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застродне кораьига
ЛОКОМОТИВИ ИВйГ0НИ1
Т Е Л Е Ф О Н Ъ 326

С т р о е ж ъ на кораби и всички видове лодки к а т о :

Моторни, рибарски, спортни, луксозни, платноходни и др.
Строежъ, монтажъ и поправка на всвкакви видове ташини и инсталации.
СПЕЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗА ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
РЕЗЕРВУМРИ-И Е Л Е К Т Р О Ж Е Н Н И ЗАВАРКИ

Гарантирана зеща и прецизна работа при най-конкурентни цени
10—б

Произвежда първокачествени памучни прежди
Най-голвта издържливость» еднакво равни
жици, най-износни цени — ето какво отли
чава б ъ л г а р с к и т в п р е ж д и оть ч у ж д и т в

ц н й п М р а т производство!
ШШГОдакдоь !
Продажби чреп генералния представители: Сузииъ и С-ие й. Д., София
10-4

Българско и л о
Лшакки шлища
Българсни превозъ
Български трудъ
длвлтъ

ИШНЙ ЗДХДРЬ
КОНСУМИРАЙТЕ Я ПОВЕЧЕ, ЗАЩОТО ОТЪ НЕЯ
САМО ПОЛЗА ИМА, А ВРЕДА НИКАКВА!
•.
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„ПОСТОЯНСТВО" — РУСЕ
' .Концесионирана фабрика за ленени, памучни,
копринени и полуютени издЪлия.
5—3

РЕЗУЛТАТЪТЪ ОТЪ НАШИЯ К О Н К У Р С Ъ
ЗЯ НЯПИСВЯНЕ НЯ МОРСКИ РЯЗКЯЗЪ
ПРОТОКОЛЪТ 1
Въ заседанието си на 17 мартъ 1930 год. членоветъ на журито по конкурса, обявенъ отъ Бъл
гарския народенъ Морски Сговоръ, за най-добъръ
разказъ съ морски сюжетъ, а именно: 'Д-ръ Мих.
Тиховъ, представитель на писателския съюзъ, А.
Каралийчевъ, представитель на Министерството на
нар. просвещение, Г. Славяновъ, Д. Тодоровъ и
Вл. Николовъ, представители на Б. Н. М. С. разгле
даха постжпилитъ 22 разкази и констатираха еди
нодушно, че «ито единъ отъ тъхъ не притежава
необходимите качества, за да бжде награденъ съ
първа премия. По тая причина първата премия отъ
3,000 остава свободна. Втората премия отъ 2,000 л.,
разделена «а две равни части, се отсжжда за разказитв „Врагове" съ мото „Златните мостове" и „Об
садата на Нееебъръ" съ мото „Баликъ", които раз
кази, и по замисъль и по художествено изпълнение
заематъ първо место между подученигв. Разказътъ
„Врагове" е написанъ живо, сюжетътъ му вълнува
и държи читателя въ напрегнато състояние. Въ
него е прокарана мисъльта за нравствената висота
на българина —готовъ винаги да се притече напоч мощь, дори тогава, когато нуждаещиятъ се е.неговъ врагъ. Художествените средства, обаче, съ
които „Врагове" е изграденъ, еж твърде оскждни,
затова пъкъ съдържа въ достатъченъ размъръ еле
ментите на морски разказъ. Повече поетична сила
притежава „Обсадата на Нееебъръ", разказъ изплетенъ върху историческа канава, увлъкателенъ и
интересенъ за ония читатели, които обръщатъ очи
къмъ виденията на родното минало. Но „Обсадата
на Нееебъръ" не е морски разказъ. Морето, докол
кото е дадено, е само декорация и то не е нито душа
на разказа, нито еждба на героитъ му.
Журито препоржчва двата наградени разказа да
се напечататъ въ сп. „Морски Сговоръ", като се и
хоноруватъ по установения редъ овърхъ наградата.
С ж щ о о е препоржчватъ за «апечатване въ
списанието и следните разкази: „Морска дисци
плина" съ мото „Пилотъ", „Игра на еждбата" съ
мото „Босфоровъ" й „Срещу Никулденъ" с ъ мото
;,Вътроходецъ", — като само се хоноруватъ на
общо основание. А разказитв „СиноветЬ на мо
рето" съ мото „Ропго5 Еихтоз" и „Лодкарьтъ" съ
мото „Приливъ" могатъ да бждатъ напечатани
следъ сполучлива иреработка.ч
Всички останали разкази: „Писмо отъ Черно
море" съ мото „Юнга", „Нашето Черно море" отъ
Цончо Цоневъ, 'Неведомиятъ" съ мото „Морето и
Дунава ще осигурягъ възвръщането на Добруджа",
„Моряшка психика" съ мото „Морякъ", „Царьтъ

на морето" съ мото „Морска звезда", „Разказъ за
родното море" отъ Ив. Д. Колушевъ, „Следъ
смъртьта" отъ Ив. Дончевъ, „Буря" отъТ". Гуслинъ,
„Песеньта на. раковините" съ мото „Теодоръ Перунъ", „Фаръ", „Капризътъ на морето" отъ Велемиръ Георгиевъ, „Сждба", „Чайка" отъ Глория,
„Край брега" съ мото „Флагъ" и „Морска душа" съ
мото „Ввнко" — еж съвършено слаби и затова се
отхвърлятъ.
« ."
- .
Членоветъ на журито препоржчватъ сжщо
така на Г. У. Т., щото конкурсътъ за морски раз
казъ да бжде въ най-близко време повторенъ, като
единствената премия се увеличи на 5,000 лв.
Членове на журито: Г. Славяновъ, Д. Тодоровъ,
Д-ръ М. Тиховъ, А. Каралийчевъ, ВЛ. Николовъ.
.-

ПРОТОКОЛЪ № 2

Днесъ 25. мартъ 1930 година, избраната отъ Г.
У. Т. на Българския Народенъ Морски Сговоръ ко
мисия въ съставъ: главния редакторъ С. Н. Ивановъ, професоръ Я. Арнаудовъ и секретаря П. Павловъ, се събра на заседание въ канцеларията на Г.
У. Т. — Варна. Въ това заседание се отвориха пли
ковете, съдържащи имената и адресите на авто-"
ритъ на премираните и одобрените за печатъ раз.кази, представени за-литературния конкурсъ на Б.
Н. М. С , съгласно протокола на журито отъ кон
курса,, съставенъ на 17. мартъ т. г. въ София, при
което се установи следното:
1) на всъки пликъ беше написано съответното
мото;
2) пликоветЬ беха здрави и не отваряни;
3) следъ като се разпечатаха пликовете, въ
гвхъ се оказаха следнитъ имена и адреси, отгова
рящи на съответното мото:
КугП НП51011 — Ъ&ргщ — 5сЬ1еи551§ Зешпегзтг.
25 I— мото „Златнитъ мостове".
Фанй Попова-Мутафова — бул. „Витоша" 98
— София — мото „Баликъ";
Петьръ А.. Шишковъ, ул. „Гладстонъ" 24, Со
фия—; мото „Вътроходецъ":
Георги Карайвановъ, ул. „Графъ Игнатиевъ"
23, София — мото „Босфоровъ".
Петьръ А. Шишковъ, ул. „Гладстонъ" 24, Со
фия
МОТО „ВЪтрОХОДЪ";
*
Дечо Ст. Поповъ, ул. „Московска" 5, София —
мото „Роп1оз Еихтоз".
Николай Орловъ бул. „Бъкстонъ" 44, София —
мото „Приливъ".
Комисия: Гл. редакторъ Сава Н. Ивановъ, ре
дакторъ Д-ръ Я. Арнаудовъ, секретарь П. Павловъ.
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За България и за чужбина — 200 лева

Отдьленъ брой 2 0 лева

УРЕЖДД КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯ ОТДЪЛЪ

Гл. рвданторъ САВА Н.НВАНОВЪ
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НАШИЯТЪ КОНКУРСЪ ЗА НАПИСВАНЕ МОРСКИ РАЗКАЗЪ
СНаграденитъ с ъ в т о р а п р е м и я р а з к а з и *)

Кирилъ Христовъ

ВРЯГОВЕ
(Разказъ)

Когато голъмиятъ пжтнишки параходъ на
пусна Варненското пристанище, Черно море при
личаше на току-що огладенъ съ горещо желъзо
коприненъ платъ. А небето бъ синьо >и свътло, като
очитъ а нецълуната още руса девойка.
Нъколко часа по-късно, когато на никжде не
се виждаше твърда линия на бр-Ьгъ, черни като
гжстъ димъ облаци се сключиха въ тежъкъ сводъ,
по който затраигБ колесницата на свети Илия.
Буенъ вътъръ роши и скуби бълитъ гриви на
ВЪЛНИТЕ. Параходътъ ту изпъпля бавно къмъ
върха на трептеща -планина, ту стремително поле
тява въ пропасти. Който отъ пжтницИтъ реши да
си покаже носа на кувертата, бърза да се притули
нъкжде, да се улови здраво за нъкой неподвиженъ
предметъ и, следъ като се поозърне насамъ-нататъкъ, бъга отдето е дошълъ.
Долу е съвсемъ друго. Тамъ се чувствува, че
колкото и да еж побъснъли вълните, те не могатъ
току-така да си играятъ съ парахода — тая планина
отъ железа.
Пжтницитъ спокойно си вечерятъ въ ресторана. Чашитъ и приборите, наистина, малко подскачатъ; но това повече забавлява, отколкото да
плаши. КелнеритЬ ержчно разнасятъ супа, риба,
бутилки евксиноградско вино, салата, сладко, кафе.
Нахранилите се пушатъ благоразположено. Въ са
лона е топло и приятно. Облаци ароматенъ димъ
се кълбятъ къмъ тавана. Понъкога откъмъ кувер
тата вътърътъ тласва вжтре единъ човекъ заедно
съ воя на стихията. Но тцомъ вратата задъ него се
затвори, бурята заглъхва, като подъ сурдинка. .
Приказките се въртятъ около „лошото време".
Но кой ти помислюва за нъкаква опасность! У
*) По единодушното мнение на журито, първа премия
не е дадена никому, а втората премия е_раздълена между
разказитЬ „Врагове" и „Обсадата на Несебъръ". Подроб
ности по конкурса вижъ на предидущата страница.

всички владее чувството на пълна сигурность. Ни
кой не се съмнява, че тоя голе.мъ и якъ параходъ
ще стигне Цариградъ, като толкова пжти. Може да
става дума за нъколко часа закъснение — нищо
повече.
Рдиотелеграфистътъ предава нъкои служебни
известия и въ паузите разговаря се шеговито съ
своя помощникъ, застаналъ въ отворената врата на
кабината. Но изведнъжъ той трепва и скача отъ
стола си.
5. О. 5.!
Хора загиватъ нъкжде недалечъ и молятъ за
помощь!
Помощникътъ се втурва, да запише.името на
кораба, що грози гибель, и предполагаемото му
местонахождение. Въ първия мигъ и двамата не
волно се намръщватъ: единъ старъ търговски па
раходъ подъ знамето на най-върла неприятелска
държава. Хората на това прогнило корито отъ го
дини предизвикватъ и правятъ скандали на всъко
българско пристанище. Но то нъма въ случая ни
какво значение! На лицата отново се явява загриженость и тревога. Тъ требва да спасятъ поги
ващите!
Телеграфистътъ записва трескаво:
„Желъзнитъ дъски на обшивката се разпарятъ.
Тъ пропущатъ повече вода, отколкото помпите мо
гатъ да изхвърлятъ. Спасителнигв лодки еж раз
бити и вълнитъ ги отнесоха. Отчаяно състояние. За
колко часа бихте могли да ни застигнете? Спасете
ни душигв!"*)
Телеграфистътъ тича и предава известието на
капитана. Тоя го прочита, безъ да мръдне ни единъ
мускулъ на бронзовото му лице, кимва и отива при
картитъ. Тука бързо изчислява положението, което
*) „5ауе оиг $ои15 !* — 5. О. 5. — .Спасете ни душигЪ" —• морски международенъ радиотелеграфенъ викъ
за помощь.
'
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погиващнятъ параходъ дава. Той' требва да уста
нови по възможность най-скоро всички необхо
дими данни.
Решението е тутакси взето. Откжсналъ погледъ
отъ картата, капитанътъ го спира на компаса. И
заповъдва промъна на курса подъ пълна пара.
На капитанското мостче и въ глгнбинитЬ на
парахода се раздава звънъ.
Машиниетътъ се взира въ своите стрелки,
мръдва рамене и дава усиленъ ходъ.
Параходътъ извива така рЪзко, че чинии,
чаши, бутилки по масигЬ въ ресторана се изсипватъ на земята. НБКОИ жени се развикватъ упла
шени.
— Кърмчията е полуд-влъ! — казва единъ важеиъ господинъ,
— Скжпо ще му струва тая шега! — отвърна
неговътъ събеседникъ, дирейки въ полигЬ си чаш
ката конякъ, която току-що бъха сложили предъ
него.
Келнерътъ се навежда къмъ двамата сърдити
господа и имъ пришепва нътцо повърително.
Когато той отмина, новината завчасъ бт> въ
всички уста.
Отъ тоя мигъ на душитв на пг&тииц-итъ се при
общи сжщото напрежение, което бъ дадено на ма
шините.
Бързо слухове и факти така се объркаха, че
никой не би мотълъ да различи еднитъ отъ другитъ*
Пъргавъ офицеръ се приближава до капитана:
— Командниятъ мостъ току-що билъ разрушенъ отъ вълните, ПогиващигЬ питатъ пакъ, за
колко часа ще можемъ да ги застигнемъ,
Капитанътъ стиска между зжбитъ праздната
си луличка.
— Предайте имъ: не по-рано отъ два часа.
Радиотелеграфистътъ остава въ постоянна
връзка съ застрашения отъ гибель параходъ.
Капитанътъ прави своигЬ разпореждания,
организира спасението.
На търговския параходъ, за щастие, нЪма
много хора. Две лодки ще бддатъ достатъчни.
МатрознгЬ ста строени, Първиятъ офицеръ
пита, кои желаятъ да участвуватъ въ опасното
предприятие. Отзоваватъ се всички! Той избира
ония, които смъта най-пригоднй за задачата.
Времето минава ужасно бавно.
Между.това вфтърътъ бт> почналъ да мънм на
правлението си. Той сега блъска отъ друга страна.
Изненаданите вълни еж като замаени. Бърка имъ
се на волната игра.
Най-после параходътъ стига указаното место.
Прожекторътъ върти ту насамъ, ту нататъкъ сно
пове лжчи. Никаква следа отъ погиватцъ корабъ!
Но радиостанцията продължава да е въ свръзка
съ него! Нещо повече: сигналитв ставатъ по-силни.
Очевидно, съвсемъ близо еж.
Сега се пущатъ ракети, съ надежда, че потъващиятъ параходъ ще ги забележи и ще отговори,
Чакатъ напрегнато. Очевидно ония тамъ не могатъ
да възпламенятъ своите. Ала ето нвяватъ по радио
телеграфа, че видели ракетите — и 'въ каква
именно посока отъ себе си. Тича въ това време и
другъ: обажда, че се съзиратъ свътлинки. Той
отива съ капитана на другия край на мостчето и му
сочи некгвде.
Заплющ-в вода върху вода. Нека. То още по
вече ше уталожа вълнитъ. Но онова, което офицерътъ показваше на капитана, се загуби въ рес
ните на дъжда. Сега прожекторътъ се обърна натамгь. Погиващнятъ параходъ се яви предъ очите
ча моряцитъ като сжщи призракъ.
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Щомъ се чу това, ПЖТНИЦИГБ изпъплаха до
единъ на кувертата. Всвки се залавя за каквото
може. Забравятъ се всички други мисли и интереси.
Студениятъ вътъръ и дъждътъ, който шиба лица
и вратове като съ разплетени камшици, будятъ у
тгхъ чувството, че те еж по-екоро участници въ
спасението, не прости зрители. Колкото повече наближаватъ мъхтото на -бедствието, толкова понапрегнато се взиратъ очит-Ь. Но те често се обръщатъ и къмъ (предната частъ на парахода, дето матрозитЬ лриготовляватъ да спуснатъ спасител
ните лодки. Едни отъ пжтниците се кръстятъ,
други се разговарятъ възбудено, трети чакатъ въ
напрегнато мълчание.
Капитанътъ дава презъ говорната тржба запо
ведите си на матрозитъ съ спасителии-гЬ лодки.
Старшиятъ офицеръ маха въ отговоръ.
При ре-зка факелна светлина лодкитв се спущатъ, вълнит% ги грабватъ :и бързо изчезватъ съ
ГБХЪ въ нощьта. ПжтницитЬ все още се натискагъ
на заградата и се взиратъ нататъкъ.
На командния мостъ офицеригЬ еж заети да
нзправляватъ така парахода, щото той да служи
като заветъ на спасителните лодки. За пжтницнгЬ
«е остава нищо друго, освенъ да гледатъ и да се
мжчатъ да разбератъ онова, което се върши предъ
очите имъ.
Времето пълзи като охлювъ. У всички посте
пенно се появява чувството на загубена битка. Все
пакъ никой не напуща мъетото си.
Но какво еж се развикали татъкъ?
Прожекторътъ се навежда и всички виждатъ
двете спасителни лодки на неколко стотинъ метра
отъ парахода, Подскачатъ като орехови черупки,
Треперещи отъ вълнение, зрителите избухватъ
въ безпаметно „Ура!" — макаръ още да се не знае,
какъ чце ги изтеглятъ на борда.
То наистина не б е лесна работа. На Н-БКОЛКО
пжти лодките едва не бидоха хрвенати въ желез
ния хълбокъ на парахода. Но най-после увисватъ,
закачени на по две яки куки. Те биха бързо-бързо
изтеглени на такива височина, че вълнитъ не мо
жаха нищо повече да имъ сторятъ; само ги джасаха като люлки.
Спасители и спасени скачатъ единъ презъ
другъ на парахода. Тъ цели лъщятъ, като че еж
отъ японски бронзъ, Нъкои отъ изтръгнатите изъ
ноктетв на смъртьта еж тъй -изтощени, щото едвамъ си влачатъ нозет-Ь. Тъхните спасители ги
подкрепятъ братски подъ МИШЦИГБ. ВСИЧКИ бързатъ долу, на топло.
Деньтъ мжтно бълве. Отъ небето, все още
черно като пушекъ, падатъ ц*ли стълбове вода
върху шеметните вълни.
Макаръ освободени отъ своето напрежение,
никой Отъ пжтниците не отива да спи. Тъ се събиратъ на групи въ салона и говарятъ все още въз
будени,
Старшиятъ офицеръ прави своя докладъ на
капитана. Тоя му подава ржка и сърдечно стиска
неговата. Въ това има толкова изразъ, колкото
никои думи не съдържтъ.
Капитанътъ дава заповъдь, да се поеме пакъ
стария курсъ.
Офицерътъ отива въ своята кабина, да поспи
малко.
Постепенно всички се успокояватъ и отдъхватъ. Спасените спятъ дълбокъ благодатенъ сънь.
Но бурята още не се е улегнала и за капитана
нема отдихъ. Той ходи_насамъ-нататъкъ по своето
мостче, захапалъ праздната си луличка
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. Всвка вечерь синътъ на Несебърския властель
слизаше едрите каменни стжпала, които се спу
щаха отъ западната кула на крепостьта къмъ мо
рето и седналъ възъ н-Ькоя скала, сръдъ равния
плйсъкъ на заобикалящите го вълни, дълго оста
ваше тъженъ и безмълвенъ, съ погледъ впитъ въ
далечния, остро изръзанъ върху хоризонта носъ
на Емона, докато мракъ забулваше питащия му
взоръ и безнадеждна неизвестность засенваше
младежкия блътъкъ на синитъ му очи. Това ста
ваше редовно вейка вечерь, отъ оня чуденъ. незабравимъ день насамъ, когато деспотъ Добротица,
могжщиятъ владетель на Понтийското крайбре
жие, бе посетилъ съ величието и блътъка на всич
ките си галери и триреми своя покоренъ подвластникъ Семиръ, властель на Несебъръ. Собствено
властельтъ на Несебъръ се подчиняваше еднакво
на царя си —• благов-Ьрния Търновски вънценосецъ Иоанъ-Александъръ и на неговия всесиленъ феодалъ Добротица. — господарьтъ на Кала
церка, Галата, Козякъ и Емона.
Презъ прол-втьта' на 1363 дето, Добротица
прати весть, че тази година морскитв тържества и
надпреварвания ще станатъ въ Несебъръ. И въ
една ясна, безоблачна сутринь откъмъ Емона,
тамъ, при раздела на небето и водата, се появиха
безчегь дребни, тъмни точици, които вст>ки мигъ
нарастваха все повече и повече, и когато набли
жиха легналия сръдъ морето Несебъръ, сякашъ
гора отъ мачти и платна затъмни слънцето.
Споменътъ за този день не можеше да изчезне
отъ паметьта на младия Огнянъ, единствениятъ
синъ на властела Семиръ.
Защото срЪдъ ллющенето на пръпорцитъ,
които се развъваха върху златоукрасенитъ носове
на триремигв и галеригв, средъ издутигЬ отъ вЪтъра енъжноб-вли криле на платнохЪдигв, ервдъ
блясъка на оржжията, тържествените звуци на
сребърните тромпети и 'неспирния звънъ на мно
гобройните Несебърски черкви, младиятъ мо
мъкъ бъ видълъ само едно чудно видение — ни
каква девойка съ дълги черни плитки, пристегнати
на челото съ златна кордела, нагиздена съ бледосиня туника и пъстровезани обувки. До нея стоеше
високъ момъкъ въ блестяща ризница, плетена отъ
ситни сребърни халки. , На раменете му се въеше
алена мантия.
— Коя е тази хубавица? — попита младиятъ
Огнянъ едного отъ робитв, които въртБха веслата
на деспотската галера, която го отвеждаше къмъ
високите гости.
— Това еж синътъ и дъщерята на деспотъ До
бротица — отвърна робътъ —това еж Иванко и
Мира, внуците на стария архонтъ Баликъ.
Въ същото време прекрасната Мира посочила
съ пръстъ непознатия младежъ, който се качвалъ ,
по изплетената отъ вжжета стълба на гвхната
трирема, и замаяна отъ мъжествената хубослъ на
това русо, потъмнело отъ морскитъ ветрове лице
— попитала:
— Кой е този?
Синътъ на Несебърския властель — се ооадилъ угодливъ прислужникъ.
Но докато Мира не можела да откъсне зачарованъ взоръ отъ ясносинитЬ зеници на непозна
тия, братъ й, едва забележимо, сбърчилъ вежди,поразенъ отъ смелата красота на гордо пристъп
ващия къмъ тьхъ младежъ. Защото Мира била

обещана на графа Коррадо далле Карчери, именитъ благородникъ изъ Верона.
Деньтъ на праздненството изминалъ хубавъ
и нев-ьроятенъ като сънь. Нито едно облаче не за
сенило ведрата яснота на небето, нито една гънка
не начупила равната прозрачность на морето. ЦЪлото население на Несебъръ се струпало по бр!>говегЪ и съ радостни приветствия и пътни до
късна вечерь чествувало надлреварванията на триремите и -плувците. Трите главни порти на кре
постьта гъмжали отъ пъстра, шумна навалица.
Туземците слизали къмъ морето и съ леки ладии
отивали до пишно украсените съ цветя и прЪпорци галери, а моряците на Добротица — снажни,
обрулени отъ слънцето мъже, пристъпяха съ лю
бопитство « набожно смирение въ града на много
бройните черкви.
Когато свътлинитъ на бориннт-Б затрептели,
като огнени цв^тя въ потъмнелите води, корабите
-на деспотъ Добротица бавно отплували назадъ
къмъ Калацерка и отнесли завинаги съ себе си
сърдцето на единъ младъ момъкъ съ ясносини
зеници.
Отъ тогава, всвка вечерь Огнянъ слизаше по
големите каменни стжпала, които отвеждаха отъ
западната порта къмъ морето и дълго оставаше
загледанъ въ острия носъ на Емона, докато по
следните златни отражения на залеза угасваха въ
побледнялата водна ширь и хладниятъ соленъ
вътъръ разнасяше срЪдъ тъжната тишина на
здрача призива на Несебърските камбани.
Нъмаше надежда за младия Огнянъ. Защото
вече два пжти баща му бе пращалъ сватовннпи
до всесилния Добротица и два пжти »ладт»тельтъ
на Понта бъ отвръщалъ съ благовидни уклончиви
отговори. А вече рибари откъмъ Козякъ носеха
вести, че въ Калацерка се готви сватба невиждана
и нечувана и че графъ Коррадо далле Карчери
билъ вече тръгналъ отъ Верона, презъ Синьото
море за Черното.
За какво се надеваше младиятъ Огнянъ?
Какво искаше? Какво очакваше? Никой не знаеше.
Той най-малко*отъ всички. Само безумииятъ купнежъ на сърдцето му смжтно ловеше въ мрака на
отчаянието бледи искри на невъзможни надежди,
Затова презъ една светла нощь, когато здатниятъ дъждъ на месеца трептеше по затихналата
бездна, Огнянъ не помисли, че сънува, като зърна
въ далечината тъмния силуетъ на една ладия,
която леко и безшумно пореше улегналитъ вълни.
Обзетъ отъ чудно, необяснимо вълнение, Ог
нянъ скочи правъ и размаха кърпа. А сърдцето
му, притиснато отъ луда радость, глухо биеше —
това, това е, което очаквашъ . . .
Като призракъ се бЪл-веше въ тъмната ладия
стройната осанка на Мира. Смъртно уморена, съ
последни сили девойката натискаше тежкитЬ весла
и търсеше мйсто за пристань.
— Мира! —, отекна въ дълбоката тишина
единъ ликуващъ гласъ — Мира!
И Огнянъ нагази съ дрехи въ тъмната вода,
следъ това, когато тя достигна до брадата му, пре
плува разстоянието до ладията, скочи въ нея и по
разенъ отъ подвига на девойката, разтреперанъ
отъ неземна радость, коленичи, прекръсти се и съ
високъ гласъ въздаде хвалебствия на свети То
дора, света Петка и свети Ивана Морски. Следъ
това, съ безкрайна нъжность и страхопочитание,
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като се мжчеше да замъци и вроденото изящество
на западните рицари съ искрена почить и проста
сърдечность, той се наведе леко, уловм края на ту
никата на девойката и го цълуна — сякашъ
светиня.
Още на следната сутринь, деспотъ Добротица
пристигна съ трирема да прибере дъщеря си.
Твърде късно монахинит-Б на светата обитель при
Емона му бтзха съобщили за изчезването на
високопоставената имъ възпитаница. Но презъ
иощьта властельтъ Семиръ бе благословилъ брака
на сина си съ хубавата Мира.
Добротица си замина сърдитъ и огорченъ, съ
клетва на уста, че никога вече кракътъ му н+ша да
стжпи въ Несебъръ — ни за добро, ни за зло,
Тогава властельтъ Семиръ изпрати -находмици съ
писма и дарове до царь Иоанъ-Александъръ и не
призна властьта на Добротица надъ себе си. Съ
това разривътъ между най-силния и най-гордия
отъ феодалите на българския царь стана окончателенъ и непоправимъ.
Така се ожениха Огнянъ и Мира. И по целото
Черноморие, по цълата Мизия и Долна-Земя, цъвнаха песни за гЬхната чудна любовь.
*
* *
Нтжои го нарекоха поличба, други наказание,
а то бе, може би, само изпитание.
Три недъли следъ сватбата на Огнянъ и Мира,
визангийскиятъ императоръ Иоанъ V Палеологъ
откри брань на българския царь к го нападна тю
море. Следъ жестока битка, Анхиало падна въ ржцете на роменгв. Следъ него ид-вше редътъ на
Несебъръ. Иоанъ потегли съ огромна войска, тридесеть кораба, десеть катапулти, десеть балисти,
две винеи и обсади града по море и суша.
Яки бтзха стенит-Ь на Несебъръ, но още по-яки
и безстрашни б1>ха сърдцата на защитниците му.
День и нощь отъ високите каменни кули, войници
хвърляха дъждъ отъ стрели, копия и гръцки ог
ньове възъ ромейскитъ кораби, които напраздно
се опитваха да доближатъ крепостните стени.
Презъ една беззвездна нощь двама смели момци
тайно напуснаха сухоземната порта и, закрилени
отъ мрака, незабелязано се промъкнаха до ромей
скитъ кораби. Тамъ те успъха да подпалятъ три
отъ най-голъмитЬ триреми. При четвъртата ги за
ловиха, извадиха имъ очитъ -и ги пуснаха да си
отидатъ, за урокъ и назидание на обсадените.
Никога храбригв Несебърци нвмаше да помислятъ да предадатъ орловото си гнъздо, ако не
се бъше появилъ врагъ по-страшенъ и по-опасенъ
отъ всички ромейски земни и морски войски.
Жаждата.
Защото Несебъръ нъмаше Еода.
За да получатъ вода, туземците требваше да
преминатъ дългия т-Ъсенъ провлакъ, който съеди
нява острова съ сушата, и съ мулета и катъри да
отидатъ при двата единствени кладенеца, които
отстояха на около три поприща отъ града, за да
напълнятъ съ вода кожените мехове.
Първото нъщо, което сториха ромеите, б-Ь да
преградятъ пжтя на Несебърци за кладенците.
Всичко може да изтърпятъ — си казваха те — и
гладъ и моръ. Но жаждата — не. Все никога запа
сите въ дълбокитъ каменни водохранилища щЪха
да се свършатъ. И тогава Несебъръ щъше да бжде
т"Ьхенъ.
Единствената надежда на българите бе помощьта на царь Иоанъ-Алек-сандъръ. Да нападне
ромеите въ гърба и да ги прогони, докато и по
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следната капка животоносна влага не е пресъхнала
въ жадните имъ устни.
А царь Иоанъ-Александъръ се бавеше. Гончии и находници обикаляха цялото Загоре, съ
мжка събираха разпилените царски войски и тър
сеха скжпо платени турски наемници. Кой се б"Ь
надЪвалъ на тази внезапна, измамническа брань?
Зле се отплащаше Иоанъ Палеологъ на българите,
за подкрепата, която МУ б"вха дали въ борбата
срещу узурпатора Кантакузинъ. Но на ромеи мо
жеше ли да се верва?
Никога по-горещо лъто не бе се спущало
надъ Черноморието.-Нито едно облаче не се мър
каше по безстрастно спокойната чистота на не
бето. Слънцето безжалостно напичаше скалистия
островъ и дебелата каменна ограда на крепостьта,
сякашъ свиваше въ огненъ обржчъ обречения
градъ.
Десеть дни вече траеше жестоката обсада. А
дълбокитъ водохранилища бавно изпразваха скъ
поценната течность. Всвка капка вода ставаше поценна отъ най-скжпия елмазъ.
И хора съ настръхналъ взоръ и подивели лица
се лутаха като сънки изъ душните си дървени
кжщи — и дълбоко въ душигЪ имъ почваше вече
да зрее -мисъль за измъна и смърть.
Въ дома на властела Семиръ мжката се пона
сяше най-тежко. Защото тамъ никой нямаше смълостьта да се оплаква.
— Ще държимъ докрай, или ще измремъ
всички!-— бе казалъ гордиятъ властель — но Не
себъръ нъма да се предаде, съ позоръ . . .
Ромеите вече бълха престанали да наладатъ непристжпните кули, т е знаеха съвсемъ добре, че
другъ врагъ, много по-могжщъ и по-опасенъ ра
боти вжтре, задъ крепостните стени вместо техъ,
и самъ, безъ кръвь, ще имъ отвори тежките же
лезни порти, позеленели и мъхести отъ неспир
ната ласка на морето.
*
Петнадесети день.
Отъ двадесеть и четире часа Несебърци вече
не еж пили вода.
Като тъменъ, буреносенъ облакъ виене тежко
униние надъ заключения градъ. Най-вЪрнигв стра
жи денонощно караулятъ около крадостнитъ порти,
за да не би случаенъ изм-ънникъ да провали вели.
кото търпение и великата зджка на останалите,
Улиците на Несебъръ еж глухи и пусти. Само
усилена охрана се тълпи край Митрополитската
черква. Тамъ се пази последното водохранилище.
Въ него има вода само за стражитъ, децата, бол
ните и кърмачкитъ.
Такава е заповъдьта на властела.
Отъ време на време плаха сЪнка се промъква
и поднася бакърено тасче за няколко капки животъ.
А другитъ търпятъ, защото знаятъ, че вече
ц-Ълъ день и цъла нощь властельтъ, синътъ му и
снаха му, не еж слагали капка вода въ уста,
ПонЪкога изъ пустите улици се мърка едрата
висока осанка на стария властель. Съ царствена
походка, облъченъ въ тъмномораво рухо и висока,
островърха кожена шапка, той бавно се разхожда'
надлъжь и наширь изъ малкото си владение. Съ
думи и примъръ той разнася утеха, влива бодрость, насърдчава. И моли за търпение. Още нЪ.кодко дни. Още нъколко часа.
И всъки, който види това бледо, строго, осияно
отъ сдържано величие лице, потръпва въ почти
телна покорность, и за мигъ забравя пламтящия
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зной, който разкжсва гърдите, пресушава гърлото,
натежава езика.
А надвечерь камбаните на Несебъръ забиватъ
всички едновременно — съвсемъ тихо и тжжно.
Тогава стотици пожълтели лица плъзватъ изъ
сънните улички и съ немощни стжпки се залюляватъ къмъ многобройнит-Ь черквици, смжтно бле
щукащи въ -мрак-а. Тамъ те падатъ на колене и
сръдъ трептящите пламъчета на свещите, и дима
на тамияна, дълго се молятъ Богу и овети Ивану
за папка дъждъ.
На шестнадесетия день стадо бели облаци се
появи въ далечината откъмъ Созополъ, Горещи
ната бе станала тежка и непоносима. Нвмаше ни
какво съмнение — щЕше да завали. Обезумъли
отъ радость Несебърцн извадиха на улиците всич
ките си сждове и зачакаха- съ стиснато сърдце.
Къмъ пладне почти цялото небе се забули и нъколко тежки тъмносиви облаци надвиснаха надъ
острова. Но къмъ петия часъ следъ пладне, духна
остъръ вътъръ и съ неизмеримо отчаяние обсаде
ните вид-Ъха «акъ той бавно помете небето и про
гони разредилите се облаци къмъ Емона. Въ дале
чината блъснаха свъткавици. Изплашени чайки съ
остри викове се .прибраха- еъ гнездата си, върху
покривите на кжщитЬ, Но благодатниятъ дъждъ
не падна.
Тогава сякашъ избухна безумие. Порои отъ
хора се стекоха къмъ палата на властела и съ диг
нати юмруци ое заканиха, че ще насилятъ крепост
ните порти. Изкоп разкжсаха ризитъ- си и съ
яростни вопли се простнаха на земята. Други диг
наха децата си високо къмъ прозорците на госпо
дарския домъ и почнаха да .виятъ като животни.
Прозорецътъ на палата бавно се отвори.
Задъ него се яви изпитото, измжчено лице на
стария властель Оемиръ. Неземенъ и безстрастенъ
като икона.
ЮмруцитЬ паднаха. Само нъколко пресипнали
вика'Изскочиха отъ пресъхналите гърла на две-три
жени. Следъ това всичко утихна. Сякашъ замре.
— Мира е на смъртенъ одъръ — каза тихо той,
но всички доловиха страшната тжга, която трептЕше Въ гласа му и изтръпнаха.
Още по-дълбока тишина легна въ пърлещия
въздухъ.
Тогава една жена бавно пристжпи и дигна на
горе тасчето си — изпито дополовина,
— Вземи го, отче. Отстдшямъ го за нея . . .
Радостенъ лжчъ разведри лицето на властела.
Единъ стотникъ слъзе и пое скжпоценния сждъ.
Живогътъ на Мира бе спасенъ за още неколко
часа. Но тълпата не си разотиде. Като покорно
стадо, мжже, жени, деца, се сгушиха край стените
на властелския домъ — сякашъ видътъ на чуждата
мжка можеше да приспи за мигъ тъхното собствено
страдание.
А вжтре двама души се ломъха въ жестоко,
непоносимо изпитание. Бащата и синътъ. Предъ
ОЧИТЕ ИМГЬ бавно гаснеше свидниятъ животъ на
Мира.
И тЪ не можеха нищо да сторятъ.
*
Седемнадесети день. Въ цълия островъ н-вма
вече капка вода. Всеки чувствува, че още мигъ и
нищо ще стане. И все пакъ нищо не става. ОЧИТЕ
на всички сжвпити въ прозорците на властелския
домъ. Отъ тамъ чакатъ знака. Докато Огнянъ
търпи, докато Мира търпи — всички ще търпятъ.
Юначенъ «ародъ, коравъ народъ СГЙ Несебърци.

СТРЯНИЦЯ 5

А вжтре, въ обширната полутъмна стая, Мира
лежи бледа и неподвижна като безплътно извая
ние. Страшната мжка на първитЬ дни е вече пре
минала. Никаква кротка дрънка я унася въ чудни
сънища, Подъ затворените й клепки се нижатъ при
мамливи видения: сребристосини водопади пънятъ
искрящите си води, бистри, студени като ледъ из
вори ромонятъ кр*ай ушите й, локали пълни съ
прохладни пития бйгло се докосватъ до изгоре
лите й устни . . . Скрилъ лице въ дългите й разпле
тени коси, Огнянъ съ затаенъ ужасъ слуша несвър
заните слова иа бълнуващата. А долу вече се разнасятъ първите писъци на гладни младенци, които
напраздно дърпатъ пресъхналата гръдь на майка
си. Отъ време на време нечовъшки стонове и
гнъвни възклицания като смжтенъ шумъ на разбу
дено море глухо се издигатъ нагоре, и пакъ бавно
заглъхватъ. ЖелЕзната порта на палата потреперва
отъ удара на няколко чифта свити .юмруци, и широкиятъ ясенъ звукъ зловещо прокънтява изъ го
лемите праздни стаи като първа прокоба за страш
ното, което иде. Най-сетне Огнянъ «е може да
издържи.
Той съ мжка се изправя на треперещите си
крака и съ залитащи стжпки се отправя къмъ
стаята на баща си,
Гордиятъ старецъ седи самъ и безмълвенъ въ
широкото си джбово кресло, съ лакътъ подпрт±нъ
върху облегалото му и погледъ неизмънно впитъ
въ една точка на стената. Хлътналите му бузи еж
получили цвъта на пръстьта. Носътъ му се е изострилъ. Само очитв му блещукатъ въ сухъ трескавъ пламъкъ. Като съгледа сина си, той извърна
глава въ страни.— Татко! Не мога... Ще отворя портитъ. Чуй
долу какъ реве тълпата . . .
— Преди да отворишъ портитъ най-напредъ
требва да минешъ презъ мъртвото ми твло. Чулъ
ли си до сега н-вкой отъ Семировекия родъ да
се е предавалъ? Махни се!
— Н всъки мигъ тълпата може да разбие кре
постните порти. Защо да чакаме, когато нъма вече
никаква надежда? Поне да спасиме Мира . . .
— Азъ не мога да дамъ първи знакъ за пре
даване. Докато народътъ търпи и ние ще търпимъ!
А освеиъ това, ако убътнемъ жадната смърть, нима
да се спасимъ отъ ножа на ромеигв. Нека поне да
умремъ съ честъ.
— Но тъ- ще пощадятъ Мира! Тъ ще пощадятъ
* дъщерята на Добротица. Нали знаешъ, че деспотътъ е подчиненъ на Цариградския патрнархъ?
— Да. Но нъма да пощадятъ моя градъ, И Не
себъръ като Анхиало ще мине подъ огънь и ножъ...
Докато има единъ живъ човъкъ въ Несебъръ —
градътъ нЕма да се предаде. Нека ромеитъ взематъ единъ градъ съ м.ъртавци!
Момъкътъ изтръпна и отчаяно възкликна:
— Но народътъ нъма да издържи!
— Ще издържи! МОИТЕ стражи нъма да ми ИЗ
МЕНЯТЕ. .

Огнянъ поклати глава и въздъхна,
— Не тръбваше да сърдишъ деспота. Може би
той щъше да прости за Мира, но обидата, която му
нанесе като отхвърли властьта му, той нъма ни
кога да прости. Упоритъ човЪкъ е Добротица...
— Азъ съмъ по-упоритъ.
Сякашъ свЕтътъ се завъртъ предъ очитъ на
младия човъжъ. Той падна на колЕне предъ
баща си.
— Но Мира ще умре! Разбирашъ ли? Мира
ще умре!

СТРЛНИЦЛ б!
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Стариятъ обори глава и нищо не отвърна. То
гава Огнянъ скочи, правъ, каточе тласнатъ отъ не
победима сила,
— Ще отворя лортитъ!
.
Бащата бавно дигна взоръ, изгледа го дълго
и пронизително, следъ това каза:
— Върви,.. Но въ сжщия мигъ тази кама ще
се забие въ сърдцето ми.
И стариятъ еластель погали съ рижа дръжката
отъ слонова кость на камата, която тихо светкаше
между кадифеинтъ дипли на рухото му.
Огнянъ стисна съ две рлще слъпитЬ си очи.
Не бъше ли вече обезумълъ? И му се поиска да
извика — Вържете ме! Сложете тежки ©ериги на
ржцетъ и краката ми! За да не извърша нещо не
поправимо . . . Нима въ моитв жили не тече сжщо
кръвьта на Семировския родъ?
Съ дълбокъ стонъ той напусна стаята на баща
си и като несвъттенъ се залута изъ кгвщи. А жаж
дата съ жестоки пръсти разкисваше вжтрешяостигЬ му, стискаше въ пламтящъ обржчъ гърлото
му, сушеше устата му. Черни кржгове се виеха
предъ очитъ му. Като пребито животно той се довлъчедо стаята на жена си.
Мира лежеше все тъй 'неподвижно, както и порано. Дълббкиятъ унесъ сякашъ я бъ отвелъ вече
крачка по^близо до небитието. Изтърггналъ Огнянъ
се наведе надъ нея и се вслуша съ свито сърдце.
Мира не дишаше вече.
Задъ него се 1мг&рна нъкаква тъмна, дребна фи
гура и единъ женски, старчески 'гласъ жаловно
прошепна:
— Умира . . ,
Огнянъ се дръпна назадъ, каточе нвкой вне
запно то б*в ударилъ по челото. Погледна леля си,
не я позна и завика като безуиненъ:
— Не е вЪрно! Не е върно!
Следъ това.улови жена си за ржцетъ и я при
зова съ страшенъ нечовешки гласъ. Мира бавно
отвори очи, погледна го — взорътъ й не бъше вече
отъ този свътъ — и пакъ ги затвори.
Тогава той падна на колене, разкжса туниката
ой и високо призова Бога. Призова този, когото
всички търсимъ, когато слабите ни човешки сили
ни изоставятъ.
И обрече да построи три черкви — изградени
отъ най-склшъ камъкъ, обковани съ сребро и
злато, изпъстрени съ бисеръ и сафири — ако Господь стори чудо и спаси Мира. Три черкви — найхубавитв на св-вта.
А вънъ ревъгъ на тълпата се смъсваше съ
дивия кикогъ на чайкит-в. Все по-силно взеха да
отекватъ удари върху жел-взиата порта на палата.
Огнянъ надникна отъ прозореца и хиляди юмруци
се насочиха къмъ него. Той се извърна още веднъжъ. Мира лежеше все тъй неподвижно. Сякашъ
го обзе безумие. Той изтича по широкитв мра
морни стълби, изкочи на пжтя и се спусна къмъ
главната крепостна порта. Следъ него се струпа 'на
валица отъ хора съ страшни лица, рзчорлени коси,
размахващи дългите си костеливи ржце въ без
умни и безполезни закани.
Предъ главната порта стражитъ съ мжка от
блъсваха тълпите, които въоржжени съ пелки и
лопати искаха да нахлуятъ въ крепостьта. Появя
ването на Огняна ги раздразни още повече. Това
не бт*ха вече хора, а диви звърове. Н*кои отъ ГБХЪ
се търкаляха изъ прашните улички и ровъха съ
нокти земята. Двама-трима младежи съ дигнати
ками и разкривени отъ злоба лица се хвърлиха
срещу сина на властела.

— Заповъдай на стражитъ да отворятъ пор
тите!
Огнянъ разкри спокойно дрехата «адъ гър
дите си и каза:
— Ето. Убийте м е . . . Азъ това желая...
Наистина, съ своята смърть той се надъваше
да ускори това, което неминуемо щъше да се случи.
И кой знае? Може би и да спаси Мира...
Изплашени младежите отпуснаха рлще и се
отдръпнаха назадъ.
За последенъ 'пжть Огнянъ се качи на кулата,
за да обгърне съ взоръ безпредълната ширь на
родното море. Защото въ мига, когато портитъ на
Несебъръ щъха да ое отворятъ на врага, въ позор
но предаване, въ този мигъ не само сърдцето на
гордия Несебърски властелъ щъше да престане да
бие. Но и това на сина му.
Родътъ на Семировци не се прекланяше никоаду...Страшна болка сви сърдцето на момъка. Тъй
хубавъ бъ Несебъръ м тъй свиденъ за предаване
на врага. Отъ три страни го плискаха морскигв
вълни, ту съ нъжна ласка, ту въ буйна прегръдка.
Колко пжти вечерь. на връщане отъ риболовъ, съ
неутасимъ възторгъ той бъ съзерцавалъ тъмната
му снага.просната сръдъ водите. А сега на западъ,
тамъ при стройните вътърни мелници, златнитъ
иБсъчни дюни и китни лозя се б%лъеше вражески
стань . . . Огнянъ извърна глава и устреми очи
къмъ ромейскигБ кораби, които бавно и лениво се
люлееха върху заспалите води. Морето бъ призрачно-сияьо. Дълги,жълтеникави бразди се виеха
на равни разстояния една отъ друга, като змии отъ
слънце. Въ далечината тънка бъла ивица раздъляше небето отъ морето.
Изведнъжъ Огнянъ впи острия си взоръ из
•иорякъ" къмъ северъ. Тамъ откъмъ Емона се поя
виха безчетъ дребни, черни точици, които ВСЕКИ
мигъ ставаха все по-голъми и юо-голъми . . ,
Корабите на Добротица!
А откъмъ югъ като тъмна мъгла се зададе
войската на цапь ИоанътАлександъръ. .
Омжтна глъчка, *ка>то бръмчене на оси, се на
дигна отъ ромейския станъ. Съ отчаяна скорость
корабите имъ загребаха къмъ Емона, за да се
срещнатъ съ Добротица въ открито море
Отъ всички кули екнаха звуци отъ тржби . . .
Никаква 'неизмерима слабость полази по ЖИ
ЛИТЕ на младия Огнянъ.
Сякашъ тъмна мрежа падна предъ очитъ му,
той поиска да извика, да се спусне надолу по тъхната извита дървена стълбичка, ржката му бавно
се дигна нагоре, следъ това внезапно се отпусна и
той рухна върху каменния подъ на кулата.
Не мина дълго време и три нови черкви из
дигнаха гиздави снаги край другите многобройни
молитвени домове на Несебъръ.
Една .въ сръдата на острова — и я нарекоха на
светия Арахангелъ.
Друга въ южната частъ — и я нарекоха на Спа
сителя Исуса Христа.
А третата построиха до самия пристань — и
нЪмаше по-хубава отъ нея на света. Това бъ цъла
дантела отъ червени плочки и свътълъ камъкъ
Обрекоха я на свети Иванъ.
Тамъ до късна старость Огнянъ и Мира всъкн
праздникъ благодаръха Богу за великата му милость,
*
*

Понъкога въ късна лунна нощь, замечтани
странници се лутатъ изъ кривитъ ТЕСНИ улички на
древния Несебъръ, заглеждатъ се въ многоброй-
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нитб развалини «а старинни
прекрасни черкви,
страхотно оголили ТЪМНИТЕ :еи зейнали стени въ
равния блеськъ на звездното небе, слизать по
едритЬ каменни стжпала «а останки отъ крепостна
бойница — чакъ до тъмните вълни, които съ тихъ
плесъкъ леко се ронятъ въ краката имъ — и дълго
чакатъ въ романтиченъ унесъ да слезе отъ камен
ната бойница плаха сЬнка на древенъ воивъ. Следъ
това отново се залутватъ изъ тесните криви улич
ки, съ изръзани въ остри жгли СБНКИ, трепватъ при
внезапния остъръ смъхъ на чайкигв, или дълго се
вслушвагъ въ проточения имъ хленчъ на болно

дете, надничатъ ;въ НИЗКИТЕ дървени кящички,
задъ прозорците на които кандилата трептятъ въ
странни сенки ло плътно затворените бели перденца — и са|мо понякога нъжой тихо прошепва:
Защо ли е требвало въ такъвъ малъкъ с-стровъ да
се строятъ толкова много черкви . . ,
Никой не отвръща. Само съ тжга си спомня
още колко (.малко дни му оставатъ да прекара въ
приказната Месемврия.
А Черно море трепти окжпано въ мириади сре
бърни искри и диша лъха на вековете . . .

Фото „Етюдъ" на К. Я. Терзистоевъ — Варна.

ЕДИНЪ КЖТЬ ОТЪ ВАРНЕНСКОТО ПРИСТЛНИЩЕ

Инж. Б. Кжневъ — Варна
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ВЛРНЕНСКОТО ПРИСТЛНИЩЕ ПРЕЗЪ -0929 ГОД.
Миналата 1929-година, оправда въ голЪма
степекь надеждата, изказана още презъ 1927 год.,
че ще -настжпи едно бавно, но сигурно оживление
въ вносната ни търговия презъ черноморските на
пристанища и въ частность презъ Варна.
По отношение обаче на износа, всички очак
вания за засилването му пропаднаха и не само
това, но сме свидетели на едно негово намаление,
както въ ненормалните следвоенни времена.
Въ цифри изразено движението на корабите
въ Варненското пристанище е било следното:
Общо пристигнали кораби 697 съ 650,738 Н. Р.
Т. и заминали 680 кораба съ 643,664 Н. Р. Т. или
общо пристигнали и заминали 1377 кораба съ
1,294,102 Н. Р. Т. По отношение на цифрите отъ
миналата година имаме едно намаление на броя
на пристигналите и заминали кораби съ около Ъ%.
При все това обаче Н. Р. тонажа на пристигна
лите и заминали кораби е макаръ и малко —
почти съ 1%. — но все пакъ увеличенъ. Явна е
констатираната следъ войната тенденция на всич
ки корабопритежатели да замвнятъ корабитЬ си
отъ малъкъ Н. Р. тонажъ, съ такива отъ по-гоЛФМЪ.

Особено силно изпъква на лице тази конста
тация, като се анализнратъ по-отблизо горните
цифри; отъ всичко 1377 пристигнали и заминали
кораби, само 811 еж били на пгктуване до чужди
пристанища, а 566 еж пжтували крайбрежно. Отъ
друга страна, тия 566 влезли и излъзли въ -приста
нището кораби сгк имали само 61,067 Н. Р. Т.
ТАБЛИЦА № 1

Крайбрежно движение
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Отъ 1377-те пристигнали и заминали ко
раби 445 еж били ветроходи съ едва 11,445 Н. Р.
Т., а 932 ст били параходи. Отъ тоя брой 197 се
пада на крайбр-вжиитъ параходи, а 735 на пара
ходи плаващи за и отъ чужди пристанища.
По знамето си най-много по брой еж българ
ските параходи, а именно: 163 пристигнали и 160
заминали или 323 пристигнали и заминали. Отъ
твхъ 197 еж за крайбрежни и 150 за чужди при
станища.
Втори по редъ по броя си еж италиянскитв
параходи, а именно 124 пристигнали и 124 зами
нали или 248, Следъ това идватъ:
Пристигнали Заминали Обшо
Английски
70
70
140
Холандски
28
28
56
Германски
26
26
52
Френски
23
22
45
Гръцки
15
14
29
Следъ това следватъ по редъ ромъноки швед
ски, турски, югославянски, персийски и унгарски
съ по-малко отъ 5 парахода.
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Въ процента на тонажа си, първо мъсто заематъ италиянскитъ кораби, а именно 39% отъ
общия тонажъ. Следъ твхъ идватъ английските
кораби 20% и едва трети по редъ българскитв съ
Отъ съпоставянето на тонажа на италиян
скитъ и българскит-Ь кораби се вижда, че италиянскиятъ тонажъ е повече отъ Два пжти (2.5
пжти) по-голъмъ отъ българския.
Отъ голвма важность еж за насъ цифрите,
които показватъ какъ се разпределя между ко.
рабите подъ разни знамена нашиятъ вносъ и
износъ.
. .
Приложените диаграми давлтъ една характе
ристика яа това:
301
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Изразено въ проценти, по отношение на броя
си, българските кораби иматъ 23.5%, италиянскит-Ь 18%, английските 5% и т. н. Ако се -изключатъ крайбрвжнитв кораби, то първи по брой и
по посещение еж италиянскитъ съ 30.5%, следъ
твхъ българските 18.5%, после английските съ
8.5% и т. н.
А ако се анализиратъ само параходите {но не
и „кораб ИГБ"), пжтували между нашите и чужди
пристанища, ще имаме следните проценти на броя
на посещенията на разнит-Ь народности: италиянски 34%, български 20.5%, английски 9.5% и т. н.
Отъ тия бътли сравнения проличава вече слабослъта на нашето българско корабоплаване.
Картината става по-лоша, когато се тури въ
смътната и Н. Р. тонажа на корабитв влезли и
излъзли отъ пристанището.
Така всички влвзли български кораби еж има
ли 100.790 Н. Р. тона, а излъзлигб 100.406 Н. Р. Т.
или общо влвзли и излвзли 202.196 Н. Р. Т. За
италияноште тия цифри еж както следва:
Влезли 251.395 Н. Р. Т„ излезли 251.395 Н. Р.
Т., а общо 502.790 Н. Р. Т.
Английските кораби иматъ; влезли и излезли
по 132.551 Н. Р. Т. или общо 265.102 Н. Р. Т. ХочандскитЬ и германскитъ иматъ общо влвзли И
излъзли по 94.500 Н. Р. Т., а френските 93.000 Н.
Р. Т. Всички останали кораби на другитЬ народ
ности вкупомъ взети не достигатъ 50.000 Н. Р. Т.

Г&«?Д _

Така първенство въ вноса иматъ корабите
подъ английско знаме съ 14.685 тона; следъ твхъ
идватъ италиянскитъ кораби съ 13.581 лона, като
при това показватъ едно чувствително увеличение
въ сравнение съ 1928 година, трети по редъ еж
НВМСКИГБ кораби съ 8968 тона (сжщо увеличение
спрямо м. т.), после холандските съ 3944 тона,
френските съ 2112 тона, българските съ 1083 то
на*) и разни други съ 11.513 тона. Тукъ слабостьта
на нашето корабоплаване проличава напълно. .
Въ проценти изразено вносътъ се разпредвля
между корабите подъ разните знамена както
следва:
Английски
26%
Италиянски
24%
Германски
16%
Холандски
7%
Френски
4%
*> Въ диаграмата за българскигЬ кораби е показана
цифрата 11.264тона;въ нея се включватъ обаче 10.181 тона
крайбр-Ьжни превози и за епоса оставатъ само 1083 тона'
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Български
Разни

— 2%
- 21%
Всичко 100—
По отношение на износа, картината е по-друга.

грмж * * т«*^-,

Първенството пакъ държатъ англичаните съ
25.278 тона, но втори по редъ вече еж българските
кораби съ 17.383 тона, трети италианските съ
13.891 тона, четвърти холандскитъ съ 11.289 тона,
пети германските съ 4633 тона, шести френскитъ
съ 3786 н разни съ 5.922 тона.
Въ проценти изразено разпределението на
износа между корабите подъ различни знамена е
било следното:
- 30%
Английски
Български

Италиански
Холандски

• — 21%

- 17%
— 14%

— 6%
— Ь%
— 7%
Разни
Всичко 100—
Отъ посочените по-горе цифри е очевидно, че
при единъ соавнигелно малъкъ корабенъ тонажъ,
ние можемъ" да изнасяме около една пета отъ
ЕСИЧКИЯ си даносъ съ български кораби. Безсъм
нено е, че при едно увеличение парка на нашето
параходно дружество и откриване на рейси ДО за
падните пазари ние ще можемъ да увеличимъоще
по-чувствително процентното участие на българ
ските параходи въ износа ни. А това е отъ
неоценима полза както въ общность за народното
стопанство, така и въ чаегность за поминъка на
Германски
Френски

СТРЯНИЦА 9

крайбрежните градове, които вербуватъ главно
моряците въ нашия търговски флотъ,
Колкото и окуражителни да еж цифрите за
износа съ българските кораби, всички по-горе да
дени данни за Н. Р. тонажа и вноса ни рисуватъ
една не хубава картина на нашето корабоплаване.
Налагатъ се героични мерки за неговото чувстви
телно засилване, ако искаме да бждемъ зачитани
като брегова държава.
Освенъ параходитЬ, пристанището е било по
сетено, както се каза въ началото, и отъ 227 ве
троходи, заминали еж 218 или общо пристигнали
и заминали 445 ветроходи. Отъ тия ветроходни
посещения 229 еж български, 131 турски, 61 ромънски, 28 руски (Царско знаме) и по 2 италиян
ски, германски и гръцки, Въ процентъ по броя си,
българското знаме е първо съ 51.5%, следъ това
идва турското знаме съ 29.5 %, ромънското съ
13.5% и т. н.
Общиятъ Н. Р. тонажъ на ветроходите е билъ
5875 Н. Р. Т. влезли и 5570 Н. Р. Т. излезли или
общо11.445 Н. Р. Т. Първо мъсто и тука държи
българското знаме съ 3745 Н. Р. Т. влтззли и 3502
Н. Р. Т. излЪзли или общо 7247 Н. Р. Т. или 63%
отъ целия тонажъ. Следъ това идватъ турци, ромънци и т. н.
'
Отъ посоченигЬ цифри се вижда, че край
брежното ни корабоплаване съ ветроходи (мо
торни и не) е много слабо, особено мерено въ Н. Р.
тонажа на корабитъ.
На и безъ това слабото крайбрежно корабопла
ване се нанася голъмъ ударъ, като въпреки закона
за крайбрежната служба, се разрешава на турски
и ромънски вътроходи да кръстосватъ по нашето
крайбрежие, нещо което никога не ще се разреши
по взаимность отъ съответните държави. Осо
бено характерно е становището на Ромъния, коя
то не подържа никаква крайбрежна служба между
Валчикъ, Каварна и Кюстенджа, а не разрешава
никому, включително и намъ (на Б. Т, П. д-во), да
п изпълнява.
Стоки и пжтницн.
Влезлите въ пристанището кораби сл;-разто
варили 66.147 тона стоки, а еж натоварили 82.883
тона или общо разтоварена н натоварена стока
149.030 тона.
Отъ 66.147 тона разтоварена стока, 10,181 тона еж крайбрежни стоки, а 55.966 тона еж вносъ
отъ чужбина.
Отъ натоварените на корабите стоки, само
1130 тона еж крайбрежни, останалите 81.753 тона
еж износъ за чужбина.
Въ сравнение съ миналата година вносътъ е
увеличенъ съ около 40%, а износътъ е намаленъ
съ28%.
Увеличението на вноса се дължи на засиления
изобщо вносъ на стоки въ страната и на разтовар
ването на около 10,000 тона релси за държавнитъ
железници,
Намалението на износа пъкъ се дължи на голъмия неурожай презъ изтеклата година.
По отношение на вноса, всички обективни
данни говорятъ, че той бавно но сигурно ще се
.<ачва. По отношение на износа обаче отъ редъ
години сме въ неизвестность за неговото разви
тие, Все пакъ като землед-влческа страна, за очак
ване е, че ще можемъ^да го засилимъ.
Характерно презъ отчетната година относно
цифрите на износа е, че една голъма часть отъ
показаните по-горе количества се пада на тран
зитния износъ на храни отъ сегашна ромънска До-
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бруджа! Естествените пжтища еж по-енлни отъ
изкуствените политически граници!
Презъ 1929 година въ пристанището ек слез
ли отъ корабите 8606 пжтника, а еж се качили на
кораби 9728 или общо 18.334 слъзли и качили се
тнтника.
По отношение броя на ВЛЪЗЛИТБ пжтници има
слабо увеличение въ сравнение съ миналата годи
на, а именно 8606 срещу 8051 за м. г., а по отно
шение качилите се пжтници има едно малко на
маление, а именно: 10.103 за и. г. срещу 9728зат.г.
Въ общия брой на слезли и качили се пжтни
ци има едно общо увеличение, а именно 18.154 за
м. г. срещу 18.334 за т. г.
Презъ отчетната година еж изнесени още:
2371 глави едъръ добитъкъ, 762 глави дребенъ
добитъкъ, 358 кафеза съ птици и 687 каси яйца.
Забелязаното миналата година намаление износа
на~добитъкъ, продължава и т. г., въ много усиленъ темпъ и има видъ на катастрофално намале
ние. Говори се, че причините за това намаление
се криятъ въ 'конкуренцията, която Югославия пра
ви въ гръцкия пазарь на нашия добитъкъ, Югославянскиятъ добитъкъ билъ несравнено по-доброкачественъ и по ж. п. линия на Вардаръ стига
въ Гърция много ло-запазенъ и по-ефтинъ, от4
колкото по дългия морски ПГЙТЬ. Бждещето ще ни
покаже, дали това схващане е правилно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общо трафикътъ на пристанището продължава
да е слабъ, макаръ че при вноса се забелязва едно
чувствително засилване.
Причинитъ за слабия трафикъ еж главно две:
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а) Независящи отъ насъ — загубата на До
бруджа и стопанската криза и
б) Зависящи отъ насъ — тарифна политика и
незаинтересуваность отъ страна на меродавните
фактори, къмъ нуждите на Варненското приста
нище.
Докато по невависящитв отъ насъ причини
можемъ да очакваме бждещето да ти олрави, по
вторите и ние бихме могли да дадемъ двлъ въ
отстранението имъ.
Особено пригоденъ за цельта се явява висшиятъ
стопански ж. п. и пристанищенъ съветъ при Глав
ната Дирекция на желъзницигЬ и пристанищата,
гдето въпросътъ за трафика на Варненското при
станище въ връзка съж, п. тарифи може да -намери,
следъ обстойно проучване, своето правилно раз
решение.
Независимо отъ тарифната ж. п. политика, би
могло да се разучи и въпросътъ за транзита на
Сръдна Европа презъ Варна, въпросъ, по който
нашата държава
нема още установена политика.
А безъ нея не! е мислимо изобщо да се третира
този деликатенъ въпросъ съ чуждите държави.
Тази политика требва да обхване цълата ма
терия по свободни зони и пристанища, правото
на чуждия флагъ въ тази зона, митнишки и тран
зитни формалности, ж, п. политика по Русе-Варненската линия, права на поданиците на чуждитъ
държави и пр. и пр.
Особено важенъ е и въ връзка съ трафика
на Варненското пристанище и въпросътъ за наше
то Дунавско корабоплаване, който все още чака
своето разрешение.

+ ВЕЛИКИЯТЪ ЛДМИРАЛЪ ФОНЪ ТИРПИЦЪ

Създательтъна германското морско могжщеегво, великиятъ
адмирал* Ллфредъ фонъ Тирпицъ, прослужилъ 50 години
въ германския воененъ флогь, отъ които близо 20 години
като морски микиегьръ.

Бившиятъ германски държавенъ секретарь на
флота, великиятъ адмиралъ фонъ Тирпицъ, се е поминалъ на 6 мартъ т. г. въ единъ санаториумъ,
край Мюнхенъ, на ,81 година.
Алфредъ фонъ Тирпицъ е роденъ на 19 мартъ
1849 г. въ гр. Кустринъ, Прусия. На 16 годишна
възрасть той постжпва на служба въ пруския
флотъ, а на 20 годишна възрасть е вече офицеръ въ сжщия флотъ. Неговото напредваме е вър
вело бързо.
Въ 1888 год. Тирпицъ е ималъ чина капитанъ
1-и рангъ (39 г.); въ 1895 той бива тфоизведенъ
контра-адмиралъ, въ 1899 г. вице-адмиралъ и четире години по-късно — адмиралъ. Въ 1878 г. той
минава въ щаба на флота, а въ 1892 г. той е вече
началникъ щаба на флота. Въ 1897 г. Тирпицъ бъ
назначенъ отъ Кайзеръ Вилхелмъ II — държавенъ
секр'етарь на флота. Тази последната длъжность
Тирпицъ заема до -м." мартъ 1916, т. е. близо 20 го
дини, неггрекженато. Презъ този периодъ Тцргшцъ
успе да наложи своите разбирания з а морската
стратегия. Опоредъ него, Германия требваше да
притежава голъмъ воененъ флотъ, съставенъ отъ
кораби за нападателна война. Вилхелмъ II бъше
съгласеиъ съ .разбиранията на Тирпицъ. Първата
морска програма на великия адмиралъ бе одо
брена отъ Райхстага въ 1898 г. Тя предвиждаше
постройката на две ескадри линейни кораби. Въ
1900 г. числото на ескадрите линейни кораби бъ
удвоено. Специалнитъ закони за флота отъ 1904,
1906, 1908 т. предвиждаха намаление яа предълната възрасть за корабите въ строя и ускоряване
на строежите. Въ смщото време, Килскиять каналъ
се разширяваше. Законътъ отъ 1912г. предвиждаше
увеличаване числото и засилване боеспособностьта
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на'линейните кораби <въ строежъ. По силата на
гЬзи закони, Германия въ 1920 година требваше
да разполага съ 32 дреднаути (линейни кораби),
20 голъми кръстосвачи и 40 малки кръстосвачи.
Англия не беше равнодушна при това разви
тие на германския флотъ. Германските посланици
въ Лоидонъ (НаШе1с11, \Уо1Н, М е П е г т с п )
беха съобщили на Вилхелмъ II, че Англия сигурно
ще^се обяви противъ Германия, въ една европейска
война, ако -германските морски въоржжения продължатъ въ този си темпъ. На това, обаче, Тирпицъ възразяваше, че „създаването на единъ силенъ воененъ флотъ намалява опасностите отъ
война за империята а увеличава риска, на който
биха били изложени евентуалните врагове на гер
манския Кайзеррайхъ".
Когато се започна световната война, Тирпицъ
настояваше за енергично действие отъ страна на
имперския флотъ. Обаче щабътъ на флота, върху
който той бъше изгубилъ влиянието си, не бъ съгласенъ съ него и германскиятъ флотъ не действу
ва тъй, както Тирпицъ желаеше. Презъ пролетьта
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на 1916 г. Тирпицъ поиска да се прибъгне до безпощадна подводна война. Понеже Вилхелмъ II не по
слуша и тоя пжть държавния секретарь на флота,
последннятъ подаде оставка.
Презъ време на последните две години отъ вой
ната, Тирпицъ застана на чело на организацията
„Отечественъ договоръ", която презъ юлий 1917
повали канцлера Холлвегъ, който бъ партизанинъ
на едно помиряване съ Англия. Следъ революцията,
той мина въ редовете на герм. национална партия
и бъ неинъ лредставитель въ Райхстагз отъ 1924—
1928 г. Следъ 1928 г. великиятъ адмиралъ се оттег
ли отъ 'политическия животъ. Той имаше, обаче, го
лямо влияние при създаването на германския следвоененъ флотъ, чийто началници сгк прибъгвали
винаги до неговото авторитетно мнение.
Адмиралъ фонъ Тирпицъ оставя две ценни
книги: едната „Спомени" [Егпппегипдеп} н другата
„Политически документи" [РоПИзсЬе гЗокитепге],
въ КОИТО остро критикува германската предвоенна
политика.
(Изъ в. „Танъ".7 Ш. 1930 г. Прев. М.)

Сава Н. Нвановъ

МЕЖДУНЛРОДНОТО ХИДРОГРЛФИЧЕСКО БЮРО
Идеята за създаване на Международно хидро
графическо бюро принадлежи на русите. Още въ
1908 година презъ време на XI. Международенъ
корабоплавателенъ конгресъ въ Петербургъ известниятъ и -многозаслужилъ на световната наука
руски океанографъ Ю. М. Шокалский е изтъкналъ
необходимостьта отъ съгласуваносгь между отдълнитъ държави за обезпечение безопасностьта
при мореплаването. Поради важностьта на този
въпросъ, «ай-добре почувствувана въ Русия, въ
1912 година била свикана въ Петербургъ първата
Международна морска конференция по отношение
безапасностьта на мореплаването, въ която уча
ствували представители почти отъ всички страни,
които използвали корабоплаването, съ изключе
ние на Англия. Въ тази конференция началникътъ
на француз*ската хидрография Рено изказалъ мне
ние да се създаде постоянно международно хидро-'
графическо бюро, но то не било възприето на
пълно.
ЕДвамъ следъ свътовната война била напълно .
съзната нуждата отъ международна съгласува
ность при хидро графическите работи. Този меж
дународенъ въпросъ назрълъ до толкова, че въ
1919 година, по инициатива на началника на ан
глийската х-идрографическа служба, билъ свйканъ
въ Лондонъ международенъ съборъ на хкдрографигъ. Въ този съборъ взели участие 24 държави,
при отсжтств-ието на Германия, Австрия, Русия и
северните Балкански държави. Поради ценните
научни работи 'на покойния Монакски принцъ, на
събора било поканено икняжеството Монако. Французската делегация внесла въ събора проектъ за
създаване на Международно Хидрографическо
Бюро, разработекъ отъ началника на фраицузската
хидрографическа служба г-яъ Рено. Този проектъ
билъ -приетъ почти единодушно, следъ като в ъ
него били направени незначителни поправки. Из
брали тричленна комисия отъ представителите.на
Англия (контъръ-адмиралъ Дж. Ф. Парри) Фран
ция (г-нъ Рено) и Северо-Американскитб Съеди
нени Щати (адмиралъ Симпсонъ), която да Р аз Р а "
боти окончателно въпроса за учредяването на Меж
дународното Хидрографическо Бюро. Тази комисия
работила въ продължение на две години-и въ1921
година презъ м.юний, е турило началото на Меж
дународното Хидрографическо Бюро.

По нзстоящемъ седалището на Международ
ното Хидрографическо Бюро е въ Монако [Ауепи
<1и Рог*, 3], притежава богата библиотека и се об
служва отъ малъкъ щатъ чиновници, владъещи
най-малко двата официални езика — французски
и английски. То се ржководи отъ тричлененъ ди
ректорски комитетъ, единъ отъ които директори,
този който е получилъ най-много гласове при из
бора, изпълнява председателската обязаность. Тия
трима директори тръбва да принадлежатъ къмъ
различна националность, да иматъ солидна морска
практика и обширни познания по хидрография. Те
се избирагъ презъ всъки 5 години отъ представи
телите на странитЬ, които участвувагъ въ периоди
ческите международни хидрографическн събори.
Въ настояще време •предеедатель на Между
народното Хидрографическо Бюро е английскиятъ
вице-адмиралъ Джонъ Фравклинъ Парри; втори
директоръ е холандскиятъ «онтъръ-адмиралъ Дж.
М. Фафъ, "а трети директоръ — американекиятъ
вще-адмиралъ Албертъ Ниблекъ. И тримата ди
ректори еж съ големи заслуги къмъ световното
хидрографическо дело. Секретарь на бюрото е
английскиятъ капитанъ I р. Г. Б. Спайсеръ Симонъ,
сящо така -съ голъми заслуги къмъ световната
хидрография.*) За издържане на М. X, Б.. всека
участвуваща държава внася ежегодни парични
вноски съра-змърно съ количеството на опредълекитъ й гласове при изборитъ. (За ВСЕКИ гласъ
участвуващата въ М. X. Б. държава плаща ежегодно
по 2000 французски франка).
Цельта на Международното Хидрографическо
Бюро е:
1, Да се установи .твена и постоянна връзка
между хидрографическитЬ служби отъ участвува
щите въ М. X, Б. държави.. Независимо отъ това
бюрото влиза въ връзки и съ хидрографическитЬ
служби на страните, които не участвувагъ въ М.
X. Б., щомъ това е необходимо.
2. Да се съгласуватъ хидрографическитЬ ра
боти на съответните служби въ разнигв страни съ
огледъ да се облекчи й направи плаването по всич
ките морета на земното кълбо по-безопасно.
*) Единъ огь глаюитЪ инициатори за създаването на
Межд. Хидр, Бюро, началникътъ яа Фраицузската Хщцюграфическа Служба — Рено, почина презъ време на първнт*
избори.
. ' •
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3. Да привежда въ изпълнение решенията на
Международните Хидрографически Събори.
4. Да оеднаквява хидрографическитъ издания
и. документи.
5. Да поощрява приетите най-добри способи
за хидрографически снимки.
6. Да движи напредъ хидрографическата нау
ка, теоретически и практически.
Все чгакъ, обаче, Бюрото е чисто съвещателенъ органъ и участвуващите въ него държави
си запазватъ пълна самостоятелность и свобода
на инициатива и действие по отношение на хи
дрографията. То «е се занимава съ въпроси, въ
които се вплита международната политика.
Главната работа на бюрото се състои въ:
1. Изучаване на документите, които се издаватъ отъ хидрографическитъ служби, както и
всичко това, което, е свързано съ тьхъ.
2. Съставяне й издаване на различни списъ
ци, като: географически координати, условни зна
ци, приети съкращения въ картитъ, сигнали за
времето и пр.
3. Изучаване способигЬ на морскитъ снимки.
4. Изучаване методигъ за най-добро изпол
зване на резултатите отъ хидрографическитъ
снимки.
5. Изучаване направата м ползуването отъ хи
дрографическитъ прибори и инструменти, чиито
принципъ е билъ одобренъ отъ коя да е хидро
графическа служба.
6. Йзуч-аваие способите за комплектуване и
подготвяне на личния съставъ въ хидрографи
ческитъ служби и хидрографическитъ кораби.
7. Изучаване всичко, което има връзка съ хи
дрографията.
Като помагала, които използува при своята
работа, Международното Хидрографическо Бюро
събира:
1. Последните «здания отъ всички карти и спе
циални трудове, издадени отъ хидрографическитъ
служби, които влизагь като членове иа Междуна
родното Хидрографическо Бюро.
2. Пълни серии отъ каталозитъ и указателите
по горнитъ въпроси, издадени отъ всички страни.
3. Всички документи, издадени отъ хидрогра
фическитъ и метеорологическите служби на раз
личните държави, които биха могли да бждатъ
използувани за нуждитъ на хидрографията и нави
гацията.
4. Всички класически документи отъ хидро
графически характеръ.
За НУЖДИТЪ на своитЬ членове Бюрото съ
ставлява списъци на хидрографически документи
и издания, които се намиратъ въ различнитъ хи
дрографически служби и библиотеки и които
представляватъ исторически интересъ. То съоб
щава на своитъ членове сведения за новопроизведенигъ хидрографически снимки, за отпечатаните
или готови за печатъ трудове по хидрография и
пр.; подтиква хидрографическитъ служби къмъ
изследване и -снемане на малко изучените части
отъ технигЬ бръгове; по желание дава съвети и
указания на държави, които нъматъ хидрографи
ческа служба, а биха желали да създадатъ такава
— изобщо Бюрото способствува по всъкакъвъ начинъ за разцъфтяването на хидрографическата
наука!
I
ВеДнага следъ формирането си Бюрото се е
занимало с ъ ' въпроса за' установяване границите
на океаните и морета, а следъ това — съ спосо
бите' на различните държави за изучването на
прилйвить по брзтоветъ на цълото земно кълбо.
По настоящемъ Бюрото се стреми да уста
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нови еднаква система за ограждане на ВОДНИГБ
пжтища съ предпазителни знакове; да оеднакви
условните знакове на морските карти; да прокара
една обща схема за описанията на фаровете и пр.
Освенъ това Бюрото се занимава съ събиране
необходими сведения за изичсляване кривата на
видимостьта на ГОЛЪМИГБ фарове и разработва
даннитъ отъ въздушните фотографически снимки
съ цель да се съставятъ карти за дълбочините при
бреговете. Напоследъкъ Бюрото се интересува
живо, отъ „звуковия дълбокомъръ"; въ 1923 г, то
изпрати на своитъ членове обстоенъ отчетъ за
произведените опити въ това отношение въ Фран
ция, Италия, Англия и Америка,
Международното Хидрографическо Бюро из
дава ежегодникъ подъ заглавие; „Хидрографи
чески прегледъ", кждето се разглеждатъ всички
новости по отношение на хидрографията. Той
се печата на французки и английски езикъ. Наша
та редакция получава въ замена този интересенъ
ежегодникъ и въобще всички издания на бюрото,
конто се съхраняватъ въ библиотеката на Б. Н.
М. С.
По-големи подробности за организацията и
дейностьта на Международното Хидрографическо
Бюро могатъ да се намърятъ въ руското хидро
графическо списание „Записки по хидрография"*")
главно томъ 49 и 50, отъ кждето сме заимствували горнитъ сведения.
*
Въ връзка съ изнесеното по-горе считаме за
уместно да съобщимъ, че свътовната война бъше
преустановила временно планомерната хидрографическа работа въ всички флоти: хидрографи
ческитъ служби изпълняваха чисто военни за
дачи, а хидрографическитъ кораби много пгвти
се занимаваха с ъ разни странични операции. Следъ
световната война обаче, и особено въ последните
нъколко години, въ чуждестранните флоти се за
белязва една повишена хидрографическа деятелность и въ връзка съ нея влизатъ въ строя редъ
нови хидрографически кораби. Голъмитъ морски
държави издържатъ отличенъ съставъ отъ хидро
графически кюраби. Сравнявайки елементите на
отдълнитъ кораби, не може да не се дойде до за
ключението, че въ последните години се очерта
ва единъ типъ мореходенъ хидрографически корабъ. Тоя така да го наречемъ типъ на „между
народен», хидрографически корабъ" има следнитъ данни: водоизместване 1000—1200 тона, скорость 13—16 мили въ часъ*), дължина 70 метра,
широчина 10 метра, газене 3—4 метра и районъ на
действие около 2000 морски мили при пълна скорость на движение.
*.
Ние изнасяме горните данни с ъ двояка цель:
отъ една страна — да запознаемъ членовете на
Б. Н. М. С. въ общи черти съ организацията и дей
ностьта на Междуиа родното Хидрографическо
Бюро, а отъ друга — д а изтькнвмгь до колко сме
останали назадъ и въ тоя клонъ на морското дело.
Освенъ че България не е членъ на Международно
то Хидрографическо Бюро, «о иие нъмаме и една
подходяща за страната ни хидрографическа служ
ба, която да б т д е напълно въ услуга на нашето
корабоплаване. Неразрешениятъ още въпросъ за
„Дирекцията на мореплаването" тръбва да обхване
и въпроса за организирането : на една подходяща
за България хидрографическа служба.
*) Записки по хидрографии, пздаваемие Гидрографическим Упрашгениемъ С. С. С. Р. — Лениктрадъ.
*) Една морска миля има 1852 метоа
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Рис отъ Ял. Мутафовъ

Д-ръ П. Д. Скорчевъ

ЕТИМОЛОГИЧНИЯТЪ ПРОИЗХОДЪ НЛ НЪКОИ МОРСКИ ДУМИ И НЯЗВПНИЯ ВЪ
НЯШИЯ ПРОСТОНЯРОДЕНЪ ГОВОРЪ
Въ нашия говоръ, както и въ тоя на всички
други народи, еж проникнали много чужди думи.
Едни отъ тъхь ние напълно сме усвоили и по
българили и ги чувствуваме досущъ наши. Такива
еж напр.: хлевоустъ, харенъ, харизвамъ, хора, хромелъ, хрема, цвекло, прасъ, кромидъ, лай-кучка,
ливада, коремъ, кокалъ, клисура, левентъ, хубавъ
и пр. Други пъкъ, макаръ отдавна проникнали въ
нашия народенъ говоръ, оставатъ въ нашето съз
нание все още чужди, заети думи, срещу които
нии н-вмаме наши български думи, каквито е ж :
стихия, скарида, пиростия, литургия, икона, ла
керда, калканъ и пр.
Между многобройните съ най-разно значе
ние чуждици въ нашия езикъ срьщатъ се и не
малко такива, които обозначаватъ названия на
мъстности, предмети, произведения и явления,
имащи тъсна връзка съ морето и съ морския
животъ.,
Тукъ ще разгледаме нъкои тъкмо отъ тия
к а ш и морски чуждици, които еж въ обикновена
употръба у нашето просто население — примор
ско и вжтрешно.
Българинътъ изобщо не е привикналъ, не е
привързанъ къмъ морето. Той страни отъ него и
въ своето минало рЪдко се е довърявалъ на мор
ските талази и никога не се е решавалъ да из
ползува неговитъ богатства. Поради това ние не
сме имали случай и възможность да си създадемъ,
въ общуване съ морето, наша морска номенкла
тура, а когаго ни се е падало да говоримъ поне-

кога за морски нища, ние сме прибягвали пре
димно до готовия и неимоверно богатъ морски
речникъ на нашитъ гръцки съжители.
Преди и сега гърцигЬ винаги еж бивали първостепененъ морски народъ и съ своята пъргава
международна търговия и съ своя космополитенъ
презъ хеленистичната епоха езикъ тъ еж носили у
народитЬ, съ които еж търгували, ведно съ своитъ
стоки и самите ТЕХНИ гръцки названия, а еж що и
много други готови гръцки термини. Затова, по
край многото други (повече отъ 600) думи, които
ние сме заели отъ гърците, въ нашия народенъ
говоръ еж проникнали не малко и такива, чието
значение е твене свързано съ морето.
Чрезъ гръцко
посръдство еж нахлули у
насъ и не малко италиянски морски и други думи,
които ние употребяваме обикновено въ твхната
гръцка прем-вна (варела, барбуня, пангаръ, кан
дило, лакерда). Ние си служимъ сжщо и съ не
малко турски морски думи, безъ да проявяваме
особенъ стремежъ да ги замънимъ съ български.
Ала ние требва да знаемъ кое е * наше и
кое е чуждо, изхождайки и отъ чисто наученъ
езиковъ интересъ и отъ умъстенъ, стремежъ да
се отърсимъ, безъ да прекаляваме, отъ чуждоезич
ната шгввель, която грози езика ни и ни при
помня нашити вековни робувания въ миналото.
И над-ввамъ се, че за мнозина четци ще бжде
интересно да направятъ една малка етимоложка
разходка изъ нашата заета морска терминология,
която ще ни позволи да надзърнемъ и въ много
съкровенни ценности на минали културни епохи.
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Нека почнемъ съ мъстностнитъ названия на
нашето Черноморско крайбрежие.
Като захванемъ отъ Калиакра и тръгнемъ
надолу къмъ Босфора, ние виждаме, че почти
всичкигЬ ни побръжни населени мъста носятъ
гръцки или гръцко-тракийски названия.
Самиятъ носъ Калиакра, чиито разкжсани
стръмно-скалисти бръгове тъй живописно се спущатъ въ своето чаровно осамотение къмъ глжбинитъ на безкрайното тукъ море, носи хубаво
гръцко име, което по български значи к р а с е н ъ
в р ъ х ъ — отъ гръц. к а 1 П — красивъ и акга —
връхъ, мисъ, ргогпоп^огшт, градище, кастелъ, бургъ.
Това гръцко име е изопачено отъ турцитъ въ
Г и л л а р е, което название е въ обща употрвба
у каварненци. — Съ нестихваща тжга ние сме
принудени да гледаме днесъ този най-омаенъ кжтъ
отъ нашето приморие, пбкритъ съ чара на мина
лото — сега въ чужди р ж ц е !
Западно на около 12 клм. отъ Калиакра, до 1
до самото пристанище на Каварна е лежалъ нък о г а ж ъ богатиятъ градъ В у г о п е , за който гръцкиятъ географъ С т р а б о н ъ (род. 60 г. пр. Хр.)
казва, че билъ потъналъ въ морето поради земетръсъ (Оеодгаргнса, сар. 319). Антични златарски
произведения и до днесъ се изхвърлятъ на пи
съка отъ вълните, въ чиито глжбини се крие
часть отъ потъналия Б и з о н е . Мнозина кавар
ненци носятъ и днесъ тежки златни пръстени, из
лети отъ тия старинни бизонски украшения,
усърдно събирани следъ всека морска буря. —
.Оцълълата часть отъ града В у г о п е сега още
стърчи съ свойтв добре запазени високи стени и
улици върху надвесилия се надъ морето глинестъ
хълмъ, НОСБЩЪ името Чиракманъ. Това е пер
сийска дума, която з н а ч и : фаръ, сигналенъ огънь.
Ч и р а г на перс з н а ч и : свътлина, свътилникъ,
а ч и р а — борина (срав. лат. сега — восъкъ,
смола).
Б а л ч и к ъ е забравилъ старото си име Оюп у з о р о П з и К а р б о н а , а сегашното, му турско
название значи г л и н а , каквато на досадни ви
соки стени се въздига задъ гърба му. Вероятно е
названието Б а л ч и к ъ да стои въ никаква зависимость отъ резидиращия въ този градъ презъ 14
в. силенъ бъл1 арски боляринъ и архонтъ Б ал и к ъ (т. е. риба), който билъ отъ кумански произходъ и въ 1346 г. е изпратилъ въ помощь на
визант. императрица Ана болярина Добротичъ,
комуто за награда тя дала своята дъщеря за жена.
*
Прескачаме малкото селище Енрене—Сшпо1,
т. е. на сгарогръц. чешми, извори, курни и ос
тавяйки въ дъсно с Кестеричъ (Кастрица, Кастерицъ, въроятно отъ латин. с а 5 1 г и т , к р е п о с т ь ,
к а с т е л ъ ; с а з ( г а , л а г е р ъ , развалини отъ как
вито има наблизо, надъ изхода на Драгу-Кулакъ),
стигаме въ оградения съ лозя и зеленина залиаъ
при В а р н а * ) , който живописно се закржгля на
югъ съ високия и проточенъ носъ Галата. — Какъвъ е призходътъ на това име? Галата има и
въ Цариградъ, подобно е и названието на дунав
ския градъ Галацъ — Оа1аН, Очевидно е, че и въ
тритв случаи произходътъ на името е еднакъвъ.
И за да го откриемъ ние тръбва да се поровимъ
въ отдавнашното минало. — На ст.-гръц. да 1 а I е 5
*) Споредъ проф. Ст. Младеновъ, названията: Варна,
Одесосъ, Девня иматъ единъ общъ индоевропейски коренъ
който означава в о д а — гл. М. Сговоръ, бр. VI 1929 г.
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(лат. дй!а*а) значи келтиецъ, гал-иецъ, галатянинъ,
а даюНа се е наричало келтийското царство въ
Анадола, чийто главенъ градъ е билъ А п к у г а
днешната турска столица Ангора. Другъ известенъ
градъ въ Галатия е билъ Гордионъ съ царь Гордиусъ, чийто прокобенъ вжзелъ, вързанъ около
хомота и ока на една колесница Александъръ Ве
лики разсъкълъ съ своя мечъ, вмъсто да си губи
времето да го разплита. — Известно е, че галитв
еж обитавали сегашна Франция. Т в сами се на
ричали келти, а римлянитЬ ги именували гали,
което значи борецъ (срав. даИиз — пътелъ, който
се бие). РЬ еж били едри снажни хора, руси и си
неоки, носили еж панталони — Ьгассе, гръц. Ьгакке
(отъ тукъ нашата дума бене-вреци, рапгн-Ьгассе,
т. е сукнени панталони, руски: брюки). Били еж
войнствени и обичали да странствуватъ. Къмъ 600
г. пр. Хр., почватъ да се изселвать изъ свойтв
земи, нахлуватъ въ Испания, Англия, нападатъ
дори и Италия, отиватъ въ Панония и Босна и
проникватъ въ Тракия и Илирия. Презъ 280 г. пр.
Хр., една тъхна орда отъ 211 хиляди души, подъ
предводителството на Ве1дш5 и Вгеппиз нахлуватъ
въ Македония и Тесалия, нападатъ Делфи (279 г.)>
но бивать разбити и прогонени. Една часть отъ
20 хиляди достига Хелеспонтъ, остава въ ВухапНоп
(Цариградъ) и повикани на помощь отъ царь Никомеда I минаватъ въ Мала-Азия (277 г.) Тукъ тъ
образуватъ свое царство и ставатъ известни подъ
името галати. Друга часть отъ галатитъ еж се по
селили въ Цариградъ (Галата), въ Тракия и се
верна Българня чакъ до Дунава (аа1аН—Галацъ),
Галата при Варна. Между Балкана и Сръдня-Гора
т в еж образували въ розовата долина могжщо
царство съ главенъ градъ Т и л е, чието име се е
запазило у насъ въ тъй нареченото Тулово поле.
Отъ тукъ въ продължение на бб год. (отъ 279 до
213 г.) тъ еж безпокоили тракийскитъ племена
между Дунава и Бъло море и гръцкитъ колонии
по Мраморно и по Черно море. Тукъ около Варна
т в ще да еж имали свои селища, отъ които се е
запазило името Галата. Въ Казанлъшко и въ се
верна България т в еж оставили гробни могили.
Вероятно петте могили по хребета на Галата еж
отъ келтиЙски произходъ. — По-нататъшната еждба на тия галатяни е била тая на тракийци и др.
като тъхъ. Т е скоро еж били погърчени, презъ 189
г. еж били укротени отъ римския консулъ Сп. МапНиз, а въ 25 г. пр. Хр. еж били напълно покоре
ни отъ римляните, които еж ги наричали да11одгаес1. Въ последствие т в били похристиянчени,
но еж били лоши християни, поради което апостолъ Павелъ имъ е отправилъ своето „послан1е
къ Галатяномъ".
Презъ 1366 г. на 25 окт. графъ Амадей.У!
Савойски, следъ като плячкосалъ Месемврия е
дошълъ съ своя флотъ предъ Варна. Той ,съ мжка
се е добралъ до ВИСОЧИНИТЕ на Галата, отъ чийто
крепость съ тжга и ядъ е наблюдавалъ храбро
защищаващия се градъ Варна, чиито яки стени и
кули той не можалъ да пробие. Съ Амадея еж
били много италиянски, френски, германски и ан
глийски рицари, носещи общото име франки.
фржнзи. Въроятно отъ тъхъ е останало името на
с. Франгя, разположено на севернитв височини
надъ Варна*).
*) Ср. „Я мадей VI Савойски и походътъ му срещу
Черномор. ни крайбрежие" отъ проф. Св. Георгиев*, въ
Бълг. Истор. Библ. 1929 г. т. IV етр. 93.
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Отивайки на югъ ние завиваме покрай Га
лата и стигаме следъ 20 клм. пжть до устието на
р. Камчия, отдето започва Лонгосътъ. Това име
е логърчената форма на нашата дума пжка
(лрнка!). Лонгось се нарича и една М-БСТНОСТЪ
ОКОЛО Солунъ. — На около 32 клм. на югъ отъ
Лонгоса отстои Емине-Бурунъ — краятъ на Стара-планина. Тукъ се намира и селището Е м и н е.
Емона, Наетопа Тия имена, безспорно, произхождагь отъ гръцкото название на Стара-планина —
Наетоз, която дума сегашнитъ гърци прсизнасятъ е м о с ъ . Аполодоръ Атински, митологь роденъ презъ 142 г. пр. Хр., казва, че въ борбата на
Зевса съ гиганта Тифонъ тоя се залостилъ на Ста
ра-планина, къртълъ отъ нея цъли скали и ги захвърлялъ срещу Зевса, който пъкъ чрезъ своята
мълния ги отразявалъ обратно върху главата на
Тифона. Шурналата отъ раните му кръвь —
паегпа — обагрила планината: затова 1 тя била
наречена к ъ р в а в а — паетоз (АроПоо , ЕИвИохШ
НЬ. 1, сар. VI. 3). Обаче това е само една наивна
етимология — хемусъ е вероятно тракийска дума.
По*надолу иде старинното и крайно роман
тично градче Месемврия, което съ своя плажъ и
дървеници е тъй добре познато у насъ. То носи
повидимому гръцко име — тезетЬпа, което значи
пладне, югъ, теп-сНез, отъ тезоз — сръденъ, по
ловина и петега, день (калл'имера I). Обаче Сграбонъ (66 г. пр. Хр. до 24 г. сл. Хр.) съ право
казва: „Месембриа, колония на мегарянитв, пър
воначално се е наричала Ме н е б р и а, което значи
(на тракийски) Менополис — Меновъ градъ, тъй
названа по името на основателя й (царь) Ме на,
и б р и а , която дума по тракийски значи г р а д ъ ;
тъй и градътъ на С е л и я се нарича Селим-брия
— 5е1утЬг1а\ сег. Силиврия. (5тгаЬ. Оеодг. сар.319).
Името на Янхиало, гръц. ЛпсМ-аЬ» е съста
вено отъ анхи, близо, до, и хале, х а л о с , соль.
Бургасъ е потурчената форма на гръцката
дума ругдоз, която значи „кула", „крепость* (срав.
Кулели-Бургасъ, което значи: кулена кула или
пъкъ „крепость съ кули". Съ значение на „кула
ср-вщаме думата ругдоз у Тукидида, Ве11. ре!ор. II
17: „приютиха се и въ кулитЪ (еп *о!з ругдоз). на
укрепителнитъ стени мнозина".
Созополъ значи на гръцки Спаси-градъ. Това
е древниятъ градъ Аро11оп1а съ прочутъ храмъ и
статуя на Аполона.

Зейтунъ-Бурунъ значи „маслиновъ носъ , а
не „масленъ" както неправилно е преведенъ.
На
арабски з е й т у н , . з е й т и н , значи « ™ а - '»
з е й т - масло. На маслиново масло турцигв казватъ зейтинягж. Верниятъ преводъ на названието
ни показва, че по тия хълмове е имало маслинови
дървета (каквито и сега еж иамърени) а не. че
водит* на "морето били тукъ гладки като масло.
При-Мидия (у старик 5а1туаеззо5) казва
Ксенофонтъ (АпаЬаз VII, 5) тракийците забивали
въ скалистото побръжно море колове и по тоя
начинъ го разделяли на участъци. Тукъ често еж
се разбивали въ бурно време заблудени кораби,
които бивали ограбвани отъ притежателите
на
т а ъ
ощастливения съ авария морски
Р ^ -~^
С а л м и д е с о с ъ е живъелъ гадательтъ Финеи,
ослъпенъ отъ боговегЬ, защото предсказвалъ на
хората техното бждеще. При това и грабливите
птицоподобни Харпии (харпазо-грабя) му разграб
вали трапезата, а и каквото оставало по нея ГБ
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го овоиявалн съ мръсотиитъ си, та Финей постоянно
търпЪлъ гладъ, Аргонавтите, отъ благодарность
задето имъ предрекълъ и улеснилъ плуването,
особено презъ подвижнигЬ скали ($утр!едас1е5
ретгае, т. е. сблъскващи се скали — Босфорътъ-?)
отървали Финея отъ умразнитъ му Харпии (Аро11оо\ В1Ь1. I. 9, 21, 22).
Съ това привършвамъ съ МЪХТНОСГНИГБ на
звания.
Черно море е прочуто съ своитъ бури и вътрове. Южниятъ вътъръ, който ни изненадва къмъ
края на зимата, разтопява енъговетъ и облъхва
съ ранопролътенъ чаръ смразените сърдца на хо
рата се нарича лодосъ. Това е изопачената отъ
турцитв гръцка дума п о I оз, сега произнасяна
н о д о с ъ , която значи югъ, топълъ юженъ морски
вътъръ. Мот.05 е богътъ на южния вътъръ и брать
на Борея и на 1ерКугоз (западенъ вътъръ). У насъ
лодосътъ носи топълъ влаженъ бътюморски въздухъ, често и дъждъ. Отъ сжшия коренъ е и на
шата заета отъ гръцки дума нутя, влага — поНе,
н у т я в ъ , влаженъ — пойоз, н у т я с & а м ъ — овлъгвамъ, поИго.
Бората е силенъ вътъръ, б у р я , фортуна
(итал. тогЬипа — отъ уеп*о гог1е? — араб. фъртън)
духащъ отъ северъ. На новогръцки и италиянски
той се нарича Ьога, отъ ст. гръц, В о г е а з , северенъ вътъръ. Б о р е й е богъ на вътроветъ,
живущъ на Хемусъ (Стара планина за гърцитъ
лежи на северъ). Той е синъ на Астрайосъ (звез
дното небе, баща на вътроветъ) и на Еосъ (Зора,
Аурора). Отъ б о р е а с ъ турцитъ еж направили
порязъ, която дума употребяваме и ние.
Нека кажемъ на това мъсто нъколко думи
за етимологичния произходъ на старото име на
Черно море — ЕИх1по8 Ропт.о$. Въ древнигЬ вре
мена то е е било лресловуто съ своите бури и
вътрове. Затова първоначално е било наречено
а-хетоз рогЛоз, т. е. негостолюбиво море. Ала по
сегне, за да не сьрдятъ лютия Посейдона почнали
да го именуватъ еи-хето5, т. е. гостолюбиво, тъй
както нашити стари хора и сега наричзтъ злата
чума подмазански „сладката, медената". — Инте
ресна е етимологията на гръцката дума роп1оз.
Тя значи открито море. по което пжтуватъ ко
раби. Отъ единъ общъ коренъ е съ санскрит. рапглаз (раШ), което значи пжть (старобълг.: пжнть!)
т. е морски пжть. Отъ сжщия коренъ е и латин.
ропз, ропНз, мостъ, ньм. Р!за\ англ. рай! — пжтека.
Общиятъ индевроп. коренъ е реп1, пжтувамъ. —
Отъ роШоз (изговаряй пондос), гръц. пондики, иде
турската дума фъндъкъ, лешникъ, срав. согуюз
ропИса, писез ропйсае, т. е. ПОНТИЙСКИ лешници —
прочутитъ цариградски лешници,
Талази на гръц, значи вълни, подвижно море,
изобщо (вълнуващо се) море — тлтаНазза. Спом
няме си радостните викове на заблудените Ксенофонтови Ю хиляди войници, когато следъ дълги
скитания най-после зърнали спасителното море
при Трапезундъ: ИтаНазза, тЬаПазза!— думата про
изхожда отъ индоевроп. коренъ «аЪа!, която значи
дълбочина, долина, срав. и немски тпа1.
Въ идния брой ще разгледаме етимологич
ния произходъ на нашитъ заети названия на риби,
морски животни и на разни други думи, обозна
чаващи разни морски неща и потреби.

С1РЯНИЦЯ 16:

МОРСКИ СГОВОРЪ!

ГОД. VII. БР. 5

РЕЗУЛТЯТЪТЪ ОТЪ НЯШИЯ КОНКУРСЪ МЕЖДУ УЧЯЩЯТЯ СЕ МЛЯДЕЖЬ
Главното Управително Тъло «а Българския
Народенъ Морски Сговоръ въ желанието си да
популяризира идеята за морето между учащата се
младежь, съ съдействието на Министерството на
Народното просвещение, устрои конкурсъ въ горнитъ -класове на всички сръдни училища въ стра
ната ,на тема: „Какъ ш представлявамъ 'морето и
какво знамъ за него". (Справка: Окржжно отъ Ми
нистерството на Народното просвещение — Отде
ление за сръдни и висши училища и Университета
— № 35933 отъ 2. XII. 1929 г.).
Конкурсътъ се състоя въ началото ща тази го
дина. Най-добрата работа, за всъка гимназия по
отделно, се премира, като съответни ятъ ученикъ
или ученичка -се абонираха безплатно за едно го
дишно течение отъ нашето сп. „Морски Сговоръ".
Ето и списъка на отличилите се въ всъко сред
но училище ученички или ученици:
Отъ кое ср-Ьд- Отъ кой
№ но училище
градъ

1

Име н презиме на
ученика, ученич.

-Независимо отъ тази награда, Главното упра
вително тъло -на Българския Народенъ Морски
Сговоръ обеща да отпечата въ описанието „Морски
Сговоръ" и хонорува 2—3 отъ най-добритъ работи
отъ ученическия конкурсъ. Изпълнявайки това обе
щание, тукъ тю-долу даваме 4 отъ тия конкурсни
работи, посочени като най-добри отъ редакционния
комитетъ на нашето списание.
Въ единъ отъ следващите броеве ще дадемъ
и специална статия за достойнствата и недостатъ
ците на ученическите работи въ свръзка съ мо
рето, съ цель да дадемъ една характеристика на въ
проса „Какъ учениците отъ нашитъ сръдни учи
лища си представляватъ морето и какво знаятъ за
него". Тази статия ще бжде особено ценна за учи
телите, защото тя ще имъ штъкне на какво требва
особко да обърнатъ внимание при запознаването
на учениците съ морето.
Ето и най-добритъ работи отъ ученическия
конкурсъ:
Чомаковъ Любенъ Илиевъ — Бургасъ

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
72

13
14
15
16

17

См-Ьс гимназия Станимака
VIII ) Сталевъ Живко
Смъс. гимназия Разградъ
VIII
Чифчиевъ Ст. Илиевъ
Девич. гимназия В,-Търново
VIII Кирчева М, Петрова
Смъс. гимназия Свищовъ
VIII Станевъ Ил. Ивановъ
Девич. гимназия Варна '
VIII * Ковачева В.Ннколова
Мжжка гимназия Вндинъ
VIII
ПинкасовъО.Хаимовъ
Девич. гимназия Видинъ
VIII бошкова К. Христова
СмЪс, гимназия Ловечъ
VIII Найденовъ НаЙденъ
См-Ьс педаг. у-ще Казанлънъ
VIII Коевъ Костадинъ
Берковица
VIII Кръстева Сл. Петрова
„
гимназия Кюстендилъ VIII Гюргинчевъ Павелъ
VIII Димитрова Зорница
Педагогич. у-ще Самоковъ
VIII Семковъ С, Василевъ
Мжжка гимназия Вратца
Пл-Ъвенъ
VIII Игнатова Марийка
Девическа _
Хасково
VII! Кожухарова Лили
Смесена
,
Хасково
VIII Поповъ Веженъ
Ст Загора
VIII
Бановъ Ссефанъ
Ст. Загора
VIII Стайкова Цвътанка
Мжжка гимназия В. Търново VII Берберовъ Констант,
Трънъ
Смесена
VIII Ивановъ Ив. Томовъ
Трънъ
VIII Димова Ив. Христова
Варна
Мжжка
„
VIII Сафоновъ Жакъ
Дев. педаг, у-ще Шуменъ
VIII Жекова Н. Янгелова
Оряхово
СмЪс' гимазия
VIII Георгиевъ Ясънъ
Габрово
VIII Димитрова Милка
Слнвенъ
Мжжка „
VIII Хрусаковъ Георги
Тел. Пощ. у-ще София
III кр. Колевъ Ив. Петровъ
Педагогич. у-ще Неврокопъ
VIII Тодоровъ Тодоръ
„
„
| Неврокопъ VI 1кл Тодорова Любка

18
19
20
21
22
23
. 24
25
26
27
28.
29
30 Мжжка гимназия Пл^венъ
VIII
„
Хармаклнй . VIII
31 Смъсена
32 III мжжка
София
V II
33 Дев. педаг. у-ще -Ст. Загора
VIII
34 Мликка гимназия;Пловдивъ
VIII
„
Тор. Джумая VIII
35 Смесена
!Русе
36 Девическа *
VIII
'София
37 II девич. „
VIII
38 Педагогич. у-ще (Ломъ
VIII
VIII
39 Търгов. гимназия Свищовъ
[Бургасъ
VIII
40 Девическа .
Шс.от.
41 Ж . Пжтно у-ще |Софня
VII кл.
42 Мжжка гнмнззия,Бургасъ
София
VIII
п
43 1 п
Сливенъ
VIII \
44 Девич.
„
Пловдивъ
VII
45 Търгов.
VIII
46 I девич гниназия'София
IV кр.
47 Образцовъ Чифл, Русе
VIII кл
48 Девич. гимназия Пловдияъ
VIII *
'Т. Пазард
49 Смъсена

Дочевъ Георги
ВидедовъВл.Хрисговъ
Бояджийски Ялекс.
Овчарова Петранка
Димитровъ Димитьръ
Лазаровъ Ял.Ивановъ
Пенчева С.Михайлова
Иванова М. Стоянова
Динкова Р.Добрева
Миховъ Мннко
Фетфова Милка
Геновъ Йор. Ялексан.
Чомаковъ Л. Илиевъ
Берберовъ Теодоръ
Ярнаудова Радка
Крясковъ Ст. Мирчевъ
Задгорс а
Петевъ Димитьръ
Чернева Цв.Николова
Кафеджийски Никола

учтннъ отъ VII нласъ

Какъ си представямъ и какво знамъ
за морето
Какъ си представямъ морето? — Азъ го виждамъ ©секи день разстлано въ примамливи дале
чини безбрежна ширь и всеки день го виждамъ
ново.
То е чудната хармония на нъжни тонове, пре
ливащи се въ омаята на лътенъ здрачъ, дивно съ
четание на виолетъ и ултрамаринъ, съ безброй
светли огсенкн . . .
То е ужаса въ страхотната симфония на бу
рята, когаторазярено повдигне бесни вълни и бъсио ги хвърли върху брега. Тогава пронизително
пищи чайка, тогава демонски се кискатъ вещици,
б'Ьсно се развихрятъ тритони. Дълбоко се долавя,
като тътенъ на далечни, рушащи се скали, лайтмо
тива — въчното, безграничното, могжщото . . .
То е приказния миръ, когато луната плъзне
игрквъ, сребъренъ лжчъ по него. Тогава то е ми
стично замрело въ таинственъ, трепетенъ чаръ —
приплъсеа невидимъ тритонъ, съ божа до смърть
въ зелени, големи очи, огледатъ нъжни, изтъкани
отъ лунни лжчи, сирени.
То е морето — безгранична ширь, то е морето
— ©ечната красота, то е — морето — великата
душа, морето — чудна мощъ, <морето — дивна
лъсень . . .
Какво знамъ за морето? — Азъ знамъ, че то е
залога за добритъ дни «а моето отечество. То е
скрижзлъ, който ще открие пжтя за културата и
благоденствието на «арода ни, то е самия и иепосръдственъ пвгсь, който ни свързва съ цълъ даетъ,
то е отдушника на мощьта на моето племе.
Не напразно финикийците се споменуватъ като
културенъ народъ въ едно далечно • минало. Т%
бъха смели моряци и техните кораби, изгубени въ
неизмъримоотьта «а морето, «аддълеха страха отъ
Сцила и Харибда и стигнаха далечните северни мо
рета, отъ гдето носъха жълтия янтаръ. Не на
празно Египетъ очудаа съ напредъка си, не на
празно Елада -създаде Илиадата и Венера Мллоска
— не напразно! _ Тъ бъха всички синове на мо
рето, то г« приласка, откри имъ чудни светове,
даде имъ пжтя къмъ несмътни богатства създаде
имъ културата.
'
Азъ знамъ, че като се трудя, морето щедро ще
възнагради труда ми. То ще ми достави изобилна

храна, то ще ме обогати. Азъ знамъ, че то крие
жения, които ще създадатъ опитни и съвременни
въ -себе си богатствата на всичките златни рудници
рибари, смели моряци, знаещи да използуватъ
по земята. Презъ него азъ ще достигна другия . това, което морето тъй щедро раздава, — ще съз
край на свъта, чрезъ него ще опозная 'културата,
дадатъ и граждани, любящи и съзнаващи пренмупо него ще заявя за своето сжицествуваме на целия
ствата му.
свт>тъ.
Не се касае за една люта и безогледна борба
Азъ знамъ, че морето ми дава незаменимо удо
съ морето. Не! — то е могжщо и своеволно. Касае
волствие и свързано съ него физическо закрепване.
се за едно обикване, едно опознаване, едно разби
Теглейки веслата, или губейки се въ вълните «у,
ране. Така ще си спечелимъ единъ приятель съ
азъ чуветвувамъ какъ неговата сила и смЪлость
всичката могжща сила на стихията му.
преливатъ въ менъ, азъ сраствамъ съ него, чув- •
Време е да опознаемъ морето, истински да го
ствувамъ се неговъ роденъ синъ и беззаветно го
знаемъ, да отърсимъ отъ себе си суеверието и
обиквамъ.
страха, достойни само за невежия, който уплзшенъ
Морето е чуденъ, неоценимъ природенъ даръ, .
бъта отъ щастието, което му се предлага, шепней
който създаде напредъка на дрешигБ, който дава
ки съ устата на непросвътеностьта: на дърво безъ
поминъка и богатството на жителитЬ отъ Малай
коренъ, не се качвамъ", Това е животинскиятъ
ския архипелагъ, на рибарите отъ Нюфаундленъ,
страхъ отъ силата му. Време е за българина да
на японцитЬ отъ островите, на СМЕЛИТЕ- бретански
знае за морето. То ще го направи силенъ като
рибари. Морето свързва двата св^та, по него тече,
него, богатъ като него, дълбокъ и мощенъ пакъ
както по нашите артерии, животътъ на земното
като него . . .
кълбо. Покрай морето е пулсътъ на човече
Прекарайте едно лЪто на бръта «а морето,
ството — големите градове,
Вгледайте се въ кипящия животъ -на неговитъ при
станища, който напомня сцената на Вавилонското
Отдавна еж оценени грамадните преимуще
стълпотворение. Вие ще усЬтите движението, не
ства на морето. И не напразно мечтата въ полити
спирния прогресъ на човечеството и вие ще знаете
ката на всъка вжтрешна държава е била — „изза морето!
лазъ". Защото липсата на излазъ души, както дуЗастанете на неговия брегъ. Безграничната
шатъ четирите страни на клетката. Не напразно ан
ширь, що се губи до целувката му съ небето, ще
гличаните, нЪколко десятки милиони души, носятъ
ви накара да почувствувате всичкото величие и
гордото име „владетели ,на овъта". Тъ отдавна раз
трепетна мощь на красивата му и въчяо неспокойна
браха морето, обикнаха то и се срастнаха съ него
душа, Въчниятъ напъвъ на пеннигБ му вълни ще *
— то имъ е най-въренъ съюзникъ.
ви разкаже чудни приказки и вие ще обикнете род
И у насъ, макаръ и малко късно, интересътъ къмъ
ното море! Обикнете го!
морето все повече се засилва. Ето училища и сдруДимитровъ Д. — Пловдивъ, ученикъ VIII б/р ял.

Какъ си представямъ морето и какво знамъ за него
Море, за жалость, до сега не съмъ еиждалъ,
не съмъ ималъ щастието да се любувамъ на огле
далната морска :повръхность, на великолепните
лунни 'нощи край море, които поетите въ дивни
стихове възпъ-ватъ. Въобразявамъ си бурното
море, като дива, свирепа стихия, която немилостиво
руши и събаря всичко и поглъща хиляди и хиляди
жертви. Но когато настжпятъ хубави, тихи дни,
тогава мисля, че н^ма по-хубаво нъщо отъ съзер
цанието на безкрайната синя морска ширь и огле
далната водна повръхность, която леко потръпва
отъ тия вьтрецъ. А лунните морски нощи! Ясната
луна сякашъ изплзвва изъ дълбочините и освътява
морската повръхность съ мека, фосфориста свет
лина . . .' Но думите еж слаби да изразятъ оная
хубава картина, която се рисува въ въображе
нието ми.
А какво знамъ за морето? Въ старо време, мо
рето е било най-добриягъ пжть за разнасяне древ
ната култура. Смелите финикийски моряци съ
своите малки кораби еж победили водната стихия
Сръдиземно море — и, навсъкжде носели фа
кела на културата, разпръсвайки вековния мракъ
на невежеството. По-късно се издига голямата
гръцка култура, тгакъ благодарение на Средиземно
море. То играе сжщо такава велика роля и за съ
здаване римската култура.
Крайморските народи -много се различаватъ
отъ другитв чнарОДИ. Морето култивира у тт>хъ
смълъ и предприемчйвъ духъ и тв завладяватъ
морската стихия, която става главенъ факторъ за
т-вхното .културно и икономическо преуспяване.
Нима най-великитв съвременни държави - - А н 
глия Съединените Щати, Германия, Италия, Фран
ция Япония -± не еж край море или вс Р е Д ъ море?
Атлантическиятъ океанъ днесъ се явява най-добра
своъдая -между двата свита — Стария и Новия —

и благодарение на него процъвтъ напоследъкъ ве
ликата Североамериканска държава,
Но «ека оставтимъ великите световни морета,
до които ние, българите, нямаме достжпъ. Да
обърнемъ погледъ къмъ изтокъ, къмъ нашето
Чер'но море. Какво е то за насъ? Не е ли това
единъ неизчерпаемъ рудникъ, който, за жалость,
тъй малко оценяваме и използуваме? Като воденъ
пжть, Черно море ни свързва съ много страни.
Знаемъ, че пжтуването по море е най-евтино, че съ
една конска сила по него се пренасятъ 75 тона, ко
гато по релси — само 15 тона. Като вземемъ предъ
видъ и големитв разноски за постройката на желъзници, тунели, шосета и пр., става ясно, че наис
тина, пжтуването по море е най-икономично, найлесно и най-приятно. Да говоримъ ли за грамад
ните богатства, които крие въ овоитъ недра мо
рето? Но ние не знаемъ да се възползуваме отъ
рудника и затова риболовството и содарството ни
еж тъй примитивни и сме принудени да ядемъ ри
бата, като „деликагесъ", на баснословни цени.
Черно море оказва и голъмо влияние върху
климата на околните страни. Презъ зимата то ги
стопля, а лътосъ отъ него лъха приятна хладина,
която привлича хиляди курортисти. Морскиятъ
въздухъ е твърде полезенъ, а морскигв, песъчнитъ
и калните бани се явяватъ незаменими лЪчители
при нъкои болести.
Не могатъ да се изброятъ всички изгоди, които
ни дава Черно море. То краси България. То е ху
баво всъкога — и денемъ и нощемъ и зиме и лъте
и привлича много почитатели на красивата при
рода.
Въ морето е нашето бждеще. Чрезъ него ние
ще достигнемъ по-свътли бжднини. Затова, погле
дите ни требва да бждатъ винаги обърнати нататъкъ, на изтокъ, къмъ нашето скжпо Чепно ил-гк-
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Миховъ Минно I- Свнщовъ, ученикъ VII б кл.

Значението на морето за народното стопанство
Три четвърти отъ земната повърхность е по
крита съ море, което е едно .важно обстоятелство
и не е останало безъ значение за. развитието на чо
вечеството. Отъ морето се е плашилъ само найпъреобитачятъ човтжъ, който е виждалъ въ него
края на. ловджийското си и други свои скромни
предприятия. Сачю за него то е било пртлчка я предълъ къмъ околния миръ. Но този гнеоенователенъ
страхъ скоро е изчезнзлъ и ние виждаме, още въ
ранни исторически времена смъли моряци да кръстосватъ ПОЗНЗТИТБ имъ тогава морета, Народитв,
които еж били надарени съ, по-голъма прозорливость, още отъ древностьта, всячески еж се стре
мели да завладвятъ тогава познатитъ мор'ета и
благодарение именно на това тъхно постижение тЪ
еж надминавали .въ всъко отношение своитъ съвре
менници. Като се проследи историята на Финикия,
Картагенъ, Римъ, ще.се види тъхниятъ стремежъ
къмъ морето, изразенъ въ непрекжената борба за
обезпечаване влиянието си надъ него. НародигЬ,
успали въ това отношение, еж били центъръ на бо
гатство, култура и сила.
Изразътъ на икономическата мощь на една
страна се състои въ жизнеспособностъта на на
цията, въ еладъното количество земя и най-вече въ
богатствата, които крие тя въ себе си. Но нацио
налното богатство, струпано така на едно мъсто, не
би било никакво богатство; то тръбва да бжде раз
пределено между хората — да попадне тамъ дето
нуждата го изисква — тамъ дето то би представ
лявало ценность. Отъ тукъ следва, че пжтичцата
играятъ голъма роль въ стопанския живогъ «а
една страна, А знае се, че измежду тъхъ воднитЬ
пжтнтда еж най-ефтиното и изгодно транспортно
средство. Независимо отъ това, водниятъ пжть има
важн -преимущество, че неговиятъ транспортъ не
подлежи на 'никакво ограничение, както това е при
желъзопжтнигъ линии, а сжщо така тукъ посоката
е свободна. Морякътъ броди на длъжь и ширь изъ
безмълвния океанъ, разнасяйки славата, културата
и богатството На нацията си, като не .плаща нищо
за строежъ на линии мли поддържане на шосета.
Народите, добили веднъжъ излазъ на море, вся
чески се стремятъ да развиятъ своето корабопла
ване, защото съ това тв ше гарангиратъ стопан-

ската си незавиоимость; Достжпътъ въ свътовнитъ
пазари за 'Производството на морските държави е
по-лесенъ; всЬкакво свърхпронзводство,
икономи
чески застой или криза въ; такава държава мивавагъ съ по-малки сътресения за народното й сто
панство. Тежко на народите, нъмащи морски бръгове — нъмащи достжпъ до международното тър
жище. Като най-ефтивиятъ и едва ли не най^безоггаениятължтьза превозъ и транопортъ, а отъта|мгь
и за размтдаа и търговия, морето съединява наро
дите, които териториално раздвля и :п.рави дър
жавите богати, силни, културни. Бидейки всъкога
сръдство за разпространение и изравняване на кул
турата между морските държави, морето спомага
твърде много за модернизиране на националното
стопанство.
Отъ друга страна съ богатата си и най-разно
образна фауна, то играе голъма роль въ стопа«ството на сбраната. Риболовството, несъмнено, е
източникъ за добри печалби и дава сръдства за
питание «а множество крайбрежни жители.
Не еж за изпускане изъ предвидъ и голъмитъ
доходи, които носятъ за народното стопанство и
морскитъ курорти и бани, ако разбира се има усло
вия за такива.
Най-явно доказателство за значението на мо
рето въ икономическия напредъкъ на народитъ ще
ни покаже единъ бегло хвърлшъ ттогледъ върху
картата на който и да е континентъ. Цвътущитъ
градове на крайбрежието ще се закижатъ предъ
погледа ни и чернитъ точки, означаващи ги, еж тол
кова по-гжети, колкото народъгъ, заседналъ на
бръга, е съ по-развита морска търговия или е постаръ на това си место. Тъкмо обратно явление ще
се забележи у ©жтрешно континенталните страни.
т е преживъватъ единъ икономически застой, за
щото на тъ-хъ или имъ липсва излазъ на море или,
ако иматъ такъвъ, той не благоприятствува. за
съобщения. Не малка роль въ това отношение е
изиграла и техниката, която обезпечава сръдствата
за съобщение. Отъ тукъ следва, че техниката е
само сръдегоо, а морето цель, къмъ която се стре
мятъ народитъ, за да гарантиратъ стопнекото си
и културно развитие.

„ЕВДОКИЯ" ВЪ ВЯРНЕНСКОТО ПРИСТННИЩЕ

Фото К. Н. Терзистоевъ 1929
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Димитрова Зорница Стоянова — Самоковъ
ученичка отъ VIII г кл.

Мо р е т о

Вървимъ по дълга алея. Свътъ, хора — гъм
жило . . . Но т% еж все едни я сжщи — все сжщитЬ хора, които можешъ да видишъ навсъкжде:
радостни, весели, или тжжни , . . Изведмъжъ дочувамъ глухъ тътенъ, нтжакъвъ шумъ.
— Що е това? . . . чий е този глась?
— „Това е морето", ми шепне той.
— Искамъ да го еидя!
„Тъмно е", — чувамъ пакъ гласа,
— Нищо, да вървимъ.
Слизаме по широка каменна стълба. Надъ касъ
се носи глухо говоръ и смехъ... Все по-ясно и понаблизо азъ чувамъ нъкакъвъ тътенъ, който при
лича на отгласъ отъ далечна Фйтка. Внезапно ме
лъх!ва силекъ солено-горчиеъ дъхъ — дъхътъ на
морето . . . Азъ се взирамъ да разпозная нъщо въ
тъмнината, но напраздно . . . Предъ мене нъкжде,
наблизо, нъщо шуми, подплисва се.
— Морето, това е то!
„Не върви по-нататъкъ, пази се!" —предупреж
дава гласътъ. Азъ стоя като замаяна и слушалгь . . .
Като че ли грамадна птица размахва многоброй
ните си криле . . . — не! това е гласътъ на гората,
разкжевана отъ яростенъ вътъръ . . . слушамъ...
Сега «тлцо 'ръмоли, нъщо шепне, нъщо стене и
въздиша,
„Да ой вървимъ!" — чувамъ пакъ гласа до
менъ — „утре ще го видимъ" . . .
— Утре! Азъ ще го видя утре, по отъ тази вечерь азъ съмъ свързана съ него, азъ го разбирамъ,
чувствувамъ неговия животъ и не >мога да забравя
неговия нощенъ неспокоенъ сънь . . .
— Утре! . . .
И азъ го видъхъ! Разлъно като кристално си-

ньо огледало блесгвше — посребрявано отъ слън
цето — въ ослепителна красота, Азъ стояхъ като
унесена, като омагьосана! И гледахъ . . . Морето
леко потръпваше, галено отъ сутринния зефиръ.
Въ водитъ му се оглеждаха красивиятъ бръгъ и ко
кетните вили, кацнали по него. Далече нтжжде
плуваше лодка; въ нея изправенъ пъеше морякъ...
Но колко непостоянно е морето, какви разлообразни картини представя на погледа! . . . Ту
тихо, спокойно, нъжно-опалово, покрито като че
ли съ бледо-еннъ атлазъ, огъвайки се въ разкошни
гънки, ту пъкъ озарено въ чуденъ чисто зеленъ
цвътъ.
Прнвечерь, пръснати по -него, лжчитЬ на залъзващето слънце го каратъ да изглежда като огромно
блюдо съ разтопено злато,
А пъкъ вечерь! . . .. При лунна нощь! . . ,
Луната, огромна и блестяща, изплава изъ мо
рето, като приказна принцеса разпуска златиститъ
си коси-лжчи и чертае своя златенъ п<ктъ. Каква
красота 'И великолепие! Случва се тогава да м««ава
параходъ, осветенъ целиятъ, който придава още
по-фееричевъ видъ на картината.
Величествена и страшна е гледката «а развъл
нуваното море. Като че ли се намира подъ нагръване на грамаденъ огънь: то клокочи, кипи и и се
вълнува.
Водите му се повдигатъ и кършатъ. Една
презъ друга 'вълните тичатъ кьмъ бръга, разбиватъ се въ скалитъ и пакъ се повръщагъ >назадъ,
унесени въ безспиренъ, шеметенъ танцъ . . .
Красиво, величествено е морето! . , .При вида
му човъжъ най-силно чувствува своето нищоже
ство! . . .

РЕЗУЛТЛТЪТЪ ОТЪ НЯШИЯ КОНКУРСЪ ЗД
МОРСКИ РАЗКНЗЪ

печататъ въ списанието само*следъ сполучли
ва преработка.
Подробности за резултата отъ конкурса
вижъ въ протоколите, отпечатани на страница
2 отъ рекламните листове.

Съгласно единодушното решение на жу
рито, първата премия отъ нашия конкурсъ за
написване на морски разсказъ (3,000 лв,) не е
дадена никому, понеже нито единъ отъ пред
ставените 22 разказа не притежава необходи
мите качества за нея. Втората премия (2,000 лв.)
е разделена на две равни части между авто
рите на разказите — „Врагове" (отъ Кирилъ
Христовъ) и „Обсадата на Несебъръ" (отъ Фани Попова — Мутафова. Освенъ това, свърхъ
наградата, разказигЬ ще бждатъ хонорувани
по установения редъ.
Журито е препоржчало да се напечатать
въ списанието и следните разсказн: 1. „Морска
дисциплина" съ мото „Пилотъ"; 2. „Игра на
еждбата" съ мото „Босфоровъ"; 3. „Срещу Никулдень* съ мото „Вътроходецъ", като се хоноруватъ на общо основание. Относно разка
зите: „Синовете на морето" съ мото „Роп*05
Еих)п05" и „Лодкарьтъ" съ мото „Приливъ*
журито е взело решение, че могатъ да се от-

ОстаналнтЬ не премирани и неодобрени за?печатъ разкази ще се зала*
аятъ въ продължение на два месеца
въ редакцията на списание „Морски Сговоръ", а следъ този срокъ ще бждатъ
унищожени. Желаещите да получатъ
разказитъ си обратно, да нзпратятъ въ
определения срокъ необходииитЬ по
щенски разноски и точния си адресъ.
ОТЪ РЕДАКЦИЯТА.
СЪОБЩЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТЬТА НА БЪЛ
ГАРСКИЯ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
Г. У. Т. — По молба на Г. У. Т., г. Илковъ, известенъ нашъ общественикъ и географъ е посетилъ: Пловдовъна 24 и 25. II., Сливенъ «а 11 и 12.
III. и Каза-нлъкъ на 18 и 19. Ш. т. г., гдето е държалъ
по две сказки, придружени съ свътливи картини и
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карти, на теми: „Живота на Черно море" и „Жи
вота на Тракия". Сказкитъ му били много добре
посетени отъ гражданството и учащата се младежь.
Габрово. — На 5, I. т. г. въ съборната църква
„Св. Богородица", при масово посещение отъ габ
ровското гражданство, се отслужи панихида за мъ
ченически загиналитъ 22 души български моряцигерои съ парахода „Варна", на която председательтъ «а клона — г, Стефанъ Р. Минковъ, казалъ
силно прочуестеени слова за доблестните синове
на България.
— На 2. II. т. г. симфоническиятъ оркестъръ на
Морската Учебна Часть — Варна, въ съсгавъ 40
души, нодъ диритенството на г. П. Касабовъ и съ
съдействието -на мастния клонъ, изнесълъ блЪскаво своя гол*мъ симфониченъ концертъ Чайковски, който бнлъ масово посетенъ и привлъкълъ
вниманието на габровското гражданство къмъ
Българския Народенъ Морски Сговоръ,
— На 3. II. сл. объдъ сжщиятъ концертъ билъ
повторенъ за учащитъ се въ града, а вечерьта
билъ устроенъ голЪмъ балъ, който билъ отлично
посетенъ.
— Настоятелството на клона въ заседанието
си «а 10.. Ш. т. г. решило, и тая година да устрои
лътна детска морска колония въ Варна, за деца на
свои членове и бедни габровски траждани.
. — Настоятелството редовно прави своитъ за
седания. Събирането «а членския вносъ отъ старигЬ членове и записването на нови продължава
усилено.
Ломъ. — На 16. Ш. клонътъ е устроилъ траурно
утро, въ полза на семействата «а загиналитъ мо
ряци съ парахода „Варна". Гл.секретарь г. Славяновъ Георги е приежтствувалъ на това утро и е говорилъ за причинигв на катастрофата.
Било прожектирано новото копие отъ филма
„Български Дунавъ", което е отлично по своята
изработка. Следъ .объдъ прожектирали филма за
войниците, а на следния день за учащата се
младежь.
ПлЪвенъ.'— По инициативата на клона, на 26.. I.
т. г. е отслужена тържествена панихида за загиналитъморяци съ прахода „Варна". Църквата е била
препълнена съ граждани и учаща се младежь. Двама
членове на Б. Н. М, С. — Протойерей Д. Ташевъ и
Александъръ Милковски еж държали прочуветвени речи.
Въ сжщия день и въ с. Бъжаново — Луковитско е отслужена подобна панихида. Тамъ Луковитскиятъ помощникъ окр. училищенъ инспекторъ
г. Христо Даскаловъ е държалъ хубава речь. Тия
слова събудили и извикали небивала тжга у( слу
шателите за народната «и загуба, но и обновили
духа за устойчивость и насочване усилията на се
мейството, училището, църквата и обществото за
максимумъ национална гордость,
ПловДивъ. — На 16. Ш. Упр. тъло на клона въ
ц^лия си съставъ е поднесло художествено изработенъ адресъ на своя почетенъ председатель г, Генералъ М. Куцаровъ, и разкошенъ букетъ отъ живи
цвътя на госпожата -му.
— Въ сжщия день спуснали и първата спортна
лодка на вода въ езерото.
— Клонътъ проявява дейность и въ околните
градове, като подкрепя тамкашнитъ упр. т%ла на
клоновете ни. Така напр. влъзълъ е въ свръзка съ
Карловския клонъ по прожектиране на филма
„Морските титани" съ сказка „Цели и задачи на Б.

н. м. сл
п. п.
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ДЕТСКО МОРСКО ЛЪТОВИЩЕ, УРЕДЕНО ОТЪ
ПЛЪВЕНСКИЯ КЛОНЪ НА Б. Н. МОРСКИ СГО
ВОРЪ ПРЕЗЪ 1929 ГОДИНА.
Това е шестото лъто, откакто клонътъ, вт>ренъ на традицията си, организирва и издържа
лътно детско морско лътовище на нашия брътъ.
Презъ миналите години Плъвенци лътуваха въ
Варна, въ разни училищни сгради, а това лъто
клонътъ закупи въ село Галата — Варненско,
мъсто съ солидна постройка на стойносгь повече
отъ 300.000 л,в,, гдето бъ .уредено лътовище,
Летували еж 67 деца отъ прогммназиитт; и ос
новните училища отъ гр. Плъвенъ и н-гжои села отъ
окржга. Ржководииятъ персоналъ се е състоялъ
отъ 6 учители, 1 лъкарь, 5 слуги и 1 готвачка. Главниятъ ржководитель е билъ секретарьтъ на учи
лищната инспекция — г. Папазовъ. Отъ всички
деца, само 38 еж платили определената такса за
издръжка, а останалитъ 29 бедни деца еж издър
жани отъ клона съ помощи отъ Плъвенското учи
лищно настоятелство, Плъвенския гарнизонъ,
Окржжната постоянна комисия и др.
Тъй като легнитъ колонии преди всичко преследватъ санитарни и Здравни задачи, то изборътъ
на деца за летуване е билъ предоетавенъ на коми
сия отъ 4 души лъкари. Колонията заминала на
1 августъ и -се завърнала «а 30. с. м.
Споредъ рапорта на гл, ржководитель и ле
каря, -мъетото за лътовище въ с. Галата е отлично:
здравословно, високо мвсто, съ чудна.мрека гледка,
съ здравъ морски климатъ, безъ ръжи <промъни
на температурата; болести «е' върлуватъ. Зданието
имъ е хигиенична едноетажна постройка съ много
стаи и отделения, съ достатъчно евътлиш и ху
баво южно изложение.
Основните черти въ живота на колонията се
опредъляли отъ специаленъ правилникъ, по който
еж се ржководили. На първо мъето стои грижата
за физическо развитие и заякване на децата. Ле
товниците получавали силна « разнообразна храна
5 пжти на день. Второ важно условие било режимътъ на слънчевите и морските бани, които се
правели по определена система. Благодарение на
това, децата бавно и равномерно почернели и до
били свежъ видъ. Кжпането представлвяало найрадостния моментъ за децата и органиченията въ
това отношение се считали като най-голъмо нака
зание.
Децата се приучвали къмъ редъ и дисциплина
и здравни навици.
,
Заболявания между летовниците не е имало.
Въ празднични дни еж правени екскурзии изъ окол
ностите на Варна.
Летуването оставило у децата отлични спо
мени,
П. П.
ДЕТСКО МОРСКО ЛЪТОВИЩЕ, УРЕДЕНО ОТЪ
ПЛОВДИВСКИЯ КЛОНЪ НА Б. Н. М. С.
Презъ отчетната година клонътъ устроилъ
л%тна морска детска колония въ Созополъ за
58 деца и 6 ржкоеодители, или всичко 64 човека.
Колонията прекара въ Созополъ 30 дни. Отъ визи
раните 58 участници въ колонията 22 деца еж за
платили по 1250 ле., 25 деца еж заплатили по 1500
лв. и 11 деца не еж заплатили нищо, а еж се ползу
вали безплатно, както отъ пжтъ и легло, така и отъ
храна. Тия 11 деца еж вербувани по едно дете отъ
всички благотворителни дружества въ града, съ
което Упр. тъло смета, че е изпълнило единъ актъ
на благотворителность.
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Колонията не е получила никакви субсидии отъ
никжде, а е издържана изключително отъ вноскит-в
на участвуващите и средствата на клона. Созоп.
учил. настоятелство, управата на прогимназията и
Созополскиятъ клонъ на Б. Н. М. С. еж помогнали
за уредбата на колонията; помещението е отпус
нато безплатно. Общиятъ разходъ е 94,500 лв.
Всички деца еж се чувствували много добре и
еж наддали средно до 2 кгр.
П. П.
КЪМЪ ЧЛЕНОВЕТВ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ Г
НеполучаващитЬ списанието ще почнатъ
да го получаватъ само следъ като издължатъ
членската си вноска за цЪлата 1930 година.
Изплатилите вноската си и не получаващи
списанието, тр-вбва да провЪрятъ въ Управи
телното ТБЛО на своя клонъ, дали точниятъ
имъ и пъленъ адресъ, при това н е п р е м е н н о
з а е д н о с ъ с ъ о т в е т н а т а вноска, еж изпра
тени въ Главното Управително ТБЛО въ Варна;
безъ това, естественно, Гл. Упр. ТБЛО не мо
ж е никому да изпраща списанието. .
.<ЗЗ^Ц13331аО^-Ц13Ц^^гХ^Х<^^С^

ИЗЪ ЧУЖДИТ6 ВОЕННИ ФЛОТИ
Англия. — Презъ течеше на 1929 година въ
очакване на резултата отъ преговорите за ограни
чение на въоръженията по море, Англия преуста
нови изпълнението на корабостроителната си про
грама и отчасти се отказа отъ постройката на
н-Ькои отъ новостроящите се военни кораби.
Следъ предварителни упражнения въ вто
рата половина на м. януарий т. г. Атлантичеокиятъ
и Сръдизадноморокиятъ английски флоти еж про
извели обичнитъ пролътин съом-Ьстни маневри въ
водите -на Средиземното море горезъ течение на
ц-Ьлия месецъ февруарий. Следъ привършване на
маневритЬ корабите отъ Атлантическия флогь въ
началото на м. мартъ т. г. еж посетили на групи
.нъкои чуждн средиземноморски пристанища по
северния брътъ на Африка.
— Въ връзка съ пролътните маневри и арти
лерийските стрелби «а Атлантическия флотъ, на
11 януарий т. г. тръгнали отъ Портландъ за Гибралтаръ 3 кораба-в лъкача за обслужване «а щитовото дело. Презъ нреме на пжтуването въ Англий
ския каналъ, единъ отъ тъхъ — „5*. Оеппу" — по
ради жестоката буря и. голъмо вълнение се.преобърналъ и потъналъ недалечъ отъ острова Ушанъ.
Съ кораба загинали кешандиря му и 22 моряка.
Били спасени само 5 души. Загиналиятъ корабъвлъкачъ билъ построенъ въ 1919 г., водоизмЪстване 800 тона скорость 12 морски мили въ часъ.
Франция. — Презъ последните няколко години
Франция чувствително засилва военния си флотъ.
Тя се стреми на всъка цена да стои предъ Италия въ ,
военно-морксо отношение. Французскиятъ печатъ
постоянно тржби за необходимостьта да се увеличи
и усили материалната часть и личниятъ съставъ на
флота Въ връзка съ Лондонската морска конферен
ция за международното разоржжение по море се-
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Редовно издължените членове предъ
своя клонъ» а отъ тоя последния — предъ Гл,
Упр. ТБЛО, ако не получатъ нъкой брой отъ
списанието, веднага тръбва да съобщатъ за
това съ отворено писмо направо въ Гл. Упр.
Тъло на Б. Н. М. С. въ Варна, ул. „Царь Борисъ" № 6, като заедно съ това съобщатъ точ
ния си и пъленъ адресъ. Изгубената книжка
се изпраща повторно само ако се съобщи за
това въ Г. У. Т. не по-късно следъ получава
нето на следущната книжка,
За всЬка прмъна на адреса се съобщава
своевременно по сжщия начинъ, като се при
лага и 5 лв. за отпечатване на новия адресъ.
Тр-вбва да се помни добре, че най-често
КНИЖКНтЪ с е губЯТЪ поради несъобща-

ване пъпния и точенъ домашенъ ад
ресъ.

При адресъ, даденъ въ учреждението,
дето работи абонатътъ, всякога трвбва да се
разчита на изгубване на книжки отъ списа
нието. Винаги домашниятъ адресъ е за пред
почитане.

отъцгп. УПР. тъпо нд е. н. м. с
ССТ.Ч.ЧУ •«•.«••-* « 3 ^ . Т *

наторътъ Кергезекъ популяризира мнението, че
Франция има нужда отъ отбранителни морски сили,
които да лревишаватъ три пжти морскигв сили на
Италия. Той подкрепя това мнение съ обширни
доводи и. своеобразно подбрани данни и коефи
циенти, като настоява Франция да заеме трето ме
сто въ света въ военно-морско отношение. Мор
ската комисия, въ сената, морската комисия въ па
латата на депутатите, както и французекага преса
еж напълно съгласни съ мнението на сенатора Кер
гезекъ и настояватъ обязателно да бтг.де извоювано
за Франция трето место между Великите морски
държави, между Северно-Американскитъ Съеди
нени Щати и Япония и въ вс%ки случай, предъ
Италия.
— Новиятъ французоки морски бюджетъ за
1930—1931 г., безъ специалнитъ суми за новото
корабостроенне, възлиза на 2,683,152,486 франка,
т. е. <на 197,807,978 франка повече отъ суми-тв по
миналогодишния бюджетъ. Главните пера по новия
бюджетъ еж: модернизиране на линейнитъ кораби,
запасяване на топливо, увеличение и подобрение
бита на личния съставъ и усилване брътовата от
брана « при стан шцестроението.
— ГлавнитЬ бази на французекитъ подводници
еж: Шербургъ, Брестъ и Бизертъ. Въ Шербургското пристанище се базиратъ подводните заградители, въ Брестското — океанските подводници
съ голъмъ районъ на действие, въ Бизертското —
най-новите подводници II класъ.
— На 4 януарий т. г, французкиятъ броненосецъ
кръстосвачъ „Едгаръ Ки-не", въ мъгляво време, се
е натъкналъ на неизвестни до сега подводни камъни
около носъ Бланъ, отстоящъ на 18 морски мили
отъ Оранъ, Кръстосвачътъ е пжтувалъ отъ Алжиръ
за Казабланка съ около 100 души морски юнкери.
Той получилъ големи повреди и скоро се разкж-
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салъ на две части. Цълиятъекипажъеспасенъ. Въ
настояще вреше се работи за прибиране «а орждията и всички ценни предмети. Кръстосвачътъ е
построенъ въ 1907 г., водоизмъстване 14,000 тона,
скорость 24 морски мили въ часъ и въоржженъ съ
14—20 см. орждия.
Германия, — Презъ месецъ октомврий мина
лата година е спуснатъ на вода новостроящиятъсе
германски кръстосвачъ „Лайпцигъ", четвъртия тю
редъ отъ еднотипните нему кръстосвачи „Кенигебергъ", „Карлсруе" и „Келнъ". Новиятъ кръстос
вачъ има две кърмови 15 да. кули, разположени <по
диаметралната плоскостъ, когато въ останалите
три гореизброени кръстосвача артилерийските
кули еж разположени ешалонно. Кръстосвачътъ
„Лайпцигъ" се отлиава отъ останалитъ три кръ
стосвача и по това, че има противоминни издутости и само една димова тржба, която .приближава
силуета му къмъ силуетите на германските линейни
кораби.
— Презъ изтеклата 1929 г. еж влезли въ строя
следните новопостроени кораби: кръстосвачитъ:
„Кенигсбергъ" и „Карлсруе" и ескадренитъ миноносци: „Тигеръ", „Луксъ", „Ягуаръ" и „Леопардъ".
Презъ същата година еж изключени отъ списъците
на флота: линейниятъ корабъ „Пройсенъ", кръстос
вачитъ „Тетисъ" и „Медуза" и МИНОНОСЦИТБ VI,
У2, УЗ, У5 и У6. Въ настояще време въ състава «а
германския воененъ флотъ елизатъ: 7 линейнико]>аба, 8 кръстосвача, 29 ескадрени миноносеца, 27
миночистача и 16 спомагателни кораба. *
Ромъния. — Новитъ ромънски миноносци „Режеле Фердинандъ 1", и „Режеле Мария", които се
строятъ въ*Неаполската'корабостроителница „Патисонъ", ще бждатъ въ най-скоро •време оконча
телно готови за да влъзатъ въ строя. Всеки единъ
отъ тия два кораба има следнигв данни: водоиз
мъстване 1850 тона; скорость 35 морски мили въ
часъ; артилерия — ,петь 12 см. единично устанонени орждия; едно 7.6 см. проткеоаеропланно оръ
дие; две 4 ож противоаеропланни автоматически
пушки; шесть 53 см. торпедни тржби (2 тройни тор
педни апарата); мощность на механизмите 75,000
конски сили; районъ.на действие 3000 морски мили
(при скорость 15 мили въ часъ); най-голема дъл
жина 102 метра; най-голяма широчина 2.6 метра;
газене 3.5 метра; запасъ отъ самодвижущи се 1м!ини
(торпеда) — 50. Орждията еж вече поставени на
мъстата си. По отношение на стожерите първоначалниятъ проектъ е измененъ и двата стожера еж
съ три крака. На предния стожеръ е поставенъ
единъ прожекторъ и вероятно ще бжде поставено
приспособление за централно примърване. На зад
ния стожеръ е поставенъ втори прожекторъ. Висо
ката носова часть на миноносцитЬ имъ обезпечава
добра мореходность. Корабите еж боядисани съ
съвсемъ свътло-сива боя (почти бвла) и на носо
вата имъ часть еж написани първоначалните
букви
на имената имъ („К. Р" и „К. М и ). Тия два ескадрени миноносеца
принадлежатъ къмъ най-мощ
ните въ цгклия свътъ.
Споредъ руски сведения, щомъ тия ескадрени
миноносци бждатъ окончателно готови, ще посетятъ Барцелона(?). Тъ ще се съпровождатъ отъ
другите два по-стари ромънски ескадрени миноно
сеца „Маращи" и „Марачещи", които еж били въ
Неаполъ, въ началото на тази година.
Последнитт, два ескадрени миноносеца, по
строени по-рано ежтцо въ Италия, презъ времето
1925 1927 г. бт>ха модернизирани въ корабострои
телницата „Штисонъ", Много е възможно, че пре
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биваването на тия два'ескадрени миноносеца въ
Неаполъ е въ връзка съ единъ необходимъ ремонтъ следъ повредите, които те (получиха презъ
1929 година, което съобщихме въ.брой 2 отъ на
шето спасание „Морски Оговоръ".
(По „Морски Сборникъ", № 2 — Ленинградъ
1930 г.; С. Н. И.).
— Търновската окржжна постоянна комисия
отъ две години проучава въпроса за бързъ, сигуренъ и ефтинъ транспортъ по Дунава съ цель да се
улесни износа на нашитъ произведения и специално:
на грозде, зеленчукъ, овощия, яйца и други про
дукти, които иматъ отличенъ пазаръ въ чуждите
държави, граничащи съ тази ръка.
Въ връзка съ това, въ конференцията на пред
седателите на Окржжнитв постоянни комисии,
която е свикана на 16. 111. т.' г. въ София, е поста
венъ въпроса относно основаването на едно Бъл
гарско Дунавско параходно дружество. Въ тая кон
ференция еж •поканили г. г,'Министрите на земледвлието, Желъзницитъ и Търговията, г. т. Предсе
дателите на Камаритъ отъ София, Варна и Русе,
г. Директора на Българското търговско параходно
дружество и представители на Б.'Н. Морски Сговоръ.
Б. Н. М. С, се е представлявалъ отъ г. предсе
дателя на Г. У. Т. г. Стояновъ, П. и В. Игнатовъ,
нар. представитель. Участвувалъ е и Началника на
Дунавската полицейска служба г.' Ив. Михайловъ,
като представитель на Русенския клонъ на Б. Н.
М. С. Резултатите отъ конференцията ще бждатъ
дадени въ отдълна статия въ следния брой.
П. П.
Съюзътъ на моряците въРусе представилъ на
26. III. филма „5. О.5." въ Модерния театъръ, при
хода отъ който е предназначенъ за семействата на
загиналите съ парахода „Варна".
Руски военно-морски исторически кржжокъ въ
Парижъ. Отъ две години насамъ, руокитБ морски
офицери отъ царския флотъ, живущи сега въ Па
рижъ, еж образували военно-морски исторически
кржжокъ. Цельта на този кржжокъ е: да се сьбератъ и запазятъ всички исторически документи от
носно деятелностьта на флота презъ време на све
товната война и революцията; да се поддържатъ
знанията на руокигЬ морски офицери на съвре
менна висота и да се пропагандира всръдъ руското
задгранично общество идеята за необходймость
отъ воененъ флотъ.
Презъ време на своето съществуване рускиятъ
военно-морски исторически кржжокъ е устроилъ
цвлъ редъ интересни популярни лекции, обхва
щащи всички въпроси относно световното сърев
нование на море,
Председателъ на този кржжокъ е капитанъ
I рангъ А, В. Городнский.
(Изъ „Последни новости", № 3231, Парижъ 1930 г.)
Подпомагане плаването въ Италия. Италиан
ското правителство усилено подпомага, въ по
следно време, развитието на водния спортъ въ
страната. То задължава понастоящемъ всички об
щини да строятъ бани и басейни и поканва всички
спортни организации въ страната, принадлежащи
на Италианската морска, лига, да даватъ своето съ
действие и идеи на общинските и държавни учре
ждения, за да могатъ баните и басейните да бждатъ построени по единъ типъ, както и за правил
ното ржководство на водния спортъ.
Ограниечние покупката на стари параходи въ
Турция. — За да ограничи купуването на много

ГОД.У11.БР.5 5 = ~

! МОРСКИ СГОВОРЪшш

^т

СТРПНИЦН 23

стари параходи въ Турция правителството е про
карало напоследъкъ закс-нъ, съ който се забранява
купуването на параходи за Турция по-старн отъ
15 години.
Субсидиране Югославянскит* параходни Дру
жества за обслужване Адриатическото крайбрежие.
Напоследъкъ е подписанъ отъ министра на съоб
щенията въ.Югославия договора за субсидиране на
нъколко местен параходни дружества въ Югосла
вия, които обслужватъ Адриатическото и крайбре
жие. Съ тоя договоръ се урежда до края на 1930 г.
организацията нз.каботажното плаваме по Адриа
тическия брЬгъ на Югославия, като най^подробно
еж указани линиите, които всъко субсидирано па
раходно дружество требва да подържа, Самците
дружества се задължаватъ въ Ш-годишеиъ лериодъ да увеличатъ параходните чги паркове съ
направата на нови 24 кораби за по-редовното об
служване на крайбрежието,
За тия услуги държавата се задължава да имъ
плаща субсидия, размърътъ на които възлиза го
дишно на около 50 мил. динари.
Преминаване Босфора съ жел Ьзница. Турското
правителство е окончателно утвърдило концесията
на едно белгийско дружество за експлоатация на
„фери-боатъ" между европейския и азиатския
бр-Ьгъ на Босфора при Цариградъ. Съ това се дава
възможност* на Симллонъ-0 ри ентъ- Експрес а да
отива безъ транебордиране отъ Западна Европа
до центъра на Мала-Азия. Съединителните точки
съ фери-боата ше бгйдатъ: Сиркеджи въ най-изда
дената точка на Сарай-Бурунъ откъмъ европей
ския брегъ на Босфора и Хайдаръ-Паша, близо до
Скутари на Азиатския брЪгъ. Дружеството, което
е получило концесията, е почнало вече своите ра
боти по направа на „фери-боата" и разчита да
почне редовна служба съ него презъ текущата го
дина. „Фери-боата" се приготовлява да може да
пренася едновременно 6—7 вагона,
Начало на нацноналенъ търговски флотъ въ
Египетъ. Известни еж стремежите и борбите на
Египетъ за изваждане всички права на една само
стоятелна държава и отделянето й отъ несгодите
на Английския протекторатъ. Наредъ съ усилията
за добиване политическа независимо сть, Египет
ската държава се стреми да създаде отъ сега усло
вия за стопанско-икономическа самостоятелность,
Затова Египетското правителство напоследъкъ се
занимава съ въпроса за създаване на чисто египетски търговски флотъ, съ който да се улесни вноса
и особено износа. Въ това направление банката
Мизръ е направила конкретно предложение на пра
вителството за създаване на едно чисто египетско

параходно д-во на акционерни начала съ участието
на Египетската държава, по подобие на българ
ското параходно д-во. Това 'предложение било сло
жено на проучване.
Водно съобщение между Черно и Ледовито мо
рета. Съобщава се отъ Руски източникъ, че отъ
1930 г, ше почне постройката'на капала между рЬките Кама и Пегора. Пълноводните и плавателни
реки Кама и Пегора, съединени посредстномъ по
вия каналъ, ще образуван, едннъ водепъпл-,ть съ
дължина около 3000 клм„ който ще свързва Ка
спийското съ Северното морета. А съ ироконаването на канала между реките Донъ и Волга, който ще
свързва Каспийското съ Черното морета, ще се об
разува единъ грамадекъ воденъ пжть между Се
верното и Червото вдорета.
Съгласно проекта, водата на канала ще се из
ползува за направата на три водни централи, които
ще даватъ годишно 800 милиона киловатъ часове,
Постройката на канала ще струва 120—130 милиона
рубли, като само водните централи ще струватъ
75—80 милиона рубли.
Новъ бързоходенъ френски корабъ. По ини
циативата на френската камара на депутатите,
презъ настоящата година се е почнала постройката
на единъ бързоходенъ турбиненъ корабъ, който
ще се използува за -съобщение между Алжиръ и
Марсилия. Корабътъ ще има една машина отъ
60,000 конски сили и при нормални условия ще
развие скорость 30 мили въ часъ; корабътъ е тъй
конструиранъ, че въ случай на мобилизация ведна
га ще може да се приспособи за транспортиране на
африкански войски къмъ Франция.
Постройката на новия корабъ ще струва около
45,000,000 лева', конто ще бждатъ отпуснати отъ
държавата, Корабътъ, следователно, ще б?кде дър
жавна собственость, обаче за използуването 1.му въ
мирно време, се предполага, че ще бгкде предаденъ
на използуване отъ д-вото „Сосиете женералс
трансатлантикъ".
Ликвидиране държавния търговски флотъ въ
Ромънмя. Както е известно, ромъиското правител
ство отдавна бе решило да комерсиализира снон
търговски флотъ, като го постави на търговски на
чала въ формата на частно дружество. За тая цель
то водеше сериозни преговори съ една група ан
глийски финансисти, съ които изглежда, че не се е
достигнало до никакъвъ практически резултатъ,
вследствие на което напоследъкъ то е взело реше
ние да продаде всички държавни кораби и по този
начинъ да ликвидира съ досегашния Ромънски
държавенъ търговски флотъ.
К. Ск.

Аятояовъ, Л. — „Материали по гидрологии Азовского
моря" (Записки по Гидрографии, Том 51, Ленинград
1926 г., стр. 19^—225).
А.въ — „Отплата на заслужилите членове (Списание ,Мор.
ски Сговоръ", год. VII, брой 4, Взрна, IV. 1930 г.,

Огоптеу |Н. — „БукМоУ (Ьа Вц1еаНс, УШ-стеЗ аппсЧ,
№ 1982, 5оПа 5. III. 1930, р. I).
Доревъ, Панчо — „Черноморското крайбрежие доставя
строителни материали за турскигЬ военни кораби, царскитЪ дворци, държавни учреждения и др." — Изъ
турските държавни архиви — (в. „Зора", год XI, брой
3216 и 3217, София, м. мартъ 1930 г.).
Дсрмидоктов, Н. К, — „Речное судостроение" Ленинград
1930 г. (Издание Судопроекта, 382 стр., цена 2 рублей).
Саз1ех, Нгшга! — .Тпеопез з^аге^иек*. Тотпе ргет!ег: Оепе"гаШе5 зиг 1а 81га1е8^- 1-а пЧззюп Йез (огсея тлгШтез.

Сгеепш>ой. ТЬ. — ,Еспоз а"е 1л СопГесепсе пауа1е\ 1/Апх!сЧе
а!е М. Мас Еюоа1о\ — Ьа Соп!егепее сопНпие. — (пГогтаНопз «Нвсгйеь — 01р1отап*е 1(а1!еппе. — Рготепайез
атегн:ан1е8. — (1л Викане, У111-ете лая се, № 1986, 5оНа 10. Ш 3930. р. 1).
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! МОРСКИ СГОВОРЪ I

— Ьс сопаиНе <3еа ореШюпз. — Раг1з 1929. (5ос]е1Й Й'Е<11Шп$ Оео^гар^иез, МагШтез е! Со1оп1а1ез).
Куюджуклпевъ, кр. — „Сражението на предните охрани въ
морския бой шредъ Скзгеракъ" (сп. „Воененъ журналъ",
год, XXXVI, кн. !) и 10, София, януарий 1930 г., стр.
Ш—]63).
Кашевъ. Д-ръ С. Г. — „Нуждата огь българско параход
ство по Дунава" (в. Народна отбрана, год. XI, бр. 1482,
София. 21. III. 1930 г., стр. 3),
Коленковский, А. — „Дарданельская операция" Ленинград
1930 г. {Государственное Издательство, 111 стр. и
9 схем.).
Кяшевъ, Инж. Б. — „Землени работи въ Варненското при
станище съ сухи и шаващи дълбачки" (Списание на
Българското Инженерно-Архитектно д-во, год. XXX,
брой 6, София, 20. Ш. 1930 г., стр. 123—126).
Ловдис, А. —• „Магнитние наблюдения по берегам Черного
и Азовского морей в 1911 и 1912 г. г." (Записки по Ги
дрографии, Том. 51, Ленинград 1926 г., стр. 73—89).
Миховъ, м. — Средиземно море въ миналата война и на
стоящето състезание на крайбрежните държави" (в.
„Отечество", год. XI, брой 465, София 29. III. 1930 г.,
стр, 3),
Мановъ, Иоснфъ А, — „Какъ постлшватъ трезвитт* и кул
турни народи 1пря нещастие по море" (С(и. Морски Сго
воръ, год VII, брои 4, Варна IV. 1930 г., стр. 11 и 12),
Миховъ, Михаидъ Ю. — „Бойно плаване съ подеодннжъ"
— Изъ дневника на загиналия презъ 1918 г. мичманъ
II р. Миха.илъ Юрдановъ Миховъ —• (Сп. Морски Сго
воръ, год. VII, брой 4, Варна IV, 1930 г., стр. 16—20).
Л1к>ке, ЛеЙт. X. фонъ — „Първата плячка* — Превелъ Куюджуклиевъ — (Сп. Морски Сговоръ, год V[Г, брой 4,
Варна IV. 1930 г., стр. 14—16).
Нечаевъ, А и Зашевъ, Г. — „Сладките води и тЬхтпЬ био
логични особености" София 1929 г. (Издание на Мини
стерството ,ца земледЬлието и държавнкгв имоти).
Нмнитшгъ, В. и Скворцовъ, Е. — „Гидрологкческие разрези,
произведение на Черном море в авгусге и ноябре 1923 г,
и в марте 1924 г." (Записки по гидрографии, Том 49,
Ленинград 1926 г., стр. 277—301)
Н., Д-ръ Нин. — „Лондонската конференция за намаление
морскитъ въоржжения" (в. Народна Отбрана, год. XI,
брой 1483, София 28. Ш, 1930 г., стр.,3).
Панайотовъ, Д-ръ Ив. — „Около американската криза и
споръ за морскит-в въоржжения" (в. „Л<кчъ", год. II,
брой 378, София, 15. Ш, 1930 г., стр. 3).
Патевъ, Н. — „Сибиръ" {Сп. Природа, год XXX, брой 5 и 6,
София 1930 г., стр. 67—68.).
П, Г. — „Течения Босфора" (Записки по Гидрографии, Том
51, Ленинград 1926 г., стр. 225—245).
П. П, — „Ямболското детско морско лътовище презъ 1929
година" (Сп. Морски Сговоръ, год. VII, брой 4, Варна
IV. 1930 г., стр. 2).
Пампуловъ, Инж. П. — „За детскигЪ лътни морски колонии"
(Сп. Морски Сговоръ, год. VII, брой 4, Варна IV. 1930 г„
стр. 3—5).
Псцовъ, Г. — „Германската метеорологическа служба за
предсказване на времето въ услуга на мореплаването"
(Сп. Морски Сговоръ, год. VII, брой 4, Варна 1930 год
стр. 10).
Сакеллзри, Н. — „Описание мореходннх инструментов".
Часть I. Ленинград 1928. (Издание Управления Военноморских Сил Р. К. К. А., 212 стр., 126 чертежей, 6 табл.)
Славяновъ, Г. — „Нашиятъ корабенъ тонажъ" (Сп. Морски
Сговоръ, год. VII, брой 4, Варна IV. 1930 г., стр. 5—9).
С. Н. И. — „Единъ смъмгь походъ съ подводнвдъ" (Сп.
Морски Сговоръ, год. VII, брой 4, Варна IV, 1930 год,
стр. 12—14).
Тодоровъ, Ас. X. — „Презъ Европа по вода" (Сп. Природа,
год XXX, брой 5 и 6, София 1930 г., стр. 81—82).
ТНотахь Н. — Л а таНпе ггапса^зс о.ап5 1а Огапае §иегге
(1914—1918)". — Ьа виегге пауа1 йапз 1а МеЧШеггапее —
Раги 1929 (Рауо:; райе<;_254, рпх 24 Гг..
Трубятчинский, Н. — ..Магнитите наблюдения на берегзх
Черного и Азовского морей в 1909, 1910, 1912 и 1914 го•дах" (Записки по Гидрографии, томъ 50, Ленинград
1925 г., стр. 157—180).
Тамаиджкевъ, Ив, — „Варна — Славянска Ница" (Сп. Мор
ски Сгов., год. VII, брой 4, Варна (V 1930 г., стр. 9 и 10),
Шошлековъ, Д1, — „Свободата да морето" (Сп. Звено,
год Ш., кн. 9, София 9. III. 1930 г,, стр. 135 и 136).
Сладки-тв водя и т^хнит* биологични особености отъ
А. Нечаевъ и Г. Зашевъ, София 1929 г. (Издание на Мини
стерството на землед-Ълиего и държавните имоти, 58 стр.)
Презъ лоеледннтв 10 години, едновременно съ дейностьта на Българския Народенъ Морски Сговоръ, нашата
бедка рибарска литература започна да се обогатява редовно
годишно съ по нъколко интересни труда. Тия трудове ц<-
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лятъ да изучатъ и уяснятъ условията за рибарството въ нашитЪ солени и сладки води, за да може да се насочи на
правъ пжтъ развитието на риболовството ни.
Единъ огъ последнитъ трудове въ тази область е цити
раната по-горе книга, излЪзла въ края Ка' 1929 г. Въ нея ав
торите разглеждатъ научно нашитъ сладки води и тъхнитв
•биологични особености въ връзка съ рибарството. Тя има
следното съдържание: Въведение; Течащи води; Стоящи
води; Езера; Блата, Рибното население на нашит* сладки
БОДИ; Продуктивиость на сладкигЬ води и Зарибяване.
Въ заключителната часть на книгата еж дадени ценни
практически упжтвания по зарибяването на сладководнитъ
басейни. Препоръчваме я на всички, които се «атересуватъ
отъ рибарството въ нашити сладки води.

с. н, и.
Записки по гидрографии, издаваемме Гидрографическим управлениемъ С. С. С. Р., Том ХШХ, Ленинград 1925 г.,
320 стр., ц. 3. ру-блей.
Четиредесеть и деветиятъ томъ отъ извсгнитЬ руски
„Записки по хидрография" имз следното съдържание:
1) Незамръзващо пристаните на Далечния изтокъ отъ П.
Римский—Корсаковъ; 2) Данни за ириливитв въ Източния
океанъ огъ В. Стзх-евичъ; 3) Р-аботитъ на Приливния Институтъ въ Ливерпулъ отъ М. Никитинъ; 4) Новъ методъ за
изучаване на морскнгЬ вълни огь В. Шулейкннъ; 5) Презъ
ледоветЕ на Нова Земя отъ В. Визе; 6) Бележки за плава
нето къмъ Нова Земя и въ Карското море съ параходаледосЬкзчъ „Николай" презъ 1911 г, отъ Н. Онуфриевъ;
7) Юраки — Етнографически очеркъ — отъ А, Соболевъ;
8) Отдалеченъ магнитевъ компасъ за самолетъ отъ Френкелъ и Беляковъ; 9) Аерофотография, -нейната сищность и
възможности отъ Ванделъ и Полякъ; 10) Размърит^ на зе
мята отъ В. Ахматовъ; 11) Международно хидрографическо
бюро огъ П. Мессеръ; 12) Жироскотически хоризонтъ си
стема д-ръ Аншютцъ отъ Б. Кудревимъ; 13) Н-Ьколко нови
оксанографически прибори отъ Ю. Шокалский; 14) Описа
ние на анеморумбографа отъ Н. Владимирский; 15) Подводнт:я електрически лагъ на Черникеева отъ И, Комаровъ;
16) Електрическия лагъ на Болъ огъ И. Комаровъ; 17) Новъ
апяратъ за предупреждаване наличието на мъгла отъ Е.
Пуйше; 18) По въпроса за плаването въ ледовегЪ на Финския заливъ отъ Н. Струйский; 19) Ледената покривка въ
Кандалския заливъ отъ А. Илина; 20) Н-Бкои особености на
ледената покривка въ Финския заливъ отъ Арнолд—^Алябевъ; 21) Службата за наблюдение на ледовегв въ Север
ния Атлантически океанъ отъ Ю. Шокалский; 22) Хидрологкческн разр-Ьзи направени въ Черно море презъ м. августъ
и ноемврий 1923 г. и презъ м. мартъ 1924 година отъ В. Никитинъ и Е. Скворцовъ; 23) Ново тонижение на равнището
въ Каспийско море отъ А. Михалевский; 24) Описание на
прибора за определяне наклона на въжето при хидрологмческигв наблюдения отъ Е. Скворцовъ; 25) Прозрачностьта на въздуха въ Баку отъ Н, Малиновский и 26) Хидрографичеекмгв кораби въ чуждигв флоти отъ Е Шведе
С. Ч.
Згчн-ски по гидрографии, издаваемме Гидрографичсским Упрамением С. С. С. Р. Том 50. Ленинград 1929 год,
328 стр., цена 3 р.
Петдесегиятъ томъ на известнитЬ „Записки по хидро
графия", издавани въ столицата, на Русия има следното съ
държание: 1) Сигнали за времето и тяхното използване за
определение на географическата дължина отъ А. Нефедевъ;
2) Изостазия о п , В. Ахматовъ; 3) Точна нквелиров>ка въ.
Одеса к околностьта й отъ Каврийский; 4) Бележки во гео
дезия и хидрография о п , Н, Матусевичъ; 5) ЛедосЬкачна
практика и плаването въ Северния Ледовитъ океанъ оть Й.
Ануфриевъ; 6) Магнитни наблюдения по бръговетЪ на Чер
но п Азовско морета презъ 1909, 1914, 1912 ц 1914 години
отъ Н. Трубятчинский; 7) Водкиятъ балансъ на Каспийско
море огъ А. Михалевский; а) ПриливитЬ при Нова Земя отъ
Вс. Березкинъ; 9) ПриливитЬ въ Печорския лнманъ отъ Вс.
Березкинъ; 10) Обработката «а приливите въ Маре-Сале на
западния брътъ на Яшлъ отъ Ан. Белобровъ; 11) По въ
проса за разпространението На полуденонощката приливна
вълна въ Карското море огъ Ан. Белобровъ; 12) Хидроди
намика на приливитЬ въ Б-Ьлото море отъ Вас. Шулейкинъ;
13) Изследване устието на р-бка Пайндге на западния бре.гъ
на Ямалъ отъ Ан. Белобровъ; 14) Зимкиятъ режимъ « дънкиятъ ледъ въ р^ка Нева въ района 1На ИвановскитЬ пра
гове отъ А. Вершинский; 15) За поля!рнитЬ сияния отъ Н.
Нвколский; 16) Скоростом-Ьра (лага) на Сперри отъ П. Палецкий; 17) Проектъ за триангулацкя около Балтийското
море отъ И. Жонголовнчъ; 18) Определяне разхода на во
дата въ Карабугазския порливъ (Каспийското море) отъ А.
Михалевский; 19) Експедиция .не ФалкламдскитЬ острови
отъ В. А. и 20) ГраницитЪ н а океаиитЪ и моретата, споредъ
предложението на Между народното хидрографическо бюро
въ Монако отъ Ю. Шокалский.
С. Ч.

КОНКУРСЪ
на Б. Н. М. С. за записване на исторически трудъ въ свръзка съ морето.
1. Обявява се конкурсъ за написване на наученъ трудъ изъ областьта на българското минало въ свръзка съ морето.
2. Въ конкурса може да вземе участие всЬки българинъ.
3. Представениятъ трудъ трЪбва да бжде написанъ специално за конкурса и непечатанъ по-рано.
4. Трудътъ требва да б»де представенъ най-късно на 1 декемврий 1930 г. въ Бт-Н. М. С. — Варна, ул. „Царь Борнсъ" №6.
Той тр-Ъбва да бжде написанъ на пишуща машина и да носи мото, а въ отдЪленъ запечатавъ плнкъ. скрепенъ съ мотото и
приложенъ къмъ работата, да се представи името на автора заедно съ точния му адресъ..
5. За преглеждането на представен и т-Ь работи ще се състави комитетъ — жури отъ Ъ члена, трима отъ които ще се посочатъ отъ Б. Н. М. С, едннъ отъ Историко-ф и ло логическия факултетъ на държавния универснтетъ и единъ отъ Министерството
на Просветата.
6. За двегЬ най-хубави работно предвля се по една премия : I — огь 5,000 лева и II отъ 3,000 лева.
7. Премирвннтв трудове ще се напечататъ въ сп. „Морски Сговоръ" или въ отд-Ьлни книги, въ зависнмость отъ гольми
ната имъ, като авторите имъ си запазватъ правото да ги издадатъ впоследствие отд-Ьлно.
8. Журито има право да посочи, кои отъ не премиран и Н} работи еж добри н да ги лрепоржча за отпечатване въ списа
нието „Морски Сговоръ" срещу конораръ, съгласно правилника на Книжовно-просвЪтния отд-Ъггь при Б. Н. М. С
9. Два месеца следъ оповестяването на резултата отъ конкурса представенитЬ и непремирани или неодобрени за отпе
чатване работи се държатъ на разположението на авторитЬ нмъ Следъ този срокъ тъ ще бждатъ унищожени.
10. НеотговарящигЬ на изброеннгЬ по-горе условия работи ще се изключатъ отъ конкурса и ще се оставятъ непрегледани отъ журито.
•
• ;
Варна, 3 агтрилъ 1930 год.

Отъ Главното й р п н П я на Б. Н. I. С.

^

%

М&ШШШШ

ТРАНСМИСИОННИ
пЕРГйпеитову>

>ин_5Г^
10—3

ГЕОРГИ СТЕФАНОВЪ СИНОВЕ
(ШПМ ЗА

ВЪЛНЕНИ
ПЛЯТОВЕ

ВЪ Ш »

Придворна доставчици
Основана въ 1883 год.

11ВОЯНе1»«АЯОЯ'§ВИ|5ТО
ЙВАЙРИКА ЗАВЖЛНЕНИ П Л А Т О В Е - с л и в е н

Скщ н кшраго(вФНН, н. „Царь ш и п " № 18
ННЙ-ПЪРВИ НЙГРНДИ
отъ Парнжъ, Лондоиъ, Римъ Чикаго, Лнежъ и Одеса

За телеграми: СТЕФННОВИ.
Телефони № 3 и 138.
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мягязинъ
подъ окржжния сждъ

РУСЕ

— гр. РУСЕ —
ул. „Николаевска" Кг 22

СИТА:
копринени „Прима" и XXX,
марка ДВЕ КОТВИ, брон
зови за бора ти, планзихтери и грисмашини,

Дирете табленитЬ и месингови

КРЕВАТИ
отъ р у с е н с к а т а фабрика на

трансмисионни ости и каиши марка „Херкулесъ", шорупи за каиши и елеватори,
масленки, чукове воденичарски — марка

КУМИНЪ" и „БЬОЛЕРЪ"

»»

калофонъ, гресь, цилиндрови н минерал
ни масла, азбестъ, клннгернтъ, графитни
набивки и всички други мелничарски и
технически артикули.

СЪ ЕТИКЕТА

НЯ ФАБРИКАТА.

Пазете се отъ имитации.

3-3
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СкПГПОКС!"
1-во ВЪЛГПРСКО
О Л 1 Г1гг171
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО Д - С Т В О
(Основано презъ 1891 г. ВЪ ГР. РУСЕ)

>», 0

ЗЯСТРЯХОВЯ и ПРЕЗЯСТРАХОВЯ
Пожаръ. Живот*» Транспортъ, Нещастни случаи,
Гражданска отговорность, Кражба чрезъ в з л о и ъ ,
Автомобили. Счупване (на витрини, джамове) и д р .
. . .

^ — ^ ^ ч .

,1-.

1 - к ' г Ч Т 1 Г , Я Р И Я * * е най-старото и първосте»»— — ' Л 1 1Ъ,ГПУ1
.пено ' З а с т р а х о в а т е л н о
Дружество въ Царството с>_ всесв&гска известность.

Усггвхътъ и финансовата мощь на Д-вото
3 а

я 1й-д|^яа^ |7ми«Г ~ ^
,1"..

." ^

зйечайан

*Г"

тере

™

л

~. ?," , н а застрахованигБ при него

ГЛРЛНЦИИ НЯ. ДРУЖЕСТВОТО,
•:'',
т на 31 декемврий 1928 г о д и н а : .
К Д П И Т Я Л Ъ , Р Е З Е Р В И и д р . ЛВ. 228,000,682
Годишни постжпления
_.
244,000,855
я

ШШНИ Ш Ш - ^ д ^ й ^ о ' / >

750,661,698

Главна Дирекция й седалище на Д-вото
а ъ [ г р . Р у с е ; — ул. „Нлександровска" № 2 6
съ Дирекция — СОФИЯ з а ст. София
Мадридъ, Лондонъ,
Главни представителства в ъ :
Парижъ, Берлинъ,
Л г е н ц и и : въ всички градове и по-вожи селски '
; -•;•
•' Г; центрове на Царството.
Главевъ Диреиторъ на Дружеството:
Г. Т Е О Д О Р О В Ъ .
4—1

Извършва всБкакви морски експер
тизи за с и й т к а н а Б и К Е Я С ]
У Е К 1 Т Л 5 и з а с в о я смЪтка
Доставя най-доброкачествени, материали уреди и апа
рати за нужднтЪ на корабите и корабоплаването. ;

Ш Ш И Ц Ш пи НОВИ IГЛН КОРАБИ
Доставчикъ на българското търговско параходно
д-во, Ромъкското дунавско параходно д-во, Приета-.
пищната служба, Морската и Дунавската полицейска
служба, Главната дирекция за настаняване на бьжанцитЪ, Риболовното училище, Районното инже
нерство по водитЬ, -частни рибари, лодкари и пр.

ЦЕНИ ФАБРИЧНИ
•

•

.

•

"

•

.

•

•

•

•

'

"

•

?

-Улжтвания и съвети при съставяне на поеннн усло
вия, девизи и пр. Контрола и поправка на стари
такива по правилата на б ю р о
Вернтась.
10-2

*

БР. М. & АЛ. Д. МАРИНКЬОВИ
СЛИВЕНЪ
ФЛБРИКЯ ЗЯ ЧИСТО ВЪЛНЕНИ
Щ Р А Й Х Г А Р Н И
модерни платове, брашови сукна, шаяци,
аби,
навуща и жакардови одеала;

Ц В И Р Н О В А Н И

Р. ХР. Ц О Н З А Р О В Ъ
ломъ
К ж щ а основана в ъ 1908 година за търговия с ъ
всички видове земледълческк уреди и машини.

Винаги на складъ н най-голЪмъ изборъ:
отъ разни обикновени и тракторни плугове „ГШАВЪ"
усъвършенствувани дискови гр а пи оригиналъ „ГЛИГЛИЬ"
триори

,Х П Й Д Ъ"

марка

ОРЕЛЪ";

Ярномелки „ Д И Р И Н Г Ъ " ;

елеггнтни платове;

трактори

К А М Г А Р Н И

.К Е Й С Ъ" и „ДИРИНГЪ*

и много други машини и уоеди отъ голъмъ интересъ

луксозни платове.
Телегр. а д р е с ъ : МАРИНКЬОВИ * Телефонъ № 6.

за

всъко

модерно

земледълско
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МОРСКОЙ ЖУРНЯЛЪ
Ежемесечникъ — и знание на каютъ-компаннята на
рускитъ морски офицери въ Прага.
Р е д а к т о р ъ : М. С Т Н Х Е В И Ч Ъ .
Годишенъ абонаментъ 1 доларъ. Писма и пари да
се отправятъ на адресъ:

М. 8 и с п е у 1 с

я

жетвенни машини обикков. и сноповързвачкн „Д1Р1НГЬ"

Ргаха II, УепгМо^а 17.

стопанство.
10-8

Братя Теиеви — Варна
склядъ

КОЛОНИЯЛЪ * ЖЕЛ&ЗЯРИЯ
ДЖЯМОВЕ * БЕЗИРЪ И ДР.
Телеграфически а д р е с ъ : ТЕНЕВИ
Телефонъ № 71.

1—1
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• „М Е Т Е О К"И

ВАСИЛЪ ХР. ПОПОВЪ & СИНЪ

ОРИГИНАЛНИ АМЕРИКАНСКИ МАСЛА
машинни, цилиндрови и специални автомобилни,
тракторни, турбинни и трансформаторни.
Вазелини и гресове. Индустриални итехнически масла.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ НЛЙ-ХУБЯВИ КЯЧЕСТВП
Т Ъ Р С Е Т Е НА У М Ъ Р Е Н И Ц Е Н И И И З Н О С Н И
УСЛОВИЯ ПРИ Е Д И Н С Т В Е Н И Т Е ВНОСИТЕЛИ;

СТЕФЛНЪ КИРЧЕВЪи Со, БУРГЛСЪ
КОМДНДИТНО ДРУЖЕСТВО
За телеграми : К и р ч е в ъ

Телефонъ № 101

Андрей Ивановъ & Синове
В Н О С Ъ НА ЖЕЛЪЗАРСКИ,
ТЕХНИЧЕСКИ И ДР. СТОКИ

ВИРНА, УЛ. „ПРЕСЛЯВСКЯ- № 33

СНЛАДЪ ЙД ВЪЛНЕНИ ПЛАТОВЕ
ДЪРЖПВНИ

ДОСТАВЧИЦИ

Винаги на складъ най-добъръ изборъ отъ ан
глийски и български платове за костюми,
манта, пардесюта, балтони, офицерски трика.
кастори и други.

Цени конкурентни
10-5

СНИМКИ отъ МОРЕТО
Яко желаете да имате единъ хубавъ албумъ
съ ЮО най-разнообразни художествено сне
ти и подбрани снимки отъ нашето черномор
ско крайбрежие, обърнете се на адресъ:

Фото »ЕТЮДЪ«
НЯ К. Я. ТЕРЗИСТОЕВЪ — ВЯРНЯ
Цена само З О О лева

Ф

При сжщото ателие се изработвагь художе
ствени снимки и се уаеличаватъ стари пор
трети. Ятелието разполага съ киноапаратъ и
може да изработва филми отъ какъвто и да
е характеръ.

ЛОМЪ
10-в
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С Ъ Д Ъ Р Ж Я Н И Е : ') Нашнятъ кокурсъ за написване на морски разказъ — наградени съ втора премия
^ = ^ ^ ^ = ^ ^ ^ ^ = 1 разкази: а) Кирилъ Христо въ — Врагове; б) Фани Попова-Мутафова. — Обсадата на
Несебъръ. 2) Едннъ к л т ъ отъ Варненското пристанище. — Фото „Етюдъ" на К. Н. Терзистоевъ, Варна, 3)
Инж. Б. Кжневъ. — Варненското пристанище презъ 1929 год. 4) М.—Великиять адмиралъ фонъ Тнрпицъ.
5) Сава Н. Ивзновъ. — Международното хндрографическо бюро. 6) Въ Созополското прнстнннще. — Ри
сунка оть Пл. Мутафовъ. 7) Д-ръ П. Д. Скорчевъ. — Етимологкчниятъ произходъ на и-Ькои морски думи и
названия в ъ нашия просто нар оденъ говоръ. 8) Резултатътъ отъ нашия конкурсъ иеисду учащата се
младежь. Чонаковъ Любенъ Илиевъ, Бургась. — Какъ си представямъ и какво знамъ за морето; ДимитровъД., Пловдивъ. — Какъ си представямъ морето и какво знамъ за него; Миховъ Минко, Свищовъ. —
Значението на морето за народното стопанство; Параходъ „Евдокия" в ъ Варненското пристанище —
Фото „Етюдъ" К. Я. Терзистовевъ, Варна. Димитрова Зорница Стоянова, Самоковъ. — Морето. 9) Официален*.
отдълъ. 10) Морски новини. 11) Морски кннгописъ.

С Е Д М И Ч Н О С П И С Я Н И Е З Я КУЛТУРЯ, Х У Д О Ж Е С Т В О , ЛИТЕ;РЯТУРЯ И, НЯУКЯ.
Одобрено и препоржчано отъ М-вото на Просветата съ окржжно Кг 3507 отъ 11 февруарий 1929 г. и отъ Върховния
чнталищенъ съюзъ сь протоколъ № 9 отъ 18 ноемврий!928 г. за всички у-ща, общински, градски и селски библиотеки.

НИВА е единственото списание съ най-богато и разнообразно съдържание, въ което участвуватъ като сътрудници първи наши пасатели, професори, публицисти и професионалисти въ областьта
на своята материя.
НИВЯ засгжлва всички отдали обективно, достжпно, съ данни отъ най-авторитетни източници.
Така въ „Нива" последователно еж били застжпени ОТДБЛИТЪ! астрономия, авнатика, архи
тектура, археология, биология, биография на видни и велики хора, география, геология, палеонто
логия, земледЪлие, стопанство, нови открития, описания на дивни и далечни страни, литература, ху
дожество, театъръ, кино, спортъ и всички най-нови събития на деня — придружени съ снимки, кар
тини, скици и карикатури..
Списанието, което излиза И година и завършва скоро своето първо полугодие, се радва на
подкрепа въ обществото, а ПОЯВИЛИТЕ се напоследъкъ критики го сочатъ за единственото сериозно
илюстровано списание, което бързо се налага, за да стане необходимо за всЬко семейство.
НИВЯ излиза въ 16 страници на хубава книга, съ много снимки. Издание на *Книпеграфъ",
неговото редовно излизане е напълно гарантирано.
НИВА, която излиза редовно всека седмица, дава годишно точно 52 книжки или 832 стра
ници — голъма обемна книга, която подвързана е най-ценното съкровище за всъка домашна и
обществена библиотека.
• ,; ..
Ония, които си купуватъ списанието чрезъ вестникопродавачитъ, заплащатъ всъка книжка
по 5 лева.
Я ето облагитъ на ония, които еж станали и желаятъ да станатъ абонати:
„Нива" годишно дава по нъколко ценни премии въ произведения на наши автори, най-лук
созно издадени, репродукции отъ картини на наши художници, географски карти, илюстровани ал
буми, атлази, алманаси и пр.
Втората година „Нива" продължава да дава на всички свои новозаписали се абонати следНИТБ безплатни премии:
„Еленово Царство" — драматическа легенда отъ талантливия български писатель Георги
Райчевъ, издадена най-луксозно сь цвътни илюстрации отъ проф. Ст. Баджевъ, която отдълно за неабонати струва 50 лева.
Географска картинна карта на България отъ известния картографъ Д Панчевъ, одобрена
отъ Министерството на народното просвещение съ № 489 отъ 31. I. 1924 г.
Третата премия — за второто полугодие.
Трит-в премии, които струватъ около 150 лева, правятъ списанието „Нива" за неговитъ або
нати действително най-евтиното у нась.
Записванията на сп, „Нива", съ получаване веднага на първ^тъ две "излезли вече премии
продължава.
'
Всички ония, които желаятъ, могатъ да се запишатъ за II годишнина на „Нива" за б месеци
— 1О0 лева или за година 200 лева предплатени.
Всичко се изпраща на адресъ: сп. „НИ В А", София.
Редакцията и администрацията на „Нива" се помъщавать на ул. Графъ Игнатиевъ И, София
Телефонъ 3655.

