеобщия и
възторгъ, а още и защото тп> виждатъ въ ново~
Морски Сговоръ
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„ В А Р Н А " В Ъ В А Р Н Е Н С К О Т О ПРИСТАНИЩЕ
Небивалото до сега у насъ по рода си и разме
рите си морско тържество на 20. юний т. г. въ при
станището на морската ни столица бе истински
триумфъ на българската морска идея. При уча
стието на официална България въ незапомненъ при
подобни случаи размеръ — присжтствуваха г. Н.
Мумджиевъ, като представитель на Негово Вели
чество Царя, ^министрътъ на железниците и при
станищата г. Иововъ, министрътъ на войната г. генералъ-майоръ Луковъ и министрътъ на търго
вията г. Бъровъ отъ страна на правителството, шуменскиятъ областенъ директоръ г. Казанлиевъ, главниятъ директоръ на железниците г. Колчевъ, началникътъ на черноморската ни отбрана г. адмиралъ

създаде се родно корабоплаване по Дунава и се
положиха и полагатъ извънредно големи грижи за
строежъ и поправка на черноморскитв и дунавските
ни пристанища, както и изобщо за поставянето на
нашето корабоплаване на подобаваща висота. Всичко
това свидетелствува ясно за значителенъ психо
логически преломъ вср-БДЪ българското общество
въ неговото отношение къмъ морското д-Ьло: съ
знанието на много обществени кржгове и на дър
жавните ни фактори вече е проникнато, въ значи
телна степень, отъ големото значение на последното
за нашето стопанско и културно повдигане.
Недвусмислено се прояви това вече ясно офор
мено съзнание за значението на морето и морските
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„Варна"- въ Варненския кей следъ кръщението му.

Вариклечковъ, началникътъ на корабоплаването
капитанъ I р. Славяновъ, началникътъ на флота кап;
I р. С. Ивановъ, представитель на централното упра-'
вление на Българската Народна банка и на редица
други стопански и кредитни институти — и въ присжтствието на цвъта на варненското общество, найновиятъ параходъ на Българското параходно дру
жество получи богословията на църквата, въ ли
цето на Негово Преосвещенство епископъ Яндрей,
а следъ това биде кръстенъ отъ представителя на
варненското гражданство, кмета на града г. Я. Мустаковъ. Никога до сега на новъ нашъ корабъ не е
правено такова величествено посрещане!
Това грандиозно по замисълъ и изпълнение тър
жество е символично за новата ера, която настжпи
отъ три-четири години насамъ въ развоя на ро
дното корабоплаване. Презъ това време тонажътъ
на морскит-Ъ ни кораби се увеличи отъ 10,000 на
30 хиляди тена (колкото ще бждатъ следъ при
вършването на намиращия се въ постройка „Шипка"),

Снимка Бончо Карастояноеь

Ц щ ™ я ' какт ° в ъ речите и приветствията на
приежтетвуващитъ държавни фактори, които дадоха
изразъ на желанието на държавата да поощрява
въ по-големъ размеръ морското ни въздигане, така
и въ вдъхновеното слово на председателя на упра
вителния съветъ на параходното дружество г. Св. Гре^ а щ н и т Т п ^ ^ 0 ™ Г О В ° Р % Ш е н е с а м о «олята на Се
гашните разпоредители съ еждбинигв на дружеш Я я Т ? Д Е а Т Ъ «склонно най-важния пжтъ.
на нашата нация къмъ морски възходъ —
бързо, разумно и Целесъобразно разширение на коГ ч е Т= т аКТ е к0ТНЯ1 еНИ П а р К Ъ ' Н ° ^
т а Г ниа н^ ао
3 1 , П Л <ВаНе
™ зае Днационализирането
'
И Н Ъ ШИ ок
г Грековъ пп
Д
"
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Р
"ь
замахъ.
Така,
ба реникъ'заР„ДяаВ«ИКИ6 освете ния отъ
църквата триОТЪ
нГкорГбния^сГожеръ
с
Т
Г
^
«>-нда„РТа
Р
отгдето
чужлигЬ мпп.1 И З Т Ъ' К Ш
Ще се разв-Ьва по
каТо с и м ^ Г '
«Рамадного му значение
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кото по-често се развива нашиятъ трицвътъ по зъмъ и енергия увеличава параходния му паркъ,
свътовнитЬ морета.
а, заедно съ това, разшири и района на нашето ко
Л красноречивите цифрови и други данни изъ рабоплаване, като увеличи броя на линиите и рей
историята на Българското параходно д-во, които совете.
изнесе г. Грековъ, много нагледно показаха на мно
Следъ хубавитъ думи и пожелания на всички
гобройните слушатели, отъ всички наши обществени говоривши, официалните лица и гостите имаха възслоеве, грамадните заслуги, принесени отъ нашето можность да разгледатъ новоосветения корабъ —
параходство на народното ни стопанство, а напо- последната дума на корабостроителната техника —
следъкъ и на девизната политика на Българската и да направятъ първата разходка съ него. Истинско
Народна банка, въпръки малкия ни досегашенъ то- удоволствие за всички б е пжтуването до ромжннажъ и малкия брой плавателни сждове. Така, още ската граница, а следъ това до устието на р. Кам
съ пущането въ дви
чия, въ единъ юнски
жение на първите два
день, когато морето
парахода на друже
и небето сияеха въ
у
ството, „България* и
чуденъ блъхъкъ и
„Борисъ" (1894 год),
всевъзможни, бързо
навлата на редица
смънеши се багри.
стоки за Цариградъ
Това, както и изи
и другаде еж спадна
сканата закуска, която
ли съ 7 0 - 9 0 % . Я
биде изобилно сер*
девизите, добити отъ
вирана на ГОСТИТЕ,
навло и предадени
създаде у тъхъ не
на Б. Н. Б. презъ на
принудено и весело
стоящата година, еж
настроение, съ което
вече кржгло 30,000
и напустнаха парахо
английски лири, съ
да, когато той за
изгледъ до края на
стана отново на Вар
годината да станатъ
ненския кей.
надъ 100 хиляди англ.
Радетелите и прия
лири, т. е. надъ 40 ми
телите на морската
лиона лева. Какъвъ
идея у насъ приветнапредъкъ е напраствуватъ Българско
венъ въ това отно
то параходно дру
шение изпъква ясно,
жество за неговия гокато се вземе предъ
лЪмъ подемъ и за
видъ, че до 1931 г.
най-новата му придо
никакви чужди деви
бивка. Р Е прежив-Ъха
зи не еж ни донасяни
съ особна радость и
отъ навло! А колко
задоволство това на
девизи пъкъ еж спе
ше морско събитие.
*•?
стени на родното ни
Защото т% се ласкастопанство по силата
ятъ да верватъ, че нана обстоятелството,
белязаниятъ преломъ
че ц-Ълиятъ ни износъ
въ нашата обществеза Средиземно море,
ность, благодарение
С и р и я , Палестина,
на който стана възЕгипетъ и пр. е преможенъ тоя значитенесенъ съ наши ко
ленъ подемъ и тако
раби! Ясно е, какви
ва голямо морско тър
изгледи се чертаятъ
жество у насъ, не на
въ бждеще въ това
последно место се
направление, щомъ
дължи и на систем
ржководството на па
ната работа, която
Ь — ^
раходното д-во, об
неуморно провеждатъ
легнато здраво на Вдигане на новоосвет. знаме на .Варна" Снамка Бонч° Карастояновъ отъ седемнайсети го
подкрепата на бъл
дини вср-Ьдъ бъл
гарската държава и на едно просветено по мор гарското общество апостолите на нашето мор
ските въпроси обществено мнение, съ ентусиа- ско дело.
. * . ?'.;~> •.-:,..• . ' . ^ Л ч » . »

-фз^»с=зф-

МОРСКИ СГОВОРЪ

Стр. 104
Н- Т.

Т О В А ТР-ЬБВА Д А З Н А Е В С Ъ К И !

Регистъръ тонове и метрически тонове
за товароподемность
При разговорите по морските въпроси една отъ
най-честите теми е преценката на големината на
корабите. При това, често се случва въ такива слу
чаи да се дохожда до абсурдности, като за единъ
и сжщи корабъ се даватъ различни големини въ
тонове, които, наистина, не така лесно могатъ да се
разберагъ. Сжщо така много често четемъ описа
ния на търговски и военни кораби, гдето се даватъ
сведения за големината имъ, които само за едно
малцинство еж ясни, защото, кагато се каже, че известенъ корабъ е толкова точенъ, требва веднага да
ни се каже оше, какви еж тия тонове — регистъръ
тонове или метрически тонове и т. н. За изясне
ние на тия видими противоречия, които се длъжатъ
на разните начини за измерване на корабите,
правимъ настоящето изложение.
Тонажъ или тонове е едновременно и мЪрка
за пространство (обемъ) и мърка за тегло, като се
употребява за измерването, както на морските, така
и на речните кораби. Тя произлиза отъ английската
дума „ТОМ", която значи бъчва отъ точно опреде
лен ь разм-връ, а къмъ 1370 година е означавала и
митото, което е требвало да се плати върху вевка
подобна бъчва съ вино, внесена въ Лнглия. ХанзеатСКИГБ търговци еж възприели тоя изразъ и презъ
15-то столетие еж определяли големината на кора
бите споредъ товароспособностьта му, т. е. споредъ
числото на бъчвите, които могатъ да се натоварятъ
на сжщия. Сжщата тая м-врка, следъ като величи
ната й е съответно изменена, се е запазила и до
днесъ, станала е международна, общоприета и общеупотребителна.
Накратко казано, съвременниятъ тонъ може да
бжде мърка за тегло отъ 1000 (метрическа систе
ма) или 1016 (английска система) килограма, или
пъкъ да бжде мЪрка за водоизм-Ьстване или найпосле, да означава мЪрка за товароподемность —
фрахтови тонове. Отъ друга пъкъ страна, «реги
стъръ тонъ" (бруто или нето) означава обемъ
отъ сто английски кубически фута, равни ва 2*831,684
кубически метра. Следователно, най-малко има че
тири вида корабни тонове, които се различаватъ
единъ отъ другъ, както по вида си, така и по-голе
мината си и смесването имъ е недопустимо.
Въ бруторегистъръ тонове, равни на 100 ку
бически фута (единъ футъ равенъ на 30*48 санти
метра) или както се каза по горе на 2,831.. куби
чески метра, се измерва обемното съдържание на
всичкитъ покрити и затворени пространства на ко
раба. Въ това обемно съдържание влиза първо де
лото свободно пространство на кораба, покрито отъ
горната палуба, наречена още измерителна палуба,
като се спадне само обема на баластните цистерни
между двойното дъно. Отъ друга страна пъкъ се
прибавятъ обемитЬ на всички затворени надстройки
(надъ измерителната палуба), съ изключение само
на ония затворени надстройки, които служатъ за
спомагателните машини, кухните, входницитъ- за
светлина и т. н., щомъ еж, разбира се, надъ из
мерителната палуба.
Така че въ бруторегистъръ тонове на единъ ко
рабъ се включватъ ВСИЧКИТЕ пространства подъ измерителната палуба плюсъ всичките затворени над-

стройки надъ тая палуба, (безъ указаните по-горе),
а именно: хамбарите за стоки, машинните и ко
телни помещения, каюти, надпалубни помещения,
салони и т. н.
Тоя начинъ за изчисление на обема, съответно
големината на корабите, въведенъ въ употребление
отъ най големата и най-влиятелната съвременна
морска държава, Лнглия, днесъ се счита, като ме
ждународна мерка и се прилага и признава отъ
всички.
Пространственото съдържание въ брутореги
стъръ тонове дава единствения безспоренъ начинъ
за сравнение на големината на търговските кораби,
особено на пжтническите, които, или не взематъ
за превозване никакви стоки, или, по отношение на
големината си, могатъ да превозватъ сравнително
малъкъ товаръ.
Нето-регистъръ тонове на единъ корабъ се
определятъ, като отъ брутното пространствено съ
държание - (бруто регистъръ тонове) се спаднатъ
следните пространства на кораба, нуждни за рабо
тата и действието съ сжщия: помещенията за дви
гателната сила, т. е. пространствата, въ които се
помещаватъ машините, котлите, моторите, вжглищата, маслата и материалите; помещенията за на
вигационните средства, жилищните помещения за
обслугата, за припасите и запасите на сжщата и пр.
Така че въ неторегистъръ тонове се отнасятъ само
тия помещения, които служатъ единствено и само
за помещаване на пжтници и стоки. Тъй, напр., въ
нетото-регистъръ тонове на единъ корабъ нема да
влезатъ помещенията за офицерите и обслугата, по
мещенията, предназначени за навигационницели и т.н.
При изчисление на пристанищните, каналните,
шлюзовите, пилотажните, за влачене и всички други
видове такси, за база се взема, изразеното въ нето
регистъръ тонове, нетно пространствено съдържа
ние на кораба, понеже всички необходими за дей
ствието и работата съ кораба помещения се считатъ, като недоходни и, следователно, не требва да
ождатъ обектъза облагане. Требва,'обаче, да отбележимъ, че нето-регистъръ тоновете не винаги да
ватъ една справедлива база за облагане. Напр., въ
така наречените „шелтеръ декъ" кораби (ЗНеКегскск
й п е е р ) - кораби съ покривна палуба, която се строи
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тонове отъ по 1016 кгр. Подъ товароспособность се циенттъ 0.50 показва, че бруторегистъръ тоновегв
разбира теглото, което единъ празденъ, но способенъ еж два пжти по-малко отъ товарните тонове.
да се движи и работоспособенъ корабъ може да
За сравнение големината на корабите, товаро
натовари въ видъ на гориво, вода, запаси, провизии способностьта не може винаги да даде точна идея.
и, най-после, стоки, като потъне до най-високата до Единъ моторенъ корабъ, напр., който има сравни
пустима товарна водолиния (до марката на свобод телно съ парния такъвъ по-малко машинно отделе
ния бортъ). Подъ марка на свободния бортъ се ние (защото нъма котли и котелно помещение, взема
разбира поставения на борта на кораба специаленъ по-малко гориво) всъкога има пропорционално познакъ, който означава, че корабътъ може да бжде голъма товароспособность.
натоваренъ съ стоки и пр. само толкова, че да по
Обемни тонове (фрахтови тонове) отъ 40 ку
тъне най-мнсго до тая марка. Бортътъ на кораба бически (английски) фута се употребяватъ често
надъ тоя знакъ винаги требва да бжде надъ водата, за изчисление на товара при така наречените обе
защото иначе корабътъ ще изгуби отъ мореходнитъ мисти стоки, т. е. леки стоки, които при нарежда
си качества и пжтуването му, особено при лошо нето или при насипването имъ изискватъ сравнително
море, става опасно.
много место. Въ подобни случаи уговорниятъ фрахтъ
Товароспособностьта означава, съ други думи, се изчислява, не споредъ теглото на стоката, а споразликата на изместените обеми вода между напълно редъ необходитъ за случая обемни тонове. При оце
няването на доходностьта на единъ корабъ също
натоваренъ корабъ и съвършено празденъ.
Полезна товароспособность означава коли така се взема предъ видъ и количеството на обем
чеството тонове отъ полезенъ товаръ (търговска ните тонове, които могатъ да се помъстятъ въ по
стока, която дава полза), което може да се нато мещенията за товарене. Тая мерка най-често се упо
вари на единъ корабъ. Тя се получава отъ общата требява въ английското корабоплаване и затова се
товароспособность, като се спаднатъ горивните и изразява въ 40 кубически (английски) фута, равни
други материали, водата, провизиите, снабдяването на малко повече отъ единъ кубически метъръ (около
и пр. Полезната товароспособность за единъ и същи 1,132 кубически метра).
корабъ може да бжде различна въ зависимость отъ
С ъ метрически тонове, равни на 1000 кгр., се
това дали сжщиятъ е снабденъ за по-дълго или измерва обикновено теглото на единъ корабъ, което,
по-кратко пжтуване съ повече или по-малко горивни съгласно закона на Архимеда, е равно на теглото
материали, вода, провизии и снабдявания.
на изместения отъ кораба обемъ вода. При тър
Товароспособностьта или товароподемностьта е говските кораби, гдето съответно съ натоварването
мерната, която наемодательтъ, наемательтъ на кора се изменя и водоизместването (значи и теглото),
ба, търговецътъ и превозвачътъ требва да знаятъ при това последното требва да се дава въ връзка съ
постройката, купуването и наемането на единъ ко газенето на кораба — между водолинията на съвър-.
рабъ, както и при сключването на разните договори шено празденъ корабъ и водолинията на напълно
за превозъ. Товароспособностьта служи за база на натоваренъ корабъ, т. е. до товарната водолиния.
всички тия пресмятания, защото търговецътъ, купува- Следователно, теглото на търговския корабъ се из
чътъ или превозвачътъ, плащатъ уговорения фрахтъ меня въ зависимость Отъ количеството на взетата
стока. При търговскитъ кораби тая мърка ръдко се
само за действително превозената тежесть.
Ето защо при определяне на цената на търговските употребява и се използува главно при конструкти
товарни кораби за база се взема, колко струва единъ вните изчисления.
Военните пъкъ кораби се измерватъ само по
товаренъ тонъ, а не регистъръ тонъ или единъ тонъ
водоизмъстване. Напримеръ, въ специално за цельта тоя начинъ, като най-важни еж следнитъ два вида
издавани бюлетини намираме, че товарниятъ пара- измествания: теглото на военния корабъ при слуша
ходъ .Нигерианъ" съ бруто-регистъръ тонове 3545 нето му въ водата и следъ това теглото при пъл
и товароспособность 4540 тона, спуснатъ на вода ното му запасяване съ всички бойни припаси, гориво
въ Глазговъ презъ 1925 година билъ е продаденъ и всички други запаси. Теглото на военния корабъ ще
въ края на 1933 год. за 18,500 английски лири или се изменя между горните два предела, въ зависимость
за товаренъ тонъ е платено по 4/1/— англ. лири отъ количеството на взетите бойни припаси и пр..
равни на 1690 лв.. И действително, презъ това време
Отъ всичко казано до сега става ясно, че между
средната цена на товаренъ тонъ при товароспособ регистъръ тонове, товарни, обемни и метрически
ность на кораба между 4000 до 6000 тона и въз- (водоизмъстителни) тонове не може да сжществува
расть отъ 10 до 15 години, е била между 1400 и едно постоянно съотношение при всички типове
1800 лева.
търговски кораби — пжтнически, товаро-пжтнически
Разбира се, че цената на товарния тонъ, между и чисто товарни. Сжщото се отнася и до еднотипнитъ,
другото, зависи и отъ възрастьта на кораба, като но различно големи кораби. При все това за при
корабите до десеть години струватъ най-скжпо, и близително еднаквитъ по голъмина еднотипни тър
цената се намалява пропорционално съ амортиза говски кораби сжществуватъ правила, които даватъ
цията имъ всека следваща година. Отъ горното се едно достатъчно съотношение между разните видове
вижда, че единъ търговски параходъ се цени не тонове, безъ да може, разбира се, да се получи, на
като стойность на вложения въ него материалъ основание на тия правила, точното число на различ
(желъзо, дърво, работа и пр., а преди всичко като ните видове тонове.
вмъстимость на дадено количество стоки.
Съ достатъчна точность за практически цели, при
По горните съображения, на практика, големи средно големитъ чисто товарни кораби отъ около
ната на чисто товарнитъ кораби се дава въ товарни 5000 бруто регистъръ тонове, това съотношение се
тонове. Отношението между бруто-регистъръ тоно- изразява така: на единъ бруто-регистъръ тонъ се
ветъ на единъ корабъ къмъ товароспособностьта му падатъ 3/Й нето-регистъръ тонове и около 1 2 / 5 тона
въ тонове, се изразява чрезъ десетична дробь, която товароспособность. Или обратно: на единъ товаренъ
показва каква часть отъ бруторегистъръ тона съ тонъ ще съответствуватъ около 3 / 5 бруторегистъръ
ответствува на единъ товаренъ тонъ. Напр., коефи- тонове и около х/а нето регистъръ тонове.
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Сжщо така при единъ товаропжтнически параходъ около 20.000 бруто регистъръ тона, горните
сътношения ще бждатъ примерно така: на единъ
бруто регистъръ тонъ ще се паднатъ около ""Д неторегистъръ тона и около 5/в тона товароспособность.
За илюстрация на всичко казано по-горе ще вземемъ
следния примЪръ: Корабътъ „Родина" отъ Българ
ското Търновско Параходно Дружество, споредъ взеТИТБ сведения отъ изданието „Ллойдъ Регистъръ" има
тия главни данни:
4.159 бруто-регистъръ тона,
2.535 нето регистъръ тона,
319.000 кубически фута товарно пространство,
гази
26 фута (по 305 сантиметра) при
около
1О.ЗОО метрически тона (приблизително) водоизместване, натоваренъ
съ
6.510 тона (товароспособностьта му), въ
което влизатъ
625 тона каменни вжглища, така че дей
ствителната му товароспособность
ще бжде
5.885 тона, ако ще тръбва да вземе пъленъ
товаръ каменни вжглища,
Какво означаватъ тия данни? — Ето какво:
1) Пространството, затворено подъ измерител
ната (обикновенно най-горната) палуба, заедно съ
затворенитв надстройки надъ измерителната палуба,
е 4159 бруторегистъръ тона. Всеки регистъръ тонъ
е 100 кубически фута, а всичко равно на 415.900
кубически фута, или 4159 регистъръ тона по 2,83
кубически метра ще еж равни на кржгло 11.770 ку
бически метра.

2) Корабътъ .Родина" ще плаща пристанищни,
фарови и други такси за 2.535 нето-регистъръ тона,
равни на 253.500 кубически фута или 7.164 куби
чески метра.
3) „Родина", гази въ морската вода, при даденото
въ пунктъ 5 натоварване 26 фута, равни на 7 метра
и 93 сантиметра. Газенето се счита отъ долната
плоскость на гръбнака до водната повръхность. Въ
сладка вода (напр. Дунава,) при СЖЩИГБ условия,
„Родина" ще гази около 26 фута и 7 цола, равни на
8 метра и 10 сантиметра.
4) Пълното водоизместване (теглото на кораба
съ товара и пр.), при даденото газене, е около 10.ЗОО
тона отъ 1000 кгр.
5) Теглото на полезния товаръ (натоварени стоки),
горивото и другигв материали, водата, провизиите
и разните други снабдявания и съоржжения, пакъ
при даденото газене, достига 6510 тона по 1000 кгр.
6) Теглото на готовия за пжтуване корабъ, безъ
стоките, горивото, водата, провизиите и пр., е 10.300
тона безъ 6510 тона равно на 3790 тона отъ по 1000 кгр.
7) За натоварването на 5885 тона стоки има то
варно пространство 319.000 кубически фута, равни
на 9027 кубически метра.
Отъ тоя примеръ се вижда още, че даването като
големина на кораба 4159 тона е сжщо така правилно,
както и 3790 тона (10300—6510), ако, обаче, едно
временно бжде указано какви тонове се разбиратъ
— регистъръ съотв. метрически тонове. Колко пжти
тия различни видове тонове еж ставали причина за
базполезни спорове, противоположни мнения и пе
чални недоразумения!

К. ДОНЕВЪ, адвокатъ — Русе
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Начало и развой на колониалните разширения
Огнищата на най-старата човешка култура еж свои търговски бази и складове, за охраната на
безспорно източните крайбрежия на Средиземно които си служили съ часть отъ корабите си. Тия
море. Поради това, че то мие бреговете на три търговски бази на финикийците еж и началото на
т е континента отъ стария СВ-БТЪ — Европа, Азия първитъ колониални разширения на народитЬ отъ
и Африка, както и на климатическите му осо античния свъть.
бености, Средиземно море е давало най-благо
Още въ 15 въкъ пр. Хр. елинитЬ влизали въ
приятни условия на първитв народи за засъдането допиръ съ Египетъ, Кипъръ и Крить и се устано
имъ около него. И, наистина, историята на света вявали въ различни места по крайбрежията на
записва първите си страници съ живота, културата Мала-Азия и островите въ Архипелага, а на западъ
и напредъка на народите въ Египетъ, Асирия, Вави- достигали до островъ Сицилия и Апенинския полулонъ, Персия, Гърция, Картагенъ и Римъ — люлките островъ, кждето сжщо така установявали свои сена днешната култура и цивилизация.
лища-колонии, управявани самостоятелно, съ свои
Съединявайки три материка съ най-разнообразна закони и институции, подобно на тия въ Елада. Тия
флора и фауна, прошарено съ множество острови селища-колонии били свързани съ Елада само
и полуострови, Средиземно море е давало не само съ племенни и економически връзки и това е да
най-добри условия за животъ, но то е било и най- вало възможность за лесно емигриране въ ТБХЪ, но
лесния и удобенъ пжть за търговската размена въ политическо отношение т е си оставали незави
между народигв около него и заради това тия на сими държави.
роди еж се отдали още въ първите времена на
КартагенцитЬ успЪли да завладеятъ Испания и
своя заседналъ животъ, наредъ съ земеделието и Лигурия, благодарение на своята могжща флота, и
скотовъдството, още и на корабоплаването. Отна въ продължение на много години били изключи
чало това корабоплаване е било примитивно и е телни господари на тия провинции, които намали
ставало само около крайбрежията и между съсе онази независимость, каквато имали гръцките се
дните и близки острови, но, съ течение на вековете, лища — колонии, а били подчинени въ всЪко от
то се развивало и достигнало до степень не само ношение на Картагенъ.
да задоволява търговските нужди на народитЬ, но
Всички народи, които еж проежществували по бр-Ьда имъ служи и за военни цели.
говетъ- на Сръдиземно море еж били морски на
Докато финикийците използували отначало СВОИТБ роди, народи съ силно развито корабоплаване и
кораби за разнасяне на плодоветъ на своитъ земи и високъ търговски духъ. Благодарение на това Т Б
произведенията на източните народи къмъ гръцките успали да достигнать висока материална, духовна и
острови, къмъ Апенинския и Пиринейскитъ- полу военна култура, която налагали на СВОИТБ по-слаби
острови, както и по бреговете на Северна-Африка, съседи и по този начинъ ги покорявали отначало
по-късно ТБ започнали да образуватъ по тия места економически, а следъ това и политически. Известни
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еж въ историята борбигЬ за надмощие между гръц
ките републики, между техъ и Картагенъ, а покъсно и между Римъ и Картагенъ. Въ тия борби
воюващите си служили съ големи флоти, отъ ко
личеството на които е зависела и крайната победа.
Благодарение на своите кораби победителите за
вземали земята на покорените народи, налагали
своята власть върху нея и по тоя начинъ разширя
вали границите на своята държава и отвждъ морето.
Римляните, следъ дълги и опустошителни войни,
сломили съперничеството на Гърция, Македония и
Картагенъ пакъ благодарение на своите кораби и
станали господари на цъ\пия античенъ свЪтъ. По
времето на Траяна, 98—117 г. сл. Хр., те владеели
всички ' известни до тогава земи и Средиземното
море, наречено отъ техъ Маге г1о5гхит, оставало
въ средата на империята (гледай картата). Грамадна
флота разнасяла римските легиони по всички краища
на империята. и налагала властьта на Римъ, отъ къ
дето излизали директивите и наредбите, които
свързвали народите въ Испания, Галия, Британия,
Азия, Балканите и тия по бреговете на Северна
Африка и Египетъ. Двадесеть народи отъ различни
раси, езици и религии, населяващи три континента,
свързвали еждбата си чрезъ една грандиозна поли
тическа система, провеждана по пжтища, които се
кръстосвали по СИНИГБ води на Средиземно море.
По тия пжтища въ Римъ се събирали богатствата и
познанията на цълия античенъ свътъ, за да израстне
върху техъ една нова цивилизация, която процъвгЪла съ векове и послужила за основа на днеш
ната наша цивилизация.
РИМЛЯНИТЕ владели най-добре изкуството да
управяватъ народите и заради това при римската
империя ние намираме началото на една колониална
империя въ днешния смисълъ на думата, каквито
еж днесъ Великобритания, Франция, Италия и други
колониални държави. Завладените отъ римляните
колонии не оставали съвсемъ независими държави,
както при гърците, нито пъкъ били безусловно под
чинени на Римъ, както при Картагенците. Римските
колонии съставявали неразделна часть отъ поли
тическите граници на империята, управявали се
при известна степенувана автономность, която е по' зволявала на МЪСТНИТБ водачи да проявятъ своята
привързаность къмъ метрополията и да получатъ
по-голема власть и почести, тъй както и днесъ все
възможните раджи и султани на английските вла
дения иматъ по-големи или по-малки привилегии,
въ зависимость отъ важностьта на колонията или
привързаностьта имъ къмъ Англия. Назначението
на римската колония е било да храни империята,
да дава войници и да плаща данъци. Като давали
привилегии на местните водачи, споредъ заслугите
и привързаностьта имъ къмъ Римъ, римляните имали
въ ТБХНОТО лице най-ревностни крепители на своята
власть върху завладените области и заради това
римската империя е проежществувала дълги години.
Следъ разпадането на римската империя подъ
напора на преселващите се народи, като колониална
държава останала Източната римска империя, съ
центъръ Константинополъ, която проежществувала
още хиляда години, но нейните владения били само
Гърция и островитЬ въ Архипелага, както часть отъ
брътовет-е на Мала-Азия.
Новите народи въ Европа не познавали морето.
Заети дълги години съ своето държавно устройство
и съ нескончаеми войни помежду си, тия народи
изоставили Средиземно море на волята на араб
ските пирати.
Къмъ X въкъ сл. Хр., когато на мъстото на ста
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рия Римъ се оформили новите италиански репу
блики, Средиземно море се оживило и станало
ср%децъ на зараждащото се отново мореплаване.
Венецианците успели да се справятъ съ арабските
пирати и да проникнатъ. до брътоветв на МалаАзия, въ Архипелага и да достигнатъ и брътоветъна Черно-море, кждето основали свои колонии,
по типа на старогръцките. Заедно съ генуезцитв,
испанците и португалците, тъ влезли въ търговски
връзки съ народите въ континента и по брътоветв
на Северна Африка, а отделни смелчаци се реша
вали да минаватъ Гибралтаръ, да се впущатъ по
непознатия до тогава океанъ и да достигатъ до
брътоветЪ на Британия. Разбира се, навжтре въ
океана никой не се решавалъ да плува, защото той
е билъ страшенъ за тогавашните кораби. Стари
предания разправяли за сжществуването на никакви
острови въ непознатия океанъ, въ които царувала
в^чна пролъть и които били пъпни съ чудни пло
дове и живописна природа, но никой не се реша
валъ да ги подири. Наричали тия острови .Щастли
вите острови".
Средиземно море си оставало все още един
ственото познато море и единствено средище на
търговски и политически интереси на народитв въ
Европа. Тукъ израстнали най-голЪмитБ пристанища
въ св^та, които привличали и мореплаватели отъ
Британия, защото Индия и Египетъ станали най-ин
тересния обектъ на европейската търговия, а пжтьтъ
за тия страни минавалъ презъ Средиземно, море.
Не малъкъ интересъ представлявали и светите
м^ста за християнския светъ. Хиляди поклонници
отъ Испания, Португалия, Англия, Франция и ита
лианските републики се отправяли за тия мъста
пакъ по Средиземно море, защото пжтуването по
него било най-безопасно.
Все около това време, обаче, турцитЬ се появили
по границите на Византия, завзели светитв мъхта и
прекженали пжтя за Индия.
Наложило се да се подири новъ пжть, както за
Индия, така и за Палестиня. Пжтьтъ презъ Египетъ
билъ още свободенъ, но и тамъ търговцитъ и по
клонниците се излагали на капризите на МЪТТНИТБ
хедифи и султани. Генуезците узнали отъ арабитв,
съ които били въ търговски връзки, че на югъ,
покрай брега на Африка, сжществували неизвестни
народи и че сушата продължавала навжтре въ
океана. Като предполагали, че ще могатъ да заобиколятъ Африка и да достигнатъ до Индия, презъ
1291 г., братята Вивалдъ отъ Генуа минали Габралтаръ и се спустнали на югъ, покрай бръта на За
падна Африка. Следъ дълго и пълно съ опасности
пжтуване т е успъли да заобиколятъ африканския
континентъ и да достигнатъ до Индия. Презъ 1320—
1325 година нова експедиция уатЬла да открие о.
Мадагаскаръ и да проникне въ Етиопия, а отъ тамъ
и въ Египетъ. Презъ 1341 год. пъкъ били открити
и Н-БКОИ отъ островите въ Атлантическия океанъ.
Тия събития били отъ епохално значение за народитъ въ Европа. Настжпилъ периодъ на СМ-Бли и далечни корабоплавания, които донасяли.
откриването на нови и непознати до тогава земи.
Откритията по всички клонове на ЧОВЪШКИТБ позна
ния се използували и въ мореплаването. Богатствата
на Индия и на островитЬ въ океана, както и стремежътъ къмъ приключения, давали единъ мощенъ
тласъкъ на мореплаването, което било поставено
подъ покровителството на нъкои владетели. Осно
вали се и много дружества, както въ средиземно
морските страни, така и въ Англия, които стъкмявали експедиции и насърдчавали мореплавателите,
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Пжтьтъ за Индия се оказалъ много труденъ, тъй
като покрай носъ Добра-Надежда имало страшни
бури, които били мжчно преодолявани отъ тогаваш
ните кораби съ платна. Наложило се да се подири
другъ пжть, въ диренето на който станало случай
ното откритие на Америка презъ 1492 год. Открити
били и много острови въ Индийския океанъ, извър
шило се и първото пжтуване около света.
За новитв земи се отправяли хиляди търсачи на
богатства и приключения, но за фактическото коло
ниално завладяване на нЪкои отъ ТБХЪ И дума не
могло да става, защото липсвали още здравите и
бързоходни кораби за сигурна връзка съ тъхь.
Станали големи морски държави, Англия и
Франция започнали да се настаняватъ въ Средизем
но море. Англия завзела Гибралтаръ и о. Малта,
които обърнала въ военна и търговска база и
отъ тамъ започнала да прониква къмъ източния басейнъ на Средиземно море — Египетъ и о. Кипъръ. Франция се настанила по северните брегове
на Африка.
По-късно, когато Турция взе да запада, тя за
почна да губи своя престижъ предъ източните на
роди. Използувайки това обстоятелство, Янглия и
Франция успаха презъ 19 векъ да склонятъ хедифа на Египетъ да се съгласи за прокопаването на
Суецкия каналъ, като срещу това му дали оржжие
и други военни материали. Въ 1870 год. каналътъ
биде откритъ и чрезъ него се създала прЪка и
удобна връзка между двата океана, между Европа
и Индия. Интересътъ на европейските държави
къмъ източнигЬ пазари стана още по-големъ, за
щото трудниятъ и опасенъ пжть, който заобикаляше
Африка, биде изоставенъ и центъръ на световната
търговия станало Срът1иземно*море и Суецкия каналъ.
За да се види, какво голъмо значение има Суецкиятъ каналъ за световната търговия, ще посочимъ
следнигв сведения: презъ първата година отъ про

копаването му— 1870 год., числото на преминалите
презъ канала кораби е било 486, съ 436,000 тона
стока, а презъ 1913 год. числото на преминалите
кораби било 5,085 съ 20,033,000 тона стока.
Борбитв за хегемония въ Средиземно море,
които изпълватъ вековете на миналото, възкръ
снаха отново. Богатството на земитв около този воденъ пжть, както и нуждата отъ сурови материали
за силно развитата индустрия :;въ Европа, потиквали народите къмъ колониални завладявания въ
Африка, Америка, Азия и островите въ океаните.
Едни по-рано, други по-късно, а н-Ькои и въ наши
дни, успели да се настанятъ въ различни места
на земното кълбо, да завлад-вятъ огромни територии
и да ги включагь подъ различна форма въ своитъ
политически граници. Тия колониални владения даватъ на СВОИГБ метрополии не само сурови мате
риали за техните индустрии, но даватъ сжщо така
и храни за изхранване на населението имъ, възмож
н о с т за колонизирането на това население, а често
пжти и войски за защита на самитъ метрополии.
1 ЮследнитЪ три столътия еж изпълнени съ борби
между европейските народи за колониални владе
ния и то предимно въ басейна на Средиземно
море. Колониалните владения за нЬкои държави
станали така необходими, щото ние не бихме могли
да си представимъ тъхното съществуване безъ
тия владения. Ето защо тия държави харчатъ гра»%Ш С р * * с т в а ' з а д а поддържатъ силни търговски
мпгятГп Я ф Л О Т И ' е д и н с т в е н о т о средство, съ което
Я Т Ъ ТИЯ СИ в л а д е н и я и д а
Л^~
' ™ използуватъ.
о с ^ м п ^ . Д е С Г Ь д ъ Р ж а в и в"ь света, отъ всички
безъ па г ! В Л а Д % Я Т Ъ 3 6 М И В Ъ Н Ъ о т ъ с в ° * " * граници,
Палестиня Т С Ч И Т З Т Ъ м а н д а ™ГБ на Англия върху
найка и о Й а Н С И ° Р Д а Н И Я * Т о г о ' К а »ер У нъ, Танга*
Ш
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'
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съ 674,884 кв. клм. и 5,800,000 ж.: — на Белгия
върху Руанда—Урунди отъ 54,000 кв. клм. и 4 мил.
население: — на Австралия върху о. Гвинея и
околните острови отъ 235,700 кв. клм. и 450,000 ж.
— на Северо—Африканския съюзъ върху Северо
западна Африка отъ 809,477 кв. клм. и 260,000 ж.:
— на Нова-Заландия върху о. Самоа отъ 3,260 кв.
клм. и 46,000 ж.: и мандата на Япония върху Марианскигв, Каролинскитв и Маршалските острови и
о. Палау, отъ 2,149 кв. клм. и 70,000 ж.
Въ зависимость отъ начина на управлението имъ,
колониите се дълятъ на: 1) Зависими, които се намиратъ подъ непосредственото управление на ме
трополията ; 2) АгНШ — наети обикновено за 99 год.,
а владени безъ ограничение; 3) Концесии — завла
дени за ограничена и определена цель; 4) Протек
торати — въ които мастната власть има администра
тивното управление на колонията, а тая държава,
която я протежира, има право да я представява
външно и да направява вжтрешното й управление;
5) Мандати — които се състоятъ отъ бившите гер
мански и турски колонии, дадени отъ Обществото
на народитъ на нъкои държави победителки за
временно управление и, най-после; 6) Агрегати —
малки държави, присъединени къмъ нъкоя ПО-ГОлъма държава, но запазили си известна особна
автономность.
Отъ приложената таблица се вижда отношението
на територията и населението на колониалните дър
жави къмъ територията и населението на владените
отъ ТБХЪ колонии.

Собствени

Колониални

територ. | население

територ. [населен.

ДЪРЖЯВИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Франция . .
Лнглия . . .
Холандия . .
Япония
. .
Русия . . .
Съед. Щати .
Индия . . .
Протугалия .
Белгия . . ,
Египетъ . .
Италия
. .
Испания . .
Турция . . .
Австралия
Гърция
. .
Сев. Н. Съюзъ
Нова-Зеландия
Дания . . .
Нова-Земя
Норвегия . .

550,986 41,834,000 11,919,519 64,999,750
242,631 46,200,000 7,467,436 61,653,400
34,209
9,032,000 2,030,247|б0,960,800
298,087;27,413,700
382,073 64,448,000
10,247,000 144,305,000 11,091,11618,322,000
7,977,000 122,775,000 1,894,526 14,816.000
4,070,000 338,787,000
904,429 14,000,000
6,200,000 2,102,497 11,979,000
89,625
8,092,000 2,439,125 14,000,000
30,444
935,000 14,800,000 1,225,000 2,800,000
310,100 43,000,000 2,471,537* 2,468,100
497,882 22,256,000
340,635 1,574,000
748,800 13,350,000
24,232 1,063,500
6,550,000
7,703,855
470,228
678,200
6,100,000
123,000
4,350
308,000
8,000,000
1,222,264
809,477
260,000
1,500,000
62,000
269,077
3,717
3,575,000 2,176,399
44,333
38,000
270,000
110,670
285,000
5,000
2,810,000
323,838
1,000
63,095

*) Въ горното число не влиза територията на Лбисиния, завзета
миналата година отъ Италия.

Отъ горните двадесеть колониални държави въ
сжщность колониални държави еж само Франция
Англия, Холандия, Япония, Русия, Съед. Щати, Белгия
Португалия, Италия, Испания, Турция, Гърция, Да
ния и Норвегия, а останалитв шесть държави еж въ
действителность самитъ т е колониални владения.

Д-РЪ П. Д. СКОРЧЕВЪ

К А К Ъ Д А Л-ЪТУВАМЕ ПРИ М О Р Е Т О ?
Отъ десетина години насамъ летуването стана у
насъ една наежщна нужда, особено за младежьта.
Едва ли има другаде на Балканите тъй много лътни
ученически колонии, почивни станции, бани и разни
повече или по-малко луксозни летовища, пръснати
низъ гори и долини, а най-вече,. край морето —
както въ нашата малка, но прекрасна страна.
Нашиятъ народъ, скритъ и свитъ до преди 20—
30 години въ своите паланки и градища, странеше
отъ широката природа, мнозина се бояха да излъзатъ изъ къра по урви и планини, страхъть отъ
зли люде и зверове навънка още ни стоеше въ
душата като наследство отъ недавната ни робия.
Но въ едно кратко време духътъ на българина
се възйе и ние, вкусили веднажъ отъ ведрите из
точници на Божата природа, скоро се престрашихме,
приобщихме се къмъ нея, доверихме й се и я обик
нахме, та днесъ всеки младъ бьлгаринъ копнее за
балкана, той има усътъ и сърдце за неговата хай
душка пъсень.
Едва въ най-ново време ние обърнахме погледъ
на изтокъ и бидохме смаяни и очаровани отъ ла
зурната прелесть на морето, на тази нова стихия —
безбрежна, сияйна и страшна. Отъ година на година
българинътъ вее по-често почна да възвива кракъ
къмъ морето, да се взира въ наговитъ глжбини и
тайни, почувствува върху си неговите животворни
сили, хвана да го разбира, плени се отъ него и го
възлюои.
Презъ тия десетина години нашето поморие, пу
стинно и диво доскоро, вече се оживи и опитоми и
всъко лъто хиляди ликуващи человъшки сжщества
съ радостни възгласи се носять къмъ неговитв
лжчезарни побръжия и съ цълата си душа му се
отдаватъ въ упование за по-светли и здравеносни
бжднини.

Днесъ ние високо ценимъ лечебнитъ и живо
творни сили на нашето море, т е еж добре оценени
и отъ чехи, немци, поляци и унгарци, та нашата
хубавееща Варна лъте се пробужда, оживява и се
преобразява въ едно пъргаво жизнетрептещо пъстронародно морелътовище. Деца, младежь, училищна и
следучилищна, и зр-вдо гражданство плъзва по жеж
ките, блестещи пъсъци, гръе се и се прегрява, разгулничи и се разболява — и въ тоя кипежъ на сладъкъ и опасенъ животъ мнозина оставатъ съ смутъ
въ душата си относно здравните прелести на на
шето море — по своя вина! Защото морето е сти
хия необхватна и силна, морскиятъ климатъ е поразночиненъ и-деенъ и ние требва да пристжпваме
къмъ него съ тактъ и разумъ. Особено децата и
ония, които еж по-слаби и съ болестни заложби.
*
Морето и морскиятъ климатъ действуватъ върху
человъшкия организъмъ съ своите ведри въздушни
течения, съ безпрашието и чистотата на своя въздухъ, който ни се носи съ морските повъи ОТЪ
пространните надморски простори; той действува
съ по-гол%мата активность на своитъ слънчеви лжчи,
които почти непокжтнати пронизватъ безпрашната
надморска атмосфера и масово се отражавагь отъ
свътлия песъкъ и отъ треперливата морска повръх
ность. Нийде природата не е тъй лжчезарна, както
при морето! Морето действува още съ своята влага,
съ хладината, съ соленостьта си, съ своитъ вълни
— буйни и пенливи и съ други още потайни фак
тори, които, ведно съ своето действие, все още ни
оставатъ непознати. А отъ неизмеримо значение е
и онова мощно въздействие, което морето въ своята
стихийна целость упражнява върху духа и сърдцето
— особено на новодошлия изъ вжтрешностьта. И
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колкото по-отзивчивъ, колкото по-достжпенъ е духътъ на пришелеца къмъ чаровете на морската
природа, толкова по-дълбоки и по-затрогващи биватъ и следигв на неговото въздействие.
Но природата никога не ни дава изведнъжъ само
благата си. Тя действува върху насъ стихийно, безподборно, съ всички свои сили — полезни и вредни.
Такива полезни и вредни въздействия върху челоВ-БШКИЯ организъмъ притежава най-много морскиятъ
климатъ. Вреднигв действуватъ предимно върху
новодошлите, непривикналитъ и особено върху послабигв, Съ течение на времето те губятъ отъ
своята острота и въ последствие придобиватъ силно
лъчебни и закалителни свойства.
Ето защо, за да бжде морелътуването успешно
и за да не бжде то смутено или прекжснато отъ
разстройства и заболявания, необходимо е да се
съблюдава една разумна и уместна хигиена, за която
цель давамъ тукъ общи здравни упжтвания, важещи
за вс^ки единъ морелътовникъ.
*
Привикване къмъ морския климатъ. — Всека
см-вна на климатъ се последва отъ редица въздей
ствия върху духъ и тъпо, които тъкмо въ първите
дни на привикване, особено къмъ морето, биватъ
отъ твърде остро естество. За това летовници съ
по-колебливо здраве, съпо-неженъ организъмъ въ
първитЬ дни на пътуването си, требва да бждатъ
много внимателни, когато се излагатъ на по-мощните
морски фактори, каквито еж: слънцето на плажа
или на открито море (лодка), по-силните въздушни
течения, морските талази, крайбрежната вечерна
влага. Ония, които още въ първите си дни се предоставятъ на пълното въздействие на морския кли
матъ, твърде често показватъ болестни разстройства,
каквито е ж : обща смазаность и отпадналость, прилошаване, липса на апетитъ, безсъница и хрема,
трескаво състояние, главоболъ и повдигане съ
диария или запекъ. — У нъкои жени морскиятъ
климатъ оказва на първо време влияние върху мен
струацията — тя закъснява.
За това първитъ нъколко дни требва да не се
излагаме голи на плажа, а е отъ полза да се правятъ неуморителни, непринудени разходки въ леко
облекло по бр^га, градината, вълнолома. Тия ча
стични слънчеви и въздушни бани сжщо иматъ
своята голема полза, т е добре подготвятъ ТБЛОТО
къмъ по-СИЛНИТЕ и пълнодейни морски чинители.
Нека се запомни: живителното и запалително
въздействие на морето и неговия климатъ се до~
бива, само когато то става въ малки и постепено
засилващи се дози; когато той действува извед
нъжъ, въ пълния си обемъ върху непригодилия се
още организъмъ, той угнетява и уврежда неговиттъ
клетки и органи.
*
Въздушни бани. Следъ неколкодневно приви
кване къмъ морския климатъ, което при слаби лица
изисква по-много дни, вече могатъ да се започнатъ
въздушни бани на плажа въ обикновено банско
облъкло. Те се правятъ на полусенка, особено при
заоблачено небе, и еж отъ голъмо значение за за*
каляване на тъпото противъ простуда и при предразположеность къмъ катари на горнитъ дихателни
пжтища. Морскитв повеи (бризи) тукъ еж отъ голъма полза. Въздушните бани требва да траятъ,
първоначално не по-дълго отъ четвъртъ часъ и по
степено да се удъджаватъ до два часа. Т Б могатъ
да се правятъ два пжти дневно — преди и следъ
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пладне. Необходимо е при това да се правятъ те
лесни упражнения, а при по-хладно и вътровито
време требва да се тича и играе по плажа. Само
силни и напълно здрави люде могатъ следъ време
да престояватъ цъль день на плажа.
Слънчеви бани. — Лжчезарностьта край на
шето море е твърде голема. Слънчевите лжчи тукъ
действуватъ два пжти, отражавайки се отъ пътъка
и отъ водата. Ето защо при морето тъхното дей
ствие е твърде силно и, ако съ слънчуването се пре
кали, т% причиняватъ значителни вреди. Твърде
мжчителното обгаряне на кожата отначало не се
усеща, защото докато сме още подъ пръкото дей
ствие на слънчевите лжчи, ГБ се чувствуватъ много
приятно и съ нищо не ни се показва, че ние сме
прекалили — изгарянето се проявява едва следъ
два-три часа.
Слънчуването требва да става постепено, съ
засгьнчена глава и по редъ да се излагатъ гърди,
гърбъ, страни. Първите слънчеви бани не бива
да траятъ повече отъ петь минути, Г Б требва, день
следъ день, да се удължаватъ до половинъ часъ.
Следъ всЪки половинъ часъ тъпото се нуждае отъ
почивка на сгънка. Светлоруси лица, сжщо и нъкои
деца съ ексудативна заложба зле понасятъ слън
чуването : те се изприщятъ, почва силно да ги сърби,
кашлягь, кихатъ и показватъ разни още алергични
смущения.
Прекомерно дългото лежане на слънце, ако не е
вредно, е най малко безсмислено. Съ нищо неоправ
дана здравно е суетностьта на нъкои — Р1дтепгд1дег! —~да се стремятъ къмъ прекалено почерняване
(пигментиране), което не е мерило за оптимално
действие на' слънцето.
Децата не требва да се заставятъ да лежатъ
по-дълго на плажа — много по-полезно и по-забавно
е за техъ да си играятъ на песъка, да си строятъ
кули, да търсятъ мидички и охлювчета.
*
Морски бани. — Не бива още първия день
следъ пристигането ни да влизаме въ морето. Из
първо требва да се подготвимъ нъкой и другь
день чрезъ въздушни бани за по-силно действува
щите морски бани. Презъ тия неколко дни може
да се правятъ обливания или потапяне за мигь въ
морего. —Деца подъ три годишна възрасть изобщо
добре е да не правятъ студени морски бани, обаче,
Т-Б могатъ да бждатъ обливани съ стоплена на
слънце морска вода.
Деца, показващи дни по редъ отвращения отъ
морето, нЪматъ полза отъ морски бани.
Старци, съ иначе здравъ организъмъ, могатъ да се
кжпятъ въ морето — не напраздно некои медици
твърдатъ, че морето е Елдорадо за артериосклероТИЦИГБ. Обаче, стари хора съ много гопъмо кръвно
налагане обикновено не понасятъ студенитъ бани.
Кжпането не бива да става нито на пъленъ, нито
на сьвсемъ празденъ стомахъ; най-добре е да се
направи една малка закуска 1 - 2 часа преди банята.
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Върно мерило за доброто пона
сяне на морските бани е чувството
на сгрътость, кога го излъземъ изъ
водата. Почувствува ли се зъзнене
и треперене въ водата, требва вед
нага да излъземъ, да се раздвижимъ
енергично на плажа, а следъ това се
препоржчва една малка разходка. А
ония, които излизатъ отъ морето от
паднали и преуморени, требва да си
почиватъ.
При силно развълнувано море, кжпещиятъ се е принуденъ да изразход
ва повече сили, въ такова време кжпането требва да бжде по-кратко.
Старци и слаботвлесни требва да
отбъгватъ бурно море.
Краткотрайни студени (15°—17°)
бани еж твърде полезни; тъ иматъ
силно стамулиращо действие, следъ
ТБХЪ человъкъ се чувствува сгрътъ
и бодъръ; такива студени бани еж
Детската колония на Плгъвенския ни клонъ въ с- Галата при Варна
полезни и за иначе здрави артериосклеротици..
Лко следъ банята се чувствува зъзнене, ако пул- дневно да достигнатъ желаното число. Защото не
сътъ остане дълго следъ нея бръзъ, надъ 90 удари е толкова отъ значение числото, колкото систем
въ минута, ако липсва апетитъ и сънь — това по ното и последователно излагане на морско-климаказва, че банята не е понесла: или е била твърде тичните деятели — иначе претрупаното кжпане е
дълготрайна, или пъкъ дадениятъ организъмъ е вредно, то води къмъ преумора и изтощение.
На деца и на слаби възрастни се препоржчва
слабъ, боледуващъ, изобщо негоденъ за обикно
вени морски бани; такова зъзнене се наблюдава следъ всеки петь дни кжпане, по 1—2 дни почивка.
най-често у още непривикнали. Лко такова непона- Комуто морските бани понасятъ и му еж приятни
може да ги продължава до когато си иска.
сяне продължи, препоржчватъ се топли бани.
Изобщо за едно резултатно морелътуване еж
Не е всекога безвредно да се лежи, следъ като
се излезе отъ морето, мокъръ на плажа. Честото потребни шесть седмици.
*
влизане въ морето и излизане на писъка не е за
всеки организъмъ, не е за всека терморегулация —
Отъ твърде големо значение за едно полезно и
за по-слабите то е безспорно вредно.
резултатно морелетуване е да се спазва редъ и
Не бива да се влиза въ морето, когато сме из хигиена въ храната и въ начина на живъене.
У по-вечето летуващи при морето апетигьтъ
морени и изпотени, а едва следъ като си добре
значително нараства. Деца и възрастни, несвикнали
починемъ.
Колко бани еж потребни за едно завършено по редъ, ядатъ едно презъ друго всичко: гореща
морелътуване ? Погрешно е верването, че за тази храна и студени напитки; боза и царевица; семки.
цель еж нужни тъкмо 21 бани, та мнозина бързатъ, фъстъци и бира; сладоледъ, пасти и сиропи, поради
макаръ и въ едно кратко време, съ по 2—3 бани което често се появяватъ у такива безредни ла
комци коремни разстройства. Осо
бено ЗР децата храната по гостил
ниците е твърде непригодна. Презъ
горещигъ литни дни, когато всич
ко лесно гние и се разваля, треб
ва да бждемъ особено внимателни
и да избъгваме храни, които ле
сно се развалятъ и заразяватъ съ
паратифусни и др. подобни ба
цили; такива еж: кебабчета и
, кюфтета, недопечени на скара;
дребна, неизтърбушена риба (сре
бърна, барбуня) набързо опражена на купчини въ олио, при кое
то среднитЬ едва биватъ стоп
лени; нездрави, нагнили и нара
нени овошки и домати; разни кре
мове, изостанали храни и салати
отъ картофи, стари пасти —изоб
що всички престояли храни, осо
бено такива, държани въ лоши
хладилници често биватъ носители
на бацили, причиняващи коремни
Изъ живота на миналогодишната колония на Павликенския ни клонъ. Закуска
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разстройства съ повръщане, диария, болки и тем
пература.
Презъ лътото се препоржчва изобщо по-малко
месна храна, а повече млъчно- растителни готвила,
овошки, домати, кисело млъко — особено за ве
черя. Презъ горещите дни спиртнитъ напитки тръбва
да се ограничатъ до крайность; постоянното ядене
на това-онова е вредно. — Следъ обеда желателно
е да се лежи 1—2 часа.
По-слаби и изнурени летовници, току-що оздра
ви лигв отъ заразни и др. болести, дошли при мо
рето, за да възстановятъ здравето си и особено де
цата, требва рано да си лъгатъ и добре да се
наспиватъ. Децата не бива да се водятъ — за
удобство на родителитгъ — вечерь до късно по
разни локали; въ 10 ч. тъ вече.требва де спятъ —
иначе не ще извлъкатъ никаква полза отъ летува
нето си, а ще се завърнатъ по местожителствата си
нервни, преуморени, отпаднали; и напразно ще чакатъ родителигЬ имъ да видятъ ужъ нъкакви мак
симални резултати къмъ декемврий, което върване
е горчива заблуда.
*
Заболявания. — Една голъма часть отъ летните
заболявания при морето се дължатъ на лични при
чини, на неспазване на даденитв тука упжтвания.
Летовниците обикновено мислятъ — наши и чужди
— че безнаказано могатъ веднага съ идването си
да използуватъ напълно всички прелести на плажъ,
слънце, море. Те се захласватъ въ новата за т%хъ
гледка, чувствуватъ се въ момента приятно, та се
слънчуватъ и се кжпятъ безъ редъ и мера, изнасилвайки до крайность „изцържливостьта" на орга
низма си. И когато следъ едно прекалено слънчуване тъ се завърнатъ въ къщи, следъ 2—3 часа
почва едно смъдене на кожата все по-страшно и
мжчително: тогава проличава колко силно тя е обгорена, тя пламти и гори, появяватъ се мъхури;
температурата се покачва до 40°, главоболъ, повръ
щания и диарии измжчватъ слънце - прегрешилия.
Ние често сме наблюдввали бурни заболявания, до
стигащи до менингитъ, особено при деца, прекалили
въ слънчуването, си. Имаме случаи и отъ порфири^
пурия (урината става силно червена) вследствие
пръкомърно силно излагане на ултравиолетовите
съставки на слънчевигБ лжчи. — Слънчевъ и топлиненъ ударъ, слънчевъ бронхитъ и хрема у ексудативно заложени деца се наблюдаватъ твърде
често, когато при едно разумно спазване на съответнитъ морелътовни правила тъ- могатъ да бждатъ
отбътнати.
Прекалености въ ядене и пиене водятъ твърде
често къмъ разстройства на коремните органи съ
значително повишение на температурата. Особено
опасни еж въ това отношение престояли храни,
стари пасти и кремове, недопечени риби, кебабчета,
нацедени овошки. Много случаи отъ кървави и слузести диарии, съ чести повръщания и пресвивания,
съ повишена температура и пр\, каквито презъ лътото зачестяватъ не само край морето, а и по всички
селища и лътовища, се дължатъ на заразена храна.
Такива заболявания еж наблюдавани и въ Германия,
сжщо и изъ техните морски летовища — тамъ те
еж известни подъ името „островна треска" или
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ГраалъМюриц'ова" болесть. Лакомото ядене на
недопечена риба край морето въ тия случаи е отъ
значение. — Изобщо тия пътни заболявания у насъ
еж безопасни и макаръ да започватъ бурно, завършватъ следъ нЪкой и другъ день — понякога траятъ
и по-дълго — съ пълно оздравяне.
Епидемични заболявания презъ лътото тукъ въ
Варна отъ дълги години не еж наблюдавани. Тифъ,
малария, дизентерия, шарки презъ лътото никога не
еж върлували въ епидемична форма.
Тъй наречените „летни инфлуенци" съ кихане,
кашлица, смазаность и треска се дължатъ почти
винаги на прекалено слънчуване.
Повдигане и леки диарии понекога се дължатъ
на морската вода, която мнозина новаци изобилно
гълтатъ при кжпане. Известно е, че 1 —2 чаши чиста
морска вода, изпита сутринь на гладно сърдце,
добре помага противъ навиченъ запекъ.
Опасность отъ удавяне. —Откакто е уредена
при по-добрите наши бани „спасителна служба",
случаи отъ удавяне почти нъма. Най-вече еж изло
жени на удавяне лица нервно слаби, чувствителни,
които при беда се объркватъ и не смогватъ да се
самоовладъятъ — те не бива да изплуватъ извънъ
чертата на безопасностьта. Кжпане при пъленъ стомахъ особено въ студена вода е съпроводено съ
значително затруднение на сърдечната дейность, а
пъкъ мозъкътъ може изведнажъ да остане безъ
достатъчно кръвь, та плаващиятъ за мигъ да се за
лиса и да се понесе къмъ дъното. У предразполо
жени къмъ апоплексия може да настжпи мозъченъ
ударъ при кжпане въ студена вода и пъленъ
стомахъ.
Никога не плувай при препълненъ стомахъ!
Лица съ високо кръвно налъгане, сжщо и повъзрастни люде и особено невръстни деца не бива
да се впущатъ въ по-далечно плаване. За сърдечноболни и дума да не става!
За страдащи и страдали отъ ушно течение е
опасно да скачатъ отъ високо въ водата. Преди да
влЪзатъ въ морето, те требва да си запушватъ
ушите съ памукъ, натопенъ въ масло или вазелинъ
— една. добра предпазна мерка изобщо за всеки
кжпещъ се противъ тъй честитъ, твърде тежки по
некога, заболявания на ушите вследствие на за
дръстване съ песъкъ, водорасли и др. под.
*
Изобщо, за да бжде морелътуването или морелъкуването полезно, да се избътнатъ възможнитъ
вреди и да се постигнатъ най-добри резултати же
лателно е всеки летовникъ съ пристигането си да
се прегледа отъ лъкарь и да бжде лично, „индиви
дуално упжтенъ за своето летуване и лекуване; а
слабите и боледуващите требва да бждатъ подъ
редовенъ лекарски надзоръ.
На всеки българинъ пожелавамъ презъ лътото
повече морски радости; нека всъжи му се обнови
тълото въ морето, нека духътъ на вейки се раз
ведри и просветли въ съзерцание на лжчезарната
морска стихия.
Варна, 24. юний 1937 г.
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К о р а б о с т р о е н и е т о и к о р а б о п л а в а н е т о п р е з ъ 1936 г.
Едва презъ 1935 год. намалението на световния тър
говски флотъ, започнало преди петь години, спре и презъ
изтеклата 1936 год. се забеляза увеличаване на сжщия.
Презъ 1931 год. тонажътъ на свътовния търговски флотъ
възлизаше на 70,13 мил. бр. рег. тона, къмъ средата на
1935 год. достигна 64,89 мил. т., а къмъ средата на мина
лата год. нарастна до 65,06 мил. бр. рег. тона. По-долу
даваме една таблица споредъ ЬюуоУ з Ке§1з1ег (Ке§1$1ег
Воок 1936/37). Тая таблица дава числа, отнасящи се до
сръдата на 1936 г.

Най-големите и по-важни постройки на германските ра
ботилници еж следните кораби:
Специалниятъ китоловенъ корабъ и плаваща фабрика„Тег)"е \Пкеп" (20,638 бр. рег. т.) строенъ въ „Шезеу" за
шведското д-во „Кезсгуа", „Рге1ог1а" (16600 бр. рег. т.),
строенъ отъ Вюпт & Уозз за германската африканска
линия. Сжщите корабостроителници еж построили другъ
китоловенъ корабъ ,Дап ^еИсгп" за германското китоловно
д-во \у"е5еутйп<1е. После следватъ спусканията на вода
на „\\Гиррег1а1" (6736 бр. рег. т.) съ дизелъ-електрически
двигатели при работилниците „Оеи1зспе \Усг11" и редица
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АсШаНсо моторни кораби — „Стефанъ Батори" (14,400 бр.
Времето на некогашните горди платноходи изглежда рег. тона) и съ зачисляването на служба на сжщия, младиятъ
бързо отлетява. Въ целия светъ сжществуватъ около 100 търговски флотъ на Полша притежава два голъми модерни
големи съ по надъ 1000 бр. рег. тона платноходи или презокеански пжтн. моторни кораби: „Пилсудски" и „Батори".
Къмъ най-забележителните корабни постройки презъ
всичко заедно това еж 190,000 бр. рег. тона. Отъ техъ
76,000 бр. рег. тона иматъ Съединените северо американски миналата 1936 год. въ Франция може да се причисли турщати и 37,000 бр. рег. тона принадлежатъ на Финландия, бинниятъ корабъ „\Ш)е й' Огал" (10,250 бр. рег. т.) за ли
Новото време се владее отъ мотора. Романтиката на обте нията Марсиля — Северна Нмерика. Освенъ това. Франция
гнатите отъ немирния ветъръ платна се измества все по бе поржчала въ чужбина наливни кораби съ общъ то
вече и повече отъ равномерното туптене на мотора или нажъ надъ 10,000 т.
парната машина. Споредъ „ТЪе Мо*ог 5Мр" отъ спуснатия
Между страните, чиито търговски флоти бързо се
на вода корабенъ тонажъ презъ изтеклата година, 60% подновяватъ, първи места държатъ Япония, Норвегия, Фин
отъ цълия моторенъ и парно-машиненъ тонажъ остава за ландия и др. Въ първите две това подновяване достига
моторните корабн. Презъ 1936 год. процентното увеличение 12,6%. Особено много нови и извънредно бързи модерни
на моторнитъ кораби е нараснало отъ 17,7% на 18,9%- търговски кораби беха построени и спустнати на вода въ
Въ общия възходъ на корабостроението голема роля „Страната на изгреващото слънце".
играе германското корабостроение. Презъ 1936 год. герман
Отрадно впечатление прави фактът ь, че напоследъкъ
ските корабостроителници еж построили и зачислили въ и у насъ започна да се мисли по-сериозно за родното корабо
списъка на свътовния флотъ около 390,000 бр. рег. тона, плаване и за едно целесъобразно увеличение на тонажа на на
а понастоящемъ се намиратъ въ постройка или еж вече шия търг. флотъ. Закупиха се и се поржчаха нови кораби, кои
поржчани още 980,000 бр. рег. тона. Отъ построения вече то ще обслужватъ старите и нови линии на параходното д-во.
тонажъ 140,000 бр. рег. тона иматъ наливните кораби (ко България може и требва да притежава добъръ, макаръ и не
раби цистерни), отъ които само единъ принадлежи на Гер толкова големъ флотъ! Той ще бжде само отъ полза.както за
мания. Общо взето германските корабостроителници еж народното ни стопанство, така сжщо и за държавата. Нека
работили най-вече за чужбина: само 40% отъ готовите да не отбегваме морето и да не се повтаряте повече греш
кораби плавать подъ германско знаме, а отъ поржчаните ките на миналото. Всеки съзнателенъ българинъ требва
нови постройки само^30% еж отъ германски поржчители. да работи за преуспеване на морската идея у насъ!
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Грамадниятъ асансьоръ за т
Д-ръ

ЯН.АРНАУДОВЪ

Е Д Н О Ч У Д О НА Г Е Р М А Н С К О Т О С Ъ О Б Щ И Т Е Л Н О Д1ьЛО
ВжтрешнитЬ водни пжтища въ много европейски
страни играятъ почти толкова гол%ма роля, колкото и
морскитъ. Поради грижливото вековно стопани
сване на горитв, както и- вследствие на и безъ това
значително по-големи валежи, отколкото у насъ,
тамъ текатъ големи пълноводни р-вки, които нЪкжде еж плавателни още на 100 километра оть изворитв си и по които почти презъ ц-влата година се
движатъ многобройни пжтнически и товарни пара
ходи, платноходи и шлепове. Но бързиятъ разцвътъ на стопанския животъ презъ миналия и се
гашния векове и въ връзка съ него развоятъ на
съобщенията е наложилъ, щото къмъ дадените отъ
природата естествени водни пжтища да се прибавятъ и много такива, създадени отъ човъшката тех
ника — канали. По такъвъ начинъ въ н-вкои страни
еж създадени широки разклонени системи отъ
водни пжтища, по които се извършва голъмъ дълъ
отъ вжтрешния, външния и транзитния стокообмънъ.
Благодарение на тия водни мрежи, напримъръ, Берлинъ и Парижъ еж станали най-голъмитБ вжтрешни пристанища на Германия и Франция.
Една отъ странитЪ, които разполагатъ съ найбогато развито вжтрешно корабоплаване, е Герма
ния. Дължината на нейнитв естествени и изкуствени
водни пжтища надминава днесъ 11 хиляди киломе
тра, които постоянно се увеличаватъ. Л съ напре
дъка на техниката се подобряватъ и изкуствените
съоржжения по тъхъ. Едно отъ най-важнитъ отъ тия
еж ШЛЮЗИТБ, които даватъ възможность водната повръхность на каналигв да се нагажда къмъ топогра
фията на мъхтностьта, презъ която минаватъ, щомъ
тя не позволява движение по казаната повръхность
да става въ приблизително водоравно направление.
Така благодарение на ШЛЮЗИТБ водната повръхность
на каналитв може да бжде вдигната или спустната
изведнъжъ до десетина метра, а тамъ, гдето има да
се преодолява по-гол-вмо възвишение или наклонъ,
чрезъ системи отъ шлюзи тя се качва или спуща на
значително потолъма височина. Обаче, напоследъкъ,
тъй като преминаването презъ една система отъ та

кива трае доста дълго време, последната се заме
ства съ новъ видъ съоржжение, едно отъ които искамъ да опиша тукъ.
То се намира 79 километра североизточно отъ
Берлинъ, по направление къмъ морския градъ Щетинъ, при селото Нидерфино, и служи да съедини
р. Одеръ съ Хоенцолернския каналъ, свързващъ тая
р^ка съ водната система около Берлинъ. То представява единъ огроменъ асансьоръ, който вместо
хора и обикновени тежести вдига на височина 36
метра цели кораби и шлепове съ обща тежесть хи
ляда тона. Какво значи това, става ясно, като се
вземе предъ видъ, че най голъмитъ парни винтове,
съ които се прехвърлятъ стоки отъ корабите на
сушата или обратно, могатъ да вдигатъ отведнъжъ
най-много 150 тона. Съ разм-Бритв и товароподемностьта си тоя елеваторъ за кораби е най-голъмиятъ
въ света и съ право може да се нарече осмото све
товно чудо. Въ сжщность тукъ не се вдигатъ или
спущатъ само хиляда тона, колкото е максималната
тежесть на корабите и шлеповете, а още и басейнътъ, въ който се вкарватъ последните, за да бждать вдигнати или спустнати, който заедно съ вода
та тежи. 3300 тона. Или басейнъ и вода съ транспорт
но средство тежатъ наедно 4,300,000 килограма, кол
кото тежатъ около 400 вагона, натоварени съ стока.
Ц-влата конструкция на това величествено техни
ческо постижение е построена въ една грамадна бе
тонна вана дълго 112 метра, широко 335 м. и дълооко в ц Самата железна конструкция е 60 м. ви
сока, 27 м. широка и 94 м. дълга. Дъното на вана
та е иззидано оть желъзобетонъ и е дебело четири
метра; то лежи върху 9 грамадни колони, които достигагь
до 20 метра подъ земята. Басейнътъ се дви^ т Г а Г Т И наД°лепосреДствомъ 256 железни вжжета, всъко отъ които се състои отъ по 222 от
делни телове и е дебело 57, сантиметра. Тоя асан
сьоръ се движи съ 4 мотора отъ по 75 конски сили.
Преминаването на кораби и шлепове става по
теглеГ
т Г единъ
" " ^ корабъ,
" ^ "°се Р"приближаватъ
° д е Р ъ ^ е п о впо
е,
теглени, оотъ
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единъ изкуственъ ржкавъ и навлизатъ въ басейна,
който е напълненъ съ вода до равнището на канала.
Следъ това външниятъ край на басейна се затваря
плътно и се започва качването: нито капка вода не
капва отъ самия басейнъ. Качването и слизането на
последния трае само по 5 минути. Когато той стиг
не горе, отваря се вжтрешниятъ му край, какго и
оня на каналния мостъ, съединяващъ елеватора съ
Хоенцолернския каналъ; тоя мостъ е дълпъ-157 м.
Водата въ басейна и каналния мостъ е на еднакво
равнище. Корабъ и шлепове се изтеглятъ въ канал
ния мостъ и продължаватъ нататъкъ; басейнътъ и
мостътъ пакъ се затварятъ плътно, и басейнътъ се
спуща надоле. Преминаването на кораба и шлеповете
трае всичко 25 минути.

Цълата постройка е работена 8 години (отъ 1926
до 1934 г.) и е струвала 27'5 милиона германски
марки, т. е. надъ 900 милиона лева.
Пустната е въ действие на 21. мартъ 1934 год.
Преди тя да бжде построена, корабътъ и шлеповете еж
преминавали презъ 4 последователни шлюзи, при
всека отъ които еж били вдигани по на 9 метра
(на снимката една отъ техъ се вижда влево); обаче,
делото преминаване е траело 2 часа. За да се спечелятъ 1 ч. 35 минути, значи, е построенъ тоя грамаденъ и скжпъ елеваторъ — фактъ знаменателенъ
за значението на времето въ стопанския, техниче
ския и културния животъ на днешна Германия. Л
цялата постройка е блЪскаво свидетелство за уди
вителния германски технически гений.

ТРИ О П А С Н И ПРЕДПРИЯТИЯ
(Изъ морската война)

Блокадата на Северно море отъ англичаните,
известно е, прекжена връзката на Германия съ задморскигБ страни. Германскиятъ флотъ изчезна, като
че ли автоматически отъ всички чужди пристанища
и морета още отъ самото начало на Световната война,
за да се покаже отново едва следъ края й. Това
положение се отрази гибелно не само за Германия,
но и за нейните колонии, които, лишени отъ всъкаква
връзка съ майката-отечество и отъ достатъчно
средства за отбрана, оставаха на произвола на
еждбата. Въпреки запушването на Северно море
отъ англичаните, обаче, историята отбеляза редица
случаи, когато германски търговски кораби минаха
английската блокада, за да гонятъ далечното си
назначение. Следващите редове ни рисуватъ именно
историята на три пробни случая, на три смели и
опасни предприятия, въ които трима германски ка
питани обезсмъртиха името си.
*.
Още
въ
самото
начало
на войната
германски
стражеви кораби бъха пленили
въ Северно
море
и довели въ Вилхелмсхафенъ като морски призъ
английския търг. корабъ „Рубенсъ", 3.500 тоненъ.
Тоя корабъ беше първоначално пригоденъ за носене

на муниции и др. спомагателни материали за кръстасвачната ескадра на адмиралъ графъ фонъ Шпее.
Следъ морския бой при Фалкландъ, обаче, върховното морско командване реши да изпрати тоя
„пленникъ" въ далечно задгранично плуване, съ специално назначение. Решено бе „Рубенсъ" да бжде
изпратенъ въ германска Източна Дфрика (Танганайка),
за да занесе бойни припаси на колониалнитъ отбранителни отреди, чието положение отъ день на день
ставаше по-критично. Стъкменъ добре, подъ командата на запасния лейтенантъ Карлъ Кристиансенъ
(братъ на прочутия немски авиаторъ отъ Свът.
война—Кристиансенъ—днесъ командиръ на „ДО X*).
.Рубенсъ" напуща Вилхелмсхафенъ на 18-и февруарий 1915 г. и се впуска въ рискованото си далечно
предприятие. За кжде отива корабътъ? — това знае
само капитанътъ. Обслугата е смирена и послушна
Тя е съставена отъ доброволци, отъ които е поис
кана готовность за саможертва въ името на нацио
налните идеали, и на които е казано само това, че
корабътъ отива „въ далечно и опасно плаване съ
специална цель".
Капитанъ Кристиансенъ бъ оставилъ вече Вилхелмехафенъ нъкжде далече задъ себе си. Бодъръ
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на своя постъ, той имаше всичкото съзнание за нантъ Карлъ Кристиансенъ. Посрещнатъ отъ единъ
ГОЛЪМИТ-Б опасности, които неизвестностьта криеше колониаленъ офицеръ и група аскари, Кристиансенъ
за него, за това, че Сцила и Харибда не беха установява връзка съ местната главна квартира, от
нищо предъ стражата на гордия Албионъ, поста дето идватъ веднага санитари и прибиратъ ране
вена на неговия пжть, но нъкакво особено мистично ните, които биватъ настанени въ единъ местенъ
чувство — свързано съ смисъла на неговото соб лазаретъ. Между това, съкровището, което „Рубенсъ"
ствено име — го бЪ обладало и той твърдо вер- докарва отъ далечното отечество майка, бива разто
ваше въ крайния си успъхъ. Подъ маскировката на варено. То е възлизало на: 3 милиона патрони за
датски търговски корабъ .Рубенсъ* преминава ан пушки, 1000—10,5 с/м. гранати, 1000—8,2 с/м. гра
глийската блокада, безъ особени премеждия, бори нати, 6,000 гранати за леки б.с/м. лодъчни орждия,
се дълго време съ страшни бури, докато мине въ 3,000 снаряди за 3,7 с/м картечни орждия, голъмо
широкия Атлантически океанъ, кждето на всички число автом. пушки, одеала, бризенти, униформи,
поолеква. Тукъ вече плаването е гладко, безопасно, хранит. припаси, лекарства и разни санитарни при
монотонно. Но до кжде ли? Следватъ день, два, три, надлежности, които еж били отъ много голъма стойдесеть, четиридесеть—непрекжснато плаване всръдъ ность за туземнитъ войскови части. Капитанъ Кри
безбрежния океанъ и най-южния жгълъ на Черния стиансенъ, който биль сравнително по-леко раненъ,
континентъ все още е далечъ. . . На четиридесеть и следъ неколко седмично лежене въ лазарета, става
втория день отъ .своето излизане отъ родния брътъ отново на крака. Почувствувалъ се здравъ, той на
.Рубенсъ" достига носъ Добра Надежда', за да взе мисля да се завърне обратно въ Германия. Но какъ?
ме оттукъ курсъ северъ и нагази въ Индийския океанъ. Съ какво? „Рубенсъ" не можеше да му бжде повече
На 8 априлъ „Рубенсъ" достига групата о-ви Ко- полезенъ, вследствие на тежките повреди, които
морски (френско владение северно отъ Мадагаскаръ) англичаните му нанесоха. И той прибегва до една
и тукъ долавя за пръвъ пжть радиосигнали отъ хитрость. Подъ расото на хрисимъ монахъ, съ бла
кръстосвана Кбп1д5Ьегд". Последниятъ, следъ като по гочестивия Божи кръстъ на шия, той взема въ
топява английския кръстосвачъ „Пегасусъ" въ Ин единъ хубавъ день „сбогомъ" отъ Танганайка и
дийския океанъ, претърпява, авария въ машините и навлиза въ Трансваалъ (англ. владение). Миналъ
за да избегне дебнещитъ го мощни английски еди безпрепятствено англо-германската африканска гра
ници „Четамъ", „Веймаутъ" и „Дартмутъ", се вижда ница, той се лута дълго време насамъ и натамъ изъ
принуденъ да навлезе навжтре по течението на река английското владение, докато достигне глав. ж. п.
Руфиджи (Танганайка) и да се укрие. Планътъ на ка- линия на Южно-африканския съюзъ. Докопалъ се
питанъ Кристиансенъ е билъ именно тоя—да нагази до влака пжтуващъ на югъ, той успелъ да пропжвъ реката Руфиджи и тамъ н-Ькжде навжтре да тува „спокойно" до гр. Третория. Въ тоя градъ, обаче,
разтовари своя товаръ. Но сега, поради присжтствието (центъръ на търговия съ скжпоценни камъни) ан
на неколко английски кораби предъ делтата на ре глийските власти го залавятъ и арестуватъ. Кристиан
ката, (последните блокирали „Кьонигсбергъ" и сенъ е билъ разкарванъ дълго време нагоре-напращатъ монитори по следите му), той се вижда долу, разследванъ, разпитванъ и най-после мъстната
принуденъ да вземе друго направление, а именно власть решава да го експедира за Лондонъ. Пжтукъмъ о-въ Алдобря, кждето хвърля котва. Тукъ ма- ването за Лондонъ за него е истинско щастие. Въ
шинит-Ь, следъ петдесеть дневно непрекжснато пла английската столица нашиятъ .монахъ" бива изправане, биватъ подложени на основно почистване, венъ предъ воененъ еждъ, но последниятъ не намира
следъ което корабътъ отново вдига котва. На 13 въ него никаква вина и произнася оправдателна приаприлъ „Рубенсъ" се появява отново предъ устието ежда!. . . Сега вече разстоянието до Германия е зна
на реката Руфиджи, обаче, и тоя пжть не успЪва чително скжеено. . . Пленничеството на лейтенантъ
да навл-Ьзе по течението. Появяването на английския Кристиансенъ въ Англия е било доста дълго и мж-.
кръстосвачъ „Хиацинтъ" го подплашва и той се чително. Той се поболява доста сериозно въ лагера*
вижда принуденъ да дири убежище въ дълбокия —скроменъ монахъ всредъ толкова други пленници
заливъ Манза — разположенъ на 10 мили северно —но това пъкъ му помага да премине и последния,
отъ гр. Танга. „Хиацинтъ", обаче, тръгва по петите най опасния, етапъ на своя планъ, въ единъ моментъ
на „Рубенсъ" и скоро открива местонахождението на ожесточени боеве по Западния фронтъ. Благо
му. Току що спустналъ котва, корабътъ на лейте- дарение застжпничеството на некои духовни лица
нантъ Кристиансенъ бива обсипанъ съ маса снаряди въ Лондонъ, нъмекиятъ боленъ отъ носталгия „мо
отъ дебнещия го английски кръстосвачъ. Изпуска ли нахъ" бива изпратенъ за Швейцария, а отъ тукъ —
се такава хубава жертва?—„Хацианъ" скжсява все чрезъ допълнителна помощь—„честниятъ божи слуповече разстоянието, а снарядите се сипятъ като житель" достига германската граница и благополучно
градъ върху пълния съ снаряди и патрони корабъ, я минава!. . . Мечтата на лейтенантъ Карлъ Крикойто, между впрочемъ, е единъ отличенъ неподви- стиансъ е вече оежществена. . . Неговото дъло е
женъ прицелъ. Схващайки критичностьта на поло закржглено. . . Той извърши единъ действителенъ
жението въ момента, капитанъ Кристиансенъ дава
О, не!
заповець да се отворятъ потопителнитъ клапани подвигь! Но свършено ли е вече всичко?
на кораба и да се възпламенятъ намиращите се на далечъ не!—Завърналъ съ въ родината си, нашиятъ
палубата бжчви съ бензинъ и терпентинъ. „Рубенсъ" герои скоро оздравява, захвърля, разбира се, расото
бива обхванатъ скоро отъ стихиенъ пожаръ; освенъ и въ истинския си видъ се явява въ германския
това, той започналъ бавно да потъва. И когато адмираленъ щабъ, кждето, покрай описанието на
„Рубенсъ" се снишава значително подъ водолинията своята одисея, прави обстоенъ докладъ върху поло
си, англ. кръстосвачъ, смътайки, че съ неговата жението въ Източна Африка, английските владения,
жертва е всичко вече свършено — го изоставя и Индийския океанъ, Англия и д Р „ Тези сведения еж
изчезва. Отъ артилерийския огънь на „Хиацинтъ' били извънредно много ценни. Прибавени къмъ не
биватъ ранени неколко души на „Рубенсъ". Между говото ръдко геройско дъло, тъ му спечелватъ ви
тЬхъ е билъ сжщо така и нашиятъ смълъ лейте- сокото военно отличие .за заслуга" и чинъ капитанълеитенантъ. Скоро следъ това кап. лейтенантъ Карлъ
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Кристиансенъ получава назначение като адмиралъщабъ офицеръ въ специалната команда на адмиралъ
Хопманъ, кждето остава до края на-войната.
*
Окуражено отъ подвига на К. Кристиансенъ, гер
манското висше морско командване решава да из
прати и другъ корабъ съ сжщата цель, за сжщото
место (германска Изт. Яфрика). Изборътъ тоя пжть
тIОпада^ върху търговския корабъ „Дакъръ Хилъ"
(плененъ сжщо отъ англичаните) 2.650 тоненъ. Подъ
командата на зап. лейтенантъ Соренсенъ, корабътъ
бива снабденъ съ всичко необходимо за отпжтуването му и получава новото име „Мария". Товарътъ
и тоя пжть се е състоялъ отъ орждия, снаряди,
пушки, патрони и пр., и надъ всичко това — гра
мадно количество дървенъ материалъ за прикритие.
На 12. януарий 1916 год. параходътъ „Мария" напуща
Вилхелмсхафенъ. Подъ шведски флагь той преми
нава английската блокадна линия (отъ 13 до 17 януа
рий) и навлиза въ широкия Атлантически океанъ.
На 4. мартъ 1916 г. .Мария" достига носъ Добра
Надежда, следъ което поема курсъ североизтокъ
къмъ о-въ Мадагаскаръ. На 15 мартъ нашиятъ транспортъ на оржжие се намира некжде западно отъ
Комарскигв о-ви, като плава все така щастливо и
незабелязано отъ врага. На 17. мартъ лейтенантъ
Соренсенъ навлиза въ ВОДИГБ на германска Източна
Лфрика —залива Шуди, кждето уогвшно се осво
бождава отъ своя товаръ. Носените отъ него бойни
припаси и др. материали, общо надъ 1,500 тона,
бивать разтоварени и разпратени по принадлежность.
Съ това мисията на .Мария' е изпълнена. Л сега
какво да се прави? — Капитанъ Соренсенъ се дълго
колебае; докато най-после решава да върне кораба
обратно въ Германия. Но какъ, когато нъма вжглища?
Той ще кара машинитв съ дърва, а такива тукъ
Господь далъ въ изобилие. Започватъ трескавите
приготовления за обратния пжть. Отъ девствените
африкански лесове биватъ докарани грамадни коли
чества дърва — двигателна сила за кораба. Пред
приема се основно почистване на котли и машини.
И когато всичко е било вече готово, за да отблъсне
кораба, на 11 априлъ 1916 г. рано сутриньта, предъ
германския африкански брегь край Шуди се появяватъ три английски кръстосвани, които откриватъ
безпощаденъ огънь срещу бившия свой съотечественикъ—„Дакъръ Хилъ", сега „Мария". Казваме безпо
щаденъ, защото корабътъ получава отъ английските
броненосци не единъ, два, петь или десеть снаряда,
а 1861 Голвмо число отъ които, подъ водолинието.
«направили „Мария" на решето, английските бойни
единици си разотиватъ, но вместо ТГБХЪ не закъсняватъ да се появатъ други техни събратя. На 22 ап
рилъ, на връхъ Великдень, предъ германския брЪгъ
се появяватъ нови 5 англ. бойни единици, които
сжщо пробвали точностьта на своята стрелба по
нъкогашния „Басге НШ" — За щастие, въпреки гол-ЪмигЪ опустошения — които англичаните нанесли
на кораба—положението на машинитв му не било
безнадеждно. Капитанъ Соренсенъ започналъ отново
да почиства, кърпи и строи и въ една хубава април
ска нощь напуща Танганайка, за да поеме обратния
пжть къмъ далечното отечество. Много оставало
още да се поправя върху кораба „Мария", но тая
работа той оставилъ за откритото море. Корабътъ
минава наистина благополучно и тукъ линията на
английските стражеви кораби, и когато се почувствувалъ вече въ безопасна зона, въ широкия океански
просторъ, всички се заематъ отново съ поправката
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на вредите, нанесени отъ артилерийския огънь на
врага. Затулени биватъ нъкои пробойни, възстано
вени много отъ надстройките, построени — редица
кжщурки отъ дърво върху палубата за жилища и
пр. За нещастие, голема часть отъ обслугата на „Мария"заболява отъ тропическа треска, една жестока
болесть, която—дошла неканено на гости върху ко
раба, не си отишла безъ жертви: вгориятъ машинистъ
и единъ морякъ умиратъ, за да намърятъ гроба си
вср^дъ широката морска пустиня. При това правилниятъ ходъ на машините започналъ да отбелязва
„зас-вчки", едно нещастие никога не идва само. Ка
питанъ Соренсенъ вижда добре, че при тия условия
той не би могълъ да иде много напредъ, затова
взема източенъ курсъ къмъ о-въ Ява, съ намере
нието тукъ да поправи по-добре кораба си и да го
върне обратно въ Танганайка. Плавайки подъ хочандски флагъ, Соренсенъ среща единъ англ. воененъ
корабъ и го отминава спокойно. На 13 май той
стига въ пристанището Батавия (о-въ Ява) и спуща
тукъ котва. Осжществяването на неговото намере
ние, обаче, се оказало невъзможно, поради редица
затруднения — направени му отъ МЪСТНИТБ власти
и главно съпротивата на нъкои влиятелни английски
мастни фирми. Да напустне Батавия съ кораба си и
после за другаде било сжщо тъй невъзможно. Пре
биваването му въ столицата на богатото холандско
малайско владение сжщо ставало угнетително, поради
подозренията, които е будело у властите. И тогава
кап. Соренсенъ решава съ най-леката възможность
да напусне о-въ Ява. Той се снабдява съ една седемь метрова китайска гондола и на 22 августь 1916 г.
съ трима души германски моряци отъ обслугата на
„Мария", се откжсва отъ холандския о-въ, като поема
къмъ американското тихоокеанско владение Манила.
кждето стига следъ дълги и мжчителни приключения.
Следъ известенъ престой тукъ, Соренсенъ усп-вва
да се промъкне и настани незабелязано на борда
на единъ американски параходъ, който пренасялъ
войски. Откритъ въ Хонолулу той бива върнатъ
обратно въ Манила, разпитванъ, разследванъ, затворенъ, а следъ това изпратенъ въ Санъ-Франциско.
Отъ Санъ-Франциско лейт. Соренсенъ бива интерниранъ въ пленническия лагеръ „Рогг. Боидюз" въ
Солтъ-лайкъ-сити, кждето остава до месецъ юний
1919 година. На 20 юлий 1919 г. той е билъ щастливъ да поздрави отново съ радостъ скжпия брегь
на отечеството си Германия и да се завърне въ
родния си градъ Фленсбургъ. Неговите приключения,
както и тия нз кап. Кристиансенъ, еж извънредно
пъстри, богати и интересни.
*
Третиятъ германски корабъ, който отива въ
опасно задгранично плаване презъ Световната война
—натоваренъ съ орждия, гранати и пушки—е спомагателниятъ кръстосвачъ „Либау". По подобие на
първите два (КиЬепз и Баете НШ) и той е бившъ
търговски параходъ — плененъ отъ англичаните.
Въ отличие отъ ТБХЪ, неговото местоназначение не
е германска Източна Яфрика, а—Ирландия. Корабътъ
.Либау" ще тръбва да занесе муниции на ирланд
ските революционери, които готвять въоржжено
въстание противъ английското господство и преследватъ извоюването- на свободата си. Германия
има всичкия интересъ да подкрепи единъ подобенъ
смутъ — посръдъ войната — върху английскитъ
острови. Всичко това за нея е добре дешло. И за
това — съгласно едно споразумение, постигнато от
преди въ Берлинъ съ водача на ирландските рево-
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люционери, Съръ Роджерсъ Кеземанъ, германското
правителство изпраща въ началото на месецъ мартъ
1916 г. кораба „Либау", пъленъ съ пушки, патрони
и др. за Ирландия. За командиръ на кораба е назначенъ запасния лейтенантъ Шпиндлеръ (отъ Норддойчерлойдъ). Подъ шведски флагъ „Либау" минава
английската стража въ Северното море и достига
благополучно установеното въ споразумението место
на ирландския брътъ, кждето е требвало да бжде
посрещнатъ. За големо очудване на капитана, обаче,
отъ хората на Съръ Роджерсъ не се явява никой.
Защо ли? — предатели е имало презъ всички, вре
мена и навсЬкжде, те не липсвали и въ средите
на ирландските бунтовници. Проектираното въста
ние било издадено и всички заподозрени ирландци,
включително и водача, биватъ своевременно аресту
вани. Дългото и напраздно чакане отегчава лейт.
Шпиндлеръ. Той подразбира, че въ Ирландия е
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„станало н^що" и затова решава да се впусне въ
кръстосвачна война изъ океана. Той напуща ирланд
ския брЪгъ, взема курсъ на западъ, но едва нагазилъ широкото море бива пресрещнати и обграденъ отъ целъ отредъ английски" торпедоносци,
които му заповъдватъ да ги следва къмъ пристани
щето Куинстаунъ (базата на корабите-примки
презъ войната). Не можейки да се противопостави,
„Либау" се подчинява и тръгва наистина за Куин-*
стаунъ. Обаче, още преди да влезе въ пристанището
лейтенантъ Шпиндлеръ решава да прати на морското
дъно своя спомагателенъ кръстосвачъ — заедно
съ тъй ценния му товаръ — вместо да го предаде
въ рлщегв на врага. Така и станало. Корабътъ
„Либау" бива потопенъ предъ очите на англичаните,
а Шпиндлеръ и хората му се спасяватъ, за да се
завърнатъ живи и здрави отново въ отечеството си,
следъ свършването на войната.
Отъ немски: Д. Марковъ

ШАРКО

Е д н а д о с т о й н а о м ъ р т ь в с р Ь д ъ о к е а н а . Т р а г и ч н и я т ъ к р а й на „Роигдио! р а з ?"
Презъ една ужасна бурна нощь наскоро, объркалъ
фаровете, единъ корабъ се натъкна и разби въ ПОД
ВОДНИТЕ скали край западните брегове на о. Ислан
дия. Само единъ отъ екипажа достигна брега.
Останалит-Б се бориха и намъриха смъртьта въ
студените пазви на пенливите северни вълни. Една
борба между живота и смъртьта край спасителния
скалистъ брегъ . . . Една драма всръдъ морето като
толкова други. И, все пакъ, трагедията не мина само
отбелязана въ регистрите за обикновените корабо
крушения.
Новината обиколи света, предизвиквайки ис
крени съжаления презъ границитЬ. Защото разбитиятъ въ скалитъ корабъ е „Роигяио! раз?", и съ
него загина единъ смътть изследователь на поляр
ните. морета. Франция оплаква единъ голЪмъ свой
синъ, културното човъчество загубва още единъ добъръ човеколюбецъ и смЪлъ ученъ — Жанъ Шарко!
Жанъ Шарко е билъ редко симпатична личность.
Синъ на прочутия французки л-вкарь специалистъ
по нервни болести и психиатрия отъ миналото сто
летие д-ръ Шарко, описанъ тъй блескаво отъ Лкселъ Мунте въ „Санъ Микеле", самъ той следвалъ
и завършилъ медицината подъ грижитв на Пастьоръ. Професията си като медикъ упражня валъ
съ усърдие и редка доброта въ парижките бол
ници, гдето достигналъ до шефъ на клиника.
Гол^вмъ любитель на морето и приключенията,
той се особено пристрастилъ къмъ тЬхъ презъ
време на едно пжтешествие въ Регое съ проста
платноходка за 5 души. Отъ тоя моментъ оставилъ
медицината и, подмамванъ отъ примера на голе
мите мореплаватели, се отдалъ на морски изслед
вания.
Първата си антарктична експедиция направилъ
презъ годинитЬ 1903—1905 на борда на „Ргапса1з"—
малъкъ корабъ, построенъ съ всенародна подписка,
открита отъ вестникъ „Матенъ". Той пропжтувалъ,
откривайки хиляда километри нови земи. По-късно,
въ 1908 г., Жанъ Шарко построилъ по свои пла
нове новъ корабъ, хубавъ, дървенъ тристожеръ съ
вЪтрила и помощни двигатели, поляренъ типъ,
истински моделъ за морски научни изследвания —
„Рошчзио! раз?" Макаръ слаботонаженъ — 449 тонъ,
42 м. дължина, 9 м. широчина - и съ малъкъ еки-

пажъ, той показвалъ отлични мореходни качества и
билъ гордостьта на Шарко, който го обзавелъ като
за свое жилище. Наистина, той бивалъ много почесто на неговия бордъ, всредъ ледовете и разпъненитв вълни, отколкото по широкит^ булеварди
на Парижъ.
Презъсжщата година „Роигяио1 раз?" напустналъ
Сенъ Мало и до 1910 г. изследвалъ антарктичнитв
области южно отъ Америка, снимайки точна карта
на тия южни области отъ архипелага Ра!таг до зе
мята Спагсог, южно отъ ВеШпдзЬипзепЪвото море.
Преминали по дължината на земя Яделаида, забра
вена отъ 1822 г., открили залива Магдиепге, стигнали
островите ЕМзсое, после островъ Регегтапп, кждето
десеть месеца „Роигрио1 раз?" останалъ вкованъ въ
ледените планини, спирайки ВСБКО движение. Докторъ Шарко и неговите другари използували това
принудително пленничество, което траяло до края
на ноемврий 1909 г., въ научни изследвания и съ
биране на колекции, заради които корабътъ билъ
превърнатъ въ истинска лаборатория.
Следъ две годишни изследвания и плодоносни
открития вРоигяио1 раз?- върналъ отново, на 5 май
1910 г., експедицията Шарко въ Руанъ. Франция
посрещнала триумфално достойния си синъ. Кора
бътъ билъ ескортиранъ отъ два торпедоразрушители и окичени съ знамена яхти. Представители на
правителството посрещнали Шарко и спжтницитв
му и ентусиазирана тълпа ги акламирала.
Но стариятъ морякъ не можелъ да стои за дълго
на твърда земя, далечъ отъ страстьта си — морето,
научнитв изследвания и приключенията. Той продължилъ великолепните си пжтешествия съ плаващата
си лаборатория, отнасяйки чудни сбирки, съвър
шено нови научни етюди, екземплярни метеороло
гични наблюдения и изследвания по мореплаването,
каквито никой другь преди него не е можалъ да
събере.
«Неговото сътрудничество въ изследване на дъ
ното на Гасконския заливъ и етюдитъ му за рибо
ловните зони показаха големия му талантъ на геоЧп
7^ П с И Ш а Г Ь ФРанЦУЗкитЬ вестници за н е г о . . Презъ 1926 г. Академията на науките го избра въ
отд-вла на свободнитъ академици съ 51 гласа отъ
66 гласували - фактъ почти единственъ въ исто-
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1е
рията на това научно дружество. Той наближаваше
170 г. Тая експедиция, която привършваше по край
Iбрежието на Исландия, требваше да му е послед
ната. Като Блосвилъ, като Ямундзенъ — тия големи
и
моряци загинали на море, като приятеля си Скотъ,
ь,
той намери великолепната си смърть, тъй както я
желаеше".
.
Д-ръ Шарко оставя неизличими спомени, между
,у
близките си сънародници, като ЧОВ-БКЪ съ рЪдко
о
добро сърдце, и ескимоситъ- отъ полярните области,
л,
чийто незамънимъ приятель и защитникъ е билъ.
ь.

Науката завинаги ще го впише на почетна страница.
Единствениятъ преживелецъ на страшната драма,
морякътъ Йопсенъ Годинекъ, разправя, че отнесенъ
отъ ВЪЛНИТЕ отъ борда на кораба, за последенъ
пжть вид-Ьлъ Жанъ Шарко до край заловенъ за
кърмовото колело — до край твърдъ морякъ, В Б ренъ на своя старъ приятель—кораба си ,Рои^ио1
раз?"
Колко тжженъ епилогъ на едно голямо дъно!
Но колко достойна за живота му смърть!
Превелъ: М. Д-въ.

НашитЬ басейни

Ж и в о т ъ и дейность на Б.Н.М.С.
По случай раждането на Н. Ц. Височество престоло
наследника Князъ Симеонъ Търновски между ГБХНИ Вели
чества Царя и Царицата и Г. У. Т. бъха разменени следнитъ телеграми:
Петъръ Стояновъ
Председатель Български Народенъ
Морски Сговоръ
Варна
Царицата и азъ благодаримъ сърдечно вамъ и
на членоветЪ на Сговора за хубавитЪ поздрави и благопожелания, които ни отправяте по случай рожде
нието на Престолонаследника.
20. VI. Двореца София,
ЦНРЬТЪ
Негово Величество Царя
София

Раждането на наследния Князъ носи свътли надежди
и радость на цълокупния български народъ, който вижда
въ негово лице покровителствената дъсница на сждбата и
СВОИГБ идеали. Изпращаме на Ваше Величество, щастливия*
родитель, най-сърдечни поздрави, като молимъ Всевишния
да закриля царствения младенецъ, който да крепне за
Ваша гордость и за щастие на Родината. Морска Бълга
рия възторжено го поздравява чрезъ Ваше Величество.
№ 369., 16. VI. 1937 г. Варна.
Председатель Морския Сговоръ
Петъръ Стояновъ
Нейно Величество Царицата
Двореца София.

•Трепетното очакване на цълокупния български народъ
придружаваше Ваше Величество въ трудната майчина обязаность, съ която донесохте радость на царското си семей
ство и цЪлата Родина. Отъ името на Българския Народенъ
Морски Сговоръ поднасямъ поздрави за щастливото Ви
освобождение и пожелание за добро здраве на Ваше
Величество щастливата майка и наследния младенецъ,
гордость на народа.
№ 370, 16. VI. 1937 г. Варна.
Председатель
Петъръ Стояновъ

Изъ живота на басейна на Ломския ни клонъ

Г. У. Т. въ заседанието си отъ 23 юний т. г. утвърди
управителните тъла на следнигв клонове;
Лонъ: Председатель — Георги Нановъ, директоръ на
Б. Т. Б., подпредседатель—Никола Г. Филиповъ, секретаръ
—Петъръ В. Захариевъ, касиеръ — Цвътко Калпакчиевъ,
домакинъ—П. Панайотовъ.
Пров-врителенъ съветъ—Нндрея Моневъ, директоръ на
банка Български Кредитъ, Ц. Ц. Тодоровъ, аптекарь и
Янгелъ Пиронковъ, тьрговецъ.
Червенъ бр*гъ: Председатель — Петъръ Г. Петровъ,
подпредседатель — Петко Панчевъ, касиеръ — Петко

Стр. 120
Христовъ, секретаръ — Славейко Ив. Савчевъ, съветникъ
—Тодоръ Цековъ.
Провърителенъ съветъ — Божко Семковъ, Христо Дуковъ и Иванъ Кировъ.
Пл-Бвенъ: Провърителенъ съветъ — Борисъ Поповъ,
полковникъ о. з., Христо Бърдаровъ, чиновникъ въ Б.З.К.
Банка, Димитъръ Еневъ — чиновникъ.
Организацията на детскитъ морски лътовища на
клоноветъ на организацията е въ разгара си. Клоноветъ
Пловдивъ и Ямболъ ще лътуватъ, както и въ миналото,
въ Созополъ, а клоноветъ отъ северна България—въ Варна.
Раздаването на училищата въ Варна за лътовища е пре
доставено отъ Варненската община на Г.У.Т.
Плъвенскиятъ клонъ на организацията ни е изплатилъ напълно задължението си по собственото му лътовище въ с. Галата до Варна. Лътовището се ремонтира
за предстоещия сезонъ, когато ще лътуватъ две см-Ъни.
На 4 юлий Русенскиятъ ни клонъ е организиралъ ек
скурзия по р. Дунавъ съ параходъ „Осъмь". Въ екскур
зията еж заминали 140 души. Параходътъ е заминалъ по
течението на р-вката и въ Тутраканъ екскурзиантите еж

МОРСКИ СГОВОРЪ
били поканени да посетятъ града, като еж били много
любезно приети, както отъ ромънскитв власти, така и отъ
мъстното население. Въ задушевна атмосфера екскурзианТИГБ еж прекарали единъ приятенъ денъ и се завърнали
въ Русе.
На 11 юлий сжщата екскурзия е била предприета до
Силистра. • Заминали еж 320 екскурзианти съ параходъ
„Витъ". Екскурзиантите еж били поканени да посетятъ
града, кждето еж стигнали къмъ объдъ. Любезнитъ хазяи,
власти и мъстно население, еж задържали парахода до
късно следъ объдъ. На парахода е имало задушевна
приятелска сбирка, следъ която той заминалъ съ пожела
ния за нови приятелски срещи.

Излетътъ на Русенския клонъ на Б.Н.М.С. по
Въ Силистра.
.

Дунава.

Плановетв за постройка на детско морско лътовище
на Ломския ни клонъ еж утвърдени. Постройката на лъ
товището ще се започне презъ настоящия сезонъ. Търгъть за отдаване на постройката на предприемачъ ще се
състои на 24 юлий въ канцеларията на Г.У.Т.

Излетътъ на Русенския клонъ на Б.Н.М.С по Дунава.
Предъ Тутраканъ

• "°*лонтес«™"
екскурзия прек 1937 г.
предъ червата се. СтеЛаиъ въ
. , Цариградь
Цариградь
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* 4 " К о л о н и а л н и владения на
корабоплаването презъ 1936 г. —Н. Бакаловъ. 7. Едно чудо на германското съ б^* С к о Р ч е в ъ - 6 - Корабостроението и
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Дружеството поддържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
и Дунава до севернигв европейски страни: Франция, Англия, Белгия, Холандия,
Германия, Дания и пр.
Освенъ тая континентална линия, която се поддържа съ три първокласни
линейни параходи типъ .Родина", дружеството поддържа редовни и извънредни
линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Тур
ция, Гърция, Италианските острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
като се посещаватъ попжтнитъ пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Александрия, Портъ Саидъ и Пирея.
Тия последни пжтувания даватъ възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни
най-много и съ разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване
въ страната за сжщото време, да се видятъ останките и паметниците на всички
древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ
които паметници, по своята величественость и художественость, еж още недостигнати.
Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокъ, се извършватъ съ големи и луксозни пара
ходи, типъ — „Царь Фердинандъ" при всички удобства за приятно и неусетно пжтуване по морета,
които сьдържатъ безподобни природни красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мряморно море, ДарданелитБ
и осеяния съ острови Архипелагъ, много отъ коитр се изцигатъ на хиляди метри надъ морската по
върхности.
Последното пжтуване дава възможность да се посетятъ и всички свети места на еврейската,
християнската и мохамеданската религия.
, Никое друго пжтуване не може да' даде толкова големо разнообразие на неизгладими впеча
тления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговитъ най-всестранни прояви отъ нача
лото на човъшката история до днесъ.
Дружеството поддържа редовни съобщений, два пжти презъ седмицата, и между всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния и бързоходенъ параходъ яЕвдокия".
Освенъ горнитъ редовни линии, дружеството презъ ПЪТНИТЕ месеци прави и извънредни пж
тувания отъ Варна д о Цариградъ съ параходИтъ „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" с ъ пре
стояване въ Цариградъ три цъли дни.
Пжтуването между дветъ пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Презъ СЖЩИТБ лътни месеци п/х „Евдокия' плава крайбрежно по специално разписание, съ
намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ цълото българско крайбръжие
въ течение само на 36 часа.
И при екскурзиитъ до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до
Лхтополъ и обратно, пжтницитв нощуватъ на параходите и, ако желаятъ, могатъ да получаватъ и
храната си тамъ на сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабитъ на Бъл
гарското търговско параходно д-во, редовни и извънредни, еж дадени въ отдъленъ проспектъ, който
се намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ при
поискване и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ.
I. Ценитъ на билетитЪ за Александрия съ редовните съобщения, които се поддържатъ два
пжти въ месеца съ параходите .Бургасъ- и М. Фердинандъ', само отиване или само връщане, безъ
ХрЗНЗ) СЖ I

•
I
•

I
I

. . .

I класъ — 3915; II — 2915 и III — 1915.
Презъ ПЪТНИТЕ месеци, отъ 1-и юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за
отиване до Александрия и връщане съ същия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на
престоя на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва»и««> врепе
I класъ - 6015 лв. II — 5015 и III — 4015, лв., включително и храната
II. Ценитъ на билетитъ по нашето крайбръжие отъ Варна до Лхтополъ и обпатно
съ пх „Евдокия', по пътното разписание, отъ 15-Ч май до 15-и
а ^ З я . ^ ^ ^ ^ ^
въ Царево въ помъщенията на съответната класа — еж:
"раво на нощуване
I класъ лв. 300; II — 240 и Ш — 170 лв. безъ храна
III. Ценитъ на билетитЪ до Цариградъ и обратно, съ п/х „Царь Фердинандъ" и Б^гасъ"
презъ ЯЬТНИГБ месеци, съпрестои^ъ Цариградъ три дена и нощувайГ на п а м х о ^ Ь « • " Б у Р Г а С '
I класъ отъ лв. 2100 до 1600 споредъ положението на местата
И°*ОЦИГБ, еж
II .
. . 1550. „ 1150
.
.
мъстата
III . . .
700
*
За храната се плаща:
по Александрийската линия: закуска — 22 лв. обедъ — 70
и вече
дневенъ абонаментъ по 150 лв.
'
Р* — 70 лв. а пъленъ
По
крайбргъжието
отъ
Варна
до
Лхтополъ
и
обратно,
презъ
л*
До Цариградъ и обратно, презъ пътния сезонъ, само съ парахопит-ь
т » и ,4,
Т п р а впъленъ
ятъ
абонаментъ
закуска,
обедъ и 126
вечеря
лв. за целото пжтуванI
«ЬТНИТБ
дневенъ
се плащаотъ
дневенъ
абонаментъ
лв. —
или80общо
_ А%?месеци,
°
екскурзии
При редовнитть
пжтувания—•—^ ъсъп/х
п/х.СВДОКИЯ"
.Евдокия"к ркрайбръжнп
при
рнииапигшо
плтуаипия
а й б р е ж н о гвИИ„ „ = „
обедъ и вечеря по 50 лв., пъленъ абонаментъ — 100 лв.
плаща за закуска 15 лв., а за
Намаления: правятъ се само отъ редовнитъ тарифи, за о™ пяцо .,
за групи по-голъми
голъми отъ 25 души — по споразумение. г ^ ' а о г и в а не и връщане предплатено 15#,

