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ГОДИНА IV.—-БРОИ 10.
Варна, Декемврий 1927 година.

Тлавенъ редакторъ:
Сава Н. Ивановъ.
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ПРОГРАМА
ЗЯ КОНКУРСЯ НЯ БЪЛГЯРСКИЯ НЯРОДЕНЪ
МОРСКИ СГОВОРЪ ЗЯ НЯПИСВЯНЕ ЦИКЪЛЪ
ОТЪ МОРСКИ ПЪСНИ.
1. Обявява се конкурсъ за написване единъ цикълъ отъ 4—5 стихо
творения — пътни, които да иматъ за съдържание морето, стремежа и
любовьта къмъ него, живота на моряцигЬ и сроденъ сюжеть.
2. ГТБСНИТБ трЪбва да бждатъ куплетирани и да иматъ строго рит
мична форма. Желателно е едната отъ тъхъ да има формата на маршъ
или химнъ.
3. Въ конкурса може да вземе участие ВСБКИ българинъ.
4. Тр-Ьбва да се представятъ написани специално за конкурса и неиздавани до сега творби.
5. ПБСНИТЪ тр-вбва да бждатъ представени най-късно на 1-й мартъ
1928 год. въ Главното Управително Тъло на Б. Н. М. С. — Варна — ул.
„Царь Борисъ" № 6. Т Б тръбва да бждатъ написани на пишуща ма
шина и да носятъ мото, а въ отдвленъ запечатанъ пликъ, скрепенъ съ
мотото и приложенъ към-6 тЪхъ да се представи името на автора.
6. За преглеждане на представените пъсни, се избира комитетъ —
жури оть 5 члена, дзама отъ които се посочватъ отъ Главното Управи
телно ТБЛО на Б. Н. М. С, двама отъ писателския съюзъ — София и единъ
отъ Министерството на Народната Просвъта.
7. За най-хубавия цикълъ се опредъля награда 5,000 лева. Премираниятъ цикълъ стаза пълна собстаеность на Б. Н. М. С.
8. Журито избира най-хубавитЬ отъ непремиранитъ пъсни и ги препоржчва за отпечатване въ сп. „Морски Сговоръ" срещу хонораръ, съ
гласно правилника на Б. Н. М. С.
Варна, 28.ХП927 г.

Отъ Г. У. Т. на Б. И. И. С.

Съ настоящия брой се завършва 1У-та годишнина на списанието „Морски Сговоръ." Книжка № 1 и
останалигЪ книжки отъ новата У-та годишнина на списанието ще се изпращатъ само на предплатилите або
намента си за 1928 година. Нбонамента за 1928 год. е: за България 140 лв., а за чужбина 170 лв. Побързайте
съ изплащането на*абонамента си за 1928 година! Членовете на Б. Н. М. С. да побързатъ да изплатятъ член
ския вносъ за 1928 год. за да получатъ списанието на време.

Получи се въ редакцията ни една брошура
съ извадки отъ илюстрования романъ — „Любов
ната мечта на Наполеона" — отъ Р. Хайманъ. Ро
мана се издава на брошури отъ Книгоиздателството
Ал. Паскалевъ, София, улица „Гурко" № 15. (Телефонъ № 779; телеграф, адресъ: Книгопаскалевъ).
Съдържание:
Всемирниятъ полубогъ Наполеонъ чрезъ воен
ния си и държавнически гении и могжщата си воля
.е сложилъ въ нозетв си сждбинитъ и коронигв на
свъта. При замахитъ на меча му се чуватъ тръсът
цитъ на стария свътъ. Съ меча си той насажда
новъ редъ. п. е стигналъ на ония висоти, на коиго >
не е възлазялъ никой до него. Той има и може
всичко. Н. е искински приятель на съпругата си
Жозефина. Той може, оженилъ се за дъщерята на
царствующа особа, чрезъ наследникъ да закрепи
узурпираниятъ отъ него тронъ.
Но на недосегаемигъ върхове на величие и
сила, той се чуствува духовно осамотенъ безъ Мария
Валевсна и мечтае за тихъ семеенъ кжтъ съ лю

бимата си. (Исторически М. Валевска е полякиня,
при-срещата й съ Н. 18 годишна жена, ръдко
скромна, красива и патриотка).
Н. единствено нея обича, защото тя храни
къмт> него една безпредълна и чиста любовь — не
не отъ суета и амбиция и той чувствува това.
;Но държавническото чувство на великия човъкъ му диктува друго.
Валевска е женствена, нъжна, отдаваща се
съ цълото си сжщество на любовьта си и любовНИГБ конфликти, а Наполеонъ е царственъ ликъ,
излянъ отъ бронзъ, неподаващъ се на изменения,
създава д ъ с а м ъ сждбини. ' :
П все пакь безъ Н. да признава това, Валев
ска и полското общество му влияятъ — подъ това
влияние у него зрее мисъльта да смаже Русия
(за да спаси Полша) и почва грандиозниятъ походъ
въ безпределната Руска земя и идва страшната
катастрофа за Наполеона.
И тая истинска и жива любовна И историческа
драма е нарисувана на фона на великитЪ истори>
чески събития и войни.
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Гоаишенъ абонаментъ:
за България . . 120 лева
за чужбина. . . 150лева

ОтдЪленъ брой 15 лева.

Урежда
Книжовно-Просвътния ОТД-БЛЪ
Главенъ редакторъ:
Сава Н. Ивановъ.

Г. Хр. Енчевъ.

ПО МОРЕ.
Съ писъкъ чайкитЬ прелитатъ
надъ спокойното море,
и гласа имъ бавно мре,
две стихии де се сплитатъ.
*

Бавно спускатъ се веслата,
кротко плиска се вълна;
слънчевата свътлина
трепка въвъ далечината.
*

Ведро небо се оглежда
въвъ зелената вода;
само лодката следа
—леки пръски — произвежда.

И въ тая необятность
колко много тишина! —
съкашъ приказна страна,
възблънувана въ самотность.

ПРИКАЗНА.
Остави лопатитъ на мира,
котвата спусни въвъ гълбинитъ;
кротко еж притихнали вълнитъ,
дневний шумъ въ въздуха умира.
Звездна вечерь пада надъ морето,
синина обвива ширь безбръжна;
вслушай се въвъ приказката нъжна,
що разказватъ звездитъ въ небето:
„Надъ разцъфналия брвгъ
щомъ угасне сетний лжчъ
и притихне вс^ки глъчъ
и въ настжпилйя мракъ
трепнатъ на небо звезди,
месецъ заблъсти всръдъ тъхъ, —
понесе се кръшенъ смъхъ
надъ кристалнитъ води.
Хубавитъ дъщери
на безбръжното море,
дето всъки вопълъ мре
и величие цари,
милватъ лунните лжчи,
кротко ги люлей вълна

и съ зелена светлина
греятъ гвхнитъ очи,
катъ отронени звезди;
въ свилената имъ коса
блъскатъ капчици роса
отъ кристалнитъ води.
Устни — чужди за тжга,
чакатъ нъчия целувка
и жадува за милувка
разнежената снага; —
и въ припадналия мракъ
понесе се кръшна пъсень,
нея слуша я унесенъ
замечтаниятъ морякъ.
Силна го влече мечта
да се спусне въ гълбинитъ;
не единъ морякъ вълнитъ
еж приемали въ нощьта:
. . . Устни, чужди за тжга,
руменъятъ отъ целувки,
и топи се въ милувки
разнежената снага,
до когато първий зракъ
въ пурпуръ пламне на небето
и пропъди вс^ки мракъ. . .
Тъхъ погребва ги морето.

Стр. 2

Морски Сговоръ

Год. IV. Брой 10

Русенското пристанище въ 7 часа сутриньта на 13. IX. 1927 г. — Деня на заминава
нето на екскурзиянтигЬ за Тутраканъ и Силистра.
Г. Панчевъ.

РУСЕНСНИЯ НЛОНЪ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕ НЪ МОРСНИ
СГОВОРЪ ВЪ СИЛИСТРА И ТУТРАКАНЪ.
По инициативата на енергичната Госпожа Пучеря, жена на бившия префектъ на Силистра —
сега сенаторъ въ Румънския сенатъ — Ташко Пучеря, на 31 юли т. г. бъ устроена екскурзия до
Русе въ полза на сирацитъ отъ войната.
Съ румънския параходъ „Аврамъ Янку" при
стигнаха и бъха радушно приети въ Русе 800 души
граждани отъ Силистра и Тутраканъ, и останаха
доволни отъ вниманието и гостоприемството, което
имъ се указа. Русенци бъха поканени да върнатъ
посщението на Силистра и Тутраканъ.
Инициативата за него се падна на Русенския
клонъ отъ Българския Народенъ Морски Сговоръ,
който веднага се заг съ подготовката и урежда
нето на това Д-БЛО. Следъ дълги мъчителни чакания,
на 16 септември се получи бързата покана за 17, 18
и 19 септември.
На 17-й още въ 7 часа сутрмньта на*Русенското пристанище се трупаха стотици хора, макаръ
че корабите щъха да заминаватъ едва въ 12 часа.
Въ 111/г часа вече всички билети бъха разда
дени. „Витъ" бавно се спуска по течението, залепя
се до понтона, грабва ИЗПОТИЛИТЕ и измъчили се
в ъ надпреварване 300 пжтници за Силистра и се
отстранява да стори мъхто на „Искъръ", който чака
да вземе своя д Ьлъ. Тукъ се качватъ и 59 души
за Тутраканъ.
Сирената на „Искъръ" извъстява ч ; е готовъ,
двамата ръчни братя махатъ съ знамената си на ХИ
ЛЯДИТЕ изпращачи, навеждатъ глава и мълчаливо
тръгватъ надолу. Остава „Цибръ" да товари — .
пжтя му бъ само до Тутраканъ.
Тритъ български първенци на Дунава минаха
с. Мартенъ и предъ. тъхъ се показа златоносното
Рахово. Заминаватъ го мълчаливо и бързо. Плъзватъ се край носа на Бакиритв, а срещу опаш
ката на тия три острова на българския брътъ се
вижда висока дървена кула на която се очертаватъ
три полуразнебитгни пода.

Това е българския л-втенъ пограниченъ постъ,
а до него ромънската граница. ПЖТНИЦИГБ СЖ уве
домени за нея. Много отъ ТБХЪ, жени и дъща не
минавали граница, ставатъ на крака и като че ли
очакватъ нъкакъвъ трепетъ при влизането въ чуж
да тгритория. На тразерсъ на кулата сме. Заскърца
на мачтата едно колелце и виждаме какъ румън
ското знаме бавно се изкачи на мачтата и развъ*
тритъ си цвъта . . . Тука е вече чужда вода, чуж
да територия. Мълчание обладава, всички.
„Искъръ" и „Витъ" се гонятъ надолу. Между
пжтницитъ има и такива, взели участие в ъ боеветъ при Тутраканъ, Силистра. Чуватъ се възпоме
нания: ето на тоя баиръ бт±ше . . . а тамъ. . . Пос
ле преминахме до оная гора . . . Нъма злоба в ъ
тия спомени. Съ миролюбивата си и гостоприемна
душа българина отиваше на гости на бившия си
врагъ. Той съ пълно довърие спокойно чакаше
неизвестния приемъ.
Не мина много и предъ насъ се очертаватъ
хъпмоветъ- надъ Тутраканъ, а малко следъ това из
пъква и градчето съ амфитеатралното си положе
ние. Ето ни предъ него. Отдалечъ се трупа хияяденъ народъ струпанъ на пристанището около ху
бава арка, окичена съ български и румънски зна
мена. По кжщитъ около пристанището се В-БЯТЬ
български знамена.
„Искръ" завива да остави ГОСТИТЕ на Тутра
канъ, залепя се прздпазливо на понтона. „Ура" о т ъ
хиляди гърла и Шуми Марица отъ дветъ страни
се.извива надъ града, сбива се в ъ височината и
пакъ се връща да бучи непрекжснато.
Утихва. На понтона слизатъ водача на екскур
зията Оджаковъ — младъ и енергиченъ чов-Ькъ и
секретаря на Б. Н. М. Сговоръ, а следъ размъната
на официалнитЬ приветствия с ъ искренни поже
лания за разбирателство, добро съседство и миръ
между двгтв съседни държави, ГОСТИТЕ слизатъ,
посрещнати с ъ ново ура и добре дошли.

Год. IV. Брой 10

Морски Сговоръ

При мръкнало пристигаме до търсения край —
Силистра. Всички еж на крака и сърдцата на всич
ки туптятъ отъ радость.
Пропълзяли мълчаливо край града до приста
нището двата парахода надуватъ сиренитъ и зави
вайки, вперватъ блестяще око въ хилядния народъ,
пристанището и града. Тт± не еж го виждали отдавна.
Наближаваме. Ново ура еква и залива цъ\лото
пристанище и града. Една военна музика свирише
Щуми Марица.
Застава „Искъръ", а следъ него и „Витъ". Про
жекторите СВТ5ТЯТЪ.
На понтона се виждатъ г-жа Пучеря, кмета
на града и други първенци на Силистра. Пакъ сжщия топълъ приемъ, пакъ сжщитъ чувства.
Слизатъ ПЖТНИЦИГБ, закичгни съ лентата на
Б. Н. М. Сговоръ, промъкватъ се презъ гвената
пжтечка между посрещачигв и вървятъ унесени
до като отъ Н-БКЖДЪ чуятъ името си. Втурватъ се
безъ да гледатъ що е предъ тъхъ, пригржщатъ,
цъчпувагъ се . . . и СЪЛЗИГБ, на гости и посре
щачи, оросяватъ новонасипания пъсъкъ. Картина
пълна, колкото съ радость, толкова и съ печаль.
ПжтницитЪ слизатъ, корабитв почватъ да се
мъхтятъ, а още стотици посрещачи се трупатъ
къмъ понтона.

Стр. 3

Утихва пристанището — зашумява града. —
Усмихватъ се снишенигв кжщи. Тая вечерь ули
ЦИГБ еж празднично осветени; почти въ всеки дворъ
подъ неизбъжнигв за Силистра сайвантчета, съб
рани около газова лампа, се разправятъ стари пре
живявания, възникватъ спомени изъ далечното у
хубаво минало — българи отъ двъ земи еж се
срещнали пакъ.
А въ това време около 30 души представи
тели на Русе сподъляха на хубавата и официална
вечеря, устроена отъ комитета по посрещането, по
желания и добри намърения.
Българи и румъни се запознаватъ.
Следъ хубавитъ думи на префекта на града
г-нъ Ташку Стату, Кмета г-нъ Каласъ и г-нъ Оджаковъ се пиха наздравици за двамата владетели
Н. В. Борисъ III и Н. В. Михаилъ 1.
Другия день мина въ гостуване. Следъ об-вдъ
— мачъ между дошлиятъ отъ Русе С. К. „Ботевъ"
и Силистренския „Венусъ". Резултатъ — 3 : 1рза Русе.
Въ понедълникъ си тръгваме:
Въ 12 всичко е готово. Вср-вдъ тържестве
ния напъвъ на Шуми Марица двата кораба се отдъ\пятъ и забързватъ нагоръ. ВСБКИ отнася съ
себе си незабравими впечатления и образа на едно
минало, което никога не се забравя.

Постройката на Василиковскою пристанище. Поставяне първия блокъ. 1927 г.
Фот. М. Панайотовъ
Г. Славяновъ.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧУЖДИТЪ ПРИСТАНИЩА.

Отъ няколко години насамъ се води оживенъ
с п о р ъ : какътръввз да бждатъ организирани службигв по администрирането на търговскиятъ ни
флотъ и кой тръбва да стои начело на нашигв
пристанища. Въпроса на нъколко пжти бъ- поставянъ на разрешение съ проучването на проектитъ
за дирекция на мореплаването; изгледа, че сега
предстои още веднажъ да се разглежда и да се
направи новъ опитъ да се разреши съ работениятъ
в ъ дирекцията на желЪзницигв и пристанищата
законъ за организация на службигв по морепла
ването и пристанищата. Законопроекта още не е
излЪзълъ на бЪлъ свътъ, за да може да се изтъкнатъ неговите преимущества и недостатъци.
Вървайки, че ще бжде отъ полза да се освет
ли въпроса въ ВСИЧКИТЕ му подробности, ще из
ложа накратко тия отъ даннитъ, които ми попад
наха за уредбата на нЬкои чужди пристанища.

Германия.
На едно запитване отъ страна на Б. Н. М. С ,
германскиятъ морски съюзъ отговаря, че търговия
та и мореплаването се ржководятъ отъ имперското
стопанско министерство (нг отъ това на съобще
нията), следователно, немцитв считатъ мореплава

нето за по-сродно и по-близко съ търговията, от
колкото съ останалите пжтища и сръдства за съ
общения. Пристанищата, гласи сжщиятъ отговоръ,
еж собственость на отдълнигв германски държа
вици, въ територията пъкъ на които, ржководството имъ е възложено на съответнитъ общински
управления или на особенни корпоративни тъпа
(съобщителни и пристанищни депутации и пр). Въ
пристанищата действатъ на равни начала и съвършенно независимо единъ отъ другъ моряка и ин
женера, първиятъ подъ името „хафенмайстеръ",
а вториятъ подъ името „баумайстеръ." Хафенмайстеритъ се взематъ преимуществено изъ средата
на бившитъ офицери отъ търгвския флотъ.
По-нататъкъ се даватъ сведения за другигЬ
морски служби: мзтеорологичната и хидрографична
служби еж подчинени на управлението на военниятъ флотъ. По-голъмата часть отъ тъхнитъ чи
новници се състоятъ отъ бивши офицери отъ военниятъ или търговски флотъ, а- по-малката часть
отъ академично подготвени лица (астрономи). Спа
сителната служба не е държавна, а както и въ повгч2то други страни, е въ ржцетъ на частна орга
низация, въ Германия — ка „Германското Д-во за
спасяване на пострадалите при корабокрушение"
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въ Бременъ. Водолазната служба е сжщо така
дело на частни предприятия и на военния флотъ
(само за неговите нужди). Риболовството е подъ
ведението на имперското министерство на пре
храната.
По-специално, за управлението на пристани
щата, некои данни могатъ да се извлекатъ отъ
съответните пристанищни закони или правилници.
Хамбургъ: законъ и правилникъ за приста
нището отъ 1897 год., съ неговите изменения и
допълнения къмъ края на 1926 год.
Въ началото на закона се даватъ областите,
върху които се простира действигто на сжщиятъ
(пристанищата на Хамбургъ и Куксхафенъ). Сетне
се изброявате различните власти и чиновници, чии
то нареждания требва да изпълняватъ корабите
и техните корабоначалници и обслуги: приста
нищни и пристанищно-полицейски чиновници; мит
нически чиновници (при преминаване на митниче
ските граници и въ митническите пристанища);
кейови чиновници (при използване на държавните
кейове); при използване на обществените и при
станищни устройства, требва да се изпълняватъ
нарзжданията на ЧИНОВНИЦИТЕ И служащите, на
които е повъренъ надзора на тези устройства; найсетне — при шлюзите — тръбва дз се изпълня
ватъ нарежданията на шлюзните заведващи и тъх
нитъ помощници.
Тргтиятъ членъ отъ закона се занимава съ
„пристанищните власти въ тъсенъ смисълъ", той
гласи следното: ,Надзора върху пристанищните
съобщения е възложенъ на Депутацията за тър
говия, корабоплаване и занаяти и на Полицейско-"
то учреждение. Депутацията за търговия, корабо
плаване и занаяти назначава и заклева пристанищ
ните чиновници (главниятъ хафенмайстеръ, хафенмайстерите, помощниците на хафенмайстерите и »
пристанищните надзиратели)*), а полицейското уч
реждение назначава и заклева пристанищно-полицейските чиновници (капитана на пристанищната
полиция, главния командиръ, командирите и офи
церите).**) Всеко учреждение дава на'своите чи
новници необходимите служебни указания."
„Чиновниците при Депутацията за търговия,
корабоплаване и занаяти и при полицейското уч
реждение требва взаимно да се подпомагатъ при
надзора за изпълнението на този законъ." По-надолу, въ същия членъ, се даватъ допълнителни
указания за двата вида чиновници, които е излиш
но да се привеждатъ.
Четвъртиятъ членъ гласи: „Пристанището се
разделя на райони, чието число и граници се определятъ отъ депутацията за търговия, корабопла
ване и занаяти."
»
„За ржководгне службата въ пристанището
сжществуватъ Главно пристанищно управление и
Пристанищни управления на отдгълнитп> райони.'
§ 2. отъ правилника къмъ закона пояснява: „На
Главното пристанищно управление е възложенъ
висшиятъ надзоръ върху пристанищата; то се ржководи отъ главния хафенмайстеръ (сега — при
станищенъ капитанъ.) Пристанищните управления ''
(районните) се намирате подъ ръководството на
хафенмайстери (сега — главна хафенмайстери).'
Отъ приведените членове е съвършенно ясно,
че всички чиновници, които завеждатъ експдоата„*) Сега: Прнстанищенъ кагштанъ, главенъ хафенмай
стеръ, хафенмайстери, пристанищни водачи и помощници на
„**) Сега: Капптанъ на пристанищната полиция, при
станищни полицейски главни инспектори, пристанищни по
лицейски комисари, районни и пристанищни офицери "
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цията и администрацията на пристанищата еж по
специалность изключително моряци.
Членъ 5 урежда службата на пристанищните
водачи (пилоти), които естественно, сжщо така
еж моряци. ^
По-нататъшните глави и членове уреждате:
търговскиятъ трафикъ въ пристанището; влизане,
излизане, плаване и използване на пристанищата
отъ корабите; събиране на таксите; наказател
ните постановления и последни разпоредби.
Правилника къмъ закона дава разяснения по
изпълнението на последния, а сжщо и нареждания
по: чистота на пристанищните басейни; поддър
жане редъ и тишина; пожарни полицейски поста
новления ; сигнали и пр„
Тъй като закона и правилника никжде не засегатъ постройката и поддържането на приста
нището, то никжде и не става дума за приста
нищния инженеръ (баумайстеръ) и за техническите
пристанищни чиновници. Очевидно, въ Хамбург
ското пристанище моряците и инженерите имагь
два съвършенно отделни и незавизими една отъ
друга области на действие.
Закона и правилника еж гласувани и изда
дени отъ сената на Хамбургската държава.
Бременъ: Пристанищенъ правилникъ отъ 1912
год. и законъ за използване на пристанището
отъ 1922 год., съ допълненията и измененията на
сжщитъ до края на 1926 год., гласувани и изда
дени отъ сената на Бременската държава (свободенъ ханзейски градъ, както Хамбургъ и Любекъ).
Висшата пристанищна власть е съсредото
чена въ ржцете на „Депутацията за пристани
щата и желгъзницитгъ.' Депутацията има твърде
широки права: може да издава допълнителни на
редби и правилници, да изменя, въ съгласие съ
търговската камара, различните пристанищни так
си и пр.
Правилника изброява пристанищните чиновни
ци, както следва: хафенмайстери, помощници на ха
фенмайстерите, пристанищни надзиратели и кърм
чии, вълноломни (по-право на моловете) надзира
тели, лодкари и шлюзни надзиратели, най-сетне
водачи (корабоначалници) на държавнитъ приста
нищни параходи и пристанищни баркаси (моторни
и парни корабчета).
Въ закона, който е отъ по-ново време, начал
ника на пристанището се споменава не съ чина „ха
фенмайстеръ,' а — „пристанищенъ капитанъ", из
глежда, че и тукъ, по примера на Хамбургъ, найвисшия морски началникъ е преименованъ, въпреки
традицията, отъ хафенмайстеръ въ пристанищенъ
капитанъ.
Относно риболовството въ пристанищните.
области, властьта на пристанищните чиновници се
споделя отъ местните полицейски чиновници и
отъ „комисаря по риболовството."
Надзора-за изпълнението на законите за труда
на моряците и на морските работници е поверенъ
на особенъ „пристанищенъ инспекторъ" (подобно
на нашите инспектори по труда).
За подържането на пристанището и за екс
плоатирането на некои специални технически уре
ди и удобства съществува „Пристанищна строи
телна служба'. Това се вижда отъ закона за из
ползване пристанището или по-право отъ събира
нето на установените пристанищни такси; кораб
ните такси, споредъ вместимостьта на корабите,
кейовите такси, тия за услуга съ пристанищните
лодки, за сметь, за приставане на извънмитническите пристани, за радиотелеграми чрезъ приста
нищната станция, таксите за дървените сплавни-
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ци, за получаване на сладка вода и др. се заплащатъ или събиратъ отъ съответнигв „пристанищ
ни бюра*; таксигв за товарене и разтоварване на
баластъ — отъ „Бременското д-во за магазини" и
най-сетне такситъ за използване на спасителния
влъкачъ „Примусъ" (като влъкачъ, за спасителни
цели и за опушване на корабнитъ помещения —
задимяване съ цель за дезинфекция) се събиратъ
отъ „пристанищната строителна
служба".
Геестемюнде (при устието на р. Везеръ): спо
редъ пристанищния правилникъ, полицейския правилникъ и тоя за тарифа на пристанищните такси;
всички поправени къмъ 1925 год.
Висшата пристанищна власть е съсредоточена
въ ржцетъ на Пруското министерство на финансиитп> и търговията. Изглежда, че като представитель или пълномощникъ на министра действа
Регирунгспрезидента
(окржженъ управитель) въ
Щаде, тъй като всички правилници еж издадени
и подписани отъ него (възъ основа на съответНИТБ пруски закони за управлението на страната
и на „водния законъ" и съ съгласието на окржжния съветъ). Следващата следъ министерството
инстанция е Главната дирещия на воднитгь пос
тройки въ Хановеръ, следъ това идва пристанищ
ното управление въ Геестемюнде и най-сетне прис
танищния началникъ (хафенмайстеръ). § 2 отъ
пристанищния правилникъ гласи: „Управлението
на пристанището е възложено на пристанищната
служба" (пристанищно управление) „и подъ нея —
на хафенмайстера" (пристанищния началникъ). По
следния изпълнява своята служба съ помощьта на
съответно придаденитъ му помощници и подчиненъ
персоналъ." Въ пристанищния правилникъ се срещатъ два термина — „пристанищно управление"
и „пристанищна служба" (въ смисълъ на учрежде
ние), безъ да еж разграничени значенията имъ; из
глежда, че се отнася все до едно и сжщо приста
нищно управление. Отъ съдържанието на тритъ
правилника ясно личи, че цълата административна
пристанищна власть, въ тъсенъ смисълъ, е дадена
въ ржцетъ на хафенмайстера (пристанищния на
чалникъ).
Въ полицейскиятъ правилникъ се споменава
за „Инспекторъ по воднитп, строежи," комуто еж
подчинени приетанищнитв дълбачки (драги). Ясно
е, че и тукъ администрацията е повърена на мо
ряците, а постройката на техницитъ.
Любекъ: Споредъ различните пристанищни
правилници, попълнени и поправени къмъ 1920 г.
и закона за корабоплавателните такси къмъ 1925
год.. Висшата власть по администрирането на мо
реплаването и пристанищата е въ ржцетъ на са
мия Сенатъ, който я упражнява съ помощьта на
комисия за търговия и мореплаваясенатската
ние." Висшата строителна власть е въ ржцетъ на
шСтроителната депутация." Въ пристанищата действатъ нъколко самостоятелни учреждения: приста
нищно управление ; полицейско управление ; строи
телно управление ; медицинско
управление.
Пристанищния правилникъ опредъля като
^пристанищни чиновници': въ Травемюнде „водачниятъ (лоцманскиятъ) командиръ", а въ Любекъ
хафенмайстера и неговитъ помощници. Въ по
следно време хафенмайстера е преименуванъ въ
пристанищенъ капитанъ (както и въ другитЬ ханзейски градове). Властьта на водачниятъ коман
диръ се простира върху най-долното течение на
р . Траве и пристанището Травемюнде, а властьта
на пристанищния капитанъ върху останалото те
чение на ръката (въ територията на Любекската
държава) и върху пристанището на Любекъ. Из
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глежда, че двамата еж независими единъ отъ другъ
и подчинени направо на сенатската комисия за
търговия и мореплаване.
Строителното управление, подчинено на строи
телната дедутация, завежда нъкои по-специални
технически приспособления и удобства (приста
нищни мостове и др.).
Всички пристанищи такси се внасятъ въ Да
нъчното управление или съответно на водачния ко
мандиръ въ Травемюнде и пристанищния начал
никъ (капитанъ) въ Любекъ.
И тукъ компетенцията на моряци и техници е
ясно разграничена.
Щетинъ: Въ издадениятъ отъ общинското
управление правилникъ за градските пристанищни
водачи (1920 год.) постепенностьта на водачнитъ
началници е опредълена (§3) както следва: 1. Об
щинското управление; 2. [Детинската пристанищна
общность*) (корпоративно управително тъло, създа
дено на мъстото на предишната „Депутация за мо
реплаване, търговия и индустрия"); 3. Пристанищ
ния капитанъ (по-рано между пристанищния капи
танъ и депутацията е стоялъ „директора на при
станищното съобщение", длъжность, която въ по
следствие е унищожена или пъкъ сега нъма отно
шение къмъ водаческата служба); 4. Хафенмайстеритъ (преди — главнитъ водачи).
Отъ тоя правилникъ ясно личи, че морската
административна служба въ Щетинското приста
нище се ржководи сжщо, както и въ другите гер
мански пристанища, отъ моряци.
Митническиятъ правилникъ за свободната при
станищна зона въ Щетинъ е подписанъ отъ прусскиятъ министръ на финансиитъ, а правилника за
пристанищните такси е подписанъ отъ министра
на търговията и занаятите (сжщеврзменно и отъ
името на финансовия министръ).
Съ други правилници за това пристанище не
разполагамъ, но и приведените еж достатъчни, за
да се разбере неговата организация.
Емденъ: Споредъ пристанищния полицейски
правилникъ (отъ 1923 год. и поправенъ къмъ 1927
год.), издаденъ (възъ основа на пруския законъ
за управление на страната и въ съгласие съ окржжния съветь) отъ регирунгспрезидента (окржжния управитель) въ Яурихъ.
Пристанищната служба се завежда отъ „Пруската водна строителна служба* въ Емденъ, а
подъ нейно ръководство „пристанищната поли
ция" се изпълнява отъ „Хафенмайстера", съ под
чинения нему персоналъ, а обслужването на шлюзитъ — отъ „шлюзния майстеръ", съ подчинения не
му персоналъ. Висшиятъ надзоръ е повъренъ на
Регирунгспрезидента въ Аурихъ.
Дуисбургъ: Споредъ полицейския правилникъ
за държавните и градските пристанища въ окржга
Дуисбургъ отъ 1922 год. (поправенъ къмъ 1926 г.),
издаденъ отъ регирунгспрезидента въ Дюселдорфъ.
„Управлението на пристанищата е подчинено
на региругнепрезидента (окржжния управитель) въ
Дюселдорфъ. Мастното управление се ржководи
отъ началника на управлението на Дуисбургъ-Рурортските пристанища, който сжщевременно из
пълнява, съ помощьта на подчинения нему персо
налъ корабоплавателната и пристанищната поли
цейски служби". (§ 2).
Пристанищно-полицейски чиновници с « : за
Рурортските пристанища — пристанищния инспек
торъ ; за Дуисбургскитъ пристанища — хсфенмайстера; за Хохфелдерските пристанища — носе*) НаГепдететзсЬаИ.
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щиятъ службата пристанищно-полщейски
вахтмайстеръ.
Тарифитв за пристанищнитв такси еж под
писани отъ пруеския министъръ на търговията и
занаятитъ (същевременно и заради финансовия
министъръ).
Браке (на ръка Вазеръ): пристанищно-административната власть е повърена на хафенмайстера,
който, изглежда, напоследъкъ е преименуванъ въ
главенъ пристанищенъ инспекторь. На хафенмай
стера еж подчинени: водачите (пилотитЪ), шлюзнитъ и пристанищни надзиратели. Хафенмайстера
е подчиненъ на „пристанищното управление", а
това последното на Олденбургското министерство
на съобщенията (по-рано на вжтрешното м-во).
Хафенмайстера е и най-висшиятъ пристанищно-полицейски чиновникъ, подчиненъ на Олденбургско
то полицейско управление.
\ Висмаръ (Мекленбургъ): Пристанищно-административната власть е съсредоточена въ ржцетъ

Край Созополъ
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на хафенмайстера, подчиненъ на пристанищното
управление, а това последното — на кмета и об
щинския съветъ.
Отъ приведенитв примери е ясно, че органи
зацията на германскигв пристанища е твърде раз
нообразна и зависи отъ законодателството и традициитъ на отдълнитъ германски държавици, оба
че навс%кжде еж запазени нъколко основни на
чала, еднакви почти за всички пристанища: 1) до
толкова, до колкото централната власть се грижи
за мореплаванието и пристанищата, то ГБЗИ грижи
еж възложени, обикновенно, на министерството
(депутацията или комисията) на търговията;
2)
централната личность въ всъжо пристанище, по от
ношение неговото администрирание и използвание,
е винаги хафенмайстера (пристанищния капитанъ),
по специалность непремънно морякъ ; 3) строител
ните, както митническитъ и др., учреждения в ъ
пристанището еж съвършено отдгьлни и нъматъ ни
що общо съ пристанищната администрация.

Рисунка отъ Ял. Мутафовъ.

Сава Н. Ивановъ

ПОДВОДНО, А НЕ ВЪЗХОДЯЩО ТЕЧЕНИЕ.
Въ статията-си „Подводно или възходящо
течение", помъттена въ предидущата книжка на
списанието Морски Сговоръ, г-нъ Л. Нечаевъ иска
да обори хипотезата на руския морски офицеръ
Скаловский, споредъ когото долното Босфорско
течение понъкога достига до Кримскитъ- бръгове
и избива на повърхностьта*). Г-нъ Нечаевъ не да
ва обяснение на всички явления, които взети вкупомъ еж довели г-нъ Скаловский до хипотезата
му за подводното течение в ъ Черно море, а се
спира само върху едно явление, чрезъ което иска
да я обори. Но и тукъ ^ой не е можалъ да да
де достатъчно доказателства за несъстоятелностьта
на хипотезата му. Преди всичко, ако се прочетатъ
внимателно книгитъ отъ които се е ползувалъ г-нъ
Нечаевъ**), ще стане ясно, че г-нъ Скаловский из
тъква факта, че появяването на долно-Босфорската
струя при севернитъ руски бръгове е причина за
характернитъ изпарения (мъгли) по тия мътта и за
*) Вижъ статията ми „Подводни течения въ Черно
море", поместена въ кн. № 5 (1927 г.) на сп. Морски Сго
воръ.
**) Капитанъ II рангь Н. Н. ОаловскШ — „О зимнихъ
испаретяхъ и временнъ'1хъ течетяхъ Чернаго моря". Севастополь, 1896 г.
Кап. 1 р. Н. Н. Скаловскж — „Бора въ КозороссшскЪ
и пр. С. Петербургъ 1899 г.

усилването на ЗИМНИТ-Б брътови вътрове, а не че
зимнитв бръгови вътрове еж причина за появява
нето на вода с ъ „ненормална за сезона темпера
тура". Г-нъ Скаловский не говори въ КНИГИГБ си
за „възходящо течение", което е известно отдав• на на всички океанографи и което се предизвиква
главно отъ силнитъ брътови вътрове***), а говори
точно опред-влено за подводно течение, което има
посока почти обратна на брътовитЪ в-втрове.
Предполагайки, че познаваме добре системата
на повърхностнитъ течения въ Черно море, ако
възприемемъ че е» права мисъльта на г-нъ Неча
евъ, а именно че въпроса се касае за възходящо
течение, предизвикано отъ силенъ брътови вътъръ,
то следвало би, че върху повърхностьта на морето
щ е имаме течение съ общо направление отъ бръта
къмъ морето. А въ случаитЪ, които ни изтъква
г-нъ Скаловский се вижда, че при силенъ бръгови
вътъръ, когато тръбва да се очаква възходящо те
чение и повърхностно течение отъ бръга къмъ мо
рето, е било наблюдавано течение не л<? посока
на вгьтъра, а обратно на нея — т. е. течение о т ъ
***) Вижъ статията ми — „Температурата на повър
хностните черноморски води", напечатана въ кн. № 7, год.
И (1925 г.) отъ сп. Морски Сговоръ и главно даннитъ на
стр. 8. (лъвата колона).
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морето къмъ бръга. И за да обясни това на пръвъ
погледъ „ненормално" явление, той е създалъ хи
потезата си за подводното течение въ Черно море.
Яко приемемъ неговата хипотеза за правдоподобна
щ е можемъ да си обяснимъ защо понъкога корабитъ, които пжтуватъ покрай севернитъ руски чер
номорски брегове, при наличието на вътъръ отъ
къмъ бръга, биватъ отнисани отъ „невидима" сила
къмъ него.
Ако хипотезата на г-нъ Скаловски за подвод- '
ното черноморско течение не е правдоподобна,
какъ бихме могли по другъ начинъ да си обяс
нимъ, при наличието на съществуваща теория за
системата на повърхностнитъ течения въ Черно
море, следнигв очибиющи факти, извлечени отъ
неговигв съчинения ? *)
1) Още въ сръдата на XIX въкъ, капитанъ
Мидлтонъ, който отказвалъ пълната прзвдоподобностъ на известната до тогава теория за образу
ване на повърхностнитъ течения въ Черно море,
писалъ на автора й — Капитанъ 1 р. Манганари,
сладующето:
„Плавайки отъ Дунава, а з ъ мислъхъ, че пристигамъ въ Одеса, а се указа, че съмъ отнесенъ
(отъ южно течение) при Очаковъ."**)
2) Въ неиздаденото описание на Черно море
отъ Кап. I р. Е. Манганари (1845 г.), намиращо се
в ъ Архива на Николаевското пристанище, на стр.
176, пише:
„Отъ Анапд до Сухумъ, при тихо време юго
източното течение понъкога се смъхва съ друго и
става обратно. Новото течение не трае по-вече отъ
2—3 часа, но затова пъхъ е много по-силно отъ
първото."
3) Французскиягъ хидрографъ Келеръ, който е
изследвалъ знаменитата жестока буря, случила се
на 2. XI. 1854 год. презъ време на Севастополската
обсада отъ съюзния флотъ, установилъ между дру
гото и течение отъ югъ, което при Евпатория има
ло скорость до 4 километра въ часъ.
4) На английската карта отъ 1855 г. за рай
она около Севастополъ, при носа Херсонесъ еж
показани съ две стрелки, сходящи се подъ жгълъ,
две противотечения. На английската карта за Чер
но море, около носъ Тарханкутъ е постав нъ специаленъ надписъ, който предупреждава морепла
вателите, че тукъ теченията зависятъ отъ направ
лението на вътъра. А командиритъ на рускитъ
крайбръжни параходи знаятъ отъ практика, че чес
то пжти теченията около носъ Тарханкутъ могатъ
да не съвпадатъ съ вътъра и даже понъкога може
да има течение срещу вътъра.
5) Единъ добъръ познавачъ на Черно море,
работилъ много години подъ редъ за изследва
нето му,— Вице-адмиралъ В. И. Зарудний, въ 1878
година по поводъ на коработрошението на импе
раторската яхта Ливадия около Кримскитъ бръгове, като ечепертъ въ ежда е изказалъ мнение, че
това коработрошение е било резултатъ отъ влия
нието на долно-Босфорското течение.
6) Командиря на параходъ Саратовъ — кап.
I р. Р. Р- Стронский, пише отъ Одеса в ъ 1894 год.
на Кап. II р. Скаловский:
Отивайки отъ Севастополъ въ Одеса,
ако бъхъ прекаралъ курса си на 2 мили отъ носъ
Тарханкутъ вземайки подъ внимание силния севе*) О зимнихъ йзпарежяхъ и времешЛхъ течешяхъ
Чернаго моря", стр. 59, 22, 26. 29, 41, 42, 43, 44, 49, 51 и 52
и 59; „Бора въ Новоросайскъ и пр." стр. 10, 7.
*•) Вижъ неиздаденото описание на Черно море огь
Кап. 1 р. Е. Манганари (1845 г.). стр. 332, намиращо се въ
Лрхйвата на Николаевското пристанище.
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ро-източенъ вътъръ (б бала), който тръбваше да
отнася кораба ми отъ бръга и ако не бъхъ го измънилъ въ последствие още на 1 румбъ ( П ' / | гра
дуси) въ лъво, въроятно и моя корабъ щъше да
заседне на плитковината при носъ Тарханкутъ, по
добно на императорската яхта Ливадия. . ."
7) Старшия помощникъ отъ параходъ Олга,
г-нъ Чайковски пише:
Параходъ Козакь отивалъ отъ Сулина
въ Батумъ, държайки направление на носъ Айя,
при силенъ северо-източенъ вътъръ (9 бала). Херсонеския фаръ не видели и парахода засе"дналъ
на камъкъ въ Камишевия заливъ. Изглежда, че
силно течение отъ югъ, го е отнесло къмъ бръга.
Сжщо и други случаи : Деветь дена подъ редъ
духа непрекженато силенъ северо-източенъ вътъръ.
Около носъ Чауда заедно съ моя корабъ стояха
на котва нъколко вътрохода; въпреки, че всички
котви бъха използувани — корабитъ дрейфуваха*)
Бръга бъше тъй близко, че обслугата на вътроходитъ, считайки че гибельта имъ е неизбежна, напустнаха ги и ги оставиха на произвола, а тъ се
спасиха съ лодки. Понеже командвувания отъ мене
вътроходъ беше мой собственъ, азъ уговорихъ
обслугата му да остане още малко на кораба; отдадохъ третата — запасната — котва, но и тя нищо
не помогна. До прибръжнитъ камъни оставаше
още няколко десятки метра, но изведнажъ, неочак
вано, всичкитъ кораби бъха подети отъ силно юго
западно течение и понесени покрай бръга къмъ
Кизъ-Аулъ, кждето всичкитъ се задържаха на котвитъ си. Сжщо така, пжтувайки вденажъ отъ Анапа въ Феодосия, при гжета мъгла (испарения) и попжтенъ северо-източенъ вътъръ, държахъ направ
ление на носъ Чауда, а бъхъ отнесенъ кт-мъ КизъАулъ. . ."
8) Командиря на параходъ Царгвна — г-нъ
Ръзнич;нко — съобщилъ следното:
„. . . Пжтувайки презъ октомврий 1895 година
отъ Одеса за Евпатория при пълно безветрие и
гжета мъгла, въпреки, че измънихъ значително
курса си въ дъсно за да избегна случайно засъдане на бръга, все пакъ кораба ми засъдна на
плитковината при Евпаторийския фаръ. Това засъдане на кораба може да се отдаде само на силно
то южно течение. Изпратената отъ кораба лодка
въ Евпатория, предъ очитъ ни се влачеше отъ те
чени то. На сжщото това мъсто на следния день
засъдна на плитко единъ английски параходъ при
подобни обстоятелства. . ."
9) Командиря на параходъ Михаилъ — Капи"
танъ !1 р. Н- Иосса — съобщава, че по сжщото вре"
ме (октомврий 1895 год.), при подобни обстоятел"
ства, отивайки отъ Одеса въ Евпатория взелъ око"
ло 5° въ дъсно и когато се разяснило малко за"
белезалъ, че кораба му билъ отнесенъ къмъ бръ"
га; отивайки по това направление още, той сжщо
би заседналъ на плитко.
10) Командиря на параходъ Мария — г-нъ Е.
Д. Вакхевичъ —пише:
Между Очемчиръ и Поти никога неможе да се предотгаде течението — всъко пжтуване
е различно: нъкога е попжтно, а другъ пжть
противно . . .
. . . Струва ми се, че струята отъ р. Чорохъ
понъкога се движи покрай самия бръгъ, а понъ
кога се откланя по-навжтре въ морето. Напримъръ
*) Казватъ, че кораба „дрейфува", когато макаръ и ла
е отдадена котвата му, той не стои на едно мЪсто, а се вла
чи заедно съ котвата си по направление на силния вЪтъръ
или течението.
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при силенъ източенъ вЪтъръ (брегови) очаквашъ
да те изтласка отъ Батумския фаръ, а въ сжщность се оказва, че кораба е отишелъ къмъ бръта
и фара се открива въ дъсно отъ курса.
Най-после, при пжтуванията ми отъ Одеса въ
Севастополъ, около ръка Качи, често съмъ забе
лязвалъ какъ мжтните й води, носейки трева, во
дорасли и трески, да минаватъ надъ Костантиновската плитковина съ направление къмъ Херсонеския фаръ."
11) Капитанъ Сенкевичъ казва, че единъ день,
при пълно безветрие, минавайки близко около края
на Тендровската коса, билъ поразенъ отъ вида на
явлението „сулой", произходящо на голъмо про
странство; споредъ неговите думи „морето наоко
ло буквално кипгьло".
12) Капитанъ Кудиновичъ . съобщава, че на
23.ХНЛ893 година застаналъ на котва поради гжста
мъгла около носъ Лукулъ. Макаръ че е духалъ
силенъ северо-източенъ вътъръ, кораба му не стоялъ съ носа си срещу вътъра както би требва
ло да се очаква, а застаналъ съ дъсната си стра
на перпендикулярно къмъ него.
13) Старшия помощникъ отъ парахода Пушкинъ — г-нъ Воскресенский — пише:
„Въ 1891 година презъ зимата тръгнали почти
едновременно: отъ Ялта — параходъ Константинъ
и отъ Керчъ — параходъ Ноаоселский. Парахода
Константинъ презъ всичкото време пжтувалъ въ
мъгла и както се оказало'въ последствие, считалъ
своето место значително по-мористо. Отъ кораба
не могли да видятъ носъ Меганомъ и той засед
на лъ въ последствие на плитковината при носъ
Кеатлама, който се оказалъ на дъсно отъ него. Въ
сжщото време парахода Новоселский, отивайки отъ
Керчъ за да срещне парадоха Константинъ, при
наличието на мъглата, едвамъ можалъ да забележи
носъ Чауда., Носъ Кеатлама съвсемъ не се видълъ, а носъ Меганомъ съвсемъ случайно извед
нажъ се открилъ тъй близко и въ лъво отъ кур
са му, че парахода едвамъ не зас^дналъ; едвамъ
успъли да поставятъ кърмилото в ъ лъво на стена
и да минатъ почти плътно покрай опасностьта."
14) Старшия помощникъ на парахода Цесаревна — г-нъ М. Л. Кулбачко — е далъ следните
указания:
„При Кримските бръгове, започвайки отъ носъ
Фиолентъ къмъ Ялта, Феодосия до Кеатлама, ако ,
се пжтува близко до бръта винаги се забелязва
течение покрай него съ посока къмъ северо-изтокъ,
което течение постоянно мъни скорзстьта си. Особанно ясно то проличава въ всичките малки заливчета на Кримския брвтъ.- При работата на па
рахода Коцебу за спасяване имуществото на заги
налия при носъ Кеатлама параходъ Константинъ,
понъкога даже при съвършенно тихо време е би
вало трудно да се развърне кораба — изглежда,
тукъ течението е действувало силно.
Презъ време на пжтуванията ми покрай Кавказското прибръжие много пжти съмъ забелязвалъ
близко около бръта, въпреки писаното въ офици
алното описание на Черно море, значително тече
ние къмъ юго-изтокъ, започвайки отъ носъ Жобже."
15) Морския поручикъ К. Г. Гуринъ, който е
работилъ отъ 1839—1895 год. въ групата по сни
мането картата на Черно море, е съобщилъ след
ните важни за случая данни:
„Въ началото на м. юний 1890 год. измери
телната група се б е установила въ Караджинския
заливъ и работеше при Тарханкутския фаръ. Паровия катеръ стоеше на котва въ Караджинския
заливъ при дълбочина на дъното 6 метра. Макаръ

,
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че имаше силенъ северо-западенъ вътъръ (7 бала)
и въ залива свободно влизаше мъртво вълнение,
и макаръ че катера имаше достатъчно котвена ве
рига, той все пакъ стоеше успоредно на вълнение
то съ носъ обърнатъ на юго-западъ. Презъ нощьта мъртвото вълнение тъй много го разруши, че
къмъ разсъмване той потъна.
Водата надъ плитковината при Тарханкутския
носъ и въ самото заливче е винаги чиста, съ синъ
цвътъ и тъй прозрачна, че се вижда даже пясъч
ното дъно на дълбочина 16 метра; този фактъ е
отбелязванъ много пжти отъ мене и другите офи
цери, които измерваха дълбочината на дъното. При
измерване на дълбочините, много пжти съмъ за
белязвалъ около носъ Тарханкутъ, а сжщо и око
ло носъ Карамрунъ и малко по-източно, течение
отъ югъ и юго-западъ и то съ значителна скорость,
пречаща на работата ни, понеже поставените на
30 метрова дълбочина вехи*) потъваха отъ него.
Благодарение прозрачностьта на водата виждаше
се ясно, че потъналите вехи еж заели наклонно
положение. . .
. . . При измерването дълбочините на прибрежните води въ всичките заливчета въ Севастополския районъ се наблюдава кржгово течение,
влизащо покрай западните носове на заливчетата
и излизащо покрай източните.
При плаването ми на транспорта Ингулъ близ
ко покрай Кавказското прибрежие съ ц е л ь да се
изучатъ бреговете, се забелязваше голЯма раз
лика въ цвета на водата; често се.виждаше какъ
една часть отъ кораба се намира още въ мжтната
вода, а другата часть на кораба — въ чистата,
прозрачна, съ синъ цветъ, вода. Подобни явления
се наблюдаваха и отъ носъ Кодошъ на югъ, а найясно изпъкваха около рекичките Бзибъ, Кодоръ и
др., кждето ивиците отъ тая морска вода като
клинъ се врезваха в ъ мжтните прибрежни води.
При пжтуванията ми съ сжщия измерителенъ
корабъ, между Новоросийскъ и Керченския про
ливъ, се наблюдаваше често пжтни течение, което
ни отнасяше къмъ Кавказския брЯгъ. Приближа
вайки се къмъ Керченския проливъ, това течение.
ставаше очибиещо; минавайки траверза На Анапа
поменатото течение изведнажъ отхвърля корабите.
къмъ плитковината „Мария Магдалина."
При пжтуванията близко около брега отъ Сухумъ за Поти, южно отъ носъ Искурия, корабите
винаги се отнасятъ къмъ брега. Произвеждайки
измервания на дълбочините при носъ Пицунда,
управлявайки лодката по поставения отъ мене
створъ, съмъ забелязвалъ силно течение отъ северо-западъ."
16) При разглеждането въ ежда делата за
коработрошенията на руските параходи: Орестъ
(потъчалъ -въ 1865 г. около Феодосия) и В. К. Кон
стантинъ" х (потъналъ в ъ 1894 год. сжщо около
Феодосия) и въ двата случая отговорните за не
щастията лица, представили на еждиите докумен
тални данни, отъ които личало, че скоро преди
тези коработрошешния въ Средиземно море про
дължително еж духали силни юго-западни ветрове,
които еж предизвикали в ъ Черно море силни вре
менни течения отъ южно направление. На основа
ние на тия данни, и двамата командири на горе
посочените кораби били оправдани.
*
*
*
За да подкрепя хипотезата на кап. I р. Скаловский за подводното течение в ъ Черно море, из*) Морски плаващч знакове. Явт.
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ползувайки пакъ неговитъ съчинения,*) азъ ще
обърна внимание на следнитъ обстоятелства:
1) Известния английски хидрографъ капитанъ
Вартонъ (по-после адмиралъ и директоръ на хидрографическия отдълъ), който е работилъ много
години подъ редъ за изследване водитъ въ Дарданелитъ и Мряморното море, въ своятъ докладъ
изнася факта за постоянното долно (обратно) те
чение в ъ Дарданелския проливъ, което течение
понъкога се усилва до толкова, че всичката водна
маса на пролива започва да се движи обратно —
о т ь Егейското море къмъ Мряморното. При това
в ъ тоя си докладъ той твърди, че при споменатия
случай, това обратно движение на водитъ отъ Дар
данелския проливъ, като единъ потокъ продължа
ва пжтя си пргзъ Мряморното море, образувайки
временно своеобразно течение.**)
2) Случаи за временно обратно движене на
босфорскитъ води по цълата широчина на пролива
(течение на водитъ отъ Мряморното море къмъ
Черното) еж отбелязвани често отъ мореплавателитЬ.***) Следователно може да се допустне, че при
известни обстоятелства обратната Босфорска струя
(било то надводно или подводно) може да си про
кара пжть презъ водитъ на Черно море, подобно
напримъръ на Голфщромското течение, което из
лизайки отъ Флоридския проливъ разръзва водитъ
на Атлантическия океанъ като една грамадна ръка,
отличаваща се много съ водитъ си отъ водитъ
на океана.
Защо да не допустнемъ, като имаме предъ
в и д ъ изнесенитъ по-горе факти, че при известни
обстоятелства (напримъръ когато се усили много)
подводното Босфорско течение може да продължи
пжтя си подъ повърхностьта на Черноморската вода
въ видъ на една ръка достигаща съ водитъ си
Кримскитъ бръгове.
Известния руски морякъ и хидрографъ баронъ
Ф. Ф. Врангелъ, който е участвалъ въ дълбоко
водната руска експедиция въ 1891 год., базирайки
се на резултатитъ й въ своятъ докладъ изказва
мнение, че въроятно часть отъ водитъ на долното
Босфорското течение, следъ излизането си отъ
Босфора, взематъ. участие въ движението на по
върхностните течения въ Черно море.
3) Наблюденията върху черноморското • рав
нище показватъ, че то постояно се колебае. Понъ
кога тия колебания се появяватъ внезапно, безъ да
има нъкоя видима причина, като повдигатъ едновре
менно равнището му въ цълото северно прибръжие
на морето — отъ Одеса до Поти включително — на
ло-вече отъ 60 сантиметра. При това, споредъ Клосовский, ако ВСИЧКИТЕ втичащи се въ Черното море
р^ки изведнъжъ биха излъли водитъ си въ него
при пълноводие, то и тогава равнището на морето
може да се повдигне само на 15 сантиметра.
Изглежда, че натрупването на грамадно ко
личество вода в ъ северо-източния жгълъ на Егейско море при продължителни и силни вътрове отъ
юго-западъ, нарушава обикновенното равновесие
на водитъ въ съседнитъ морета, образувайки обратенъ потокъ презъ Дарданелитв, Мряморно море
и Босфора. Този потокъ, излизайки отъ Босфора,
като изъ една грамадна спринцовка съ постоянна
струя, стремително се провира презъ водитъ на
Черно морз, подобно на Голфщромското течение.
») „Бора въ НоворосШскЪ и пр.", стр. 5, 7, 9, 10—16,
17, 26 и 27.
**) „КеротЧ- 1о 1пе сштеп4з оГ ОагйаппеНез агк1 Во5рЬоплз" Ву I- №аг1оп.В. N. Соттепйег. Ьопйоп 1886.
***) Вижъ „Бора въ Новороссжск-Ь ипр."отъ кап. 1 р.
Я. Н. Скаловскш, С Пегерб/ргъ. 1899 г., стр. 2—5.
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Изминавайки около 270 мили презъ водитъ на Чер
но море той достига малкитъ дълбочини на Крим
ските брегове, разлива се по цълия северенъ бръгъ,
внезапно повдига равнището на морето до 70 см.
и едновременно съ това произвежда силно повърх
ностно течение съ общо направление отъ югъ къмъ
северъ, което течение не само че отмъстя времен
но, но даже и съвсемъ измъня направлението на
обикновеннитъ мъстни течения. Въ подобни случаи,
по севернитъ брегове на Черно море, се случватъ
тия факти които изброихъ по-горе и още много
други, които изоставихъ поради липса на место.
4) Хидрологическитъ изследвания направени
въ Тендровския заливъ презъ лътото въ 1893 го
дина отъ Д-ръ Василевъ еж установили, че е сжществувало постоянно колебание въ температурата
и плътностьта на долнитъ водни пластове отъ за
лива, когато въ горнитъ пластове на сжщитъ води
температурата и плътностьта на водата еж оста
нали презъ всичкото време на наблюденията не
изменни.
5) При наблюденията на морскитъ офицери
отъ канонерската лодка Запорожецъ, направени
пргзъ зимата въ 1895 г., между другото е отбелъзанъ и факта, че при пжтуването на кораба въ
района отъ носъ Тарханкутъ до Одеса, той после
дователно е преевкалъ нъколко ивици води съ
различни повърхностни температури.
6) За изследването на теченията въ Черно
море по пжтя отъ Босфора за Севастополъ, презъ
1898 год. еж били хвърлени отъ различни кораби
в ъ разни мъста на морето въ района на посочения
пжть 72 бутилки съ необходимитъ бележки. Отъ
тия бутилки Капитанъ I р. Л. Н. Скаловский е можалъ да прибере въ последствие всичко 15. Отъ
направенитъ изчисления*) той вади заключение, че
по-голъмата часть отъ намъренитъ бутилки еж пъ
тували. съгласно хипотезата му за подводното чер
номорско течение.
7) Изучвайки метеорологическите бюлетини
за състоянието на времето по северното черномор
ско прибръжие Кап. I р. Я. Н. Скаловский е забелязалъ следния фактъ: по северния бръгъ (отъ
Одеса даже чакъ до Батумъ) се образуватъ мно
го често презъ есеньта и зимата два, даже три баромгтрически минимума, вероятно отъ чисть мъстенъ произходъ; при това всеки отъ тъхъ е окржженъ съ неголъми, сжщо чисто мъстни максимал
ни барометрически налъгания. Подобно появяване
на мъстни барометрически минимуми и близко
около тъхъ области съ по-голъмо атмосферно налъгане може да се обясни най-добре (споредъ Ска
ловский) съ появяването презъ студеното време
на годината на повърхностьта на Черно море долно-Босфорскитъ води въ местата, кждето тъ се
удрятъ въ северния бръгъ на морето.
8) Най-после отъ съобщенията на команди
рите на корабитъ, плаващи въ северо-източната
половина на Черно море, може да се извадятъ още
много други по-маловажни факти, които подтвърждаватъ както периодическото появяване на долноБосфорската струя по тия мъста, така и нейното
умиротворяюще действие върху вътъра и вълне
нието по отношение на корабитъ, които пжтуватъ
на подвътренната й страна. Така напримъръ,, командиря на параходъ Александрия — г-нъ Шеффелъ — съобщава следния ф а к т ъ :
„При излизането ми отъ Новоросийското при
станище често пжти еж ме посрещали силенъ юго*) Подробности по този интересенъ въпросъ вижъ въ
книгата му — „Бора въ НовороссШскЪ и пр.", С. Петербургь 1899 г., стр. 10—16.
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източенъ вътъръ и грамадно мъртво вълнение,
които еж съпровождали кораба презъ всичкото
вргме на пжтуването, отивайки отъ н. Идокопасъ
право на Сочи. Ако обаче, щомъ се мине носъ
Идокопасъ, веднага се завие покрай него и се пъ
тува близко покрай бръта, мъртвото вълнение на
малява до толкоза, че съобщението с ъ бръта ста
ва напълно възможно, а пъчъ вътъра преминава
на източенъ и съвсемъ отслабва. Лзъ намога да
си обясня този стрзненъ фактъ, който е известенъ
и на всячкитъ морзплаватели въ тия мъста. Като
че ли на линията,, края нз носъ Идокопасъ — Сочи,
има нъкакво невидимо препятствие, което пречи за
по-нататъшното свободно движение на вълната
къмъ бръта; задъ тази мислено прекарана линия,
вълнението по посоча на бръга йързо стихва, ко
гато отъ другата й страна (отъ къмъ страната на
морето) то си остава въ пълна сила".
Спорздъ Кап. I р. Скаловский въ дадения слу
чай избиващата отъ време на време на повърхностьта долно-Босфорска струя, пресичайки въл
нението, съ своето мощно кратковременно движе
ние и различаващи се отъ околната ервда темпе
ратурни качества, представлява отъ себе си единъ
невидимъ, врамененъ, подвиженъ вълноломъ, кой
то умаломощява ВЪЛНИТЕ И измъня характера на
вътъра.*)
*
* * ,
Всички ТЪЗИ факти изнесени по-горе и още
много други второстепенни, които изоставихъ по
липса на мъсто, съпоставени и взети вкупомъ,
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сж довели капитанъ I р. Я. Н. Скаловский до хи
потезата му за подводните течения въ Черно море.
Все пакъ, колкото и да съмъ убеденъ въ правдоподобностьта на хипотезата му и колкото да искамъ
да я подкрепя и разпространя, тя все си остава
само една хипотеза. За да може да знаемъ
нъщо положително по този тъй интересенъ и отъ
важно икономическо значение въпросъ, необходи
мо е тия течения да бждатъ изследвани отъ една
специална за цельта експедиция, която съ съответ
ните наблюдения и прибори да установи приежтствието или отежтетвието на подводната Босфорска струя въ ВОДИТБ на Черно море. Главната цель
на моята статия за подводното течение въ Черно
море*) е била да извади изъ архивата по изучава
нето на Черно море единъ въпросъ, който чака
своето окончателно проучване и който (споредъ
мнението на много отлични познавачи на Черно
море и моето дълбоко убеждение) следъ като бжде
разрешенъ, вероятно щ е ни уясни напълно много
явления въ Черно море, които за сега предизвикватъ спорове поради незнание на истинската имъ
причина. Основното познаване на теченията въ Чер
но море (постоянни и временни, надводни и под
водни) е отъ.голвмо практическо значение за на
шето мореплаване и риболовство, ето защо ний
требва да направимъ всичко възможно да ги изу- ^
чимъ тъй добре, както знаемъ мрежата на нашите
реки. Само по този начинъ ний ще гарантираме
едно по-рационално използване на бждащето ожи
вено българско мореплавание и морско риболовство.
Варна, 2.Х1Л927 г.

ЕДНО ОБЯСНЕНИЕ.
По поводъ отпечатаната статия въ нашето
списание — „Корабъ Калиакра" —, която,бъ из
пратена въ редакцията отъ Командиря на Морска
та полицейска "служба, се получи следното писмо:
София, 12.Х.1927 г.
Г-нъ Редактора,
Моля Ви, дайте мъсто, въ почитаемото Ви
списание и на твзи мои бележки, като допълнение
на статията „Корабъ Калиакра", помвстена въ сеп
темврийската книжка (брой 7) на „Морски Сговоръ".
Още презъ 1891 год. по желанието на Н. Ц.
Височество се построи единъ малъхъ, крзсивъ, но
здравъ катеръ въ арсенала на флотилията въ гр.
Русе съ предназначение за гр. Варна, който катеръ
съ заповъдь по Воен. Въдомство подъ № 458 отъ
23.Х.1892 год.- се зачисли по списъците на флоти
лията и се именува „Ямалия". Построяването му
струва 28.000 леза. За еждбата на това катарче,
обърнато на платноходъ, ще има допълнително да
се съобщи, какъ е то попаднало въ турски ржце
срещу 1800 турски лири презъ 1922 год.
Сжщо така и презъ 1894 год. с ъ предписа
ние на В-то М-во отъ ЗО.ХН. подъ № 7643 се пред
ложи на Началника на флотилията и Морската часть
да представи единъ проектъ за построяванието в ъ
флотския арсеналъ единъ катеръ, съ предназначе
ние да изпълнява служба въ гр. Варна. Следъ нъколко време искания проектъ б ъ прздетавенъ и г.
Во гния Министеръ съ предписание № 102 отъ 8.1.
1896 год. разреши да се почне постройката му.
Този втори катеръ презъ 1893 год. бъше вече готовъ и на основание телеграмата на В. Министер
ство № 4962'1350 се изпрати въ Варна, а на 26
октомврий с. г. се даде името му „Калиакрия".
По заведения ргдъ по онова време въ флот*) Подробности по въпроса вижъ книгата му: „Бора
въ НоворосойскЪ и пр." С. Петербургъ 1899 г. сгр. 22—27.

ския арсеналъ, за каквато и да бжде направа, преправка, поправка и т. н. се издаваше поржчка при
дружена съ чертежъ, скица, моделъ, образецъ или
указание писменно, устно и т. н. Тая поржчка, подтвърдена, удобрена и подписана отъ н-ка на флотили
ята, се испращаше съ разсилната книга на началника
на арсенала за испълнение. Всъкакви изменения, до
пълнения или уни цожение на поржчката ставаха
пакъ чрезъ разсилната книга. Дко случайно се окажаха некои несъобразности, неточности или гръшки по дадените размъри или указанията — става
ше пакъ чрезъ разсилната книга; така че изпъл
нението на дадената поржчка б е ш е всецъло в ъ
тяжесть и отговорность на началника нз арсенала
и никакви външни вмешателства в ъ майсторските
и бъркание въ работата на работниците не се до
пущаха. Така б е ш е съ поржчките на катерите /\малия и Калиакрия, така б е ш е с ъ преправката на па
рахода „Асенъ" презъ 1891 год. въ ветроходно корабче, така е било и с ъ хиляди други пбржчки.
Отъ горното става явно, че вмесването в ъ ра
ботата въ арсенала на споменатите въ статията
служащи/ чиновници: лоцмани, механици и други
външни лица е недопустимо. Съ какво сж могли
да бждатъ строители на „Калиакрия" напримеръ
Братя Русевци? или Брикнеръ, Гройсъ или майсторъ Иванъ Цачевъ, който се величае като прочутъ корабостроитель? Впрочемъ щ е има да се
съобщи допълнително за това, когато се пише
нъщо и за миналото на Флота. Относително чер
тежите и плановете на катера: отъ где сж взети,
какъ сж доставени и пр. оставамъ на страни, като
другъ въпросъ.
Съ почитание:
Инженеръ-механикъ Божковт»
Полковникь отъ запаса
*) Напечатана въ кч. № 5, год, IV (192?) отъ списа
нието „Морски Сговоръ'% стр. 7—10.
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ПРЕЗОНЕАНСНОТО ЛЕТЕНИЕ НА РИШАРЪ Е. БИРДЪ.
Въ два и половина часа сутриньта на 1.УП.1927 г.
си, ние бъхме заставени да отидемъ къмъ Фани:всредъ непроницаемъ мракъ, проливенъ дъждъ и
стеръ. За щастие можахме успешно да изпълнймъ
тъй-низки облаци, та едва човъкъ можеше да вижда
новата си задача и пристигнахме при добри усло
на два метра предъ себе си, нашето презокеанско
вия надъ мъстностьта на Брестъ.
летене се завърши въ морето около на 200 метра
Тъкмо въ момента когато бъхме привършили
отъ прибръжието, близо до селото Уег-5иг-Мег. Ние
най-голъмата часть отъ пжтуването си, ние започ
самоволно се спустнахме въ морето. Предпочетохме
нахме да изпитваме сериозни опасения.
да слъземъ на вода като по-безопасно, отколкото
На ще се опитвамъ да обозначавамъ точно
да слъземъ на непозната земя. Сетне ние плавахме
местата надъ които летехме. Ние бъхме въ неи гребахме до бръга въ което време нашето хвър
проницаемъ мракъ, направлявайки се при помощьта
чило Америка се изпълняше съ вода и отчасти по
на единъ компасъ, който се бъ повредилъ.
тъваше.
Увъренъ съмъ, че въ продължение нз тия петь
часа, ние сме биле поне два пжти съвсемъ близо
Сжщата вечерь нашиятъ апаратъ бъ изкаранъ
до Парижъ. . . Въ продължение на петь часа ние
на суша, гдето остана въ безопастность, макаръ
се лутахме въ една тъмна нощь всредъ проливенъ
и тежко повреденъ. А пъкъ ние и четиримата бъхме
дъждъ!
до толкова добре, колкото могатъ да бждатъ доб
Мислъхме, че направлението ни беше добро,
ре хора, които еж преминали презъ едно толкова
а въ сжщность, то бв съвършенно погрешно. По
изнурително изпитание отъ четиридесеть и Ьсемъ
едно време азъ смътахъ, че сме били само на ня
часово пжтуване.
колко километра отъ Бурже. . . ала ние нищо не
Тая минута си припомвамъ нъколко особенно
можахме да видимъ. Нъмахме никакво сръдствода
забележителни епизода отъ нашето летене. Ние ле
откриемъ где отивахме. Облацитъ бъха тъй низки
техме въ продължение на по-вече отъ четиридесеть
часа и непрекженато въ течение на деветнадесеть | и мракътъ тъй непрогледенъ, та ни се струваше,
че сме безвъзвратно изгубени. Бъхме надъ УШе
часа не видъхме, ни суша, ни море, ни корабъ.
Ьшшеге, а не виждахме никаква светлина, буквал
Едва що бъхме тръгнали, почнахме да се
но нищо.
опасяваме, че ще бждемъ принудени да изоставимъ
Бъхме ли прелетъли градове или села, поля
половината отъ нашето гориво и се върнемъ назадъ,
или планини ? Нищо не знаехме. Ни веднажъ не ви
защото хвърчилото ни трудно се издигаше. Ала за
дъхме свътлинитъ на Бурже; нито веднажъ не ви
голъмо щастие въ тая критическа минута, нашето
дехме фара на Айфеловата кула, нито нъкоя друга
хвърчило можа да се издигне и МоуШе, който щъсветлина, която би ни разкрила, че сме надъ Парижъ.
ше да изпраздни поне единъ резервуаръ масло,
Ние сме били съзсемъ близо до цельта си, съ
спре ржката си въ последния моментъ.
достатъчно гориво, за да лътимъ поне още три ча
Презъ последните шесть часа отъ летенето
са, т. е. повече отъ 450 километра, а пъкъ не мо
ни, нашиятъ компасъ, поради още неизвестни намъ
жахме да направимъ 15-тъ или 20 километра, кои
причини, внезапно стана негоденъ и преди да зато ни дълеха отъ аеродрума въ който тръбваше
бележимъ това, бъхме изминали единъ полукржгъ
да слъземъ.
извънъ нашия пжть — ние бъхме се съвършенно
Не се мина дълго и разбрахме, че ние се лу
изгубили.
таме не далечъ отъ Парижъ. Тогава видъхме, че
Преди това, още презъ деня, бЪхме се край
компасътъ ни не работи. Не знамъ точно въ какво
но разтревожили, констатирайки, че сме се откло
се състоеше повредата му, нито пъкъ знамъ, дали
нили много по-далеко къмъ югъ, отколкото очак
бихме могли да слъземъ на земята въ тоя дълбокъ
вахме. Бъхме принудени да запитаме чрезъ радиомракъ, въ случай че можехме да си послужимъсъ
телеграфа за положението си и следъ като получих
него — такова бъ нашето положение.
ме отговоръ, требваше да насочимъ носа въ едно
Около 1 часа сутриньта изпратихме едно из
много различно отъ нашия първоначаленъ планъ
вестие, казвайки, че сме се изгубили.
направление, така че, вместо да се отправимъ къмъ
Балтенъ ни пилотираше. Той изпълняваше добИрландия, както бъхме решили при заминаването
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ре работата си, доколкото това б ъ възможно при
тая обстановка.
; Изведнажъ бЪхме изненадани: Внезапно за
белязахме морето подъ насъ. По-кжсно забелязах
ме, че сме направили единъ полукржгъ и че сме
се върнали назадъ отъ цельта си.
Прелетъхме втори пжть прибръжието не далечъ отъ мъстото, гдето бъхме преминали петь часа
по-рано. Тогава една тревожна мисъль изпъкна
предъ насъ: следъ единъ часъ, а може би следъ
половинъ часъ, щъхме да бждемъ принудени да
спремъ, защото горивото ни щъше да се привърши.
Вс^ка минута можахме да бждемъ заставени да
«звършимъ едно принудително слизане безъ да
имаме нъкаква представа за положението, освенъ
това, че сме надъ морето и че е тихо. Въ тая чер
на нощь ние не можахме да опред-Ьлимъ где е су
шата, но схващахме, че има силенъ приливъ, че
прибръжието е залъно с ь водата и че нъма никакъвъ плажъ, гдето бихме могли да застанемъ.,
Тогава решихъ да слъземъ въ морето и да се доберемъ до сушата чрезъ случайни средства. Съобщихъ решението на другаритъ си. Казахъ имъ,
че то е по-малко опасно, отколкото да се приземлимъ въ съвсемъ непозната мъстность, кждето бих
ме могли да наранимъ случайни хорз. Язъ бъхъ
убъденъ, че тоя начинъ на слизане бъ най-умния
и най-безопасния. Това бъ1 трудно, но всетаки помалко опасно, отколкото да се приземлимъ, гдъто
и да било другаде. Моето предвиждане се оправда.
Хвърчилото б ъ отчасти повредено, но мисля,
че ще сполучимъ да го поправимъ. Инжинеритъ
отъ френската авиация и морскитъ власти, които
се завзеха съ поправката, бъха не само много лю
безни, но и твърде искустни.
Нриспособлението за приземляване б ъ повре
дено въ минутата, когато хвърчилото се допре до
водата и когато ^мерака"
отскочи втори пжть,
така се раздруса „та насмалко зжбитъ ни щ-Ъхз да
изкочатъ отъ челюстите."
Новилъ, Якоста и Балтенъ б-ъха оглушали по
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ради голъмата умора при -това дълго летене. Никой
измежду насъ не можеше да чува другигв, така
че всъки мисл%ше, че е останалъ здравъ и читавъ.
Нашитъ малки каучукови лодки направиха чу
деса. Ние можахме да извадимъ отъ хвърчилото
всичко, което ни 6Ъ потребно и силно загребахмз
къмъ сушата, кждето акустирахме благополучно.
Мога да прибавя къмъ разказа си, че въ про
дължение на цълото ни летение надъ океана ние
не можахме да избъгнемъ дъжда, вятъра и мъг
лата! Повечето време летяхме на 3,000 метра ви
сочина безъ да сполучимъ да се измъкнемъ отъмъглата. Якоста пилотираше презъ по-голъмата
часть отъ пжтуването. Балтенъ го замъхти, щомъ
преминахме прибръжието. Той извърши слизането
въ морето и длъженъ- съмъ да призная, че съ тая
работа той се справи много умъло. Нито минута
презъ време на летенето ни мжчнотиитъ не пре
станаха. Предполагамъ, че сме прелетъли всичко
около 6,700 километра.
Презъ всичкото време само едно Н^БЩО бЬ на
пълно изправно — това бъха нашитъ мотори. Нито
за минута у тъхъ не се забеляза следа отъ дефектъ.
Безжичниятъ ни телеграфъ показа, че е напълно
възможно човъкъ да остане въ контактъ съ корабитъ въ море и че той межеше твърде много да
спомогне на едно хвърчило за да корегира направ
лението си.
Може би на желанието ни да отбъгнемъ студенитъ въздушни пластове се длъжи до нъкжде грътлката, която ни накара да слъземъ много по-далеко
на югъ. По едно време ние вид-вхме скрежъ върху
моторитъ и много естественно е, че ние се разтре
вожихме отъ въздействието, което той би ималъ
върху действието на мотора. Презъ пжтуването си,.
обаче, най-много се разтревожихме, когато се намърихме надъ водата, въ единъ пунктъ, неизвестенъза насъ. Сега вече знаемъ, че сме слъзли недалечъ отъ Довилъ.
Преведе отъ „1_е МаНп" Н. П. Ивановъ..
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Хижата на първите родни рибари край Созополъ.
Б. Ильвовъ.

Рисунка отъ Ял. Мутафовъ.

ВЪРХУ МИНАТА.

Като се върнаха отъ работа, изцапани и умо
рени, но доволни о т ъ свършека на тежкия трудовъ
день, Г Б бавно се запреобличаха, ми-вха и вариха
чай на малката чугунена печка.
Неудобната и слабо освътана барака, въ коя-'
то жив-веха руситЬ, работници при голъмата ме
тална фабрика в ъ гр. Н., Франция, — бЪше притрупана съ легла, столчета и нЪколко разкла
тени маси.
Три-четири висящи електрически лампички,

слабо освътляваха помещението.
Като се измиха и облякоха, работниците, по
вечето млади хора, се събраха на групи подъ лампигЬ.
Едни игрзеха на карти, други на шахматъ; нъкои,
напръгайки зрението си, пишеха писма; други п ъ к ъ
приказваха, пиейки чай.
Вср-Ьдъ тия базмустакати млади биеше. на
очи набитата фигура на единъ съвсемъ поб-ЬлЪлъ старецъ. Обиколенъ отъ група младежи, той
стоеше подъ една отъ лампитъ> гълташе бавно
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чай и поглеждаше добродушно младите, които
спореха за нещо.
— Семенъ Захаровичъ, обади се единъ отъ
ТБХЪ, защо Ви е така нашарена ржката?
Старецътъ, къмъ когото бЪха отправени тия
думи, повдигна ржката си, и внимателно, като че
за пръвъ пжть я гледа, почна да разглежда доста
красиво изрисувана чрезъ татуировка змия, която
спирално обвиваше цялата му ржка отъ рамото до
китката.
— Стара лудория! Каза той, отпущайки ржката си. Това сторихъ още като младъ морякъ при
едно далечно пжтешествие по свъта. Гледамъ, дру;гитЬ се шарятъ, и азъ рекохъ да не остана на:задъ. Та и азъ, безъ много да му мисля, обезобразихъ ржката си.
— Я Вие много ли сте пропжтували на вре
мето си, Семенъ Захаровичъ?
— Не. Гювеча въ Балтийско море прекарахъ.
РЪдко съмъ излизалъ извънъ него.
— Я, где именно сте били въ Балтийско море?
— Него азъ надлъжъ и на ширъ съмъ кръстосвалъ.
\
— Да, интересенъ е животътъ на море! Меч
тателно се обади единъ отъ младата компания.
— Я случвало ли Ви се е да се давите, Си.менъ Захаровичъ, запита пакъ нЪкой.
— Да, на море всичко се случва. Така веднъжъ, когато избътахъ отъ Кронщадъ въ Финлан
дия, презъ време на революцията, щъхъ да се
удавя. Другъ пжть, то бъше още презъ време на
войната съ германците, една вълна ме грабна отъ
:горния подъ на миноносеца и хопъ въ морето! Да,
вЪрно е, на море всичко се случва, въздъхна стариятъ морякъ.
—«Ями какъ стана това?
— Ями, какъ се спасихте?, полетъха отъ вси
•страни въпроси.
Тя е дълга история, г-да, какво ще ви я разправямъ. Време е вече за спане. Нали знаете, че
утре въ 6 часа тръбва да сме на работа!
Ехъ, пъкъ Вие, ще успъете да се наспите.
ГКжде толкова рано ще лъхате? Разправете нъщо.
Бждете тъй добъръ, оживено занастояваха мла;дежш"Б.
— Ехъ, че сте люботитни пъкъ и вие, заеме
се старецътъ. Сжщо като деца, наистина. Е, хайде
най-сетне; само, че какво да ви разкажа?
— То е ваша работа, самъ избирайте! За насъ
всичко ще бжде интересно.
— Зная, че ще бжде интересно, но... Ехъ, хай
де, хайде!
Старецътъ разклати своята почти праздна ча
ша', за да се отдъли останалата на дъното захарь,
таврътна я въ устата си и като изтри съ длань
брадата и мустаците си, почна да натъпква своятта лула.
__
Служихъ азъ тогава на миноносеца „Сиоирски стрелецъ" и почти цЪлата наша мчнна ескад
ра, подъ началството на адмиралъ Колчакъ, се
намираше въ Рижския заливъ. Германците не се
показваха и освенъ техните аероплани, ний дъл
го време неприятель не виждахме. Но ето, че дой
де края и на нашето спокойствие. Заразмърдаха
се гермзнцитв. Почна да се приказва, че тЪхниятъ
флотъ се канЪлъ да ни изтика отъ Рижския за
ливъ. Разбира се, това не се хареса на адмирала
и той заповъда на нашия полудивизионъ, а с ъ щ о
и на 1-вия дивизионъ да излЪземъ въ открито мо
ре и поставимъ минно заграждане предъ входа
.на залива.
Щомъ получихме запозт±дьта, веднага се от
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правихме къмъ транспортните кораби за мини. На
товарихме такива и на нашия миноносецъ. Язъ, въ
качеството си на кондукторъ, заедно съ минния
офицеръ лейтенантъ Гемме, единъ превъзходенъ
човъкъ, провърявахъ гБхната годность и имъ туряхъ захарь въ разеденителнитЪ контакти.
— Е, че защо пъкъ захарь?
— Я, това знаете ли за какво се прави?
Когато мината е готова за хвърляне въ во
дата, турятъ й малко захарь, за да не би н^кой
случайно да й натисне калпачето и тя да избухне
още въ ржцетт* му или наблизо до кораба. До ка
то не се разтопи захарьта, не може да се образу
ва електрическия токъ въ батерията на мината и тя
е безопасна. Но щомъ захарьта се разтопи въ во
дата, двата контакта автоматически се съединяватъ и мината вече може да избухне ако бжде
ударена. За да се разтопи захарьта потребни еж
5—6 минути. Презъ това време миноносецътъ усп-вва да се отдалечи на безопасно разстояние. За
щото мината не е шега. Ц-вли 120 килограма взрив
но вещество има въ нея. Да... Излязохме ние отъ
залива презъ протока Солозундъ, защото Ирбенския проливъ още отъ по-рано заградихме съ мини.
Докато вървехме край островигв, беше доб
ре — нвмаше никакви вълни. Но щомъ излязохме
въ открито море, започна да ни лкжве. Силенъ
в-втъръ излЪзе и почна да бучи. Нашиятъ мино
носецъ като делфинъ потъваше и отново се по
казваше надъ вълнигв, а мините едва се задър
жаха на подставкитБ си.
Какъ е възможно при тия условия да ги пуснемъ въ водата, мисля си азъ. Чов-вкъ едва може
да се удържи на крака, а камо ли и съ мини да
работи.
Тръгнахъ къмъ капитанското мостче да съобща това на началството и заварвамъ вече тамъ
минния офицеръ да докладва на командира за сжщото, т. е. че е невъзможно въ такова бурно време
да се поставятъ мините, и че требва да се върнемъ.
Слушайки това, командирътъ, гледамъ, снелъ
фуражката си, почесва се задъ тила и казва: „Не
може да се връщаме; забравяте ли кой командува
сега нашата морска дивизия? Съ Колчака азъ не
искамъ да се шегувамъ.
— Както и да е, но моряците не ще могатъ
да удържатъ мините, казва му лейтенантъ Гемме.
Я командирътъ отговаря:
— Цълата команда на кораба ще свикамъ да
ви помага, но мините трЪбва да се поставятъ.
Гемме млъкна, поздигна рамене и се отдалечи.
Когато приближихме определеното мътто за
поставяне на МИНИТБ, ц-влата команда бъше из
лязла на горния подъ за да помага. Едни държаха
мините, а други ги подпираха. Лейтенантъ Гемме
съ секундния часовникъ въ ржка, стоеше отзадъ са
мото кърмило, а азъ до него.
Спущай първа! Спустнахме една. Втора! И вто
рата скочи добре. Една следъ друга хвърлихме
15 парчета. Понесоха и последнята. Блъснаха я, но
несполучливо. При спущането й тя се закачи за
кърмилото на кораба, като се чукна и счупи стък
ления си калпакъ. Мината не потжна подъ водата,
както требваше, а остана да върви следъ насъ на
повърхностьта на водата.
Погледнахъ надолу и замр-Ьхъ отъ страхъ.
Минрепътъ на мината се закачилъ за една скоба
на кърмилото и я влачи задъ кораба.
— Чакайте. Какво е това минрепъ? запитвать
оживено слушателите.
— Стоманено в ъ ж е , което свързва мината с ъ
нейната котва.
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Да . . . . Мината, ей тамъ, подъ самото кър
мило стои. А захарьта започна да се топи. Разби
рате ли какво е положението?
Погледнахъ Гемме, а той • поблъднълъ като
тебеширъ, па изведнажъ викна:
— Махнете се всички отъ тука!
Останахме само двама и той ми каза:
— По-скоро донеси желъзарската пила! А той
се прехвърли задъ стената на кораба къмъ кър
милото.
Презъ цътгия си животъ така бързо не съмъ
тичалъ, както тогава. Като кълбо се търкулихъ въ
машиното отдъление, грабнахъ пилата и изхвръкнахъ навънъ.
Гледамъ мината, както и по-рано, се влачи
подиръ кърмилото, а Гемме залостилъ краката си
здраво в ъ болтоветъ на предкърмието, съ една
ржка се държи за ржба на горния подъ, а друга
та протяга къмъ мене за пилата. ВсЪка пристигаща
вълна, го покриваше почти до.рамене. Туку вижъ,
щ е го свали.
Надвесенъ така надъ водата, той съ всички си
ли пилеше вжжето, а захарьта все по-вече и по-вече
се разтапяше.
Не можахъ да го гледамъ. Ей така тропахъ
с ъ крака по горния подъ, като че ще му помогна
нъщо с ъ това.
Бихъ могълъ да побъгна и а з ъ къмъ пред
ната часть на кораба гдето се оттеглиха другитъ
моряци и да се спася, но ми бъ съвестно да го
оставя самъ. А не можахъ и да му помогна въ тоя
моментъ с ъ нищо.
Времето летеше, захарьта се топеше, а азъ,
при ВСБКИ дъхъ, очаквахъ избухването. Смъртьта
приближаваше и а з ъ я виждахъ да се крие, сни-

Год. Г/. Брой 10

шила се задъ черната топка на мината. Азъ, може
би, ще уцълъя, но отъ Гемме нъма да остане и
прашинка, мислъхъ си. Та той бъше се надвесилъ
надъ самата мина.
Колко време се е изминало, не помня. Струва
ми се, че два часа съмъ стоялъ така. Изведнажъ
надъ преградата се показа главата на Гемме, а следъ
малко и самъ той скочи върху горния подъ, но се
спъна и падна по лице. Азъ погледнахъ задъ к ъ р 
милото и само една секунда гледахъ отдалечава
щата се черна топка, и въ следнята секунда —
блъсна огънь, ушитъ ми забучаха и една грамадна
вълна, заля горния подъ на кораба. Тя ме блъсна
и азъ паднахъ, а понеже горния подъ бъше хлъзгавъ и въ тая часть наклоненъ, търкулнахъ се и
заедно съ отичането на вълната се намърихъ в ъ
морето. За мигъ като, че се задържахъ с ъ ржка
за преградата, \га не издържахъ — ржката ми се
разтвори.
Потънахъ дълбоко и когато изплавахъ на повърхностьта, миноносецътъ се бъше отдалечилъ
доста. На задната часть на кораба стоеше Гем
ме и се мучеше да хвърли въ водата едно голъмо
дървено мостче. Разбрахъ, че това е за мене.
Едва, едва доплавахъ.до него. Водата бтзше
студена.
Двайсетина минути се държахъ за дъската,
докато ме извлъкоха на кораба.
Даа . . .
И старецътъ отпусна глава, цълъ стдаденъ
на възпоменанието си. Въроятно въ тоя моментъ той
пакъ виждаше бурното море, кърмилото на своя
„Сибирски стрелецъ" и до него черната минна топ
ка, съ смъртьта скрита въ нея.

ПО-СИЛНА ОТЪ СМЪРТЬТА.
Мария Дурдюфъ вдигна юмрукъ и заповъда
да млъкнатъ.
Стариятъ Гирекъ, който храчеше въ пепельта
на огнището и малкиятъ Ивонъ, който се забав
ляваше като скубеше перата на една ранена жива
чайка, се вкамениха при нейната заповъдь. И не
се чуваше вече освенъ свиренето и таинственното
бишуване на бурята срещу сламения покривъ.
Мария Дурдюфъ тогава повдигна четвъртититъ
си рамена и две Дълбоки бръчки прекосиха тъс- I
ното й опушено лице.
—'• Вътърътъ завива къмъ северо - западъ,
каза тя.
Тя мислеше за своя мжжъ и дветъ си мом
чета, които в ъ тази минута ще стк отмалъли всръдъ
морето при плющяще платно съ здраво скопчгни
нокти в ъ вървитв на платното.
Гирекъ поклати глава. Макаръ, че ргвматизмътъ го приковаваше като съчка въ кжта при
огъня, той бт> съ бистъръ умъ и добъръ съветникъ.'
— До като не чуешъ камбаната на Кераскоетъ,
не тръбва да се безпокоишъ за хората, Мария I
Дурдюфъ! увъряваше я той, прикрепяйки жвачката
си между раздразнения си венецъ и мършавата
си буза.
— Камбаната на Кераскоетъ! повтори жената.
Грозна картина се очърта предъ очитъ й. Мария
Дурдюфъ мисленно видъ обвитата с ъ бръшлянъ
камбанарийка между монастирскитъ развалини. Вре
мето бЪ разрушило сводоветъ, изпотрошило ВСИЧ
КИТЕ колони и направило на прахъ стъклата на
прозорцит-Б. Само една отъ нъкогашнигв камбани

бъ останала, като по чудо окачена въ зеящата ку
хина на ложичката си.
Безгласна въ продължение на цъли години,.
камбаната не се докосваше до бронзовото си ези
че, освенъ за да разнесе всръдъ околностьта злокобнзта весть за нъкоя злополука. Всъки нейнъ
ударъ съответствуваше на нъкое коработрошение
при крайбрежието. Най-ясниятъ й гласъ таеше в ъ
себе си неумолимостьта на погребаленъ звонъ.
И рибаритъ отдаваха на камбаната една тайнственна сила, която надминаваше тяхното ограни
чено разбиране.
А пъкъ самата истина не бъ тъй мистериозна,
защото разположението на старата камбанария б+>
такова, та само северо-западнитъ бури — ония, щ о
по-сигурно тласкаха лодкитъ срещу прибръжнитЬ
подводни скали, удряха камбаната и сполучваха д а
я раздвижатъ за да звъни.
. . . Внезапно вътърътъ удвои своята яростьУсешдше се, че той така силно бошуваше, та во
дата се надигаше,' отбиваше лодкитъ отъ пжтя и м ъ , .
стържеше пуститъ простори и се направляваше
къмъ центъра на камбаната, като к ъ м ъ крайна
цель на неговитъ усилия. Тогава Мария Дурдюфъ
отвори дулапа и взе голЪмиятъ си о т ъ черно сукно
ямурлукъ.
— Ти излизашъ? Кжде отивашъ? извика ста
рецътъ.
Жената не благоволи да му отговори. Тя от
вори вратата на низката стая и вътърътъ нахлу
въ фуститъ й, които веднага с е увиха около коравитъ й крака.
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. . . . Тя вървъше съ наведена глава, малко
разпъхтЪна и съ изпълнени отъ вятъра дробове.
А подъ костьта на гладкото й чело само една мис ъ л ь се навъртваше, живееше и се удълбочаваше:
„Не требва да се допустне камбаната на Кераскоетъ
да забие! . . ." А пътъкътъ я шибаше по лицето,
забиваше се подъ кожата й; тя го усещаше- да
хрущи като стрито стъкло между зжбитъ си,
когато стискаше челюстигв си.
Голъмо бъ разстоянието отъ домътъ до кам
банарията на Кераскоетъ. Мария вървъ дълго. Тя
изпитваше мжка и радость да се бори така срещу
вятъра, защото се уподобяваше съ мжжа си и дветъ
си момчета, които като нея се боръха срещу бу
рята. А това непосилно съучастие на плътьта имъ
което ги измжчваше, б е едновременно и жестоко
и приятно . . .
*
* *
Когато .Мария Дурдюфъ проникна всрЪдъ развалинитъ на монастиря, вътърътъ отново се разбъсня и жената се разклати подъ невидимия му
напоръ. Отъ крайна умора ЖИЛИГБ й се сгърчиха.
Венитъ- й така натежаха, като че ли влачаха олово
и тя разбра, че щвше да се сгромоляса тамъ между
копривата и тюзома, побъденаи неподвижна.
Яла тя повдигна очи и в ф в д ъ тъмнината въ
една з-вяща дупка откри по-гжстъ мракъ.
— Камбаната — избъбра тя.
Тогава новъ жмвотъ я овладъ, тя се ободри.
Сила и младость съживиха нейната кръвь. Сега тя
б е способна на всички чудеса, тя бъ се удохотворила,
Една връвь се извиваше измежду свътлия
бръшлянъ — връвь съзсемъ нова, защото презъ
изтеклото лъто въ време на една епископска оби
колка, махленскиятъ свещ еникъ отъ съседното село
б е наредилъ камбаната да звъни. Мария Дурдюфъ
— чийто хора бедствуваха всръдъ морето, се спустЗл. Чолакова.

на
чи
на
си

къмъ тая връвь. Съ остървение тя я сграб
съ двете си ржце и увисна съ всичката тяжесть
телото си, съ живата си маса, съ умоляющата
помощь плъть . . .
Гласътъ на стариятъ Гирекъ все още звуче
ше въ ушите й:
„До като не чуешъ камбаната на Кераскоетъ,
не тръбва да се безпокоишъ за нашите хора, Ма
рия Дурдюфъ!"
И Мария Дурдюфъ — макаръ и ржцегв й да
се претриха — здраво овисна на тая връвь, която
държеше камбаната неподвижна и не й даваше
възможность да звъни.
*
* *
Може да си представите какво б ъ презъ тая
нощь, нали? Защото северо-западниятъ вътъръ на
прави всичко за да преодолее съпротивлението на
тая жена, която се осмеляваше да се бори съ
стихиите . . . Може да отгадаете: пристжпитъ, вне
запните пориви и бучението на вътъра, и кръвьта
по издранитъ пръсти, и вцепенените китки, и го
лемите р^зки на жилите между двете мишници,
и хълцанията, и задушаванията, и всичко, и всичко!...
Не, не всичко! защото вие не можете да пред
полагате, че призори хората на Мария Дурдюфъ
бъха намерени живи въ своята останала безъ сто
жери лодка. Л когато спасителниятъ катеръ ги
прибра на борта си, Дурдюфъ, стопанинътъ, заяви:
„Северо-западниятъ вътъръ б е тъй силенъ,
та момчетата и азъ, бъхме се помирили съ мисъльта,
че не ще видимъ вече домътъ си. Л сетне, изведнажъ, вътърътъ отслабна . . . Бурята отъ всвкжде
ни окржжаваше; слушахме какъ тя бучеше, пъната
й ни обливаше, ала ние плувахме като по масло.
И чудо е, такова голъмо чудо, както и това, че
презъ тая бурна нощь камбаната на Кераскоетъ

Волно ширине. Лодкаря тихичко гребе. Гле
дайте очи, гледайте, нагледайте се. . . Отиваме
навжтре, навжтре' въ морето. Бръга; ето го тамъ,
хе-е, далече задъ гърба ни се синъе. Той е вече
лилавъ. Прощавай! Ние плуваме на воля!
Тази вечерь ще спущатъ вждицитъ моите
другари-рибари. Ще бдимъ, ще бждемъ будни.
Такива дълги, чудни безлунни нощи прекар
ваме заедно. . . Съ тия юначаги загоръли рибари.
Облъгнахъ се на мокрите вжжа и не поглеждахъ къмъ бръта. Отдавахъ се напълно на това
чувство, което опиянява, което изтръгва душата ти
и я разпилява като бризги. То е твоето сжщество,
което се разсипва и потъва въ тъмнозелената бгздна.
Нощьта настжпваше. Чайките ни сочеха пжтя
— при Т-БХЪ беше рибата. Вървимъ подире имь.
А взрешъ ли се въ водата, потоци, сребърни по
тоци, се движатъ. Сребърни р%ки, да сегнешъ ще
ги стигнешъ и съ шепа ще загребешъ течно сребро.
Гол-Ьмйятъ вързанъ камъкъ — котва, съ глу
хо триене* се спусна въ водите.
Никога не може да се изпита подобно чув
ство другаде, освенъ тука, когато се здрачава и
звездите плахи още трепватъ.
Иска ми се именно тогава да запъя. Да за
пея най-хубавата пъхень, която още никой не е
чувалъ. Пъсень за морето.
Рибаря угади свкашъ моето желание. Л мо
же би сжщото чувство, сжщата опияняваща волность срЪдъ задрямалата хидра, чиито зжби се
-спотайватъ, го караше.

Той викна пъсень, дивна, народна пъсень. Чувахъ я за пръвъ пжть:
„Запей ми Радке, запей ми.
Изъ едно гърло — два гласа,
Отъ единъ езикъ — две думи!"
„Немога, царю, да п-Ья,
Баща ми лежи въ зандани,
Братята ми — на колове!". . . .
Че хубава пъсень! Тука сртздъ морето тя ми
звучеше тъй тъжно и толкова много меланхолия
се таеше въ бавната, проточена мелодия. Безкрай
на скръбь, безкрайна, като тия неспокойни вълни.
— Рибарю, заговорихъ когато песеньта отле
тя, разпиляна сръдъ вълните. Рибарю, кажи ми
тая пъсень да я науча. . . .
,
— Лми, да ми се подигравашъ ли искашъ,
че ще я учишъ ? Такава проста п%сень!. . . Ние,
макаръ рибари, ама зная и други песни руски,
турски . '. . хеле рускитъ! огжнь е ж !
— Тогава изпей ми я още веднажъ1 И пакъ
запя тоя звученъ, дълбокъ мжжки гласъ.
Слушайте уши, слушайте, наслушайте се. Слу
шайте тая народна, простичка, сърдечна пъсень,
подъ акомпанимента на морето, единственъ подходящъ, хармониращъ на народната пъсень.
„Запей ми Радке, зап^й ми,
Изъ едно гърло — два гласа,
Отъ единъ езикъ — две дум^!"
„Не мога, царю да пъя,
Баща ми лежи въ зандани,
Братята ми — на колове!"

н е Започна д а ЗВЪНИ!"

Преведе отъ .Л.е МаНп":
Н. П. Ивановъ

НАРОДНА ПЪСЕНЬ.
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Струваше ми се не пъсень чувамъ, а спода
вена, неизплакана скръбь.
Безкрайна тъжна пъсень на народната неволя.
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Мрака се сгжсти и мотива на пъсеньта сз сля
съ него като въчна, мрачна въздишка, неизплакана
и безкрайна като море.

•<--рГС>ГГ>г-<-<->П"'<''0'ТГ'(''<'<^^'^

Иосифъ Н. Мановъ.

МОРСКИЯ СПОРТЪ

Спороветъ върху благотворното влияние, кое
то оказва студената вода (баня) не само на здра
вето, но и на нъкои болести, еж престанали от
давна. Наистина, какво по голъмо удоволствие има
отъ къпането презъ горещигв лътни дни? Който,
обаче, се кжпи, било въ морето, езерото, ръжата
или даже гьола, тръова да знае да плава, защото
инзкъ опастностьта отъ удавяне е доста гол-вма.
Не е достатъчно, напримъръ да се правятъ нъколко „жабешки" движения въ плитката вода, да се
плава „кучешката" или пъкъ да се правятъ нЪкои
плавателни движения, видени у знающия да плава.
По гореказания начинъ човЪкъ може да направи
въ водата н-вколко „крачки" напредъ, но попадне
ли случайно въ по-дълбока вода, или на вълни,
или пъкъ срещу течение, тогава всъкакво плаване
отъ рода на гореспоменатите, отказва да ни слу
жи. Само при учитель по плаване може човъкъ да
изучи плаването тъй да го влад-ве, че да може при
вевкакви обстоятелства и съ облъкло да се задър
жи за по-дълго време на повърхностьта на водата.
Едва следъ като се изучи добръ „сухото плаване"
и човъкъ почне да прави всички плавателни дви
жения автоматически, чакъ тогава става плаването
истинско физическо упражнение. За жалость, у
насъ гледатъ на плаването както на много други
работи, които тепърва ще тръбва да се поправять,
изграждатъ, създаватъ, и следователно — не е
обърнато почти никакво внимание. А знайно е, че
плаването е най-пълното физическо упражнение.
Въ това отношение достойно за похвала е Г. У. Т.
на Б. Н. М. С, което това л-вто отъ 14 юли до 4
августъ организира подъ покровителството на Ми
нистерството на Народното Просвещение — „кур
са за учители по' плаване", подъ ръководството
на г. А. Друмевъ, пом. инсп. по физ. възп., и съ
действието на г-дата Д-ръ Пашевъ, Славяновъ, Пецовъ и Златевъ. Курсътъ бе посетенъ отъ 28 ду
ши, отъ които 9 души учители по — физическо
възпитание въ различни гимназии въ Царството.
Напъваме се, че свършилите курса 23 души, не
ще бъдатъ пръвъ и последенъ випускъ.

Курсъ за учители по плаване въ Варна, устроенъ
рть Б. Н. Морски Сговоръ, 1927 г.

Въ Германия всъко'училище си има кжпалня
съ басейнъ за плаване. Децата отъ малки подъ
ръководството на учителите по плаване се научаватъ да плаватъ и да обичатъ водата. Известно
е, че плаването освенъ като средство за пълно
физическо развитие подпомага и укрепването на
характера. Тамъ напримъръ децата, които не се
решаватъ да плаватъ и които въсбще се боятъ
отъ водата, се спушатъ ненадейно (въ басейна, и
макаръ да викатъ и крескатъ не ги изваждатъ,
докато не направятъ първото заучено отъ по-рано
плавателно движение.

Курсъ за учители по плаване въ Варна, устроенъ
отъ Б. Н. Морски Сговоръ, 1927 г.

Некои, съ право биха се попитали, колко вре
ме е полезно да се плава или въобще да се кжпимъ,
защото плаването е неразделна часть отъ кжпането.*) Да се отговори категорично на тоя въпрось
е невъзможно, тъй като то (времето) е въ зависимость отъ натурата и телосложението. Въ ВСЕКИ
случай аксиомата, че всека прекалена работа е:
вредна, остава и тукъ въ сила. Особенно вредно
и пагубно е за девиците и момиченцата дългото
престояване въ нея. Всичко това може да преди
звика анемичность, спиране на менструацията (атепоггпоеа) както и други маточни болести. Отъ тукъ
е произлезло и мнението на некои, които твърдятъ, че плуването.е вредно за жените. Много пополезно и препоръчително за една жена е да пла
ва редовно презъ летото, всеки день по 15 мину
ти, отколкото да сг потапя само въ водата. Всеки
знае каква полза принасятъ морските бани, гдето
освенъ водата, действуватъ още въздухътъ и слън
цето и по такъвъ начинъ „закоравяватъ" и усилвать
нервите.
*) Вижъ статиитв на г. Пецовъ, помьсгени въ. списа»нието „Морски Сговоръ", отдЪлъ морски спортъ, отъ т . г .
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Само, който знае да плава, може да започне
и другите видове морски спортъ, като: гребане,
леко гребане (съ русалка) и ветроходство. На въп
роса дали тъ еж полезни нъма да се спираме по
неже смътамъ това за излишно. Щ е спомена само,
че за жените, гребането съ лодки може да се срав
ни с ъ казаното за плаването. Дълготрайното гре
бане, както и надбягванията не еж за жените. Жен
ското тъло не е за такива тежки спортни пости
жения. Въ Германия дружествата за морски спортъ
еж. създали за членкитъ си особен ь видъ гре
бане
„стилово гребане", което се свежда къмъ
една добра и подходяща обща работа въ спорт
ната лодка — да се работи и гребе като единъ човъкъ. Лекото гребане т. е. гребането съ русалки,
е най-хубавиятъ и най-елегантенъ морски спортъ за
женитъ. Това гребане освенъ лекотата си има и
тия преимущества, че е приятно и не тъй уморител
но. Истинска полза отъ него има като се гребе, ако
не съ полуголо тъло, то поне съ бански костюмъ,
но въ никакъвъ случай облеченъ.
Платноходниятъ спортъ е повече удоволствие

О

—

ОТПЕЧАТЯХД се и пустнаха въ продажба
традиционните малки каландарчета на Българ
ския Народенъ Морски Сговоръ за 1928 година.
Търсете ги въ управителните твла на клоновегв.

Наваринската морска битка.
На 20-й октомврий т. г. се навършиха сто годи
ни отъ деня на голъмата морска битка при Наваринъ.
Наваринъ е името на малко градче въ Пелопонезъ (Южна Гърция) лежащо на бръга на едноимененъ заливъ, който е заграден ь почти цълъ
огъ дългия и тъсенъ островъ Сфачия, та по тоя
начинъ тоя заливъ е твърде удобень за пристанъ
и убежище на кораби. Огъ старо време още На-.
варинъ се е считалъ за едно отъ най-добрите ^при
станища на Ионическо море.
^

Кораба „Гангутъ" презъ време на Наваринското сражение.
Въ 1820 год. започнаха вьзстанията на гърцитъ противъ турското иго. Следъ дългогодишни
борби гръцкото освободително движение заинтере
сува великите сили и спечели симпатиите на Ан
глия Франция, а по-после и на Русия. Тия дър-
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и разходка по море, отколкото спортъ.
Единъ почти непознатъ морски спортъ у насъ
е странствуването съ лодка. Това е единъ особенъ
видъ спортъ, тъй като заключва въ себе си, и мор
ски спортъ, и туризъмъ, и следователно е двойно
по-полезенъ. Неудобства има само при преноса на
лодката.
Не е лолю, обаче, всеки (а особенно женитъ),
който желае да започне нъкой по-труденъ спортъ
да се прегледа при лъкарь. Защото спортъ, който
оказва благотворно влияНие на здравия, може да
действува пагубно на слабия или болния човъкъ.
Модерната медицина е именно тая, която се зани
мава съ спорта вземайки предъ видъ общото тълоустройство на индивида, като се надъва чрезъ
това да може да може да хвърли въ сжщностьта
на вжтрешнитъ причини на болестите, единъ подълбокъ погледъ.
Въ сжществуващитъ връзки между медици
ната и спорта допжти.
Вазна, октомврий 1927 година.

жави се намесиха въ неравната борба между гръц
кия народъ и турската империя като сполучиха да
се сключи едно примирие между борящитъ се стра
ни, до като въпроса се реши между великитъ си
ли и Турция на зелената маса. Турция, обаче, въп
реки формално сключеното примирие презъ 1827
год. продължи военните действия въ известни
пунктове като прати своятъ воененъ флотъ, усиленъ съ египетския, въ гръцките води, главно при
Наваринъ.

Наваринското сражение на 8.Х.1827 год.
Това даде поводъ на Англия, Франция и Ру
сия да изпратятъ своя съединенъ флотъ къмъ това
пристанище, за да предотвратятъ вевкакви по-на
татъшни военни действия по море отъ страна на
Турция.
Самия морски бой е станалъ на 20 октомври
1827 год. Съединените съюзнишки морски сили еж
били командувани отъ английския адмиралъ Ед.
Кодрингтонъ, старъ и опитень морякъ и морски
военоначалникъ. Съединения флотъ е навлъзълъ въ
Наваринския заливъ безъ намърение за бой. Но
единъ необмисленъ изстрълъ отъ единъ отъ турскитъ кораби е станалъ причина да се развържатъ
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военните действия. Следъ няколко часа само отъ
турско-египетския флотъ е останала само една тре
та часть. Всички големи корабни единици на тур
ците еж били буквално унищожени (55 кораба).
Наваринската морска битка е знаменита въ
историята, както по ожесточението съ което е била
водена, по прилагането на морското военно изку
ство съгласно тогавашните изисквания, така сжщо
и по политическите последици. Турско-египетското
морско могжщество е било за винаги сломено. Отъ
тая знаменита дата Турция за винаги загуби зна
чението на морска сила.*
Въ боя еж участвували отъ страна на Янглия,
Франция и Русия 26 морски единици и отъ турскоегипетска 82. Турско-египетския флотъ е билъ ко
мандуват» отъ Ибрахимъ паша. Командантъ на
френската ескадра е билъ адмиралъ Ринви, а на
руската Гейденъ, единъ отъ най-добрите руски
морски офицери.
Тъй като тая знаменита морска битка не е
влизала въ плана на трите велики сили, действу
ващи наедно, командующия адмиралъ Едуардъ
Коодингтонъ е билъ веднага отстраненъ отъ длъжность. Скоро обаче общественото мнение се нало
жило и прочулия се морски военоначалникъ билъ
възвърнатъ на служба, като му билъ даденъ пакъ
отгозоренъ командукхцъ постъ въ английския флотъ.
Дълго време следъ историческата дата въ за
лива се носели останките отъ разрушените и стър
чащи части д т ъ потъналите кораби. Преди евро
пейската война единъ гръцки генералъ е сполучилъ да се сдобие съ разрешение да извади по
тъналите части отъ корабите или най-малко да ги
претърси. До сега обаче резултата отъ тия изслед
вания не е станалъ достояние на обществото.
И въ дългогодишната история на древна Елада Наваринъ е игралъ видна роля на добро и ук
репено морско пристанище.
Превелъ: Д. В.

Моторно корабостроение.
Лътото презъ 1927 год. се ознаменуза съ новъ
рекордъ въ корабостроението. За времето отъ 1
януарий до 30 юний 1927 год. за пръвъ пжть въ
историята на корабостроението тонажа на строя
щите се моторни кораби въ свъта е надминалъ тоя
на строящите се парни кораби. За посоченото вре
ме еж се строили 1,459,595 тона моторни кораби
и 1,366,809 тона парни кораби.
Въ Лнглия моторния тонажъ е съставлявалъ
627,000 тона, т. е. 82,8% отъ строящия се паренъ
флотъ. Въ Данцигъ, Дания, Холандия, Франция,
Италия и Швеция строящите се кораби съ мотор
ни двигатели значително надминаватъ числото на
строящите се парни кораби. Въ тия страни за по
соченото време еж се строили 561,135 тона мотор
ни кораба и само 152,055 тона парни кораби.
Тия цифри идватъ да ни подскажат,, че вече
моторното корабостроение почва да взема предим
ство предъ строежа на кораби съ парни машини и
че въ едно близко бждеще моторните кораби въ
целия свътъ щ е надминатъ по тонажъ парните
кораби.
•
(Изъ „Морски сборникъ" Т927 г. № 8—9). С. Ч.

Синхронна радио-звукова сигнализация.
Синхронната сигнализация дава възможность
да се определи отстоянието. на кораба до некой
плаващъ фаръ или другъ видъ отправителна стан
ция, когато обикновенните способи еж неприменими, напримеръ въ време на мъгла.
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Сжщностьта на синхронната радио-звукова сиг
нализация се състои въ това, че едновременно се:
подаватъ два сигнала — по радиотелеграфа и подводенъ звуковъ сигналъ, които се получаватъ отъ
наблюдаващия корабъ разновременно, при това
тази разлика на неедновременното получаване сиг
налите на кораба е право пропорционална на раз
стоянието между кораба и станцията. Отстоянието
на кораба до станцията, която подава сигнала, се
определя отъ произведението на протеклото време
между двата получени сигнали и скоростьта на
разпространението на звука въ морската вода*),.
понеже скоростьта на разпространението на радиовълната може да бжде приета безконечно голема.
Приема се, че подадения радио-сигналъ се получава
моментално на кораба, което не указва почти ни
каква грешка при практическото определение на
разстоянието между кораба и станцията.
Требва да се има обаче предъ видъ, че ско
ростьта на разпространението на звука въ морска
та вода не е строго постоянна, а зависи до известна
степень отъ температурата и соленностьта (плътностьта) на водата.
Въ настояще време има вече построени н е колко станции за едновременно п о д ^ а н е на въз
душни и подводни сигнали съ цель за определяне
местото на кораба. Обслужването на тия станции
е просто и евтино, понеже т е еж пригодени да
работятъ автоматически. Последните опити на французекото хидрографическо управление еж показали,
че при съответно оборудване, тези станции могатъ
да изпращатъ сигналите си на разстояние 200 мор
ски мили. Това ще рече, че кораба би могалъ дос
та точно да определи своето место, още когато
е на г 2 деноношие далечъ отъ брега или отъ н е коя подводна плитковина.
С. Ч.
Звуковия д ъ л б о к о м е р ъ на Английското Я д миралтейство. Тоя новъ дъномеръ е основанъ на
сжщия принципъ както и германския приборъ на
Бема, т. е. на отражението на звука отъ дъното
на морето. Идеята е сжщата, обаче, устройството
на английския приборъ е много по-просго и глав
ното, този приборъ изпитанъ, практически дава зна
чително пс-добри резултати. Главната разлика меж
ду звуковия дълбокомеръ на Бема (германско изо
бретение) и звуковия дълбокомеръ на Лнгл лйското
адмиралтейство се заключава въ способа за измер
ване на протеклото време между момента на из
пращането на звуковата вълна и момента на полу
ченото като отговоръ ехо, отразено отъ дъното на
морето.
Звуковия дълбокомеръ на английското адми
ралтейство е поставенъ Еече на неколко военни
кораби и изглежда, че тамъ той ще получи о щ е
едно второ применение, освенъ правото си назначе
ние — да измерва дълбочините.
Много е вероятно, че ако звуковия дълбоко
меръ се постави на миночистачните кораби или
на специално за случая построени малко газящи
кораби ще може значително да облекчи задачата
на минопочистването и изследването на водните
пжтища, особенно въ военно време. Съ други думи
— звуковия "'дълбокомеръ би могълъ да се прис
пособи като приборъ за търсенето, откриването и •
определянето на поставените отъ неприятеля мин
ни полета.
с ч
.*) Звука се разпространява въ морската вода и скорость около 14» метра въ еекунда.
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Изъ военнигь флоти на чуждигЬ държави.
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ните латвийски подводни лодки „Коть" и ,5р!ао1а".
Полша. Отказъ отъ покупка. Въ началото на
1927 г. полското правителство е влезло въ прего
вори съ Франция за покупката отъ нея на устарелия броненосень кръстосвачъ „Ое5а1х" и за преправането му въ учебенъ корабъ за полския флотъ.
Напоследъкъ пресата съобщи, че Полша се е от
казала отъ тази покупка, и че Франция ще прода
д е въпросниятъ кръстосвачъ като старо железо.
Ромж.ния. Корабостроителна програма. Съг
ласно данните на годишника на Брасея за 1927 г.
ромънското морско управление е разработило две
корабостроителни програми: една четирегодишна и
друга допълнителна десетгодишна. За да се реализиратъ двете програми въ течение на 10 години
еж необходими 12 милиона фунта стерлинги. Презъ
време на четиригодишната корабостроителна про
грама ще бждатъ построени: 1 кръстосвачъ, 2 ескадрени миноносеца, 2 подводни лодки и 4 мотор
ни катера; освенъ това ще бждатъ модернизирани
и превъоржжени ескадрените миноносци „Маращи"
и „Марачещи", като имъ се поставятъ по 5—12см.
орждия и 53 см. торпедни апарати. Презъ време
на десетгодишната корабостроителна
програма
ще бждатъ построени: 3 кръстосвача, 16 ескадрени
миноносеца и 18 подводни лодки.
За сега очевидно се изпълнява четиригодиш
ната корабостроителна програма: строятъ се 2 ес
кадрени миноносеца, 1 подводна лодка и изглежда
свръхпрограмата — 1 миненъ заградитель; освенъ
това се привършва модернизацията на 2 ескадрени
мино"носеца. Знае се още, че се водятъ преговори
за заржчване на 1 кръстосвачъ, неколко ескадрени
миноносеца и подводни лодки (последните еж ве
роятно тия отъ десгтогодишната корабостроителна
програма).

Янглия. Съвмгьстни маневри. Презъ м. юлий
1927 г.-ъъ залива ВаИазпиНзп Вау (Шотландия) еж
произведени съвместни маневри между флота, ар
мията и въздушните сили.
Съединените Щати. Авиация. На американ
ските хвърчила (въ това число и хвърчилото на
летача Линдбергъ, който на 20—21. V. 1927 г. пре
летя отъ Ню-Иоркъ въ Парижъ) еж поставени електро-магнитни компаси система „Нюпеег", израбо
тени отъ фирмата Рюпеег .|п51гитеп1 Со.прапу въ
Ню-Иоркъ. Тия компаси за сега се считатъ най,добри и най-подходящи за авиацията.
Япония. Авиация. Отъ 1 алрилъ 1927 год. е
създадено въ Япония Централно Управление на
морската авиация, което обединява всичките въз
душни служби въ флота.
Франция. Морски бюджетъ. Бюджето-проекта
на морското министерство за 1928 год. възлиза на
2,552,000,000 франка. Отъ него е предвидено да се
платят ь току що завършените нови корзби. Освенъ това презъ 1928 год. ще бхдатъ заржчани :
1 кръстосвачъ 10,000 тона водоизмещение, 6 из
требителя, 5 подводни.лодки големи, . 3 подводни
лодки за „брегова отбрана" по 600 тона водоиз
мещение, 1 подводенъ заградитель й 1 канонерска
лодка за колониите.
Модернизирани кораби. Поправения въ 1923 г.
линеень корабъ „СоигЬе'" е изпратенъ да бжде
поправенъ вторично и основно съ цель да се подобрятъ ходовите му качества.
Линейниятъ корабъ „ опаогеет" е билъ ремонтиранъ основно въ Брестъ и се е присъединилъ къмъ !-та ескадра въ Тулонъ.
Латвия. Нови кораби. Презъ м. май 1927 год.
еж се отправили отъ Брестъ за Рига новопострое-

(Изъ „Морски сборникъ" 1927 г., кн. 8—9) С. Н. И.

г
Б а к а л о в ъ , П. — „Губене ВОДИТЕ на Дунавз." (Сп. Природа,
годъ XXVIII, кн. 1, София 1Х.1927 год., стр. 2 - 4 ) .
Божковъ, Д. — „Варна въ културно и индустриално отноше-ие." (в. Пръпорец*, год. XXIX, брой 246, 247, 248,
249, Варна 1927 год., стр. 1).
Българско корабоплавателно кооперативно дружество „Бълг-рия." (в. Морски Ратникъ, год 11, брой 42—43, Варна
15.Х1.1927 год.. стр. 2).
Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ прави след
ното язложение до г-нъ министера на благоустройст
вото по въпроса за построяване шосе Созополъ—Кюприя. (Известия на Бургазската Търговско-Индустриална Камара, год. XI, брой 35,Бургазъ 26.Х1.1927 год.,
стр. 1 и 2).
]"$, С. — .Малки причини, голъми последствия." (е. Морски
Ратникъ, год. И, брой 40, Варна 1.Х1927 стр. 2).
Весковъ. — „За търговския ни флотъ". (в. Морски Ратникъ,
год. II, брой 39, Варна 15. IX. 1925 год. стр.
1 и 2).
V/. — .За свободнигв зони въ пристанищата". (Сжщиятъ
брой на в. Морски Ратникъ, стр. 2).
\у. _ „Международната конференция по морско право въ
Лмстердамъ. (Сжщия брой на Морски Ратник>, стр.З и 4).
Гроз е в ъ > Г Р- И в - ~" „Рибарския корабъ „Перунъ". (В-къ
Варненски Новини, год. XVI, брой 1215, Варна 3. XII.
1927 год., стр. 2).
Грековъ, Т. Св. — „Държавната политика спрЪмо нашит*
пристанища". (Рефератъ. печатанъ въ протодолитъ на
XXXI редовна сесия на Варненската Търговско-Индустриална Камара, Варна 1927 год.).
ГороцвЪть. — „Изъ живота на сладководнитъ риби". (Сп.

Ловецъ, год. XXVIII, брой I, София I. X. 1927 год., стр.
10—13);
Грозевъ, Гр. Ив. — „Риборазвъждане". (Списание Ловна
Просвета год III, брой 2. София 1927 г., стр. 38—40).
Драгулевъ, Н. Д. — „Маслината". — Ще виръе ли тя въ
поречието на р. Велика. — -(в. Странджански Гласъ,
год. I. брой 19, Василчко 1.Х1.1927 год., стр. 3).
Дрънски, Пенчо. — „СЪроводороднит* газове въ Черно
море и значението имъ за риболовството". (Списание
Естествознание и География, год. XI, кн. 7—8, София
1927 год.).
Е д н о справедливо искане. — (в. Мсрски Ратникъ, год.
II, брой 41, Варна 15.Х.1927 год., стр. 3).
ЕШсНеу — УШи, IV.— „1_ез едНзез а*е Меззетупа". (1_а Ви1дапе, У-ете аппее № 1275, ЗоПа 15.Х.1927, р 1—2).
Евгеновъ, Н. — „Появяването на иовъ островъ въ Кас
пийско море". — Превелъ Сава Н. Ивановъ. — (Сп.
Морски Сговоръ, год. IV, брой 9, Варна XI. 1925 год..
стр. 8—9).
И . И. — „Съюзъ на българските моряци", (в. Морски Рат
никъ, год. II, брой 39, Варна 15.1Х.1927 г., стр. 3).
Ивановъ, Сава Н. - „Градъ Созополъ и лътуването на
Пловдивската детска колония отъ Я. Сп. Разбойниковъ". (Сп. Морски Сговоръ, год. IV, брой 9, Варна
XI. 1927 год., стр. 19).
Крусевъ, П. Д. — Югославянската войска и флота*, (в-къ
Народна Отбрана, год, IX, брой 1353 София 14.Х.1927
год., стр. 3 и 4).
Капеи, В. — „Ье рог1 де Уагпа". (1-а Ви1дапе, У-ете аппее
№ 1291, 5оПа, 4.Х1.1927, р. 1.
Къневъ, Б. — „Варненското пристанище." (в. Морски Рат-
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никъ, год. II, брой 40, Варна 1.Х. 1927 год., стр. 1—2).
К а р а к о с т о в ъ , В. — „Задължения на капитана и собственника къмъ екипажа на кораба." (в. Морски Ратникъ,
год. И, брой 39, Варна 15.1Х.19.7 год., стр. 2 и 3).
К а к ъ тр-Ьбва д а с е р а б о т и , (в. Морски Ратникъ, год, II,
брой 41, Варна 15.Х 1927 г о д , стр. 1 и 2).
К а р а к о с т о в ъ , В . - „За отношенията между капитана и арматьора на кораба". Сжщиятъ брой на Морски Рат
никъ, стр. 2).
•
К. К. — „Пристанища и пристанищна политика." (в. Морски
Ратникъ, год. II, брой 42 43, Варна 15. XI. 1927 год..
страница 2).
К о л с у л о в ъ , Ст. — „Черноморскитъ скумбрии." (Сп. Природа,
год, XXVIII, кн. >* 2, София X. 1927 год., стр. 25—27),
К о р а б о п л а в а н е т о по Д у н а в а . — Преводъ Н. П. Ивановъ
- (Сп. Моиски Сговоръ, год. IV, брой 9, Варна Х1.1927
год., стр. 6—7).
Квартирниковъ, Ил. — „Стопанско и хигиеническо значение
на водата." (Сп. Химия и Индустрия, год. V, кн. 8—10,
София 1927 г о д ) .
Л о в е н ъ и р и б а р с к и р е ч н и к ъ . — (Сп. Ловна Просвета, г.
III, брой 2, София 192 ' год., стр. 4„).
Л у д о г о р о в ъ , з а п . п о л к о в н и к ъ . — „Спомени за дейностьта
на флота и гарнизона на Варненския укрепенъ пунктъ
презъ войната 1912—13 година". (Военно-Исторически
Сборник-ь, год. I, брой 5 и б, София X и XI. 1927 год.,
стр. 1 - 5 8 ) .
Л ю б . Р а д . — „НочигЬ презокеански съобщения". (Сп. При
рода, г. XXVIII, кн. № 2, София X. 192? г.. стр. 16—29),
М . С. — „Българско Корабоплавателно Кооперативно Д-во
„Бьлгаоия" в*. Вапна." (в. Варненска Поща", г., XII.
брой_2836, З.Х1.Т-27 год., стр. 2).
Моторния к о р а б ъ Сатурния. — (в. Морски Ратникъ, год.
II, бпой 4Г', Варна 1. X. 1927 г., стр. 3 и 4)
М о р о в ъ , П р о ф . Д - р ъ Т. — „Риболовнитъ условия въ Бъл
гария". (Сп. Ловна Просвъта, год. Ш, брой 2, София
1927 год., стр, 15—27).
Морска трибуна. — (в. Черноморска Камбана, г. II, броеве
№ 2 8 и 29, Вчрна 7.ХМ927 год., стр. 4).
ШсЬе//,
/X — „ОиЬгоушк (Кадизе) е1 1а Ви!дапе Йап5 1е
раззе." (1_а Ви1дапе, У - е т е аппее, № 1303, 5оПа 18.
ХГ.1927, о. 1—2).
М о р о в ъ , П р о ф . Д - р ъ Т. — „Стопанското значение на Ду
нава въ риболовно отношение." (Списание на Бъ< гарското Икономическо дружество, год. XXVI, кн. 3—4,
София 1927 год.).
Н е щ а с т и е т о съ парахода „Принчипеса Мафилда". (в. Морски
Ратникъ, год, II, брой 42—43, Варна 15X1.1927 г., стр. 3).
Н е ч а е в ъ , Н. — Подводно или възходящо течение." (Сп.
Морски Сговоръ, год. IV, брой 9, Варна XI, 1627 год.,
стр. 7 - 8 ) .
П и е р и н и , П. — „Изъ Странджа планина". (Сп. Български
Туристъ, г. XIX, кн. 8. София, Х.1927 г., стр. 121—124)
П а т е в ъ , Н. — „Шесть години въ полярнигЬ ледове". (Сп
Природа, г. XXVIII, кн. 2, София Х.1927 г., Стр. 20—22).
П е т к о в ъ , Д - р ъ Г. — «Кризата въ търговското морепла
ване " (Сп. Морски Сговоръ, гог. IV, брой 9, Варна XI
1927 год., стр. 4—5).
Р а д е в ъ , П р о ф . Ж . — „Източна Стара планина и долината
на р. Камчия". (Сп. Естествознание и География, год.
XI, кн, 7 - 8 , София 1927 год.),
Катте1,1. — .(Муша РогиРоЬю". Тогип 1926. (209 страници и
114 рисунки и планове за новото полско пристанище
Гдиния, на сеяеро-изгокъ отъ Данцигъ).
С а к о в и ч , Н. — „Речнше и о з е р н и е флотилии". Ленинград
192/ г. (Изп. ГИЗ., 132 стр., 15 схеми).
Спространовъ, Н. — „По черноморското воайбръжие". I.
Гьозекенъ—Курорть за морелъчение. Природни и кли
матически условия." Износенъ пунктъ на дървенъ материалъ. (в-къ Пръпорецъ, год. XXIX, брой 262, Сопм-я
21.Х1.1927 г., стр. 1).
-г
Скорпионъ. — „Къмъ морето." (в. Морски Ратникъ, год. II,
брой 42—43, Варна 15.Х1.1927 год., стр. 1 и 2).
Славяяовъ, Г. — „Рашко Серафиловъ". — Спомень. —(Сп.
Морски Сговоръ, год. IV, брой 9, Варна XI. 1927 год.,
стр 1—4).
С Ч. — „Експедицията на Метеоръ". (Сп. Морски Сговоръ,
год. IV. брой 9, Варна Х1.1У27 год., стр. 16 17.).
Спростраков-ь, Н1 — „По черноморското крайбр-Ъжие"
И
Месемврия — Курортъ. Стопанство г риболовъ и ло
зарство. БЪжанцитъ въ Месемврия. (в. Пръпорецъ, г.
XXIX, брой 263, София 22.Х11927 год., стр. 1).
•Спространов-ь Н. — „По черноморското крайбоъжие". III.
Анхиало. — Градътъ на бждащето. Стопански подемъ.
Солопроизводство. Кооперация „Янхиалски солници'.

КалиигЬ лековити бани. (в-къ Пръпорецъ, год. XXIX
брой 264 и 265, София 23 и 24.Х1.1927 год., стр. 1).
ЗсШет, Е. — „За вертикалнитъ налагания отъ долу на горе
върху масивните язове." — Превель Инж. К. Иосифовъ. — (Сведения г о земледълието, год. VIII, брой
4 - 5 , София 1927 год., стр. 49—74).
Станевъ, Б. — „Перунъ". (в. Варненски Новини, год. XIV,
брой 1217, Варна 5.ХИ.1927 год., стр. 2).
Тренкова, Ст. — „Какъ стана Янко морякъ". (Сп. Морски
Сговоръ. год. IV, брой 9, Варна Х1.1927 г., стр. 9 - 1 1 ) .
Ц и в н е в ъ , Н. Ц. — „Пъленъ курсъ по Радиотелеграфия"
Часть I. Казанлъкъ 1927 год. (Техническа библиотека
№ 1, 96 страници, цена 30 лв., Издание на Ив. Д. З а
горски, ул. „Ив. Найденовъ", № 3 Казанлъкъ).
Ч о л а к о в ъ Хр. — „ХисарскигЪ държавни минерални бани
като льтенъ и зименъ курортъ". (в. Кубратъ, год 11,
брой 43, София 13.Х1.1927 г., стр. 2 и 3).
Черноморски, С. — „ГОЛ-БМИТТ; състезания между морскитЬ
части въ Варна". (Сп. Морски Сговоръ, год. IV, брой
9, Варни Х1.1927 год., стр. 13—16).
Ш и ш к о в ъ , П. Н.—„Среща".—Разказъ. — (Сп. Морски Сго
воръ, год. IV, брой 9, Варна Х1.1927 год., С1р. 11—13)
— О —

Турската Търговска Камара въ Цариградъ.е
решила да преведе и отпечата на турски езикъ
книгата „Черно море"— Общодостжпни студии —
отъ Сава Н. Ивановъ, издадена въ Варна презъ 1925 година.
—о —
Пъленъ курсъ по радиотелеграфия и ра
диотелефония отъ Ят. Ц. Цивневъ, Казанлъкъ
1927 год. часть [.(Техническа библиотека № 1, 96
страници, цена 30 лева. Издание на Иванъ Д. За
горски, ул. „Ив. Найденовъ" № 3 — Казанлъкъ).
Издателството Ив. Д. Загорски въ Казанлъкъ
е започнало отпечатването на редъ книжки подъ
надсловъ — „Техническа библиотека" съ цель да
обогати съ познания нашити любители и практици
техници, а така сжщо да опръхни или
допълни
познанията на гЪзи отъ свършившитъ1 наши тех
нически училища и курсове, които не владеятъ
чуждъ езикъ. Библиотеката ще обеме почти всич
ки отрасли на техниката. ВсЪки номеръ ще се със
тои отъ 80 до 100 страници и ще струва отъ 25
до 30 лева.
Първиятъ номеръ отъ „Техническа библиоте
ка" е цитираната по-горе книра отъ Д. Ц. Цивневъ,..
а именно „Пъленъ курсъ по радиотелеграфия"
часть I. Сега еж подъ печатъ и въ скоро време
ще.бждатъ окончателно готови, часть 1['и Ш отъ
сжщата книга ( № № 2 и 3 отъ Техническа библио
тека).
Съставена е въпросната книга по програмата
на Явиационното училище за да бжде използвана
като учебникъ, но тя въ сжщото време е нагодена
и като ржководство за устройване на любителски
приемни радиостанции. Тя дава на начинающитЬ здрави теоретични основи и множество практични
упжтвания. Книгата е отпечатана грижливо и чисто на бъла хартия и "е изпълнена съ множество по
яснителни чертежи. Явтора й — г-нъЯт. Ц. Цив
невъ — е единъ отъ първитъ- радиотелеграфисти
въ България, и по настоящемъ е преподаватель
по радиотелеграфия и въздушно право въ Явиаационното-училище при Дирекцията на въздухоплевението и заведукхцъ на радиотелеграфната
станция при сжщото.
Препоржчваме на нашигЪ членове, които се
интересуватъ отъ радиотелгграфията, горепосоче
ната книга, както и останалитъ- й две части, които •
еж подъ печатъ.
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Бългаоския Народенъ Морски Сговоръ въ Силистра и Тутраканъ отъ Г. Панчевъ; 4) Управлението
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До нашити постоянни и случайни сътрудници.

$

Редакцията на сп. Морски Сговоръ съобщава на СВОИТЕ постоянни и слу
чайни сътрудници да иматъ предвидъ следнигв нареждания:
1) Статиитъ и съобщенията да се пишатъ само на едната страна на листа
и по възможность съ пишуща машина. Нечетливигв статии, а сжщо така и тия съ
много поправки и зачерквания не се преглеждатъ.
\
2) Статиитъ тр-вбва да бждатъ кжси и в ъ . никой случай по-дълги отъ 2'/,
печатни страници отъ списанието. Дългитк статии се оставятъ непрегледани.
3) Ржкописи назадъ не се повръщатъ въ никой случай.
4) Редакционния комитетъ не е длъженъ да дава обяснение на сътрудницитв си
защо статията му не е удобрена, или защо не е помъстена веднага следъ удобрението й.
Отъ редакцията.
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В» склада ш \л. щ. Шо ма 6. В. №. Е. се тщт ттп доаш щйи:
Морска библиотека №
Морска библиотека №
Морска библиотека №
Морска библиотека №
Морска библиотека №
Морска библиотека №
Морска библиотека №
Морска библиотека №
Морска библиотека №
Морска библиотека №
Морска библиотека Ма
Морска библиотека №
Сп. „Морски Сговоръ"
Сп. .Морски Сговоръ"
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1 цена 3 лева
2 цена 4 лева
3 цена 5 лева
4 цена б лева
5 изчерпана
6 изчерпана
7 изчерпана
8 цена 11 лева
9 цена 11 лева
10 цена 15 лева
11 цена 10 лева
12 цена 5 лева
год. I изчерпано
год. II цена 100 л.

Сп. „Морски Сговор'ь" год. III цена 120 л
Гребане и ветроходство . . изчерпана
Правилникъ за морскитъ и
рЪчни спортни легиони цена 2 л ,
Черно море (общодостжпни
студии) отъ С.Н. Ивановъ цена 30 л,
Практически указания за
предсказване на време
то отъ Сава И. Ивановъ
Метеорология отъ Сава Н.
Ивановъ
Океанография отъ Сава Н.
Ивановъ
Плаване отъ А. Друмевъ
Всички поржяки се изпълняватъ само следъГ предварително внесена сума и се* отпра
вятъ на адресъ: Б. Н. М. Сговоръ — Книжовно-ЛросвЪтенъ Отд-Ьлъ — Варна.
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