ШЕ

,»1„„™...,,.,1.^.»г
:Л*Ш
,..».>...,

шя^тяттг1тщт,\ттп н^и^ин
П^ГгшмЛ

;»> ,-. 1 „ 1 „. п .... г _^.. ^•ддц»1.^..^«-1.^.— . .,•..,...1-8....... ,.м.^..„ ь..,.„и1.д,ч....«

....,-

"~1

«<•

. »,

.^•!т-,г..<?1П-,9^1

= 5 *

ГОДИНЯ VII. БРОЙ 8
^ 'шШ&ттоттвт&^Шт
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Главенъ р е д а к т о р ъ : С Л В Л Н. И В Л Н О В Ъ
Редактори: П Р О Ф . Я. Л Р Н Л У Д О В Ъ , Д - Р Ъ П. Д. С Ч О Р Ч Е В Ъ , Ц В Ъ Т Я Н Ъ П Е Т К О В Ъ

Моторни, рибарски, спортни, луксозни, платноходни и др.
Строежъ, монтажъ

и поправка на всякакви

видове машини и инсталации.

СПЕЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗА ЖЕЛЕЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
РЕЗЕРВУАРИ И Е Л Е К Т Р О Ж Е Н Н И ЗАВАРКИ

Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени
10—9

Произвежда първокачествени памучни прежди
Най-голЪма и з д ъ р ж л и в о с т ь , еднакво равни
жици, н а й - и з н о с н и цени — ето какво отли
чава б ъ л г а р с к и т ъ п р е ж д и отъ ч у ж д и т в

Предпочитайте българското производство!
щ п ПКЩ1 „Ши БО Р ИСЪ"
Продажби чрезъ гшралнит! представители: Сузинъ и С-ие А. Д., Софня-Варна

български труд»
ДАВАТЪ

КШНД ЗДХДРЬ
КОНСУМИРЯИТЕ Я ПОВЕЧЕ, ЗЯЩОТО ОТЪ НЕЯ
СЯМО ПОЛЗЯ ИМЯ, Я ВРЕДЯ НИКЯКВЯ!

ВЪ СКЛЯДЯ НЯ ГЛ. УПР. Т-ВЛО НЯ Б Н. М. С. СЕ НЯМИРЯТЪ СЛЕДНИГБ ПЕЧЯТНИ ИЗДЯНИЯ:
3 лв.
Морска библиотека № 1 цена . . . .
4 лв.
Морска библиотека № 2 цена
Морска библиотека № 3 цена . . . . . . 5 лв.
6 лв.
Морска библиотека № 4 цена
Морска библиотека № 5 изчерпана
Морска библиотека № 6 изчерпана
Морска библиотека № 7 изчерпана
11 лв.
Морска библиотека № 8 цена
ч
,9
цена
.
.
.
.
.
11
лв.
Морска библиотека №
10
цена
15
лв.
Морска библиотека №
Морска библиотека № 11 цена . . . . .10 лв.
5 лв.
Морска библиотека № 12 цена
Морска библиотека № 13 цена . . . . . 10 лв.
Сп. „Морски Сговоръ" год. I изчерпано
Сп. „Морски Сговоръ" год. II изчерпано
Сп. „Морски Сговоръ" год. Ш цена . . 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ" год. IV цена . . 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ" год. V цена . . 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ" год. VI, броеве
60 лв.
7, 8, 9 и 10 цена

Гребане и ветроходство — изчерпано
Правилникъ за морските и ръчни спорт
ни легиони — изчерпано
Правилници за водния спортъ цена . . . 5 лв.
Черно море (общодостъпни студии)
часть I отъ Сава Н. Ивановъ цена . . 30 лв.
Черно море (общодостъпни студии)
часть II отъ Сава Н. Ивановъ цена . . 30 лв.
Практически указания за предсказване
на времето отъ Сава Н. Ивановъ
Изчерпано
Метеорология отъ Сава Н. Ивановъ цена 25 лв.
Океанография отъ Сава Н. Ивановъ цена 30 лв.
Плаване отъ А. Друмевъ цена
15 лв.
Нуждата отъ Б. Н. Морски Сговоръ,
неговите цели, средства и дейность цена
5 лв.

Всички поржчки се изпълняватъ само следъ предварително внесена сума и се отпрана
вятъ на адресъ: Б. Н. Морски Сговоръ — книжовно-просвЪтенъ отдЪлъ — Варна.

КОНКУРСЪ
на Б. Н. М. С. за написване 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 всъки българинъ.
3. Представениятъ трудъ тръбва да бжде написанъ специално за конкурса и непечатанъ по-рано.
4. Трудътъ тръбва да бжде представенъ най-късно на 1 декемврий 1930 г. въ Б. Н. М. С. — Варна, ул. „Царь Борись" №6.
Той тръбва да бжде написанъ на пишуща машина и да носи мото, а въ отдъленъ запечатанъ пликъ, скрепенъ съ мотото и
приложенъ къмъ работата, да се представи името на автора заедно съ точния му адресъ.
5. За преглеждането на представенигв работи ще се състави комитетъ — жури отъ 5 члена, трима отъ които ще се посочать отъ Б. Н. М. С, единъ отъ Историко-филологическия факултетъ на държавния университегь и единъ отъ Министеравото
на просвътата.
6. За двет-Ь най-хубави работи опред-вля се по една премия: I — отъ 5,000 лева и II отъ 3,000 лева.
7. Премираните трудове ще се напечататъ въ сп. „Морски Сговоръ" или въ отдълни книги, въ зависимость отъ голЪми
ната имъ, като авторите имъ си запазватъ правото да ги издадатъ впоследствие отдълно.
8. Журито има право да посочи, кои отъ непремиранигв работи еж добри и да ги препоржча за отпечатване въ списа
нието „Морски Сговоръ" срещу хонораръ, съгласно правилника на Книжовно-просвътния ОТДБЛЪ при Б. Н. М. С.
9. Два месеца следъ оповестяването на резултата отъ конкурса представенитъ и непремирани или неодобрени за отпе
чатване работи се държатъ на разположението на авторитъ имъ. Следъ този срокъ ТБ ще бждатъ унищожени.
10. Неотговарящите на изброените по-горе условия работи ще се изключатъ отъ конкурса и ще се оставятъ непрегледани отъ журито.
Варна, 3 априлъ 1930 год.

П и на I й. И. С.

м

1-ВО БЪЛГЛРСКО
БЪЛГАРИЯ"
и и « и ш
клжл
ЗЯСТРЯХОВНТЕЛНО Д-СГВО
(Основано презъ 1891 г. ВЪ ГР. РУСЕ)

З А С Т Р Я Х О В А и ПРЕЗАСТРАХОВЯ
Пожаръ. Животь, Транспорть, Нещастни случаи,
Гражданска отговорность, Кражба чрезъ взломъ,
Лвтомобили, Счупване (на витрини, джамове) и др.
С Х . П Г Н Р И Я " е н а й - " а Р ° т о и първосте»»"-* " • " * " КМУЖ пено З а с т р а х о в а т е л н о
Дружество въ Царството съ всесвътска известность.

УсггЬхъть и финансовата мощь на Д-вото
а нгй-добрш гаранция за ° безпечаване "„тереситъ
'

г

.

на застрахованите при него

ГЯРЯНЦИИ НЯ ДРУЖЕСТВОТО,
на 31 декемврий 1929 година:
КНПИТНЛЪ, РЕЗЕРВИ и др. Лв. 3 2 9 , 5 6 0 , 2 2 3 ' Годишни постжпления
272 398975"
в

ИЗПЛАТЕНИ ЗАГУН °нтаъ Ж

™ - зо^ззз^д-ед

Главна Дирекция и седалище на Д-вото
въ г р . Р у с е — ул. „Ялександровска" № 26
съ Дирекция — СОФИЯ за ст. София
Д Р и А ь , Лондонъ,
Парижъ, Берлинъ,
Л г е н ц и и : въ всички градове и по-важни селски
центрове на Царството.
Главенъ Директоръ на Дружеството
Главни представителства в ъ :

Ма

Г. ТЕОДОРОВЪ.

Извършва всЪкакви морски експер
тизи за с м ъ т к а на ВС1КЕЯС1
V Е К I Т Я 5 й з а с в о я смЪтка
Доставя най-доброкачествени, материали уреди и апа
рати за нуждитъ на корабитъ и корабоплаването.

1-ПРВДйЖБй И НОВН Н ШРИ КОРЙБИ
Доставчикъ на Българското търговско параходно
Д-во, Ромънското дунавско параходно д-во, Приста
нищната служба, Морската и Дунавската полицейска
служба, Главната дирекция за настаняване на бъжанцитв, Риболовното училище, Районното инже
нерство по водитъ, частни рибари, лодкари и пр.

ЦЕНИ ФАБРИЧНИ
Упътвания и съвети при съставяне на поемни усло*
, девизи и пр. Контрола и поправка на стари
такива по правилата на б ю р о
Веритасъ.

4-4

10-5

оргтгьн*—

^"СГОВОРЪ
ГОДИШЕНЪ НБОННМЕНТЪ:
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ВАРНА, шомврнй 1930 гад.

За България и за чужбина — 200 лева

УРЕЖДЯ КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯ ОТДЪЛЪ

Отдълвнъ броя 2 0 лева
ЬрцпцъШШМШЪ
^0|м 1М1^ц^м^^|^

К. Скутуновъ
Инспенгоръ

по корабоплаването

МОДЕРНО ОСВЪТЯВЯНЕ НЯ ЧЕРНОМОРСКОТО НИ КРЯИБРЪЖИЕ
За обслужване на нашето Черноморско край
брежие и улеснение корабоплаването, на важните
въ авигационно отношение пуктове: носъ Галата,
носъ Емине, о-въ Св. Анастасия и о-въ Св. Иванъ
еж поставени модерни фарове, тия фарове, обаче,
еж недостатъчни и нашата система за осветление
храйбрътжието не е пълна, още повеч:е че липсва
тъй необходимата връзка между осветлението на
нашите и турските фарове. Осйенъ тия фарове,
ние имаме брегови светлини въ пристанищата
Варна и Бургасъ и въ Василико.
Така обслужено съ фарове, нашето крайбрежие
не може да удовлетвори напълно всички изисква
ния на модерното корабоплаване. За издигането
му на необходимата висота, нуждите « условията
за корабоплаването у насъ се подложиха на дълго
проучване, за да се намт>рятъ средства за тъхното
удовлетворение. Поради бюджетни причини, обаче,
до сега нищо не беше направено. Едва преди две
години, следъ осигуряване средства отъ възста
новителния заемъ, се предприе основното проуч
ване нуждите на нашето крайбрежие за улеснение
корабоплаването, и бе състави обширна програма.
Въ тая програма се указаха видътъ и мъттата На
всички необходими фарове, морски знаци и зву
кови сигнали. Въ духа на тая програма се съста
виха поемни условия за доставката на всичко не
обходимо и търгътъ е вече обявенъ. Потояначинъ,
следъ като се възложи доставката, въ началото на
идната гдина нашето крайбрежие ще бжде наймодерно оовгЪтено.
За да имаме яона представа за улесненията,
които ще се създадатъ за корабоплаването и вида,
който ще добие напълно снабденото и осветено
наше крайбрежие следъ прокарване новата про
грама, нека се качимъ на идещия отъ Цариградъ
корабъ.
Още съ навлизането си въ българските тери
ториални води, при Резовския заливъ, корабътъ ще
бжде тържествено поздравенъ отъ трите равно

мерни блЪсъка на фара отъ Маслинения носъ
(Зейтинъ Бурунъ). Пжтувайки на северъ, корабътъ
забелязва блъщуканията на новопостроения върху
отделна скала по средата на входа въ при
станището Ахтополъ фаръ, който свети на раз
стояние 5 мили. Едва-що отминалъ Ахтополъ, чий
то фаръ продължава да осветява гостоприемно не
говия пжть, корабътъ забелязва червените мига
ния на фара въ -пристанището Василико, които предупреждаватъ кораба да бжде внимателен-],, ако
иска да се отбие нъ пристанището. Фарътъ е поставенъ върху най-издадената павжтре въ морето
опасна скала, която очертава южния край на входа
въ пристаището и свети на разстояние 4 мили.
Пжтувайки по-нататъкъ, въ дъното на Атлиманския заливъ, корабътъ забелязва зелените ми
гания на фара при с. Кюприя, поставенъ на високия
брегъ, отъ гдето се почва основанието на ново
строящия се вълноламъ. Той свети на разстояние
4 мили. По-нататъкъ корабътъ минава край величе
ствените отвесни скали на много важния за ориен
тиране на корабоплавателигЬ Маслиненъ носъ,
върху който, редомъ съ бе.тата кжщичка на по
граничния постъ, високо надъ .морето се издига
новопостроениятъ едноимененъ фаръ, който свети
на разстояние 20 мили и показва южния край на
обширния Бургаски заливъ.
Едва от.миналъ Маслинения носъ, корабътъ за
белязва двата проблесъка на поставения върху найвисоката точка на о-ва Св. Иванъ едноимененъ
фаръ, който свети на разстояние 18 мили, а въ слу
чай на мъгла, за ориентиране на корабите — има
инсталиранъ специаленъ апаратъ за звукови сиг-,
нали. Едновременно съ това на северъ се открнватъ
отделните проблесъци на фара Емине. Достигналъ около носъ Кавакларъ, южно отъ Созополъ,
корабътъ забелязва трите проблесъка на поставе
ния върху плитковината Ставровъ Рогъ фаръ. При
желание да посети новопостроеното и много удобно
рибарско пристанище Созополъ, ржководенъ от^
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фара Св. Иванъ, корабътъ минава между едноимен
ния му островъ и малкия о-въ Св. Кирилъ, върху
който се издига величествената сграда на Рибар
ското училище. Сега тоя островъ е съединенъ посръдствомъ вълноломъ съ бръга при Созополъ, за
да се образува тихото и удобно Созополоко при
станище. Щомъ влъзе между островите, корабътъ
забелязва червените мигания на фара, поставенъ
върху главата на западния вълноломъ, който
тръбва да се заобиколи, за да се влезе въ Созополското пристанище. Той овети на разстояние 2 и
половина мили.
Излъзълъ отъ Созополокото пристанище, на
пжть за Бургасъ, като се ориентира по фаровете
Емине и Св. Иванъ, а така снацо и по тритъ проблъсъка на фара Ставровъ Рогъ, на западъ кора
бътъ забелязва миганията на фара на о-въ Св. Ана
стасия, който свъти на разстояние 6 мили и ориен
тира отиващите къмъ Бургасъ кораби, като ги
кара да заобикалятъ острова откъмъ северъ.
Едновременно съ това се откриватъ проблъсъцитъ
на поставения върху края на Бургаския вълно
ломъ фаръ, който свети на разстояние 10 мили, а
въ случай на мъгла издава звукъ, за да ориентира
корабите къмъ удобното Бургаско пристанище.
Когато корабътъ желае да продължи пжтуването си къмъ Варна, излъзълъ отъ Бургасъ, той се
ориентира и тръгва направо къмъ свътящия и бучащъ |плаващъ фаръ, поставенъ на 10 м. дълбо
чина Ю. И. отъ плиткавината Ставровъ Рогъ. Той
свети на (разстояние 8 и пол. мили и е снабденъ
съ специаленъ апаратъ, който бучи и при най-мал
кото вълнение и ориентира корабитъ, особено въ
случай на мъгла. Заобиколилъ фара Ставровъ
Рогъ откъмъ юго-изтокъ, корабътъ забелязва чер
вените проблесъци на фара при Анхиало. Той е
поставенъ върху изградена всръдъ морето на едно
именната му опасна банка на дълбочина 2 м. кула
и свети на разстояние 5 мили. Корабътъ обхожда
откъмъ югоизтокъ на разстоние 100 м. тоя фенеръ
и се запжтва къмъ Месемврия, отъ гдето се откри
ватъ веднага проблъсъците на новия Месемврийски фаръ. Той е поставенъ на най-източната и изда
дена къмъ морето страна на полуострова, върху
изградена на самия бръгъ кула и свети на разсто
яние 6 мили.
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Продължавайки пмтя си, корабътъ минава по
край най-важния по нашето крайбръжие ориентировъченъ пунктъ, <носъ Емине, чийто новопоставенъ фаръ мига презъ 10 секунди и свъти на раз
стояние 21 мили, за да ориентира отдалече кора
бите и имъ показва северния край на обширния
Бургаския заливъ. Пжтувайки все на северъ, ко
рабътъ открива червените мигания на поставения
въ залива при с. Бъла фенеръ. Той се издига върху
най-издадената къмъ морето часть на едноименния
носъ « свъти на разстояние 4 мили. Наближилъ
носъ Бела, корабътъ забелязва трикратните проблъсъци на фара Галата, който е поставенъ върху
едноименния носъ и свети на разстояние 21 мили,
за да показва южния край «а Варненския заливъ, а
едновременно съ това известява идещите ,отъ се
веръ кораби, че навлизатъ въ български територи
ални води. За въ случай на мъгла на фара има инсталиранъ специаленъ звуковъ апаратъ, който ори
ентира корабоплавателитъ- къмъ Варненския за
ливъ. Заобикаляйки носъ Галата, корабътъ открива
миганията на поставения върху края на Варненския
вълноломъ фенеръ. Той свъти на разстоние 9 мили,
а въ случай на мъгла дава звуци, които ориентиратъ корабите, за да отидатъ на почивка РЪ удоб
ното Варненско пристанище.
Така, движейки се отъ фаръ къмъ фаръ и напжтванъ отъ звукови сигнали въ случай на мъгла,
пжтуващиятъ край нашето крайбрежие корабъ, на
пълно гарантиранъ и ориентиранъ презъ време на
своето пжтуване, може най-безпрепятствено да иооети който иска пунктъ. Обезтеченъ и добре ори
ентиранъ, корабоплавательтъ ше предприема съ поголъчма амълость своите пжтувания край бръга и
по тоя яачинъ Ще се даде лодтикъ за развитието
и на родното корабоплаване, което въ найскоро време ще се издигне, за да достигне нормал
ните граници на своя развой.
Ние оме увърани, ч;е най-късно идната пролъть, това ГОЛТУМО предприятие ще бжде завър
шено и България ще може да се гордее съ своето
най-модерно и съобразно съ нуждитъ на съвремен
ното корабоплаване снабдено крайбрежие. Така
издигнатъ престижа на нашето крайбрежие, то ше
стане достжпно и гостоприемно, за да привлича
чуждите кораби, като даде подтикъ за развитие и
на нашето сега зараждаше се корабоплаване.

Сава Н. Ивановъ

НОВО ИЗСЛЕДВЯНЕ И НОВИ ДЯННИ ЗЯ БОСФОРСКИТЪ ТЕЧЕНИЯ
Въ руското морско-научно описание „Записки
по хидрография", томъ 51-й отъ 1926 година*) е
«омъстена интересната за насъ българитЬ статия
„Теченията на Босфора", съставена по данните на
статията „01е 51гбтип§еп йез Возрпогиз", отъ А1ггей
Мегг, публикувана въ германското списание „ВФНотЬек Оео§гаргп5сЬег НапаЪисЬег, Репк—ТезЛапй, 1918.
Отъ тази статия ние правимъ следните извадки.
" Теченията въ Босфора и Дарданелитъ още
много отдавна еж 'представлявали трактичгски интересъ. Силното повърхностно течение по посока
на Средиземното море затруднявало много плава
нията на персийцигъ презъ проливитъ; то и до
сега затруднява пжтуванията на корабите, които
*) Записки по гидрографии, издаваемне Гидрографи.
ческимъ управлениемъ, томъ 51-й, Ленинградъ 1926 г.

отиватъ къмъ Черно море. За научното значение
на тия течения пръвъ е обърналъ вниманието италиянецътъ графъ Марсили; още въ 1681 год. той
се убедилъ, че въ Босфора сжществуватъ две про
тивоположни течения —едно повърхностно и друг*
обратно по посока на първото, подводно — и доказалъ истинностьта на своите заключения.
Въ 1872 година английскиятъ морски офицеръ
Уортонъ наново доказалъ сжществуването на при
дънното подводно течение, макаръ и на основание
примитивни наблюдения.. По-сетне, французинътъ
Гейдонъ и италиянецътъ Маняги употребили по
точни методи за наблюдение, но ГБХНИГБ малочислени данни не можали значително да обогатятъ
насъбрания до тогава материалъ. По тия интересни
въпроси направилъ около 1880 год. много основа
телни наблюдения рускиятъ морски офицеръ С. О.
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Макаровъ. Той е доказалъ, че мощностьта «а 'по
върхностното течение въ Боофора бързо намалява
отъ Черното къмъ Мряморното море и че дълбо
чината на тов а течение при Черно море е 46.шетра,
а при Мряморното море — само 20 метра; споредъ
тия данни, границата между двете течения, която
въ 'бжденце ще наричаме „неутраленъ слой", или
„повърхность на раздЬлянето на теченията", се
повдига постепенно, отивайки на югъ. По-нататъкъ
той доказва, че повърхностното течение развива
най-голъма скорость у самата повърхность на во
дата, а 'придънното течение им а яай-голъмата си
скорость на нъколко метра подъ „неутралния
слой".
Отъ показанията на своя оетроуменъ, но малко
чувствителенъ лриборъ, Макаровъ заключилъ, че
«а границата 1М1ежду двете течения последните
съвсемъ се загубватъ. Направленията на двегЬ
течения той счита за точно противоположни. Треб
ва да отбележимъ при това, че приборътъ на Макарова показвалъ само скоростьта на теченията.
На гореизложеното той основалъ предположени.
ята си за състава на черноморската вода. Наблюде
нията на Макарова при Цариградъ показали, че
траницата между теченията е подложена на значи
телни колебания.
Публикуваните въ 1885 година трудове на Ма
карова възбудили голъмъ интересъ, тъй като тЪ
давали много нови сведения за теченията въ Босфора. При все това, обаче, много още въ проси оста
нали неразрешени, понеже той направилъ наблюдесамо въ нъколко пункта и освенъ това не изследвалъ посоката на теченията. Пълната картина на
тия течения останала все още «еуяснена. По-сет
нешните експедиции, макаръ и снабдени съ по
точни и съвременни прибори, не еж ни дали нъщо
•ново ло въпроса, който ни интересува въ случая,
тъй като т% не еж се занимавали специално съ те
ченията.
Презъ време на последната световна война,
обаче, германскиятъ ученъ Алфредъ Мерцъ, по
указание на професоръ Пенкъ и съ съдействието
на висшето турско -германско командуване, напра
вилъ продължителни и щателни наблюдения върху
БосфорскигЬ течения.*)
Резултатите отъ тия наблюдения, въ общи
черти, еж следнигв:
Повърхностното Босфорско течение, което тече
отъ Черно море къмъ Мряморно море, сжществено
се различава отъ противоположното придънно, как
то по свойствата на водата, така и по отношение
механиката на потока. Повърхностното течение
носи на югъ малко еоленитъ черноморски води;
соленостьта на повърхностьта му се колебае отъ
1.75 до 1.80%. Благодарение, че то е въ непосръдственъ контактъ съ атмосферата, има възможность
лесно да (възобновява изразходвания отъ организ
мите кислородъ; то е наситено съ кислородь до
80—90%. Придънното течение носи въ Черно море
по-солените мряморноморски води; неговата соленость превишава съ 3.7% и даже 3.8%; понеже
това течение не е въ непоеръдегвенъ контактъ съ
атмосферния въздухъ, то е наситено съ кислородъ
едвамъ до 60%.
*) Той е изследвалъ хидрографичеоки 29 внимателно
избрани иапръчни профили, включващи въ себе си 83 стан
ции; разстоянието между два съседни профила сръдно е
било около 1250 метра. Всички резултати еж изобразени на
множество специални диаграми и «а картигЬ за теченията
за дълбочини отъ 10 до 60 метра.
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Въ границата си двегЬ течения се смъсватъ:
поради това и даннигъ за соленостьта се даватъ
само за повърхностьта на повърхностното течение
и придънните слоеве на подводното. При все това,
обаче, двата слоя вода — горниятъ и долниятъ —
ръзко се различаватъ единъ отъ другъ, благодаре
ние на неутралния слой, който много ярко се очер
тава и който служи като граница между соле
ностьта и температурата на двете течения.
Разделна повърхность между двегЬ течения —
горното и долното — требва да се счита средата
на споменатия по-горе неутраленъ слой. Тази «раз
делна повърхность приблизително съвпада съ
линията на еднаквата соленость 2.8%, която следо
вателно може да бжде взета като граница между
двегЬ течения.
Разделната между дветт. течения повърхность
е наклонена къмъ Черно 1.море. Презъ време на на
блюденията (септемврий-октомврий 1917 г.) тя е
лежала въ края на Босфора при Мряморно море
на дълбочина 19 метра; при Долма-Бахче — на
21 м.; при Бейлеръ-Бей — На 27 м.; при Арнауткьой
— на 32 м.; при Бебекъ — на 28 м.; между БалтаЛиманъ и Канлиджа — на 36 м.; на широчината на
на Кьойбаши-Бурну — на 4 м.; при Буюкдере —
на 45 м. и най-после въ началото «а Босфора при
Черно море (между Пойрасъ-Бурну и КарибджеБурну) — на 46 и пол. метра. Наблюденията на Ма
карова почти се схождатъ съ тия наблюдения и
заради това може да се заключи, че границата
между горното и долното течение не е подло.жена
на сжществени продължителни колебания.
Постепенното падане на границата между двегЬ
течения по посока на Черно море е лесно обяснимо,
тъй като дъното на Босфора се спуща постепенно,
започвайки отъ дълбочина 36—37 м. източно отъ
Стамбулския полуостровъ по посока на северъ;
дълбочината на дъното му достига до 70 метра.
Отъ това яветвува, че наклоиътъ на дъното е постръменъ, отколкото наклоиътъ на неутралния
слой. И това явление е лесно обяснимо. То се дължи
на характера на дъното. Въ частность величината и
посоката на по-малко наклонения неутраленъ слой
се опредЬля отъ характера на дъното, т. е. кори
тото, въ което се разполага придънното течение,
разширяването и стесняването на това корито и
пр. Разделната повърхность между дветъ течения
се понижава тамъ, кждето дълбочината на кори
тото се увеличава въ северна посока,както, напримъръ, отъ една страна между Долма-Бахче (21 м.)
и Арнауткьой (32 м.), а отъ друга — между Румели
Хисаръ (30 м.) и Кьойбаши-Бурну (40 м.); раздел
ната повърхность е хоризонтална, кждето дъното
е хоризонтално, напримеръ между Буюкдере и заливчето Кечели. Разделната повърхность се пони
жава особено тамъ, кждето придънното течение
навлиза въ разширено корито. Отъ друга страна,
раздълната повърхность се повдига, когато дъното
се възвишава; съ това се обяснява фактътъ, че при
Бебекъ (28 м.) рздълната повърхность е по-високо,
отколкото при разположения по-южно Арнаугъкьой (32 м.), защото издигнатото дъно при РумелиХисаръ повдига водата и образува прогивоположенъ наклонъ.
Поради тъзи обстоятелства, повърхностното
течение е подложено на съвършено различни фи
зически въздействия въ сравнение съ материковия
потокъ (придънното течение); първото — повърх
ностното течение — не тече като ръка въ посте
пенно понижаваше се корито, а основанието му по
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посока на течението постепенно се повдига, когато
повърхностьта му въ сжщата "посока се понижава
подъ малъкъ наклонъ. Тия своеобразни условия
даватъ особния режимъ на течението. То избъгва
заливитъ и тече отъ несъ къмъ носъ, като осьта му
избира най-краткия пжть на течението въ една
обикновена ръка следи Извивките на дъното. Поранщнитъ предположения на Крюмелъ, че осьта на
повърхностното Босфорско течение се отражава
отъ носоветъ и се насочва къмъ срешуполжния
бръгъ, се оказали неправилни. Както споменахме
вече, осьта на течението отива по най-краткия пжть
между бръговитъ носове; на мъета заливитъ се запълватъ съ кржговръщателни движения на водата.
Тия кржговръщателни движения еж по часовнико
вата стрелка — за дъсния бръгъ, и обратно на ча
совниковата стрелка за левия.
Споредъ наблюденията на Мерцъ, сръдната
скорость на осьта на повърхностното течение е
равна на 90 сантиметра въ секунда — величина мно
го близка къмъ даннитъ на Макарова (95 санти
метра въ секунда). Мерцъ е опредълилъ средната
максимална скорость на течението при Кандили
(145 сантиметра въ секунда), а Макаровъ — при
Арнаутъ-кьой (195 см. въ сек.). Дадените данни за
скоростьта «а течението въ английокитъ морски
карти изглежда, че еж максимални и рЪдко дости
жими. Наблюденията на Мерцъ и Макаровъ почти
напълно се схождатъ по отношение на абсолют
ната максимална скорость. Споредъ двамата из
следователи, найтолъмата скорость на повърхност
ното течение е. измерена въ оръдата на Босфора
между Иени-кьой и Дефтердаръ-Бурну (100 до 150,.
сантиметра въ секунда)*). Най-малката скорость
' (по-малка отъ 75 см. въ сек.) е измърена въ север
ната часть на Босфора, кжДето повърхностното те
чение обхваща по-гол-Ьма дълбочина.
Въ по-дълбокитъ слоеве на повърхностното
течение скоростьта (му постепенно се намалява.
Придънното (долното) Босфорско течение има
други физически условия. То тече, подобно на
река въ коритото на Босфора. Както въ ръкитъ,
и тукъ осьта на течението прави по-ръзки завои,
отколкото коритото. Течението се притиска поплътно къмъ вдлъбнатия бръгъ, а при срещуполож
ния образува мъетно кржговръщателно движение.
Само въ едно отношение придънното течение помалко наподобява течението «а ръкитъ: неговата
ось е разположена не на повърхностьта, а около
10 метра подъ повърхностьта на течението.
Споредъ наблюденията на Мерцъ, средната ско
рость на осьта на придънното течение надминава
величината 90 см. въ секунда, следователно, про
тивоположно на досегашните схващания, тази
скорость е почти равна на скоростьта на повърх
ностното (горното) течение. Най-голъмата ско
рость, наблюдавана при Кускунджукъ (122 см. въ
секунда), е само два пжти по-гол-Ьма отъ най-мал
ката скорость при батареята Кавакъ (65 см. въ сек.),
тогава, когато у повърхностното течение отно
шението на максимума къмъ минимума на ско
ростьта е приблизително 5:1. ^Незначителното влия
ние на вътъра върху долното течение и много рав
номерната широчина на Босфорското корито не
даватъ възможность да се появи такава голт>ма
разлика, както въ повърхностното течение.
До сега ние разглеждахме двете течения —
*) Най-го.тЬми скорости на течението еж измерени въ
теснината между Стеиия я Арнаутъ-кьой.
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повърхностното и придънното — безъ да обръщаме внимание на тяхното взаимодействие. Какви
явления се забелязватъ въ границата на двете
течения?
На границата между дветъ течения, на една
незначителна вертикална височина, се сръщатъ мно
го разнообразни и неправилни течения. Главното
повърхностно течение е насочено къмъ Мряморно
море, а главното придънно — къмъ Черното.
Вследствие на различните условия, които ржководятъ движението на оситъ, посоката на двете те
чения въ неутралния слой е ръзко противопо
ложна. Често пжти двете течния заставатъ подъ
правъ жгълъ едно срещу друго, а понъкога се
движатъ въ една и сжща посока. Изобщо долниятъ слой на повърхностното течение е по-малко
подвиженъ, а осьта на придънното течение е раз
положена на 10 метра отъ горната му граница.
Минимумътъ на скоростьта на повърхностното те
чение е на 6 метра по-високо отъ разделната повърхность на дветъ маси вода и въ никой случай
не съвпада съ нея, както е предполагалъ адмиралъ
Макаровъ. Отъ друга страна, личнитъ наблюдения
на Мерцъ еж го убедили, че разделната между
двете течения повърхность е подложена на по
стоянни колебания.
Цълата изложена по-горе система на течения
та въ Босфора, споредъ Мерцовитъ наблюдения
презъ есеньта 1917 г., има своите периодически
колебания и непериодически отклонения. Периоди
ческите колебания, както е предполагалъ и Мака
ровъ, се предизвикватъ отъ годишното изменение
на височината на черноморското равнище. Пови
шението на черноморското равнище презъ пролътьта, благодарение на пълноводието на ръкитъ,
усилва повърхностното Босфорско течение; презъ
лътото, по-низкото равнище на морето, благода
рение на малкия притокъ на вода и усиленото из
парение, намалява скоростьта на сжщото повърх
ностно Босфорско течение. НепериодическигЬ от
клонения се предизвикватъ отъ колебанията въ
налъгането на въздуха и ветровете.
Влиянието на вътъра върху повърхностното
Босфорско течение е значително, главно защото господегвуващиятъ тукъ северо-източенъ вЪтъръ ду
ха по дължината на Босфора. Измънението на не
говата скорость се отразява доста силно и върху
скоростьта на течението. Отъ друга страна и портздкигв, но продължителни и силни южни ветро
ве, оказватъ сжщо своето влияние. Тъ отначало
забавятъ повърхностното течение, а въ последствие
могатъ да го преустановятъ и да насочатъ водитъ
му обратно къмъ Черно море. Мерцъ е наблюдавалъ подобно изменение посоката на течението
следъ продължителни и силни южни ветрове, на
мирайки се при Арнаутъ-кьой, кждето при нор
мални условия скоростьта е много голъма.
Разделната между двете течения повърхность
оказва значително съпротивление на разпростра
нение влиянието на вътъра въ дълбочина. Какво е
точно влиянието на вътъра върху придънното те
чение-още не е изяснено, обаче наблюденията на
Мерцъ ни даватъ единъ поучителенъ примеръ за
дълбокото разпространение на влиянието на въ
търа, което до сега не е било наблюдавано по от
ношение на движущитъ се води. Споредъ неговигЬ
заключения, влиянието на вътъра може да се чув
ствува непосредствено до най-големите дълбо
чини.
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СТРЯНИЦЛ

МОДЕРНИТЪ РЪЧНИ БЯНИ КРЯЙ ГР. ПЛОВДИВЪ
(Вижъ статията подъ сжщото заглавие въ брой 6 отъ нашето списание, стр. 33).

1. Външниятъ видъ на ръчнитъ бани край ръка Марица; 2. Бюфетътъ при ръчнит* бани и училището по плаване; 3) Кжпалниятъ басейнъ и плажътъ за мжже; стената отъ лъво е утаитель за вода, а задъ него симетрично разположени еж
кжпалниятъ басейнъ и плажътъ за жени.

МОРСКА
Единъ хубавъ стихъ на френския поетъ Льомиеръ, казва: „Тризжбецътъ на Нентунъ е скиитърътъ на света".
Това означава, че всеки народъ, който е могжщъ на море, стои по-високо отъ всеки другъ,
който не притежава морски сили. Той означава
още, че всеки народъ, който оставя да запада не
говата морска сила, е народъ, който се самоубива.
Морската сила се състои отъ известно число
елементи, като:
1. Географическо положение, което да обра
зува една база;
2. Воененъ флотъ, който да дава и запазва
владичеството или пное свободата на морето;
3. Търговски флотъ, който се движи редовно
по търговските морски пжтища, осигурява кул
турните връзки и обслужва стокообмена между
приятелскитъ или неутрални страни;
4. Рибарски флотъ, който извлича богатства
та на морето;
*
'
5. Любителски флотъ, който вдъхва въ народа
любовь къмъ морето;
6. Морско население, което да доставя моряци
за военния флотъ;
7. Обществени и частни финанси и админи
страция, много добре ориентирни въ смисъла на
морските предприятия.
8. Едно обществено мнение, непрестанно заинтересувано по морските въпроси и винаги готово
да изисква и да направлява една вжтрешна, вънкашна и финансова политика, съобразна съ нуж
дите за подържане и уголемяване ' на морската
сила.

СИЛЯ
Този последенъ елментъ е отъ решаващо зна
чение, защото морската сила ис е нт.що неподвиж
но и стабилно; тя с подложена на непрекъснати
колебания. Затова нейното създаване, нейното
подържане и нейното развитие еж преди всичко
въпросъ на общественото мнение.
Националното обществено мнение е въ сжщность едновременно и ръководителя, и подръжката, и гаранта за морската сила.
Подъ обществено мнение тръбва да се раз
бира просветената воля на всички граждани, обе
динени въ единодушие и единомислие.
За да се осветлява и ржководи това обществе
но мнение, Германия е ебразувала специаленъ
съюзъ — Дойче Зее Ферайнъ, на чието влияние
се дължи (подкрепено отъ неговит-Ь 1,300,000
членове) морското й развитие, а Франция — френ
ската Морска Лига. Това мнение тръбва да се про
свещава, защото цълата нация е подчинена на мо
рето. И животътъ на цълата нация зависи отъ
морската сила, която е абсолютна господарка на
търговията и на живота на всички граждани, дори
и на тези, които на гледъ еж най-отдалечени
отъ всъкаква пръка и лична връзка съ морската
търговия.
Много еж примъригЬ, съ които всеобщата
история доказва, че морското могжщество ту е
спасявало, ту е погубвало най-напредналите на
роди, въ зависимость отъ това, дали това могж
щество се е развивало или е западало подъ влия
нието на общественото мнение.
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Въ течение на дългите векове, които исто
рията познава, морската политика е бивала вина
ги решителния факторъ въ сждбата на народите.
Средиземноморската цивилизация дължи своя •
разцвътъ на финикийските моряци; нъмало е
область на Средиземно море, съ която последни
те да не еж били въ връзка или по-право —
къмъ която тт> да не еж отправяли своитъ многочислени кораби. Те еж изполузвали целия този голъмъ басеинъ, основали еж свои колонии въ Аф
рика, въ Сицилия, въ Италия, въ Галия, въ Испа
ния, минали еж протока Гибралтаръ, стигатъ Бретанъ, Англия, дори и Исландия, а отъ друга страна,
т% еж правили пълна обиколка на Африка. А може
би да еж отишли даже и до Америка.
Гръцките моряци не бъха освенъ ученици на
финикийските моряци, обаче ученици несравни
ми, на които се дължи главно великолепното раз
витие на средиземноморската цивилизация.
Презъ време на Персийскигв войни (V въкъ
пр. Р. Хр.), гърците успаха да отблъснатъ страш
ната атака На персийските нахлувания, излъзли
изъ сръ\цъ Азия подъ формата на многочислени
орди.
Римската република, която бъше повела съ
могжщия Картагенъ една неблагодарна война,
която можеш!е да се завърши само съ пълното
унищожение на единъ отъ двата съперника, треб
ваше, за да си осигури победата, да си създаде
свой флотъ, до тогава несжществуващъ. И Кар
тагенъ бе победенъ и унищоженъ — въ деня,
когато Римъ бъше господарь на морето.
Когато отначало Цезаръ и Помпей, а въ по
следствие Антоний и Октавъ си оспорваха .владе
нието на Римската държава, победата печелеше
винаги оня отъ съперниците, който можеше да се
сдобие съ морските сили.
Византийската империя отстояваше на мюсюл*
манит-Б до тогава, до когато византийскиятъ
флотъ стоеше по-високо отъ мюсюлманския. И Ви
зантия падна въ деня, въ който турците бъха гос
подари на морето.
Нъма примеръ въ историята, щото народъ,
притежатвль на морско могжщество, да не е бивалъ винаги победитель въ време на война и въ
благосъстояние презъ време на миръ.
Стогодишната война, презъ която надмощие е
ималъ винаги онзи, който е ималъ по-силенъ
флотъ, е одбъръ примеръ, за да потвърди каза
ната истина, или по-точно казано, стогодишната
война чрезъ нейните колебания и чрезъ последо
вателното преминаване на морското владичество
отъ едни ржце въ други — е блъскавъ.примеръ За
тая истина.
Добъръ примеръ представлява сжгдю морската сила на Испания презъ време откриването на
Амеика и упадъкътъ на испанското могжщество
единъ въкъ по-късно, когато бе унищожена ве
ликата Армада.
Блъскавъ примеръ ни дава още големото за
силване на еенецианскиятъ флотъ презъ 14 и 15 ве
кове, на Генуа презъ XV и XVI в. на Португалия
презъ XVI въкъ, Холандия презъ XVII вЪкъ. Хо
ландците, които много наподобяваха финикий
ците, останаха господари и регулатори на евро
пейския стопански пазаръ до тогава, до когато
тъхниятъ воененъ и търговски флоти бъха госпо
дари на моретата. И тази сила изчезна веднага, ко
гато холандскиятъ флотъ бе победенъ отъ англий
ския.
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Отличенъ примеръ е трескавата работа, която
много отдавна тласка Англия къмъ морето и не
говото методическо използуване: Англия презъ
двете стогодишни войни (презъ XII и презъ XIV—
XV векове); Англия, която изпъква като голема
експлоататорка и колонизаторка, воюваща и по
бедителка на море въ XVI въкъ, морския въкъ
на Дрекъ (Съръ Францисъ Дрекъ, единъ отъ пър
вите английски моряци, който обиколилъ св^та,
той се борилъ успъшно срещу испанцитъ; ползувалъ се е съ особено благоволение отъ Кралица
Елисавета — 1540—1595) и на Елисавета); Англия
организаторка и воюваща презъ време на Кромвеля и неговия Навигационенъ актъ въ XVII вЪкъ;
Индийска и Канадска Англия; Англия презъ време
то на СООК, 18 в. (прочутъ английски мореплаватель; той е изследвалъ Океания въ три последо
вателни експедиции; той е и открилъ ерата на
научнитъ мореплавания); Англия, господарка на
Нелсоновиттз морета (Английски адмиралъ, който
е спечелилъ боя при Абукиръ и тоя при Трафалгаръ, кждето пада убитъ; 1758—1805) и създателка
на империята въ XIX векъ.
Другъ особено красноречивъ примеръ е фран
цузекото морско разширение презъ сръднигг> ве
кове, националниятъ подемъ — въ XV векъ чрезъ
търговския флотъ на Жакъ Коеръ, сдобиването съ
колонии въ XVI—XVII векове, техното загубване
въ XVII в^къ, когато флотътъ на Францискъ I, Ришельо и Колбертъ западна и Франция загуби
презъ въка на Людвикъ XV не само владичеството,
но даже и простото свободно използуване на мо
ретата.
Трагиченъ примеръ представлява провалата
на Наполеонъ, която се дължи на пълното загубва
не на морското могжщество.
И най-после, въ по-нови дни, загубването на
тоя факторъ въ боеветъ при Кавитъ и Сантиаго —
застави Испания да се откаже отъ последните
останки на своята колониална империя: Филипинитъ и Куба. Поражението на Русия при ПортъАртуръ и Цушима, въ войната съ Япония, се дъл
жи пакъ на изгубване владението на морето отъ
първата.
Отъ предисторическитъ времена и до днесъ,
винаги морското могжщество е било, което "е об
ричало по единъ тираниченъ, решаващъ и окончателенъ начинъ народитъ на животъ или смърть;
това е ставало презъ всички епохи, навсекжде и
въ всички конфликти.
Всъки народъ — господарь на морето, е видълъ богатство и се е радвалъ на напредъкъ.
Всеки народъ, губещъ владичеството си надъ мо
рето, е губълъ сжщевременно своето богатство и
своята свобода.
Този исторически законъ требва да се знае
отъ всички; той се проверява по единъ матема
тически начинъ и не е претърпелъ никжде и нико
га каквото и да било изключение, било видимо
или преходно.
Но морското могжщество е нещо колебливо,
подложено на стотици различни фактори; ако то
остава неподвижно, нацията има тенденцията да
клони къмъ упадъкъ; ако това могжщество почне
да запада, нацията е загубена.
Както всъко живо нъщо, за да не запада и из
чезва, флотътъ требва задължително да бжде ви
наги подържанъ въ състоянието на постоянно усъ
вършенствуване и на непрекженато увеличаване.
Извлъкълъ отъ френски Д. МАРКОВЪ
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Моторната лодка „ВЪРЛ"
Тодоръ Янгеловъ.

ЦЯРИГРЛДСКОТО ПРИСТАНИЩЕ И ТУРСКИЯТЪ ТЪРГОВСКИ ФЛОТЪ
При стария режимъ, до Лозанския договоръ,
турското мореплаване броеше нтжолко само стари
параходи, вънъ отъ онези за близкия каботажъ —
околностите на Цариградъ и Мряморно море.
Следъ сключвнето, обаче, на горепоменатия до
говоръ, съ който цълото турско крайбрежие —
Черноморско, Егейско и Средиземноморско отъ
Хопа до Мерсина се отреди изключително за на
ционалния търговски флотъ, когато въ голъмигЬ
турски пристанища — Цариградъ, Смирна и Мер
сина, службите вжтре въ пристанището се монопо
лизираха за турското поданство чрезъ специални
монополни дружества съ национални капитали,
турскиятъ търговски флотъ, окураженъ отъ пра
вителството, съ бързъ темпъ започна числено и
качествено да пораства, като първата крачка въ
това направление направи държавното параходно
дружество „Сейри Сефаинъ". Само презъ първото
шестмесечие на текущата година повече отъ 12 па
рахода, съ тонажъ надъ 6000 т., се добавиха къмъ
числото на бързо порастващия напоследъкъ тур
ски флотъ, безъ да говоримъ за водените напо
следъкъ преговори за покупка между частните
турски корабостроители и „Сейри Сефаинъ" съ
чуждите арматьори и корабостроителници. Пресата разгласи напоследъкъ, че последното друже
ство възнамерява да закупи единъ трансатлантикъ,
който ще носи името „Гаази Мустафа Кемалъ
Паша". Днешниятъ турски търговски флотъ брои,
вънъ отъ корабите за тъй наречения малъкъ ка
ботажъ, 176 парахода, отъ които 72 еж чисто то
варни. Тонажътъ на товарните параходи (саг§оз)

възлиза на 44,376 тона, а САЩИЯТЪ на останалитъ
(пихтез) — на 48,266 тона.
Параходите, предназначени за околностите
(малкия каботажъ на Цариградъ,' Смирна и др.)
броятъ 104 единици, отъ които 43 принадлежтъ на
„Сейри Сефаинъ", 12 на дружеството, обслужва
що Златния Рогъ, 25 на Ширкетъ-и-Хайрие — съ
предназначение главно Босфора и 9 на Смирненското параходно каботажно дружество. Всичкитт.
ГБЗИ кораби еж съ тонажъ 9974 тона.
Големитъ кораби на С. Стефанъ обслужватъ
далечния каботажъ на Черно и Сръдиземно море
като корабитъ, връщащи се отъ Мерсина, докосватъ
Родосъ, Хиосъ, Митилинъ и некои други приста
нища на Егея. тези кораби еж съ тонажъ по-го-лъмъ отъ он%зи на нашитъ голъми параходи —
„Бургасъ" и „Царь Фердинандъ", удобни и съ за
доволителна чистота. Корабите на частните корабостопани, въпреки желанието имъ да поставятъ
съ некои отъ корабите имъ редовна сточна-пжтнишка служба, не могатъ още да издържатъ за
доволително на конкуренцията на държавното па
раходство и еж принудени да возятъ вжглища отъ
Зонгулдакскитъ басейни за Цариградъ. Смирна
Мерсина и Пирей, или да извършватъ пжтуване
само съ товаръ отъ Черноморските руски приста
нища и Дунава-Констанца за Турция и некои при
станища на Архипелага и Сирийско-ЕгипетскитЬ
брегове.
Малките параходи за близкия каботажъ, бла
годарение сжщо на монопола за тази служба и из
вънредно големата и просната площь на Цари-
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градъ, превозватъ значително гол-Ьмъ брой пжтници и по този начинъ се рентиратъ отлично.
Турските платноходи, повечето отъ които, напоследъкъ еж снабдени съ мотори, бродятъ по
всички направления Черното и Егейско морета и
Допринасятъ- сжщо много за развитието на тур
ския морски трафикъ.
Голъмата часть отъ турските търговски кораби
еж зарегистрирани (иматъ своята Р о г ! а? а I т а с п е,
при Цариградското пристанище. При сжщото е съ
средоточена и по-голтшата часть отъ турския
вносъ-износъ и транзитъ.
Това пристанище, макаръ че презъ последните
години, както ще видимъ отъ сравнителните та
блици по-долу, се посещава отъ година на друга
отъ -по-малко кораби, благодарение на двата ка
нала — Дарданелския и Босфора, които водятъ
къмъ Дунава и Черно море, продължава, обаче, да
дава прибъжитце и пжть все пакъ на едно гол4мо
количество турски и чужди параходи, било за опе
рация, било за транзитъ Тамъ се развъватъ знаме
на много и различни нации —• отъ • Далечния.
изтокъ до Близкия, отъ Северна Америка до
Южна Европа и Африка. Вънъ отъ това, меж
ду декемврий и априлъ голъми транзатлан
тици и частни яхти, подъ различни знамена, пре
возватъ до Цариградъ галЪмо число туристи,
дошли да се любуватъ на естехтвенигЬ красоти на
в-вчния градъ, тъй като градътъ самъ по себе
си не представлява нищо модерно и величествено,
като изключймъ стариниттз и, остатъците отъ Ви
зантийското велелепие и култура. Градътъ, .следъ
въвеждането на новитъ реформи въ Турция, изгуби
своята ориенталска пъстрота; днесъ пжтникътъ н-вма вече представа за източния Царигардъ: той все
едно, че се намира въ кой да е голЪмъ източенъ
градъ на Европа. Търговията сжщо загуби голЪма
часть отъ по-раншния с и активъ. Случватъ се
дни, обаче, когато въ пристанището, за операция,
не се намира нито единъ чуждъ параходъ, нт^що
небивало никога за Цариградъ до близки години.
Пристанището презъ различни години ето какъ е
било посещавано:
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Години

Брой на
корабит-Ь-

1910
1903
1907
1912
1913
1914

14,391
17,122
15,522
18,391
18,496
14,809

Тонажъ

Години

10,485,222
16,798,690
15,208,280
15,099,789
17,427,732
17,889,072

Брой на
Тонажъ
корабит-Ь
поради войната приет.
е било затворено

1915/18
1919 7,417
1921 12,033
1924 13,546

2,095,338
" ~"~~
5,329,846
8,152,561
1926 12,384 11,774,295
1927 13,189 11,309,996
1928 11,577 9,339,121
Следващата таблица ни показва дейностьта на
пристанището презъ последните — 1926/1928 години.
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Отъ които
подъ бълг.
знаме

тонажъ

1926 4567 1043 12,384 11,774,295 82 83,737
1927 4538 3703 13,289 11,309,996 85 ; 87,688
1928 4324 2232 11,578 9,339,121 81 ! 94,809
Презъ годината 1928 турските параходи еж
разтоварили въ пристанището 122,997,275 кило
грама разни стоки.
.
Ето какъ е вървело товарене-разтоварването
на стоките въ пристанището:
година

внО'СЪ

1927
1928

1,556,381
1,437,632

.

износъ (въ повече)

877,149
824,025

Значителната часть отъ вноса презъ тъзи г с
дини се пада на хранигЬ, въглищата, колониялъ,
фабрикати, маш|ини и подобни, а износътъ — на
сухи фрукти, тютюнъ, яйца, кожи, трици, тран
зитни стоки и пр.
Презъ последните години търговията по море
между Цариградъ и българските черноморски при
станища е много слаба, както при вноса, тъй и при
износа, по редъ лричини.
Презъ септемврий т. г. пристанището е било
посетено отъ 701 кораба съ общъ тонажъ 1,367,833
тона, като първенството въ тонажа взема италиянкиятъ флагъ — 378,640, второ место английското
знаме — 242,522, трето гръцкото- — 156,635, чет
върто турското — 130,098. Българските кораби еж
били на брой 7 съ Т 8595.

Д-ръ П. Д. Скорчевъ

ЕТИМОЛОГИЧНИЯТЪ ПРОИЗХОДЪ НЯ Н-БКОИ МОРСКИ ДУМИ И НЯЗВЯНИЯ ВЪ
НЯШИЯ ПРОСТОНЯРОДЕНЪ ГОВОРЪ
Доколко морето и морскиятъ животъ еж ни
били чужди се вижда, покрай другото, и отъ пъл
ната липса на български названия за всички ония
риби и животни, които се въдятъ въ недрата на
нашите морета, заливащи брътоветъ на земите,
населени съ българи. Въ тази область ние не сме
създали нито едно наше име, а си служимъ из
цяло съ думи, които сме заели въ разни времена
предимно отъ гърците. '
Нека тукъ да отбележа, че въ МОИГБ етимоложки издирвания прибътвамъ и до старогръцки
източници, за да се изтъкне връзката на съответ
ните новогръцки думи съ техния античенъ произходъ, който по-добре ни открива ГБХНИЯ първоначаленъ смисълъ. Въ това отношение особено
полезенъ ни се оказа гръцкиятъ писатель Дтеней
(2—3 в. сл. Хр.) съ своето компилативно съчинение,

известно подъ името „Угощение на софистит-в" —
„ОарпоБоргиз^ае", въ което еж описани разните
морски риби и животни отъ гастрономическо гле
дище.
Тукъ ще разгледаме етимологията на по-вид
ните морски риби и животни, къмъ които българинътъ има иначе твърде добъръ вкусъ.
Яхтаподътъ, който преди войните изпълняше
съ морско-солено ухание предколеднигв ни постни
дни, носи своето име отъ старогръцки о к т о = 8.
и пус, подос = кракъ. Новогръцки о х т о п о д и .
СкаридигЬ, Сгапдоп уи1дапз, малки морски
раковидни животни, които пъргаво плуватъ и подскачатъ изъ водата, водятъ името си отъ н. гр.
г а р и д а , ст. гр. к а р и с , к а р и д о с = скарида
или к а р а б о с. Огь общъ коренъ съ тия две думи
е и к а р к и н о с = ракъ (карциномъ!). Тв произ-
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хождатъ отъ индо-европейския коренъ цет, яаг —
твърдъ, коравъ. Отъ този корень еж и нашите
думи: черупка, черепъ, черпя и рус. черепаха (ко
стенурка) — всъка черупка е твърда! — френското
название на скарида е сгеуеНе (отъ лат. сагаЬиз),
срав. и нъм. кгаЬЬе.
СтридитЬ въ Черно море еж р-Ьдкость —
гЬ се намиратъ около Калиакра и Галата. Ново
гръцкото имъ название е с т р и д и , мн. ч. с т р и 
д и я отъ ст. гр. о е т р е о н, а тази отъ о е т е о н =
кость — поради костоподобната черупка на стри
дата. Римляните еж заели тази гръцка дума —
о 5 * г е и т и отъ гЬхъ е преминала въ френски —
гшпте, немски — аизгег, английски. — оуз!:ег, руски
— устрица. — Отъ о с т р е о н ъ , прилагателно:
о с т р а к и н о с произхожда и нашата дума стракина, т. е. глинена паница; сжщо влашки: з*гасЬта. На гръцки стракинос значи глиненъ (еждъ),
наподобяващъ мидена черупка, каквато ще да е
служила за паница на първобитния човекъ. Отъ
тукъ иде и думата о с т р а к и з ъ м ъ , т. е. гласуване
чрезъ глинени (остракинос) плочици, на които се
надрасквало името на оня държавенъ мжжъ, който
е требвало да бжде „остракуванъ" т. е. изпжденъ
отъ държавата. Такива „остракинчета" има наме
рени съ името на Темистокла.
Мида, зоолог. МуШиз е<зиНз отъ н. гр. м и д и,
мн. ч. м и д и а , ст. гр. т у Ш о з , която означава
„мишче" отъ т у з = мишка, понеже ТБЛОТО на
мидата наподобява скрито въ черупката мишче.
Сравни у лат. т и з = мъшь, тизси1а = миш-ка,
миш(и)ца = тизсиюз, понеже мускулъгъ, особено
бицепсътъ наподобява мишка, срав. и м у ш к а
(видъ шунка). - Отъ лат. тизси1а - мида, думата
е минала въ немски тиз-сЬе!.
Охлювъ, отъ гр. к о х л и а с, лат. сосгПеа, отъ
ст. гр. к о л х о с (конхе), т. е. витлообразна морска
черупка, съ каквато изобразяватъ тритоните да
СВИРЯ

Сюнгеръ, Еизропд1а огггапаПз, морско жи
вотно, живущо прирастнало върху морски расте
ния или скали изъ Бъло море. Думата ни пред
ставя потурчената форма на новогр. с ф о н г а р и
отъ ст. гр. с п о н г о с , собств. с ф о н г о с — л а т .
гипдиа = гжба.
Делфинъ, морски бозайникъ отъ рода на
китовете (китъ — н. гр. к и т о с , ст. гр к е т о с
значи гърло, яма, морско чудовище). Иметс, м у е
гръцко - д е л ф и с , д е л ф и н о с , отъ а ф п у з —
утроба, понеже малките му се раждатъ изъ май
чината си утроба. Сравни а-делфос = ^ Р о б ;
никъ, братъ - Турското название на делфинъ е
йонус-балъКгъ!), (а не домус); ионусъ е (про
рокъ) Йона, който престоялъ „во чревъ китов*
три дни, сир. Йонова риба. - Древните сжпочи
тали делфина. За неговата разумностъ и привър
1аность къмъ хората има много легенди. Лесбии
скиятъ пъвецъ Ярионъ (600 г. пр. Хр.)# п Р е ™ е д
ванъ отъ моряци, хвърля се въ моретои бива
спасенъ и отнесенъ на суша отъ единъ очарованъ
отъ песните му делфинъ.^
Черноморските ни риби носятъ почти изцяло
ф Ъ Ц

С к ^ о и я т а , ЗсогпЬег д 1апскиз РаНаз, една отъ

? р „ Л с ^ ^ - ^ — — , ^ — — Р " ^ - пТезь>Тенъта тя
биРва ;лъс?а и с е завръща отъ руските веда..ми
навайки на грамадни стада главно покрай нашето
българско крайбрежие, минава Босфора и отива
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въ Мраморно море. Презъ 'априлъ тя си хвърля
хайвера, бива слаба и пустала и се нарича чирозъ.
Странствувайки обратно къмъ рускигв води, тя
пакъ минава на многобройни рояци покрай на
шето крайбрежие и въ добри години се улавятъ
надъ 10 милиона чирузи — а презъ есеньта се
ловятъ до 5 милиона скумрии. — На новогръцки
ц и р о з отъ ст. гр. е к е й р о с, т. е. твърдъ и сухъ
(отъ тукъ е названието на сухия твърдъ ракъ —
карциномъ — на стомаха: заптшз ру!оп). Отъ дроб
четата на есенните скумрии, осолени и примесени
съ миризми (гръц. мирисма = миродйа = араб..
бахар) приготвятъ, следъ като претърпятъ една
ферментация и получатъ единъ пикантенъ възлютивъ вкусъ, високоценения отъ гърци и римляни
гарос, лат. дагит, за КОЙТО съ похвала говори
Ятеней (III, 92 и VIII, 366 с).
Паламудътъ, Ре1ат'15 5а1с1а, е отъ рода на
скумриите, н. гр. п а л а м и д а . Той е 70—80 см.
дълга риба, отъ 8 до 10 кгр. Младите, още не
връстни индивиди, на тегло не повече отъ 1 кгр.
еж истинските паламуди. По-едрите, надъ 1 Уг кгр.
се наричать т у р и к ъ . Най-едрите се наръзватъ
на едри парчета, осоляватъ се и се продаватъ подъ
името лакерда (отъ лат.-итал. 1асег1а — чети гръц.
лакерда = гущеръ — поради пъстрилото?). Пала
мудътъ се лови презъ късна есень — годишно до
1 милионъ парчета. Гол-вма търговия съ паламудъ
и лакерда се е водила въ гр. Куг1коз, милетянска
колония на о. Лрктонесосъ, сега полуостровъ Капудагъ въ Мраморно море, която е процъвтявала
презъ 2—4 в. пр. Хр. Тукъ еж сЪчени монети съ
изобразенъ на техъ паламудъ.
Сафридъ или ставридъ, Сагапх 1гаспигиз е подребна отъ скумрията и родствена ней риба. Лови
се до 50 хиляди кгр. годишно. Новогръцки — са
фриди или ставриди, вероятно отъ савроейдес —
гущеровиденъ — поради пъстрилата си?)
Леферътъ, н. гр. л у ф а р и, е близка на са
фрида дребна риба отъ 100 до 2С0 гр. Сръщатъ
се и едри екземпляри отъ 1 - 2 кгр., които се ценятъ твърде скжпо. Лови се въ късна есень съ
аламани, когато повечето отъ горните риби се
ловятъ съ таляни (т. е. италиянска мрежа).
Илария, около 20 см. дълга риба, която се
Соли и яде отъ мнозина съ тлъстите й черва. Отъ
стгр. ги I а г о 5=СВ-БТЪЛЪ, сияенъ, веселъ. Отъ тукъ
е името Иларионъ=Веселинъ. Иларията е св-втложелта риба, която на големи стада плува по по
върхнината на водата и при тихо време прави осо
бени трепвания по нея, по които опитното рибар
ско око отдалеко познава добрия ловъ.
Колурудия, нгр. колуруди, мн. ч.—я, отъ коя
то се приготвя вкусна и ароматична консерва. Отъ
ст. гр. колурис, — идос, т. е. съ подрезана опаш
ка; тур. гюджукъ — отъ к о л о с = осакатенъ, изуродуванъ и у р а = о п а ш к а .
Барбуня, н. гр. б а р б у н и, мн. ч.—я, итал.
ЬагЬо, ЬагЬю, отъ ЬагЬа=брада, поради висулките
отъ дветЪ страни на долната й челюсть.
Кефалъ, МидИ серпа1из, итал. сегаю, нЪм.
Огоззкорг, 30—40 см. голяма риба, живуща въ Черно
и въ Средиземно море. Отъ ст. гр. к е ф а л е—гла
ва. Лтеней (VII, 306) хвали вкуса и смилаемостьта
на кефалите.
Леврекъ е потурчената форма на н. гр. дума
л а в р а к и . Това е една лакома морска риба, на
речена поради хищностьта й, „морски вълкъ" —
зоолог. ЬаЬгах 1ириз. Отъ ст. гр. л а б р о с—хищенъ,
буенъ., За нея Атеней казва, че е „наречена лабраксъ поради нейната хищность" (VI, 3!0. г)
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видъ елекъ безъ ржкави, какъвто носятъ неаполиОтъ рода на хрущелокостнитБ и твърде це
нени риби еж следните няколко вида, които по
танскитЪ лодкари.
нашите названия не еж добре класифицирани зооМауна, гол-вма маонска товарна гребна лод
- логически. Муруна, ас1репзег Ьизо до 8 см. дълга,
ка, съ каквато по-рано се носвха 6—8 тона стока
нгр. м у р у н а , мерсинъ, нгр. м е р е и н и, есетра,
и добитъкъ отъ скелята до кораба. Думата произ
аарепзег зшпо, рус. осетръ. Отъ ВСИЧКИ се вади
хожда отъ Мапоп (чети Маон), главенъ градъ на
черъ хайверъ (докато е още неузр-влъ), нгр. хаиспан. о-въ Менорка.
виари=кау1аг, итал. саУ1а1е. Една муруна снася до
Якорь, котва отъ гр. а п к у г а , лат. апсога.
3 мил. зърна. Отъ тия риби се получава и т. нар.
Отъ гр. а н к о н=кука, кривелъ, лакетъ. Отъ индоневрель. Това е първичниятъ гръбнакъ — спогйа
евр. корень апд, опд=кривя, чупя — срав. лат.
сюгзаНз, който се изтегля като дълга и колкото паапдиюз—жгълъ (чети онгъпъ).
лецъ дебела хрущелоподобна корда. Овитъ на витПалуба отъ руски, думата произлиза отъ л у б
ки въ предишни времена се е продавалъ ведно
=кора,
лико, обржчъ на сито. Отъ тукъ е и лубсъ черния хайверъ. Отъ гр. н е в р о н , т. е. жила.
еница — поради дебелата кора на динята. Палуба
Три морски риби носятъ турски имена.
значи подъ или навесъ отъ лубове, дъски.
Карагйозъ=черно-окъ, вкусна, по-едра риба,
Скеля, мостъ на греди въ морето. Н. гр. ске
която се лови презъ май ведно съ чирозигЪ.
ли, мн. ч. скелия, отъ ст. гр. скелос=кракъ, та
Каябалж, отъ тур. к а я=скала и балъш=рискелна—крака, сухи кости, с к е л е т о е. Огъ е к е л л о
ба. Въди се въ ПЛИТКИГБ води около морскитв ска
=изсъхвамъ, мумифицирамъ. Умалит. форма отъ
ли. На български се нарича г л а в о ч ъ и п о п ч е .
скелос е с к е л и д и о н , с к е л и д и , т. е. краче, бут
Калканъ, зоолог. КпотЬиз, вкусна плоска ри
не, ядка отъ чесънъ: скилида.
ба, която има своитъ- леговища до 60 км. навжтре
Лиманъ, пристанище, вълноломъ, отъ н. гр.
въ морето. Тя се лови презъ май — ценятъ се мжл
и
м
а
н и , отъ ст. гр. лимен=пристанище, заливъ.
жоцигЬ; женкигв, особено презь юний, когато еж
„Форкинос
де тис ести лимен... ен демо Итакес—
пълни съ хайверъ, не еж вкусни и се наричатъ
намира
се
на
Форкина пристанището въ страната
„клонка". Името му произхожда отъ тур. калкан
Итака"
(Ос*узз,
XIII, 96).
—щитъ, понеже рибата има голяма прилика съ таНавло, разноски за пренасяне стоки съ ко
къвъ; сжщо и сърдцевиднитъ- хвърчила се наричатъ
рабъ. Отъ ст. гр. навлон (по-право: паиз1Ь1оп) отъ
тукъ въ Варна калкани. Думата е причастие отъ
паиз=корабъ и з1о1оз—пжтуване, походъ, навстоглагола к а л к м а к , т. е. ставамъ, издигамъ, възлео=карамъ съ корабъ. Лат. паи1ит. Сега между
правямъ, поставямъ нЪщо да стърчи. Калканъ зна
народна дума.
чи и изправена стена.
*
СТИХИЯ, принципъ, начало, елементъ, необуз- •
* *
дана сила (огьнь, вЪтъръ, вода), морска стихия,
Отъ многото заети у насъ думи, обозначава
т. е. подвижно, бурно море. Отъ н. гр. с т и х и о н ,
щи разни нЪща, стоящи въ връзка съ морето и
ст. гр. зкпепеюп—звено отъ една редица; стих ос
морския животъ, на първо место иде думата
—върволица, редица, дизи(я) — тур., с т и х ъ ! Отъ
Корабъ, н. гр. к а р а в и, к а р а в и о н, отъ ст.
стейхо=вървя.
гр. карабос—скарида, видъ корабъ. Плаващата
Янадолъ, Мала Лзия, отъ гр. анатоле (чети:
— не сварената! — скарида действително силно
анадоли),
т. е. възходъ, изгр-ввъ; отъ анателло—
наподобява корабъ. Римляните рано еж заели тази
възхождамъ. За гърцигв Анадолъ е на изтокъ. Сждума отъ гърците. У ТБХЪ с а г а Ь и з с е нарича една
щото значение има и итал. дума 1еуап1е, т. е.
малка ладия, чийто скелетъ е изплетенъ отъ пржчки
възходъ, отъ 1еуаге=издигамъ, И зо1е 1еуап*е—вЪзи облЪченъ съ неаргасани кожи (Исп, М>. 6. гот.
ходящето слънце. Левантинецъ—анадолецъ=ори/ШеЛ. 108). СагаЬиз е преминала въ всички роман
енталецъ (т. е. баща италиянецъ или французинъ,
ски и др. европейски езици: испан. сагаЬа, сагаЬемайка гъркиня или друга анадолка).
1а — съ карабела Колумбъ, Васко де Гама и др.
Нека да завърша съ етимологията на една
еж правили своигЪ пжтувания до Америка; итал.
дума, която по произходъ е съ съвсемъ морско
сагауеНа, френ. сагауеПе. На турски к а р а в е л а
. значение — саламура, влашки 5агатига (заге=
значи гол-вмъ воененъ корабъ. Ние тр-вбва да сме
соль), итал. за1ато1а, лат. за1дата, типа. Отъ за1=
заели тази дума, ст. бълг. к о р а б л ь, твърде рано,
соль (отъ тукъ итал. за!ате, за1ага, за1за—сосъ).
когато гръцката буква в още се е изговаряла като б.
Сравни ст. гръц. На1туга=саламура, Ьа1тугоз=соВарка, лодка, отъ нгр. в а р к а, ст. гр. б а р и с,
ленъ (ОТЪ тукъ нгр. арми=саламура, лаханармиа
—идос, която дума гърцитвзаели отъ египтянигв.
—лахна, кисело зеле=армея). Отъ Ьа1з=соль; На1Лат. Ьагса, днесъ тя е всеобща. Отъ нея произ
те—морска вода (епиплейн халмюрон хгодор —
хожда турско-българската дума салтамарка, отъ
Шузз. IX, 470). Лат. типа—соль, море (аа<1ит тиитал. з а Н а т Ь а г с о (т. е. скочи въ лодка), единъ
па11сит—солна киселина). Отъ мюромай—тека.
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МЪРТВИ
Корабъ на море, това е една малка държава,
единъ малъкъ светъ, населенъ отъ хора, които
преживъватъ въ тЬсни помещения всички паде
ния и културни подеми на единъ народъ. Въ ко
раба живота на обслугата е поставенъ при усло
вия, които коренно се различаватъ отъ живота на
брега. Бунтове станали на кораба, не еж като тия на
бръта. На корабите се случватъ нещастия срещу
ц-влата обслуга, която понася участьта на изчезна
лия материкъ Атлантида. И тъзи нещастия не еж
плодъ на обслугата, защото, особено въ малките
ветроходи, всички познаватъ и най-малките тайни.
Ето защо на корабъ никога не могатъ да станатъ
такива безчовечни деяния, на каквито сме свиде.
тели на бръга.
Тази особеность на обстоятелствата, още по
вече ни затруднява да разрешимъ нъжои случки,
станали на вътроходи — пълни съ неразрешима
потайност При извършени престжпления на
брега —въ повечето случаи, може да се пристжпи
наново къмъ разследване и повторно разучване.
Неустановено, но извършено престжпление на ко"рабъ, остава въчна загадка. Необяснимите пре
стъпления на бръга оставатъ да се разрешатъ отъ
криминалните полицаи. Необяснимите престжпле
ния на кораба оставатъ, като богатъ материалъ на
Къмъ най-голъмата загадка на потайностите
на морето принадлежатъ намерените кораби съ
безследно изчезнала-обслуга. Тукъ —исанитЬ.три
случаи еж документално записани въ дневницигв
на пристанищните управления.
ПРИЗРАЧЕНЪ КОРАБЪ

Сутрини* на 28 февруарий 1855^годин;., в *
троходътъ „Маритонъ", н а връщане отъ западна
Индия, се намираше на 30» северна широчина и 40^
западна дължина. Морето бе мрачно, а малкиятъ
вътроходъ беше взелъ пъленъ ™*Р*-%Ч™ь™
бъше тежка и мжчителна, такава, каквато никжде
другаде не може да бжде, освенъ на корабъ. въз

КОРАБИ
духътъ бе влаженъ, ръмъше, — студено бЬ. По
стожерите, рейките, вжжата и ветрилата се плъз
гаха сиви капки вода, които даваха призраченъ
видъ на постоянно клатещия се корабъ. Затова
къмъ 10 часа, като слънчевъ лжчъ се разнесе отъ
стожера гласътъ на наблюдателя:,
„На 40° въ лъно, напредъ отъ носа се вижда
корабъ".
Корабоиачалннкътъ взе далекогледа и го на
сочи къмъ тази посока.
„Да, английски вътроходъ. Приблизително
1000 тона". И той извика първия иомощникъ.
„Елате, господинъ Томасъ, погледнете този
вЪтроходъ, изглежда п/Ьлата обслуга да е пияна.
Или пъкъ азъ . . .".
Първиятъ помощникъ повдигна далекогледа
— „Действително".
Ветроходътъ лежеше напречно на вълнигъ н
се клатеше, като пиянъ. Изведнъжъ тръгна като че
ли срещу вътъра и веднага се върна. Между ве
трилата му не се виждаше никаква сънка. Защо
б%ше тази безсмислена маневра? Капитанътъ из
мени курса ни насреща му. Силуетътъ му все поясно се очертаваше: горниятъ подъ, лодките, при
стройките, кърмилото, но нито нито единъ чо.
въкъ! Като наближихме, капитанътъ взе -мегафона и извика:
„Хей, корабъ!"
Никакъвъ отговоръ.
Още веднъжъ — пакъ никакъвъ отговоръ.
Цълата обслуга се наредихме по перилата и
като замаени гледахме ветрохода. Сега тръгна
точно насреща ни, изведнъжъ измени курса и съ
пъленъ ходъ мина близо край насъ. Всички ма
неври пргзъ вълноръза или кърмата, ставаха като
по командата на нъкоя магическа пржчка. Нъщо
призрачно имаше на този вътроходъ, защото на
горния му подъ не.чаше жива душа, а той се мъташе отъ вълна на вълна.
Капитанътъ прекжена натегнатото мълчание.
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„Дяволъ да го вземе! Азъ искамъ да зная
какво става на този корабъ. Господинъ Томасъ,
идете и вижте!"
Първиятъ помощникъ измърмори н^що подъ
:носа си, хвърли още единъ погледъ къмъ ветро
хода и даде своята заповъдь. Мълчеливо спуснаха
една лодка и гребцитъ заеха местата си.
Не бъчпе лесна работа да се гребе срещу вълнитъ. Вътроходътъ застана напръчно на вътъра и
:ние прочетохме на кърмата името оду „Джемсъ
Естерсъ". Първиятъ помощникъ, приставайки на
.стената му, извика: „Хей, корабъ"! — Никакъвъ
отговоръ, освенъ тжтюто ехо на гласа му.
Томасъ съ двама моряци се качиха на горния
подъ. Той беше безлюденъ. Тукъ-таме лежаха
вжжа и скрипци съ разпуснати краища на тегли
чите, но по всичко изглеждаше, че отъ вятъра
сами еж се разпуснали. Всичко друго бъше въ
пъленъ редъ и образцова чистота.
Отъ този пущинакъ моряшкото сърдце се сви
ваше. На пръсти тримата отидоха напредъ къ1мъ
носа. На входа на моряшкото отделение, помощникътъ извика още веднъжъ:
„Ало! Ало!"
Никакъвъ отговоръ, само плисъка на ветри
лата и вълните повториха ехото. Съ треперящи
крака, предпазливо, стжпало следъ стжпало, слъзоха и тримата долу. Единъ бързъ погледъ къмъ
леглата. — Праздни. Върнаха се пакъ на горния
подъ.
„Боже, Господи! Корабътъ е омагьосанъ!" Тъ
почнаха да шепнатъ.
По средата на кораба намериха нещо необик
новено, по кабинитъ всички мобили бъха разхвър
лени, пердетата разкжсани, дрехи и предмети раз
хвърляни. Компасътъ и корабните документи лип
сваха. Глупаво напускане на кораба. Никаква следа
отъ борба, насилие или смърть. Томасъ прегледа
целия корабъ. Товарътъ — памукъ на бали и хра
нителни припаси, бъ непокътнатъ. Ржчнитъ помпи
рабогЬха добре, стъкмяването на вътрилата и кърмилото бе.ха въ пълна изправность. При това, найважното, всички лодки бъха на «мъстата си, нито
една не липсваше. Когато Томасъ докладваше на
капитана, последното му заключение беше повди
гане на раменете, а лицето му изразяваше очудване.
„Маритонъ" взе ветрохода на влъжало и го
довлече въ Ливерпулъ. Отъ обслугата на „Джемсъ
Естерсъ" не се намъри и до днесъ нито единъ, нито
пъкъ нъкаква следа. Заключението на пристанищ
ните власти беше: „Необяснима загадка".
Мжчно беше човъкъ да си обясни какво се'е
случило. Бунтъ? Но какъ можаха бунтовниците
да напуснатъ ветрохода, когато всички лодки'бъха
по местата си? Но аалцо липсваха корабните до
кументи? Или пъкъ: за какво бунтовниците ще
напуснатъ единъ корабъ въ пълна изправность, и
при това лосръдъ зима, за да влъзатъ въ оръхова
черупка — нъкаква лодка! Морски грабежъ? Но
за това липсваха признаци на насилие и борба.
Остава са!м© едно предположение. Паника.
Примъри за силата на суеверието у моря
ците и!ма хиляди. Море — това е непосредстве
ната юпасность, която .обгражда винаги кораба.
То държи обслугата въ постоянно напрежение,
което въ тъснитъ помъщения действува много
силно. Въ тази, ако може така да се каже, моряшка
еждба, се развива най-богата фантазия, умраза,
желание, суеверие и страхъ, които еж въ поето яненъ натискъ да се проявятъ. Да предположимъ, въ
товп б т и з к п ГЪ-КИТРЛ~ТВП
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билъ душевно мраченъ, тежко истериченъ, съ медиумно влияние —• съ своя примъръ е завладъвалъ
всички останали — масова хипноза. Такива нъща,
които на брега трудно се забелязватъ, на кораба,
при това гъшо съжителство, съ седмици затворени
единъ до другъ, това е невъзможно. Обща лудость
.и самоубийства напоследъкъ еж доказани при
много случаи.
Можемъ да допуснемъ, че сжщо така и на ве
трохода „Джемсъ Естерсъ" се е <появила епидемия
на самоубийства или, ако вземемъ подъ внимание
липсата на компаса и корабнитъ документи, ще
тръбва да предполагаме, че корабътъ е напуснатъ
отъ обслугата му поради безразеждетво, посрЪдъ
зима, съ малки лодки и че вероятно еж загинали въ
развълнуваното море.
Но причината на паниката ще остане въчна
загадка.
ОТМЪЩЕНИЕ.
Къмъ средата на декемврий 1872 година —
точната дата е невъзможно да се установи — английскиятъ вътроходъ „Дей Грация" съ капитанъ
Ямесъ Бойце навлизаше въ Гибралтаръ, като вла
чеше малкия вътроходъ „Мария Целеста". Капи
танътъ и първиятъ помощникъ на „Дей Грация",
щомъ слъзоха на бръта, отправиха се въ порто
вото капитанство, кждето на масата предъ порто-"
вия капитанъ сложиха единъ кривъ ножъ и раз
казаха следното:
„Надвечерь на 5. декемврий „Дей Грация" за
беляза единъ корабъ, влаченъ отъ вълните, съ
име „Мария Целеста". На виковете ни, никой не
се обади. Ние съ малка лодка се качих1м1е на ве
трохода и намерихме, както горния подъ, така и
целия корабъ необитаемъ, а всичко друго стоеше
на местото си, както и всички лодки бъха завър
зани на своите легла. Въ моряшкото отделение,
заедно съ кораба, се клатеха и висящигЬ легла. Въ
кухнята, върху машината, стояха тенджери пълни
съ готвено, даже въ една отъ кабинитъ имаше
полуизпитъ чай съ едно яйце, масло и хлЪбъ.
Подъ иглата на една ржчна шевна машина лежеше
недошита детска престилка, свидетелствувайки за
приежтетвието на жена, може би съ малко дете. Че
корабътъ не бъше ограбенъ доказваха часовника,
скжпоценнитъ предмети и парите въ кабината на
капитана. Само хронометърътъ липсваше отъ ме
стото му, а корабниятъ дневникъ лежеше на пода
върху командния мостикъ,, въ който последния
день беше вписанъ — 2 ноемврий. Въ дневника
нищо не беше записано за причинитъ на вапукцането на вътрохода. Всичко въ кораба изглеждаше,
като че ли нъкое семейство е станало отъ масата
за закуска, за да види интересна случка на улицата
предъ вратата на кжщата и вече не се е върнало."
Това разказва капитанътъ на ветрохода „Дей
Грация", а помощникътъ му го потвърди. За да
могатъ да си обяснятъ причината за тайнственото
изчезване на обслугата, претърсили всички жгли
и прегледали всички предмети въ кораба. Въ каби
ната на капитана забелязали забитъ въ стената
този ножъ съ следи отъ кръвь. Сжщитъ кървави
капки се забелязали по нъкои дървени предмети.
Това беше всичко, което капитанътъ и помощ
никътъ му 1мюжаха да кажатъ, и да оставятъ една
непроницаема тайна да покрие вътрохода „Мария
Целеста". Допълнително можа да се установи, че
„Мария Целеста" е американски 500 тоненъ ко
рабъ, подъ командата на капитанъ Грисъ напус
н а т Ню-ЙПТО- ПГ '-1 М •• -- - -•", ,, •- •;• ; ' - .-.„„.
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за Генуа. При това по слухъ се научиха, че „Дей
Грациа" преди да хване „Мария Целеста", послед
ната е била повиквана въ океана отъ нъколко ко
раба, безъ да имъ се обади, отъ което еж предпо
ложили, че на кораба всичко е нормално и продъл
жили пжтя си. Още нъколко загадъчни въпроси се
разрешиха, следъ като анализата, установи, че пет
ната на ножа не см огъ кръвь.
Нъщо, което можеше да пръсне известна свет
лина върху непроницаемата загадка на безследно
изчезналата обслуга на „Мария Целеста", беше
прекженатото на втори ноемврий записване въ ко
рабния дневникъ. Отъ този, или следния день, на
кораба не е имало никой способенъ, или не е имало
интересъ, да се води корабния дневникъ, т. е. отъ
този день офицерите еж напуснали ветрохода. Че
ц-Ьлата обслуга е напуснала ветрохода, противо
речи приежтетвието на всички.лодки, а чужди корабъ да е взелъ обслугата, непременно щъше да
взе|ме на влъкало и „Мария Целеста". И защо цълата обслуга е требвало да напусне ветрохода?
Паника — като при кораба „Джемсъ Естерсъ {
Но тогава нямаше офицерите да седатъ на за
куска и да шиятъ детска престилка. Морски раз
бойници? Но за това липсваха признаци на бороа
или пъкъ грабежъ. Тогава остава само едно.
Бунтъ.
По това време въ американските ветроходи,
често се случваха бунтове и точно по американски
обслугата е вършила най-разнообразни авантюри,
което е карало капитаните, които не еж се много
различавали отъ обслугата, да лрибъгватъ къмъ
особена строгость, а тежкото й понасяне често
пжти е предизвиквало бунтове, станали обикно
вено явление въ американските ветроходи, ьъ
историята на американските китоловци, презъ 1У.
столътие. като верига се нижатъ случаите на из
мама, коварство, грабежъ и убийства.
Единственото разрешение на тази загадка, споредъ мене, остава - бунтъ на обслугата срещу
капитана, ползуващъ се съ умраза между обелката
на ветрохода. Капитанътъ и помощникът* му на
паднати въ време на закуска и безъ да иматъ време
да се въоржжатъ, заедно съ жената и Детето, еж
хвърлени въ морето. Това тръбва да е станало на
2 или 3 ноемврий . . .
„а,,.,,™ Нп
Но кжде е обслугата? Всички лодки лежали на
мъстата си. Отделна лодка, такъвъ малъкъ въгро
ходъ, не е ималъ. Остава възможностьта, обслу
гата да е прибрана отъ другъ корабъ Но кои ще
прибере такава обслуга, безъ да съобщи за бунта
още въ първото пристанище? Че в^троходътъ
не е
претърп-Ълъ никаква авария, Д— а | в а ""°/° и «аН°
неговото състояние. Но кжде е обслугата и какъ
е напуснала ветрохода?
^мнение
Още Елмо Донелъ е хвърлилъ леко съмнение
върху капитана Бойце, корабоначалникана „деи
Грациа". При по-дълбоко разсжждение теш е
игралъ чудна роля. Най-напредъ кърв вия^ножъ
Той е висълъ на стената въ капитанската^как
Нищо не показва, че е Имало нъкаква *°&*' *™0
танътъ Бойце обявява петната върху ножа като
кървави следи. Намирал, ли се — ^ ^ " " ^
другите предмети?
Нъма ли съмнение, «капитанъ
г й с ъ о т ъ Р > а р и я Целеста- е Ч " Р ^ Р " ^ ^
лошо? Сжщо така не е ли за У&™>™ «ария
други кораби, които еж видели и «ов^али «Мария
Целеста" продължили пжтя
си см*тники
всичко е въ редъ, безъ да п о ^ ч а ^ т К " Х о г о То
било отговоръ и безъ да |?бележатъ нЪкого по
горния подъ — а капитанъ Бойце „намира вътро
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хода „Мария Целеста"? Не го ли е заставялъ пъкои
интересъ, той лично да доведе вътрохода въ при
станището? Капитанъ Бойце не знаеше ли нт.що по
вече отъ това, което заяви иредъ портовия капи
танъ? Не може ли дадопуснемъ, че той е бплъ ,.добъръ приятель" на капитанъ Грисъ и усърдно е
следилъ за еждбата му? Не е ли той, още въ НюЙоркъ, съ помощьта на доларите, подготвил!,.
този печаленъ край на „Мария Целеста"? И не е
ли лично той инициатора на бунта въ кораоа?'
Предварително уговорени негови хора, срещу
определена сума, не еж ли извършили бунта, а тон
се е задоволилъ само съ отмъщението па капитана:
отъ „Мария Целеста"?
СМЪРТНИКЪТЪ И ЧАСОВНИКЪТЪ.

Отъ описаните два случая виждаме, че зага
дъчното изчезване на обслугата на кораба не можеда се обясни поради забърканите следи или недо
статъчни подробности. Въ еждебната зала не може
да се определи точното мЬсто на действието. При
знаците на извършеното престжпление еж на лице
и на ежда остава само да ги прочете отъ обста
новката, въ каквато е намъренъ корабътъ. Но точно
тукъ се явяза най-го.тЬмата трудноеть. Мисте
рията въ тези случаи лежи по-малко въ замаски
раните следи, отколкото въ разбиране на човеш
кия смисълъ на оставенит-Ь следи. Тамъ, въ мор
ската пустиня, ставатъ такива нъща, които лежатъ,
вънъ отъ всички човешки разбирания и съперни-чатъ на най-богатата фантазия на поетите. И, при
все това гт> еж действителности. Има корабцд днев
ници и пристанищни известия, въ които полугра
мотни моряци описватъ случаи, които и най-сен
зационния филмъ не е въ състояние да възпроиз
веде Такъвъ е следният!, случай, който въ 1850 г.
се е'разигралъ край южнитт, брегове па Англия.
Една сутрипь, презъ втората сеДмнца на ме
сещ. ноемврий, Томасъ Санди, капитанъ на лук
созния корабъ „Нови Юиионъ", забеляза едшп.
чуждъ корабъ, заседпалъ на илитковииа. Даде
кърмилото на лт.ио и насочи свои курсь къмъ него.
По външната си конструкция, изглеждаше да е
шведски корабъ. Той лежеше на такава дълбочина,
че за капитана, който добре познаваше крайбре
жието, не представляваше никаква трудность да се
приближи до него.
На повикъ разстояние Томасъ Санди извика:
„Хей, корабъ"!
И на втория повикъ никой не се обади.
Никакво основание за съмнение: корабъ заседналъ и напуснатъ отъ обслугата. „Нови Юии
онъ" застана „на стена". Капитанътъ съ двама мо
ряци минаха на горния подъ. Той бт.ше безлюденъ.
При главния входъ Томасъ Санди опита още
веднъжъ:
„Хей, кой е долу?"
Всичко тихо. Необезпокоявани отъ никого, сля
зоха долу. Насреща си почувствуваха приятна ми
ризма. Но кой можеше да знае, този напуснатъ
корабъ отъ кога лежи тукъ? Тъ отвориха вратата
на капитанската кабина, но веднага отстжпиха назадъ. Въ полутъмното легло, завито въ платно,
лежеше нъщо като човъкъ.
„Смъргникъ!" прошепна единиятъ отъ мо
ряците.
„0, не! Отгде на кжде?!"
Спокойниятъ и винаги хладнокръвен* капи
танъ Санди се отправи къмъ леглото и дръпна па
страна платното. Отъ картината, която се откри
предъ очите на Санди, краката му се разтрепераха. Тамъ лежеше смъртникъ съ силно изпъкщш!
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очи, облъченъ въ капитанска форма, а устните и
брадата му бЪха покрити съ кръвь.
„Слушайте!"
Въ гробната тишина се чуваше нтдцо, което на
помняше ударите на часовникъ.
„Да, та1мъ на масата".
Съ треперящи крака, тримата се изкачиха на
горния подъ, прегледаха цъчлия вътроходъ, безъ
да размъстятъ нъщо, но не намериха никаква
следа. Тъ оставиха всичко тъй, както го намериха,
за да не въведатъ въ заблуждение полицията. За
вързаха го и довлякоха въ пристанището Витещабле.
До тукъ случаятъ изглежда много простъ. По
външнитъ признаци всичко говоръше за бунтъ. Ка
питанътъ убитъ, вътроходътъ намъренъ (работящия часовникъ) наскоро следъ напущането му отъ
слугата. Но пристанищниятъ лъкарь, измъни цълата картина. По тълото на убития капитанъ не
се намъриха никакви следи отъ насилствена
смърть, а при това смъртьта е последвала не покъсно отъ преди петь дни. Отъ разлагащото се
тъло не можеше да се установи истинската при
чина за смъртьта.
Въпроси върху въпроси: кога обслугата е на
пуснала ветрохода? Преди смъртьта на капитана
ли? Кой е навивалъ часовника, който на петия день
още работеше? Ами смъртьта на капитана? Защо
следъ като еж го убили, не еж го хвърлили въ мо
рето? Както изглеждаше — тълото беше покрито
съ едно отъ корабните платна — това е работа «а
моряцитЬ. Защо обслугата е напуснала ветро
хода? Защо до сега нищо не ое е чуло, кжде е
отишла? Смъртника и часовника! Две точно про
тивоположни и необясними действителности.
Нека ми бжде позволено да разкажа случката
съ ветрохода „Свеа"... Пакъ въ канала. Фарътъ на
Ландъ Ендъ е задъ насъ. Ще навлеземъ въ Север
ното море, ще минемъ Категатъ, Белтъ и ето ние
сме у дома си въ Нордкьопингъ. Пжтуването беше
ужасно. Ако всички пжтувания б-Ьха такива, от
давна щъхме да закачимъ морячеството на гвоздей
и да станемъ замледелци, нейде далечъ отъ бръга.
Ние летъхме по грапавата морска повърхность.
Утре сутриньта, ако Богъ желае, ще се откриятъ
скалите при Доверъ . . .
Впрочемъ, кой можеше да поМисли? Капитанъ
Соренсенъ, човъкъ като планина, съ хвърчаща
черна брада, ежщински тшратъ, лежеше по корема
въ леглото и пъшканията му се чуваха'«а палубата.
Действително за човека е премного, цъли четири
седмици все лошо море, непрекженато да стои съ
изправени крака на командния мостикъ, денемъ и
нощемъ съ силно напрегнати слухъ и нерви. И
защо? Затова защото имаше много добро сърдце.
Действително, той е за съжаление, въ тропическите
пристанища, го хвана жълтата треска и какво ли не
още? Като морякъ съ него е свършено. Са|м!о капитанътъ лежи. Всички горимъ отъ желание по-скоро
да стигнемъ у дома.
„Свеа" гордо плава къмъ Дунгенесъ. Къмъ
объдъ- вътърътъ се промени, стана все тю-хладенъ
и зави все повече откъмъ изтокъ. Хоризонтътъ
почернъ, стана оловно сивъ. Вътърътъ силно раз
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клати морето и повдигна големи вълни. — Да се
намалятъ платната! Но каква ли смисъль! Нека
само капитана да излъзе на горния подъ и всичко
ще се оправи. И неговото приежтетвие не намали,
обаче, опасностьта. Помощникътъ Щьоверъ обър
на кърмилото.
Надвечерь се опитаха да влъзатъ въ Темза. Но
това лошо време. И вътъръ и вълните напречно.
Корабътъ се люшка като замаянъ глупакъ. Това е
последно пжтуване на „Свеа".
Сутриньта съ пукването на първия дневенъ
лжчъ, „Свеа" наближи устието. Последното платно
уморено, бавно се люшкаше по стожера. Вълните
ни подмътака и са удряха по стожернигБ стълби.
Морето гърмФзше. Капитанътъ викаше. Помощ
никътъ крещеше. Човъкъ ще полудее.
„Въ лодките!" извика нъкой и подействува
като заповъдь. Безумие . . . Не се намери нито
единъ съ разеждъкъ, който да ги спре. Помощни
кътъ е подъ горния подъ, плаче и реве надъ ухото
на трескавия капитанъ, който отъ тропическата
треска говори несвързани думи.
Сполучиха, като по чудо, да спуснатъ една
лодка, която блъсна трима моряка въ водата, а
останалите моряци, прегърнати, като приковани,
лежаха на дъното въ лодката. Една купчина отъ
животъ, завлечена за винаги въ вихъра на бъснитъ
вълни.
Още цълъ день и цъла нощь продължи да бучи
страшната буря. Цълъ день и цъла нощь, помощ
никътъ стоя предъ леглото на капитана и отгова
ряше на несвързаните му мисли съ несвързани
думи. Не, болниятъ не тръбва да умре! Животъ, жи"
вотъ, нищо друго, само животъ. РжцегЬ и краката
силно треперъха. Капитанътъ се бореше съ
смъртьта.
На другия день бурята утихна и капитанътъ се
успокои. Той повърна кръвь. По брадата (Щ увис
наха червени кристали. Очитъ изпъкнаха и побледн%ха. Тогава помощникътъ си отдъхна; напълно
спокоенъ, той излезе на горния подъ, погледна
компаса, застана на кърмилото и следъ малко слезе
при капитана да му докладва.
„Всичко въ редъ, господинъ капитанъ. Вътърътъ
северенъ. Небето чисто. Курсъ североизтокъ . . .
Тъй върно, господинъ капитанъ, бждете спокоенъ.
Вие тръбва да оздравъете. Естествено, азъ Ще се
погрижа за всичко. Часа . . . Тъй вт>рно . . .
Той отиде до масата и нави часовника. Излъзе
на горния подъ, поправи курса, върза кър)милого
и слъзе долу въ кабината на капитана. Пипна от
давна вече изстиналото тЬло на капитана. Капи
танътъ бт»ше умрълъ! — Ти си мъртавъ! Стана м>
тъмно предъ очите. Той изгуби разеждъка си. Не
съзнателно донесе едно платно и го зави Въ този
моментъ се почувствува зле. Уплаши се отъ
смъртьта. Бързо се изкачи на горния подъ и се
хвърли въ водата като безуменъ.
На следния день, капитанътъ на единъ корабъ
виде „Свеа".
Не може ли този капитанъ да е билъ нашиятъ
ка"питанъ Томасъ Санди?
(Изъ „СбгЛег'5 РюКеп Са1епг1еги, 1929).
Превелъ Фурнаджиевъ.
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НАШИЯТЪ КОНКУРСЪ ЗА НАПИСВАНЕ МОРСКИ Р А З К А З Ъ
(Одобрени за печатане въ списанието творби)..
Георги Караивановъ

Мото: „Босфоровъ"

ИГРЛ НЯ С Ж Д Б Я Т Я
Старата Христина отъ нтжолко деня започна
по-често да се заглежда къмъ морето. Нъма нищо
по-приятно отъ това, да получишъ писмо отъ очакванъ човъкъ. Писмо, което носи радостната >весть,
че той си иде. Но и нищо по-дотегливо отъ това,
да не знаешъ деня на пристигането.
Кжщщата на баба Христина б-Ьше на самия
брътъ на морето. За бабата, тя и морето бт>ха без
крайна радость, чиято вълна постоянно я зали
ваше. Морето й го отне, морето щеше да й го
върне. А въ бедната си кжща тя пгЬше да приеме
СКйШИЯ ГОСТЪ.

— Боже, пази го! — се молеше старата Хри
стина; — Пази внука ми!
Това тя вършеше ВСЕКИ день и чакаше. Изве
стието за пристигането му, което й донесоха моря
ците, б%ше ударъ за нейната самотность. Отначало
не можеше да тювъ-рва. Но когато гърбавиягь носачъ отъ 'пристанището, който й прочете самото
писмо, я хвана за ралото и й каза: „Иокамъ чаша
ракия за новината", тя се опомни и изтича въ
стаята си, която служеше и за кухня, и за спалня,
и за гостна, оправи набързо завивката на креаата
и наново се подаде на прага:
— Ела, Стоимене, ела вжтре да се почерпимъ.
Хамалинътъ 'Метна вжжето си върху магарето
за рязане дърва и последва бабата.
— Дано не дойде нотцемъ — каза тя, като го
черпеше.
Стоименъ избърса съ ржка устата си, понамъсти кожения самаръ върху гърба си и рече:
— Сипи още една. Скоро ще си дойде. Денемънощемъ — нали ще се върне.
Протегна ржка и съ наслада изпи и втората
чаша.
— Както върви гладко ракията, — заеме се
той — така и пжтьтъ му да е лекъ по морето.
— Чулъ те Господь!
Пролътьта <бъше дошла и по крайбръжиего
вече пролазваха първите й тръпки. Нъколкото
нови дни продължиха грижитъ на старата Хри
стина. Ала четвъртиятъ день тури край на очаква
нето й.
Предидущата привечерь Стоименъ стол де
късно при бабата. Имаше вътъръ. Тои_ надигаше
опънатото на прозореца парче отъ корабно платно
и отвреме-навреме откриваше безкрайната глгдка
на морето. Неволно, при всЬко пс-еилно подухване
на ветъра, погледите имъ се обръщаха нагань.
— Презъ тая дупка — рече старата — чакамъ
внука си цели три години. Върне ли се, вече нема
да го пусна. Тука да си намери работа.
Тя стана, откачи корабното платно и на сте
ната се откри синьото око на прозореца.
Морето леко поклащаше своята повърхност
Бабата се бъше загледала презъ прозореца и не по
мръдваше. Излъзоха. Стоименъ се прозина и, като
метна на рамо вжжето, тръгна си. Христина не го
спре и съ бавенъ гласъ отвърна на неговото:
— Сбогсмъ!
„
Презъ нощьта бабата сънува Казимира 1я се
давъше но Казимиръ се бъше заплелъ въ нъкакви
вжжета и не можеше да се хвърли въ морето и я
спаси . . . Така тя се събуди.

На сугриньта Стоименъ се запжти къмъ ккщата й. На брега, свилъ продрани колене върху
песъка, единъ рибарь кърпеше мрежата си. Стои
менъ се вмъкна въ кгг.щи, но веднага из.тЬзе и се
огледа наоколо: освенъ рибаря другь никого ис
видЬ.
— Кжде е старата? — попита го.
Рибарьтъ пусна мрежата върху краката си и,
като почна да намотава на кълбо останалия канапъ,
запита вмъсто отговоръ:
— Ти ли си Стоименъ?
— Азъ.
— Христина каза да я диришъ т пристани
щето, — и той съ мгвка се надигна огъ земята.
Стоименъ намери бабата да разговаря съ
двама моряци. Щомъ го видЬ, откженд се. отъ гюгъ.
— Откжде научи? — попита я.
— Имамъ писмо по сина на корабннкл . . . Ше
си дойде съ парахода . . . какъ го викаха . . . на,
прочети, Стоимене, — и тя му даде смачкания
листъ.
Той приближи до очите си писмото и засрича:
— „Бълата птица . . ."
Мушна писмото въ ржката й и радостно до
даде:
— Та тък1м1о него ще разтоварваме . . .
Бабата се усмихна, нъма отъ радость.
Къмъ объдъ кълба димъ забулиха свода.
Скоро една тъмна маса се очерта върху синьото
небе. „Белята птица" се откжена отъ хоризонта и
заплува къмъ бръга.
Въ това време на парахода етапа нъщо необик
новено: изъ кюмура извадиха едииъ изчериенъ
като негъръ момъкъ. Когато го отведоха при капи
тана на парахода, момъкъгъ се опита да избърше
лицето си, но то още повече се зацапа.
— Защо държншъ ржката си т, джоба? —
запита строго капитаиътъ.
— Изкълчена е.
— Отъ кога си скритъ въ кюмура?
— Още . . . отъ Царнградъ — отвърна мо
мъкъгъ.
— Защо не си взе билетъ?
— Нъмахъ пари, капитане!
Капитанътъ дигна широките си рамена и трос
нато рече:
— Какъ се казвашъ?
— Казимиръ.
— Негодникъ! — додаде капитанътъ, като му
удари нъколко плесници.
И като погледна близкия брътъ, извика на мо
ряците:
— Хвърлете го въ морето!
*
Хвърлениятъ бъ спасенъ отъ рибари. Отпосле
Казимиръ стана Морякъ. Остана на служба въ при
станището и баба Христина напълно се успокои.
Къмъ внука си тя се носъше съ голъма нъжносгь.
Вечерь палеше кандилото и се молъше Богу. Ако
Казимиръ би видълъ погледа й, ако би чулъ ше
пота й, никога не би скърбилъ за умрълата си
майка . . . и съ двойно по-голъма щедрость би се
отплатилъ на баба си за нейната любовь. Бъха
щастливи и времето течеше леко и за двамата.
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Незабелязано се изминаха две години отъ за
връщането на Казимира. Дойде зимата — сурова,
съ бури и виелици.
Казимиръ не бъше забравилъ жестокостьта на
капитана. Знаеше се, че корабътъ тая зШма щъше
да докара стока.
И ето, еди.нъ февруарски,день „Бълата птица"
се насочи къмъ пристанището. Времето беше сту
дено, мъгливо. Морето се огъваше въ слабо мъртво
вълнение. Отначало мъглата бъше лека, после стана
гжста. Мъглитъ като че ли се спущаха отъ самото
мрачно небе, върху което не можеше да се провиди
нито най-малка свътлинка. Това правеше трудно
плуването.
— Дръжте въ дъсно, гю-далече отъ бръта! —
заповъда капитанътъ на своя помощникъ. А самъ
той беше мушналъ ржце въ джобовегъ си и се раз
хождаше на палубата. Мъглата го караше да накашлюва, но той се не прибра —• движеше се изъ
кораба като привидение.
Парната свирка непрестанно даваше сигнали.
Пжтницитъ, смутени, непознаваши въ мъглата ка
питана, се взираха въ загърнатата м|у фигура.
Единъ попита:
—• Има ли опасность?
Тогава той се опита да се усмихне:
—• На море винаги има опасность, но вие раз
бирате, че вече наближаваме бръта . . . Нъма нищо
страшно!
—• Кой казва?
— Капитанътъ.
— Де е той?
—• Азъ съмъ капитана. Приберете се. Нъма ни
каква опасность. — Това бъха думи, въ които той
напълно върваше.
Свирката продължаваше да раздира мъгли
вата завеса. Крайбръжнитъ постове бЪха разбрали,
че параходътъ е заблуденъ въ мъглата. Гърмъха, но
гърмежитъ на пушкитъ се заглушаваха отъ шу
ма на машинитъ и дрезгавия гласъ на свирката.
Капитанътъ се взираше да опфие бръта. Следъ
малко даде нова заповт>дь:
,
—• Да се премери дълбочината!
Морякътъ, който го съпровождаше, хукна въ
мъглата. Върна се и доложи:
— 57 метра!
ГСУСУСДПСЧЗ
ТЕТУЕУУКПСЧЗ

ОВОРЪ
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Подиръ нъколко мига дойде съ още по-уплашенъ видъ:
— 35!
Капитанътъ трепна:
— Поставете кърмилото крайно дъсно! Спрете
машината!
Но б^ше вече късно. Корабътъ се удари въ
скалите. Силенъ тръсъкъ разтърси цълото му ттзло.
Дадоха заденъ ходъ, ала напраздно. Парахо
дътъ бъше заседиалъ въ камъните. Отъ силното
вълнение, той се люшкаше, удряше се въ скалите и
се рушеше.
Въ този мигъ една лодка се откжена отъ бръта
и се насочи къмъ потъващия корабъ. Въ нея бъше
и Казимиръ.
На двайсетина метра отъ мъетото на излиза
нето й, до бръта спре първата лодка отъ кораба.
Измокрени, спасените моряци и пжтници изско
чиха на брега. Зъзнъха. Заведоха ги въ поста.
—• Кой е параходътъ?
—• „Бълата птица" —• потъналъ е вече . . .
А тамъ, на стотина крачки въ морето, лодката
на Казимира се бортлпе съ вълнитъ — да спаси
последния морякъ. Това беше капитанътъ на ко
раба, който последенъ се хвърли въ морето.
Когато Казимиръ видъ люшканото му отъ во
дата тъло, поколеба се за мигъ, дигна греблото и
го протегна къмъ капитана. Той се насочи къмъ
греблото, но вълните налитаха необуздано и го
дърпаха назадъ, препречваха пжтя му. Капитанътъ
успъ да се хване за греблото и Казимиръ го из
влече въ лодката съвсемъ изтощенъ и изгубилъ
съзнание. Съ мжка лодката се върна на бръта.
Отнесоха капитанътъ въ дома на баба Хри
стина. Стъкнаха огъня и неговите пламъци заобливваха опушения куминъ.
Скоро капитанътъ се свести. Баба Христина му
свари чай и това още повече го ободри. Когато той
пожела да види своя спаситель, показаха му зъзне
щия въ жгъла момъкъ. Отиде при него и му подаде
ржката си, ала когато Казимиръ дигна главата си
и срещна неговия погледъ, капитанътъ трепна.
—• И азъ сжщо ви познахъ — прошепна Кази
миръ. — Сега двойно повече се радвамъ, че съмъ
ви спасилъ... — и стисна още веднъжъ ржката му.

УССГСтеТГССГХССЧ>С*-<-ТСССГ«С|Г<, ч е <•

ПЛОВДИВСКИТЪ СЪСТЕЗАНИЯ НА ВОДА
На 29. юний т. г. Пловдивскиятъ клонъ отъ
Българския Народенъ Морски Сговоръ, СЪВМЕСТНО
съ плавателната група при ръчнитъ бани, е уредилъ въ езерото при градината „Царь Симеонъ"
първитъ въ града състезания по Модерно плаване
н гребане. Въ тия състезания еж участвували и
двама известни 'плувци у насъ: инженеръ Даракчиевъ — учитель отъ германския съюзъ за спася
ване давящи се и дипломиранъ инструкторъ по
модерните начини за плаване и Стефанъ Краусъ
(унгарецъ) — треньоръ на плавателната група при
речните бани и майсторъ на дълги плавания. Глав
ната цель на тия състезания е била да се покаже
предъ широката публика модерното плаване, което

—
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ПРЕЗЪ МЕСЕЦЪ ЮНИЙ 1930 ГОДИНА
П
дава на плувеца здраве, сила и красота. Състеза
нията еж извършени при следната програма:.
1) Дефилиране на плувцитъ въ езерото;
2) Младежко гребане съ лодки шесторки на
разстояние 5000 метра за установяване рекордно
време въ спокойна — тиха вода;
3) Мжжко плаване на разстояние 400 метра;
4) Мжжко плаване на разстояние 800 метра; 5) Женско плаване на разстояние 400 метра;
6) Мжжко плаване на разстояние 1200 метра.
Резултатите отъ състезанията още не еж съоб
щени въ редакцията.
С. Н. И.

ПЛОВДИВСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ НН ВОДЯ, СЪСТОЯЛИ СЕ НЯ 29 ЮНИЙ 1930 ГОДИНЯ

1. Плавателната група при речните бани, взела участие въ състезанията; 2. Дефилиране на плувците преди състезанието
3: Лодка № 2 (шесторка) въ време на състезанието; 4. Лодка № 1 въ време на състезанието.

ТЯБЛИЦЯ
Видъ
на плаването

100
200
300
400
500
1000
1500
100
200
400
500
100
200
400

100
200
300
400
500
1000
1500
100
200
400
100
200
400

Свободно
Свободно
Свободно
Свободно
Свободно
Свободно
Свободно
Равномерно
Равномерно
Равномерно
Равномерно
Гръбно
Гръбно
Гръбно

Свободно
Свободно
Свободно
Свободно
Свободно
Свободно
Свободно
Равномерно
Равномерно
Равномерно
Гръбно
Гръбно
Гръбно

за европейскигЬ рекорди по плаване въ края на 1929 година.

Име
на
плувеца

Време
Народность въ минути
и секунди

И. Барани
Я. Боргъ
Я. Боргъ
Я. Боргъ
Я. Боргъ
Я. Боргъ
Я. Боргъ
Е. Радемахеръ
Е. Радемахеръ
Е. Радемахеръ
Е. Радемахеръ
Е. Кюперсъ
Е. Кюперсъ
Г. Блитцъ

М
Унгария
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Белгия

М. Браунъ
Р. Еркенсъ
Р. Еркенсъ
М. Браунъ
М. Браунъ
Е. М. Майне
Е М. Майне
Лоте Мюе
Лоте Мюе
М. Браунъ
М. Браунъ
М. Браунъ
М. Браунъ

Ж
Холандия
Германия
Германия
Холандия
Холандия
Янглия
Янглия
Германия
Германия
Холандия
Холандия
Холандия
Холандия

Дата

2
3
4
6
13
19
1
2
5
7
1
2
5

Ж.
58-6
16'6
28'1
50'3
084
020
072
15"0
48-0
50'2
40'8
08'8
407
59-2

Е
29. X. 1929 год.
12. XII. 1924 год.
27. XI. 1927 год.
11. IX. 1925 год.
10. IX. 1925 год.
18. VIII. 1928 год.
2. IX. 1927 год.
22. III. 1924 год.
11. III. 1927 год.
9. III. 1926 год.
4. IV. 1925 год.
19. IX. 1929 год.
2. XII. 1928 год.
16. IX. 1921 год.

1
2
4
5
7
15
24
1
3
б
1
2
б

Н
13-2
47-8
280
53'6
51-6
496
002
263
1Г2
45'6
2Г6
592
168

И
28. XI. 1928 год.
17. I. 1928 год.
26. I. 1928 год.
4. VIII. 1928 год.
23. VIII. 1929 год.
15. IX. 1926 год.
15. IX. 1926 год.
9. VI. 1928 год.
15. VII. 1928 год.
24. XI. 1928 год.
11. VIII , 1928 год.
21. XI. 1928 год.
23. XII. 1928 год.

ж

—

МЪсто
на
плаването

Мюнхенъ
Стокхолмъ
Стокхолмъ
Стокхолмъ
Стокхолмъ
Будапеща
Болоня
Мюнхенъ
Брюкселъ
Нюхафенъ
Лайпцигъ
Рюрортъ
Яхенъ
Ексетеръ

Забележка

Световенъ
Световенъ
Световенъ
Световенъ

рекордъ
рекордъ
рекордъ
рекордъ

Световенъ рекордъ
Световенъ рекордъ
Световенъ рекордъ

Хага
Дюсбургъ

Дюсбургъ
Ямстердамъ
Утрехтъ
Ексмутъ
Ексмутъ
Магдебургъ
Берлинъ
Брюкселъ
Ямстердамъ
Брюкселъ
Парижъ

Световенъ рекордъ
Световенъ
Световенъ
Световенъ
Световенъ
Световенъ
Световенъ

рекордъ
рекордъ
рекордъ
рекордъ
рекордъ
рекордъ
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СЪОБЩЕНИЯ ИЗЪ ЖИВОТА И ДЕЙНОСТЬТА
НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕНЪ МОРСКИ
СГОВОРЪ
Г. У. Т. Отъ 9 до 12 августъ т. г. е уредило
екскурзия до Кюстенджа съ 240 участници. Екскурзиянтитъ еж били придружавани отъ музиката на
III прогимназия Посрещането въ Кюстенджа е
било много сърдечно отъ страна на ромънитъ.
Екскурзиянтитъ еж останали много доволни.
— На 21 августъ т. г. е уредило екскурзия до
Цариградъ съ 78 участници. Екскурзията е траяла
8 дни, като за това време еж успели да разгледатъ
всички забележителности.
Бургасъ. На общото годишно събрание се
е конституирало ново настоятелство при следния
съставъ: управителенъ съветъ: председатель Сте
фанъ Бояджиевъ, пам.-кметъ; подпредседатели:
Матей х. Петровъ, собственикъ на големите мел
ници и Богданъ Ганчевъ, зап. кап. II рангъ; секретарь Стефанъ Г. Поповъ; касиеръ Иванъ Чернооковъ; членове д-ръ Коста Николовъ, гл. секретарь
търговската камара, и инженеръ С. Сотировъ; проверителенъ съветъ: П. Кораковъ, Моско х. Пенковъ и Борисъ Илиевъ, търговецъ. Спортенъ комитетъ: председатель Стефанъ Николовъ, книжарь;
секретарь Коста Г. Поповъ, и членове: подпоручикъ
Иларионъ Ненковъ, Доротея Мартонъ и Арпатъ.
Мартонъ. Домакинъ Атанасъ Вакриловъ и Петъръ
Морчевъ.
— На 21 юлий т. г. клонътъ е уредилъ екскур
зия до Цариградъ съ 22 души.
Габрово.
Уредилъ е летовище въ гр. Варна
съ 35 деца. Прекарали еж въ града 30 дни. Всички
деца еж придобили нови сили и хубави впечатле
ния отъ морето.
Гьозекенъ и с. Бела еж устроили на „Праздника на Б. Н. М. С." — 19 августъ голт>мо 1мюрско
увеселение. Чистъ приходъ 4,000 лв.
Ломъ. Следъ събора е устроилъ тридневенъ
излетъ до Херкулесбадъ за делегатите и техните
гости. Участвували еж 56 души.
Павликени. На 29 юний т. г. е избрано ново на
стоятелство въ съставъ: председатель Василъ Пановъ, пенсионеръ; секретарь Симеонъ Маринчевъ,
началникъ на гарата; членове: Петъръ Савовъ, ад
вокатъ, Ангелъ Станевъ и Ал. х. Христовъ; Кон
тролна комисия: Георги х. Славчевъ и Ст. Колчевъ.
— Устроилъ летовище въ градъ Варна съ 38
души въ продължение на 28 деня.
Плевенъ. Клонътъ е уредилъ летовище въ соб
ственото си здание въ е. Галата на две смъни. Въ
I смъна е имало 68 деца съ 9 души ржководенъ
персоналъ а въ II — 55 деца и новъ ржководенъ
персоналъ. Колонията е имала собственъ лъкарь.
Пловдивъ. На 10 юний т. г. клонътъ е уредилъ
екскурзия до Бургасъ съ 60 души.
— На 12 юлий т. г. еж се състояли големи
водни състезания между спортнитъ легиони на клоноветъ Пловдивъ и Търново въ езерото.
— Презъ сжщия ме-сецъ е имало пакъ големи
състезания между пловдивските легионери.

ГОД. VII. БР. 8

— Презъ месецъ юний т. г. билъ откритъ лървиятъ курсъ по модерното плаване въ ръчните бани
съ главенъ ржководитель инженеръ Даракчиевъ.
Участвували еж 12 мжже и 4 дами.
Орехово. На 22 май т. г. група граждани съ
мишленици на морската идея се събрали на учре
дително събрание и образували клонъ съ следния
съставъ: председатель Василъ Цвътковъ, адвокатъ;
секретарь подпоручикъ Стояновъ Илия и членове:
Иванъ Недълчевъ, Иванъ Савчевъ и Асенъ Георгиевъ. Провърителенъ съветъ: Кирилъ Ламбревъ,
директоръ мжжката гимназия, Петъръ Михаиловъ
и Борисъ Дрешански..
София. Клонътъ е уредилъ една екскурзия до
Букурещъ и една до Парижъ.
Сливенъ. Уредилъ лътовище въ гр. Ахтополъ
съ 15 деца.
Ямболъ. Уредилъ летовище въ гр. Созополъ
съ 40 деца.
Червенъ-Брегъ. Презъ месецъ юний т. г. из
брано ново настоятелство въ следния съставъ:
председатель Марко Тодоровъ, подпредседатель
Ангелъ Котовъ; секретарь Владимиръ Капитановъ,
касиеръ Иванъ Г. Сълевъ; съветници: Цоко Симеоновъ и Бончо Василевъ.
Шуменъ. Новото настоятелство на клона е кон
ституирано така: председатель Георги Поповъ, пен
сионеръ; подпредседатель Йорданъ Тренковъ, ди
ректоръ девическата гимназия; секретарь-касиеръ
Дамянъ Поповъ, адвокатъ и членове: Александъръ
Захариевъ и капитанъ Г. Поповъ.
Созополъ. На 19 августъ, „Праздника на Б. Н.
М. С." — уредилъ градинско увеселение.
Гл. Упр. Т*ло проектира презъ октомврий да
организира 2 сбирки: едната въ Търново за северна
България и другата въ Пловдивъ за южна Бълга
рия, съ цель да се разгледатъ въпроси отъ организационенъ характеръ.
•}• Починалъ е въ гр. Лесковецъ на 22. VIII т. г.
запасниягъ лейтенантъ отъ флота Димитъръ Зидаровъ (37-годи1шенъ). Покойниятъ бъше старъ
ревностенъ членъ на нашата организация и деятеленъ проповъдникъ на морската идея. Миръ на
праха му!
П. П.
ОТЧЕТЪ
за дейностьта на Временния Ржководенъ Комитетъ
на Черноморския Наученъ Институтъ презъ 1929 г.
(Приетъ въ Ломъ на 9 VI 1930 г.).
Почитаеми Господа,
Благодарение на липса на здание, кждето да се
помъсти Черноморскиятъ Наученъ Институтъ (зда'
нието_ на Университета — Аквариума — и презъ
тази година не бе освободено отъ Рибарското
Училище), а сжщо така и поради финансови причи
ни. Временниятъ Ржководенъ Комитетъ на Черно
морския Наученъ Институтъ не можа да развие
презъ отчетния периодъ — 1929 г. — една по-задо
волителна и оживена дейность.
Главната дейность на комитета презъ този пе
риодъ е била да поддържа връзка между члено-

гликичи и ОБОРЪ 1 = ш = =
вет-Ь на комитета, да съдействува за освобожде
нието на Аквариума и да изчака единъ по-благоприятенъ моментъ, когато условията ще позволяп,
да се прояви една по-усилена дейность.
Въ края на отчетната 1929 г. по инвентарната
книга на комитета еж записани 217 библиотечни
книги, рзд-Ьлени въ 9 отдела. Всички тия книги еж
подарени на библиотеката на бждещия Черномор
ски Наученъ Институтъ отъ разни лица и учрежде
ния. Освенъ това, до края на 1929 г. въ комитета еж
получени -безплатно отъ Военното Министерство
6 карти, състоящи се отъ 334 листа, а отъ Дунав
ската Полицейска Служба единъ албумъ съ 29
карти отъ Дунава.
Презъ отчетната 1929 г. приходите на фонда
„Черноморски Наученъ Институтъ" еж били съвсемъ незадоволителни, а именно:
Отъ лихви и вноски отъ касата на Главното
Управително Тело на Б. Н. М. Сговоръ 14,322 лв.
Държавата и другите учреждения не еж ни
подкрепили парично.
Въ края на отчетната 1929 г. фондътъ н а Черно
морския Наученъ Институтъ е възлизалъ на сумата
219,118.65 лева.
Варна, 23. V. 1930 година.
за Председатель: К. Шкорпилъ
Секретарь: С. Н. Ивановъ

Резултатите отъ изследването на Азовско
море презъ 1913—1914 година. Презъ 1913 и 1914
год. рускиятъ ученъ Л. Антоновъ се'е занимавалъ
съ хидрографически работи въ Азовско море. Наредъ съ това, по предложение отъ известния руски
океанографъ Ю. М. Шокалский, той е оргапизиралъ и произвелъ хидрологически наблюдения.
Резултатите отъ тия наблюдения еж обработени и
публикувани едвамъ въ 1926 година.*) Тъ еж
следните:
1) Ср-Ьдниятъ максимумъ на температурата на
азовскитъ води е въ месецъ септемврий, а ср-Ьд.
ниятъ минимумъ въ януарий; ср-Ьдниятъ макси
мумъ и минимумъ на температурата винаги се е
разпредълялъ равномерно отъ дъното до повърхностьта. Изобщо най-гол-Ьмата наблюдавана тем
пература на водата е била +25° н а дълбочина
10 метра (географическа широчина 45° 54' северна
и дължина 36° 50' източна) н а 5. IX 1913 г. Наймалката наблюдавана температура на водата е
била 0.Г, сжщо на дълбочина 10 метра (сев. геогр.
шир. 46° 28' и изт. дълж. 36° 37) на 29. I. 1914 г.
2) Соленостьта на водите отъ Азовско море е
функция отъ господствуващите ветрове; при ве
трове отъ югозападната четвърть тя се повишава,
а при ветрове отъ североизточната часть на хори
зонта тя се понижава. Максимумътъ се пада
сръдно на месецъ декемврий, а минимумътъ — на
месецъ юлий. Най-голямата наблюдавана соле*)Л. Антонов — „Материали по гидрологии Азовского моря (Записки по гидрографии, издаваемне Гидрографическим Управлением. Томъ 1Л (51), Ленинград 1926
г., стр. 195—225).

СТРЛНИЦП

ПРОТОКОЛЪ № 15.
на Временния Ржководенъ Комитетъ на Черномор
ския Наученъ Институтъ.
Заседание въ гр. Ломъ на 9. VI. 1930 г. презъ
време на VII редовенъ съборъ на Б. Н. М. Сгоноръ.
Събрани на общо редовно събрание презъ
1929 година, Времешшятъ Ржковод. Комитетъ на
Черноморския Наученъ Институтъ въ отежтетвието
на Ив. Ц. Недковъ (Русе), професоръ Г. Шишковъ
и професоръ Ст. Консуловъ (София) и д-ръ К. Николовъ (Бургазъ)
РЕШИ:
1) Ржководството на комитета и презъ 1930 г.
да остане въ досегашния си съставъ;
2) Да се приеме отчета за изтеклата 1929 год.,
3) Да продължи дейностьта си, доколкото
условията позволяватъ.
Подписали: К. И. Шкорпилъ, Н. В. Долински,
Г. Славяновъ, Б. Абаджневъ, Станевъ, С. И. Ива
новъ.

ность 17.767,,,, е била на дълбочина 12 метра, у
Керченския проливъ (11. XI. 1913 г.), а най-малката
— 10.44"/,,., — на дълбочина 9.6 (21. VII. 1913 г.), иъ
сев. геогр. шир. 45" 5Г и изт. дълж. 36" 48'.
3) Благодарение на различните относителни
тегла и температура на водигЬ въ Азовското и
Черното морета, презъ Керченския проливъ се
извършва самостоятелно обмъняване на водите
отъ споменатите два водни басейна.
4) Съ кислородъ е наситена обикновено почти
еднакво всичката вода на Азовско море; само въ
северната му часть кислородътъ е малко повече,
отколкото въ южната. Максимумътъ на насища
нето съ кислородъ е ималъ мъето въ месецъ де
кемврий, а минимумътъ — въ м. ноемврий.
5) Най-енергичниятъ обмънъ на водигЬ между
дветъ морета става тогава, когато тмепературата
на азовскитъ води е най-висока.
С. Н. И.
Югославянска корабостроителна индустрия.
Напоследъкъ въ Бълградъ се взеха важни реше
ния за модернизирането и значителното уголемя
ване на корабостроителницата въ Кралевацъ, като
се прибътна до съдействието на английската ко
рабостроителница Ярау и С-о.
Тръбва да се очаква, че тая корабостроител
ница ще може да удовлетворява напълно всички
текущи нужди на югославянската търговска флота,
за да може по тоя начинъ тя да се освободи напълно
отъ чуждата корабостроителна индустрия. До
оежществяването на тоя планъ, обаче, има оше
много време. Финансовитъ въпроси на корабо
строителницата ще уреди Белградската Адриати
ческа банка, която е най-го.тЬмиятъ акционеръ на
корабостроителницата.
К. Скут.
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Потъването на „Монте Сервантесъ". Двувинтовиятъ презокеански параходъ „Монтъ Серван
тесъ", при преминаването на Ес1агепгра5ва§е въ
Веа§1е каналъ, на 22 февруарий т. г., се на
тъкна върху едни неотбелязани на картата под
водни скали и получи толкова голъмо разрушение
въ подводната си часть, че веднага почна да по
тъва. Задържалъ се временно върху една скала,
корабътъ се изплъзна и на следната вечерь потъна
окончателно. Командирътъ на кораба, капитанъ
ТЬ. Огеуег намери смъртьта си въ водата. Както
командантътъ, така сжщо и помощникътъ му и
другит-в корабни офицери нъматъ никаква вина
за това.
Тукъ прави силно впечатление бързото и си
гурно натоварване на 1117 пасажери и около 300
души отъ екипажа въ спасителните лодки, което
свидетелствува за царуващата дисциплина и редъ
въ кораба. Капитанъ Огеуег, който до последния
моментъ самоотвержено е ржководилъ работата
по спасяване пасажерите и екипажа, е искалъ да
напусне последенъ кораба и става жертва на своя
дългъ.
Насърдчението на мореплаването в ъ С А . С.
Щати всъкога, а особено следъ войната, състав
лява една отъ сжщественитъ задачи на държавата.
Законътъ за насърдчението отъ 1916 г. беше допълненъ и разширенъ съ нови закони отъ 1920 и
1928 год. Когато частниятъ американски търгов
ски флотъ бе твърде слабъ, биде създаденъ, още
презъ войната, огроменъ държавенъ такъвъ, за
чието развитие и издръжка, само за периода 1920
до 1928 г., държавата е прибавила къмъ прихо
дите на тоя флотъ още 223,600,000 долара (надъ
30 милиарда лева) отъ своитъ бюджетни сръдства. Съ тоя флотъ, начиная отъ 1925 год. държа
вата постепенно ликвидира, като корабите му се
продаватъ на частни американски параходни дру
жества. Все съ цель за насърдчение на собственото
мореплаване, продажбата на тия кораби е ставала
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на нищожни цени, достигайки често до една десета
и даже една двадесета отъ действителната имъ
стойность, като при това еж се правили всевъз
можни облекчения и отсрочки при изплащанията.
Независимо отъ дадената по този начинъ гра
мадна субсидия на частните предприятия, подър
жащи определени линии, редовно се плащатъ отъ
10 до 12 долара (1400—1700 лв.) на проплавана
миля*); освенъ това, сжществува особенъ кредитенъ фондъ отъ 125 милиона долара, отъ кждето
корабоплавателните предприятия получаватъ зае
ми за нови постройки, срещу 2.5% лихва и пла.
щане въ продължение на 20 години. Най-сетне
държавната дирекция на мореплаването издържа
(което струва други 10 милиона долара годишно)
широка агентурна мрежа, чрезъ която бързо и
безплатно се даватъ всички необходими сведения
на своитъ частни корабоплавателни предприятия
относно презморската търговия, пазаригЬ, разме
рите на превознитъ навла, дейностьта на чуждите
дружества и т. н., съ което националното корабо
плаване твърде чувствително се подпомага въ конкуренцията му съ чуждитъ знамена.
Споредъ едно английско съобщение, амери
канците проектирали да хвърлятъ една сума отъ
нови 45 милиона лири (30 милиарда лева) за разви
тието и засилването на своя търговски флотъ,
като по тоя начинъ взематъ въ свои ржце море
плаването въ Атлантическия океанъ.
Г. С.
Ново чехословашко параходно Дружество. Въ
Чехославия се проучва въпросътъ и се правятъ
приготовления за основаване на едно морско пара
ходно дружество, което ще работи заедно съ Н-о-рддойче Лойдъ отъ германските пристанища.
К. Скут.
*) У насъ на проплавана миля се плаща по 120 до. 186
лева, безъ, разбира се, да сжществуватъ другитъ амери
кански форми на насърдчение.

(Приключенъ на 7. IX. 1930 г.).
Арнаудовъ, д-ръ Я. — „Ломскиятъ съборъ на Б. Н. М. С."
(оп.- Морски Сговоръ, год. VII, бр. 7, Варна, IX. 1930 г.,
стр. 1—6).
А-въ —. „Първиятъ лочетенъ членъ на Пловдивския <клонъ"
(сп. Морски Сговоръ, год. VII, бр. 7, Варна, IX. 1930 г.,
стр. 7 и 8).
Бурилковъ, д-ръ Димо Т. —• „Калолъчението въ Анхиало"
(Известия на Балнеоложското д-во въ България, год. I,
брой 1, София, 1930 г., стр. 15—17).
Бурилковъ, д-ръ Д, — „Авхиало" .(сп. Нива. год. II, брой 43,
София, 21. VIII. 1930 г., стр. 10 и 11).
Георгиевъ, Йорданъ — „Да възобновимъ Морския сговоръ"
(в Гражданско съзнание, год. I, брой 49, Ески-Джумая,
20. VIII. 1930 г., стр. 1).
Динковъ, Д. — „Морскиятъ спортъ като важенъ факторъ за
укрепване «а здравето" (сп. Морска мисъль, год. I, кн. 2,
Варна, VIII. 1930 г., стр. 2).
Дейна програма и а Б. Н. М. С. за петилътието 1930—1935 г.
(сп. Морски Сговоръ, год. VII, бр. 7, Варна, IX. 1930 г.,
стр. 17).
Зимаковский — „На смъсенъ шгажъ" (сп. Морска мисълъ.
год. I, брой 2, Варна, VIII. 1930 г., стр. 4 и 5).
Ивановъ,' Сава Н. — „Резултатитъ отъ състезанията на

спортнитт* легиони при Б. Н. М. С , състояли се въ гр.
Ломъ". (оп. Морски Сговоръ, год. VII, брой 7, Варна,
IX. 1930 г., стр. 12—14).
Кайзерлингъ, Р. В. — „Рибари, дюни и море" (сп. Нива, год.
II, брой 42, София, 14. VIII. 1930 г., стр. 12).
Лефтеровъ, Ст. — „Сръдъ морскитъ скали" — Стихове —
(оп. Мороки мисълъ, год. I, бр. 2, Варна, 1930 г., стр. 1).
Лермоктовъ —• „Корабъ" —• Стихове —• {сжщото списание,.
стр. 1).
Лефтеровъ — „Среща" (сткщото списание, брой 2, сто. 6—8).
Морскитъ раци и тъхниятъ страненъ строежъ (сп. Нина,
год. II. брой 43, София, 21. VIII. 1930 г., стр. 4).
Медникаровъ, Дим. — „Едно морско състезание" — Опоменъ — <сп. Морска мисълъ, год. I, брой 2, Варна, VIII.
1930 г., стр. 3 и 4).
Мопасанъ, Гюи де — „Муха" (сп. Морска мисълъ год. I,
брой 2, Варна, VIII. 1930 г., стр. 5 и 6).
Марковъ, д . — „Франция за резултата отъ Лондонската кон
ференция" (оп Морски Сговоръ, год. VII, бр. 7, Варна,
IX. 1930 г., стр. 8 и 9).
Мюлеръ-Нойдорфъ, Ал. — „Съ Българския Народенъ Мор
ски Сговоръ въ Ломъ" (сп. Морски Сговоръ, год. VII,
брой 7, Варна, IX. 1930 г., стр. 6).

Ма1е Медго — „Предполагаемиягь мостъ между Ромъния
и България на Дунава" (в. Народенъ ратникъ, год. I
брой 8, Варна, I. IX. 1930 г., стр 2)
Радославовъ, инж. Б. — „Минерални води, бани и бански
курорти въ. България" (Известия на. Балнеолржското
д-во въ България, год. I, брой 1, София, 1930 г
стр. 2—9).
Ратникъ — „Моряка и,36 часовата почивка" — нови наредби
на Българското Търговско Параходно д-,во — (в. Наро
денъ ратникъ, год. I, брой 8, Варна, 1930 г.. стр. 2)
Зепгив — „Нашето море" (сп. „Морска мисълъ, год. I, бр 2,
Варна, VIII. 1930 г., стр. 2 и 3).
•
'
С. Ч. — „Състезанията между Търновскиятъ и Пловддаскиятъ рЪчни спортни легиони въ гр. Пловдивъ" (оп.
Морски Сговоръ, год. VII, брой 7, Варна, IX.. 1930 г.,
стр. 14).
З с Ь о е т а к е г , Н. Ш. — „1трге55юпз йе Уата" (Ьа Ви1еапе,
УШ-ете аппее № 2125, 5оНа, 30. VIII. 1930, р.)
С. Н. И. —• „Изъ чуждитъ- военни флоти" (сп. Морски Сго
воръ, год. VII, брой 7, Варна, IX. 1930 г., стр. 18).
Токмаковъ, И. Фил. — „Вжглищата и Българското Търгов
ско Параходно д-во" (е. Народенъ ратникъ, год. I, бр 8,
Варна, 1. IX. 1930 г., стр. 2).
Шишковъ, П. А. —• '„Морска дисциплина" — Разказъ —
(сп. Морски Сговоръ. под. VII, бр. 7, Варна IX. 1930 г.,
стр. 9—12).
Шумейкъръ, А. У. — „Впечатления отъ Варна" (Варненска
поща, год. XVI, брой 4243, Варна, 6. IX. 1930 г., стр. 2).
Записки по гидрографии, издаваемне Гвдрографическим ушравлением, Том 1Л (51), Ленинград 1926 г., 302 стр.,
цена 3 рубли.
Петдесеть и първиятъ томъ отъ извостнитЪ „Записки по
Хидрография" има следното съдържание: 1) Б. В. Давидовъ
— мекрояогъ — отъ В. Ахматовъ; 2) НЬков задачи отъ

сфернческата геометрии и приложението ииъ :п> астроно
мията отъ В. Каврайский; 3) Наблюдаване радиосигналитЬ
за времето отъ А. Нефедовъ; 4) Опитъ за класифициране на
приборнгЬ за автоматическото поставяме «а земннгв и пъздушнитЪ стереофотогрзметрическн снимки отъ Г. Ванделъ;
5) Магнитните наблюдения по бръговетъ на Черно и Азов.
ско морета въ 1911 и 1912 г. отъ А. Лоиднсъ; Г>) МагнитнитЬ наблюдения но брЪгонетЬ на Балтийското море въ
1911 и 1912 г. отъ Н. Трубнтчинский; 7) Данни за ирчлинигЬ
въ устията на ръкитЪ Обт> и Еннсей отт, В. Стяхешргь; 8)
Методъ за у равнява не на предиичнслениятз на прнлннитЬ
отъ М. Никитинъ; 9) Ледоветт, пъ Каре кого море презъ
1925 г. отъ Н. Евгеновъ; 10) Къмъ методнтЪ за определяне
разтворените въ морската вода газове; 11) Сръдни темпе
ратури на хидролог ически станции н хидрологически -разръзъ отъ Н. Зубовъ; 12) По събирането образци о п , мор
ската вода отъ Н. Зубсвъ; 13) По оиредъляне на темпера
турите отъ Н. Зубовъ; 14) Материали по хидрологията на
Азовското море отъ Л. Антоновъ; 15) Босфорскитъ тече
ния отъ П. Г.; 16) ВъпросигЪ по ограждането на моретата
повдигнати отъ XIII Междунзроденъ корабопланатслеиъ
конгресъ отъ А. Соколовъ; 17) Изпращане на хидрографическата група отъ ледостжача-параходъ „Малипшъ" пъ
Карското море въ 1924 и 1925 г. отъ Н. Евгеновъ; 18) Ултра
звуковия дъномьръ отъ П. Палецкий; 19) Приспособление
за спущане на •батомеритЬ Петерсонъ-Нансенъ на серии отъ
Е. Скворцовъ; 20) Общъ шифъръ за предизвестия за ле
дове въ Балтийско море отъ В. Арнолдъ-Алябевъ; 21) За
завиеимостьта на морскигЬ течения отъ вт>търа отъ Б.
Старко; 22) Завиеимостьта ма теченията отъ вътъра покрай
западния брътъ на С. А. Щати отъ Д. Ма.тининъ; 23) Пла
ването на «идрографическия корабъ „Мурманъ" въ Чеш
кия заливъ презъ .твтото 1925 г. отъ Н. Валнеръ.
С. Ч.

ПОЛУЧИХА СЕ ВЪ РЕДАКЦИЯТА НИ
Известия на Бург. Търновско-индустриална камара, год.
XIV, брой 1—20, Бургазъ, 1930 г.
Нашата конница, год, XII, № 4—5, София, 1930 г.
Общинска автономия, год. IV, кн. 1—2, София, 1930 г.
Българско овощарство и градинарство, год. XI кн. 4, София,
1930 год.
Ловецъ. год. XXX, брой 5, София, 1930 г.
. Отецъ Паисий, год. III, брой 6—10, София, 1930 г.
Известия и стопански архивъ на Мин. на търговията, пром.
и труда, год- IX, бр. 15—16, София, 1930 г.
Природа и ловъ, год. IV, кн. 5, София, 1.930 г.
Витлеемъ, год. VIII, кн. 6, Варна, 1930 г.
Месечни статистически известия на Главната Дирекция на
статистиката, год. XIX, № 1—7, София, 1930 г.
Български туристъ, год. XXII, кн. 4—6, София, 1930 г.
Списание на Българското инженерно-архитектно Д-во, год.
XXX, бр 8—10, София, 1930 г.
Училищенъ прегледъ, год. XXIX, кн. 4—6, София, 1930 г.
Учителска мисъль, год. XI, кн. 8, София, 1930 г.
Списание на физико-математическото д-во въ София. год.
XV, кн. 7—10, София), 1930 г.
Землед-Ьлие, год. XXXIV, кн. 3 и 4, София, 1930 г.
Нашето дете, год. И1, кн. 4, София, 1930 г.
Звено, год. III, кн. 16—20, София, 1930 г.
Български колоездачъ, год. XXVII, брой 10, София, 1930 г.
Нашето семейство, год. V, брой 1, Русе, 1930 г.
'
Известия на офицерския спортенъ клубъ А. С. 23, год. I,
брой 3, София, 1930 г.
Здраве и сила, год. XXVI, брой 7—10, София, 1930 г.
Природа, год. XXX, кн. 8, София, 1930 г.
Българска мисъль, год. V, кн. 5, София, 1930 г.
1ехникъ, год VIII, № 1—2, Варна, 1930 г.
Свътлина, год. XXXVIII, кн. 4—6, София, 1930 г.
Народно стопанство, год. XXVI, кн. 5—7, София, 1930 г.
МлаДъ туристъ, год. XIV, кн. 5, София, 1930 г.
Юридически прегледъ, год. XXXI, кн. 4—6, София, 1930 г.
Духовна култура, кн. 42, София, 1930 г.
Кооперативно дъло, кн. 5—6, София, 1930 г.
Телеграфо-пощенско и телефонно д^ло, год. VI, кн. 1—2,
София, 1930 г.
Известия на Балнеоложкото дружество въ България, год. I,
боой 1, София, 1930 г.
Художествена библиотека „Древна България", год. IV, брой
1. София, 1930 г.
Македонски прегледъ, год VI, кн. 1, София, 1930 г.
в. Отечество, год. XI, брой 468—472, София, 1930 г.
Църковенъ вестникъ, год. XXXI, брой 18—22, София, 1930г.
в. Счетоводитель, год. I, брой 5,Пловдивъ, 1930 г.
в. Народенъ ратникъ (съ отдЪлъ „Морски ратникъ"), год. I,
брой 1—8, Варна, 1930 г.
Вестникъ на жената, год. IX, брой 411—415, София, 1930 г.

в.
в.
в.
в.
в.
Е.

Македония, год. IV, брой' 1067—115"), София, 1930 г.
Спортенъ прегледъ, год. VI, брой 9, София 1930 г
Бургазки фаръ, год. ХШ, брой 2438—2534, Бургазъ, 1930 г.
Знаме, год. VI, брой 101—193, София, 1930 г.
Тунджа, год. XII, брой 555—566, Ямбо.тъ, 1930 г.
Търговско-промишленъ гласъ, год. VIII, брой 1235—1237,
София, 1930 г.
в. Съзнание, XXXI, брой 52, София, 1930 г.
в. Варненски коренякъ, V, брой 49, Варна, 1930 г.
Софийски търговски вестникъ, год. XX, брой 695, София,
1930 г.
в. Славянинъ, гол XVII, № 11—13, Варна, 1930 г.
в. Странджански гласъ, год. IV, брой 77—К1, Василико,
1930 г.
в. Варненски новини, год. XIX, брой 2104— 2207, Варна, 19.30 г.
в. Технически гласъ, год. V, брой 85—87, София, 1930 г.
в. Препорецъ, год. XXXII, брой 20—54, София, 1930 г.
в. Подофицерска Защита, год. XV, брой 594-598, София,
1930 г
в. Тракиецъ, гол VII, брой 283—292, Ямболъ, 1930 г.
в. Русенска поща, год. IX, брой 2770—2865, Русе, 1930 г.
в. Родна защита, год. VI, брой 253, София, 1930 г.
в. Ново общество, год. VII, брой 68, София, 1930 г.
в. Трибуна, год. XIII, брой 548—554, Нова-Загора, 1930 г.
в. Тетевенски вести, год. V, брой 20—24. Тетевенъ, 1930 г.
Рогзспипдеп ип<3 Рог15сЬгШе, 6 Ла1и§ап#, № 13 — 25,
ВегНп 1930.
Морской Журналъ, г. III, № 5—8, Прага, 1930 г.
ЯДранска стража, год. XXI. бр. 5—6. Сплит, 1930 г.
V КаНа Маппага, Аппо XXI, № 8—20, Кота 1930.
Ьа Ви1дапе, УШ-ете аппее, № 2010-2123, 5оНа 1930.
Млади стражар, год. I, бр. 8—10, Сплит, 1930 г.
ВиПеНп йе 1а сЬатЬге с!е с о т т е г е е ггапса15е еп Ви1дапе.
№ 99—103, 5оПа 1930.
1пгогта1лоп 5ос1а1е5, Уо1. XXXIV, Л » 4 - 1 3 ; Уо1. XXXV,
№ 1-8, Сепсуе 1930.
Лидо51ау!а — Лидоз1оуеп5кт Т и п г а т — ко<1- Ш, Ьг. 5—8,
5рШ 1930.
Зарубежнмй морской сборникъ, Л"о 9, Пилзенъ. 1930 г.
Цивилизацията и пжтьгь на генинтъ отъ Борнсъ Марковенски, София, 1930 г. 156 стр. цена 40 лева. Доставя
се отъ автора й — Б. Млрковенски гр. Перникъ.
Алманахъ-пжтеводитель на гр. Пловдивъ и околностите МУ
отъ Ат. Христовъ, юбилейно издание по случай 50-годишняната отъ освобождението на България, 278 стр.
Цена 50 лева. Доставя се отъ Ат. Христовъ, ул. Царь
Симеомъ Л'2 30, Бургазъ.
Юбилейна книга на гр. Бургазъ 187»—1928 г. отъ Ат. Хри
стовъ. Печатница „Котва" — Бургазъ. 164 стр., подвър
зана, цена 50 лв. Доставя се отъ автора й — Ат. Хри
стовъ \*л. Царь Симеонъ № 30 гр. Бургазъ.

Мелница ПЕТЪР р х, ПЕТРОВЪ-гара Ямболъ
ЖИТЕНЪ ГРИСЪ
ОТЪ ПРОЧУТОТО ЮЖНО-БЪЛГАРСКО
Т В Ъ Р Д О ЖИТО
Единствена специална инсталация.
©

ЯМБОЛСКИ БРАШНА—ВСИЧКИ НОМЕРА

Телефони № 3 и 138.
10—7'

БР. М. & АЛ. Д.

СНИМКИ отъ МОРЕТО

СЛИВЕНЪ
ФДБРИКЯ ЗЛ 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
елеггнтни платове;

К А М Г

А Р НИ

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

Ако желаете да имате единъ хубавъ албумъ
съ Ю О най-разнообразни художествено сне
ти и подбрани снимки отъ нашето черномор
ско крайбрежие, обърнете се на адресъ:

Ф о т о »ЕТЮДТЬ«
НЯ К. Я. ТЕРЗИСТОЕВЪ — ВЯРНЯ

Цена само З О О лева
При сжщото ателие се изработватъ художе
ствени снимки и се увеличаватъ стари пор
трети. Ателието разполага съ киноапаратъ и
може да изработва филми отъ какъвто и да
е характеръ.
1С—8

10—8

I

ВЯРНЯ, УЛ. „ПРЕСЛЯВСКЯ" № 33

СКЛАДЪ НА ВЪЛНЕНИ ПЛАТОВЕ
ДЪРЖАВНИ ДОСТАВЧИЦИ
Винаги на складъ най-добъръ изборъ отъ ан1лийски и български платове за костюми,
манта, пардесюта, балтони, офицерски трика,
кастори и други.

Цени конкурентни
10-8

Братя Теневи - Варна
склядъ
КОЛОНИЯЛЪ * ЖЕЛЪЗЯРИЯ
ДЖЯМОВЕ * БЕЗИРЪ И ДР.
Телеграфически а д р е с ъ : ТЕНЕВИ
Телефонъ № 71.
10—8

КЪМЪ ЧЛЕНОВЕТ*
Н А Б Ъ Л Г А Р С К И Я Н А Р О Д Е Н Ъ М О Р С К И СГОВОРТ»
Неполучаващитв списанието ще почнатъ рисъ" № 6, като заедно съ това съобщятъ точ
да го получаватъ само следъ като издължатъ ния си и пъленъ адресъ. Изгубената книжка
членската си вноска за цълата 1930 година. се изпраща повторно, само ако се съобщи за
Изплатилите вноската си и не получаващи това въ Г. У. Т. не по-късно следъ получава
списанието, требва да провЪрятъ въ Управи нето на следущната книжка.
За всъка промъна на адреса се съобщава
телното тъло на своя клонъ, дали точниягь
I имъ и пъленъ адресъ, при това н е п р е м е н н о своевременно по сжщия начинъ, като се при
з а е д н о с ъ с ъ о т в е т н а т а вноска, еж изпра лага и 5 лв. за отпечатване на новия адресъ.
Тръбва да се помни добре, че най-често
тени въ Главното Управително Тъло въ Варна;
безъ това, естественно, Гл. Упр. Тъло не мо книжкитъ с е г у б я т ъ поради несъобщаване пълния и точенъ домашенъ ад
ж е никому да изпраща списанието.
Редовно издълженитв членове предъ ресъ.
При адресъ, даденъ въ учреждението,
своя клонъ, а отъ тоя последния — предъ Гл.
Упр. Тъло, ако не получатъ нъкой брой отъ гдето работи абонатътъ, всъкога тръбва да се
списанието, веднага тръбва да съобщятъ за разчита на изгубване на книжки отъ списа
това съ отворено писмо направо въ Гл. Упр. нието. Винаги домашниятъ адресъ е за пред
Тъло на Б. Н. М. С. въ Варна, ул. „Царь Бо- почитане.

ОТЪ

ГЛ. УПР. ТЪЛО НА Б. Н. М. С.

»«шк«««*яп5»««мзд«!«»яи»1аяМ^
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|мтшшж*ц^^!яиццяиим1
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СЪДЪРЖАНИЕ:

1) к. Скутуновъ. — Модерно освьтяване на Черноморското ни к р а й б р е ж и е ;
2) С. н. Ивановъ. — Нови и з с л е д в а н и я и нови данни за Б о с ф о р с к и т в тече
ния; 3) М о д е р н и т е ръчни бани к р а й гр. П л о в д и в ъ ; 4) д. Марковъ. — Морска сила. — Моторната
:

лодка „ВЪра" _ рис. отъ Ял. Мутафовъ; 5) Тодоръ Янгеловъ — Ц а р и г р а д с к о т о п р и с т а н и щ е И т у р с к и я

търговски ф л о т ъ ; 6) д-ръ п. д. Скорчевъ. — Етимологичниятъ п р о и з х о д ъ на Н-БКОИ морски
думи в ъ н а ш и я простонароденъ г о в о р ъ ; 7) Езерото и в о д н и я т ъ спортъ в ъ П е р н и к ъ ; 8) Фридрихъ Линдеманъ. — М ъ р т в и к о р а б и ; 9) Георги Караивановъ. — Игра на с ж д б а т а — разказъ; 10)

Морски с п о р т ъ ; 11) О ф и ц и а л е н ъ о т д ъ л ъ ; 12) Морски н о в и н и ; 13) Морски к н и г о п и с ъ .

СЕДМИЧНО СПИСЯНИЕ

З Я КУЛТУРИ, Х У Д О Ж Е С Т В О , Л И Т Е Р Я Т У Р А И Н Я У К А .

Одобрено и препоржчано отъ М-вото на Просвътата съ окржжно № 3507 отъ 11 февруарий 1929 г. и отъ Върховния
читалищенъ сьюзъ съ протоколъ № 9 отъ 18 ноемврий!928 г. за всички у-ща, общински, градски и селски библиотеки.

НИВЯ е единственото списание съ най-богато и разнообразно съдържание, въ което участвуватъ като сътрудници първи наши писатели, професори, публицисти и професионалисти въ областьта
на своята материя.
НИВЯ застжпва всички отдъли обективно, достжпно, съ данни отъ най-авторитетни източници.
Така въ „Нива" последователно еж били застжпени отдълитъ: астрономия, авиатика, 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 навърши Н-ра година и встжпва въ Ш-та си годишнина, се радва на
подкрепа въ обществото, а появилите се напоследъкъ критики го сочатъ за единственото сериозно
илюстровано списание, което бързо се наложи, за да стане необходимо за ВСБКО семейство.
НИВЯ излиза въ 16 страници на хубава книга, съ много снимки. Издание на „Книпеграфъ",
неговото редовно излизане е напълно гарантирано.
НИВЯ, която излиза редовно всъка 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 всека книжка
по 5 лева.
А ето облагите 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, атласи, алманаси и пр.
За третата годишнина „НИВА„ е приготвила и ще даде веднага на всички стари и новозаписали се абонати:

С О Ф И Я ВЪ СНИМКИ
Разкошенъ албумъ отъ забележителностите на столицата: сгради, паркове, градини, улици,
учреждения, институти, хотели, банки и пр.
ИЗДЯНИЕТО Е НЯЙ-ЛУКСОЗНО.
Всички ония, които предплатятъ абонамента си за III година, платими наведнъжъ или въ на
чалото на ВСБКО полугодие, ще получатъ премията съ първия брой на списанието.
Записванията на сп. „Нива", съ получаване веднага на първите две излезли вече премии,
продължава.
Всички ония, които желаятъ, могатъ да се запишатъ за III годишнина на „Нива" за 6 месеци
— 100 лева или за година 200 лева предплатени.
Всичко се изпраща на адресъ: сп. „НИВЯ", София.
Редакцията и администрацията на „Нива" се помъщаватъ на ул. Графъ Игнатиевъ 11, София
Телефонъ 3655.
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