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1СТРОЕЖЪ НЯ КОРЙБИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЛОДКИ КЯТО:

I Моторни, рибарски, спортни, луксозни, платноходни и др.
~ ""Строежъ,'монтажъ и поправка на всвкакви видове машини и инсталации.
СПЕЦИЯЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗЯ ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ, РЕЗЕРВУЯРИ
И ЕЛЕКТРОЖЕННИ ЗЯВЯРКИГарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени.
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Акционерно Дружество — Варна.
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ПРОИЗВЕЖДА:
Всички видове зебла и торби, тютюневъ амбалажъ и чулове.
Ютени карпети (пътеки) и килимчета.
Вълнени килими и килимчета типъ персийски.
Ленени и памучни платове и канаваии.
ТЕЛЕФОНИ:
\

Фабриката 331.

Магазина 282.
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ДУНЯВСКОТО НИ КОРЯБОПЛЯВЯНЕ.
Тази година ни донесе две нови инициативи
въ областьта на българското корабоплаване. ИдеиГБ, насаждани отъ Българския Народенъ Морски
Сговоръ, и усилията на дейцитъ въ тази область
заедно съ предвидливите стопански труженици,
които добре преценяватъ отъ свое гледище значе
нието на националното корабоплаване, даватъ
СВОИГБ резултати. Това е началото на нова дейность,
малко позната у насъ. Затова предпазливостьта, съ
която се започва е не само желателна, но и необ
ходима.
Основано е ново дружество за износъ на зър
нени произведения. То е купило вече своя параходъ, и споредъ сведенията ни той скоро ще бжде
въ България. Предназначението му е да служи на
дружеството за износа, съ който то ще се занимава,
като по този начинъ плащаното навло остане въ
дружеството, а отъ друга страна валутата, получена
отъ износз, ще се използува споредъ наредбите
на Б. Н. Б. за изплащане на самия параходъ и за
вносъ отъ странство. Новото дружество ще се пол
зува отъ корабоплаването за СВОИГБ търговски
цели, като по този начинъ има чувствително пре
имущество предъ останалигв износители. Съ тази
инициатива морскиятъ ни търгввски флотъ се уве
личава съ още единъ параходъ.
Въ края на февруарий въ Министрството на
жел-взницитБ и пристанищата заседава една конфе
ренция по корабоплаването. Тя е обсждила възможностьта да се уреди отъ държавата дунавско
корабоплаване съ наличнитв кораби на пристани
щната ни служба. Въпросътъ, който се разисква
редъ години въ съборитв на Б. Н. М. С. и въ
специални конференции при Министерството на
желЪзницитъ, при Окр. пост. комисии, Търг.-инд.
камари и пр. най-после получава едно частично
разрешение. Споредъ сведенията ни, конференцията
е изказала мнение да се приспособятъ дунавскитв
влекачи „Витъ" и „Искъръ" и да се пуснатъ въ

експлоатация за крайбрежна дунавска служба отъ
Русе до Видинъ. По този начинъ заеманата досега
служба отъ по единъ параходъ на австрийското и
унгарското Дун. параходни дружества („Минерва"-'
и „Вишеградъ") ще се изпълнява отъ българската
пристанищна служба.
Колкото и да е скромно началото, което се
поставя, то не може да не се удобри. Зашото днесъ е
най-малко удобенъ моментътъ да се започва работа
въ по-гол-вмъ масщабъ. Нито средствата ни, нито
пъкъ стопанското оживление на р-Ьката биха оправ
дали това. Обаче чуждото знаме отъ крайбреж
ната служба по нашия брътъ на р. Дунавъ отдавна
требваше да бжде изместено.
Съ това начало се освещава единъ прнципъ:
пжтническата и стокова крайбрежни служби ставатъ държавни. Вземайки тази служба въ ржцегв
си, държавата поема и дълга да я уреди по такъвъ
начинъ, че да създаде въ сравнение съ частната
инициатива много по-добри и изгодни условия за
трафика ни по крайбрежието. Това се обуславя
отъ една редовна пжтническа служба, необременена съ големи разходи и организирана на търгов
ски начала съ единъ апаратъ, който лесно да се
справя съ въпросите, свързани съ работата му. Ние
не се съмняваме, че новата служба не ще бжде
обременена съ административни разходи, защото
считаме, че нашите пристанища иматъ достатъчно
персоналъ за нуждитв й, а корабитЬ еж екипирани
напълно. Тя тр-вбва да се организира така, че да
може да отговаря своевременно на изискванията
за нейното развитие. Понеже тепърва ще се орга
низира, нуждно е още отсега да се взематъ мЪрки,
тя да се самозадоволява, и постепенно да мине
къмъ подходящъ рентабиленъ и целесъобразенъ
паркъ. Приходитъ отъ тази служба ще требва още
отъ самото начало да се обособятъ въ отд-вленъ
фондъ, който ще роди бждещия паркъ отъ кораби, за
задоволяване не само на крайбрежната ни служба.
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ОпитигЪ ни да се свържемъ съ западъ чрезъ
мостъ надъ реката не даватъ насърдчителни резу
лтати. Балканскиятъ пактъ, така както се очерта,
не обещава добри перспективи за нашето ЧМУпанство, защото не е изключено „тъсното 'стопанско
сътрудничество" на подписалите го да се изрази
въ натискъ надъ страната ни, чрезъ опитъ за изолирването й, или най-малко чрезъ спънки за нашия
износъ, каквито и сега не пипсватъ. Единствената
сигурна връзка съ западъ остава водниять пжтъ,
Дунавъ е международна ръка. Свободата на търгов
ския флагъ е гарантирана и Международната
дунавска комисия бди за това. Този единственъ й
независимъ търговски пжть може да бжде изггоЗггзуванъ най-добре само чрезъ собствено Корабопла
ване. ЧуждитЬ параходства по ръката «ектепенно
се картелиратъ. Тъ се стремятъ да компенсиратъ
намалълитБ си приходи чрезъ премахване на конку
ренцията и повишение на навлата. Най-сигурна тъхна жертва ще бждатъ стопанствата на държавите,
които не разполагатъ съ собственъ търговски флотъ.
Ние можемъ още веднажъ да отбележимъ, че по
този въпросъ нищо не сме направили досега и
сигурно ще почувствуваме най-силно последствията
отъ това.
Слагайки началото на службата по р-Ьката, не
бива да забравяме, че главната цель е износъ съ
собствени кораби. Тя тръбва да бждо по-скоро
задоволена. Това може да стане неусетно, ако още
отсега се взематъ м-врки, щото приходите отъ
службата по крайбръжния превозъ да се отдълятъ
за тази специална цель. Службата по Горния Дунавъ
тръбва да бжде създадена въ възможния минималенъ размъръ, но съ най-подходящи икономични
и бързоходни средства, каквито вече сжществуватъ
на реката и съ които ще има да се бори. Това е
възможно, ако още отсега се сложи правилно
начало съ огледъ на крайната цель.
Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ не
може да не подчертае и да удобри това начало.
Разбира се, то ще срещне спънки, и вероятно
организирани, отъ засегнатите заинтересувани
служби. Въ миналото, колкото пжти се е поставялъ
за разрешение този въпросъ, той е срещалъ реши
телна съпротива отъ лица, отъ които най-малко се
е очаквала. Даже български дружества, създадени
съ цель да експлоатиратъ кораби на р. Дунавъ, не

Морски Сговоръ
п,рШвиха 'животъ повече отъ зарегистрирането си
"гто тгричини, които останаха неразяснени.
Презъ 1921-22 г. беше изникнала идеята да
се създаде българо-чехословашко параходнЬ ^-%%.
Идеята не се реализира, защЪто т-я "не 'мс^кеше да
задоволи нито едната-, нито 'Другата страна.
Не можа
%
да се реализира
"и
тгзйолзуваУетЬ
на
държавния
инвентаръ, гма|каръ 'че 'и таз'и идея беше обсжждана.
Създаде № друж^стзЬто съ смъсенъ капиталъ. То
зарегистрйра 'фирмата си, но животъ не прояви.
Н%какШ
Скрити сили създаватъ непреодолими
;
пръ«й&! на българската инициатива. Искаме да
върваме, че отделението за корабоплаване има
предъ видъ това и ще съумее да устои на всички
попълзновения, отъ кждето и да идатъ тъ. Държа
вата е единствениятъ факторъ, който може да се
бори съ скритата съпротивителна сила противъ
. затвърдяването на българския флагъ не ръката. Съ
огледъ на това обстоятелство новата служба тръб
ва да бжде поддържана безъ огледъ на евентуал
ните загуби, макаръ че тй не могатъ да бждатъ
голъми, защото чл. 91 отъ закона за търговскотд
корабоплаване не допуща превоза на пжтници и
стоки между пристанищата отъ българските край
брежия съ кораби подъ чуждо знаме.
Съ въвеждането на българското корабопла
ване забележката къмъ този членъ става напълно
излишна и законътъ ще тръбва да се прилага въ
пълната му строгость, за да се премахне възможностьта на чуждите дружества да задушатъ и компрометиратъ националната ни инициатива. Това може
да стане съ заповедь отъ Министра на жел-взницитЪ по силата на сжщата забележка.
Ние очакваме, че тази нова инициатива ще
бжде осжществена още тази пролъть. Тя открива
нови и широки простори за стопанството ни. Макаръ
и въ малъкъ размеръ, това начало показва една
правилна преценка за нашето състояние на р-Ъката
и пръвъ опитъ за българското царство да излезе
отъ него. Ние я посрещаме съ най-големи надежди
за бждещето, което ще покаже, че Б. Н. М. С,
като ратува за осжществяването й, има предъ видъ
не само голъмия националенъ престижъ, свързанъ
съ родно корабоплаване по р. Дунавъ, но и сто
панските изгоди, които тепърва ще бждатъ почувстувани.

К. Скутуновъ.

ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТЪРГОВСКИ ФЛОТЪ.
Световното стопанство днесъ много мжчно
При наличностьта на мощенъ националенъ
намира пжтища за своето проникване. Едно отъ
най-главните средства, да се намърятъ пазари търговски флотъ, държавата има преимуществото
за пласиране на местното производство, безсъмнено и инициативата да търси пжтища и да създава
е корабоплаването, което използува необятностьта нови пазари за своето производство. Съ своята
на морската ширь, за да се добере до най-подхо стопанска политика тя направлява стокообмъна въ
наи-желателнитъ за нея посоки, като предпазва
дящите свътовни пазари.
Чрезъ развитието на националното корабо търговията отъ експлоатацията на чуждите кораби
плаване се засилватъ преди всичко стопанските , и остава винаги независима отъ външни фактори.
връзки на държавата и търговията й става неза Умълото прокарване • на една морска търговска
висима. Подпомогнать и напжтствуванъ отъ държа политика ще предизвика увеличението на нацио
вата, търговскиятъ флотъ регулира навлата и отстра налния корабенъ паркъ, а съ това ще се създаде
нява експлоатацията на чуждигЬ кораби, която ек благодарна работа на голъмо число български мо
сплоатация увеличава цената и затруднява пласи ряци, параходни и митнически посредници и на
рането на нашигв стопански произведения. По тоя ТЪрГОВЦИТБ.
Тъ
начинъ националниятъ флотъ допринася извън
Рг°вцитЬ всъкога ще предпочитатъ да торедно много за увеличение на народното богат „„^
варятъ
стокитъ си на национални кораби, защото
ство, като икономисва и оставя въ страната гра патриотизъмътъ
на екипажа ще го кара да полага
мадните суми, които биха се заплатили за навло
по-големи
грижи
за тия стоки. Въодушевенъ отъ
на чуждите кораби.
интересите на кораба, българскиятъ МОрякъ ще.

^

„ *' > *

БШ"—'
Морски Еговоръ
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има и амбицията да поддържа точно и редовно
опредъленитъ параходни линии, защото сигурното
пристигане на стоките точно въ определено време
и въ напълно запазено състояние е една гол%ма

гаранция за успаха на търговията ни.
Проникнати отъ идеитв на Българския Народенъ Морски Сговоръ, ратуваДте за създаването
на националенъ търговски флотъ!

П. Минковъ.
ПЪСЕНЬТЛ НЯ РИБЯРИГВ.
(Маршъ).
Ний сме бедните рибари,
що не знаемъ отдихъ, миръ!
По морета, кой где свари,
бродимъ, плуваме безъ спиръ!
Намъ живота
— Бурята —
Че рибарьтъ,
хората не ще

ни немилъ е!
и ето краятъ!
билъ — не — билъ е,
узнаятъ!...

Но за туй сме волни всички.
День за день — така живъемъ!
Зло не мислимъ, търсимъ всички,
хлъбъ в' труда и дружно п-вемъ!...
Ний сме бедните рибари,
що не знаемъ отдихъ, миръ!
по морета, кой где свари,
бродимъ, трудимъ се безъ спиръ!

К. Шкорпиль.

ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ ЗЯЧЕРНОМОРСКЯТЯ ОБЛЯСТЬ НЯ БЯЛКЯНСКИЯ ПОЛУОСТРОВЪ.
I.
Походътъ на Дарий въ 511 година пр Хр.
2-ра часть: на северъ отъ Балкана.
За втората часть на Дариевия походъ Херо- но къмъ изтокъ отъ похода на Дарий и освенъ
дотъ не посочва опредълени точки, както въ пър това, този проходъ е добилъ значението си съ освата часть за изворите на р. Геага (Яна ръка) и новането на гр. Маркианополъ въ времето на имп.
за р. Агглзсиз (Теке-дере, както предполага и гене- Траяна (98—117 сл. Хр.), когато е било построено
и шосето.
раль ^спгтшз).
Пррходъть, който съединява долината на р.
Отъ първата часть на похода видехме, че Да
рий не е търсилъ най-правия пжть, но удобенъ Хаджи дере (до с. Харами дере) съ долината на
пжть за многобройната си войска, снабдена съ не Луда р^ка (Луда Камчия) до с. Ченге (Овнага)
минава презъ затвора Маркова преграда. Той е паобходимите сръдства въ време на похода.
Походътъ на Дарий на северъ отъ Яйтосъ мо- зенъ отъ северната страна съ три крепости, едната
жемъ да подраздълимъ на похода презъ Балкана Градътъ (Пилафъ тепе) на дъсния, а другите двъ
на лъвия брегъ на Луда река. Проходътъ е мжчно
и похода презъ крайдунавската равнина.
Източниятъ Балканъ по делото си протеже проходимъ поради стръмните склонове на плани*
ние, отъ Сливенската Демиръ капия до морето, е ната отъ двете му страни, а особено за такава ма
сравнително най-лесно проходимата часть въ Бал са войска, каквато е била на Дарий.
канския гребенъ, който се почва отъ р. Тимокъ
Походътъ на Дарий е билъ възможенъ само
("Птасиз) и се свършва до Еминския носъ (Наегш презъ третия проходъ, Вресово — Лопушна — Ре*
Ргот.), но се затруднява съ разклоненията на пла жебъ-махле, който съединява долината на ръката
нината въ нъколко успоредни вериги отъ южната Хаджи-дере (пресича пролома на Луда ръка съ до
и северната й страни.
лината на р. Тича (Голъма Камчия).
К. Иречекъ въ съчинечието си „01е НеегВажно за направлението на тоя походъ е из
зтхаззе уоп Ве!дг^<1 пасп Соп51апсторо| ипс! сПе Ва1- вестието на Херодота за Гетите, които безумно се
капраззе" наброява въ Източния Балканъ само петь противопоставили и веднага били покорени (Хепрохода (крайбръженъ, Провадия-Айтосъ, Прес родоть IV, 93); за тъхъ казва Херодотъ, че т е еж
лавски, Котленски и Сливенски), но отъ преград били най-храбри и най-справедливи отъ тракийци
ните стени (затвори), съ които е билъ снабденъ те и че следъ като били покорени отъ персите»
ВСБКИ проходъ, излиза, че е имало 19 прохода въ последвали другата войска (Херодотъ \У37) до р.
Източния Балканъ. Отъ голъмото число проходи, Истъръ.
които по цълото си протежение еж били пазени
Отъ горното може да се заключи, че походътъ
съ сложна крепостна система, която нъма съпер- на Дарий е сочилъ къмъ центъра на Гетитъ.
никъ въ стратегическото изкуство на световната
Гетитъ еж тракийско племе, което е обита
империя, показва голъмото стратегическо значение вало отъ дветъ страни на р. Дунавъ, на северъ отъ
на балкана отъ най-старитъ времена до днесъ.
Балкана въ крайдунавската равнина.
Отъ проходите въ Източния Балканъ, по въ
Центърътъ на Гетитъ е билъ градъ Оаизйауа,
проса за Дариевия походъ, могатъ да иматъ зна КОЙТО споменува географъть Клавдий Птоломей,
чение само тия, които се намиратъ на северъ отъ още въ втората половина на второто столътие меж
гр. Айтосъ, а именно следнитъ:
ду р. Дунавъ и планината Хемусъ (Балканъ).
Гулишкиятъ проходъ, презъ който минава римН. К1ерег1 въ своята карта Шупсит е ТНгааа
скиятъ пжть, означенъ въ римската карта ТаЬи!а (въ атласа ГЪгтае огЬпз апИциае XVII) полага ТОЗИ
РепКпдепапа между градовете ЯпааПз (Янхиало) градъ въ Ябоба. Това мнение не може да бжде
и МагаапороП5 (Ръка Девна) съ станциитъ: Сага1е4, върно, защото, при разкопкитъ въ Абоба-Плиска,
5сагха5 и Рапшззо. Пжтьтъ се отклонява значител- презъ 1899 — 19ОО години, описани въ X. томъ на
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„Извъспя рускаго археологическаго института въ
Константинопол^" (1905 г.) и при разчистване на
тия разкопки отъ сдружението „Българска Стари
на" презъ последнигв години, не еж били наме
рени никакви остатъци отъ тракийско заселище.
Проф. \М. Тотззспек („01е а11еп 1Ьгокег II.
\Шеп 1894) поставя гр. ОаизАачо до гр. Разградъ,
но твената долина на р. Бъли Ломъ, въ която се
намиратъ развалини на стара крепость („Хисарлъкъ"), станция на стария пжть отъ гр. Русе (рим
ски градъ РпзИз) за гр. Маркианополъ, както и на
ходките около крепостьта не отговарятъ на такъвъ
важенъ центъръ, какъвто е билъ гр. 0?изс1дЧ'.
Следъ изучване на старинитъ въ цълата Чер
номорска область, дойдохъ до заключение, че гр.
Оаизйауа тръбва да се търси въ Мадарското се
лище, по западните склонове на Мадарското пла
то, отъ двегв страни на скалния жгълъ, надъ из
ворите на Мадарската р-вчка (Дерменъ дере), отъ
с. Кюлевча почти до с. Калугерица. Въ казаното
селище и въ скалните стени, които заграждатъ Ма
дарския жгълъ се намиратъ многобройни памет
ници отъ тракийцитъ: плочки съ изображение на
тракийски конници и други божества; развалини на
светилища и то зидани, самостоятелни дървени,
з а л е п е н и до скалните стени или надвис
нали предъ тъхъ; особени жертвени камъни (шарапъ-таши) въ скални блокове, които се намиратъ
по склоновегв на Мадаро-Могилското плато, между
които първо м%сто заема жертвеникътъ надъ Ма
дарския изворъ и подъ водопада, който въ време
на проливни дъждове пада отъ устието на сухото
долче Г.радъ-чукура, отъ платото надъ голямата
естествена пещера; изкуствени пещери въ скалните
стени и особенъ видъ килийки, издълбани въ ре
дове подъ горния край на скалнигв стени отъ две
те страни на гол-Ъмата пещера.
Отъ досега направените разкопки на моги
лите въ околностьта на Мадарското селище и вър
ху самото плато се установява тракийскиятъ имъ
произходъ.
И най-прочутиятъ досега паметникъ въ Ма
дарския жгълъ — Мадарскиятъ релиефъ — върху
скалната стена, на северъ отъ голъмата пещера, на
височина 23 м. отъ нейното подножие, е отъ тра
кийски произходъ. Релйефътъ представлява образъ
на Великия богъ на тракогетитв, който въ нъкои
надписи е известенъ подъ тракийско име Дерзеласъ (Херодоть говори за нъкой домашенъ богъ
на гетитв — Салмоксисъ, 1У.96); въ времето на пър
вото българско царство, релйефътъ е билъ използуванъ за български паметникъ и снабденъ съ
гръцко-български надписъ отъ дветв страни на релйефа и подъ него.
Гореизброените старини описахъ въ статията
„Мадаро-Могилското плато" въ списанието „Вугапт.тоз1атса" (Томъ 1У.1. стр. 85—130), издавано отъ
Славянския институтъ зъ Прага.
Интересно е съобщението на Херодота (1У.93),
че Гетите вЪрвали въ безсмъртието си и че до
днесъ е запазено преданието, какво хората, които
обитавали Мадарските пещери, еж били безсмъртни
и еж умирали само, като се заплитали въ капини
и падали.
Понеже Херодоть не споменува за Одесосъ
(Варна) (както споменува за градовете Дполония
и Месемврия), може да се заключи, че походътъ на
Дарий е билъ деста далечъ отъ землището на Одеситанцитъ, което е заемало черноморското край
брежие на югъ отъ устието на р. Тича (Камчия),

Морски Сговоръ
гдето е билъ разположенъ гр. Епге на крайбреж
ното римско шосе Одесосъ-Месемврия, на северъ
до устието на р. 2уг. з (Батовската р-вка), гдето е
била разположена колонията Круни, основана отъ
Одеситанцитъ; западната граница на землището е
достигала до местото, гдето е билъ основанъ гр.
Маркианополъ.
Отъ горните разсжждения може да се заклю
чи, че походътъ на Дарий презъ Балкана е сочилъ
къмъ Провадийската планина и то презъ прохода
Яйтосъ — Реджебъ махле, който е най-удобенъ за
голъма маса войски, като използува проломите на
р. Боасъ-дере и Луда р-вка, съ което се избъгватъ
стръмнитъ склонове на Източния Балканъ, по из
ключение сравнително лесно проходимъ презъ
Капу-баиръ.
Значи походътъ на Дарий, на северъ отъ гр.
Айтосъ е влизалъ подъ крепостьта ЛеЬ' з (Дйтошки
Хисаръ) въ малката Айтошка планина, въ малката
Нйтошка котловинка, подъ върховетъ Коджа-кусъ
и Паспала и презъ напречния гребенъ Кокарджа,
слизалъ въ долината на р. Хаджи-дере, на западъ
отъ с. Алма-дере, и по долината и достигалъ до с.
Вресово (съ стара крепость); походътъ е влизалъ
въ пролома на р. Боазъ дере (Дерменъ дере) меж
ду с. с. Боазъ-дере и Билекъ-махле и подъ крепость
та Хасарлъкъ (Лйни), въ средата надъ пролома,
е достигалъ до долината на р. Луда р%ка подъ с.
Дискотна. Съ използуване на пролома, Дарий е
избъталъ стръмното изкачване върху главния бал
кански гребенъ — Голъмата Яйтошка планина.
Подъ с. Дискотна Дариевата войска е минала
Луда р^ка и е вървъ\па по лЪвия й брегъ къмъ с.
Бояларъ и презъ балканския затворъ до устието
на Айваджикъ-дере, напуснала пролома на Луда
р^ка и влизала въ малката Текенлишка котловина. •
Отъ последната котловина походътъ се е изкач- ;
валъ върху единственния гребенъ, който му се изпречвалъ въ балканските разклонения, между РХаджи дере и Тича, и то, край долината на Коджа
дере по южния склонъ на гребена Капу-баиръ къмъ
балканския затворъ Коджа капу — Голямата пор
та— до западния край на гребена, пазенъ съ кре
постьта Кайракта-кале върху сжщия гребенъ. Отъ
Гол-вмата порта пжтьтъ стръмно слиза по север
ния склонъ на Капу баиръ, край долината на Лопушенската ръка (Лахналъкъ дере) въ малката кот
ловина около с. Преджа и между върховете Ярковна (Яркунесъ) съ остатъци на тракийски све
тилища и Истенликъ, съ развалини на крепость
Стенонъ (Истенликъ Кале), до с. Реджебъ-махле
достига долината на р. Тича (Голъми Камчия). На
срещния бръгъ на долината се изпречва Карабунарската група на южния клонъ на Провадийската
планина съ развалини на крепость.
Провадийската планина съ клоновете си, кои
то заграждатъ долината на р. Янадере, представ-!
лява значителни мжчнотии за движението на го
л-вма маса войски, и затова може да се предположи,
че Дарий е предпочелъ по-удобния пжть, по те.че-^
нието на р. Тича, край с. с. Янково и Кжлново вт>
Преславското поле и по подножието на западния
клонъ на Провадийската планина къмъ центъра нг
Гетитъ до с. Мадара.
Тукъ вероятно, до светата земя на Гетитъ с*
редъ светилища, е станало пълното помирение на
последните съ Дарий и присъединяването имъ към*
похода на персийския царь, като отлична конник
— стрелци, както споменува за тъхъ историкът*
Тукидидъ въ средата на У-тия вЪкъ пр. Хр.. Да*
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рий се е разположилъ тукъ на лагеръ, вероятно Дунава.
на сжщото м^сто, върху което следъ 2340 години
Подъ развалинитъ на гр. Г1оУ10<1ипит къмъ
се е разположилъ Дибичъ Забалкански съ руските изтокъ, русите еж построили мостъ на стЪсненото
войски, предъ гол-вмото сражение до с. Кюлевча место на Дунава (650 м.), презъ който минали
(11. юни 1829 год.).
Дунава на Й.У1.1828 г.
Остава последната часть на похода на Бал
На сжщото место построили и йонийцитъ
канския полуостровъ презъ Делиорманъ въ До мостъ, по който е миналъ Дарий, и край мънас
бруджа, който, следъ пълното помирение съ мест тира Св. Ферапонтий и с. Сатуново, презъ с. Барното храбро население и при благоприятенъ теренъ, е та, край ез. Ялпухъ, въ направление къмъ гр.
билъ безъ препятствия. За тази часть на похода Болградъ, е продьлжилъ своя походъ срещу СКИ
нъмаме никакви данни, а само приблизително мо- ТИТЕ.
жемъ да опредълимъ неговото направление, като
Сведението на Страбона (63 пр. Хр. — 19 сл.
имаме предъ видъ характера на терена и р1здкигБ Хр.), че мостътъ е билъ построенъ върху Свеще-'
водни места въ ТЕЗИ страни съ извори или кла ния юженъ дунавски ржкавъ, не може да ожде
денци, необходими за таково количество войски. вврно, защото противоречи на Херодовитъ све
Предполагаме, че Дарий се е изкачилъ върху дения, и защото походъ презъ блатист о-езернат а
Делиорманскитъ възвишения на северъ отъ с. Гьо- делта съ други два ржкава и множество канали,
джеже (източна Стана) къмъ крепостьта Стана Ка презъ която до днесъ не минава никакъвъ пжть,
ле, и край крепостите до с. Гьочери и с. Пунарли е невъзможенъ.
е вървълъ къмъ светилищата въ околностьта на
Предположението на Масап, че мостътъ е билъ
голямата крепость Ясаръ-Калеси до с. Шаханджи до гр. Галацъ, не е възможно, защото това мЪсто
Кале Юртлукъ (Шаянъ-кая и др.) и къмъ голъми- е много далечъ отъ разклонението въ ржкави
ГБ извори, които еж били причина за основаване
(50 км.) въ сравнение сь Исакча (20 км.), и осна гр. ЯЬпКиз, гдето въ сражението съ Готитъ
венъ
това дъсниятъ брътъ на Дунава отъ гр. Ма(251 сл. Хр.) е падналъ имп. Деций, и презъ гр.
чинъ
до гр. Исакча, заради широкия мочурливоТгорасит Т г а Ь т (Адамъ клисе) и презъ сръдата
езеренъ
теренъ, е недостжпенъ.
на северна Добруджа, гдето еж били отпосле по
Отъ
похода на Дарий между Балкана и Ду
строени градовете СИтегит (с. Пантелеймонъ) и
1Ь!<1а (Руска Слава), и презъ местото, гдето Яспа- нава не еж останали никакви паметнаци.
Въ това отношение еж интересни две плочки
рухъ е построилъ лагера Онгълъ до с. Николицелъ,
съ релйефи на тракийски конници, намерени въ
за гр. Исакча на Дунава.
гр. Варна, съ надписи, въ които се споменува „ХеПовече данни срещаме у Херодота за место
росъ
Манимазосъ" (публикувани въ списанието на
то, гдето е билъ построенъ мостътъ на р. Истъръ
Морски
Сговоръ); пръкорътъ „ М а ш т а / о з " обяс
(Дунавъ): 1\/.89. Дарий е заповъдалъ на йонийцитъ
нява
проф.
\Д/. Тотазспек съ персийски думи, кои
да отпжтуватъ по Понта за р. Истъръ и като стигнатъ тамъ, да построятъ мостъ на ръката и да го то значатъ „красивъ и великъ". Подобни качества
чакатъ. Флотата водила йонийци, солийци и хелес- срещаме за Дарий, въ надписа, който е билъ възпонтийци. И тъй войниците съ корабите минали дигнатъ отъ сжщия, до изворитъ на р. Теага (найпокрай Кианситъ и отпжтували право къмъ Ис добриятъ и най-красивиятъ).
Не е изключено, прЪкорътъ на новия Вар
търъ, а следъ това плували два дена пжть отъ мо
рето нагоре по реката; на тъсното мъсто на ръ ненски герой, да има връзка съ Дария, който е
ката, дето тя се раздъля на ржкави, войската по билъ обожественъ въ стария градъ Одесосъ. Нъстроила мостъ (1У.07) Когато Дарий, заедно съ па ма съмнение, че Одеситанцитъ, сънародници съ
шата си войска, пристигналъ до р. Истъръ, преми- йонийцитъ въ Дариевия походъ, които наблюда
начи я всички, и Дарий заповъдалъ на йонийцитъ вали отъ своите брегове великолепната флота на
да развалятъ моста и да го последватъ по суша Дарий, пжтуваща отъ Босфора за Истъръ, и кои
то еж следили съ особено внимание и интересъ
заедно съ войската отъ корабите.
Съгласно горните сведения мостътъ е билъ Дариевия походъ на западъ отъ гъхното землище,
построенъ на западъ отъ разклонението (до поста еж имали особени симпатии къмъ великия пер
- Чаталъ между гр. Тулча и Исмаилъ). На западъ сийски царь, който е оставилъ най-славни спомени
отъ разклонението дъсниятъ брътъ на Дунава е въ тези страни. Подобно нещо виждаме и при
достжпенъ само до гр. Исакча, гдето северните понтийския царь МпЬга^агез, на който портретътъ
разклонения на северодобруджанската планина се се среща върху царския типъ на монетите отъ I
допиратъ до Дунавския брътъ (групата около Ве- вЪкъ пр. Хр. на гр. Одесосъ, вмъсто образа на
зиръ-тепе). На северния склонъ на групата се на- бога Херакла.
миратъ развалини на римския градъ Йоуюс1ипит.
Да се търси връзка на Мадарския релйефъ
На срещния лъвъ брътъ на Дунава отъ северъ се съ похода на Дарий, би било прибързано.
спуска къмъ югъ единъ отъ севернитъ буджаци
Дарий не е постигналъ цельта си, да покори
— Сатуновски — между крайдунавските езера Ка- Скититъ, които, разсърдени на царя, още въ 495 г.
гулъ (пападно) и ЯлтуХъ съ Кугурлуй; до южния пр. Хр. нахлуватъ до Херсонесъ (Галиполски по
край на* буджака, езерото Карталъ разцепва низ луостровъ) да отмъщаватъ. Скитите еж минали и
кото възвишение на буджака на западния клонъ на десния брътъ на Дунава и заселили една часть
до с. Карталъ и на източния, почти равенъ, до отъ Добруджа, която е била обърната отпосле въ
мънастира Св. Ферапонтий, отдалеченъ 2 км. отъ провинция Малка Скития.
Д-ръ П. Гочевъ.

НЪКОЛКО СТРАНИЧНИ ИЗЪ ГЕОЛОГИЧНОТО МИНАЛО НА ЧЕРНО МОРЕ.
Очертанията на континентите, океаните и мо- геолозите постепенно разясняватъ картината на
ретата въ миналитБ геологични времена не еж разпределението на сушата и водата презъ раз
били такива, каквито еж сега. Чрезъ изучаване на личните периоди отъ земната история.
утайките които еж оставили н%когашнитъ морета,
Още въ твърде отдавнашно геологично ми-
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нало—презъ палеозойската ера—е сжществувало образувало Егейско море, което е било въ връзка
едно сръдиземно море, което е обхващало гра съ Средиземно море. Силно солените води на
мадно пространство отъ Азия презъ Европа чакъ последното презъ Дарданелския проливъ, който
до Америка. Това море, или по точно този среди се образувалъ тогава, нахлули въ Мраморно и
земноморски океанъ, който е просжществувалъ оттамъ въ Понтийско море. Понтийското море
много дълго време, е известенъ въ науката подъ се осолило, водите му се издигнали, и така се
името Тетисъ. Още въ началото на третичния пе- получило сегашното Черно-море.
риодъокеанътъ Тетисъ се е простиралъ отъ Сръдна
По-големата часть отъ животните, които на
Америка чакъ до Индия и Зундскитъ острови, селявали Понтийско море, не могли да понесатъ
като е заливалъ Южна и Сръдна Европа, Сахара, солената вода на Средиземно море и масоЕО из
Египетъ, Мала Азия, Персия и други страни. Го- мрели. Отъ разлагането на труповете на тия орга
лтзма часть отъ България тогава е била подъ вода. низми въ дълбочините на морето за почналъ да
»Въ втората половина на третичния периодъ, вслед се образува съроводородъ- отровенъ газъ съ ми
ствие на движения на земната кора, въ Европа еж ризма на развалени яйца. ВследстЕие на това
станали големи промъни въ очертанието на су никакви животни не могли да проникнатъ въ дъл
шата. Морето се разкжсалс, появили се много
боките части на морето. Образуването на съро
заливи и самостоятелни басейни, а днешното Сре
диземно море може да се смъта като ослатъкъ водородъ продължава и сега за сметка на ЖИВО
ТИНСКИТЕ останки, които непрекженато падатъ на
отъ Тетисъ.
дъното. Черно море не може да се освободи отъ
За насъ представлява особено голъмъ инте- този газъ, защото липсватъ вертикални движения
ресъ така нареченото Сарматско море, което е на водата, не може да става вентилация, т. е.
било затворено, т. е. не е имало връзка съ океана, долните пластове на водата не могатъ да се из
и се е простирало отъ Виена чакъ до източните кача тъ на повърхностьта. А това се обяснява по
брътове на Аралското езеро. Утайки отъ този го- следния начинъ. Водата, която приижда отъ Сре
лЪмъ басеинъ се сръщатъ и у насъ — въ северо диземно море е силно солена, затова е по-тежка
западна и въ източна България. Варовиците, които и отива въ дълбочините, кждето се насища съ
покриватъ Франгенското плато и Южна Добруджа стзроводородъ. Повърхностниятъ пластъ вода на
еж сарматски. Сарматски пластове има и на за- Черно море е слабо соленъ, защото постоянно
падъ отъ с. Галата (Варненско), с. Св. Власъ (на приижда ГОЛ-БМО количество пръхна вода отъ ре
западъ отъ носъ Емине), Месемврия и Анхиало. ките, главно отъ Дунавъ, Днестъръ, Бугъ, ДнеВъ скалите, утаени въ Сарматското море, се ертз- пъръ, Донъ и Кубанъ. Тази вода е по-лека, затова
щатъ вкаменени останки отъ животни (най-вече не може да премине въ дълбочините, а по повър
черупки отъ миди и охлови), които еж живеели хностьта на морето се изтича презъ Босфора въ
презъ сарматско време. Оттамъ се дохожда до Мраморно море. А средиземноморската тежка
заключението, че водата на Сарматското море е солена вода, както видехме, отдолу тече къмъ
била слабо солена, каквато е на Черно море.
Черно-море, като изпълва дълбоките места. Въ
Босфора се наблюдаватъ две течения: горно—отъ
Впоследствие Сарматскиятъ басеинъ започЧерно море къмъ Мраморно, съ слабо
со
налъ да намалява, а водата му все повече се
лена
вода,
и
долно
—
отъ
Мраморно
къмъ
Черно
опреснявала, тъй като въ него се вливали големи
р^ки, а връзка съ солени морета не е имало. За море, съ силно солена вода.
падната му часть се разкжсала, образували се
Значи въ Черно море могатъ да се разлиезера, които станали напълно сладководни и съ чатъ два пласта. Водата отъ горния пластъ (до
време изчезнали. Тогава и въ България е имало 200 м. дълбочина) е слабо солена, богата на кисмного големи езера. Напр. Софийско поле и Тра лородъ, и въ нея има животъ. Отъ 200 м. надолу
кийската низина представляватъ дъна на тогавашни водата е по-солена и съдържа се Р оводородъ, за
езера. Източната часть на Сарматското море се това тамъ животътъ е невъзможенъ. По тази при
разделила на два големи басейна — Каспийски чина Черно море е слабо населено, въ сравнение
(източенъ) и Понтийски (западенъ).
съ други морета. Отъ 200 м. надолу то е „мъртво".
Понтийското море е било приблизително на Животъ.има покрай бреговете, и въ открито ме ре
мйстото на сегашното Черно море. Водите му само въ повт рхностнитъ пластове.
отначало еж били по-високи отъ тия на послед
Следъ свързването на Черно море съ Сре
ното, но тъй като Понтийско море постоянно е диземно, за което стана дума по-горе, некои сре
намалявало, нивото му е дошло подъ днешната диземноморски видове животни еж навлезли презъ
повърхность на Черно море. Сжщевременно и проливитъ въ Черно море,.и еж се приспособили
соленостьта на водата е ставала по-малка. Всичко КЪМЪ М-БСГНИТБ УСЛОВИЯ.
това е било установено отъ руските черноморски
Въ неотдавнашно геологично време, вьроятьо
експедиции, които намърили на една значителна
дълбочина по дъното на морето, навжтре отъ въ ледниковата епоха, Арало-Каепийскиятъ ба
брътовет-Ь, черупки отъ крайбрежни организми, и сеинъ се е свързалъ съ Черно море презъ Мато отъ такива, каквито сега не живеятъ въ Черно ничекия проливъ и Азовско море. По този п*ть
море. Те еж характерни за по-слабо солени води. некои средиземноморски видове животни, които
Понтийско^море е било свързано чрезъ про издържатъ по-пр-Ьсна вода, еж проникнали чакъ въ
ливъ съ Мраморно море, което е оило сжщо Каспийско море. Впоследствие Арало-Каепийскиятъ
твърде слабо солено. Дарданелскиять проливъ не е с-асеинъ е започналъ да намалява, водитъ му се
сжществувалъ;* а на мъттото на Егейско море е понижили връзката съ Черно море се прекженалв,
било суша. Въ началото на най-новия геологиченъ и накрай басеинътъ се разкжсалъ на Каспийско
море, Аралско езеро, и други по-малки езера.
периодъ е настжпила една твърде важна промъна
Сега
нивото на Каспийско море е съ 26 м. поВследствие постепенно хлътване на сушата се
низко отъ това на Черно мере.

ВАРЛйЮ^
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Каква е бждещата сждба на Черно-море,
ние не знаемъ. Разбира се, то нъма да остане
въчно въ сегашния си видъ. Пром-вни ставатъ

постоянно, но ние не ги забелязваме, защото Г Б
еж твърде бавни. Човъшкиятъ животъ е само
единъ мигъ отъ живота на земята.

Нрхим. Иннокентий.

Т ХЕРМИНЪ ШКОРПИЛЪ (1858—1923).
Покойниятъ Херминъ (НегтепедНс!) Шкорпилъ е роденъ въ гр. Високо Мито (Чехия), на 8
февруарий 1858 година. Първоначалното си обра
зование е получилъ въ родния си градъ, а сръдното — въ класическата гимназия въ гр. Хрудимъ
и реалната въ гр. Пардубицъ. Следъ завършването
на ср-вдното си образование, презъ 1876 год. той
се записалъ студентъ въ природоизпитателния отДБЛЪ на Политехническия институтъ въ Прага, като
презъ 1878/79 год. сжщевременно и за такъвъ въ
университета въ сжщия градъ. Презъ 1880 год. е
следвалъ въ Лайпдигъ, гдето завършилъ своето
висше образование. Своята солидна научна под
готовка той е проявилъ още като студентъ. Тъй
презъ 1879 г. той .напечаталъ първия си наученъ
трудъ върху метеоригБ въ Чехия.

Следъ завършване на своето образование, той,
въпреки всички добри условия да остане на служ
ба въ отечеството си, не пожелалъ това. Негориятъ
погледъ билъ отправенъ къмъ току-що новоосво
боденото Княжество България, гдето се чувству
вала гол-вма нужда отъ учители, които съ своите
познания да поставятъ българското учебно дъло на
нуждната висота. Такива именно учители, презъ
първигв години следъ н а ш е т о освобождение, дой
доха у насъ главно отъ Чехия. Единъ измежду пър
вигв такива е билъ и покойниятъ,Херминъ Шкорпилъ.
Той пристигналъ въ България презъ 1880 год.
и се установилъ да живЪе въ гр. Габрово, за да
изучи българския езикъ. Въ разстояние на шесть
месеца той усвоилъ езика доста добре и билъ вед
нага назначенъ за преподаватель въ пловдивската

гимназия по естествените науки. Впоследствие учителствувалъ въ Сливенъ, София и Русе. Както въ
Чехия, така и въ България, той се е занимавалъ
съ естествознание, като е събиралъ материали по
ботаника, които изпращалъ на проф. Веленовски.
Последниятъ ги издава въ голъмото СИ съчинение
„Флора булгарска" и допълненията къмъ него. Дру
ги негови монографии еж: Природни богатства въ
ц-влокупна България, две издания (1882 и 1884 г.);
Геоложка карта на Южна България (1882 г.); Вър
ху пловдивската флора (1879 г.).
Наедно съ Проф. Тоула, известенъ геологъ,
двамата еж пжтували изъ България, следъ което
Херминъ написалъ една геоложка студия, обнарод
вана отъ казания професоръ.
Макаръ че по специалность той да е билъ естественикъ, обаче ималъ голъмо влечение и къмъ
археологията, въ която область е работилъ наедно
съ брата си Карела. По-специално той се е зани
мавалъ съ предисторията.
Тукъ му е мъстото да упоменемъ, че цълото
семейство Шкорпилови, майката на които, родена
Иречекъ, е била сестра на бащата на известния
български истррикъ Иосифъ Константинъ Иречекъ,
внукъ на Павелъ Шафарикъ, има особна наклонность къмъ археологията и музейното дъло. Отъ
8-ГБ братя, петима еж се посветили на археоло
гията. Единиятъ е билъ въ Керченския музей (въ
Кримъ), другиятъ — въ Пилзенския, третиятъ — въ
родния си градъ Високо Мито, а Херминъ и братъ
му Карелъ създадоха варненския музей. И четирмата първи еж вече покойници. Последнигв двама
пребродиха България надлъжъ и наширъ за изу
чаването й въ археологично, географско, исторично
и етнографско отношения, като написаха и изда
доха, ПООТДЕЛНО И наедно, редица монографии. Въ
една отъ тъхъ, — „Паметници изъ Българско";— на
печатана презъ 1886 г., ясно опредълятъ, въ увода
й подбудителнитъ причини за обнародването на
ГВХНИГБ изследвания: „Почваме издаването на Нашитъ по-нататъшни изследвания, като имаме един
ственото желание, щото паметницитъ изъ Българ
ско да подействуватъ: за пробуждане на поштание
къмъ роднигпгь старини, които ся. непоср/ъдствени
свидетели на народната история и народното сжществуване,.,"
Презъ 1904 г. Херминъ Шкорпилъ идва въ
Варна като преподаватель въ мжжката гимназия.
Тукъ той учителствува само две години. Презъ 1906
год. той се пенсионира и всецъло се предава на
своите научни занятия въ областьта на естествознанието, археологията и музейното дъло, като
обезсмърти името си съ уреждането на варнен
ския музей, който, съ СВОИТЕ богати сбирки и известность на цълия културенъ свъ ъ, е живъ паметникъ на неговата неуморна и безкористна на
учна и обществена дейность.
Въ Варна покойниятъ намира по-щастливи
условия за научна работа, отколкото въ градоветъ,
гдето е билъ по-рано. Тукъ заварва една сръда,
начело на брата си Карела, която се въодушевява
отъ идеята за запазване на старините. Тукъ още
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презъ 1888 г. е било поставено началото на една
сбирка, а презъ 1901 год. е било основано и Ар
хеологическо дружество. Тъй основаното дружество
е чувствувало необходима нужда отъ единъ вещъ
ржководитель и популяризаторъ на неговите идеи.
Такъвъ именно то намерило и въ лицето на по
койния, когото и избрало презъ 1906 год. за свой
председатель. Освободенъ вече отъ учителство, покойниятъ всецъло се предава на музейното д%ло
и книжовна дейность. Твърде много е работилътой
върху историята на нашия градъ. Многобройните
бележки, които е оставилъ, особено за презъ епо
хата на нашето възраждане тукъ, събирани лично
отъ него отъ живи още дейци, красноречиво говорятъ, колко много се е интересувалъ за минало
то на нашия градъ. Отчетите и известията на Вар
ненското археологическо дружество,- съдържащи
ценни материали за града и окржга отъ всъкакъвъ
характеръ: история, археология, география, етно
графия, геология и пр., еж негова рожба.
За да направи общедостжпна идеята, отъ какво.
голъмо значение еж старините, подвижни и непо
движни, нъми и словесни, за миналото на нашия
край, ние виждаме покойниятъ да държи възторжени
речи по градове и села въ окржга, да влиза въ
тъсно съприкосновение съ неговитъ жители и черпи
отъ всички ония сведения, тъй необходими за на
шето минало.
Въ резултатъ на тая му усилена дейность, му-:
зейнитъ сбирки постоянно растБха и Варненскиятъ
музей спечелва авторитетъ на най-голъмъ наученъ
институтъ въ Източна България.
, Многобройните научни трудове на покойния
му създадоха име на ссесвътскг известность. За тия
му трудове,той бъ избранъзз действителенъ членъна
Природоизпитателното дружеството въ Петроградъ,
Нлиса Мюллеръ-Нойдорфъ.

на Лрхеологичния институтъ въ Виена, на Импера
торското дружество за история и древность въ
Одеса, на Българския археологически институтъ и
за почетенъ членъ на музея въ родния му градъ
Високо Мито.
. Покойниятъ притежаваше ръдки духовни ка
чества. Благъ честенъ, безукоризненъ, смиренъ, трудолюбивъ и общителенъ съ всички обществени сръди, той остави най-добри спомени на ония, които
го познаваха. За голямо, обаче, съжаление, когато
тръбваше още да поживъе, за да работи въ поле
то на науката той преждевременно склопи очи на
23 кгний 1923 год., презъ време на ржководене го
дишното събрание на археологичното дружество,
като неговъ председатель.
Тъй завърши своя животъ Херминъ Шкорпилъ, който напусна на младини своето отечество,
.дойде въ България веднага следъ освобождението,
учителствува въ разни градове, и най-после се за
сели въ гр. Варна. Цълия си животъ той посве
ти за изучаване на нашето отечество, което бъше
станало и негово.
Неговитъ тленни останки, споредъ неговото
желание, се погребаха въ Джанаваръ тепе, непо
средствено до разкопките на древната христианска
църква, гдето, подъ олтарната часть, се откри скжпоцениятъ реликвиаръ. Надъ гроба на покойния
археологическото дружество е издигнало единъ
скроменъ мраморенъ паметникъ, въ видъ на ко
лона, въ знакъ на дълбока признателность съ след
ния надписъ:
.
Х е р м и н ъ Ш к о р п и л ъ 8.11.1858 г.—23Л/1.1923 г.
Отъ варненското археологическо дружество.
Д варненската градска община, въ негова паметь, е нарекла улицата гдето се намира неговата
и на брата му кжща — ул. „Херминъ Шкорпилъ"

ГОРХЪ ФОКЪ.
На 3. Май стана спусканею
въ морето на новия учебенъ платнохоцъ на германската марина
„ГОРХЪ ФОКЪ.,,

Кой беше Горхъ Фокъ? На кого се указва
честьта, да се назове съ името му новиятъ и единственъ учебенъ плзтноходъ на германската мари
на? Едно име, което требва дълбоко да се впише
въ душите на младото поколение.
Горхъ Фокъ, чието име днесъ е известно въ
цЪла 1 ермания, бъше простъ морякъ, който падна
въ морското сражение при Скагеракъ. И днесъ
още Германия съжалява за преждевременната му
смърть, която тури край на единъ многообещаващъ животъ. Защото Горхъ Фокъ бъше единствениятъ модеренъ морски писателъ въ Германия
които съ пламтящо чувство излъ своята обичъ
къмъ хубостите на морето и на стихиите, които
го вълнуватъ. Може да се каже. че никой не е
познавалъ толкова добре поетичните настроения
на морето като него. Книгите му еж изразъ на
неизразимъ копнежъ къмъ морето, и този копнежъ направи отъ скромния младежъ голъмъ
писатель.
Сждбата б е решила само детството и юно
шеството му да бждатъ щастливи, именно въ непос
редствена близость съ морето. Баща му бъше рибарь
които прекарваше повече време на морето, откол
кото на суша. Обаче младежътъ скоро б е принуденъ да си изкарва прехраната въ търговски

ч

кантори, градове, кждето нъма мора, и нито соле
ната миризма на морето, нито вълнитъ и вътъра,
които ги гони. Изглежда, че именно това време,
прекарано далечъ отъ морето, е създало отъ
Горхъ Фокъ големия морски поетъ, макаръ че
тогава още нищо не б е писалъ.
Едва, когато се връща пакъ на обичното
море, когато вижда наново ръката Елба, Хамбург
ското пристанище, и безкрайното огледало на
водата, започва творчеството му, всички тъзи изобилствуващи чуетва, потискани дотогава, се изливатъ като буенъ потокъ и намиратъ изразъ въ
първата, му книга „Шуленкриперъ ундъТунгенкинперъ която веднага пожъна голЪми успехи.
Това беше въ 1910 год. Скоро последва
романътъ, „Зефартъ истъ нотъ* (Тръбва корабо
плаване), които е истинско майсторско произведе
ние. Въ него отъ всичко лъха морскиятъ въздухъ,
всичко излжчва безкрайната ширина на морето и
предъ насъ се простира гладката повърхность на
низината, кръстосвана отъ бентове и канали.
всичко това е дадено съ особена хубость, нЪжна
и силна сжщевременно, и хората, които живъягь
тамъ.сж едни и същи, тихи и мълчеливи, но силни
вжтрешно, навикнали на борба съ стихиите, нави
кнали да даватъ жертви и чакащи деня, когато
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Германския военемъ учеоенъ корабъ Торхъ-Фокъ."

щедойде ТБХЧЧЯТЬ редъ. Да умратъ за морето, въ
морето, това е молитвата на ВСЕКИ морякъ, и ни
ВСБЧИ ЧОЗБКЪ отъ крайбрежието срамно би било,
да затвори очите си за въченъ сънь на суша,
когато морето шуми своите мелодии пръдъ про
зорците му.
И на човека, който описва така горещо
страданията и радостите на морския животъ, и
който стана най-добриятъ тълкователъ на север
ното море, още дълги години е писано да се от
каже отъ морето, да изпълнява търговски служби,
които по никакъвъ начинъ не могатъ да го задоволятъ. И войната още повече го отдалечи отъ
неговата стихия, той е изпратенъ на сръбския

фронтъ, кждетоучаствува въ тежки боеве. По-късно
обаче успъва да бжде смъненъ и командированъ
на кръстосвача „Висбаденъ," само няколко сед
мици пр^ди Скагеракския бой. Това именно е
трагиката въ живота на Горхъ Фокъ: когато найросле се изпълни копнежътъ на живота му, на
последния биде туренъ край... Това, за което б%ше
блънувалъ Ц-БЛИ тридесеть години —сждбата му
даде само за няколко седмици. Но и смъртьта
не му даде желаното. Морето не го погълна за
винаги^ а трупътъ му билъ намЪренъ и погребанъ
на едно малко шведско островче Щенсхолменъ,
заедно съ няколко негови бойни другари. Яла мо
рето шумн край гроба му непрекжснато, безкрайно...

Весела Страшимирова.

мостъ нядъ
Павелъ стоеше въ своята кабина. Подпрълъ
глава на ржка, той блуждаеше съ погледъ, който
възкресява миналото.
На кораба беше съвсемъ тихо.
Параходното сърдце биеше равномерно. Морето заспиваше подъ дъжда на октомврийското небе.
Въ зеленигв очи на Павелъ трепна лжчъ:
само една нощь го дълъше отъ родната земя. И
тревожната радость на скитника, който се завръща,
заливаше сърдцето му.,

ОКЕЯНЯ.

Миналото се разгъваше предъ него въ змиевидни лжкатушки, и споменътъ се плъзгаше по
капризните завои, които отвеждатъ къмъ неочаквани кръстопжти: тамъ, дето сме оставили частица
отъ себе си, разпилели благоуханието на една
радость и сълзите на една скръбь.
Но имаше единъ часъ, надъ който сърдцето
му и следъ толкова години простенваше. Той стоеше
съ майка си въ кжщи. Дъждътъ пъеше въ капчука както и сега.Тогава дойде вестьта за смъртьта

нела съ бели и сини ръзки, стоеше единъ високъ
русъ мжжъ- въ бели дрехи, съ широки очи, въ
които свтзтътъ отразяваше своите разнообразни
картини.
Много страни преброди Павелъ. И корабъть
се превърна на неговъ домъ. Мистичната красота
на северно/о сияние, знойниятъ полъхъ на юж'
НИГБ нощи, силуетите на градове, които се издигатъ изъ вълните... Вечерь, когато на кораба свет
ваха ламбитъ.той виждаше като на екранъ, какъ
се запалваха единъ следъ другь всички фарове
по св^та. На хиляди градове светваха прозорците,
задъ които се изнизваха часоветЪ на непознати
нему сжшества.
,
:
Вс%ки единъ запаленъ прозорецъ въ нощьта
му нав-вваше ми.сълЬта за н%що далечно, отми
нало, за уютностьта на родния домъ.
А когато сутринь моряците миеха и лъскаха
кораба, не беше ли чудно, че по всички части на
свЪта милиони сжщества се пробуждаха и започ
ваше день на работа: въ нЪкоя кантора малка
машинописка удря клавишните на пишещета ме>
шина и мечтае, може би, за луксъ и удоволствия.
Ученикъ накрйвилъ фуражката, върви съ
оная важность, която е присжща само на наймладите.
ВинчоветЪ започватъ да п-Ьятъ по кейовете.
Автомобили се носятъ по шосетата, змията желЪз*
ница б-вга по релсите. Отъ югъ до северъ и отъ
изтокъ до западъ свЪтътъ живЪе, земята кипи
отъ шума на работа и трудъ.
А въ това време, по океаните се плъзгатъ
Р. Камчия подъ сводъ отъ дървета всрЪдъ девственъ Л-БСЪ.
кораби по своите невидими пжтища, които се
Фот. Бончо Карсттяновъ.'
пресичатъ въ красиви линии.
на баща му—войникъ презъ големата война. Не
И ако половината отъ тия кбраби потънагь
следъ много и майка му умр-в. Павелъ остана самъ.
Когато свърши гимназия, той се огледа нао
коло си. Всичко б е мрачно тукъ, защото напом
няше смъртьта. Немаше вече война, но черниятъ
крепъ обвиваше много врати. Земята нав-вваше
тжга.
И Павелъ реши: ще замине. Св-Ьтътъ е широкъ и ще го погълне. Но той нЪма да се даде
Тъй лесно, н-Ъма да -се предаде. И той изопваше
младата си снага, и една черта се появяваше
между веждите му.
Единъ прол"Бтенъ день, следъ като занесе
върху гроба на майка си за последенъ пжть нар
циси — нейното любимо цвете, той отплува съ
единъ корабъ, дето постжпи като юнга. Сиракътъ
Павелъ нямаше нищо, което да го обвързва
съ сушата. А тамъ надъ вълните хоризонтътъ се
отдалечаваше всеки мигъ и го викаше* следъ
себе си.
Една година скитане, и той попадна въ Америка — страната на детските му сънища! Скоро
. той работеше въ една мина. И учеше. Така единъ
день той получи диплома по инженерство. Наново
пжтьтъ къмъ свт$та се разкриваше предъ него.
Когато първиятъ приливъ на радостьта отмина,
той 6% обхванатъ отъ внезапна тжга. Почувствува
се като отломка, изхвърлена на непознатъ брЪгъ.
Всичките сили той б е ш е подчинилъ на една цель.
Сега имаше два пжтя. Единиятъ отвеждаше къмъ ро
дината. Но тамъ никой не го очакваше. Тогава
замахна съ ржка. Скитникътъ надви. Павелъ си
намери работа на единъ презокеански параходъ
и н-ввгашниятъ юнга пакъ ожив"Б. Вместо юно
Р. Камчия непосредствено до устието й.
шата, който носеше на силните си плещи фла
Фот. Бончо Карастояновъ-
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отнесени отъ буря, другите кораби ще вървятъ по
своя пткть отъ бр"Бгъ до бр-вгъ, отъ пристаниш.е
до пристанище...
Патзелъ отваря кръглото каютно прозорче.
Въ Д-БВО тъмнее странджанския бръгъ—родината
е близо. Това е вече тя. И сърдцето му забива
силно, защото презъ тия десеть години, които
прекара вь чужбина, той запази спомена за род
ния домъ. И между белия гредъ, който спи въ
извивката па залива каю бисерно зърно ьъ своята
черупка, и скитникътъ—нздъ тая бездна стъ вода,
която ги разделяше, се простираше единъ нееидимъ мостъ, който свързваше. По таинственъ.пре
даватели достигаше . до него викъть на родната
земя. Или, може би, това бЬше майката, която.
искаше да чуе до гроба си "твърдите стжпки на
сина, който е вече м я ж ъ . . .
.
ч .Въ свьжото утро слеаъ дъжда, небето се си
нееше съ избнстрена д> /:бочине.. .
.
Тънката линия на познатия полуостровъ из
пъква предъ о-ште на Павелъ. Ето града,а задъ
него все още зелени лозята.
Когато Павелъ скочи на . кея, той се огледа.
Всичко му б"Ьше така познато! Като че. времето
6 Б спряло презъ тия десеть години тукъ! Всичко
може „да се промени,само пристанището си остава
неизменно.
И той се запати къмъ града. Кжщиттз отъ
двете страни на улицата, бехо все сжщитъч Ето
голямото кафене, задъ чиито стъкла мжжеттз
пиятъ утриното си кафе.
. Изведнъжъ Павелъ се спре. Той не знаеше,
кжде да отиде. И той почувствува една болка,
която не знаеше по-рано: да бждешъ чужденецъ
въ родния си градъ Мина покрай една цвтзтар

Г"*1""

На устието на Камчия. Стариятъ рибарь Ермолай предъ
колибата си.
Фот. Бончо Карастояновъ.

ница. Купи б%ли хризантеми.
Когато влЪзе въ гробищата, Павелъ неволно
приведе глава, и стжпките му станаха предпаз
ливи.'И той, който беше жйвтзлъ на море, съ ри
тъма на параходната машина, бъше обхпанатъ
отъ това странно мълчание, което цари само при
мъртвите. Това бтзше една градина, но тукъ не
играеха деца и не преминаваха влюбени двойки
или весели младежи. Листата на дърветата бъха
въ най-различни есенни бои: отъ бледо-зеления
до меднокафявия и златпожълтия. Павелъ намери
гроба на майка си, който беше обграденъ съ кра
сива желязна ограда: Дветъ дървета, които той
беше посадилъ преди деветь'години: борчето за
бащата, и брЪзичката за майката, сега б-вха из
раснали високи и буйни.
Павелъ сложи цветята върху гроб?. Поиска
му се да усети презъ пръстьта майка си. Той кол%ничи. Русите му коси паднаха върху лицето. Знаеше
ли скитникътъ да се моли?
'
'
Полъхна втвтъръ. -Листата на брезата треп
наха. Сякашъ въ тся трепетъ премина душата на
майката, която приветствуваше сина си...
Павелъ слезе къмъ крайбрежната улица. Ху
бавите к^щи, както и преди, гледатъ съ своите
прозорци къмъ морето презъ клоните на липите.
Не е ли той съвсемъ малъкъ? Дете, което тича
съ чанта на гърба, отъ училище къмъ кжши. Ето
к ж щ а т а и м ъ . Ето балкона. Тамъ ще се покаже
майка МУ. Ще го извика:
•

ВсрЪд.ъ шуоракитЪ-и тръстиките на Камчия.
Фот. Б о н ч о Карастояновъ. '

л

•— П а в л е ! -

И той повпига нагоре очи, като че ей сега
ще му се мерне стрсйниятъ снлуетъ на една бледна
руса жена...
Кжщата б е ш е купена въ надзечерието на
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неговото заминавайте бть единъ прияТель на баща
му. Да, Павелъ имаше бамб гр^бба на майка си.
Една кждрава чернокоса гла'в*а надникна
празъ прозореца.
,.
Павелъ я позна. Товй беше дете, кйгатб тбЙ
замина. Й както нЪкбга той извика:
— Лияна1
Момичето следъ мигь му отвори вратата. Й
то$ се* ИШйФл следъ нея въ широката трапезария
съ стъклена веранда къ-йъ морето;
— Язъ веднага те познахЬ, говореше Лияна,
и веднага се поправи, да, познахъ ©и сжщия,
както сте на портрета.
Значи той не беше чужденецъ. Имаше кой
да го познае, да го помни.
Чувството на самота се стопи. И скоро че
лото семейство се насъбра около Павелъ. Месецъ
изтече; бткакто е на гости тукъ. Лияна беше по
вечето време п^й НегО. Тя го караше да й раз
правя своите преживелици, й докато задъ стък
лата светваха фаровете и сдрачътъ покриваше
лицата имъ, Павелъ възкресяваше предЪ очите й
далечните видения на своята младость.
Когато Лияна не бЪше при него, той чуваше
смиха или пЪснигЪ й. Защото Лияна бвше най-жиз
нерадостното момиче, което срещаше въ живота си.И
най-прекрасното въ нейното почти детско лице беше
усмивката й. Когато виждаше тази усмивка, Павелъ
. не можеше да не се усмихне самъ. Защото Лияна
криеше въ себе си редкия чаръ да развеселява
всичко наоколо си.
Павелъ беше срещналъ много жени. Но въ
бързите и м-Ънливи пейзажи тЬхнитЪ образи се
плъзгаха като прекрасни, но мимолетни видения.
Отпускътъ на Павелъ изтичаше. Той треб
ваше да отпжтува. Параходътъ, на който рабо
теше, пристигаше следъ неколко дий въ Цариградъ, и оттамъ щ^ше да поеме къмъ Индия.
Беше една отъ, тия есенни вечери, когато
луната
грЪв
презъ
булото на
прозирни,
облаци, морето е неподвижно и тишината успо
коява. Лияна и Павелъ стоеха на бр-Ьга. Гледаха
силуетите на рибарските лодки, които се завръ
щаха. Понадалече бръмчеха моторници.
Тогава една красива пъхень, подета на два
гласа отъ лодките, се издигна. МладигЬ гласове
на рибарите се сливаха въ единъ мощенъ акордъ
подъ разсеяната светлина на луната.
Павелъ имаше усещането за н-*зщо недейст
вително, фантастично хубаво. Ще се повтори ли
тая есенна вечерь съ нейната меланхолична кра
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сота. Я песеньта на рибаритЪ ид-Ъше до тЪп,
Т е пееха за любовьта. И не б е ш е ли чудно, че щ
силни момчета изливаха въ такива мечтателни
тонове своята душа? И Павелъ се вид-Ь пакъ сащ
на парахода. СрЪдъ непознати пжтници, бея
ехото на родна речь. Да остане тукъ? Нима м5
жеше? Пжтищата по морето го оплитаха. То'
беше тБхенъ пл%нникъ. Тогава?... И той погледи
Лияна. Лицето й на лунната светлина му се стор
много бледно. Очите й светеха странно; сякаш
въ ГБХЪ имаше сълзи. За пръвъ пжть Лияна бещ
тжжна. Тогава той виде това, което устните йм
казваха, но очите й признаваха: тя го обичаии
Лодките се скриха задъ вълнолома. П-всеньп
замлъкна. Остана морето предъ т*зхъ съ тая фац
тастична лунна св-Ьтлина и б^литЪ призраци
вуали на неподвижните облаци. И гледайки ток
бледно лице, съ очи, които му избегватъ, тй
разбра, че я обича.
...Неколко дни, откато тЬ еж на параход!
Като буйно цвете, израсло на много слънщ
блести Лияна. Лицето й, подвижно като музии
отразява блъхъка на усмивката й. Я Павелъ е горда
отъ тая красота, която е вече негова.
Той вижда Лияна да иде къмъ него. Прв
лтзтно благоухание се носи отъ нея. Висока, 0
тая горда глава отъ буйни коси, съ тия черни очк
които гледатъ съ своя примреженъ погледъ, Лияя
спира до него, и тогава му се струва, че едй
весела птичка е кацнала на мачтата и пЪе и чу
рулика щастлива, че усеща крилата яки и млади
а просторътъ широкъ ипримамливъ. Лияна се де
косва до рамото му. Тя иска да му каже само, чей
обича. И докато лампите на парахода се запалвал
Лияна казва съвсемъ полека:
— Колко чудно нали, и тамъ сега се све*
рява. Яко ти не беше дошълъ, азъ щЪхъ да о
стоя въ моята стая, или цгЬхъ да се разхождаясъ Н-БКОЯ приятелка.
И очитЬ й оставатъ устремени на север!
къмъ невидимата родина. По невидимия мостъй
спомените душата преминава на родния брътъ.
— Лияна, ти си много далечъ отъ мене, кая
Павелъ полека.
— Прости! Изведнажъ той взима погледа {
задържа го дълго, близко.
— Колко е чудно, че се обичаме, казва ЛияШ
Гласътъ й звучи като пъхень.
ГОЛ-БМИЯТЪ параходъ се плъзка по вечернои
море.

Ем. Г. Мутафовъ.

МОРЕТО ВЪ БЪЛГЯРСКИТЪ НЯРОДНИ УМОТВОРЕНИЯ.
достй, надеждите и разочарованията си. „НарI. ,
Въ своето многовековно сжществуване бълга нитЬ п%сни еж показалка за степеньта на умен»
рите не еж преставали да се стремятъ къмъ мо ното развитие на народа и огледало на негорето, обаче упорито е била отблъсвана българската животъ.. въ гЬхъ е овЪков%ченъ живота му" \_
държава отъ него, защото въ нейната жизнена Миладинввъ---в'ъ—предговора—на~еборника" ~си " й
сила не можало да не вижлатъ новъ и страшенъ бълрарски*народнй—тгЬсни). По тЪхъ може да
съперникъ за господаруване надъ морето. При това определи духовниятъ ликъ на народа, негое
положение се е формиралъ народниятъ ни битъ, жизнена и творческа сила, правото му за сжт както се е отразилъ той въ нашите народни умот вувание като отдЪлна политическа единица, а сг..
ворения. Когато ЧОВ-БКЪ разгърне сборницит-Б съ и правото му да завлад-Ье земя и море.
народни пЪсни, предъ него се открива цЪлъ миръ
Единъ отъ блЪноветъ- и копнежитЬ на наш»
отъ бленове и копнежи, отъ болки и стремежи. Въ народъ е морето. Такъвъ си е билъ той и въ •
тия пъсни народътъ е изпЪлъ своит-Ь жалби и ра- налото, както това се е отразило въ устната
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:ловестность, която свидетелствува и за стремежите
на нашия народъ. Но това, че едва въ ново време
;ж записвани тия лъсни, е станало причина много
народни умотворения да изчезнатъ. Останали еж
по-вече такива, съ които българитъ-сж можели да
;е развличатъ въ неволнишкия си живстъ презъ
дългото двойно робство. Все пакъ единъ значителенеъ брой народни песни иматъ за мотивъ морето,
често омитотворявано.
„Не билъ се обзавелъ край морето така, чеда
го използува като източникъ на блага". Дко това
може да се каже за българската държава, не може
да се твърди за българския народъ йзцъло, толкози
повече, че българските славяни еж изпълнили Бал
канския полуостровъ, а съ лекитъ . си лодки еж
достигнали дори до островите (Срав. „Името—на
ББТто-море^^-от*--Лг-€тг"РазббЙниковът"--сп—Морски
СгозоргЛ,—с-о-д-и:н.а VI,—к-н-и~жк-а 3), даже на
островъ Малта, както се пъе въ една народна пъсень, по-свидетелствувадехрла.г..,Ст.. Н. Шишковъ
въ—статията—Билъ-яие.българинътъ морякъ й може
ли—да~бж-де-*такъвъ?" (сп. „Мор. Сгов.", г. VII!, кн.
5, .стрт 8)," какТсРсе"'*- вижда—това и въ народната
п-ъсенБ™№ 19 въ-сборника отъ-бълг.нар. ГГБХГНИ на
Нг-Бончевъ 1884 г., Варна).
Безпорно, българите еж заели отъ местното
населени» известни предания, но такива, които еж
съответствували на неговите разбирания и.чувства,
на неговия битъ. Напримъръ, ако българинътъ е
билъ чуждъ на плуването по море, нито би създалъ
песни, въ кои го да се вижда това, нито пъкъ биха
му правъли впечатление морските авантюри, нито,
най-после, би било морето за него митично сжщество,
което пази народнитъ нравствени устои, катето—ще
о&лсновл_дова_съ„лримери-отъ, нацлата^-устна - словестностБ~въ—втората-си-статия. Въ-^гази-ще посоча
лч^кои-битови-народни-песниг^стара истина е,- че
тия_наши«~пътни, - в ъ р е д а ^ н а битовите песни у
всички балкански.народи^-се.отличаватъ. по дълботината и богатството нЕГчувствата,,както и поизразителностьта си.„
^
Единъ истински бисеръ на нашето народно
творчество представлява една пъчгень, записана въ
Дебърско (Бр,- Миладинови: —.Българ." •' народни
П."Ьсни2-№-384г"Ст.**412),' кждето се казва, че момъкъ, изневъренъ отъ любимата мома, отива да
стане младокъ, юнга, „младо календжиче, младо
корабарче":
„Оти ке си одамъ младо калинджиче, 1 )
младо калинджиче, младо корабарче".
По-нататъкъ той я моли, когато разбере, че
духането на вътъра е негова въздишка, да не го
съжелява; или пъкъ, когато види въ росата него:
ВИГБ сълзи, пакъ да го не жалъе.
Явно е, че морякътъ не иска изневърница да
мисли за него, ни да жалъе. Прямъ и гордъ като
стихията, съ която се сдружава, нейиска да има
жалба по него такава, която е забравила галените
думи и сладкигв обещания, що еж разменявали.
Д въ една коледарска пъсень изъ Битолско
(Би_йнгеловъг-;Българ. народна поезия", -стр. 23.)
с ь добри пожелания се пъе:
') Календжиче значи морякъ на транспортенъ корабъ.Думата произлиза отъдаНоп или арабски каНоп, което
значи особенъ видъ двуначтовъ платноходъ, съ който презъ
XVII в. еж пренасяли отъ Перу и Мексико руди за доби
ване сребро и злато въ Испания. По турски каНогкЦи (калийонджу) наричатъ моряци на платноходки. Въ турския
езикъ думата е дошла отъ арабски. Въ Цариградъ има
„Калионджу куллу"—моряшки кварталъ.
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„Богойчо ми се возеше
на позлатено корабче".
Вь тия стихове се съзира мореплаването съ
платноходка като занятие благословено, та корабчето е позлатено.
Въ Еньовденскитъ- припеви се сръща твърде
галантень припъъъ, който значи, че момата, ще се
омжжи за гемиджия, а именно:
„По море плава сребърно тасче".
Наподобяването на моряка или гемията на
сребърно тасче или „позлатена бъклица" (въ вариянти на сжщия припъвъ) свидетелствува, какъ е
било ценено мореплаването.
А една гатанка, която значи корабъ, гласи:
„Еленъ по море плава. На рогове носи шаренъ
одъръ. На одъра —постеля, на нея седятъ терзий и
коватъ пръстени за девойкитъ" (Бр^-Миладиновиг
„Бъ^г^—л^х^1ЪСни~-№'-524, записана въ Струга—
Вариантъ—аъ_сборн!ика,_сь.нар. песни. на.Шапкаревъ^-т»-4,--84,-записана въ-Охридъ).
Търговецътъ Тодоръ въ народната пъсень
„Сливенски търговци" (Б^-Янгелавът-тБългар^нар.
гШвтия1Г~Т;1Г227"стр". ^262) разправя на другаритъ си
свой сънь:
„Въ море риба ловъхме,
ключовегв ми паднаха
въ морето чакъ на дъното,
паднаха, още дръннаха.
и на сърдце ме заболъ".
Човъкъ живее съ представитв и понятията,
които добива отъ окржжаващата го сръда и отъ
упражняванигв отъ него занятия. По тази причина
мотивътъ за ловитба на риба по море е заетъ изъ
живота на народа. Колкото пъкъ,за лошото пред
сказание на съня, то е, че сърдцето го заболълс.
Тази именно болка, по разбирането на народа, е
оня елементъ въ въпросния сънь, който е лошо
предсказание.
Щетна е любовьта на моряка, та момата, из
пратена за вода на Дунавъ, отива край м о ^ у о ,
кждето се забравя цълъ день, цъла нощь съ мо
ряка, „мръна рибка". Връща се на следната ут^инь
боса, гологлава, съ вода опръскана. Майка й я уко
рява, а тя щастлива и доволна смъло отговаря:
„Варай, майко, мила майко,
и ти ли си неверница?
Та излъзе мръна риба,
мрЪна риба по край море;
со крилото ме попръсна,
со окото ми подмигна",
(Б—Днгеловъг^Бълрг нар.~ поезияна стр-.-32, № 95).
Въ една друга пъсень (Миладг№ 136) запи
сана въ Панагюрище, риба изяжда „дуня и калина
на мома".
Лесно се разбира, че въ приведените пркмътли
мръната риба символизира либе моряче. Често
игрива мома, която се задява, е представена, „като
мръна рибка въ дълбине".
Седи на чардакъ, изграденъ на високо, дебъръ
юнакъ, вижда въ Черно море мрена рибка. Купува
си той тънка мрежа и премрежва Черно море, улавя
мръна рибка:
I „Че си купи тънка мрежа,
I че премрежи Черно море,
цта улови мрънка риба.
Не ми била мрънка риба,
най ми била малка мома,
малка мома пъстропола,
пъстропола, дългокоса".
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не напивай чаша вино,
а напивай малка мома,
бело лице лебедово,
. -.
Момците- биватъ сравнявани понякога съ' со
черни очи черешови..."
коли! Въ една песень се разказва; че отъ високо
(В^ПнТеТтавъТТг^Тггг-^ нар.-.поезия" ~№-40те (соколите) видъли Белото море и въ'него „бела
риба,- бела-риба златоперка". Спуснали се, съ' крило стрг-6г*загТИса~на "въ~"Ха'ск6в"ско).
"' Хубавата'мома гемиджията не оставя, а
разделили -морето и хванали рибката: '
•- ' ~
вежда съ Себе'си на гемията. Ето кекъ изп,. ватъ д
.„Съ криломъ море разделихме, •
народни лъвци въ Струга (Мття&д^-йбврн.—№-&
сь мрежомъ море замрежкхме, • .
' •
„Дегиди Ги до, гиди-) 'уба'а!
та хванахме бела риба,
Богъ "!И го убилъ силниотъ ветаръ,
бела риба. златоперка".
що ми зильоса на твое лице,
(Затгасанв—в-ь-Хтстговеке—Б.-~А+4геяевт5:--^&етгГ.
та те отвеа стретъ бело море,
йар:-поези5г*~етрг^.
':
и те догледа 1о'анъ гемеджия,
Жалбите на мама поморянка не еж по тоя,
и ми те фати за десна ржка,
който я богато дарява, а по онзи, който я въ уста
и те кладе въ шарена гемия,
горещо, сь лгабовь целува; но морскиятъ ветъръ
въ шарена г^мия, на мека постеля".'..
повЪва силно и събужда момата отъ сладкия- унесъ
Вь друга песень, записана пакъ въ Стр,
на любовния сьнь. ,Тогазь. тя проклина морския
пйвецътъ се провиква:
ветърь: •,
„Повей ми, повей, ветре Меглене,
„Заспала мома край море
по море силень, по поле ладенъ,
подъ една гранка маслина;
• да ми олс.дишъ бели аргати — .
повеа вЪтьръ отъ море,
по море силенъ, по гемиджий?.
откърши: гранка маслинка,Въ една народна песень,записана подъ №
го удари моме.по гьрло.
въ сборника съ нар. бт.лг. песни отъ 6р. Милг
Моме се огъ сьнь разбуди..."
нови, се вижда, че по" бреговете'на Ьело мере
(МтПТВД1: "^^—З^тТуГ
работа еж слизали българи отъ височините, отъ „
Въ една друга народна песень:
. „Садила мома край море лозе"' мома помо- ната земя". Това напомня българите отъ Родопи'
ринка жали,, че нема, кой да й. пие виното. Само които еж слизали да се згнимавгтъ съ риболовс
едно. либе има, и то отишло въ „арапската земя". на Беломорския бръгъ, съ лоякарство и работа
.- (Мидадин,--№-294).
• параходи и плагноходки, (Срзвтти1; -вБ.елр._.мореГВь просторите на морето има обилно слънце; и звор^ь- на—бтгаггг-ггг-родовския—край^'—от:ъ— Ккрт
а вь дьното бисери. Момата мечтае: да е ласто Русенски—'си:1 ^Морг-Скаар^иод-^Д-кн-,,-. 1О.-;Е
вица, че да хвръкне до слънцето, за да се грее; лй-е-бтзлгвримътъ—морялъ—-охъ—Сх.--Н. - Шишн
да е риба скум-рийчица, да се гурне въ морето до
егь""-Морг'€товоръ" • годг^ЛНГкнГ 5)Г"" '
дьнъ мзре, да с I бзра бисерь, за да се кичи. - Срещатъ се народни благословии: „Да се
Тия желания, мечти и бленове, :-заедно сь дятъ като пшеница на полето, като рибите
обстановката свпдетелствуватъ, че е имало българи, морето!" или „Колко песъкъ въ морето, -ол :
които еж живеели край море, съ всичките особе зцраве въ т?.зи кжща!" А- йъ.ед.ца-№ве.ень,~:угтпт>.'
ности, свойсг.чени-на приморския • животъ, съ бле- •въ Струга (Бр. Мнладщщаз^^/Бздг.—нарг—ггЬ
новете, жалбите и копнежите на приморянки. Въ ]^^з09-,--<гг, -$о&г, желанието на/ момата е да. 6.
Чолаковия сборникъ отъ народни песни, въ една погребана като морякъ, а именно: да се за..
песень, записана подъ № 28, момата носи 'дори когато умре, на гемия и оттамъ да бжде ...
име на морска риба Скумрия. А въ една лозарска лена на морето, при което,тй, доволна, моли .
народна песень, записана въ Кукушъ (Миладин.
не жалятъ, нито пекъ по нея да плачатъ:
№ 604) Марко поржчва на-невестата си Ангелина
„Ако умрзмъ, да не жалишъ,
да му изпече две морски риби, да наточи благо
да
не жалишъ, д а не плачишъ;
(хубаво) вино и да му занесе на механата:
да ми зе'ишъ въ' скуте'и,
„Кой ке виде, севдемъ, да завиде,
да м'онесишъ на гемия,
кой ке чуе, севдемъ, да се чуде",
~
да ме фъряише по морето.„"
че Марко и Ангелина славно си живеятъ.
Желание за такова' погребение у една .
Тоз-ь животъ поволенъ е свойствекъ на мо може да се яви като мотивъ въ народните пЬ
ряка. Кръстосва той морската ширь, често въ борба само при едно морячество, ^<ато наследствено _
съ яростни вълни, но слезе ли на суша, дето либе тие, само въ една среда, кждето моряшките
• го чака, любвеобняието ;му среща отзвукъ у момата живявания и една дълбока моряшка психологи
Лежи той край морето на килимъ, подложилъ' -си изживяватъ дс\ри отъ' моми. Схващането, че ме,
копринена възглавка,и-пие вино.. За дева го малка е великата и желана гробница на моряка, « •
мома, която има било лице лебедово. Тя го кани отъ най-дълбоките психологически отличия на
вечерь да иде у техъ, че ще му излезе гола, боса рячеството. Неговото проникване въ нарс^
по копринена ризка. (Мхйрнаудов^—&тетгарсТ?аТШр10д-- творчество, като художественъ мотивъ, свидете.
наи^сйзи»'~ч.4г№-25*1С-тр;--47^аго<сат:гат^т^,,Ямбот1ско). вува, че е имало българи, които, въпреки твъ
„Лежи юнакъ накрай море,
' , нието на некои, еж били не отчуждени, а срас.накрай море на постеля:
съ морето и добр'и-моряци- Тази идея се ср<
постелки му сребърни,
само въ творенията на велите моряшки народизъзглаве му сребърно,
А
1 «>н&татч»къ»..агй_въг1росната—народна пъ
вечаря му морска риба,
се вижда българскиятъ народенъ мотивъ за
. морска риоа, динско вино.
Слугарътъ му малка мома:
> = . «^ Т у к ъ - г и д и " е о т ъ гидия — лудетина, т. е. .
— Яжъ, юначе! Ти юначе,
уоа а значи „хубаа лудетинка".
(Записана-въ-Софийско — Б-Лн^епивь. ТЗьлг.
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зрьщането на влюбената душа, Едно пан генетично
-хващаме, което още по-вече свидетелствува за
Злизостьта на душата съ морето: Момата, се казва
ъ пъсеньта, въ морето ще се превърне на морска
>иба; хваната и продадена на пазаръ, да б*де
>печена; ще се превърне на пепель, която хвърлена
ъ градина, ще израстне цвъге, съ него ще се ки.атъ

МОМЦИГБ.

Както приведенигъ примери изъ битовите
.ародни пъхни, така и нЪкои сравнения показватъ,
е българинътъ не е билъ толкова чуждъ на мо.ето, а именно: „ходи, като гемия по море", „сърд,ето играе като риба въ морско'дълбине", „мокри
-ащи на върлина". (Еньовски припЪвъ,който значи,
че момата ще се омжжи за рибарь).
Уподобяването на моряка или гемийката на
;ребърно тасче или позлатена бъклица, както и
ова, че приморецътъ лежалъ на сребърна постеля,
:видетелствува, че народниятъ п-ввецъ е схващалъ
Злагата, които носи морето за човека, и ги високо
~~ Да се опираме вТГн^ги~~на пословицата „ На
,ърво безъ коренъ не се качвамъЛ би значило да

се правятъобщиза ц-влъ народъ опасенията на лица,
които не еж познавали морето, коитд еж били отблъсвани отъ морето, които не еж гюзнавали рисковетв на други народи по море. Най-после
българинътъ не е тъй стрзхливъ, че да се страхува
толкози отъ рискове.
Приведените народни битови/песни огразяватъ
единъ животъ, който не само се/е стрем-влъ къмъ
морето, защото въ него е виждалъ естествено за
щитени граници.
/
Ци тираните както въ тази/така и въ следващата
втора статия на сжщата тема /народни песни показ
ватъ, че не само желание и/стремежъ има у бъл
гарина къмъ морето, но че той е билъ и е годенъ
да привърне морето на нива за добиване блага,
лични и обществени. И както се е настанилъ на
една земя, която се мие отъ вси страни съ вода,
така е и годенъ за използуване на тия пространни
водни ширини (морски и дунавски), стига само да
почувствува надъ себе си* държавни и обществени
грижи въ това направление, тъй като за модерното
обзавеждане на моряка/еж необходими средства,
отъ каквито българинъ^уь се нуждае.

Хансъ Бетге.

ЖЪЛТИ ПИРАТИ.
(разказъ).
Между Хонгконгъ и Рангунъ, главния градъ надлежатъ къмъ обществото на най-влиятелнигЬ
ла тихото царство Бурма, английски протекторатъ, личности въ страната, която обитаватъ.
•лаваше малъкъ китайски параходъ на име „Хонг„Хонг-тингъ" бъ пжтнически параходъ за
'ингъ", клатейки се доста силно на лЪво и на долната класа и, разбира се, носеше и стоки. Но
с е н о . Корабътъ бЪ построенъ въ Янглия, при- евше китайци къмъ Сингапуръ и Рангунъ и отъ
чадлежалъ е по-рано на английско параходно дру- друга страна водеше други китайци, обратно въ
кество и следъ това билъ продаденъ на китайско, родината, ония, като въ чужбина бЪха успъли да добиятъ
хубаво
егашниятъ несъстояние.
Осовъ
собствевенъ това пара»икъ. Капитанъ
ходътъ отнася
= обслуга б-вха
ше въ родината
гитайци.
и н-вкакво осо
Знае се, че
бено, доста неп
арството
на
риятно общест
Ср-вдата" всъво отъ търгов
а
гдина изци.
ращакъмъ съеднит-в държаНикой ки.и хиляди свои
таецъ,
който
инове, тъй като
горе-долу раз
фенаселсната
полага съ сръдемя неевъ съсствз, ке се. оста
ояние да изхвя да бжде погани всичкитъ
ребанъ въ чуж
л деца.
Въ
да земя, защото
ь р ж а в и г ь на
за умр-Ьлпя са
редна и Задна
мо тогава е въз
1ндия, по всичможно да общу
и острови на
ва съ духовет-в
.алайския
и
на почииалитъ
•ундския архи•глази, навсъжде работятъ
итайци,винаги
рудолюбиви,

'.-_^а

родственици и
прадеди, когаТА почива въ
Рисунка Ял. Мутафовъ.
родна земя.
Гробътъ въ чужбина скжева всека връзка
съ боготворенигв родители. И така „Хонг-тингъ"
ноевше къмъ дома мъртвит^ китайци, почиващи
жълти и тихи въ ковчезите. Тъ б-Ьха едни отъ
най-важнитв негови товари.

Сигнализация

инаги скромни въ частния си животъ, докато еж
бикновени люде. Търговците, разбира се,—на иззкъ н%ма по-ловки търговци отъ китайците —
асто забогатяватъ, притежаватъ дворци и при-
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Но имаше н%що не въ редъ на „Хонг-Тингъ". предпазливость, изъ единъ отъ ония душнц
Случваше се, че въ Хонгконгъ се качваха по-малко които водятъ въ междинната палуба, две човъча
пжтници, отколкото въ Рангунъ. Случваше се пон-в- сжщества, прилични на сенки. Смитъ досег
кога нЪкой, отъ отчаяние, да се хвърли въ море презъ време на цялото пжтуване, не беше он
то; а имаше и случаи, когато по непредпазливость виждалъ лицата на тия люде. Тъ- се оглежда
нъкой току вижъ падналъ въ водата—такива не предпазливо и се плъзгаха безъ всъкакъвъшуц
ща тъкмо на „Хонг-тингъ" ставаха доста често.
като котки, къмъ пжтника въ стола — облегщ
Освенъ това, винаги отъ пжтницитъ, които Единътъ хвърли завивка надъ главата на спящ
се връщаха в ь отечеството си, загиваха въ море и го одуши, другиятъ извади ножъ и го забо)
то по неколцина—но никога измежду ония, кои въ сърцето му. Първите силни гърчове на нвпг
то отиваха въ чужбина на печалби. Изглежда н а натия бързо отслабнаха, той изнемощЪ напъл
,
борда ставаха неща, които предизвикваха подоб и издъхна.
ни печални събития.
Убийците разтършуваха дрехитъ на свм
По поводъ на това се шепнеха много нъща, жертва, измъкнаха кесия отъ жилетката, разв
пръскаха се слухове, но никой не можеше да се чаха я, разр-взаха н-вкаква гръдна платнена кеа
добере до нъкоя сигурна диря. Но английското ка и следъ като скриха всичко, което имъ сее
пристанищно управление въ Хонгъ-конгъ се зае ри ценно, дигнаха мъртвия и го хвърлиха пре
сериозно и мълчаливо за работата и реши да хвър стената. Следъ това и двамата пакъ пропълз!
ли светлина върху хода на нБщата.
къмъ душника, отдето бъха дошли, и потъщ
Джони Смитъ, единъ отъ най-добригв пред въ утробата на кораба.
ставители на британската тайна к полиция въ да
Джони.Смитъ издаде лекъ звукъ, подоба
лечния изтокъ, се качи въ Рангунъ на борда на на свирня. Пиратски корабъ, корабъ на убийци.
зловещия параходъ, придруженъ отъ двама по о, това стига—всичко друго ще се уреди. Срей
мощници и добре преоблеченъ. Нито капитанътъ, ната лунна светлина му помогна да запомни 1
нито кой да е отъ обслугата подозираше, че на цата на разбойниците до най-тънка подробни
корабътъ се намиратъ трима тайни агенти, нито На другия день той се промъкваше незабеля»
пжтницигв можеха да знаятъ н^що. Всичко бъше презъ всички помещения на кораба, съ наде*
въ обикновени* си видъ. Смитъ наблюдаваше пжт- да намери престжпницигБ—но не намЪри нищ
ници и служащи дене и ноще, при все това ни
Чудно — всичко му се стори като виден!
що подозрително не се долавяше.
като страшенъ, кошмаренъ сънь!
Въ междинната палуба лежаха около стотина
При все това, Джони Смитъ тържествува!
ковчега съ мъртви китайци, къмъ които въ
Единъ слънчевъ предобЪдъ „Хонг-Тингъ"!»
Сингапуръ, прибавиха цъла редица. Тамъ се ка заше бавно въ своето родно пристанище. Наш
чиха също нови и слъзоха други пжтници—пара- нолома б"Б причаканъ отъ Ц-БЛО полицейско т
ходътъ пакъ заблъска водитъ на китайското мо ление. Смитъ вид-в, какъ капитанътъ на кора!
ре—всичко бъ редовно, нЪмаше нищо съмнително, като забеляза на бръга неформенигв поли?.
Смитъ разсъждаваше: какво може да се разкрие силно се изплаши и неволно стисна зжби.
тука, когото въ сжщность нищо не става. Живи и
Я-ха... значи и ти си съ тЪхъ, помисли Д|
мъртви спокойно плаватъ за родината—ето всич.
ко. Все пакъ съ остъръ погледъ той следе ни и се усмихна. Параходътъ спре, но никой
ше всичко като отлично ловецко куче. Но- можа да се яви на борта. Полицията беше заб[
Ще, незабелязано отъ никого, той лежеше съ два нила. Смитъ доложи на своето началство за с
мата си спжтниц.1, въ спасителните лодки и на- налото. Цълото полицейско отделение се качи
бюдаваше зорко цялата палуба. И — ето, тъкмо парахода; започнаха мжчително да претърси
презъ една нощь се случи внезапно Н-БЩО — не целия корабъ до най-скрититъкжтче.та. Страни
пиратитъ- не можеха да бждатъ открити. КоП
що страшно
Смитъ мина край ковчезитъ, веднага проблЪ
Почти всички пжтници се отдадоха на нощ въ главата му бърза мисъль. Той почука на в
ната почивка, само групичка жълто-кожи мъже, вия саркофагъ, на втория, на третия—нищо.
облегнати на преградата, която служеше за сте
Когато дойде до петия и удари леко, на»
на, бЪха още будйи и се наслаждаваха на безка
веднага
биде отговорено
отвжтре. Ли*
вЪтрената нощь, на чудната сребърна светлина
на полумесеца. Единътъ отъ мжжетв заговори съ на добрия Джони се озари. Тъкмо тукъ бешер
единъ морякъ, който минаваше край него. Доста решението на задачата. Ковчегътъ биде отвор»
дълго разговаряха; бъха съвсемъ сами на палу човекътъ който излезе отъ тамъ, загуби «
страхъ и ума и дума, когато се видв окржже
бата.
'
отъ полицаи. Поиска да избъга, задържаха
Морякътъ посочи единъ легналъ столъ и каза здраво. Всички ковчези бъха разтворени - о «
на пжтника, ако иска да диша чистия възР
а
4 . С К р И Т И : м е ж д У Т - Ь х ъ беха и уби*
духъ и да прекара нощьта на открито, да изпол • ^ п п 1
Г
Б
презъ
свътлата
нощь. Измъкнаха ги на бр*
зува стола. Морякътъ съ удоволствие ще му до
и веднага ги обесиха на клонете на едно гра*
несе нъколко вълнени покривала. Пжтникътъ се
Ъ
В
ДВа
^ Г а В а п ж т " и ц и т е можаха да 6
съгласи, морякътъ довлече две дебели вълнени ^ » я ° й Л
затъ
на
брега.
Капитанътъ
и обслугата бъха •
завивки и покритъ въ ГБХЪ пжтникътъ се обтег
' 1 Н " С Ъ в е Р и г и в ъ затвора. Всички се ока*
на на единъ с т о л ъ - облегало, задръма и леко съучастници
на пиратите.
галенъ отъ вътреца Гна хладната нощь, потъна
Обесенитъ
висеха цъли три дни и три н»
въ нежните пригрждки на съня. Нищо друго не
на клонете люлъни отъ вътъра, даващи п<*
сенъ примеръ на всички моряци съ разбойни!
к
При все това, Смитъ имаше непогрешимото ки наклонности.
предчувствие, че безъ д р у г о - н е щ о ще се случи
Съ пиратскитъ плувания на „Хонг-тингъ*
И наистина се случи,
за винаги свършено.
Следъ н-вколко часа излязоха съ най-гол-вма
Пр. отъ н-Ьмски: Добринъ Васи*
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Н. Нечаевъ.

СЪВЕТСКИ ПРОЕКТЪ ЗН СВЪРЗВАНЕ НА Р-ВКИТЪ ДНЕПЪРЪ И БУГЪ СЪ ЯЗОВСКОТО МОРЕ.
На 16. ноемврий т. г. съветското радио пре
Проектътъ на инж. Романовский засега се обдаде доклада на инженеръ Романовский, въ който сжжда отъ съответните специалисти и не се знае,
последниятъ изнесе своя проектъ за свързването на дали ще получи одобрение или не. Но, като се
р. р. Днепъръ и Бугъ съ Азовското море.
знае особената склонность на съветите къмъ пред
Както е известно, ГБЗИ р"вки се изливатъ приятия отъ голЪмъ, „планетаренъ" мащабъ, не
въ Днепърско-Бугския лиманъ, който чрезъ доста е изключена възможнрстьта, че проектътъ ще
тЪсенъ отворъ (около 4 километра) е съециненъ бжде реализиранъ. Ако Стане това, могатъ да се
съ Черно море. Споредъ проекта на инж. Рома очакватъ известни промени въ пасажите и раз
новский този съединителенъ отворъ ще се пре пределението на рибите въ Черно море.
гради съ дига, въ която ще се направятъ шлю
Затварянето на Днепровско-Бугския лиманъ
зове за свободно преминаване на корабите отъ ще предизвика отслабването на Дяволското тече
Черно море въ лимана и обратно. Диги ще се ние, а сжщо така и намалението на хранителните
построятъ и предъ Егорлицкия и Каркенитския за вещества въ северо-западната часть на Черно
ливи, като въ каркенитската дига с ъ щ о така ще море. И едното и другото еж неблагоприятни фак
се направятъ шлюзове. По такъвь начинъ на тори, способни да намалятъ примамващото дейс
северо-западъ отъ Кримския полуостровъ ще се твие на Дяволското течение върху пасажните рибиобразуватъ три затворени басейни: Днепровско- които презъ пролъчъта дохаждатъ отъ Мрамор
Бугския лиманъ, Егорлицкия заливъ и Джаръл- ното море. Като резултатъ на това може да пос
гачъ-Каркенитскиятъ заливъ.
ледва увеличаването на °/о на рибните стада,
Следъ построяването на дигите ще се про- които се отклоняватъ отъ западния пжть и се накопаятъ канали, които ще свържатъ помежду ймъ сочватъ на изтокъ, покрай анадолското крайбрЪгорепосочените три басейни. Каркенитскиятъ за жие. Ако сжщевременно се получи значително
ливъ отъ своя страна ще се съедини съ Сиваш- засилване на течението отъ Корченския протокъ,
КИГБ блата, а последните съ Азовското море. Кана- което, впрочемъ, не е за верване, положението
лътъ който ще свързва Каркенитския заливъ съ Си- може да се промени още повече въ вреда на
вашкитв блата, ще мине по Перекопския провлакъ. западното крайбрежие.
Споредъ инж. Романовский, р. р. Днепъръ и
Бугъ изливатъ годишно въ Черно море 55 куби
чески километра сладка вода. Следъ построява
нето на дигата предъ лимана, нивото му ще се
издигне надъ морското равнище съ около 4 метра.
Това ще бжде достатъчно за поддържане на едно
постоянно течение, насочено отъ лимана къмъ
Азовското море. Въ района на Перекопския про
влакъ, който съединява Кримския полуостровъ съ
Южна Русия, разликата въ нивото ще бжде около
1,5 метра. Това обстоятелство ще позволи да се
вземе голЪмо количество сладка вода за обводняването на Северния Кримъ и Граничещите съ
него части на Южна Русия, кждето големи прос
транства отлична земя оставатъ слабо използувани
благодарение на безводието.
Споредъ инж. Романовский само придобив
ките, които ще се получатъ вследствие обводняването, ще бждатъ доста
тъчни за рентирането на
предприятието.
Обаче
осжществяването на про
екта му ще допринесе и
други изгоди, като след
ните:
1. Каналите и затво
рените басейни, които по
ЦЪлото си постижение ше
бждатъ плавателни, ще
съкратятъ водния пжть
отъ Азовско море до За
падна Русия съ около 500
километра и
2. Големите сладко
водни басейни, които ще
се образуватъ отъ лимана
и заливите, ще се явятъ
като отлични терени за
размножаване и живеене
на сладководни риби.

Прекжсването на Днепровско-Бугското тече
ние ще засили влиянието на Дунавското течение
въ северо-западната часть на морето. При сегаш
ното положение, Днепровско-Бугското течение
отвлича известна часть отъ несетровигЬ и карагьйозови риби отъ р. Дунавъ и ги насочва въ р. Бугъ,
а особенно въ р. Днепъръ, кждето ГБ си изхвърлятъ
хайвера. Следъ построяването на ди-гата, по всека
вероятность тези риби ще навли-затъ въ Дунава
и ще засилятъ риболовството въустието му.
Въ Днепровско-Бугския лиманъ жив-вятъ пос
тоянно попчетата и писията; освенъ това презъ
зимата тамъ навлиза трицоната или цацата, която
се лови въ количество до 1,5—2,0 милиона кгр.
Следъ затварянето на лимана тези риби не щ е
могатъ вече да го използуватъ и требва да търсятъ други прибежища. Сжщо така построява
нето на дигите предъ Егорлицкия и ДжарългачъКаркенитския заливи ще
унищожатъ най-добритв
въ западната часть на мо
рето местонахождения на
попчетата, които се въдятъ тамъ въ голЪмо из
обилие. Щ е бждатъ уни
щожени и стридоразвждНИ.-Б заведения, които се
намира.ъ въ Каркенитс
кия заливъ.
Съ горните н-вколко
реда не се изчерпватъ
всичките възможни про
мени въ риболовно отно
шение, които могатъ да
се явятъ като послед
ствие отъ осжществяване
то на проекта на инж. Ро
мановский, но по-подроб
ното имъ разглеждан*
излиза отъ рамкитЬ на
настоящата статия.
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Д-ръ Г. В. Паспалевъ.

ЧЕРНАТА ЕДЛИВА МИДА.
Чз:мз ">5,зе преаь нзшитв брътове ни пред сперматозоидите, тъ биватъ изхвърлени въ мант)|
лага вь изобилие евтино и вкусно месо, което ние ната п р а з д н и н а , а оттамъ — съ водата-навъщ
едва-едва познаваме и мно гр' малко използуваме. Тукъ, въ свободната вода, става опложданието «
Думата ни е за грамадните " полета отъ черната яйцата отъ сперматозоидите. Отъ оподеното яйц
едлива мида, кои го заематъ песъчливото и тинесто се развива една микроскопически малка ларва, си
дъно предъ нашия бръгъ.на една дълбочина 10 до 35 м. семъ неприлична на мида; тя има око, снабдена1!
Черната черноморска мида представлява едно съ реснички и плава свободно изъ водата. Тоз
отклонение отъ общоразпространения видъ МуШиз свободенъ животъ продължава, докато израстат
езуМз, Ц поради което въ науката носи името всички необходими органи и ларвата се превърк
на малка мидичка. Оформена напълно, малката щ
МугПиз ес1и!]5, уаг. дз!Ьргоутаа1из 1к.
се
закрепва на подходящо мътто и отъ свобода
Тъпото н-х черната мида е скрито вь две варо
живущъ
плаващъ организъмъ се превръща г
вити черупки (лъва и дъсна). здраво скрепени по
между си съ нвколко зжба (на предния край), съ прикрепенъ.
жилава врьзка (на тръбната страна) и съ три мус
Месото на черната мида е вкусно и хранители
кула (отъ вътрешната страна на черупките). Тръб Споредъ изследванията на Оагйе! то съдържа, а
ната жилава връзка се стреми да държи дветъ венъ вода: бълтъчини— около 10%, тлъстини—а
черупки раздъпени, а зжбитъ— да не се размъстятъ 1 7г "/.. до 2о/ и вжглехидрати — 5-6°/о. А както!
една отъ друга. Тъхното действие не се подчинява при всички морски организми, месото й еждържа:
на волята на животното. А дъйствието на мускулитъ голъмо количество различни витамини. Храните
зависи отъ волята на животното: то може да ги ностьта му презъ различнитъ месеци въ връзка о
свива и разпуска и съ това да отваря или здраво естеството на храната и образуването на половит!
да затваря дветЪ черупки. Отъ това можемъ да продукти се измъня. Най-хранителни еж чернш!
заключимъ, че когато черупкитъ на мидата еж зат миди презъ есеннитЪ месеци (септемврий до ное»
ворени — тя е жива; а стоятъ ли черупкитъ отво врий вкл.), а най-тлъсти — презъ м. февруарий ;
рени и при допиране не се затварятъ, животното априлъ.
е умръло.
Въ чужбина черната мида се цени и използу»
Черупките отъ вжтрешна страна еж облепени за храна много повече отколкото у насъ. В
съ единъ гънъкъ месестъ пластъ нареченъ мантия. Франция напр. почти въ вс-Ьки ресторантъ пра
Мантията обгръща тялото на мидата, пази го като вевки сезонъ ежегодно се предлага само варея
вжтрешна обвивка и чрезъ отлжчвания отъ своя или съответно сготвена черна мида. А у насъ мил
ржбъ образува варовитите черупки. Голъма часть ядатъ предимно въ крайморските градове, и то мадо
отъ тъпото на мидата се представлява отъ единъ само презъ зимата и пролт^тьта. А миди бихме мй
дебель мускулъ — к р а к ъ на мидата, чрезъ който ли да имаме изъ ц-вла България, презъ вевко вреи
животното може де пълзи, но чрезъ едни особенно и то на евтини цени: 2 лв. кр. бруто, което знач
здрзви нишки, отлжчени отъ крака — може да се —чисто миде месо най-много 8—10 лева кгр.
закрепи и да остане неподвижно. Върху тръбната
Отъ миденото месо ставатъ и много .вкуси
часть на крака се намиратъ вжтрешнигв органи: консерви. Имахъ случай да вкуся „миди-плакия'
смилателна система, сърце, бъбрекъ, полови жлези! приготвени отъ консервената фабрика на бр. Кир
А хранителниятъ органъ на мидата се представлява кови. Варна и да се убедя въ това. Една отличи
отъ 4 листовидни н^жни пластинки-хриле— по 2 и евтина консерва, която не намерила пазаръ... .
отъ всъка страна, — които лежатъ извънъ другигв
Ето какъ ние не ценимъ и не знаемъ да й 1
органи въ задната часть на празнината, обгърната
•ползуваме
благата, които въ изобилие ни предлай]
отъ мантията. Хрилете еж богати на кръвоносни
еждове и покрити съ нежни реснички, които посто морето предъ нашити брегове. Защото миднит!
янно трептятъ и предизвикватъ едно непрекженато полета, които лежатъ предъ насъ, еж единъ неШ
движение на водата отвънъ навжтре (въ мантий- черпаемъ изворъ на евтино месо; тъ никога не 1*
ната празчина). Пръсната вода, вкарана по този гатъ да се свършатъ, защото всъко ловене ия
начинъ, спужи да промива хрилегв и чрезъ това тъхъ само ги подмладява и засилва. Ловитбата й
осигурява правилното дишане на животното.-Следъ МИДИТБ става, като се влачи по дъното на морен
като промие хрилете, водното течение се направля здрава мрежа съ ЖглЪзенъ отворъ. Събиратъ «'
само ецрит-Ь—възрастни миди, а малкигЪ остава*
ва къмъ предния край на мантийната празднина
кжцето се намира устата, обградена отъ единъ' да растатъ при по-благоприятни обстоятелства. Та<1
чифтъ пластинки, сжщо така покрити, съ движуши миднит-Ъ дънни полета оставатъ въчни.
_се реснички. Всички плаващи въ водата живи и
Черната мида се намира въ изобилие и е*
нежни частички; минавайки край устните пипала се Варненското езеро. Но тукъ поради по-малката й
:
полепватъ по тъхъ и оттамъ отиватъ въ устата
леность на водата индивидитъ не израстватъ &
за да бждать приети като храна.
' онази големина, която иматъ, мидитъ въ морек»
Освенъ това езернитъ миди еж съ по-тънки черугИ
По този начинъ устроена мидата, използувайки винаги по-слаби и по-малко вкусни отъ ония изв*
носената отъ водата храна, расте, като въ зависи- дени отъ морето. Поради това тъ се цънятъ Л
мость отъ условията за жш:отъ се придвижва или малко.
остава закрепена на едно место. Нарастнала доста
Тръбва пропаганда отъ всички страни и в<*
тъчно, черната мида образува въ половите си жлези
полови продукти: въ едяи индивиди яйца, а въ други кога, за да научимъ народа ни да използува добр<
— сперматозоиди. Следъ узряването на яйцата и това, което морето въ изобилие ни предлага.
Варна, Аквариума, мартъ 1934.
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Щ - И З Ъ З Ж Й В О Т А и ДЕЙНОСГЬТЛ НА БЪЛГАРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.
Въ^заееданието^си/на 12. мартъ Гл. УлрЛТело "утвърди новоизбраните управителни гкпа на
клйнойетъч както следва:
Габрово:. Предеедатель Стефйнъ Р, Мйнковг»
подпредседатель Христо Цончевъ* учйтель техн: у-ще;
бйкретарВ Георги Стомоняковъ, търговецъ; касйеръ
Васйлъ Р: Мйнковъ; учйтель; Йпр,,гймйазия;. съвет
ници Крета Тепавйчаровъ; Д-рЪ Христо П: Вуцовъ;
Ббщ: л!карь^ й Ив., Калпазановъ; индустриалецъ;
Кбнтрблна комисия: Инж. Л. Ангеловъ; учйтель техн.
у-ще, Людвигъ Валекъ, търговецъ, и Илия Г. Пецовъ, търговецъ.
П л о в д и в ъ : Предеедатель Кирилъ Петровъ,
подпредседатели Георги Кожухаровъ и Д-ръ Черню Черневъ; секретарь Кирилъ Шкендеровъ, нотариусъ; касйеръ Несторъ Касжровъ; домакинъ Ст.
Д. Обрейковъ; ржководитель на легиона майоръ
Вл. Константиновъ; съветници: Свещеникъ П. Панчовски, арх. П. Върбановъ, Атанасъ Семковъ; кон
тролна комисия: Йовко Обрейковъ, Свещ. Ан. Василевъ и Георги П. Шишковъ.
Сливенъ: Предеедатель Захари Измиревъ, учй
тель; секретарь Ив. Василевъ; касйеръ Александъръ
Брижицки; съветници: Георги Кебеджиевъ, Деянъ
Парпуловъ, чиновници въ Бълг. Земл. банка и
Христо Гиковъ, техникъ; контролна комисия: Ни
кола Коларовъ, чиновникъ Съед. банки, Кирилъ
Овчаровъ, чиновникъ Земл. банка и Зафирка Ди
митрова, учителка. (
— На 10. мартъ въ салоните на Военния клубъ
Пловдивскиятъ ни клонъ даде своя традиционенъ
морски балъ. Феерично декориранитъ салони еж
давали пълна илюзия за морска обстановка, а мно
гото оркестри и услужливите хазяи успъ\пи да създадатъ задушевна атмосфера, която е задържала
Гоститъ до сутриньта. Балътъ е билъ уреденъ подъ
покровителството на н-ка на гарнизона, г. генералъ
Ватевъ и е завършилъ блЪстяще сезона на бало
вете въ Пловдивъ.
С о з о п о л ъ — На 3 мартъ — Освобождението на
България, клонътъ изнесе пиесата „Когато само
дивите залюбятъ" отъ Л. Савчевъ, следъ което се
разигра томбола.
ГУГЗ-ГУГУУС* { " * «

1

Благодарение на благородната амбиция на
участвуващите любители артисти, пиесата се из
несе много добре,
Гражданството съ посещението си и съ подарЪЦитб за томболата изказа своята морална и ма
териална пбДкрепа на Идеитъ и Д-БЛОТО на Б. Н.
М; Сговоръ.- ЧистиятЪ приходъ отъ тая морска ве
чери е 2711 лв.
„ — ,На 16. мартъ въ балона на театъръ яВи~
да" въ Вйдйнъ инЖенеръ Даракчйевъ е йзнесълъотъ страна на клона сказка на тема ^Значението1
на плуването и плажа за здравето, силата и кра
сотата на човека". Сказката е била отлично посе
тена и съ ГОТГБМЪ успЪхъ.
— На 4. мартъ въ общото годишно събрание
на Сливенския клонъ е избрана комисия за по
стройката на плувния басейнъ въ града. Правятъ
се постжпки предъ общината за по-бързото отпущане на местото за басейна.
— Съ окржжно № X—40—166 отъ 6. мартъ
Главната Дирекция на жел-БзницигЬ нарежда до
станциите, превозния и контролния персоналъ да
се издаватъ билети по таксите на намалената та
рифа на членовете на Б. Н. М. С. въ групи наймалко отъ 8 човека съгласно чл. 6 § 33 отъ на
редбата за безплатни и съ намалени такси превози
на лица и предмети по Б. Д. Ж.
Клоновете, които ще се възползуватъ отъ то
ва окржжно, особно при уреждане на екскурзии,
ще требва предварително да се снабдятъ отъ Г.
У. Т. съ уверения и лични карти съгласно устано
вения образецъ.
— Конгресътъ на съюза на рибарите, заседавалъ въ София на 3, 4 и 5. мартъ, б е поздравенъ отъ страна на Б. Н. М. С. отъ подпредседателя
на Софийския ни клонъ. г. кап. Кършиковъ.
— На 27. мартъ заминаха отъ Бургасъ екс
курзиантите за Палестинската екскурзия. Екскур
зията е уредена чрезъ съдействието на Г.У. Т. отъ
ръководителите на отд-кпнигБ групи. Заминаха 82
екскурзиянти.
в. И.

*<^^ ' < У ^ ' ? " «• I ^ А - ^ ^ ^ ^ Г - ^ ^ Д ^ * « З ^ ^ ^ К Ж Д С С . ^ « Я * > ^ТГ_ГГ_*_У51 * >-*'Ч

РПСЯ=ХЗКУ1
П о л ш а . Параходътъ „Поло" отъ полската
презокеанска компания отъ миналото лъто започна
редовни рейси два пжти месечно отъ Кюстенджа за
Хайфа. Използува се отъ полските пжтници, кои
то минаватъ по ромжнекит-ъ железници.
Тази линия се създаде съ следната цель:

^л
1. Да поощри полския износъ за Палестина
и близкия изтокъ.
2. Да улесни емиграцията на евреите отъ
Полша за Палестина.
3. Да отнеме транзита отъ Триестъ, кждето
„Ллойдъ Триестино" има монопола.

Морски Сговоръ
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4. Да развие туризма къмъ Левантъ.
5; Да даде възможность на полските евреи,
които идватъ отъ Съединените Щати, лесно да
посещаватъ и Палестина.
Палестина. Новото пристанище на Хайфа,
крайната точка на петролния тржбопроводъ Иракъ—
Средиземно море, е вече открито. Разходите по
постройката му еж достигнали цифрата 1*3 мили
она лири стерлинги. Пристанището заема 290 ак
ра, съ 20 акра е по-малко отъ това на Марсилия.
Построени еж два вълнолома, отъ които единиятъ
е дълъгъ 2 километра.
Значението на новото пристанище ще на
р а с т е още повече, щомъ се завърши петролниятъ тржбопроводъ и желЪзопжтната линия Хайфа-Багдадъ.
Англия. Годишното събрание на съюза на
търговските камари въ Англия се е занимало съ
предложението, да се произнесе въ полза на ре
шението, щото морскиятъ трафикъ между английСНИТБ пристанища да се запази за корабите подъ
английско знаме.
Аржентина. Споредъ закона № 11582 ар
жентинската митница има право да събира такса
7°/0 върху всички осигурителни премии, плащани
на чуждестранни дружества за стоки, внасяни въ
Яржентина. Яко документите не указватъ ясно
сумата на плащаната премия, митницата събира
2 % върху стойностьта на стоката. За да се избътнатъ мжчнотиите, аржентинските вносители
предпочитатъ да осигуряватъ стоките си при ар
жентински дружества и съ това се достига цельта на закона.
Турция. Вследствие въвежданието отъ 1 септемврий на монопола върху каботажа на Турция,
н а в л а т а отъ Цариградъ, Измитъ и пр. до чер
номорските турски пристанища еж се увеличили
чувствително. Има опастность това повишение да
унищожи окончателно слабия транзитенъ трафикъ,
запазенъ до сега за Цариградъ.
в. И.
РЛЗНИ НОВИНИ
Долната таблица показва състоянието на тър
говския свътовенъ флотъ за кораби отъ 100 тона
нагоре, безъ да влизатъ вътова число ветроходите.
(Тонажътъ е изразенъ въ 1000 бр. р. т.).
СТРЯНИ

До
До
До
Изменение
ср-Ьцата сръпата ср-впата межлу год.
на 1933 г. на 1932 г. на 1914 г. 1933и'|914г.
•

Британски
владения
2983
Дания . .
1160
Германия .
3888
Франция .
3470
Гьрция . .
1417
Великобрита
нияи Ирландия 18592
Холандия .
2759
Италия . .
3093
Япония . .
4258
Норвегия .
4078
Швеция
1658
Испания
1218
Съед. Щати
12562
Други страни
5492
Заедно

66628

2970
1171
4143
3508
1470

1632
770
5135
1922
821

4-1351
+ 390
—1247
+ 1548
+ 596

19562
2957
3331
4255
4164
1691
.1250
12715
5181

18892
1472
1430
1703
1957
1015
884
4287
3479

— 300
+ 1287
+ 1663
+ 2550
+ 2121
+ 643
+ 334
+ 8275
+ 2013

68368

45404

+ 21224

Докато въ Янглия постройката на голЪм^
73,000 бр. рег. тоненъ океански корабъ на К|
нардъ Линия беше за дълго време преустановен
и едва напоследхкъ съ държавна помощь нано»
подета, то француската компания Женералъ Транг
атлантикъ съобщава, че постройката на „ Норма»
ди" (75,000 бр. рег. т.) постоянно напредва. Сумг
та за непълното привършване на тоя океанския»
гантъ се изчислява на около 120 мил. герм. мар*
(около 3,970,000,000 лв.). Дружеството се надя#
че презъ 1935 г. „Норманди" ще може да загку
плаванията си.
...
Корпусътъ на кораба е привършенъ и с*
се поставятъ турбините и електрическите двт.
тели. Поради зачестилите напоследъкъ пожари:
френските кораби голЪма грижа създава въпрр
сътъ относно сигурното въ всеко отношение вг
решно разпределение на тоя плаващъ градъ.:Г
гол-кмо внимание се работи засега върху спол
ливото и целесъобразно разрешение на. този
просъ. ФренскитЪ строители очакватъ, че „г\
манди" ще достигне скорость отъ 30 мили на час*
—Споредъ долната таблица следнить некол
отъ големите морски страни притежаватъ бой
кораби, както следва:
ДЪРЖЯВИ

Число на
бойнитв
кораби

Янглия
Съед. Щати
Япония
Франция
Германия *)

15
15
9
7
3

Тона
(водоизмЪщение)

.

533500
447200
278700
167150
ЗОООО

*)ОтътригБ немски 10000 тон ни военни кораби за ч»_
напълно завършенъ само 1 („1)еи1вс1йап(1и).

—Съветскиятъ търговски флотъ (Совторгфл
започва съ моторния корабъ „Кримъ" редо1
съобщения между Одеса, черноморските пр
нища и Ню-Иоркъ (Ямерика). Други межд»пристанища не ще бждатъ посещавани. Цй-»
плаване, отиване и връщане ще трае 65 дни.
—Полскиятъ търговски флотъ се състои зай
отъ 27 кораби съ 60,561 бр. рег. тона. Напой
дъкъ еж поржчани въ италианските корабост*
ителници при Манфалконе още два океански!
раби, вс^ки отъ по 22ООО тона. Цената на тия,.
кораба възлиза на около 60 мил. итал. лири- 7
плащането ще става срещу, вжглища въ пром"
жение на 6 години.
Съобщава: Н. Бакало"!
Получи се въ редакцията ни сп. „ПрирОД*
Наука" год. IV, кн. 7. редактирано отъ Проф-?
Бакаловъ, Проф. Ясенъ Златаровъ, Прсф. Ст. ^
суловъ' и Ял. Радославовъ съ следното съдържа
1. Ернстъ Хекелъ—Проф. Д-ръ Яс. Златари
2. Развоятъ на биологията и съвременните не*
проблеми—Проф. д-ръ Ст. Консуловъ. 3. Прол**
събуждане на природата — Проф. Н. Стоян^
4. Хл-Ъбътъ — Проф. д-ръ Яс. Златаровъ. 5. Не|
нарство въ Полинезийскит-в острови — Уил«|
Менардъ. 6. Полученъ ли е досега изскуст№
диамантъ? — Н. 7. „Вулканите" на Сатурнъ «•»ватъ—Я. Р. 8. Бадемъ—Ял. Рад. 9. Грамаденъ 2
шенски паякъ—Ял. Р. Научни съобщения. М^с*
Книжнина. Въпроси и отговори. Разни.
Цнеа 60 лв. Ядресъ: Ял. Радославовъ, ул. Руенъ №'
—""София VII.
в
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ЦЯРИЦЯТЯ НЯ ЧЕРНО МОРЕ,—
НЯЙ-КРЯСИВИЯТЪ К У Р О Р Т Ъ

въ юго-источня ЕВРОПЯ

ВАРНА

зй-модерни бански съоръжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
•> морската градина, срещу банитЪ, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
Красиви околности. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близкитъ- околности, както и до Царградъ.
1

]

Всички видове спорть — развлечения: театри, кинематографи, тенисъ клубъ, морски тържества.

ГолЪми музикални тържества въ началото на
< м. августъ съ участие на най-виднитъ български артисти.
| Презъ сезона гостуватъ народния драматически театъръ
и народната опера.

Условия на живота най-износни.
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лв. легло.
Частни квартири отъ 1000—4000 лева за стая съ
две легла за месеца.
Объдъ или вечеря въ първокласни ресторанти
отъ 40—60 лв.
Въ второстепени ресторанти се получава здрава
и изобилна храна на по-низка цена.
Табълъ д'отъ отъ 100—120.
Лътовна такса и карта за целия сезонъ 20 лв.

1

4&3&&

•И5Й """*

Такса за банигЬ:
( I класа кабина 10 лв.
1. Студени бани ц
5 лв
2. Топли бани

( 1 класа кабина 30 лв.
( II „
„
20 лв.

Басейнъ

15 лв.
Отъ 15. юний до 15 сеп-

|

темврий летовницитъ се пол-

!

зватъ съ 25°/о намаление по

;

българските държавни же
лезници.
Бюрото за лътовници при

^4ь^да.ьМй^

общината
•{.

»

въ

приморската

градина разполага съ пъленъ
списъкъ на квартири, дава
всички сведения и настанява
л"ЬтовницитЬ

на

квартири

безъ възнаграждение.
ОТНАСЯЙТЕ СЕ ЗА
ВСИЧКО ДО БЮРОТО
ЗА ЛЪТОВНИЦИ.
3-^ДД—

БЪЛГАРИ, ПЖТУВАЙТЕ ПО МОРЕ!

Българско Търговско Параходно Дружество — Варна.
*

Използувайте дружествените, параходи, за д а получите възможностьта д а се полюбувате на морето!
Съ параходите на Българското Търговско Параходно
Дружество можете да направите пжтувания, които да
Ви оставятъ мили неизличими спомени. Вие ще опоз
наете крайбрежието и ще вкусите отъ прелеститъ на
близкия изтокъ, чароветъ на когото привличатъ хиля
ди и хиляди туристи отъ всички краища на свъта.
Дружеството п о д ъ р ж а три редовни линии:
Крайбр-вжна: Варна—Бела—гАесемврия — Янхиало—Созополъ
' га съ—Кюприя—Василико — Ахтополъ и обратно;—два пжти
но.—Отъ 15. Юний до 15. Септемврий дикектни съобщения Б
—Варна и обратно, специално за курорта.
б. Пирейска: Варна—Бургасъ—Цариградъ—Пирея—Хиосъ—Мете
обратно —два пжти въ месеца.
в. Александрийска: Варна—Бургасъ—Цариградъ—Родосъ—Пале
Александрия—Портъ-Сайдъ—Островъ Кипръ—Пирея и обратно
пжти въ месеца.
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тариф
отъ 30 до 50% (но не и върху храната).
Особенъ интересъ представлява пжтуването до Александрия, което се к.
ва сь луксознитъ и бързоходни параходи „Бургасъ" и „Царь Фердинандъ".
ОБИКНОВЕННИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРАНА:
За Пирейския рейсъ:
За Александрийския рейсъ:
I класа . . лв. 8000
лв.
Отиване и
Г .{ к л а с а •
Отиване и
II
класа
.
.
лв.
6000
връщане
връщане
, класа •
III класа . . лв. 4000
Ш класа .
За крайбрежния рейсъ:
класа
лв. 680
Варна—Бургасъ ( { к л а с а •
Варна—Ахтополъ
540
класа
лв.
и обратно
| ,{ к л а с а •
и обратно
360
III класа .
класа
лв.
1
III
Храна по лв. 150 на день за I и II класа, за българското крайбр-Ъжие.

(и

Забележка: Свърхъ горнигЪ такси за ПЖТНИШКИГБ билети се събиратъ допълнителк
во право въ Варна и Бургасъ по 15 лв., а въ малкитъ крайбрежни пристанища по 5 лв.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващигв, се получав.
агенциитъ въ Варна и Бургасъ и крайбръжнитЬ, а схщо и отъ Дирекцията. "

1. Дунавското ни корабоплаване отъ В. Игнатовъ. 2 . 3 а националния
говски
м
л и,
Ф л о т ъ о т ъ к - Скутуновъ 3. ПЪсеньта на рибарите (маршъ) отъ
Минковъ. 4. Исторически бележки за Черноморската область на Балк. полуостровъ (про„
жение) оть К. Шкорпилъ. 5. Нъколко странични изъ геологичното минало на Черно-!*
Н ? 5 ™ ^ нЧе"8Ъ' 1
« Р м И Н Ъ Ш к ° Р п и л ъ (1858-1923) огъПрхиМ, ИннокентийЛ.ГорхъФокъЛи Мюллеръ Ноидорфь. 8 Мостъ надъ океана (разказъ) отъ В. Страшимирова. 9. Морето въ въ
нар у м о т в о р е н и я - о т ъ Ем. Мугафовъ. Ю. Жълти пирати - (разказъ, преводъ) отъ Хансъ Бе
н ; 5 Л е Т 1 С 9 К И и П Р ° е К Т Ъ З а с в ъ Р з в а н е н а Р^китъ Днепъръ и Бугъ съ Азовското м о р е - о т *
Нечаевъ. 12. Черната едлива мида отъ Д - р ъ Г. Паспалевь. 13. Офиц. отдЪлъ. 14. Морски нов-^1^!?Лчебна

Ча

сь—Печатница—Варна.

