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лодки като:

Мото ^••л; ^:^р«:Ш1, спор-гни, луксозни, платноходни идр.
Строен "ь,

мои.а: ь и попртка' на всякакви зидоне машини и инсталации. ;
СПЩЛПДШЪ ОГДЬЛЪ ЗЯ ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
Р Е З Е Р В УДРИ И Р . Л Е К Т Р О Ж Е Н Н И
ЗЯВЯРКИ.
Гаранти^м^ з^лп.а и прецизна работа при най-кониурентнн цени. ю—1
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Произвежда

ггьрвокачественни

памучни прежди

Най~гол'Ьма и з д ъ р ж л и в о с т ь , еднакво разни
жици, н а й - и з н о с н и цени —• ето какво отличае-ч б ъ л г а р с к и т е п р е ж д и отъ ч у ж д и т е .
Предпочитайте бьмапсшчч »р'л».;-.одст_во_!

ТЪРСЕТЕ ИРШДИТЪ „ЦАРЪ БОРИСЪ"

Продажби чрезъ генералните представители: .
' '" "СУЗИНЪ и С-ие А. Д, СОФИЯ — ВАРНА.
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САМ. ПЯТПКЪ:

ши.

д-во

С О Ф И Я Бул. Дондуковъ
Клонъ: Р У С Е

ИСКОВИЧЪ

& ЛЕВИ

Я. Д,

Доставчици на двора на Н. В. ЦЛРЯ

ФАБРИКА
за книжни изд-клия!^ (

РУСЕ — СОФИЯ
ФАБРИКИ ЗА ХИМИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
И ТЕНЕКЕНИ ИЗДАЛИЯ

Производство на всекакви блажни и
гюстнй зеййи бои на прахъ.

л

Я К П К Р''
а IV II В С.

СКЛАДОВЕ
V'
за хартии и училищни и
канцеларски материяли на едро

^ажйй,- ст1йртни( емайлни,
^ 3 пещв и целулозни.

СПЕЦИЯЛНИ

ЛАКОВЕ}

1. Изолационни за електротехнически цели.
2. Цзпонни и таухлаковеза метална индустрия.
3. Водоупорни, за лодки, кораби и параходи,
отговарящи изискванията на морските власти.

Специални бои ! ! ^ ^ а а а м

МЯШИНИ
и принадлжности за
графическа индустрия.
КНИЖНО-МУКЯВЕНЯ ФЯБРИКЯ
ГЯРЯ БЪЛОВО.
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ДОМАКИНИ!
Желаете ли да имате винаги здрава, вкусна и питателна храна,
за да запазите и подобрите здравето си, употребявайте винаги
——

ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ» и ФРУКТОВИ КОНСЕРВИ • — —
отъ реномираната фабрика на

ИВАНЪ ЮР. ГЕРГИЦОВЪ & С-ИЕ
0. 0. ДРУЖЕСТВО — РУСЕ.

Само единъ опитъ ше ви ув-ври, че
КОНСЕРВИГБ ГЕРГИЦОВЪ - РУСЕ,
еж недостигаеми по качество, вкусъ и обработка

Търсете ги по всички добре уредени магазини изъ царството.
ТЕЛЕФОНЪ —РУСЕ № 246.
4-3

ВАЖНО
за

членовете

и

абонатите

на

сп. „МОРСКИ СГОВОРЪ"
Желающигв да получатъ безъ прекжсване следващата книжка № 1 (год. X, м.
януарий 1933 г.) отъ списанието „Морски Сговоръ" да предплатятъ веднага член
ския си вносъ или абонаментъ въ съответнитъ клонове. Презъ 1933 година спи
санието ще се изпраща безплатно само на предплатилите членския си вносъ
за 1933 година.

Абонаментътъ на списанието за новата 1933 год. (година X) е 150 лева за Бъл
гария и 200 лева за чужбина. Той може да се внесе и направо въ Главното
Управително Тъ\по на Българския Народенъ Морски Сговоръ
Варна — ул. Царь Борисъ № 6.

АНОНИМНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„КАЙЛЪШКА ДОЛИНА"

БЪЛГАРСКО
АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО

„ПОСТОЯНСТВО" - РУСЕ.

Текстилна фабрика за ленени, конопе
ни и ютени платове.
Покривки за маса и сервиетки ленени и памучни,
бризенти, филтрови платна и канафаци марка К. Д.
Фабрика — телефонъ № 61

ФЯБРИЧЕНЪ СКЛЙДЪ въ ПЛЪВЕНЪ

КОНЦЕСИОНИРАНА

Телефонъ № 228.
4—3

ФАБРИКА

зя

БРАТЯ СТАЙНОВИ А. Д-ВО

ЛЕНЕНИ,
ПАМУЧНИ,
КОПРИНЕНИ

ОСНОВАНА 1 8 4 8 ГОДИНА.

и

ПОЛУЮТЕНИ
ИЗДЪЛИЯ.
4—2

КАМГАРНА ПРЕДАЧНА ФАБРИКА
и
МОДЕРНА ПАРНА БОЯДЖИЙНИЦА
Централа СОФИЯ (фабрика КАЗАНЛЪКЪ).
Клонове: ПЛОВДИВЪ и РУСЕ.
Собствено производство на вълнени прежди
за трикотажъ, бродерия, тжкачество и пр.
4—3

СГОВОРЪ

ГОДИНА IX. БРОЙ 10.

ГОДИШЕНЪ ЯБОНЯМЕНТЪ :
За България 150 лв., за чужбина — 200 лева.. .

Отд-Ьленъ брой 20 лв.

УРЕЖДА КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯ ОТДЪЛЪ.

ВАГ*НА, декемвряй 1932 год.

/.

Гл. редакторъ САВА Н.ИВАНОВЪ

В. Игнатовь.

ТРИНЯДЕСЕТЬ ГОДИНИ. ^ >
Тринадесеть години вече отъ подписването
на срамния за цивилизацията на 20. въкъ. Ньойиски договоръ.
Тринадесеть години отъ като малка България е скована въ позорните клаузи на едно
насилие, непознато въ историята на народите.
Тринадесеть години отъ като нашия малъкъ, но славенъ, боенъ флотъ, бъше признатъ
за страшенъ факторъ за мира въ света, та
посегнаха и го унищожиха напълно.
Пради двадесеть години чрезъ атаката на
„Хамядие" българскигв моряци показаха волята
на нацията да живее на морето и да пази
своето съ познатата вече храбрость на бълга
рина. Т-Б още веднажъ покаха, че и по море
както и на сухо духътъ е най-мощния факторъ
за победата.
Ньойскиятъ договоръ, като не можа да
екове българския духъ, отне най-ценната, ни
придобивка отъ Балканската воина - Ь-БЛОМОрието ни и посегна на нищожнитъ наши бойни
кораби, за да убие новия стремежъ на бьлгарина къмъ морето, така блестяще вписанъ въ
нашата история на 8.(21). ноемврий 1912 год.
Тринадесеть години отъ като племето ни
Е съзна значението на акта въ Ньой и пое идеит-в
на малкия ни флотъ на МОЩНИТЕ си плещи, за
да ги направи общонародно въжделение и стремежъ къмъ малко оценяваното до тогазъ зяачение на морето.
Отъ тогава Българскиятъ Народенъ Морс.<и Сговоръ живЪе въ сърдцата на българското
родолюбиво гражданство отъ всички краища на
страната, за да сочи пжтя за икономически и
културенъ подемъ и све свътлината за истинско
то значение на акта въ Ньой.

с

/

Така устойчивия духъ на едно жилаво пле
ме превърна скритата замисъль на единъ позоренъ за съвременния напредъкъ актъ въ общонароденъ символъ за икономическа и културна
борба.
Неосъзнатиятъ вЪковенъ стремежъ на бълр
къмъ м
то съ
е ,^ ъ с ъ в р е м е н н и
^хи и т е ж к и п0
неразбиране
н ^ п0
нуждата то да бжде
ц4>лата ни история.

защищавано, е духътъ на

Ньой разкри. картитъ на големите и малки
врагове и показва ясно на племето ни истинскиятъ факторъ за самостоятеленъ икономически и културенъ животъ — морето.
Днесъ, когато свободата на личностьта е
въздигната въ култъ, цивилизована Европа не
с а м 0 о т н е с в о б о д а т а на половината отъ българското племе> ^ отне с в о б о д а т а на ц ^ л о к у п н а т а
н а ц и я > л и ш а в а й к и я о т ъ ВЪЗМО жностьта да се
вд и
свсята
въ
ов
и.
^
^ чов^,еството
Протестирайки въ този тжженъ день на
една срамна за съвременната култура страница,
ние тртзбва да си дадемъ обетъ, че сплотени
около голъмата национална идея за морето, ще
продължаваме да вървимъ въ пжтя на културната борба за събаряне на позорните прегради
срещу напредъка на едно племе, достойно за
много по-добра участь. Защото никой насилнически актъ не е дълготраенъ. Защото духътъ
е по-силенъ отъ всички изкуствени ограничения.
Защото правдата винаги възтържествува.
В. Игнатовъ.
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В. Игнатовъ.
VI. РЕДОВЕНЪ КОНГРЕСЪ
Той се състоя на 9. и 10. октомврий т. г. въ
Варна и мина почти незабелязано въ шума на
ежедневнитъ залисии. Ние не можемъ да отминемъ безъ внимание проявитв на животъ въ една
тъй близка намъ организация, макаръ че доста беха помрачени отношенията ни отъ миналото. Това
ни се налага толкова по-вече, че една отъ точките
въ дневния редъ на конгреса предвиждаше „Раз
глеждане отношенията съ Българския Народенъ
Морски Сговоръ".
г
Би требвало да се очаква, че тази организа
ция ще се яви на VI. си конгресъ по-многочисленна и съ едно оформено вече схващане за предСТОЯЩИТБ й задачи. Това се очакваше и поради
тежкото икономическо положение, което предиз
виква къмъ организирано отстояване на професио
налните и стопански интереси. Съюза на моряците
бъше представенъ отъ тритъ дружества отъ Вар
на, Русе и Бургасъ съ 210 отчетени редовни чле
нове и 190 неотчетени. Клоновете отъ Анхиало,
Оръхово, Видинъ и Ломъ не еж проявили животъ.
Съюзниятъ органъ „Морски Ратникъ" еспрънъ по
ради липса на сръдства. Посмъртната каса на съ
юза, създадена преди нъколко години, се ликви
дира поради невъзможность на членоветъ й да я
издържатъ.
Дали това се длъжи изключително на тежкитъ условия за животъ, въ които еж изпаднали
членовете на организацията, или е плодъ на вжттрешни организационни неджзи? Ние допущаме,
че въ случая еж играли роля и двата вида фак
тори. За отслабването на една професионална ор
ганизация, при днешните условия на животъ, голъма роль играе нейното ржководство. То е при
зовано, не само да представлява организацията, а
и да създава условия за спокойно упражняване на
професията подъ чувството на отговорность и гри
жи, носени отъ избранницитв.
СЪъ дебатите на конгреса пролича особния
интересъ, който се влага по въпросите свързани
съ закона за пенсиите, заплатите на моряците отъ
Бълг. Търг. Парах. Д-во въ връзка съ чл. 7 отъ
правилника на сжщото и безработицата въ про
фесията. По тези въпроси не се чуха изчерпател
ни обяснения за постжпкитъ, които ржководитеЛИТБ на съюза еж направили. Не проличаха уси
лията имъ да привлъкатъ въ своя помощь и други
организации и лица, които биха могли ако не
непосредствено да помогнатъ, то да създадатъ
атмосфера благоприятна за възприемане на спра
ведливите имъ искания. Плахите гласове на кри
тика въ това направление бъха покрити съ авто
ритета на по-старшитв по служба ржководители
на съюза. Това показва, че организацията не по
чива на правилна основа. Споровете по срока на
службата за пенсия отъ машинния и отъ палубния
персоналъ и по прилагане на новия законъ за
търг. корабоплаване, изтъкнаха, че групирайки
хора отъ една професия, но раздълени, поради
характера на службите си, въ разни специалности,
съюза на моряците, въ този си видъ, не отговаря
на изискванията на противоположните интереси
на членовете си. Наистина палубни и машинни
офицери нъматъ еднакви професионални интереси
съ екипажите, които сжщо се дълятъ на палубни
и машинни. Всички наедно още по-малко могатъ
да се съгласуватъ съ интересите на служащите

НЯ СЪЮЗЯ НЯ МОРЯЦИТЪ.
отъ пристанищата ни, които, макаръ и моряци по
подготовка, представляватъ обществения контролъ
надъ морската професия, прокарванъ чрезъ при
лагания отъ тъхъ законъ за търговското корабо
плаване. Ние сме далечъ отъ мисъльта да внуша
ваме разделяне на специалностите въ отдълни
дружества или съюзи. Искаме да изтъкнемъ, че
ржководството на такава професионална органи
зация изисква голъмъ авторитетъ, умение и гъвкавость, каквито, изглежда, не еж проявени до сега
и организацията не може да намъри пжтя на
своето развитие. Разглеждането на поставените
въпроси по бждещата дейность изтъкна пъкъ пълнатата липса на установено схващане по тъхъ отъ
страна на ржководството на съюза.
Требва да признаемъ, че конгреса прояви
по-вече внимание къмъ Б. Н. М. С , отколкото се
желаеше, може би, отъ нъкои. Тази точка е била
поставена по настояване на Русенския клонъ. Тя,
обаче, беше предметъ на особни дебати отъ всички
делегати. Общо бъше изразено схващането, че
Б. Н. М. С. не само не „пакости", но принася
ц е н н и у с л у г и на организацията, за което
тръбва да му се благодари. На поставения отъ
нъкои делегати въпросъ, кои еж причините за
създадените отношения между Б. Н. М. С. и съюза,
нъкои отъ управата се помжчиха да докажатъ, че
нъма нищо, което да разваля отношенията на
двете организации и се чудятъ защо е билъ поставенъ този въпросъ..
Гл. Секретарь на Б. Н. М. С. бъше изслушанъ
съ внимание и изпратенъ съ ржкоплескания. Гла
сува се решение за намиране начинъ за по тесно
сближение и сътрудничество съ Б. Н. М. С , който
чрезъ деиностьта си създава условия за развитие
на морячеството ни. Ясно изразената воля на кон
греса е излъта обаче, въ следната т. 3 отъ реше
нията му: „Съюза нагажда бждещата си дейность
по начинъ да не бжде въ разръзъ съ съюза на
Българския Народенъ Морски Сговоръ и съ дру
гите нему сродни организации".
Ние сме доволни, че VI. конгресъ на съюза
на моряцитЪ съзна направената гръшка отъ ми
налия конгресъ по отношение на Б. Н. М. С и
внася поправка въ тактиката на организацията си,
която се нуждае отъ обществена подкрепа, така
охотно давана отъ Б. Н. М. С.
Създадените отношения въ миналото бъха
плодъ на неправилно схващане значението на про
карания „Законъ за търговското корабоплаване."
Нъкои отъ ржководителитъ на съюза на моряците
побързаха да атакуватъ организацията, която ра
туваше за този законъ преди да дочакатъ прила
гането му. До колко това е било плодъ на добре
разбрани професионални интереси се вижда отъ
факта, че дебатите въ този конгресъ се вод-вха
за отстояване правата, дадени чрезъ отречения въ
миналото законъ.- Така, справедливо се издигна
гласъ отъ страна на дунавци да се приложи членъ
/0 отъ закона по отношение корабите подъ бъл
гарско знаме на^Д-во „Дунавъ".
Дали случайно или по други причини една
голема часть интелегентни сили, бивши моряци
по професия, които и сега не еж далечъ отъ про
фесията си, стоять вънъ отъ редовете на тази
организация. Лицата, пъкъ измежду членоветв й,
които биха могли съ вещина да я ржководятъ,
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поради характера на службата си, еж постоянно
въ движение. Това е една отъ причинигв за липса
на обнова въ ржководството, а заедно съ това и
за застоя въ дейностьта на организацията.
Ние вярваме, обаче, че организацията ще
намери разрешението на въпросите, които еж въ
връзка съ нейното развитие. Шесть години организационенъ животъ не е достатъченъ, за да се
създадатъ хората, които ще могатъ правилно да
я насочватъ.
Необходими еж още усилия за да се оформи
правилно схващане за ролята и задачите на орга
низацията въ нейнигв ржководители. Само така
тя ще стане истинска професионална организация
и ще се отър,си отъ онтззи въпроси, които не мо
гатъ да бждатъ пр-вка цель на Съюза на мо
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ряците, защото той не е културно-просвътна орга
низация. Така определени целите на тази органи
зация ще дадатъ възможность тя да се развива
безъ да се отвлича въ други области, които могатъ
да я спъватъ и да създаватъ търкания съ други
организации.
Българския Народенъ Морски Сговоръ не ще
престане да дава своята подкрепа на своя събратъ
и всячески да съдейства на неговите успехи,
които еж и успехи на морска България.
Така VI. конгресъ чрезъ ясно изразената си
воля за отношенията си съ Б Н. М. С. постави
новата насока, желана отъ всички членове на Съюза
голяма часть отъ които еж и такива на Българския
Народенъ Морски Сговоръ.
В. Игнатовъ.

:-г*Я»4-г.«-
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Италиянския торпеденъ катеръ № 432 (водоизмъстване 13 тона, скорость 42 вжзела въ часъ), въоржженъ съ две торпедни
тржби, 2 картечници и б бомби противъ подводници. Той е построеиъ въ корабостроителницата „5. V. Я. И." (5оое1а Уепе21апа Яи1отоЬШ Иаииспе) въ Венеция.
Д-ръ П. Д. Скорчевъ.

ПРИНОСЪ КЪМЪ ПОБЪЛГАРЯВАНЕТО НЯ ИМЕНЯТЯ
НЯ С Е Л И Щ Я Т Я П О НЯШИГВ КРЯЙБР-БЖИЯ.
Макаръ населението обитаващо нашата земя гапсюп (Цариградъ съ Галата), пръснали се въ
да е почти изцтзло еднородно българско, назва- Тракия (Ту1е) и Мала-Азия (Апкуга — Янгора *).
нията по нашата карта еж въ по-голтзмата си часть
По-вече имена на селища по нашето морско
чуждоезични.
крайбрежие еж останали отъ старите гърци.
Ето защо твърде важенъ за честьта и достоЯ вжтрешностьта на земята ни гъмжи отъ
инството на нашия народъ и държава се явява турски названия на градове и села, на планини и
въпросътъ за побългаряване на чуждоезичните урви, на поляни, гори, р-вки и гьолища— ВСБКИ ПОназвания на селища, рЪни, хълмове и други по- личенъ кжтъ на нашата земя, всека по-видна скала и
ридъ носи по едно турско име. Въ северо-източна
дбони у насъ.
България
ръ\цкостьеда се чуе българско название.
Обаче колкото и важенъ, въпросътъ тр-вба
До като тракийските и старо-гръцкигв наз
спокойно да се обмисли и да се разреши съ ве
вания на селища, р%ки и пр. еж заварени отъ на
щина и въдуха на нашата българска топонимика, шето племе и не възбуждатъ страсти и спомени
а не прибързано и лекомислено.
Страната върху която е разположена нашата за никаква вражда, по-другъ е въпросътъ съ имепържава е била населявана презъ вековете отъ ната датиращи отъ византийско време и най-вече
пазни народи всеки отъ които е оставилъ по- съ турските названия, които освенъ че изхождатъ
«ече или по-малко свои езикови следи въ местно- отъ една епоха - отрицание на всъка култура въ
ГТНИГБ названия на българските земи. Отъ транашитъ земи, но ни набиватъ постоянно въ очи
кийски пооизходъ еж названията на всички ръни една тжжна и срамна робия на нашия народъ.
пиваши се въ Дунава: И т а с и з — Тимокъ, А1тиз — Турските названия не еж свързани съ никакви кулПпмъ ОЬгиз - Цибъръ, Шиз — Витъ, 1а1егиз — Ян- турно-исторически преживявания на нашия народъ,
тпа- сжшо и Т о п и » - Т у н д ж а , А г г и з - Я р д а , 5ггу- въ много случаи те прославятъ само турски гот о п — Струма както и на по-голтзмигв наши пла- лЪмци и наши поробители. Ето защо ние требва,
ини' Хемусъ 'Витоша, Родопа, а тоже и имената преди всичко, да освободимъ нашата земя отъ
я нтлкои селища- Девня, Пловдивъ, Месемврия. турските названия на селищата, а сжщо и на плаV нясъ има названия останали отъ келтите нини, ръки, Чамъ-Кории дерета, боази, Узунъ-Ку(авМле)" Тулово-Ту1е, Галата. Тия галатяни еж мища, дервенти, алани, Гьокъ-тепета, кулаци, чунахлули изъ Галия (Франция) въ 279 год. пр. Хр.
*) Гл_ м о я т а с т а т и я в ъ „Морски Сговоръ" 1930 год.
паднали еж Делфи, били прогонени къмъ Ву- бр. 5: „Етимол. произходъ на нъкои морски думи и пр."
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курлуци и маари, куванлъци, каялъци и бунари—
нашата топонимика е тъй изцяло турска, че
народностното ни самолюбие бива наистина по
ласкано, когато на картата на майка България се
натъкнемъ на българско име. Въ нашето езиково
и народностно овчедушие ние още търпимъ да си
служимъ съ потурченигв форми на български име
на: Ловча, Ловечъ вм. Ловецъ, Тревна вм. Трлвенъ
(сравни Плавна — Плгьвенъ, Сливна — Сливенъ), Косовча, Марковча, Кюлевча вм. Косовецъ, Марковецъ,
Кюлевецъ (населението казва: Кюлевце), Тружа вм.
Троица, Момилъ-таши вм. Ломинъ-камъкь, Ченгелъ
(дженк-ери) вм. Разбой-на.
Време е, наистина отдавна е време да се побългарятъ названията на селищата съ турски и
чуждоезични имена и да лъхне по-вече българ
щина по нашата българска земя. Но тъй като име
ната не се мт^нятъ ВСЕКИ день, а се поставятъ веднажъ за винаги, необходимо е да се даде време
за да се подбератъ смислени и подходни названия.
Ала това не е тъй лесна работа и не бива,
само за да се изпълни наредбата, да се поставятъ
безсмислени, см-вшни, дълги имена, отъ които дори
прилагателни не могатъ да се образуватъ. Не мо
же и не бива безсистемно и безъ осмислени р ъ 
ководни начала да се скърпватъ на бърза ржка и
да се натрапватъ нескопосани нови названия То
зи начинъ за побългаряване на имената тръбва да
се разшири и да обхване целокупната топонимика
на нашата земя.
Първата кръстнишка работа тръбва да се пре
достави на самото население, като му се посочатъ
общигЪ начала, които тръба да го ржководятъ при
подбирането на нови названия. Само по този на
чинъ ще можемъ да се сдобиемъ съ мъттностни
названия, въ духа на нашия народъ и ще можемъ
да се отървемъ отъ тази чиновнишка прекръстителна недомислица, която комисията при Минис
терството на Вжтрешнитъ Работи поднася на бъл
гарския народъ. Единъ прегледъ на СПИСЪЦИГБ СЪ
новите селищни имена, оповестени напоследъкъ
въ вестниците ни показва колко припръна, без
принципна и извършена безъ любовь и съ досада
е била работата на тази комисия.
Първиятъ въпросъ, който при това преиме
нуване ни се налага е: требва ли всички небългарски названия да се побългарятъ?
Подобно искане е погръчпно. Старигв имена
отъ трако-гръцки и римски времена требва да си
останатъ. Те, безъ да накърняватъ нашето народ
но достолепие, еж древни спомени за културното
минало на нашата земя, едно минало пречистено,
презъ вековете и високо ценено отъ всички просве
тени народи. Названията Варна, Девня, които споредъ проф. Ст. Младеновъ криятъ въ себе си поняти
ето „вода" и еж отъ тракийски произходъ требва да
си останатъ. Името Кестржъ ни напомня латин. Саз1га —лагеръ, укрепление. Отъ тракийски произходъ
е названието Месемврия, която споредъ Страбона
(деодг. 319) първоначално се е наричала Менебриа
т. е. трак. бриа —градъ на (царь) Мена т. е. Меновградъ. Нашите прадеди еж нагодили това име
къмъ своя езикъ и еж нарекли този морски градъ
Иесебърь, което име е звучно и кратко и желател
но е да се възприеме. Сжщо требва да си остане
и Емона, по турски Емине, за споменъ на старото
име на Стара Планина —Хемусъ. Лнхиало, значащо
буквално пра-море (анхи-алосъ), има исторично ми
нало, то е било културенъ и добъръ търговски
центъръ, тукъ е билъ почитанъ култъгь на Изида
и еж сечени монети съ неинъ образъ. Яко ита
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лианците еж запазили на толкова свои градове
старогръцките названия (Неа-полъ — Нов-градъ
Палермо — Панормосъ), не би пострадало и на
шето народно достойнство, ако отъ почитъ къмъ
далечното, безстрастно вече минало оставимъ да
пребжде старинното име Анхиало. Созополъ е покъсното име на древнята Аполония, отъ дето Лукулъ въ 73 год. пр. Хр. е отнесълъ въ Римъ ко
лосалната статуя на Аполона. Понеже настоящето
име на този градъ нъма никакво историческо зна
чение, то може да се преведе въ Спаси-градъ и да
мине за прибЪжище на заблудени и сполетени отъ
буря кораби. Бургасъ е потурчена форма на гръц
ката дума пюргосъ, която значи кула, укрепление,.
градище. Това название е безъ значеьие за насъ
и може да се замени съ добро българско име.
Преводътъ на Василико въ Царево е точенъ, но
каква връзка има подобно название съ нашата
българска действителность?
Нека да не се придържаме тъй слъпо о без
смислени за насъ имена, а да се постараемъ да
си създадемъ наши български морски названия на
градове и села, на носове и заливи, съобразно
местните брегови и-морски особености.
По-труденъ е въпросътъ съ турскигв назва
ния, които изобилствуватъ по нашето поморие. Те
еж поставени на времето си често съ огледъ на
н-вкое обстоятелство зас%гащо живота на турското
население. Такива еж: Вели т. е. покровитель, святецъ, Салихлеръ, благочестивци, праведници, Хо
джа Кйоа. Подобни названия е безсмислено да се
превеждатъ, а тръба напълно да се пренебрегнатъ
и да се замънятъ съ съвършено нови, подхожда
щи на местните особености.
Крайно неуместни и недопустими еж преиме
нуванията съ огледъ изключително на звуковата
прилика: Вели въ Велево (кой Велю?), Ески Паслж
(паслж — мухлясалъ, ръждивъ) въ Старо Пасище,
Равда (гръцки пръчка) въ Правда!, Русларъ въ
Русково (кой Руско?), Индже-кьой въ Тънково!.
Поставятъ се нови имена на български селища —
т е тр-Бба да иматъ смисъль и оправдание. Ние
тръба да се откажемъ и отъ превода на турските
имена, когато такъвъ се явява безсмисленъ и съ
нищо неоправданъ като: Гевреклеръ въ Краваево,
Карагьозлеръ въ Чернооково, Терджеменъ въ Преводачъ, Ходжа-Кьой въ Поповци, Ч е л е б и въ
Войвода.
По дунавското крайбрежие има влашки име
на, които само външно еж поромжнчени: Върфъ
— Връхъ. Видболъ е желателно да си остане, Акчаръ не е отъ турски а отъ КаНапа — правилно
е Арчаръ,^Пиргосъ значи Градище.
И тъй, побългаряването на имената на на
шите селища е въпросъ важенъ, свързанъ съ до
столепието на нашия народъ и държава. Той не
бива, да се разрешава на бърза ржка, по чинов
нишки, а трйбва да се предостави на народа, на
неговите учители, писатели и просвътени хора,
които да преименуватъ на мъстна почва изпърво
селищата, а после и всички бърда, урви и върхо
ве, поляни, горички и ридове, ручеи, проходи и
долове. За тази цель отъ компетентно мъсто треб
ва да се състави едно ржководство, въ което да
се изложатъ принципите на нашата топонимика и
за подбиране на нови названия.
А на Българския Народенъ Морски Сговоръ
и на неговите поморски клонове предстои добрата
задача да подбератъ подходни названия за наше
то поморие.
Варна, августъ 1932 год.
д.ъ п. д . С к о р ч е в ъ .
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г. с.
ПРЕИМЕНУВЯНЕ НЛСЕЛЕНИГБ МЪСТЯ ПО НЯШИТЪ КРЯИБРВЖИЯ.
При Министерството на вътрешните работи
6Ъ назначена комисия отъ представители на нау
ката, която да се занимае съ преименуването на
всички населени мЪста въ страната, носещи име
на съ чуждъ произходъ. За да облекчи работата
на комисията по отношение наименованията по
крайбрежията, Българскиятъ народенъ морски сго
воръ, както и управлението на флота, събраха
необходимия материалъ и дадоха на комисията
предложения за преименуването на тия селища.
Макаръ и представени въ комисията твърде късно
(събирането на нужднитЪ материали продължи
доста време), следъ като тя б% почти на привър

шване на своята работа, ценните и добре мотиви
рани наши предложения еж я принудили да се
върне повторно на крайбрежните селища и да
възприеме голЪма часть отъ предложенигЬ й нови
имена. Предстои възприетигЪ отъ комисията име
на да се внесатъ въ Народното събрание за озаконяване.
Понеже тия сведения еж интересни за чита
телите на „Морски Сговоръ" (най-малко за да попълнятъ знанията си за крайбрежните селища), а
особенно пъкъ за тия отъ крайбрежията, тукъ да
ваме списъкъ на предложените въ комисията но
ви имена.

СПИСЪКЪ
на предложенигЬ нови наименования на селищата отъ крайбрежията на Черно-море и р. Дунавъ.
1=

Сегашно наи
о менование на
%. селището.

Нови, предложени
наименования на
селищата.

Съображения за предло
женигЬ нови
наименования.

ЧЕРНОМОРСКО КРЯЙБРЪЖИЕ
Василиковска околия
—
с. Резово
1 с. Резово
2 с. Ени-кьой Ново село или Преведено
Новаци (Новаково)
По името на р-вка Ве
3 с. Каланджа с. Великово
лика, при устието на
която се намира.
4 с. Варвара с. Варвара
—
Иоанинградъ
Нареченъ въ миналото
5 гр. йхтопо името на своята
полъ
владетелка Ягата. До
бре би било, ако днесъ
се нарече по името на
днешната българска
владетелка — Царица
Йоана.
6 чифл. Вели Велево или Вели Фонетически сродно
ково или Мно- Употребява се отъ мес
городъ или Сви- тното население.
Така го наричатъ жи
нарово
телите отъ околните
села.
Преведено.
7 с. Барбатка Байново
Баръбатакъ
8 чифл. Челе- Коньово или Ко- Преведено, а още и
нярево
защото населението
сляръ
му се занимава съ коневодство.
СтолЪтово и л и Преведено.
чифл.
Поло9
Веково или Мнохронъ
гогодишникъ
Каменецъ или Ка Преведено — гладъкъ
10 с. Баръ-кая меница илиПлоча камъкъ.
Преведено.
11 гр.Василико Царево
Поради горенето на
Огнище
с.
Потур12
вжглища.
накъ
Лозенецъ и л и Преведено.
13 с. Ембелецъ Белово (Б-влецъ) Заради б%лиятъ брегъ и
околности (тукъ' брегътъ е варовитъ и
белъ), а и фонетичес
ки двете имена еж
сходни (Ембелецъ —
Белецъ).
Обратно значение на
Добрина
14 чифл. Урупревода му, а освенъ
това употребява се и
зия
отъ населението.

;

5 1 Сегашно наи- Нови, предложени
е ! менование на наименования на
5 \ селището.
селищата.

Съображения за предло
жените нови
наименования.

Бургаска околия

Е

15 |чифл. Урдо- Китка
1 вица (Виза)

Селото е ново, пост
роено тъзи година (14
кжщи) и още нема
име. Разположено е
на китенъ и красивъ,
обрасълъ съ хубава
зеленина брегъ, наричанъ до сега, по
името на некогашното, сега изчезнало се
лище Виза (Урдовиза,
' Урдовица.)
Преведено (по името
Мостово
на големиятъ мостъ
надъ р. Яланъ-Кайракъ, кждето е заст
роено селището).
Джбово
Поради многото джбови гори.
По името на близкиятъ
Маслиново
носъ, наричанъ порано Зейтинъ-борунъ,
а сега (преведено)
Маслиненъ носъ, по
ради растещия тукъ
въ диво състояние маслиновъ храстъ.
Равадиново
Ново селище, наречено
по името на чифлика
Яравадиново
върху
който е образувано.
Спасово(Спасов- Като най-големъ бъл
градъ (или Ри- гарски рибарски центъръ; риболовътъ е и
барево
главниятъ му поминъкъ.
Св. Никола
—
•

16 с. Кюприя

17 с. Сали; хлеръ
18 ;с. Ченгеръ

19 !с. Ярава; дино
!
1

20 !гр. Созополъ

21 с. Св. Ни
кола
Горене
22 МехмечъИсторическо
кьой
23 Мах. Равна
—
—
гора
24 чифл. Кара- Чернооково или Преведено
гьозлеръ
Черново илиМа- Така преименовано съ
законъ (Държ. вестн.
ринка
бр. 6. отъ 8. IV. 1931 г.)
25 с. Изворъ
Изворъ
—
Ново селище, построе
26 чифл. Кафка Надежда
но на местото на некогашниятъ чифликъ
Кафка. Новото име му

27 чифл. Ям-

ренлий

28 с» Скефъ

29 С. Яхлатлий
гр. Бургасъ
с. Мугрисъ
с. Вая-кьой

с. Кара-тепе|
с. Ятанасъ
кьой
ч и ф л . Ке-:
шишъ-Геренъ
Мах. Баатърла
Мах. Лжджакьой
с. Ходжамаръ
Мах.Лжджа-;
кьой
Терджеменъ!

Год. IX. Брой 10.

Морски Сгоаоръ
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Побратимо или
Братово и л и
Стамболовъ чи-!
фликъ или Ръ-|
женица

е дадено при освеща
ването на селището
отъ Сливен, митрополитъ, сега официално
се нарича с ь новото
си име.
Преведено—осиновенъ
Употребява се отъ на
селението.
Поради производство
то на ржжь.

Блатецъ или Ко-|Околната мЪстность е
рито
блатиста и селото е
много маларично.
Употръбява се.
Киселецъ или
Преведено
Крушево
Употръбява се.
Бургасъ
Горно езерово
Долно езерово
Понеже се намира на
северния б р ъ г ъ на
Бургаското езеро, кой
то е по-нисъкъ отъ
южния, на който се на
мира Горно езерово.
Черна могила
Близъкъ преводъ.
Ятанасово
Изхвърля се турската
прибавка „кьой" (село)
Калугерска лива-: Преведено
да или Въбелъ Калугерски кладенецъ.
или Калугерово
Лозово
Преведено. Преименовано съ законъ(Държ
вестн. бр. 6. отъ 8.1У.
1931 год.).
Банска м а х а л а Преведено.
или Банево или
Църово
Вжглищарово
Въ близость на вжглищни мини.
Топълъ изворъ Понеже има минерални
бани.
Преводно и л и
Близъкъ преводъ.
Преводачъ
Янхиалска околия.

с. Папарусъ Инженеръ Сара- Новото име му е даде
фово
но по името на главниятъ директоръ за
настаняване бвжанцитъ.
42 гр. Янхиало Соленъ или При- По името на солнициморие (Примо- . ГБ; солопроизводстворецъ)
то му е главниятъпоминъкъ. По нтакои тъл
кувания, гръцкото име
Янхиало на български
значи приморие.
4 3 ^ - Яликария Каменарь
Има каменни кариери.
44 !Сл"и^ 5 К И Пас-; Старо пасище или Преведено — старо па
й
\ Ливадово или сище (?) ' или люби
| Любимецъ или мецъ (?) или Вехтово
1 Вехтово (Ветово) (Ветово).
45 с. Даутлий
Поради високото си из
Погледъ
!
ложение.
с. Чимосъ
Симеоново и л и За ознаменуване голъ46
Земеникъ
мата победа на Царь
Симеона надъ гърцитъ
при Яхелой, близо до
сегашното село Чи
мосъ.
Споредъ мъстностьта.
Правда или Рав Фонетично приспосо47 с. Равда
на или Владово бляване къмъ българскиятъ езикъ.
Сжщо, а и споредъ рав
ната мъстность.

48 гр. Месем-

Несебъръ
врия
49 с. ИнджеТънко
коьой
50
с. Ялексан- Ялексанорово
51 дрово
с. Лъсково | Лесково
52 :с. Бараклий^ Шивачево
53 !с.Гюлювица Щипково
54 с. Свети
Припекъ
Власъ
55 с. КашлаКошарево
дере
56 с . Емине
Емона

с. Баня
с. Велибашъ

По желанието на селенитъ, споредъ името
на заслужилиятъ за
селото старъ българ
ски професоръ Владимиръ (?).
Възвръщане къмъ ста
рото му българско име
Преводъ.

Поради поминъка на
населението.
Близъкъ преводъ.
Силно е изложено на
слънце.
Близъкъ преводъ.
Споредъ името на ста
рата българска крепость на деспота Добротича на носътъ
Емине.

Баня
Сръднево

с. Ени-кьпй
|
I
с.Гьозекенъ'

По местоположението
си.
Ново село или Преведено.
Новаци (Новаково)
Козякъ
Сжщо, по името на ста
робългарската крепость въ планината
надъ селото.
Варненска околия.

с. Бъла
с. Денизъкьой

Бъла
Сърнево или Ко Близъкъ преводъ.
шута или Надморие

с. Куру-кьой
с. Ходжакьой
с. Чалебикьой

Горица
Близъкъ преводъ.
Поповци (Попо- Близъкъ преводъ.
вецъ, Поповичъ)
Войвода (Войво- Близъкъ преводъ.
дово) или Господиново
с. йбди-кьой Черкезово и л и Въ миналото въ него
Самотенъ
еж живъли черкези.
67 с. Фандък- Л е щ н и к ъ (Ле- Преведено.
щакъ) или Ръс- Споредъ обраслата съ
\ лий
тица
храсти и низка разтителность околность.
68 с. СтароСраро-Оръхово
| Оръхово
69 !с. НовоНово-Оръхово
| Оръхово
70 с. Петре
Д о л е н ъ близ- Двегв села еж много
накъ ( Д о л н о
близо едно отъ друго
близнаково)
(на нъколко стотинъ
71 с. Яйла
Г о р е н ъ близметра).
накъ ( Г о р н о -

72 ;с. Пода

близнаково)
Мостово

с. Ясж-башъ Глава
с. Бейджи- Наследниково
, , ! °ЛУ
1а
Ведрина
с. Галата
76

с. Кьоклу
джа
77|с. Гебедже
7° х. Яладънъ

1

Звездица
Бълово
Страшимирово

Поради ГОЛБМИЯ мостъ

въ селото.
Близъкъ преводъ.
Преводъ.
Поради здравословно
то му изложение и до
брата му провътримость.
Поради изгледа на мъстностьта.
Близъкъ преводъ.
Прието вече ново на
именование.

Брой 10. Год. IX.
79 с. ГюнъI Яласж
80 с. Гевреклеръ
81 с. Елечъ
82 с. Русларъ
83 с. Лджем-

леръ
84 с. Индже-

кой
85 с. Паша-

Изгръвъ

Поради мЪстностьта.

Краваево

Близъкъ преводъ.

92 с. Кошава

Гривина или Си- Преведено — конска
тово (Пепелище) грива (?) или Ситово
(?)—пепелище (?).
Русково
Близъкъ преводъ.
Равнище
По вида на положе
нието му.
Тънково или То Преведено — тънко се
поли или Топо ло. Има доста тополи,
а и така се употребява.
лово
Историческо.
Владиславъ

кьой
86 гр. Варна
Варна
87 с. Кестричъ Каменево
88 с. Дишъ-бу- О с е н о в о (Ясе

дакъ

Морски Сговоръ

95 -с. Нкъ-чаръ
96 с. Урсоя
97 с. Козлодуй
98 с. Бешлий .

—
Поради многото камъ
ни въ околностьта.

—

ново
Дунавско крайбр-Ьжие.
Преведено (отъ ром.)
Върхово
Преведено (отъ ром.).
Цвътово

89 с. Връфъ
90 с. Флорентинъ
91 с. Гоматарци Нспарухово

93 с. Видболъ
94 с. Ботево

Заменяване съ българ
ско историческо име.

Преименуването на селищата, изобщо, е отъ
голъмо значение, но то е особено важно за край
брежията, които представляватъ врати за сноше
нията ни сь чуждия свътъ; отъ вънкашния видъ
на тия врати чужденците, обикновенно, ще си съставятъ мнение и за цълата ни страна. А външния
видъ на вратите, това еж преди всичко названията
по тЪхъ. Така въ близкото минало, чуждигЪ дип
ломати си съставиха мнение за Беломорска Тракия,
че тя е гръцка страна, защото крайбрежието й
било гръцко, безъ да държатъ смЪтка, че населе
нието по кръвь и произходъ е чисто българско,
но насила заставено да промени имената и езика
си. Точно така, както днесъ, въ поробените бъл
гарски земи, съседите ни прикачатъ свои имена
или най-малко свои окончания на всичко, което
звучи по български. Така е било отъ край време;
кой не е оставилъ свои имена по нашите земи и
крайбрежия! А на първо место по тия имена хо
рата еждятъ и за сжщностьта. Това беше и единъ
отъ главнигв мотиви на нашите врагове ч да се
опитватъ да заграбятъ, наредъ съ Беломорска
Тракия, и Бургаското ни крайбрежие, а други

99 с. Мъгура
100 с. Черче-

ланъ
101 с. Ерменлуй
102 с. Дикили-

ташъ
103 Пиргосъ
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К а п и т а н ъ Узу—»—
новъ
: Преведено.
Видово
Заменено съ друго ис
Хайдутъ Велко
торическо име за да
остане Ботево за с.
Козлодуй, кждето то е
много по-умъстно.
Бъла крепость
Преведено (отъ турски).
Мечка
Преведено (отъ ром.).
Историческо
българ
Хр. Ботево
ско име.
Турското име заменено
Искрево
съ българско географ
ско (близо до р. Искъръ)
Преведено (отъ ром.).
Могила
Панайотъ Хитовъ Историческо
българ
ско име.
Преведено (отъ ром.).
Нрменово
Филипъ-Тотьово Историческо име.
Побитъ камъкъ Преведено (отъ турски).
Каменово

пъкъ сега еж насочили погледигв си къмъ Видин
ския край.
Естествено, че наредъ съ имената на сели
щата, не по-малко важни еж и другите географски
наименования, които се ср-вщатъ въ известна
область. Подиръ селищата, предстои преименоване и на тия места, ето защо молимъ, тоя пжть
и всички наши читатели да дадатъ сътрудничест
вото си за преименуване на крайбрежните мест
ности: заливи, острови, плитковини, езера, блата,
носове, реки, могили и пр. пр.
Вс^ки, който би могълъ да направи известно
предложение за преименоване на която и да било
мъхтность или пъкъ да обясни произхода на нъкое сегашно наименование, да напише едното или
другото и да го изпрати въ редакцията на списа
ние „Морски Сговоръ". Желателно е всъко пред
ложение или обяснения да бжде съпроводено съ
кратко описание на мъстото (по възможность при
дружено и съ скица) и съ съответна мотивировка.
Редакцията предварително изказва своите найголеми благодарности на всички, които се отзоватъ на молбата й.
Г. С.

Д-ръ Петъръ Гочевъ.

НЯ ЩО СЕ ДЪЛЖЯТЪ СВЛИЧЯНИЯТЯ НЯ ПОЧВЯТЯ СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТЪ ГР. ВЯРНЯ.
Свличането на почвата, а понъкога и на зна логичния строежъ на интересуващата ни мъхтность.
Всички скали, които намираме въ околностьчителни скални маси, е единъ въпросъ, който чес
то интересува варненскитЪ граждани, особено тия, те на Варна еж утаени (седиментни), т. е. такива,
които иматъ лозя въ мъттностьта „Траката", която които еж се образували въ дъната на водни бае една отъ най-силно изложенитъ на тази напасть. сейни (морета, езера и пр.). Утаените скали се
Варненци добре си спомнятъ за едно доста голъ явяватъ почти винаги въ видъ на пластове. Таки
мо свличане преди нъколко години, което бъше ва еж се образували презъ всички геологични вре
разрушило неколко постройки и повлякло часть мена. Земната история е подразделена на ери,
отъ евксиноградското шосе. Подобно нъщо се е еритъ на периоди и т. н. Пластовете въ Варнен
случило на сжщото мъсто и преди по-вече отъ 20 ско еж се образували сравнително неотдавна, презъ
години. Помнятъ се и други голъми разрушителни третичния (терциеренъ) периодъ, и то въ този му
събаряния и подхлъзвания, напр. подъ с. Голъма отд-влъ, който се нарича миоценъ. Обаче, като се
франга,- а свличания въ по-малъкъ размъръ еж казва, че скалить.за които става дума, еж се об
разували неотдавна, или както още се казва на
н^що обикновено.
геологиченъ езикъ, че т-Ь еж млади, не требва да
За да дадемъ научното обяснение на това
се забравя, че това „неотдавна" и „млади" съвявление, макаръ и въ популярна форма, ще треб семъ не подхожда за нашето обикновено разбива най-напредъ да се запознаемъ накратко съ гео-
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ране. Това е казано въ геологически смисълъ, а
геологията борави съ милиони години.
Нека видимъ сега какъвъ е съставътъ на материалигЪ, въ близката околность на Варна, и
какво е гЪхното взаимно разположение.
Най-напредъ еж образувани пластовегЪ, вър
ху които е разположенъ градътъ. ТЪ еж твърди
или ронливи пясъчници съ варовита или глинеста
спойка, варовици и мергели (варовито-глинести
пластове). На нЪкои мъхта намираме въ тъхъ
останки отъ миди и охлюви, които еж живЪливъ
тогавашното море. Тъзи пластове еж известни
подъ названието чокракски. Тъхъ може лесно да
наблюдаваме на стръмния бръгъ подъ морската
градина, гробищата, а сжщо така при старата га
ра, памучната фабрика и квартала „Максуда". (За
сведение нека отбележимъ, че подъ градината и
гробищата най-горниятъ пластъ — около 3 м. д е - '
белина, е льосъ, който е значително по-младъ отъ
другитъ седименти въ Варненско).
Надъ комплекса отъ чокракски пластове следватъ ронливи писъци и здрави пъсъчникови плас
тове, въ които се сръщатъ въ изобилие черупкигЪ
на една малка мида, наречена Зрапюйоп. Споредъ
тази мида и самигв пластове се наричатъ спаниодонски. Яко тръгнемъ по морския брЪтъ по по
сока къмъ Евксиноградъ, подъ вилата на Буровъ
и по-нататъкъ ще видимъ натъркаляни голъми пЪсъчникови блокове паднали отъ горе, препълнени
съ черупки отъ Зрашосюп. Яко се изкачимъ по
пжтеката горе ще намЪримъ пъсъчниковия пластъ
на самото му мъсто, а подъ него — ронливигЪ пЪсъци. Последните лесно се измиватъ, твърдиятъ
пъсъчникъ се подкопава, чупи се и пада долу.
Върху спаниодонскитЪ пЪсъчници се разполагатъ нъколко десятки метра сиви или синкави
мергелни и глинести пластове, които се цепятъ
много правилно на тънки плочки. Тъ може да се
видятъ на много мЪста, напр. при тухларницата,
или по пжтя който минава край Турна тепе, но
най-добре се разкриватъ на стръмния морски бръгъ
подъ Драката".
Надъ мергелигЪ намираме повече отъ 100
метра жълти, синкави пъсъци. Върху гЪхъ еж раз
положени голяма часть отъ варненскигЪ лозя. Яко
вървимъ по пжтя покрай лагера за Ташлж тепе,
когато вече из
качваме нагоре,
ще видимъ, че
'№1.
наоколо почва
та е жълта, пъсъчлива, а въ из
копа на пжтя,
Ю
ще забележимъ
_ ^ — — — 5 3 ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ р
много ясно на
слоението н а
пъхъка.

Т-БЗИ

пЪсъци се раз
криватъ много
добре и около
„Траката".
Всички до тукъ
описани пласто
ве не еж напъл
но хоризонтал
ни, а еж накло
нени отъ 3 до
6° къмъ североизтокъ или изтокъ.
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Върху ГБХЪ се разполагатъ съвсемъ хоризон
тално нъколко десятки метра варовици и варовити
пЪсъчници, наречени сарматст. Въ ГБХЪ на мно
го мъста намираме отпечатъци отъ различни миди
и охлюви. Тези пластове образуватъ горната часть
на плоскогорието, което започва съ върха Ташлж
тепе, продължава на западъ къмъ Франга и понататъкъ чакъ до Козлуджа, а на северъ сарматскигЪ варовици минаватъ границата и покриватъ
почти цЪла южна Добруджа.
Значи около Варна намираме следния редъ
на пластове, отдолу нагоре: 1. Чокракски пласто
ве, 2. спаниодонски пъсъци и пЪсъчници, 3. мер
гели и глини, 4. пъсъци и 5. сарматски пластове.
(Гледай профилъ № 1.).
Сега да разгледаме въпроса за свличането..
Дъждовната вода се просмуква много лесно презъ
пъсъцитЪ (4), но като стигне до мергелигЪ (3) се
спира, защото тъ еж непропускливи. Водата се
събира въ основните части на пЪсъцигЪ и започ
ва бавно да тече презъ тъхъ по посока на накло
на на мергелигЪ, т. е. къмъ североизтокъ или изтокъ. На нЪкои мъста, кждето мергелигЪ излизатъ
на повърхностьта, водата излиза въ видъ на из
вори (напр. чешмитЪ на км. 4+900, 5+500 и при
бирария „Траката").
Мергелнитъ и глинести пластове отъ водата
набъбватъ, размекватъ се, и понеже наклонътъ
имъ е по посока къмъ склона (къмъ морето), погоре лежащигЪ пластове (пъсъцигЬ) започватъ да
се хлъзгатъ върху тъхъ и да се свличатъ надолу.
Това е първата причина на свличанията. Обаче не
по-малко значение има и обстоятелството, че не
посредствено надъ мергелигЪ лежи единъ комплексъ отъ синкави пЪсъци, които еж лесно под
вижни и не могатъ да указватъ почти никакво про
тиводействие на свличането. Освенъ това водите
лесно ги измиватъ, отгоре лежащигЪ твърди сар
матски пластове постепенно губятъ своята опора,
и дохожда моментъ, когато, подъ влияние на соб
ствената си тяжесть, започватъ да се чупятъ и да
се свличатъ надолу, като увличатъ съ себе си и
голЪми маси отъ лежащигЪ подъ гЪхъ пъсъци.
(Гледай профилъ № 2.). Този редъ на пластове—
най-долу глинесто-мергелни, после пЪсъци, а найгоре здрави варовици—дава най-благоприятни ус
ловия за свли
чане,
каквито
в ъ о б щ е можемъ д а с и
представимъ. И
ако хлъзгането
и събарянето на
пластоветЪ око
ло Варна не ста
ва много силно,
това се дължи
на
обстоятел
ството, че на
клонътъ на мер
гелигЪ е малъкъ. Яко гЪ
бъха наведени
15—20", сигур
*З^Г но вече не щЪ3 4. пиещи
ше да има ни
следа отъ пЪI I,
Л 5. сярмдта
съцигЪ в ъ р х у
«ги«т<;к.« ик,к»м.
тъхъ. Най-много подхлъзва-
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ния и срутвания ставатъ презъ дъждовни години.
Зоната на свличанията обхваща тези места,
които иматъ по-горе описания геологиченъ съставъ. Тя започва западно отъ Пашакьой, минава
подъ Франга къмъ Траката, Евксиноградъ и Кестеричь, и заема целата крайбрежна ивица между
плоскогорието и морето чакъ до ромънската гра
ница. Както се вижда отъ профилъ № 1., близо
до града липсватъ пластовит-в хоризонти 3., 4. и
5. И тукъ наистина почвата е устойчива. Свлича
нето засега комплексите 4. и 5., на които мергеЛИТ-Б (3.) служатъ за подложка, по. която става
хлъзгането.
Нав-врно мнозина еж забелязали, че въ ло
зята, които еж въ зоната на ПБСЬЦИТБ (4.), на мно
го м^ста има въ изобилие варовити камъни, а нЪкжде и големи блокове. Всичките водятъ начало
то си отъ сарматската покривка на плоскогорието
(Ташлж тепе — Франга), отъ кждето еж свлЪчени.
Но освенъ ОТД-БЛНИ блокове, н-вкжде намираме и
цели пакети сарматски пластове. Напр. на км.
5-^-900 по евксиноградското шосе отъ лЪва страна
виждаме една варовита скала, пластовете на коя-
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то еж наклонени доста стръмно къмъ североизтокъ. Тамъ намираме отпечатъци отъ известни ми
ди, които показватъ, че това е сарматски варовикъ.
Значи, тази скала е била свл-вчена отъ една висо
чина около 300 м. надъ морето (Ташлж тепе), кж
дето е било нормалното й положение, чакъ до ни
вото на шосето (около 70 м. надъ морското рав
нище). Отделни блокове намираме почти до са
мия брегъ подъ „Траката* Големи маси отъ свлЪченъ сарматски материалъ се срЪщатъ на много
места изъ лозята, напр. на Турна тепе, при пждарската колиба надъ евксиноградското шосе, меж
ду км. 4. и 5. и пр. Източно и североизточно отъ
Ташлж тепе е пропадналъ Ц-БЛЪ единъ комплексъ
отъ сарматски пластове (ГОЛ-БМИЯТЪ завой на бал
чишкото шосе). По на северъ свличанията ставатъ
въ по-голЪмъ размеръ. Така напр. вече при Евкси
ноградъ и св. Константинъ сарматътъ е слЪзълъ
чакъ до морето (отъ първоначалната си височина
250—300 м. надъ морското равнище).
По-малки свличания има и на югъ отъ Варна,
обаче сега върху ГБХЪ не ще се спираме.
Варна, 30 май 1932 год.
Д-ръ П. Гочевъ.

,аак«н-и
ипоабъ Ниобе" който^въ^ края
м. юлий т. г. потжна въ Източното НЪмско море. Той е построГерманският^^чеб
^ с л на
д ендкораоъ^п^ ств ^ е ^
у ж е ш е з а п р а к т и ч е с к о т о обучение на морскитв юнкери.
ГЕРМЯНСКИЯТЪ УЧЕБЕНЪ КОРПБЪ „НИОБЕ".
Въ брой 7 отъ нашето списание „Морски Сго изл-взла отъ еднаквостьта на имената на два раз
воръ", на страница 28, подъ съобщението за по лични кораба. Стариятъ германски кръстосвачъ
тъването на германскиятъ учебенъ корабъ - ветро „Ниобе" (построенъ въ 1898 г., водоизместване
хода Ниобе", е дадена, снимката на стария гер 2650 тона), чиято снимка е дадена въ брой 7, стр.
мански кръстосва
„Ниобе" съ надписъ подъ не 28, отъ нашето списание, преди няколко години
го-„Германскиятъ
учебенъ кръстосвачъ Ниобе . беше продаденъ на Югославия, ремонтиранъ и
Репакцията на сп. „Морски Сговоръ" се извинява сега плава томъ подъ името „Далмация". Сегашпредъ читателитъ си за тази досадна гръшка, про- ниятъ германски учебенъ корабъ (ветроходъ) „Ни-

' ™ | " " "

—

обе", който потжна въ края на месецъ юлий т.
г. въ водитъ около острова Лаландъ при една
силна внезапна буря," е построенъ въ 1913 година.
Той има водоизмъстване 600 тона. Освенъ вътрилата, има и единъ дизелъ моторъ отъ 240 конски

1

рабъ „Ниобе" германците пристжпиха къмъ обслед
ване на мъстото на потжването и изваждането
му. Съ помощьта на спасителниятъ корабъ „("Леу"
той бъше довлеченъ до Килското пристанище и
то по следниятъ начинъ: Съ помощьта на водо-

5?"^—ШЙ^Й^й*^
Тълото ма потъналия „Ниобе" се показва нааъ повърхностьта на водата между корабитъ повдигани.

лази, потжналиятъ учебенъ корабъ „Ниобе" е
билъ опасанъ съ шесть дебели стоманени вжжет?,
чиито краища били подадени и завързани на спа
сителниятъ корабъ „Н1еу". Чрезъ тъхъ „Н\сч" е повдигналъ „Ниобе" на около единъ метъръ надъ
морското дъно. Тека той е билъ влаченъ до поплитка вода, докато закачи пакъ морското дъно.
Тогава голъмитъ водни резервуари на спасител
ниятъ корабъ „Н1еу" биватъ напълнени съ вода,
вследствие на което той потжва около два метра
надолу. Отслабналитъ стоманени вжжа на които е
висълъ „Ниобе" биватъ здраво подтегнати, вода
та отъ резервуаритъ отново изхвърлена и съ по
вдигането на „Н1еу" се е повдигналъ и потжналиятъ корабъ на около единъ метъръ надъ дъ
ното. Следъ това пжтуването продължило по-нататъкъ, дскато влачениятъ корабъ наново е засъдналъ на морското дъно. Тази маневра е била
повтаряна на нъколко пжти докато потжналиятъ
СпасителнигЬ работи за изваждането на потжналия „Ни корабъ е билъ докаранъ съвсемъ на плитко при
обе". Въ дъсно на снимката се вижда спасителниятъ ко
рабъ пН\&\" съ провиснали дебели стоманени вжжета на Килскиятъ заливъ. Тукъ съ помощьта на още,
единъ спасителенъ корабъ — спасителниятъ ко
които въ водата виси потъналия „Ниобе".
рабъ „Кгап;" — потжналиятъ германски учебенъ
сили. Служеше за практическо обучение на мор корабъ „Ниобе" е билъ окончателно изваденъ отъ
ските юнкери. Заедно съ него загинаха и 69 души водата и откаранъ за ремонтъ в ъ единъ отъ доотъ обслугата му. Снимка отъ потжналиятъ герман коветъ. Въ отпечатанигБ снимки се виждатъ два
ски учебенъ корабъ даваме на стр. 11.
момента отъ спасителнитъ работи по изваждането
Веднага следъ потжването на учебниятъ ко на потжналиятъ „Ниобе".
В. и.

сънищя.
— Има нъщо необяснимо въ предчувствието,
което обзема човека, но какъ да си обясня връз
ката между съня и действителностьта?
— Често пжти съня се явява продължение на
действителностьта съ голЪма ясность въ образитъ
и действията, които поразяватъ.
— Това въ сжщность е продължение на ра
ботата на подсъзнателнитъ центрове въ мозъка на
човъка и тогава, когато той почива. Полученитъ
впечатления презъ деня продължаватъ своето дей
ствие и въ съня на човъка. Но какъ да си обяснимъ предсказанията на сънищата?
— Има нъщо тайнствено въ това. Безъ да
съмъ се впущалъ въ размишления по този въпросъ и азъ често съмъ изпитвалъ тази таинственна връзка на съня съ действителностьта. Ние, мо
ряците и безъ това сме доста фаталисти. Самата
обстановка засилва въ насъ това чувство. Може

би то е причината за да бждемъ по-вече самонаблюдателни и да търсимъ често връзка между съ
ня и нъкое, последвало събитие. Кой знае! Може
би пъкъ действително да сжществуватъ центрове,
които предварително да възприематъ невидимитъ
лжчи на настжпващето събитие и по своеобразенъ начинъ да го предаватъ чрезъ съня въ об
рази. Нуждно е само умение да се чете въ тъхъ...
Разговора се водъше въ каютъ-компанията
на единъ отъ торпедоносците на воения кей.
Младиятъ командиръ на специалната рота и
неговигв другари, младшия офицеръ отъ миноносеца и инженеръ механика, тази вечерь бъха въ
особно настроение. Играта на табла не създаде
обикноаенното оживление съ духовити закачки и
реплики, които често свършваха съ сръдня за по
бедената страна. Хубавото Евксиноградско вино
този пжть не можа да отвлъче мислите къмъ съ-
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блазните на градския животъ, отъ който ги де
леше ежедневната служба въ море и строгите на
реждания на началството.
Тримата млади офицери бЪха другари още
отъ Военното .училище. Те почти едновременно за
минаха да довършватъ науките си въ Петербургъ
и Кронщадъ и започнаха службата си въ нашия
флотъ единия презъ Балканската война, а другите
двама въ надвечерието на голямата война. Служ
бата ги сближи още по-вече. Съвместниятъ жи
вотъ пъкъ на корабите създаде' отъ тъхъ една
постоянна връзка, която се нарушаваше само, ко
гато се намираха съ корабите си въ походъ.
— Балканската война бъше въ разгара си,
започна командира на специалната рота. Бехъ
назначенъ за навигационенъ офицеръ на „Нацеж
да". Тъй като Началникътъ на отряда беше на
„Надежда", то азъ изпълнявахъ и длъжностьта
отряденъ щурманъ. Можете да си преаставите за
родилата се въ менъ амбиция да изпълнявамъ
службата, която е пълна съ отговорности. Астро
номия и Навигация б-вха за менъ любими предме
ти въ училището. Сега обаче при бойна обста
новка, азъ требваше да изпълнявамъ най-отговор
ната' служба. Най-малката грешка отъ моя страна
можеше да ми струва ц-влата бждеща служба, а
може би и съдбата на отряда и всички другари.
Съ голЪма ревность се заехъ за новата си пълна
съ отговорности работа. Ц-влата теория на изуча
ваните предмети бъше предъ менъ и азъ посто
янно бехъ подъ съмнението, не съмъ ли пропустналъ н^що? Пров-ъркигв на хронометрите и ком
пасите ми задаваха най-големи грижи. Въ ГБХЪ
беше целото ми упование и всичките ми съмне
ния. Задачите, които некога така леко решавахъ
на изпити, сега, макаръ решени съ сжщата леко
та, подлагахъ на постоянни проверки. Липсваше
ми нещо. То беше окото на професора. Сега немаше
кой да ми каже правилно ли съмъ постжпилъ.
Липсваше ми,'значи, онази практика, която съз
дава самоувереность у човека. А бехъ заелъ найделикатната длъжность и не искахъ да издамъ
съмненията, на които съмъ подложенъ.
Междусъюзническата война започна.
Въ едно дежурство пълучихъ заповедь
всички офицери отъ отряда да бждатъ по мес
тата си въ 8 ч. в., а командирите на корабите
дадойдатъпри Началника на отряда. Корабите да
еж готови за походъ. Съвещанието на команди
рите Трая 3 часа. Веднага се даде заповедь за
излизане въ морето. Целиятъ отрядъ на чело съ
Надежда" напустна пристанището. Следъ като
излезохме, Началника ми съобщи, че отиваме въ
Севастополъ, но ще следваме пжть, които той ще
ми определи. Отъ фара на Галата взехме посока
къмъ юго-изтокъ. Насочихме се къмъ единъ носъ
на Мало-Азиатския бр.-Ьгъ. Следъ като се движех
ме по този курсъ неколко часа, Началника ми заповеда да взема курсъ за Севастополъ. Азъ направихъ това по всичките правила на нашето из
куство, но самъ зная какъ изживехъ следния день
и ц-Ълата нощь, до като се у В е Р ихъ, че сме предъ
Севастополъ...
Въ Севастополъ се разоржжихме и останах
ме до сключване на Букурещкия миръ. Презъ то
ва време грижите ми за компасите се засилиха,
защото „Надежда" стоя въ южната бухта на Се
вастополъ, завързана почти по направление северъ югъ^ Лзъ бехъ постоянно подъ съмнението,
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че отклонението на компасите се е изменило, по
ради намагнитване на железното тело на кораба.
Очаквахъ, че ще тръгнемъ презъ деня и ще мога
да проверя компасите по специалните знаци за
това въ залива.
Една нощь се завърнахъ на кораба къмъ 11 ч.
Стражевия Началникъ разтревожено ме посрещна:
„Кмде ходишъ, тебе чакаме, Началника пита некол
ко пжти за тебе. Веднага тръгваме". Отряда беше
подъ пара. Командирите на торпедоносците изли
заха вече оть съвещанието съ Началника на от
ряда. Даде се заповедь за тръгване. Азъ немахъ вре
ме даже да приготвя картите си за пътуването. Напустнахме Севастополъ презъ нощьта и безъ про
верка на компасите. Дадохъ курсъ на носъ Калиак
ра. Недоверието ми къмъ компасите се засили, та
сутриньта, направихъ наблюдение по слънцето. По
обедъ .направихъ второто си наблюдение и изчислихъ местото на кораба. Получихъ местото на ко
раба тамъ, където най-малко го очаквахъ. Излезе,
че вместо къмъ Калиакра ние отиваме некъде
по-насеверъ къмъ Одеса! Усъмнихъ се въ реше
нието си затова повторихъ задачата, но резултата
беше същия. Поискахъ отъ миноносците сведения
за истинския ни курсъ по техните компаси. Всич
ки показаха курса къмъ Калиакра. Това обаче не
ме успокои. Следъ обедъ направихъ друго наблю
дение на слънцето. Свързахъ задачата съ обед
ното наблюдение и резултата излезе същия . . .
Страшно съмнение ме разяде. Ако отиваме много
на северъ, още тази нощь ще бъдемъ подъ бре
говете, и ако не се видятъ фарове, може да изкочимъ на плитковините предъ низките брегове
тамъ. Нощьта настъпваше съ всичките страшни
последствия на моите съмнения... Опасенията си
обаче не посмехъ да споделя съ никого, за да
не се изложа... Най-младиятъ офицеръ, току що
завършилъ образованието си, съ всички най-нови
теоритически познания, при първия по-дълъгъ преходъ да направи фатална грешка! Не е ли това
край на една току-що започната кариера? Страш
ното съмнение не ми даваше спокойствие. Започнахъ да пререшавамъ задачата. Резултата беше
все същиятъ. Неявечерь решихъ да бъда непре
къснато на моста, за да наблюдавамъ лично хо
ризонта. Направихъ наблюдение по полярната звез
да. Резултата беше успокоителенъ. Къмъ 11 ч.
презъ нощьта слезохъ въ каютъ-компанията и започнахъ да решавамъ наново задачата. Азъ вече
я знаехъ на изустъ съ всичките й величини и логаритми. Преуморенъ отъ постоянното напреже
ние презъ деня, не помня какъ съмъ задремалъ
надъ фаталния листъ съ проклетата задача. И се
пренасямъ въ красивите ученически години. На
мираме се въ часъ по астрономия. Преподавателя
ни повръща задачите, решавани въ класъ. Михалъ
Михаловичъ Безпятовъ имаше обичай да поставя
бележките си върху работите ни и при предава
нето да обяснява на учениците грешките. Азъ
обикновенно получавахъ чисти работите си и *той
само ме извикваше да ми предаде листа безъ ко
ментарии. Той беше уверенъ въ моите знания и
не се съмневаше въ задачите ми. Този пжть той
ме извика и съ единъ недоволенъ погледъ хвър
ли задачата ми предъ менъ. Поглеждамъ бележ
ката си — написано „плохо". Въ задачата съ две
дебели червени линии е подчертана грешката ми.
При събирането на два логаритма съмъ направилъ машинална грешка. Тази грешка се отразява
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въ крайния резултатъ на задачата. Събудихъ се.
Задачата беше пакъ предъ менъ. Веднага провърихъ цифрите и представете си, намЪрихъ сжщата грешка въ действителната задача! Решихъ
я. Резултата ме успокои. На разсъмване бъхме
предъ Калиакра. Сжщата задача е вписана въ
стражевия журналъ на „Надежда". Не е ли стран
ни влиянието, което авторитета на моя преподаватель упражняваше върху ми следъ като бъхъ
вече излъзълъ въ живота?
Моите съмнения не станаха достояние нико
му. Азъ вЪрвахъ вече въ себе си и въ знанията
си. Но започнахъ да обръщамъ внимание на съ
нищата си и започнахъ да търся връзка между
Т-БХЪ и действителностьта. И ето още по странно
съвпадение. Спомняте си тревогата презъ деня,
когато хидропланите ни съобщиха, че единъ рус
ки торпедоносецъ води на влЪкало подводна лод
ка по направление отъ Калиакра за Кгостенджа.
Даде се заповъ\ць да излЪземъ и потопимъ подводника. Ние започнахме да се готвимъ за походъ,
но впоследствие заповъдьта се отмени. ТЯ беше безсмисленна, защото презъ деня съ нашите черупки
е немислимо да се влезе въ бой съ много по сил
ните руски торпедоносци. Готвейки се за този по
ходъ ние по-между си, се закачахме младите,
че не се знае кой отъ насъ ще плава въ водата
по направление на бръга, защото бъхме сигурни,
че нашите торпедоносци лесно ще бждатъ раз
стреляни.
По „об-вдъ легнахъ да спя. Като никога денемъ сънувахъ. Бъхъ дежуренъ офицеръ. Въ пъл
на парадна униформа азъ се намирахъ въ църква.
Тамъ б-вха всички началници и командата. Коман
дата щ-вше да се причастява. Азъ требваше да
взема чашата, отъ свещеника, който бъше въ
одежди, за да я предамъ на командата. Посъгнахъ
да взема чашата но се събудихъ. Бързо забравихъ
съня, защото той нъмаше нищо общо съ ежед
невните ми впечатления. Не му придадохъ никакво
значение.
Презъ нощьта започна нощната хидропланна
атака надъ Варна. Постовете съобщиха, че къмъ
Каварна се забелязватъ неприятелски кораби. Тор
педоносците излязоха въ залива, за да избътнатъ
неприятелските бомби, които се сипеха върху во
енния кей. Не следъ много единъ торпедоносецъ
даде познавателния сигналъ на Н-ка и заповедь
„следвайте ме", „пригответе се за атака". Заехме
местата си задъ челния торпедоносецъ и тръгнах
ме презъ северния проходъ. Ние бехме трети въ
линията на корабите. Всичко беше готово за ата
ка. Тъмна нощь, мъртво вълнение. Клатенето се
увеличаваше отъ насочените за атака торпедни апа
рати. Имаше опасность да се. изгуби некое торпедо
отъ големото навеждане. Къмъ травеза на Аладжа
монастиръ предния торпедоносецъ извика къмъ насъ
нещо въ рупора си, но не можахме да го чуемъ.
До като разберемъ причината за това навлезохме
въ струя бела вода, очевидно отъ въздухъ. По
мислихме, че некой отъ подводниците ни е билъ
случайно засегнатъ отъ предните торпедоносци и
отива въ дълбочината, като изпуща въздухъ. Пра
вехме най-различни предположения, но не схванах
ме, че сме минали надъ падналото торпедо отъ
предния торпедоносецъ. Той се помжчилъ да ни
предупреди съ викъ, но не успе. Въ това време
погледите ни беха устремени къмъ Калиакра и
Каварна. Въ въображението ни се меркаха пуше
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ците на неприятеля и непрестанно проверявахме
съмненията си. Къмъ Екрене задъ кърмата на
предния торпедоносецъ малко въ лево се чу взривъ
и се вдигна черенъ стълбъ димъ. Азъ останахъ съ
впечатлението, че некой неприятелски хидропланъ
хвърля последнята си бомба надъ отряда. Потърсихь съ очи хидроплана, но не чухъ шума на мо
торите му. Отряда продължаваше пжтя си, никак
ви сигнали не се дадоха. И този 4 инцидентъ мина
бързо подъ напрегнатото очакване на неприятеля.
Следъ малко челния торпедоносецъ измени курса
си въ десно. Съобщихь за това на командира си.
Той се качи на мостика. Азъ скочихъ на палубата
и въ този моментъ се раздаде трясъкъ на нашия
торпедоносецъ и той веднага спре хода си. Хора
та се спустнаха къмъ спасителните пояси. Съ уси
лие спръхме паниката и ги въздържахме да не се
хвърлятъ въ водата. Отъ машината съобщиха, че
винта не може да се движи. Изпратения корабникъ
въ офицерското помещение се върна и съобщи,
че тамъ водата е вече до поясъ. Азъ изтичахъ да
видя какво става тамъ, но можахъ да слеза само
на неколко стжпала. Водата беше запълнила по
мещението. Взрива на мината е билъ точно подъ
моята кабина. Двете ни лодки беха разбити. .Кал
циевите патрони, изхвърлени далечъ въ водата,
свйтеха като надгробни свещи. Торпедоносеца ос
тана безпомощно надъ вълните. Заповедахме да
угасятъ постепенно огъня въ котлите, защото очак
вахме, че водата ще нахлуе и въ машинното от
деление. Машинната преграда се указа обаче, здра
ва. Торпедоносеца се задържа надъ водата. На
мирахме се между Екрене и Балчикъ. Дълбочина
къмъ 27 метра. Останалите торпедоносци се скри
ха въ тъмнината и ние стоехме безпомощни надъ
водата и безъ спасителни лодки. Дадохъ идея да
поставимъ на стожера платно, за да използваме
ветъра и се приближимъ къмъ брега. Бързо сенника беше приспособенъ за платно. Следъ единъ
часъ измерената дълбочина ни показа, че вървимъ
къмъ брега. Скоро се показа една лодка отъ на
шите торпедоносци. Следъ взрива тя е била спус
ната отъ торпедоносците и се е лутала въ морето да
ни дири до като попадна при насъ. Изпратихме я да
отиде на брега и отъ тамъ до най-близкия постъ за да
съобщи, че торпедоносеца е надъ водата, та даизпратятъ помощь. Лодката по-вече не се върна при
насъ. Впоследствие разбрахме, че вълните я раз
били на брега, а хората успели на разсъмване да
стигнатъ до поста. Втора лодка, сжщо изпратена
да ни дири, се натъкна на насъ. Нея задържахме.
Кърмата на нашия торпедоносеца б е ш е потънала.
Вълните заливаха вече палубата и машинното отде
ление се пълнеше отгоре. Отдадохме котва, за да
се развърти торпедоносеца срещу ветъра, но кър
мата вече започна да засега дъното. Положението
стана опасно. Заповедахме на добрите плувци да
се хвърлятъ въ водата и да плаватъ къмъ брега.
Красива картина беше когато всички тези млади
хора съ „О Добруджански край" наскачаха въ во
дата и заминаха въ тъмнината да се борятъ съ
силния прибой, който вече се виждаше. Ние съ
командира и механика напустнахме последни тор
педоносеца. Задъ насъ на вжжета и съ спасител
ни пояси идваха трима по слаби плувци. Стжпихме на брега. Когато видехъ, че командата не е
забравила да вземе съ себе си иконата на миноносеца, спомнихъ си за съня презъ деня. Имаше
ли некаква връзка? Какво означаваше причастие-
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то, което требваше да поднеса на командата си?
Но още по-странно е, че сжщата нощь май
ка ми е сънувала следния сънь. Намирала се на
бр^га на морето. Любувала се на вълните, които
спокойно се преливали. Изведнажъ, вижда да пла
ва надъ водата ковчегъ. Вълните постепенно го
носятъ къмъ бр^га. Тя се изплашва и си спомня
за сина си морякъ. Започва да вика и пита кой
е въ ковчега и не е ли нейния синъ. Нъкой й казва
обаче, „бждете спокойна, Вашия синъ не е вжтре".
Тя се събужда разтревожена и не може да си
обясни, какво означава това. Презъ деня, обаче,
забравя за всичко случило се. На следния день
по запитвания отъ лица, които чули вече за ста
налото въ Варна, тя разбира че нещо се е случило.
Разтревожени отъ недоизказанитъ думи на познати,
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родителить ми тръгватъ да узнаятъ нъщо по-точно
и въ това време получаватъ телеграма отъ менъ
„Живъ съмъ. Здравъ съмъ". Азъ я изпратихъ
щомъ стигнахъ въ Варна, защото предполагахъ;
че ще чуятъ нъщо и ще се тревожатъ. Кажете ми
сега да вървамъ ли на сънища?
— Да, има нещо, което е необяснимо, но все
пакъ то е отъ область, която насъ малко ни за
сега. Ти се радвай, че и този пжть мина благо
получно, а сънищата други да тълкуватъ.
— Да, господа, механиката на нашето битие
е още много неясна, но я да глътнемъ още мал
ко гориво, па да видимъ за утре, какво ще ни кажатъ сънищата. Нашия инженеръ тури край на
тежкия разговоръ и компанията се пръсна подъ
впечатленията на странните съвпадения.
В. И.

ПРЕДАНИЕ ЗЯ РИБНОТО ПЯСБИЩЕ.
гулка подъ брадата си. Маркусъ Волфнеръ отъ
Зеебоденъ, ловецъ, планински водачъ, музикантъ
и малко нъщо нехранимайко. Сега той свиреше, а
Гундла слушаше.
Откъмъ ледения върхъ се чу бучение подхва
нато отъ ехото въ скалитъ. Маркусъ ръзко прекжена свиренето си и погледна презъ прозореца.
„Требва да си ида Гундла, бурята иде".
„Има много време още, докато слъзне отъ
Ледения върхъ до долината".
Той вдигна пакъ цигулката, но Гундла махна
съ ржка, за да го спре. „Остави свирнята сега,
седни до менъ. Има много неща, които требва да
се уговорятъ". Тя беше сериозна и строга, а въ
неговите очи грееше несмущавано блаженство.
„На годежния день приличатъ смъхъ и радость. За уговорки има още много време".
„Ти гледашъ на всичко много леко, Маркусъ.
На менъ не ми е до смъхъ. Въ рибарската кжща
въ Лхенталъ ще дойде новъ господарь".
„Ти мислишъ за рибарската кжща — азъ ми
сля за любовьта. Който е ловецъ може да изучи
и рибарството".
„Ти не познавашъ езерото".
„Водата си е вода, а най-хубава е когато е
примъсена съ вино?.
„Маркусъ", каза тя настойчиво, ти требва да
познавашъ езерото, когато станешъ мой рибарь.
Азъ съмъ една часть отъ него. Има едно старо
предание, което казва, "че моя прадьдо е взелъ за
жена русалка. Отъ нейната кръвь тече и въ мои
ГЛаЖ
Гундла поглежда надолу и вижда пакъ това, те жили".
Той я обгърна съ ржка. „Ти си топла, живо
което вижда отъ дълги години, когато хвърля мре
та
кипи
въ тебъ — слава Богу, не искамъ да прежата въ пасбището: неясни очертания на една по
тънала лодка, около нея трептятъ водорасли, дър гръщамъ студена и мокра русалка".
Тя се освободи отъ ржцетъ му, пристъпи до
вото й отдавна изгнило и се е вкаменило.
прозореца.
Гундла пакъ потапя веслото въ водата и под
„Чуй езерото, мой Маркусъ, сега почва не
гонва рибите въ мрежата...
говата песень. Бурята иде".
Младата Гундла, последнотр дете на свобод
„Лошо ще е минаването по езерото до Зее
ните рибари отъ голъмото езеро, седъше въ ста боденъ. Отъ местото при зеленото рибно пасбище
рата кРжщаР, отъ която преди, половина година бъ- се страхува даже и лодкаря, който три пжти на
ха изнесли умрелия й баща. Тя не мислеше за день минава съ пощата. Лоши водовъртежи има
рибното пИасбУИще въ западния заливъ, не мислеше тамъ . . . ".
1г^ своите права, нито за мрежата и вждицата
„Язъ не се боя отъ него. И ти не тръбва да
Тя бъ сложила ржцетъ си набожно скръсте се боишъ".
ни „а Т масата, а въ черната а, к о с . ^ й ш е втъкнеТой погледна презъ прозореца. „Високи и
ла единъ червен,> - р а м ф и л ъ . Не го и ^ ш е по_ яростни еж вълните. Чуй! — отъ рибното пасбище
ъ л а Т Л т а я т а и държеше ци-, се чува шипенето на водовъртежитЪ до тука чакъ\
д = п е Г в ъ ^

Рибарката Гундла се вози по езерото. Лодка
та е стара и разнебитена и Гундла не е вече мла
да. Слънцето и въздуха еж загрубили лицето й,
кожата е кафяна. Тя носи широкопола сламенна
шапка, изподъ която падатъ кичори посивела ко
са. Тя стои права въ лодката, кара я съ небреженъ ударъ на веслото. Езерото е кристално синьо
и дълбоко. Само въ западния заливъ блести една
дълга зелена плитковина. Тукъ дъното се издига
до нъколко метра само подъ водната повърхность
и образува една подводна висока равнина. Водо
расли растатъ изъ пукнатините, при лекото дви
жение на водата тъ мърдатъ, въртятъ се като
хиляди ржце на привидения. Това е зеленото пас
бище на рибите; изъ цялата околность нъма подобро место за хвърляне на мрежите, за слагане
на вждицитъ. •
Зеленото рибно пасбище е принадлежало на
прадъдото на Гундла, следъ това на дедото, на
бащата. На Гундла, последното рибарско дете край
езерото, принадлежи правото на собственость на
зеленото рибно пасбище, а следъ нея не ще има
вече никой другъ, държавата ще турне ржка на
осиротелия имотъ.
Гундла хвърля мрежата, а следъ това оби
каля въ кржгъ около пасбището, за да накара рибитъ да вл-взнатъ въ нея. На едно место тя из
важда веслото изъ водата. Още трептятъ сребър
ните капки въ водата, още шуми кърмилото. Следъ
това плаването спира, водната повърхность се из-
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Най-добре ще бжде Гундла, да остана тукъ". Той
я погледна мило и умолително.
ЦЪла пламнала тя извърна глава на страни.
Карамфила отъ косата й падна на земята. Той се
приближи до нея, не забеляза какъ подкованата
му обувка смачка загубеното цвъте.
„Гундла, следъ три седмици ще сме мжжъ и
жена. Остави ме тукъ — не искамъ да си отида
въ тая бурна нощь".
Тя се изсмЪ ръзко. „Искашъ да станешъ рибарь и се боишъ отъ езерото. Добре, стой тукъ,
но не тъй както ти мислишъ. А следъ това — не
идвай никога вече въ рибарската кжща".
Мълчаливо пристжпи той къмъ стената и от
качи пушката и шапката си. „Прощавай, Гундла.
И не забравяй — пжтя за Зеебоденъ минава вър
ху рибното пасбище".
„Дръжъ здраво веслото, отваряй си очигЪ,
рибарю отъ Ахенталъ. Моя баща стотина пжти е
плувалъ въ буря презъ това мъхто".
Езерото свираше и пищеше. Свътнеше ли
Светкавица въ облацитъ, тогава водата изглежда
ше като черна бездънна пропасть. Съ гръмъ се
разбиваше езерото у крайбръжнитъ камъни, пръс
кайки Гундла, рибарското чедо, колто стоеше на
една издигната скала.
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Бурята бъше разплела дългата й черна коса
— като знаме се развиваше тя.
При една свъткавица тя видъ лодката, която
като че ли стоеше залостена между вълните.
„Маркусъ?, извика тя, ела утре пакъ и ос
тани".
Той не я чу. Следъ дълго тя се пробуди отъ
странно вцепеняване. Като че ли нъщо чуждо се
отстрани отъ нея. Стори й се, че е душата на прабаба й, русалката, която я бъше завлад-вла.
„Маркусъ, Маркусъ!, викаше тя, върни се!...''
Намъриха го на следнята сутринь на пъсъка
въ западния заливъ, довлъченъ отъ вълните презъ
бурната нощь. Лодката не се намери — следъ сед
мици Гундла я откри на дъното на зеленото рибно
пасбище.
*
* *
Хиляди водорасли трептятъ и се клатятъ въ
течението, нЪма по-добъръ риболовъ никжде отъ
зеленото пасбище въ голъмото езеро. Една про
гнила лодка лежи въ дълбочината, презъ дупките
на дъските стрелкатъ риби. А надъ нея бавно гре
бе старата Гундла, последното рибарско чедо въ
Ахенталъ.
Отъ немски: И. Мот.

Д-ръ Г. В. Паспалевъ.

ИСПАНСКИЯТЪ ИНСТИТУТЪ ПО ОКЕАНОГРАФИЯ.
Въ една отъ поспеднитв книжки на списанието год. насамъ, институтътъ има следнята организация:
издавано отъ Иберо американскиятъ съветъ по 1) Самостоятелна централа съ съответниятъ секреокеанографня, проф. Рафаелъ де Буенъ, поддирек тариятъ и администрация; 2) Централата обединява
тора на испанскиятъ институтъ по океанография четири отделения: а) океанография, б) химия, в) био
дава изчерпателенъ отчетъ за уредбата и работата, логия и г) ихтиология и статистика; всъко отделение
извършена отъ този институтъ отъ основането му ига шефъ-дигекторъ, асисенти и гпепагатори;
до 1930 год. Считаме за полезно да предадемъ найсжщественото отъ този отчетъ за да се запознаягь
читателите на „Морски Сговоръ" съ нгучната морска
дейность, която се развива въ Испания.
Институтътъ е основанъ на 17 априлъ 1914
год. въ Мадридъ и е обединилъ дейностьта на трите
тогавашни испански морски биологични станции: въ
Палма (на острова Майорка въ Средиземно море,) въ
Сантадеръ (на Бискайския заливъ въ Атлантическия
океанъ) и въ Малага (близо до Гибралтарскиятъ
проливъ.) Неговото основаване се е наложило, за да се
съгласува дейностьта по изучване физиката, хи
мията и биологията на водите, които обгръщатъ
Испанскиятъ полуостровъ и получените резултати
да се използватъ при разрешение на проблемитЬ,
свързани съ морския риболсвъ. Освенъ това инсти
тутътъ е поелъ сжщо организирането на курсове,
конференции и публикации въ връзка съ своята
дейность. Въ своята работа институтътъ е билъ
подкрепянъ материялно отъ всички правителства въ
Испанията а също отъ испанскиятъ воененъ флотъ,
който е далъ още въ началото всички необходими
сждове и пр. за немедленното започване на изслед
ванията.
Следъ неколкократно преустройство, отъ 1929

Морската станция въ Сзнтадеръ—Залата съ аквириумитЪ.

3)Бръговитъ наблюдения иизследваниг. се извършЕЗтъ
въ четири крайбрежни корски станцкя.- трите, спо
менати по-горе и четвърта — уредена на Канарските
острови презъ 1928 година. Всъка морска станция
има директоръ и асистентъ, а освенъ тъхъ, извънъ
нисшия персоналъ — капитанъ на плавателните сж
дове и помощници въ лабараториитъч
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Морска га станция въ Сантадеръ е основана въ
1886 год. и отъ начало придадена къмъ Универси
тета, отъ 1901 год. — къмъ Естествено историческиятъ музей въ Мадридъ, а отъ 1914—къмъ Инсти
тута по океанография. До преди основаването на ин
ститута въ нея еж правени изучвания върху край
брежната флора и фауна и еж набавяни колекци
за музеи и университети. Ежегодно студентите-естес
твеници отъ Мадридскиятъ университетъ еж отивали
тамъ на занимания. Станцията е била центъръ на
всички испански научни работници интересуващи се
отъ живота въ морето. Следъ придаването й
къмъ Института по океанография въ станцията еж
започнати системни наблюдения и изучвания, водени
по предварително опредъленъ планъ, изработенъ
отъ централата и общъ за всички испански морски
станции.
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изучване условията въ и около Гибралтарския про
ливъ. Снабдена е съ собствени плавателни еждове
и се ржководи по общия планъ,

Проектъ за нова морска океанографска станция въ Малага.

Морската Станция въ гр. Палма на островъ Майорка.

Морска станция въ гр. Палма, на островъ Май
орка (отъ архипелага Балиръ въ Сръдиз. море), е
създадена въ 1906 год. и до преди основаването
на Института въ нея еж правени главно океанографски наблюдения и изучвания. Следъ 1914 год. тази
станция е разширена, снабдена съ аквариуми, и
музей, съ собствени плавателни еждове, биологични
лабаратории и пр. Отъ тогава и въ нея се правятъ
всички наблюдения и изследвания предвидени въ
общия планъ.

Морската станция въ Малага.

Станцията въ гр. Малага, на бръга близо до
Гибралтарския проливъ, е уредена презъ 1У14
г О Д Р заедно съ създаването на Института по океа
нография. Тя служи като допълнителна станция
на тази въ Палма и има като самостоятеленъ обектъ

Последня и най-модерно е съградена и обза
ведена станцията на единъ отъ Канарските острови.
Създаването й е дъло на океанографскиятъ институтъ. Нейното откриване е станало презъ 1928
година. И тукъ наблюденията и изучванията се пра
вятъ по общия планъ.
Обшиятъ планъ за работа въ четиритъхъ инсти
тутски морски станции предвижда редовни океанографски и биологични наблюдения. Ето нъкои отъ
по-главнитъ точки отъ този планъ: а) океанографски
данни: измърване соленостьта, температурата, прозрачностьта и гжетотата на водите предъ станцията
и тия въ отворено море, (на повръхностьта и раз
лични дълбочини); изследване на теченията и фак
торите, които ги обуславятъ и съпровождатъ; данни
за облачностьта, атмосферното налъгане, темпера
тура на въздуха при станцията и на местата, кждето,
ставатъ океанографскитъ наблюдения и изследвания.
б) Приложно биологични наблюдения: статистически
данни за уловената риба въ района на станцията,
наблюдения за движенията на промишлено важните
видове риба, периодите на техната полова зрълость,
бързината на растене, естеството на храната, връз
ката между появяването на дадени видове растителни
или животински организми и изобилие или липса на
даденъ видъ риба, зависимость или връзка между
атмосферното състояние и улова на риби и пр.
в) Общо биологични наблюдения: системно изследване
(количественно и качественно) на планктона въ повръшнитъ и дълбоки води; редовни наблюдения
върху всички видове растителни и животински
организми въ водите около станцията; зависи
мость между живота на разните организми и океа
нографскитъ данни за водите, които населяватъ и пр.
Въ четиритъхъ отдъления съставящи центра
лата и намиращи се въ гр. Мадридъ, се извършва
следнята работа: Отдгьла по океанография — систе
матизира данните събрани отъ четиритъхъ морски
станции; вади общи заключения и предприема наб
людения, изучвания и експедиции въ връзка съ
общите изводи, твхната провтзрка и допълнение.
Отдгьла по химия: прави химически изследвания
на водите въ връзка съ океанографскитъ и биоло
гични данни, изследва продуктите отъ животински
и растителенъ свътъ на морето, снабдява морските
станции съ химикалии и пр. Отдгьла по биология:
систематизира биологичните данни, събрани въ стан
циите, предприема проверки и ловитби въ връзка
съ общите изводи, поддържа пълни колекции на
всички видове растителни и животински организми,
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населяващи водите около Испания, събира материяли
нуждни за изучванията на испански и чужди спе
циалисти, организира курсове за биологични изслед
вания, предприема опити върху култивирането на
полезни морски организми (стриди, омари и др).
Отдгъла по ихтиология и статистика: обобщава
и работи върху всички въпроси свързани съ рибо
лова (ловитба, консервиране, пласиране, използуване
отпадъци, нови методи за работа въ различни нап
равления и пр.)
Института по океанография отъ основаването
си до 1930 год. (до когато е отчета) еуреждалъ
ежегодно по 1 —2 експедиции съ океанографски и
биологични цели, както въ Средиземно море, така
и въ Атлантическиятъ океанъ. Експедициите еж
извършвани главно съ еждове на военния флотъ
и съ тия собственость на института и еж допринесли
твърде много за попълване данните, събирани отъ
крайбрежните станции, проверка на общите изводи
и опознаване на испанските води.
При това дейностьта на института не е оста
нала изолирана само за и въ Испания, а се е при
съединила къмъ усилията и на други подобни инсти
тути и станции въ европеийските и американски
държави. Така испанския океанографски институтъ
е взелъ активно участие въ сжществуващитъ и подпомогвалъ създаването на нови интернационални
комисии съ цель общо подпомагане и координиране
морските изследвания. Той еединъ отъ най-активните
членове на Интернационалната комисия за изучване на ергьдаземно море, комисия, въ която еж
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представени: Египетъ, Франция, Монако, Тунисъ,
Турция и Испания и която напоследъкъ се предсе
дателствува отъ испанскиятъ деле1 атъ проф. Одонъ
де Буенъ. Инспиуга е взелъ живо участие чрезъ
многобройна делегация въ Интернационалния с ветъ
за използване на морето, въ който участвуватъ
почти всички държави, чиито земи се миятъ отъ
море (съвета заседава ежегодно въ Копенхагенъ).
Сжщото участие има въ интернационалния съветь
за научни изелгьдвания (секция-океанография), а
самъ е инициаторъ за създаване на Иберо-американскиятъ океанографски съветъ, който обединява
усилията за изследване на океани и морета на почти
всички американски републики съ тия на Испания
и Португалия и има седалището си въ гр. Мадридъ.
Своята работа 23-мата научни работници (про
фесори и асистенти) въ океанографскиятъ институтъ
на Испания еж изложили въ 98 научни, работи (из
лезли отъ 1914 го 1930 год.), печатани въ шестьтъхъ
различни издания на института: /) Съобщения,
2) Резултати отъ експедиции, 3) Научни работи,
4)Бележки и резюмета, 5) Бюлетннъ за рибарството
и 6) Бюлетинъ за океанография и рибарство. А за
подготовка на нови работни сили и усъвършенству
ване въ различни направления на вече опитните
научни работници института е уредилъ, освенъ много
курсове и конференции съ свои сили, но и четири
практически курса съ ржководители чужденци —
известни професори и специалисти отъ Парижъ и
Копенхагенъ.
Д-ръ Г. В. Паспалевъ.

ИЗЪ ЖИВОТЛ И ДЕИНОСТЬТЯ НЯ БЪЛГЯРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.
— На поздравителната телеграма отъ страна на Джумая е челъ беседа на тема: „Значението на
на организацията по случай именния день на Нейно морето и ползата отъ морските съобщения".
Величество Царицата се получи следниятъ отговоръ:
— На 15. октомврий въ Варна делегация отъ Б. Н.
„П. Стояновъ — Председатель на Морския Сго М. С. отъ Проф. Д-ръ Ярнаудовъ и гл. секретарь
се яви при Министра на Железниците, Пощите и
воръ — Варна.
Благодаря искренно Вамъ и на членовете на Телеграфите и му изложи схващането на Б. Н. М.
Морския Сговоръ за любезните благопожелания. С. върху нуждата да се набавятъ параходи за БълТърг. Парх. Д-во. Делегацията свърза този въпросъ
Иоанна".
опасностьта въ скоро време да бжде изваденъ
— На 5. октомврий т. г. Негово Величество съ
отъ
употребление и парахода „България". Съ това
Царя придруженъ отъ принцеса Мафалда посети дружеството
може да се принуди да уволни излиш
Морския Музей. Добре запознатъ съ музея, Негово ния съставъ отъ
още повече че парахода
Величество лично самъ разведе и показа на Висо „Кирилъ" сжщо еобслугата,
завързанъ,
на без
чайшата си гостенка всички забележителности, като не работица една голема часть Осжждането
отъ
моряците
пропущаше и най-малките подробности при описва Дружеството, което има желание и възможностьпри
да
не на свързаните съ техъ събития. Негово Вели набави нови параходи, толкова нуждни за стопан
чество е останалъ доволенъ отъ уредбата и състо ството ни, ще бжде големъ ударъ не само за засег
янието на музея.
натите семейства, а и за идеята за морето изобщо.
— На 1О.Х1. т. г. Негово Величество Царя, при Като се има предвидъ, че стремлението на напредна
друженъ отъ Нейно Величество Царицата, сестра й лите морски страни е да намалятъ сжществуващия
Принцеса Мария Савойска и Княгиня Евдокия по празенъ тонажъ, за да възстановятъ равновесието
сети Морския Музей. Височайшите гости прекараха между предлаганото и търсено навло, че това ще
въ Музея повече отъ половинъ часъ. Негово Вели доведе до между народни ограничения на корабите
чество е изказалъ сжщо задоволството си отъ до по-стари отъ 20 години, като голема часть бждатъ
брото състояние на музея.
извадени отъ употребление, сжществува сжщо опас— Председателя на Г. У. Т. посети клоновете ность да се направятъ спънки въ чуждите приста
въ Горна Джумая, София, Видинъ и Ломъ. Въ Гор нища на нашите кораби, защоте те, съ изключение
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на „Евдохия", еж надъ тази възрасть. Делегацията
поиска да се осветли отъ г-на Министа върху при
чините, които задържатъ купуването на параходите
отъ Парах. Д-во сега, когато момента за купуването
имъ е най-благоприятенъ.
Делегацията изтъкна предъ г-на Министра и
въпроса за създаване на българско параходство по
Дунава, като го помоли да направи необходимото
за реализиране на този назрълъ вече въпросъ. По
вдигна се и въпросъ за Създаван* законъ за поо
щрение на българското корабоплаване и се подне
соха на Г-на Министра резолюциите отъ ГХ-я съборъ
на Б. Н. М. С.
Г-нъ Министра изслуша делегацията съ много
голвмо внимание и въ течение на целъ часъ даде
най-изчерпателни осветления по повдигнатите въп
роси. Покупката на параходи за Бълг. Търг. Парах.
Д-во по начало е разрешена. Въпроса се задържа
поради желанието отъ страна на държавата да за
сили контрола върху дружеството въ качеството си
на акционеръ и страна по специалния договоръ, споредъ който дава на дружеството ежегодна субси
дия. Спора между държавата и частнитв акционери
е сведенъ до изменение на членовете отъ ^ усгава
на дружеството, кждето се урежда правото на дър
жавата да участвува съ свои представители въ упра
вителния съветъ и да избира останалите членове на
управителния и проверителния съвети. Понеже по
този въпросъ не е постигнато съгласие — въпроса
за купуване на новите параходи е задържанъ до
разрешението му. По останалите въпроси г-нъ Ми
нистра разви своите схващания, ксито напълно съвпадатъ съ становището на Б. Н. М. С. Той особно
подчерта, че довършването на започнатите построй
ки на пристанища по Черно море и Дунава ще про
дължи въпреки финансовите затруднения. Той про
яви живъ интересъ къмъ въпроса за дунавското па
раходство и обеща пълното си съдействие по него.
Закона за поощрение на българското корабопла
ване е още въ проучване.
Делегацията, следъ като помоли г-нъ Министра
да се раздели въпроса за купуване на параходите отъ този за изменение на устава на Дружеството,
за да не се пропустне удобния моментъ за увели
чение инвентаря на дружеството, се раздъли съ г-на
Министра съ впечатлението, че въ скоро време ще
има едно определено решение и по този въпросъ.
Сжщия день еж се явили при г. Министра и
делегации отъ Бург. Търг. Инд Камара, Варненска
та Търг. Инд. Камара и отъ Съюза на моряците,
като и т е еж настояли по-скоро да се разреши ку
пуването на новите параходи на Бълг. Търг. Пара
ходно Д-во.
Въ заседанието ей на 26.Х1.1932 год. Гл.
Улр. Тъло се занима съ въпроса за организацията
на водния спортъ въ страната. Следъ обстойно
обежждане на положението на водния спортъ и
частно плаването, както и дейностьта на спор
тните легиони при клоновете, Г. У. Т. въз
прие по начало, че е време да се преустрои
водниятъ спортъ по такъвъ начинъ, че да се даде
широка възможность на спортуване, та да отговори
на нарастналия интересъ къмъ този спортъ. Запаз
вайки ржководството на водния спортъ съгласно
духа и на закона за физическото възпитание Г. У.
Т. възприема по начало да се допустне образува
нето на секции по воденъ спортъ къмъ спортните
организации въ страната. Всички спортисти по во
денъ спортъ отъ легионите на Б. Н. М. С и сек

Страница 19.

циите по воденъ спортъ ще се картотекиратъ и
ржководятъ отъ отдела воденъ спортъ при Б. Н.
М. С. Възложи се на отдъла воденъ спортъ да
проучи и представи за удобрение новъ правилникъ
за организация на водния спортъ.
— На 28. августъ 1932 г. в ь Бургасъ се състо
яха годишните състезания по воденъ спортъ между
легионите на Б. Н. М. С.
На състезанията участвуваха легионите отъ
Бургасъ, Варна, Видинъ и Пловдивъ. Жури: суперъ
арбитъръ лейтенантъ Пецовъ, арбитъръ г. Фридбергеръ отъ Г. У. Т.; Цвътко Стояновъ, председатель на Бургаската Окр. спортна область и Коста
Мариновъ отъ Бургаския клонъ.
Резултатите отъ състезанията ели:
Плаване
Скачане
Варна . . . 43 точки
15 точки
Бургасъ. . 36 „
3
Видинъ . . 35 „
—
Състезанието по гребане е анулирано.
— Въ желанието си да даде тласъкъ на вод
ния спортъ — частно плаването, като се подготвятъ
нашите спортисти въ плаването „краулъ", Г. У. Т.
подкрепи инициативата да се вземе специаленъ
треньоръ, който да подготви спортистите ъ ъ Варна.
Пребиващиятъ презъ сезона въ Варна австрийски плувецъ, Фридбергеръ, бъше ангажиранъ да води уче
нието на варненски плувци презъ сезона. Интереса
къмъ работата бъше голъмъ. Новия видъ плаване
бързо се възприе и даде очевидни резултати.
— Софийскиятъ спортенъ клубъ „Левски" се
обърна кьмъ Б. Н. М. С. съ покана да се уреди
състезание по воденъ спортъ между Варна и София.
Г. У. Т. прие поканата и възложи на члена отъ
спортния- отдълъ, г. Алексиевъ, да подбере състе
затели между плувците отъ спортния легионъ при
Варн. клонъ и тези отъ спортния клубъ „Владиславъ".
Състезанията се състояха на 2. и 3. октомврий въ
София. Жури: г. Алексиевъ, Меншикъ, Инж. Даракчиевъ.
Резултатите отъ състезанията сл\:
Плаване
Скачане
Варна . . . 21 точки
2 точки
София. . . 12 точки
10 точки
Общо класиране: Варна 23 точки, София 22
точки.
— Г. У. Т. предаде на Варненския клонъ поржчаната лодка шесторка, коята бъше спечелена
отъ легиона на състезанията въ Ломъ.
в. И.

Лятната морска колония на В. Търновския клонъ въ
Варна отъ 5.У11—1.У1Н.1932 год.
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ИЗЪ ЧУЖДИТЪ
Англия. Изпълнението на корабостроителната
програма отъ 1931 г. е останало много назадъ. Отъ
нея до сега еж дадени да се строятъ само една
ръчна канонерска лодка и нъколко малки кораба.
Едвамъ къмъ края на настоящата 1932 г. се пред
полага да се дадатъ за строежъ и останалитъ кораби.
Отъ тъхъ новитъ кръстосвани „АтрЬюп" (6700
тона) и „АгегЬиза" (5000 тона) ще се строятъ въ
държавнитъ корабостроителници въ Портсмутъ и
Чатамъ, а кръстосвачътъ „/^ах" (6700 т.) — въ една
частна корабостроителница. Единъ корабъ водачъ
на флотилии ще бжде даденъ за строежъ въ дър
жавната корабостроителница въ Портсмутъ,- а 8
ескадрени торпедоносци — въ частни корабострои
телници. Единъ подводникъ ще се строи въ дър
жавната корабостроителница въ Чатамъ, а други
два — въ частни корабостроителници. Две канонерски лодки ще се строятъ въ държавната корабо
строителница въ Девонпортъ, и други две — въ
частни корабостроителници. По този начинъ, въпре
ки економическата криза, макзръ и съ малко за
къснение, въроятно до края на тази година Англия
ще отдаде окончателно за строежъ 19 кораба отъ
корабостроителната програма за 1932 г.
— Изобретениятъ отъ Р. В. Пулей новъ приборъ за опредъляне мъстото на потъналъ подвод
никъ е разгледанъ и удобренъ отъ адмиралтейството и предаденъ на Ливерпулската спасителна
корпорация за изпълнение.
Франция. На 29. юний т. г. при невнимател
но маневриране въ Тулонското пристанище се е
ударилъ въ една отъ кеевитъ стени новиятъ торпедоносецъ „Ураганъ". Той е повредилъ значително
носовата си часть и ще тръбва да се ремонтира
дълго време.
— Палатата на депутатитъ и сената еж реши
ли временно' да задържатъ постройката на следнитъ кораби отъ корабостроителната програма отъ
1932 година: линейниятъ корабъ „Оипке^ие" (26500
т.) „С1о1ге", ИгЛаг5е11а15е", СЬатеаигепаиИ:'' и „Моп1са1т" (веъки по 7,700 тона), единъ корабъ — во
дачъ на флотилии и единъ торпедоносецъ. Незави
симо отъ това тъ еж решили да се съкрати и ко
рабостроителната програма за 1933 година, която
предвижда постройката на кораби съ общъ тонажъ
40,000 тона. По голъми подробности по тъзи реше
ния за сега не еж известни.
Италия. Официално се потвърждаватъ слухо
вете, че въ началото на настоящата година итали
анското правителство (което не подписа Лондон
ското морско съглашение отъ 1930 г.) е започнало
постройката на кръстосвачитъ „Еидепю аЧ 5ауо1а*
и „Етагшею йиса <1'Ао51а" (по 6,500 тона ВОДОИЗмъстване, скорость 40—45 вжзела въ часъ), два
ескадрени торпедоносеца по 615 тона водоизмъетване и 10 по-малки кораба за специални назначения.
— Въ Генуа се произвеждатъ успъшни опити
по изпитване на радиотелефона система кап. I р.
Брауци за връзка между надводни и подводни ко
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раби. Опититъ се произвеждали между влъкача
„Титано" и подводника „Нарвало", намиращъ се въ
подводно положение.
Полша. Началника на полското военно-морско
училище капитанъ И р. Коритовски и началника на
техническия отдъль на сжщото училище капитанълейтенантъ Сиповичъ еж посетили презъ м. юний т.
г. французекото пристанище Брестъ за да разгледатъ намиращето се гамъ французеко морско учи
лище.,
— На 12.VIII. т. г. въ Шербургъ (Франция) е
било повдигнато тържествено знамето на новопостроениятъ полски торпедоносецъ „Воигга*. При це
ремонията е участвувалъ и личниятъ съставъ на
полския учебенъ корабъ „Искра", който е билъ на
пжть къмъ бръговетъ на Африка, а сжщо така и
представители на французекото морско командване.
Торпедоносецъ тъ „Воигга" е еднотипенъ съ встжпилия въ строя презъ 1930 г. полски торпедоно
сецъ „МсЬег". Той има следнитъ данни: водоизмъстване 1542 тона, скорость 33 вжзела въ часъ, районъ на действие при 15 вжзела — ЗООО мили, запасъ отъ гориво (нефтъ)
— 330 тона, дължина 107
метра, широчина 10-2 м., газене 3 м. и обслуга 155
человъка. Той е въоржженъ съ IV—13 см., И—4 см.
противоаеропланни орждия и VI—55 см. торпедни
тржби. Освенъ това той може да носи 16 противоподводни бомби и 60 мини за заграждане.
Ромъния. Ромънскиятъ, държавенъ търговски
флотъ, който се състои отъ 35 кораба съ общо
68,650 бруто регистъръ тона, се намира въ неудовлетворително състояние и затова правителството е
предприело редъ мърки за неговото обновяване.
Между тия кораби има нъколко които еж бързоходни и които могатъ да бждатъ използвани като
спомагателни кръстосвани или като минни заградители. Много отъ тъхъ, обаче, еж вече остарели.
Като една отъ първитъ мърки за обновяването на
търговския флотъ правителството е решило да пристжпи къмъ замъната на тия параходи съ по-нови.
Така напримъръ неотдавна е купенъ германскиятъ
параходъ „гигсНсюгг" (отъ Хамбургъ—Американ
ската линия), който за бждеще ще обслужва ли
нията Кюстенджа — Цариградъ — Яффа — Бейрутъ
подъ името вАгс1еаГ'.
(Изъ „Морской Сборникъ", Ленинградъ 1932 г., №9; С. Н.И.)

УЛЕСНЕНИЯ ЗЯ ПЖТУВЯНЕ НЯ ЧЛЕНОВЕ
ОТЪ РОМЪНСКИЯ „МОРСКИ СГОВОРЪ". Отъ
м. юлий 1932 год. членовете на ромънския Морски
Сговоръ пжтуватъ съ намаление съ корабитъ на роМЪНСКИТБ параходни д-ва така:
1. Морскитъ кораби на държавното параход
ство „5. М. К." получаватъ 30% намаление, когато
пжтуватъ ОТДЕЛНО и 40% ако пжтуватъ въ групи
надъ 20 души.
2. Съ ръчнитъ параходи на Д-вото N. Р. К.,
получаватъ 25°/о при пжтуване отделно и 50%, ко
гато пжтуватъ въ групи отъ 20 и повече членове.

г. п.
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; 5 « 5 5 ^ : г у сггеУс
(Приключенъ нг 1 15.Х1. 1932 г.).
Я н г л и й с к а т а е с к а д р а в ъ В а р н а — (в. Отечество, год. ХШ
И л к о в ъ , Д. — „Спомени за гр. Никополъ отъ 1898 год."
брой 567, София 24.1Х.1932 г., стр. 2).
(в. Народна отбрана, год. XIV, брой 1619 и следваЛ1Ьег1:, Р. И,—,,1.а глаппе тагсЬапае". Рапз 1932. (Коиззеаи,
ЩИТ-Б, София 14.Х1.1932 г„ стр. 3).
192 стр., цена 30 фр. франка).
К о н с у л о в ъ , П р о ф . Ст. — „Нашето море и неговиятъ жиЯ п з о т , Р. Р. — „Р1зпегтеп ап<1 Р|5гнпд №ауз". Ьопйоп
вотъ" (Сп. Природа и Наука, год. III, кн. 1, София
1932 (Наггар, цена 7 шилинга и 6 пенса).
1Х.1932 г., стр. 4 и 5).
Б а х а р о в ъ , В. — „Външната търговия на България по Ду
К е п ш о П п у — „Тпе Кеа] Гтауу". 1_опс1оп 1932 ( Н и к Ь т з о п ,
нава п р е з ъ 1931 г." (Сп. Морски Сговоръ, год. IX,
цена 12 шилинга и 6 пенса).
• брой 8, Варна X, 1932 г., стр. 11—13).
К ж н е в ъ , И н ж . Б. — „Морето или Дунавъ" (Сп. на Бъл
Б у р и л к о в ъ , Д - р ъ Вл. — „Пренебрежението къмъ Бургазъ"
гарското Инженерно-прхитектно Д-во, год. XXXII, кн.
— Новото желъзопжтно разписание — (Известия на
№ 20, София 20.Х.1932 г., стр. 313).
Бургазската Търговско-Индустриална Камара, год. К о н с у л о в ъ , П р о ф . Ст.—„Чертици изъ живота на Черно мо
XVI, брой 25, Бургазъ 17.1Х.1932 г., стр. 1 и 2).
ре" (Сп. Природа и Наука, год. III, брой 2, София,
Ваггу, Р. е* КодНапз, М. — „ЗресШсаГюп ди радиеЬот. де
Х.1932 г., стр. 18—20).
120 теггез а сопзпгиге раг 5оае1е с1е5 Рогдезег. СЬапКоз. — „Въ царството на воднитЪ лилии" (Сп. „Нвтомобнйегз йе 1а Ме^Иеггапее роиг 1а Согпрадгпе о"е Нау|дализъмъ и туризъмъ", год. I, брой 5, София 1932 год..
Ноп М1хге". МагзеШе 1932 (1-е Зегларпоге, 126 стр.).
стр. 3 и 4).
ВНп, Е. е4 Огаз, Е. — „Мапие,1 бе паУ1да1юп ргаНдие"" Ра
К у п о в ъ , Г. — „Атаката на Хамидие" (Сп. Морски Сговоръ,
п з 1932 (У1до1, 394 стр., цена 20 фр. франка).
год. IX, брой 9, Варна Х1.1932 г., стр. 4 - 1 0 )
В о и с Ь а у е г , Я. — „МагзеШе ой 1а Мег дш гпоп1е". Рапз 1932
1л VIзНе бе Гезсайге Ьпгаптдие — (1_а Ви1дапе, Х - ^ т е аппбе, № 2730, 5оПа 17.1Х.1932, р. 1).
(Ьез РогНциез, 256 стр.).
В е г д е о п , В. С. — „1_а иЬег4е <3ез Мегз е 1е Оезагтетепг. ^ е з с а ^ г е ЬгНашцие а ассо51е ауапЬЖег, затесП, с!ап5 1е
рогг с!е Уагпа — (|_а' Ви1дапе, Х - е т е аппее, № 2731,
пауа!". Рапз 1932 (Ей би СарКа!).
5оПа 19.1Х.1932, р. 3).
В е р н ъ , Ж у л ъ — „ П И Л О Т Ъ Т Ъ по Дунава" — Превелъ К.Пен1.е з6)оиг де Н61ез ЬгИашдие а 5оНа — (Ьа Ви!дапе, Х - е т е
чевъ — (в. Търговско-промишленъ гласъ, година XI,
аппее № 2732, 5оПа 20.1Х.1932, р. 3).
бройове 1920—1930 и други. София 1932 г., стр. 4).
1 л т р и з , ЯНкеп — „ТНе 5еа Ьогс1, Ргапаз Огаке" 111из1га1ес1
УаИапх, Л. М. — „Мегз ег Осеапз". Рапз, 1931 (Иейег, 88
Ьу V/. V/. Вегдег, Ие^-югк. (ТЬе МасгпШап Со, 225
стр., цена 25 фр.).
<1о11агз).
УППегз, Я1ап Л. — „ТНе 5еа 1п 5п1рз." — Тпе 51огу ог а
М а т е е в ъ , Д - р ъ Д р . — „Янхиалското морско-лт>чебно мъс5аП1пд 5Ь]рз Уоуаде Коипй Саре Ногп — 1_опсюп
то" (Известия на балнеоложкото дружество в ъ Бъл
1932 (КоиНейде, цена 7 шилинга и 6 пенса).
гария, год. II, брой 2, София VIII.1922 г., стр. 17-23).
УШегз, Я. .1. — „5еа Оодз ог Тосзау". Ьопйоп 1932 (Наггар,
М а г у а и , С. — „Яуеп1игез би ММзсгпртап Я|'зе (ас1ар16 раг
цена 7 шилинга и 6 пенса).
^ а п С1апапде)". Рапз 1932 (ТаИапаЧег, 224 страници
В о д е н ъ с п о р т ъ — „Правила за скачане" — Преводъ отъ
цена 2*25 фр.).
международните правила отъ Ст. Меншикъ — (в.
Маззепег, 0 . е4. Ьисаз, С1. — „616теп4з бе 1Ьеог1е ди паСпортъ, год. IX, брой 519, - София 10.Х.1932 г., стр. 4
у!ге". Раг15 1932. (5ос. Еб. Сеод. Маг. Со1., 145 стр.).
и последующитъ 1 броеве).
МопГге1<1, Н. бе — „Яуеп1игез бе т е г " . Раг1з 1932 (Огаззе!,
В. И. — „Ятака" (Сп. Морски Сговоръ, год. IX, брой 9, Вар
270 стр., цема 15 фр. франка).
на XI, 1932 г., стр. 3).
М о р с к а с т а т и с т и к а на К р а л с т в о Ю г о с л а в и я за 1931 го
Г. С. и К. Г. — „Английско посещение въ наши води и въ
дина. Сплитъ 1932 год. (Издание на Търгопско-индусСофия" (в. Народна Отбрана, година XIV, брой 1613,
триалиата камара въ Сплитъ, 122 страници)
София 23.1Х.1932 г., стр. 4).
М и х а и л о в ъ , И н ж . Р. — „Голъмиятъ мостъ надъ р. Нрда
С л а т Ь е г а г а н ю , Оясаг б\ — „РоННса т а г Ш т а ' . Во1одпе1932.
при гр. Кърджали" (Сп. на Българското Инженерно(Усшо сорреШ, 247 стр.).
прхитектно Д-во, год. XXII, брой 20, София, 20.Х.1932
Д о б р е в ъ , з а п . к а п . 1 р . Д и м . — „Изъ действията на фло
г., стр. 305—308).
та по случай двадесетогодишнината отъ Балканската
М и с т е р и я т а на „ М а р и - С е л е с т ъ " — (в. Македония, год.
война" (Сп Морски Сговоръ, год. IX, брой 9, Варна
VII, брой 1804, София 24.Х.1932 г., стр. 4).
М и н к о в ъ , М и ч м а н ъ I р . К. — „Взриването на турскиятъ
Оос^еиг^Н 3 . 2 —'„"агпег ^ е ЬогЙ 1914-1918". Рапз 1932 Гтоиу.
кръстосвачъ г Хамидие" презъ нощьта н а в н о е м в р и й
5ос. Ео\, 252 стр., цена 12 фр. франка).
1912 г." (Сп. Морски Сговоръ, год. IX, брой 9, Варна,
Д - р ъ Д . В. Г. — „Бждешата морско-стопанска политика на
Х1.1932 г., стр. 10—12).
Великобритания" (Сп. Морски Сговоръ, год. IX, брои
Н и к и ф о р о в ъ — П о п о в ъ , Н. — „Конфликтъ между мини8, Варна Х.1932 г., стр. 10).
стера на жел-Ъзницигв и Българското търговско па
Е д н о ч у ж д о м н е н и е за нашето списание - М ° Р « и Сго
раходно дружество" (Известия на Бургазската търв о р ъ " (Сп. Морски Сговоръ, год. IX, брои 8, Варна
говско-индустриална камара, год XVI, брой 30, Бур
Х.1932 г. стр. 2).
газъ 22.Х.1932 г., стр. 1 и 2).
Ж е л я з к о в а - П а с п а л е в а , Я . - , „Още за морския дърво
О т е к л о к ъ , К. Д е — „На л о в ъ за херинги около Гренлан
дия" (Сп. Морски Сговоръ, година IX, брой 8, Варна
ядъ". (Сп. Морски Сговоръ, година IX, брои 8, Варна
Х.1932 г., стр. 17 и 18).
Х.1932 г., стр. 16 и 17).
.
.
1 п .1яп Р е п й — Н1з1о1ге о"е а Маппе Ргада1зе Т. II. и е 1а П а с п а л е в ъ , Д - р ъ Г. В. — „Млъкопитающи въ Черно мо
Л
ре" — 2. Тюленъ, морска мечка. 3. Китъ — (Сп. Мор
° и а й . » 'а поз ]оигз. Рапз 1932 (Рауот, 304 страниски Сговоръ, год. IX, брой 8, Варна X, 1932 година,
Р Н а)
п
™
п
в
в
ъ
Д
Р
Ъ
И
в
'
Варна
като
морски
курортъ".
Ч
стр. 23 и 24).
З л а т а р о в ъ , Д - р ъ етв. „паупа
у у у т н н т София,
Р1Споп. — „5иг 1а гои1ес)е 1п<3е5". Рапз 1932 (5ос. Ес1. Сеод.
(Сп. Народно стопанство, год. XXVIII, кн. /, ^офии,
Маг. Со1., 368 стр., цена 30 фр. франка).
1Х.1932 г., с т р М и 2).
английскитъ военП о с т р о я в а н е на мостъ надъ Дунава — Обяснения на на
" " " ^ к о ^ и М С п . М ^ к Т с г о в о р ъ , година IX, брой 8,
шия представитель въ Дунавската комисия — (в. З о 
ра, год. XIV, брой 3992, София, 22.Х.1932 г., стр. 1 и 3).
Варна, Х.1932 г., стр. 5—7).
И. Мот. " «Потъването на
Х ^ ^ Г х Г А ^ , Киззе!, Лопп — „УадаЬопс15 с1и РааПдие". ТгасЗ. Магс. Ьоде.
— Рапз 1932 р е п о е 1 е1 51ее!е, 323 страници, цена 15
СКИ СгОВОрЪ, ГОД. IX, ОрОИ О, с ш р п а
фр. франка).
И - в ъ - Р ;Ч 2 е р"но 2 ) море« (в. Знаме, год. VII, брой 219, София, С т а н ю к о в и ч ъ , К. М. — „Стариятъ морякъ Е г о р о в ъ " —
Превелъ отъ есперанто Г. Сапунджиевъ — (в. Черно
28.1Х.1932 г., стр. 2). . . .
корабокрушение"
то
море, година IV, бройове 1106, 1107 и други, Варна
И
- ~ * ^ Т а з Г - Т в ^ а к ^ о н и Т г ^ . У.., Р брой Р 1799. СоХ.1932 год.).
* и я 1д.Х.1932 г., стр. 4).
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Год. IX. Брой 10.

УКЯЗЯТЕЛЬ
За помЪстенитЬ статии въ IX. годишнина (1932 г.) на списанието „Морски Сговоръ"
1. Атака отъ В. И. Брой 9, стр. 4—10.
2. Атаката на Хамидие отъ Г. Куповъ.
Брой 9, стр. 4—10.
3. Британскиятъ търговски флотъ — Пре
велъ Д. Дуяевъ. Бр. 7, стр. 7 и 8.
4. Бойно кръщение — Разказъ — отъ
лейт. X. Фонъ Мгаке — Превелъ
Куюджуклиевъ—Бр.З.стр. 20—23.
5. Буря — Разказъ — отъ Торосъ. Бр.
1, стр. 12—14.
6. Бюджетъ на Г. У. Т. на Б. Н. М. С. за
1933 г. Бр. 6. стр. 25.
7. Бждещата морско-стопанска политика на
Великобритания отъ Д-ръ Д. В Г.
Брой 8, стр. 10.
8. Варна и Българскиятъ морски брътъ,
описвани отъ поляци отъ Отонъ Барбаръ. Бр. 4, стр. 7—10.
9. Взетитъ резолюции отъ IX. редовенъ съборъ на Б. Н. М. С, състоялъ се отъ
21— 24.У.1932 г. въ гр. Габрово. Бр.

33. Жертвите на Ледойития океанъ отъ кап.'
II р. Монастиревъ — Превелъ Са
ва Н. Ивановъ— Бр. 6, стр. 13—16.
34. Жиростабилизаторъ о1Ъ Н. Найденовъ.
Бр. 1, стр. 9 - 1 1 .
35. Заветъ и копнежъ отъ Ст. Цаневъ.
Бр. 9, стр. 16.
36. За водния спортъ въ Германия отъ Ялиса Мюллеръ-Нойдорфъ. Брой 2,
стр. 20—22.
37. За морския дървоядъ отъ Я. Желвзкова-Паспалева. Бр. 4, стр. 14 и 15.
38. Защо въ големитЬ дълбочини на Черно
море н*ма аеробенъ животъ — Зна
чението на Босфорския проливъ
—• отъ Д-ръ Г. В. Паспалевъ. Бр.
3, стр. 23 и 24.
39. Защо въ Черно море има малко видове
риба отъ Д-ръ Г. В. Паспалевъ.
Бр. 4, стр. 23 и 24.
40. Изъ живота и дейностьта на Българския
6, стр. 23—25.
Народенъ Морски Сговоръ отъ В. И.
10. Взриваването на турскиятъ кръстосвачъ
Бройове 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8, и 10.
- Хамидиена8.ХМ912г. отъ Мичманъ 41. Изъ чуждигв военн флоти отъ С. Н. И.
Бройове 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
1 р. К. Минковъ. Бр.9, стр. 10—12.
11. Води ме! — Стихове — отъ В. Стра- 42. Испанския Институтъ но океанография
отъ Д-ръ Г. В. Паспалевъ. Брой
шимирова. Бр. 3, стр. 4.
10, стр. 16—18.
\2. Водниятъ спортъ въ Германия отъ Я.
43. Карнавальтъ като морско праздненство
М. Н. Бр. 6, стр. 20. .
отъ Д-ръ П. Д. Скорчевъ. Брой •
13. Въ Буря — Разказъ отъ К. М. Ста3, стр. 9 и 10.
нюковичъ — Превела Е. — Бр.
44. Копнежъ — Стихове — отъ Л. Касж1, стр. 19-23.
рова — Брой 4, стр. 4.
14. Вълномотора на г-нъ Михаилъ М. Зидаровъ
45. Корабоначалника на II—21 — Разказъ
отъ Н П. Бр. 2, стр. 11 и 12.
— Превелъ Ник. Поповъ. Брой
15. Външната търговия на България по Ду
1, стр. 15.
нава презъ 1931 г. отъ Василъ Ба46. Кораби-примки отъ Ж. Фронвалъ —
харовъ. Бр. 8, стр. 11—13. Превелъ М. Дойновъ. Брой 7,
16. Въпроси и отговори. Бр. 3, стр. 26.
стр. 13.
17. Географическото положение на една стра
на и развитието на нейното търговско 47. Кратка история на едно морско предпри
ятие отъ Ст. Брой 3, стр. 16 и 17.
корабоплаване отъ Д-ръ Д. В. Геор48. Край бреговете на Черно море презъ
гиевъ. Бр. 5, стр. 9.
1792 г. отъ Ст. Яндреевъ. Брой
18.,Германскиятъ учебенъ корабъ „Ниобе".
5, стр. 15 и 16.
Бр. 10, стр. 11 и 12.
19. Гигантите на океана — Превелъ Ст. 49. Къмъ Египетъ отъ Ярх.худ. Ив. Бояджиевъ. Бр. 4, стр. 15—21.
Цаневъ. Бр. 5, стр. 11—15.
50. Лейтенантъ Преславъ Ляпчевъ отъ Т.
20. Година девета. Бр. 1, стр. 1.
Цицелковъ. Бр. 8, стр. 3 и 4.
21. Деветата вълна — Стихове — отъ Л.
51. Малкиятъ спаситель отъ Г. 0- Брой
Кгсжрова. Бр. 4. стр. 3.
7, стр. 1.
22. Девети редовенъ съборъ на Б. Н. М. С.
въ Габрово отъ Г. П. Брой 6 стр. 52. Майката на моряка — Стихове — отъ
Евг. Месемврийски. Бр. 3, стр. 3.
2—4.
23. Деветиятъ редовенъ съборъ отъ В. И. 53. Мечтигб на мичмана — Разказъ отъ
К. М. Станюковичъ — Превела
Бр. 5, стр. 3 и 4.
Вана Кепова. Бр. 3, стр. 19 и 20.
24. Добрата и хубава Флора — Разказъ
— Превелъ Н. П. Ивановъ. Бр. 54. Млъкопитающи въ Черно море отъ Д-ръ
2, стр. 17 и 18.
Г. В. Паспалевъ. Бр. 5, стр. 23 и
25. Единъ чуждъ отзивъ за Българския НаБр. 8, стр 23.
роденъ Морски Сговоръ и нашето спи 55. Море отъ плъть и кръвь — Стихове —
сание — Превела Р. Панчева. Бр.
отъ Люба Касжрова. Бр. 4, стр. 4.
1, стр. 2 и 3.
56 Морски книгописъ. Бройове 1, 2, 3, 4, '
26. Една царска милость — Разказъ отъ
5, 6, 7, 8 и 10.
Клодъ Фареръ — Превелъ До- 57. Морски новини. Бройове 1, 2, 3, 4, 5,
бринъ Василевъ — Бр. 6, стра
6, 7, 8 и 10.
ница 16—18.
58. Морски спорть. Бройове 2,3, 4, 6,7 и 8.
27. Едно изложение отъ В. Игнатовъ. Бр. 59. Морски социални новини отъ В. И. Бр.
3, стр. 6 и 7.
7, 8 и 10.
28. Еднокорабни предприятия или параходни 60. Морско момиче — Разказъ — отъ В.
Страшимирова- Бр. 7, стр. 19—21.
компании отъ Д-ръ Д. В. Георги61. Морскиятъ риболовъ въ водите предъ на
евъ. Бр. 3, стр. 10—13.
шето крайбрежие и переспективигЬ за
29. Едно културно тържество — Откриваненеговото развитие отъ Д-ръ Г. В.
тона Морската зоологическастанПаспалевъ. Бр. 6, стр. 18—20.'
ция съ аквариумъ въ гр. Варна
— отъ Д-ръ Г. В. Паспалезъ Бр. 61а Морския Сговоръ въ Павликени отъ Г.
П. Бр. 3, стр. 7 и 8.
7, стр. 2 2 - 24.
30. Едно начало отъ В. Игнатовъ. Бр. 3, 62. На ловъ за херинги около Гренландия
отъ К. Де Отеклокъ — Превелъ
стр. 3 и 4.
М. Дойновъ — Бр. 8, стр. 17 и 18.
31. Едно чуждо мнение за нашето списание
63. На съборъ въ Габрово отъ Съборянинъ.
Морски Сговоръ. Бр. 8, стр. 4.
Бр. 6, стр. 4 и 5.
32. Женевската конференция по разоръжа
ването и морските интереси на раз 64. Нашата морска зоологическа станция еъ
аквариумъ отъ Д-ръ Г. В. Паспа
личните държави отъС. Терещенко,
левъ, Бр, 1, стр. 24 и 25.
Бр. 4, стр. 10 и 11.

65. Нашата рибарска политика отъ Гр. Ив
Грозевъ. Бр. 1. стр. 5—7.
66. Нашето риболовство и инспектората по
рибарството отъ В. Игнатовъ. Бр.
5, стр. 4 и 5.
67. На що се дължатъ свличанията на поч
вата североизточно отъ гр. Варна отъ
Д ръ П. Гочевъ. Брой 10, стра
ница 9 и 10.
68. Нови надписи отъ времето на първото
българско царство отъ К. Шкорпилъ.
Бр. 8, стр. 13 и 14.
69. Н*колко думи върху измерването на ко
рабите отъ Инж. кор. Пр: Лампуловъ. Бр- 3. стр; 13 и 14.
70. Обединение на италианското корабопла
ване отъ К. Скутуновъ. Брой 6,
стр. 10.
71. Особеностите на Черно море въ биохимическо отношение отъ Д-ръ Г. В.
Паспалевъ. Бр. 2, стр 18'—20.
72. Откриване II. морска изложба на Б. Н.
М, С. въ София отъ Петъръ Ив.
Търновски. Бр. 5, стр. 5—7>
73. Отъ брега — Стихове —отъ Мария
Гурбешлиева-Балина. Бр. 6, стр* 2.
74. Официаленъ отдъмп». Бройове 1, 2, 3>
. 4, 5, 6, 7, 8 и 10.
75. Още за беЗпжтицата въ нашето рибарство
отъ Проф. Д-ръ Ст. Консуловъ.
Бр. 1, стр. 7 и 8.
76 Още за морскиятъ дървоядъ отъ Я. Желъзкова-Паспалева. Бр. 8, стр. 16.
77. Паметниците, които йматъ връзка съ мо
рето и крайбрежието отъ К. Шкор
пилъ. Бр. 2, стр. 8 и 9.
78. Пенсията на моряците отъ В Игнатовъ.
Бр. 4, стр. 5.
7°. Посещение на Варненското пристанище
отъ чужди военни кораби отъ Сава
Н. Ивановъ. Бр. 7, стр. 2—4.
80. Посещението на английските военни ко
раби отъ Сава Н. Ивановъ. Бр.
8, стр. 5—7.
81. Потъването на Кентъ—Разказъ—Преводъ отъ И. Мот. Бр. 8, стр. 22.

82. Предание за рибното пасбище — Преводъ отъ И. Мот. Бр. 10, стр. 12.
83. Преименуване на населените места по
нашитЬ крайбрежия отъ Г. Славановъ. Бр. 10, стр. 7—9.
84. Приносъ къмъ побългаряването на име
ната на селищата по нашите крайбре
жия отъ Д-ръ П. Д. Скорчевъ. Бр.
10, стр. 5 и 6.
85. Провала — Разказъ отъ Клодъ Фа
реръ— Превелъ Добринъ Васи
левъ— Бр. 8, стр. 18—21.
86. Протесть отъ В. Игнатовъ. Брой 1,
страница 4.
87 Първиятъ Дунавски пейзажъ въ нашата
белетристика отъ Никола Т. Балабановъ. Бр. 3, стр. 18 и 19.
88. Развитие на гръцкиятъ воененъ флотъ отъ
Г. С. Бр. 5, стр. 10 и 11.
89. Развитие на руския търговски флотъ отъ
Г. С. Бр. 4, СТР. 13.
90. Разиграло се е Черното море отъ Нико
ла Т. Балабановъ. Бр. 2, стра
ница 13—15.
9\. Резултатьть отъ третиятъ нашъ конкурсъ
между учащата се младежъ. Бр. 6,
стр. 11—13.
92. Реорганизация на търговския флотъ и
пристанища въ Гърция — Превелъ Г.
Панчевъ. Бр. 2, стр. 9—10.
93. Рибарь — Стихове—отъ Мария Гурбешлиеаа-Балина. Бр. 6, стр. 2.
94. Светене въ моретата отъ Я. Желъзкова-Паспалева. Бр. 7, стр. 16.
95. Световното мореплаване отъ Г. С. Бр.
7, стр. 5 ~ 7 .
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96. Сказката на инженеръ Морфовъ отъ В
Игнатовъ. Бр. 6, стр. 8.
97. Староримско корабостроително изкуство
отъ Н. Бакаловъ. Бр. 7. стр. 12.
98. Съединените щати и морското разоръжение отъ С. Терещенко — Превелъ В. И.— Бр. 8, стр. 7—9
99. Съкращения отъ В. И. Бр. 3. стр 5 и 6.
100. Съкращенията въ министерството на же
лезниците и пристанищата отъ Г. Куповъ. Бр. 4, стр. 5—7.
101. Сънища—Разказъ— отъ В. И. Бр
10, стр. 13—15.
102. Съ подводникъ Ц—3 — Разказъ отъ
кап.-лейт. М. Валентинеръ—Превелъ Сава Н. Ивановъ — Бр. 4,
стр. 21—23.
103. Тайфунъ — Разказъ отъ Я. Шишкинъ—Превела Е. — Бр. 5, стр.
17 -20.

104. Трети редовенъ съборъ на Българския
рибарски съюзъ отъ Д-ръ Г. В. П.
Бр. б, стр. 6 и 7.
105. Тринадесетъ години отъ В. Игнатовъ.
Бр. 10, стр. 3.
106. Указатель за поместените статии въ де
ветата годишнина (1932 год.) на сп.
Морски Сговоръ. Бр. 10, стр. 23.
107. Ураганъ въ Индийския океанъ — Раз
казъ отъ К. М. Станюковичъ —
Превела Р. Панчева — Брой 7,
стр. 17-19.
108. Фонтенуа — Разказъ отъ Клодъ Фареръ — Превелъ Добрииъ Василевъ —Бр. 2, стр. 15—17.
109. Хамбургъ и неговото пристанище отъ
Я. М. Н. Бр. 7, стр. 10 и 11.
110. Хиляда петстотинъ шестдесетьи седемъ
експедиции ся устроени за изучаване
океани и морета отъ Д-ръ Г. В.

Я. !Л. Н. — 12 и 109.
Яндреевъ, Ст. — 48.
Бакаловъ, Н. — 97.
Балабановъ, Ник. Т. — 87 и 90.
Барбаръ, Отонъ — 8.
Бахаровъ, В. — 15.
Бояджиевъ, Ярх.-худ. Ив. — 49.
Валентинеръ, кап. лейт. М — 102.
В. И. — 1, 23, 59, 99 и 101.
Георгиевъ, Д-ръ Дим. В. — 17 и 28.
Гочевъ, Д-ръ П. — 67.
Г. П. — 22, 61а и 51.
Грозевъ, Гр. Ив. — 65.
Г. С. — 89, 88 и 95.
Гурбешлиева—Балина, М. — 73 и 93.
Д-ръ Г. В. П. - 104.

Д-ръ Д. В. Г. - 7.
Желъзкова-Паспалева, Я. —37, 76 и 94.
Игнатовъ, В. — 27, 30, 66, 78, 86, 96,
105 и 117.
Ивановъ, Сава Н. — 79 и 80.
Касжрова, Люба — 21, 44 и 55.
Консуловъ, Проф. Д-ръ Ст. — 75.
Куповъ, Г. — 2 и 100.
Месемврийски, Евг. — 52.
Минковъ, Мичм. 1 р. К. — 10.
Монастиревъ, кап. 11 р. — 33
Мюллеръ-Нойдорфъ, Ялиса — 36.
Мюке, лейт. Хелм. Фонъ - 4.
Чайденовъ, Н. — 34.
Н. П. - К
Обрейковъ, И. Л. — Ш .
Отеклокъ, К. Де — 62.
Пампуловъ, Инж.-кораб. Пр. — 69.
Панчевъ, Г. — 92.
Паспалевъ, Д-ръ Г. В. - 29, 38, 39. 42,
54, 61, 64, 71, 110 и 113.

Паспалевъ. Бр. 3, стр. 15 и 16.
111. Христо Станчевъ отъ И. Л. Обрейковъ.
Бр. 3, стр. 4 и 5.
112. Царева река — Стихове — отъ Ст.
Станчевъ. Бр. 6, стр. 1.
113. Черно море — Научни съобщения отъ
Д-ръ Г. В. Паспалевъ, Бройове
1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 и 10.
114. Чов*къвъ морето — Разказъ отъ К.
М. Станюковичъ—Превелъ Ив.
Кепова — Бр. 5, стр. 20 -22.
115. Червеяиятъ флотъ — Уроци отъ мина
лото— отъ Я. Соболевъ - Пре
велъ В. И. — Бр. 4, стр. 11—13.
116. Черно море и червениятъ флотъ отъЯ.
Соболевъ— Превелъ С. Н. И. —
Бр. 2, стр. 5—7.
117. Шести редовенъ коигресъ на съюза на
моряцитЪ отъ В. Игнатовъ. Брой
10, стр. 4 и 5.

СПИСЪКЪ НА ЛВТОРИТЪ*).

*) Цифритъ означаватъ номерата
на азбучния редъ на статиитъ, помъстени въ предидущия указатель.

Поповъ, Ник. — 45.

Скорчевъ, Д-ръ П Д. — 43 и 84.
Скутуновъ, К. — 70.
Слявяновъ, Г. — 83.
С. Н. И. — 41.

Соболевъ, Я. — 115 и 116.
Ст. -

47.

Станчевъ, Ст.—112.
Станюковичъ, К. М. — 13, 53, 107 и 114
Страшимирова, В. — 11 и 60.
Съборянинъ — 63.
Терещенко, С. — 32 и 98.
Торосъ — 5.
Търновски, П. Ив. — 72.
Фареръ, Клодъ — 26, 85 и 108.
Фронвалъ, Ж. — 46.
Цаневъ, Ст. — 35.
Цицелковъ, Т. — 50.
Шишкинъ, Я. — 103.
Шкорпилъ, К. — 68 и 77.

СПИСЪКЪ НА ПРЕВОДАЧИТЪ **).
Василевъ, Добринъ — 26, 85 и 108.
**) Цифритъ означаватъ номера на
азбучния редъ на статиитъ, поместени
въ указателя.

В. И. -- 98 и 115.
Дойновъ, М. — 46 и 62.
Дудевъ, Д. - 3 и 103.
Е. — 13.
Ивановъ, Н. П. — 24.
Ивановъ, Сава Н. — 33 и 102.

И. Мот. — 81 и 82.
Кепова, Ив. — 53 и 114.
Куюджуклиевъ, Кр. — 4.
Панчева. Р. — 25 и 107.
С. Н. И. - 116.
Цаневъ, Ст. — 19.

ПОЛУЧИХА СЕ ВЪ РЕДАКЦИЯТА НИ
Юридически прегледъ, год. XXXIII, кн 6 - 8 , София 1932 г.
Български туристъ, год. XIV, кн. 6 - 8 . София 1932 г.
&0ДН0 етопанство год. XXXVIII, кн. 6 - 7 София 1932 г
"писание на Българското Инженерно-Архитектно Д-во, год. ХХХИ,
бр. П — 20, София 1932 г.
Списание на физико-математическо д-во, год. XVII. кн. 8 - ш , «.о

VII бр. 1, София 1932 г.
„ г
Българско'овощарство и градинарство, година XIII, кн. 6 - 8 . Со
фия 1932 година.
•
1д32
Газова защита и авиация, год. II. кн. 6 - 8 , София
Звеио, год. V, брой 22-27. София 932 г.
бР
Г
п Рода и .
„ри
^ д а т 9—10.
а - 5 * - 1У.
,™
"г
г""" год. 'ууум
з<: ?„г. Ловецъ,
лХХН, Дппй
орои » 1", София
*- чОтецъ Паисий, год. V, брои ^ ^ Ф и * 1аи г
Известия на Балнеоложкото д-во въ България, год. и. у
София 1932 г.
ф
1 9 3 2 г.
Българска мисъль, год. VII, кки/ о,
^1
......
Г
.
I,
брои
6—7,
Софи»
ш
т]11
г
о
Д
Нови хоризонти, год. 1, «И"" . % ' • . ' тоз? г
Нашето дете, год V, кн К
*
^
у №
]02_Ш5,
Художествена библиотека „Древна България , год.
София 1932 г
т 2 г#
Полезни съвети, год. VII, кн. з о. *-"*
Техникъ, год. X. кн. ^ В а р н а 1932_'.
^
р>
Училищенъ прегледъ, год. ллль в".

Известия и стопански архивъ на Мин. на Търг. Пром. и Труда, год.
IX, брой 15—20, София 1932 г.
Огнище, год. IX, кн. 5—6, София 1932 г.
Общинска автономия, год. V, кн. 10, София 1932 г.
Славянски гласъ, год. XXV, кн. 5, София 1932 г.
Месечни статистически известия на Главната Дирекция на Статисти
ката въ Царство България, год. XXI, №4—8. София 1932 г
Македонски прегледъ, год. VII, кн. 4, София 1932 г.
Рибарски прегледъ, год. II, брой 9—10, София 1932 г.
Църковенъ вестникъ, год. XXXIII, брой 17-20. София 1932 г.
в. Ловецъ, год. VIII, брой 10, София 1932 г.
в. Родина, год. XVII, брой 23—12, София 1932 г.
в. Търговско-промишленъ гласъ, год. XI, брой 1844—1961, Со
фия 1932 год.
в. Варненски новини, год. XXI, брой 2860-3005, Варна 1932 г.
в. Черно море, год. IV, брой 989-1135, Варна 1932 г.
в. Бургазски фаръ, год. XV, брой 3103-3229, Бургазъ 1932 г.
в. Отечество, год. XIII, брой 556—572, София 1932 г.
В. Знаме, год. VII, брой 130—250, София 1932 г.
в. Македония, год. VI, брой 1652—1813, София 1932 г.
в. Спортъ, год. IX. брой 479—530, София 1932 г.
в. Тракиецъ, год. IX, брой 352- 362, Яиболъ 1932 г.
в Тунджа, год. XIV, брой 637—649, Ямболъ 1932 г.
В. Препорецъ, год. XXXIV, брой 23—30, София 1932 г.
в. Технически гласъ, год. VII, брой 127, София 1932 г.
в. Народенъ гласъ, год. II, брой 56—58, Варна 1932 г.
в. Варненски кореиякъ, гоц. VII, брой 5—11. Варна 1932 г.
в. Виделина, год. I, брой 10—17, Варна" 1932 г.
в. Възраждане, год. I, брой 19, София 1932 г.
в. Студентска борба, год. VI, брой 10—12, София 1932 г.

Год, IX. Брой 10,

Морски Сговоръ

Страница 24.

Вестникъ на жената* год. XI, брой 497—500, София 1932 г.
В..Дуйавъ, год. I, брой 1, София—Плъвенъ 1932 г.
1йегта«0п 8от1е8, Уо1. ХЬШ, № 1—13, Уо1. ХИУ, № 1—5,
Оепеуе 1932.
51о\ап8ку ргеМеа, Костк XXIV, № 6—8, РгаЬа 1932.
ГИаНа шагтага, Нппо XXXIII, № 13—21, Кота 1932.
Рогзспипееп ипа Рог1зс1тЙе, 8 1аЬгдапд № 18—32, ВегПп 1932.
\л Ви1§апе, Х-ете аппее, № 2648—2769, Зогт 1932.
Морской журналъ, г. V, № 6—10, Прага 1932 г.
Ядранска стража, год. X, № 5—10, Сплит 1932 г.
ВиИеИп ае 1а СпатЬге йе Сотшегсе Ргап^зе еп Ви1§апе, аппее
12, № 1—3, 5оПа 1932.
8еУ18(а ае1 Соп$е,}о Осеапо^гаПсо Шего-Атепсало, апо III, пит.
1—2 МасШ, 1932.
Метоаг1а8 Йе1 Сопзедо Осеапо§гаНсо 1Ьего-Атег1сапо, № 8—11, Мас1пс! 1931—1932.
Нотата тагШта $1 ПиУ1а1а, Нпи1 1, № 9—10 Висиге$И 1932.
Часовой, Г. IV, № 80—91, Парижъ 1932 г.
А1Ьег* Тяотаз 1878—1932. Оепеуе 1932. (1трптег1а Я. ОгапсЬатр, 126 стр.).
Статистика за търговията на Царство България съ чуждитъ дър
жави презъ 1930 година. София 1932 с- (Издание на
Главната Дирекция на Статистиката; 276 стр.; цена
360 лева).
Народното йй стопанство презъ изтеклата 1931 г. — Рефератъ
Четенъ отъ .гл. секретарь на Бургазската търговскойндустриална камара Д-ръ К. Николовъ на ХХ11 обЩо редовно годишно събрание на камарата—(Из
дание на Бургазската търговско-индустриална кама
ра, Бургазъ 1932 г ).
Общи резултати отъ преброяване на населението въ царство
България на 31.XII.1926 г. — Книга III — Статистика на
професиитъ. София 1932 г. (Издание на Главната Ди
рекция на Статистиката, 342 стр., цена 580 лв.).
Духъть на историята на българския народъ отъ Петъръ Дървинговъ. София 1932 г. (ПО стр., цена 40 лв.).
Възрастьта на фауната на старотерциернитЪ мергели при с.
Мугрисъ (Бургазско) отъ П. Гочевъ. София 1929 год.
(ОтдЪленъ-отпечагькъ отъ Годишника на Софийския
Университетъ, томъ XXV, кн. 3).
0 согаМе готапеазса — Мауа-зсоа1а Ьп'ки1 „АМгсеа" — <3е Леап
Ваг! (Сотапсюг Еидеп Во4ег) — Издание на „ида г!ауа1а Котапа".
XXII. Общо редовно годишно събрание на Бургазската тър
говско-индустриална камара, състояло се презъ м.

марть 1932 г. — Съкратени протоколи — Бургазъ 1932
г. (Издание на Камарата).
Движение на населението въ Царство България презъ 1921 год. —
Женитби, бракоразводи, раждания и умирания —Со
фия 1931 г. (Издание на Главната Дирекция на Ста
тистиката, 140 стр. цена 225 лева).
Сжщо за 1928 година.
Сжщо за 1929 година.
Статистика на образованието въ Царство България. Учебна го
дина 1929—1930. София 1932. (Издание на Главната
Дирекция на Статистиката, 150 стр., цена' 275 лв.).

ПРИ

Б Р Я Т Я П Е Т Р И Д И - БУРГЯСЪ
маслини волосни
на извънредно н и с к и цени.
Хайвери, сухи ОВОЩЙЯ и раз'
Ми други колониялни стоки.
Преди Да направигЬ покупките си, проверете:

„БЪЛГАРИЯ'

_ _ ^ _
~

1-В0 БЪЛГАРСКО
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
(Основано презъ 1891 г. въ гр. Русе)

ЗЯСТРЯХОВЯ и ПРЕЗЯСТРЯХОВЯ:
ПОЖАРЪ, ЖИВОТЪ, ТРАНСПОРТЪ НЕЩАСТВИ СЛУЧАИ,
Гражданска отговорность, К р а ж б а чрезъ взломъ,
Автомобили, Счупване (на витрини, джамове) и др.
„БЪЛГНРИЯ" е най-старото и първостепено
Застрахователно Дружество въ Царството
—съ всесвЪтска
известность —
ГНРЯНЦИИ на ДРУЖЕСТВОТО, на 31 дек. 1931 год.
КАПИТАЛ Ъ, Р Е З Е Р В И н д р . лв. 156,775,395-73
ИЗПЛАТЕНИ ЗАГУБИ отъ учредяването на Д-вото 1,039,052,24562
Представителства въ.Мадридъ, Лондонъ, Парижъ, Берлинъ.
Лгенции: въ всички градове и по-важни селски центрове на
Царството.
Главенъ Директоръ на Дружеството:
Г. Т Е О Д О Р О З Ъ .
4-2

Първа Българска Концесионирана Фабрика
за Ютени Издалия

„ К И Р И Л Ъ"
Акционерно Дружество

Варна.

ПРОИЗВЕЖДА:
Всички видове зебла и торби, тютюневъ амбалажъ и чулове.
Ютени карпети (пжтеки) и килимчета.
Вълнени килими и килимчета типъ персийски.
Ленени и памучни платове и канаваци.
Т Е Л Е Ф О Н И :
Фабриката 331.

Магазина 282.
ю—ю

В А Р НЛ
ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ,-11АЙ-КРАСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЬ ЮГО-ИГГОЧИЧ : ;:'. ;А.
-рзц"

Най-модерни
бански с ъ о р ъ ж е н и я за студени и топли морски бани. Модерно к.-зино я> :нл скл; I
,4
->"1У б а " ' " + -ъ гг т п к ц - е и ъ ресторантъ и дансингь на открито.
'
Красиви околности. Разходки и о.чснурз,.;; ,.,> сухо
и по море до блилкитъ околности, '{,л:;о 1! ::о 1.^лрп| .>",;>,.
Всички видове спорть — рп?<и)-ч^\•• к .-л.-.три, киье, матографи, тенисъ клубъ, морски тържкст;-..
!
Големи музикални т ь р ж е с ж . ! » . н а м . м о лц
' м. авгусгъ сь учпстие на най нлдчитЬ оь.нмрсхн сринеш.
Презъ сезона гостуватъ народния дрг'--г!тнчег;п т а т - . р ' .
1
и народната опера.

Условия на живота най-чзносни.
Първостепенни хотели си» 60 ,;о 1 ; '
>**ВЧ»*1Г*1»*

Частни квартири оть 10С0 - .^Уч^
! две ;,егла за месеца.
ОбЪдъ или вечеря ш, пьриеслас: : • .<>>
40—60 лв.
"

4

Въ второстепенни ресторанти сг. по |уч.»
и изобилна храна на по-нпзка ценз.

.'
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Българи пжтувайте по море!

Българско Търговско Параходно Дружество—Варна.
И з п о л з у в а й т е д р у ж е с т в е н и т е п а р а х о д и за д а получите в ъ з можнскльта д а с е п о л ю б у в а т е на м о р е т о !
Съ параходите на Българското Търговско Параходно Дру
жество можете да направите пжтування, ксито да Ви
остввятъ мили неизличими спомени. Вке ще опознаете
крвйбръжиею и ще «мусите отъ прелестите ма близкия ,
изтокъ, чаровете на когото привличатъ хиляди и хиля- ^
ди туристи отъ всички краища на свътв.

У&Ш?

Д р у ж е с т в о т о п о д ъ р ж а три р е д о в н и л и н и и :
а. К р а й б р е ж н а : Варна—Бъла—Месемврия —Днхивло—Созополъ—Бургазъ— Кюприя — Василико— Яхтопслъ и обратно;—два пжти сед
мично. — Отъ 15. Юний до 15 Септемврий, директни съобщения
Бургасъ—Варна и обратно, специрлно за курорта.
-5^™
б. Пирейска: Варна—Бургасъ— Царигрздъ— Пирея —Хиссъ—Метелинъ
•Шш,
и обратно!—два пжти въ месеца.
"в
в. А л е к с а н д р и й с к а : Варна — Бургасъ — Царнградъ—Родосъ—Палес
тина—Александрия — Портъ-Сайдъ— Острсвъ Кипръ—Пирея и об
ратно: два пжти въ месеца.
При групови пжтушания Дружеството прави намаления на тарифигЪ си
стъ 20 до 5О°/0 (но не и върху храната).
Оссбенъ интересъ представяла пжлуването до Александрия, което се извър
шва съ луксогкктъ и бързехедни параходи .Бургасъ" и „Царъ-Фердинзндъ".
ОБИКНОВЕНКИ ЦЕНИ Б Е З Ъ Х Р Я Н Я :
За Пирейсния рейсъ:

За Ялександрнйсния рейсъ:
Отнвгне
и връщане

1 класа . . лв. СХОО

) 11 клеса
| III клеса

. лв. 6СС0
. ле. 40С0

Отиване
и връщане

50С0
\ > к л а с а • • т'
II класа . . л». 4600
'111 класа . . лв. 2СОО

За крайбрежния рейсъ:
лв
I клеса
лв. 400
Е г р к а - ~Елу-р- м
Вврне
—Ахтсгслъ/ ,| К Л Е С а
г
лв.- 6ВО
540 ^ •-.»-.- -с~ъ ,/ Ц кл?.са
лв. 300
I II класе
и
)ЬТНО
и обратно
I ,„ к л а с в . лв. 360 ]
ъбрьтне
II ,„ к / ) 6 С а
лв. 200
Храна по'лв. 150 на день за I и II к л а с а , за българското крайбрежие.

Забележка. Свърхъ горнигЪ такси зе пжтнишкигЬ билети се събирвгъ допълнително кейово пргво БЪ Еареа и Бургасъ по лв. 15, е БЪ мелнитЬ нрайбр-Ь^ни пристанища по л. 5 на лице.
Най-подрсбни с*едения, относно всичко, иоето интересува пжтувашит*, се пелучаватъ отъ
•генциигЪ на Дружеството въ Вгрна и Бургасъ и крейбрЬжнитЬ, а ся.що и отъ Дирекцията.
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