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ВАРНА, аврияь
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nв .• за

чужбина

-:- 200

лева.

Отдtленъ брой

УРЕЖДF\ книжовно-пюсввтниягь отлъпъ

1934 год.

20 лв.

[JI. ред. проф. Я. АРНАУДОВЪ

КУлтэгно-; ЕТНОГРf\ФСКОТО ЗНf\ЧЕНИЕ нн нншвтв пвимогскн овлвсть,
Както може да се каже за всички почти бъл
гарски и населени съ българи крвищв , така осо

бенно за нвй-източнигв отъ ГБХЪ тръбва да се под
чертае,

че

още

чанатъ ,своето

внимателно

и

под

робно етнографско изследване. Нашигв

етногра

фски изследвания изобщо до днесъ

движатъ

се

'все още въ ранкитв на общи информации. F\ нул
турата на народа ни се развива, ствригв и тра
диционни форми изчезватъ необикновенно бързо,'
населението на отдвпнитв поирейнини е въ не

прекжснато разселване и размъстване и всвкв
научна работа' въ' това отношение за въ бждаще

става

все

по- трудна

Обръшамъ

и

все

по-малко

внимание

върху

резултатна.

ней-източнитв

наши препвди, върху нашето поморие, ако

мога

така да кажа, тъй като само въ Варненско презъ
поспеднитв 100-150 години сж станали, може би,
най-сложни етнографски кръстосвания, най-много
кръстосвания на български областни култури, при
. това съ сжщо тъй многообразни КУЛ1ури отъ съвсемъ

различни расови произхождения. Въ тия покрай
'нини имаше запазено, ианаръ и все доста слабо
разпознаваемо

старо българско пасе ление на рав

нинитв между Дунава и Балкана. Тука се намира
българско старо население отъ изгочнитв разкло

нения па Балвана. На трето мвсто
ввковно поселение на

българско

дебритзъ па Странджа -

имаше

паселение

както изъ

КрИЯТЪ още не
напълно
отгатнати
исторически
турски групировки, едни затворени
въ предпла

нинията на Балкана, дапечъ

севернига Й,

отъ най-иэгочнитв нейни разклонения, та че и отъ

Мала F\зия. Заедно съ ТЪХЪ има придошли и за
падниТраКИЙЦИ-llзточно-u южнородопчени.Выио о.

повече-е-туне имаше дори и твърде стари пресел
ници изь най-эапапнигв български краища на
Македония. Всичко това еднакво важи и за цълата
площь на равна Добруджа, на която други' се
радватъ. Етнографската сгойность на тази область
пораства необикновенно много като се ииетъ пред
видъ и чуждитъ етнични епеменгивъ нея. Тука се

западъ до кънъ

и изтокъ отъ Шуме нъ, трети-се тъй

интересни

и загадни още въ много отношения-Гагаузи

въ

Варна и варненски села. Най'НОВИТЪ сравнително
колонизации

на старо-планинскитзъ българи

отъ

по-западни области, дори колонисти изъ западни

сръдногорсни селища внасятъ нови
пъстротата на етнографския
чвсть отъ тава

лик ь

елементи

на

въ

северната

приморие.

Това е за северната половина на, и то само на,
българската часть отъ българското приморие.

Вз:мена предвидъ Добруджа, па и Бесарабия, се
тъи значително, ако не

. етнически,

и

предимно

български

значението се отправя въ още по-гопвни

размври. Южната часть

- на югъ отъ

и по цълото Постранджие е не Съ

Балкана

по малко кул

турно-етнографско значение. И тука имаме кул
турни елементи,

тересни

които ни сочвтъ извънредно

недатувани

отъ

историята

продвижввния отъ северъ на югъ,

ин

български

отъ западъ на

·изтокъ и отъ най-далечния български юго-западъ
до надъ черноморския брвгъ въ Странджа.

вече

оть

на

Търновско, други- пръснати по селищата на северъ

Всичко това, поради бързото културно

раз

витие подлежи на най-незабавно проучване, съби

. ране

на фолклорни и други културно исторически

материали, които да
нататънъ

служатъ за дългогодишни по

изследвания.

Разглеждайки този въпросъ, ни идва на умъ
и

все

повече. се утвърждава

мисъльта

у насъ,

че

нашето поморие тръбва да бжде дадено самосто
ятелно въ обширенъ, подробенъ етнографски му
зей и то въ типъ а 18 "Сканзенъ.· И много естес
твенно, този музей тръбва да бжце въ своята по
крайнина. Затова имеме и щастливото
стечение
на

обстоятелствата

съ

сравнително твърде до-
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Стари носии отъ Варненско

бре известната вечеи въ чужбина

наша

Варна.

редно спечелила, както нашата

наука

и

нашета

мо

музеология, та и саииятъ грапъ Варна, който дори.

висша степень ингересенъ, както и за ония, които

центъръ, По танъвъ начинъ ще се олицетвори въ

За иногобройнитв посетители на този нашъ

рски курортъ единъ подобенъ музей ще бжце въ
ще иснатъ да

эацоволягъ най-обикновенната

любознателность,

Така и за

специалисти

си

учени

култур-историци и етнографи. Нека се знае и това,
че тия източни наши краища и безъ това сж пре

дметъ на посещения

на

чужди учени

особенно

презъ пвтнитв месеци. Съ всичко това би извън-

само

отъ това

гледище

ще

стане

пристанищенъ

съответната си чаСТЬ рано-късно
необходимото"
музейно строителство за България въ двденитв И~

граници, Именно три голвни пълни музея: Софин
-общобългарски и специално за западна -бъп
г а рия, Пловдuвъ-южнобълг а рски и Варна-източно'
български-приморски.

ПОТЕКЛОТО НЕ\ ГЕ\ГЕ\У3ИТ1>.
По

западния

брвгъ на

Черно-Море

отъ н.

рия нънъ Добруджа, а главно въ и около

градо

Емине до устието на р. Дунавъ, въ Бесарабия *)
и спорвдически въ севера-източната часть на Бълга
ветв Варна, Бвпчикъ, Каварна, и пръснати въ и
около Провадия; Шуменъ, Разградъ населяватъ

останки на народъ подъ название гагаузи, на ной
то иайчиниягъ езикъ е турски, но който, въ ре
пигиозно

отношение

се

подчинява

на източната

православна християиска религия. Макаръ че въ

разни времена русигв, гърцитв, ·както и бъпгвригв
и

руиънитв, еж се

посrаралида ги асимипирагъ,

обаче гвгаузитв останаха до днесъ вtрни на пле
мето си, говорейки турски и поцьржайни нравитв
и обича ит-\; на прадвцигв си.

Историята

не' познава

нероцъ, който

подъ

название гагаузи да е цошепъ на Балканския по
луостровъ и да се е установилъ нвкжпе тунъ. Отъ

направенитв, обаче, изучаания на археолози, ис··
торици и др. за неговит-В обичаи, нрави и ези къ, _
както и отъ откритигв надписи на скапитв по. р •.

Орханъ, които сж изтълкувани отъ турколога Вил
хелмъ Томсонъ,сееустановило, че се касае за осо-
бенно турско племе, наречено Тюркъ-огузь, кънъ

което, по всвка въроятность, се отиасятъ и наши
тв гагаузи. Възстановительтъ на . турската ношь.,
който се уствновипъ въ китайския Туркествнъ, се

. счита Огуэь-ханъ, Следъ неговата смърть 24-т-\; не

гови внуци, деца на б-твхъ му синове, станали ро
дочачалници на 24 турски племена. Следъ цъпго
обаче съжителство, T'I; се. раздълили на много са
мостоятелни и независими маси, между
ли и

печенези,

узо-гурни и кумани;

рвпи почти еди нъ и ежщи езинъ.

Споредъ рускиятъ

. тия

турски

туркологъ Голубовеки

народи се движили

две направления:
Гледай и В. 1\. Мошкоsъ, .Гагаузьi Бенцерснаго
yt.зда-. Етногр. Обсзр. кн. XL\V. 1900, N21 Гернансне Ис
ЛlIм<:ка енцинпопедия, Пайпцигъ, стр. 134.

които би-

всички {"ОВО-

нънъ

епнитв презъ

*),.

Европа по

Централна

.F\зиSl'

-)

-)

.Печен-Вги •. торни И половци

твръ" киевъ

1884.

по нашествия Та-·
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нъиъ рускит-В степи, а другит-В на югъ презъ Пер

сия; f\зия, все подъ общото име огузи. Вторит-В
отъ гвхъ се нарекли Сепджусни-турци, както и ос
мани, отъ името на началника на династията. Пър

вит-В обаче. съ общото име турци, които се от
правили презъ Централна f\зия на югъ КЪ мъ рус-

5.

си или цъпи семейства, и като преминали Дунава,
се отправили къмъ Добруджа, кжцето се засели
ли между турскит-В ппеиенн, печенези, кумани,
първобългари и други. Християнит-В между твхъ
се настанили край Черно-Море и по-навжгре къ мъ
Силистра, Манкалия, Каварна, Бвпчинъ, Варна и
други села, кждетоостанали до днесъ съ турския

си езикъ, религия и народность като Узи или Огу

ЗИ, но подъ новото наименование Гагаузи. Назва
нията на нвкои села въ тия мъста и до днесъ сви

детелсгвуватъ за нвкогашного пребивание въ твхъ
на тия огузски племена, като Уз-ла ръ, (Узитв) Хо
роз-лвръ (петпигв), f\рап-ларъ (f\рабит-Б) Гейвче

леръ, Каспичанъ

дитель).

(отъ името на единъ твхенъ во

Куманит-В се заселили въ византийската

империя,

нжцето

едни

се спвха

съ

узо-турцигв

хрисгиани, наречени вече гагаузи, като и т-Б при
ели християнството,

ченезит-в

-

други

пъкъ се спвпи

мохамедани, а трети се

съ

пе

отправили за

Тракия
и
Македония, кжцето
и до днесъ сж
запазени наименования на села, които напомнятъ

твхното тамъ пребивание, като: Куманци, Куманово,

Куманичево и други. Нвнои даже се преселиха и
въ Унгария, Кавказъ, дори Мала-f\зия, кжцето и
до днесъ живвятъ пръснати въ разни села.
Докато християнството
проникнало лесно
между пресепенитв въ Добруджа турски племена,
то

не

могло

да

проникне

въ гжстата

маса на при

селцит-Б въ Дели-Орма нъ: Печенези, Кумани, Огу
'Мжжкн типове отъ гагвуэною сепо Ке::тричь(Варненско).

!Кит-В степи, добили ошвпно наименование: Пече
нези, Узотурци и Кумани, съ о гдвпнв политическа
-саносгоягепность. Къмъ IX в. т-В били настанени
.между р. Волга и р. Гянкъ.

Около'

1036

год. УЗО'ТУрЦИГБ,

изтиквни отъ

.нунанигв, се отправили нънъ брвговегн на р. р.
Волга и До нъ, по западно направление, кжцето

-се срещнали съ Печенезитв. Между твхъ избухна
ла междуособица,_Леченезит-Б, разбити, се прину-.

.дили

да

премина гъ

Дунава и да останатъ

подъ

византийската впасть, По това време ОКОЛО Си
.писгра, били събрани повече отъ 100,000 печенези
·и др., отъ които по-голвиага часть била приела
.испямската в-Бра още въ Русия.
ВЪ

1055

год.

узо-турцигв,

-нитв, се отправили

гонени отъ кума

нъиъ руското

зи и първобългари, вследствие на което т'Б оста
нали тукъ съ мохамеданската религия, подъ об

щото име Турци или Гаджали и Читаци. Така
между гаджалига на Дели-армана и Гегаузитв,

като

произходящи

еднаквость

ОГЬ

единъ и еж щи

въ характера

и

езика

народъ, има

.

Споредъ археолога г, ко Шкорпипъ *) Пече
неэитв, както и другит-В турски племена въ Дели
Орманъ били разпръснати въ разни м-Бста на Бъл
гария. Останала тамъ една гжста маса само оть

първобъпгаригв, подъ название Гаджали.

нигв

гаджапи,

както

и

Днеш

гагауэитв, споредъ

г.

Шкорпилъ, сж наследници на първобългарит-Б на

f\спаруха, съ разлика че, гаджапигв запазили ис
лямската си религия, а гагаузит-Б--християнската.
Това, обаче, мнение изисква ново проучване, по
неже е доста см-Бло.

княжество Пе-

-респава. Въ 1060 год. рускит-В князе, като изгонили узо-турцит-В, принудили ги, най сетне, по при

.м-Вра на Печенезигв, да преминатъ Дунава.

.

Една часть отъ уэитв

приели

визвнтийското

'поданство, а другата се установила въ рускит-Б
грвници. Но въ 1080 год. князътъ на русит-В Впа
димиръ мономахъ ги унишожипъ напълно и така
-узит-Б изгубили' политическата си независимосгь,
като се пръснали, едни между сънародницит-Б си
Печенези. и други между турскит-Б племена въ
.дели-армана. Други пъкъ минали подъ ,.Руско впа-

':дичество подъ назвение "Кара-Калпакъ . т, е. "Чер
и 'изпълнявали танъ" пограничната
стража подъ название " Калауэь: . Т-В като руски

i ни-Калпаци",
i

. поданници, .

приели и християнството и,

като

та

кива, се' намирали подъ постояниата духовна три
1Ка

на

руската

черковна ,влаetь.

Въ 1224 гоц., когато съединенит-В войски на
русит-В и куманит1> били разбити отъ ионгопигв,
ония отъ узо-турцигв, които били установени въ

,

рускит~ граници,

почнали да се изселватъ на ма'

Църквата въ С. Нестричъ,

Отъ хрисовула на f\сеня 11, даденъ

гузснитв

търговци въ

1230--1231

на Ра

год. узнаваме,

че тая м-Встность, нжцето били се натрупали раз-

*) ByzantinQslawca V, 1.

ЛраlfА 1938.

I

\
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ни турски

"

Морски Сгово":

6.
племена,

се

наименувала

..Карвунска

Земя", съ престопенъ градъ ..Нарвуна" (Балчикъ).
Византия вземала войници отъ жителига на това
f/i-Бсто,

' ..f

особенно отъ узитв, по-голвиа

часть отъ

«оито сж били християни.

Тия племена на ОГУЗИТЕ не били напълно, ни
то подчинени, нито свободни, а' били по-скоро
опасни за византийската

държава,

защото немо-

Добруджа самостоятелна държава". Това въз;

навяване на огузсквга държава подъИзедина И,

ло за цель да

служи

като опора

предъ чужди на

__

шествия и страшилище противъ замислит-В на бъл
гарския царь въ Търново Консгангинъ Тихи, съ
когото не се намирапь' въ добри отношения.

Изединъ. спецъквго възстановилъ държавата
на огузит-В, завърналъ се въ Цариградъ, като ос

тввипъ уйка си Сарж Саптукъ (1263) да управлява.
Понеже официално призната религия въ тази дЪР·
жава БИла християнската, а черковно се подчиня
вала

на

цариградския

пвтриаркъ, съ екзархъ въ

Каварна, то гагаузитв, първобъпгври.Ч като христия
ни, се счели като главенъ елементъ въ държавата;

къмъ гвхъ се присъединили всички ДРУГ!1 христия

низирани турски племена подъ общото вече наи
менование гагаузи, т, е. христиани турци.

Новооснованата държава на Огузигв съ съ
действието на Михаилъ УIII Палеологъ, въ която
държава се слъпи и Дошлит-В Сеппжуски турци на
Изедина, се усилила

доста,

понеже

разполагала

съ войска и флота. пристигнала

заедно съ Изе

дина, та, много

полезна

пжти

се

оказала

на

им

ператора Михаилъ.,
Кжщв ВЪ с. Кесгричъ

жело да се разчита

-'-

Варненско

на твхъ за пазенето

на гра

Слець смъртьта на Сарж-Свптунъ, господарь
на нарвунската земя Се явява' БалiККЬ,' отъ турско

мена за грабежъ, къмъ които често се присъеди

потекло,") Неговигв отношения съ наследницит-Б
на Михаиriъ Палеолога сж били сърдечни.

нявали и саиит в тв, Следователно, държавата
трвбвало постоянно да бди надъ твхъ или да на

Спецъ . смъртьта на Бвпжнъ престолътъ Н8
огузигв или гагвуэитъ би лъ наследенъ отъ До

нври

бротича

ницата,

отъ

гпето постоянно

начинъ,

като съедини

нахлували разни пле

всички тия племена

въ една обща масаподъ едно общо управление,

да ги обезвреди и, ако е възможно,' да ги напра
ви полезни

за империята. .Визангийскиятъ

им пе

(1357),.

КОЙТО, благодарение на сенейнитв

връзки СЪ виэ аигийцитв, се наренълъ деспотъ.
Презъ господаруването на Добротича владичес
твото на Огузигв се засилило. Доброти чъ, КОЙТО

раторъ Михаилъ Папеологъ схввнапъ, че момен

нвспепипъ флотата на Селджуцит-Б, се погрижипъ

тътъ е сгоде нъ, да изпълни едно свое' обещание,
дадено на изб-Вгналия при него султанъ Изединъ

за нейното организиране и усилване. Въ онова
време, за първи пжть, карвунската земя' (по-на
предъ Малка СКИТИЯ) се нарекла • земя на Добро
тича", ПО-НОВИТЪ турски писатели я преименували
Добруджа.

Нвйгауэъ, и го постави

госпоцврь на

всички тия

племена, в-Врата и нвропностьта на които се схож

дали съ ТИЯ на султана (който Съ християнит-В
билъ християни нъ, а съ турцигв, турчинъ).

,
Изецинъ Кайгаузъ *), свапенъ огъ престола
Иконийски султанъ, вследствие преследванията на
монгопитв, се принуципъ да потърси спасение при
приятеля си Никейени цврь Михаилъ VШ (1259),
отъ

Когото

поиснапъ

земя да се эвсепятъ той и

сподвижницит-Б му **). Отъ огуэнаието (персийски
ржнописъ отъ XIУ в.- Виена) узнаваме, че Изе
цинъ тайно иэбъгвпъ отъ Мала-f\зия съ флотата
си и е хвърпипъ котва около Варна. Споредъ Гри

гора ***) ..той иска едно отъ пветв: или съюзъ
срещу Снититв, или часть отъ, Ромейската эеня,

.леато по-сигурна КОЛОljИЯ за него и сподвижници-

rn

му.

Михаилъ, въ началото, отбвгввпъ да из

'ПЪЛНИ молбата на Изецинв; ногата, обаче, въ

.гоц, билъ взетъ

.тържествене

се

обратно

Цвриградъ,

завърнапъ, "ВОДЯЩЪ

и

1261

Михаилъ

Изедина.

'"

Като разбрапъ сега, че ингереситв на държавата
изискввпи аа.сппоти тия разни

племена' въ

,

кар

МQ~И отъ Кестричъ въ праэпничнв премъна

вунската земя попъ ецна обща власть,реtiIилъ да
,основе самостоятелна държава твнъ попъ власть

"
') Споредъ К. Шкорпилъ "Славянит1> не еж. погъп, нали прабългарския еленевтъ, а наопвни, поспепниятъ е
та на Изедина Квйгавузъ, неговъ приятель и из J10гъл~алъ часть отъ ПЪРВИЯ~'-В!lzаhtinо.~tа'Ь-i<:а У, 1933, ст. 180.
пЪлнитель на вопяга му. Въ' Огузнамето чете мъ
), Това мнение не ВИ3ИНТО110га Баласчевъ че Бвпинъ
бипъ от'
•
но' "турско произхождение, се опровергава като не.че "Царьтъ далъ съгласието си ~a се. O.C,~PBe въ вв
f\ р , понеже, Бвлинъ се явява 'неследнивь на Ивана
·-'-"'-;jВ~';:;;:-и· г. 'Ба~есчев~ .• ИмператОр:;' Михаилъ Па- б сена -т-синъ на. Ивана f\лексаНдI:iа и влваетель Н8 чиста
Ъ:Jгарска .страна. f\ неговиятъ .братъ доброти чъ се счита
пеологъ- на гръцки. София 1930.
'
наи-,мощниятъ "(jЪлг~рски доБРуджански госпопарь.
**) Нин.. Гритора стр. 82.
***) Византийсни хроногрефъ.
1'(2 1, 191iледаи про~?обно въ библиотека . "Добруджа"

.":;:

.

,

~

.

.;
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МОРСКИ Сговоръ

~

-

Следъ смъртьта на Добротиче, наследилъ го
Ианхо

(138б),.чиято

1)

майка.

.бипе

7.

. които е туркологътъ руси нъ МОШI;(ОВЪ, квкго 'и

ГЪрКИНЯ,

дъщеря Нdвеnикиидукъ An91{ЙВI(O •. Този послед-

чехътъ Иречекь да вървагъ, че Ю1а три

вида га-

гаузи, а именно, ;,Гърци Гагаузи", Българи Га-

ниятъ .деспогъ на Огузитъ, К<:',10 hеможаJJ:Ъ да ОТ-· гаузи" и nf\СЖllЪ Гагаузи".

блъсне нападенията на Бвяэидъ 1,(1393) прину-«

.

.

Гагаузит-Б посещаваха ГрЪЦКИТЪ учипиша и

дилъ се да падне лодъ негова ' власть, .та, по та-·' ЦЪрКВИ, понеже бъха подъ гръцката духовна власть.

къвъ начинъ, 'независимата ,д ържвва на Огузигв
или г егауэигв, 'основава въ

.1263

Отъ едно обаче ,изложение на варненския гръцки

съ съдействиего

,митрополитъ. Иоакииъ, по-късно царигрсдсни патриархъ ИОдКИМЪ 111, въ 1867 год. до цариград
ския патриархъ узнаваме, че гагаУЗИ1Ъ,

наречени

тамъ туркогласни елини, се отказали огъ гръцка

та митрополия и сж

се

присъединили' въ

съста

вената тогава за първи пжтъ въ Варна българска
църковна община подъ водителството на свещен
никъ Константинъ. При все това, обаче, повечето
продължавали да сж подъ гръцка църксвне влвсть,
като

винаги

говорили

турски

и

пишели

турски

съ

гръцки букви.
Колкото и дълго време да сж били т-Б подъ
турско иго, обаче, отъ твхнага паметь не се е из
личавала rвободнатаимъ ит кога огуэскв държава,
както и животътъ инъ поцъ христианскв Русия.
Затова винаги сж имали непежде тв въ РУСИТ'Ь да

на Михаилъ Палеолога на западния бр вгъ на Чер
ното-Море съ особенна екзархия, подчинена на ца

риградския патриархъ и траяла 130 години, зави
наги изчезнала, споредъ както пише Баласчеаъ.з)
Евлия Челеби, КОЙТО е описал'}. пжтуването
си презъ България въ XV" вънъ, нарича северо-из
точната часть на България ,;Узэи-Еялетъ т.: отъ кое
то се вижда, че тая часть на България и тогава
продължавала да носи названието на Огузигв.
Следъ падането на огуэската държава подъ
осмаицитв, гол-Бма часть отъ ГагаУЗИТ'Б .прегър
нала ислямизма. Друга часть дълго време криели
си

религия,

като' се

представяли

предъ турцит-Б за мохамедани. Това най-лесно тъ
можели

не

се

да

сторягъ,

отличавали

понеже

отъ

ези къ, нито по обпъкпо.

по външность

мохамеданцитв:

нинакъ

нито

турско

призналъ

стияни,

Владичество.

като

безъ

глава

на

эввоеветепьгъ

всички

разлика' на нвроцностъ

градския -гръцки

патриархъ.

И

само

год.

освободени' отъ гвхъ.

русит-Б

f\

ко

почнаха да воюватъ съ

(1787-1791) мнозина отъ тъхъ се изселили въ Но
80РОСИЙСКЪ, презъ 1801-1812 въ Бесарабия. кж
дето, както пише МОШК08Ъ, имало
а

споредъ мюсюлманската

на ВСИЧКИ

зало на

гагаузи,

100,000

70,000

гагаузи,

енциклопедия

числото

заедно СЪ сургуцигв,

възли

души.

Иречекъ счита

Гагаузит-Б като произходящи

отъ старо турско племе. което жив-Бело въ тога
вашното българско царство и приело християн
ството, преди да бжце покорено отъ турци ,-Б.
Професорътъ отъ
СофИЙСКИ)! университетъ

Ст. Мnаденовъ, като заключение въ своя една сту
дия за Гагаузитв въ периодическото списание
"Българска Бибпиотеке " 1931, томъ 1, казпв: "Га
могатъ

отъ

езиковосповнс

гледище да

се броятъ за пр-Бки потомци, както на Исперихо
витв Българи, така и на Куманнт-Б или Уэитв

(Огузитt.). И, може би, различието на "български

султанъ

православни

1750

гауэитв

по

Известно е, че спедъ падането на Цвригрвпъ

подъ

епинъ день

гато въ

турцитв, у гагаузит-Б се появила искра на надежда
за освобождението имъ. Въ войнит-Б на Суворова

Общинският ъ съветъ на с. /{естричъ заседава на открито

християнската

бжцатъ

хри

цари

докато турцигв

продължавали да бжпагъ опиянени отъ побепитв '
си,

нито

дума

можело

да

става

за

църква

и

учи

лища на раигв. Църновнитв обряди се изпълня
вали въ катакомбитъ. Когато обаче патриархътъ
почналъ да бива приеивнъ отъ везира, а архи
ереит-Б отъ пашигв, едвамъ тогава хрисгиянитв

почнали да иэпълняввтъ свободно

репигиознитв

си обязаности и да посещаватъ училищата. Гага. узитt. като християни, останали въ ржцетв на па
триарха да разполага той съ твхъ, както иска, въ
религиозно

и

етническо

Мнозина отъ твхъ

отношение.

получили гръцко образо

вание и възпитание, като се наричали вече Елини,
Една

малка

часть

останала

подъсвпиянието на

Гробищата на I<естричъ

Турцит-Б, а друга - подъ впиянието-на Бъпгаритв.
..
Това дало поводъ на мнозина ТУР~ОЛОЗИ" между, ,гагаузи и "хасжлъ гагаузи" да се основава тъкмо
, ,

,'<:.1,'

.. върху различното потенло; може, значи, т. н. бъл-

;

1) • Този поспедниятъ добруджаНСКJ;! владетепь пвдналъ

убитъ въ защита на

България въ воината съ Турция,

която той действувалъ задружно съ Шишианв",

въ

.Библиотета "Добруджа- К2 1 - София 1917.
2) Г.Баласчевъ "Императоръ М. Папеогосъ", СфИЯ19~.

герски гагаузи да сж потомци
първобългари та за о

на Испериховигв
б

,т ва се и наричатъ и

Сами за българи,

роятъ

може би, сж потомци на близ-

китв до първобъпгаритъ кумани".
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Гагаузит-В

произхождатъ

отъ голвиото Туренско племе, което се спуснало
нънъ цевегия ввкъ, или малко по-напредъ или по
после въ иэточната часть на Европа, и, като пре

.

на геекъ, гьокъ и означава ОТЛИЧJ-:телна~
:
на племенната часть",
~~

ИО8НЪ Нинолау, авторъ на кингета "Одесосъ",
първъ се произнесе, че

МОрСКИ

Отъ горното се вижда, че разни

пично

,

се

произнасятъ

за

I

исагеп 1 рь з

наропностьте

на

нието' нд думата, "гагауз'О". Всички, обаче,

знэче-

еж съ

минало Дунава, се установило по западнит-В брв
гове на Черното Море, въ Добричъ до Варна, по

гласни, че .тв еж отъ алтуранско потекло, и то отъ

вече

"Га" или удвоено "ral.a", означава ,едно 'осо
бено племе на Огузитt.
Ние. 'обаче, основавайки се на схващанието

като

покорители,

нежели

като

пленени

"Оrрит1;" или "Гари,t.", при което прецсгевкатв

отъ

впествувещитв. (Одесосъ, И. Н. стр.

135).
Гагауэь *) мнозина

Етимологията на думата
турколози, филолози и археолози се постараха да

на санигв гагаузи, относно значението на дуиата
твърди мъ, че частицата .га», ..гага" въ

обяснятъ. За любопитство цитираме нвкои отъ твхъ.

гагаузъ,

Гага-узи не означава

1\кадемикътъ Д-ръ Радловъ предполага да е
съставена огъ агvзъ или огузъ (узъ) съ предпос
тавка га или гага, за която

дадено първоначално на христиениэиранитв "Ка
ракалпакъ", които бвха погранична стража не

предполага, че озна

чавала племеннО название на Узитi>.

Туркологътъ В. 1\. Мошковъ, предполага, че

думата гага

препъ Узu или Огуэн

оэначава

особенно племе на народъ

отъ огузскигв многобройни народи, но е прозвище

рускнтв степи, наречени "КалаУЗ1J" (погрениченъ.
стрвжъ) и после дадено на вс-Вни приелъ христи

осо

бено племе на ,)!зи. (В. Мошковъ "Гагаузи", ет
нографически очернъ и материали-Москва 1900).
Д-ръ Иречекъ счита гвгеузигв за потомци на

янската

половцитt. или куманитt..

гаузъ, ако и да живвятъ тв днесъ съ езика си,.
нравитв и обичаит-В си въ значително число. както

между друго да е съставена

отъга или

потекло, значи,

гагаузи

потомци,

наследници на

Узи, 1\ въ заключение той казва:

благороднига Узбеки. И колкото ВИСОКИ сж алту
планини, отъ гдето

СЖ дошли

-цнесъ не сжществуватъ,

,слецва,

че гегауэинътъ не

нароцъ, а домашно

янинъ,

Виэантиолог-ьгъ Г. Баласчевъ,

смвта, че га

гаузигв

сж получили

наименованието си отъ ос

нователя нд огузсната държава Найгавузъ, понеже

източнит-в народи

буквата "К" произнасяли

като

"Г", като вмъсто калата казвали галата, вмвсто
кадакъ - габаК1>, виъсто курбаllЪ - гурбан», така

прочее и внвсто Кайгавузн тв се нарекли Гагаузи.

Ние не сполвпяие заключението на г. Бвпасчевъ,

понеже гвгвуэитв не нэмвняватъ,

като

мало-ази

ятцигв, Кчто на Г. напротивъ, тъ го спвэватъ,
Тана, т1; не каэввтъ Галата, но Калата, не каз
ватъ гадае» а кадак», не казввтъ -гур6анъ. но "'УР'"

бан», не наэватъ следователно Гайгавуэь но Кай

печенеэи,

кумани,

,

които

е

е историчесно име на

прозвище на огузитв, приели

християнств,?то. За това

предметнитt. Гагаузи".

като

села; нжпето нвиога сж живtли тия народи: кан

благородно е

потеклото на

държави.' Напро

та Узларъ, Печене гъ, l<yMaHoBo и пр., отъ което

всички

и

га

узи и пр. Така сжщо сж запазени и названия на'

тия еднорасни племена, толнова високо, велико и

произхождението

правовпрующь

тивъ историята СfЮменува имена на народи, КОИ1'о

"Гагаузитt. ис

каме да вврвене, че сж потомци не само на Узи,
Гузи, Огузи, Узени, Тонгузи и пр. но още и на
рапскитв

въ Бъпгврия.э танв и въ други

удво

ено гага, което означавало въ Санскритския езикъ

огузинъ и означава

нува сжщесгвуванието на наропъ подъ името

, Димитровъ (Изв. арх. д-ство, Варна) лредпо
лага

въра

християнинь ОZУЗО. Затова и историята не споне

само

гвгаузинъ е оня
отъ

огузско

христи

племе

въ

което влизатъ първобългаритt.
l<араманлиитh.
които иматъ село Караманлий въ Добруджа,
ивнаръ да еж отъ турско потекло, христиани и да
говорягъ ТУРСКИ, не се нвричетъ гагаузи; нито

, гърцйтв или бългерит-я или арменцигв, християни,
КОИТо

говорятъ

само турски се нвэввтъ

но всички тв се считатъ

чужди

гагаузи,

на гвгаузитв. За

това, когато гагаузит-В се срещнвтъ съ такива тур
ногласни християни, за да се увtрятъ, дали сж

твхни сънародници, питвтъ: "Сенъ миппегъ МИ'
синъ?" т, е. ти отъ народа ли, отъ нвшитв ли, га

гаузинъ ли си, и ногата попучатъ утвърдителенъ
OTГOBOPЪ~ само тогава се отнриватъ предъ него.

Турсното прОИЗХОждение на гагаузина се виж

гавузъ. Независимо отъ това, ако всичко казано, да и отъ това, че той пита: "Сенъ тюркчв билиотъ него бt.ше върно, гръбваше спопвижницигв : ормусунъ" т, е. ти турсни знаешъ ли, а не геге

на Изединъ Кайгввузъ, дошли съ него наедно отъ
Мала-F\зия първи да сж се наричали гагаузи, а не
селджукски или османски
гаУJЪ

турци. Прозвището ;,га

се наложи на сполвижницигв

на

Изединъ.

'Нейгавуаъ отъ нахоцяшигв се танъ гагаузи, спедъ

като тt. се см1;сиха съ тъхъ и приеха хриcrиан
ството. Въ ИСЛSlмската енциклопедия **) четемъ за
,гагаузитt.: "Гагаузит-В безсъмнено сж турци, и то
нав-Врно потомци на така нареqенит-В ..Кара-Кал
nаТ<:Ь

, потомци на огузитt. или уэитh, къмъ които

навежда и името имъ гагаузъ.

при

което

..аузъ"

е съкратеното на "огузъ·; "гаг'О· нав-Врно е равно'

*) Споредъ проф. 1\. Иширковъ "гагаузитi> сж пра-,

lIославни. но говорятъ

турски езикъ.

Ti>

лесно

се погър~'

чватъ и побълггрявгтъ. Има така наречени български га

гаузи. КClито ГOBOpsrтъ турски. но имап български обичаи

н пiiсни. Гагаузитi; жив1;ятъ главно въ Варненско и Бап
чишко и брояn:, ВСИЧко 10,175 души". "България, географи
чески ..бележки отъ .Д:ръ 1\. Иширко~ъ. София. 1910 г.
) Гл. EnсусlорМ,е аеа Islaтs, LClpzig, стр. 134.

\

узски

[гегвуэсча], което означава, че нвропниягъ

имъ езинъ е турски, обаче не се приэневатъ за
турци, затова защото, думата турчи нъ за твхъ ео
анаЛОГИчна на мохамеданецъ или иСлямъ; а пъкъ

гегвузинътъ е фанатинъ хрисгианинъ. Когато бива

запита нъ за наРОДНОСтьтаси, отговаря, че е хрис
тианинъ или гагаузинъ. Нно ли се 'запита, какво
означава гагаузинъ, отговаря - Христианинъ. За
гагаузина религията и народностыа сж еднозна-,
чущи, накто у левантиЙцит1;. За това гагаузитk,

Ho~aTO се ПРОтивопоставиха

въ освободителната'

воина срещу нападенията въ KaBapHtJ н" башибо

зуцитt. и чернезитБ, подъ предвоцителствОто 1'18'
славния I\мира, т1;хенъ съгражданинъ, (гледай'

"Клането въ Каварна и околнитi; села" отъ Крах
- F\тина), въ съставената отът1;ХЪ
п-Всень ло този случай демонстриратъ: християн

тоглу на гръцки

ството си, а' не н'Вкоя особенна националность:

F\леме бе нинемъ, алеме бизъ гене гелирисъ {
Християнъ огруна бизъ канъ ДоькериС"Ъ, т. е.,

\

:Морски Сговоръ

Страница

'lне плачи мамо, не плачи, ние, пак ь ще дойдемъ

За христиани ние кръвь. ще лi>емъ.'
Когато гагаузинътъ иска да демонстрира при-ближеностьта си къиъ турСКИЯ' народъ, казва

"

9.

'геке ще' караме". Въ известни прввдници, принася
жертва (курбенъ) като: 'агнета, телета, овни и пр.
f\ония семейства, които' имать само момци, ко
лятъ срвщу Н08дТ<! година и трети февруарий

.
"\,,,БИЗЪ "тюркмеииэъ" т. е. ние сме старо турско . петли -и раЗДдВ;;I'FЪ.·

"·'племе:' Сжщигв каэватъ

"бизимъ арамжсъ биръ

-сованъ зарж квдаръ тгъръ" т. е. между

,Въ поспеднигв.войни гвгвуэитв показаха мж-

насъ раз-

жество и-беэсгрешие, особенно въ атвнатв на ножъ,

ликата е КОЛКОТО една пукова 'ципа ·(обвивка). НБ',к'ои отъ писагелигв, "между КОИТО иг.' Иречекъ,

И тъй, както випвхме, гагвузитв въ началото,
като огузи или' узи въ рускигв степи, после като

.иислятъ, че г агеуэигв' считан, името си униэигепНО и затова отб вг ватъ да се нарича-гъ съ това
<име. Ние тв ьрдимъ, напротив ь, че гагаузит-В се

твхни подчинени, .после подъ визвнтийсна власть,
сж вземали винаги, активно участие въ всички про
яви на държавата. f\ подъ, Квйгввуэа се оказали

.гордвягъ съ името си и ВЪ такива случаи

способни за

казввгъ

)

" Б И ie . гагауэъ перлеръ" т. е. насъ наричвгъ га-

гаузи, сир. славни, известни, а не обикновенни хора.

животъ

религията

си,

обичаигв,

нравитв

и името си

-

"Гордостьта и свободолюбието налага и на
.ней-бецния гагаузинъ да бжде въ неэависиио от-ношение къи ь съсецнигв на роди", вследствие на 1<0-

Гагаузи.
Подъ- турско иго тБ поддържали здраво христианската си религия при всичкитв гонения въ

,ето ГБ c~ неповврчиви къмъ чуждит-В народи и
.огб вгвагъ сдружението съ Т-ВХЪ. Това, може би,
·е дало поводъ на н-Вкои да миспятъ, че гагаузит-В

разнит-В 'трудни времена, асимилирайки се повече
съ гърцитв, подъ духовната впасть на КОЯТО се на
мирали. Въ градоветв и селата, нжцето имало по

не сж гостоприемни и да ги считагъ за слабоумни

или глупави.

Гагаузит-В

имагъ симетрично

эцрави крака и ржце, мургава

вече гагаузи, подържапи гръцки училища, нжцето

получавали гръцко .обраэоввние и ВЪЗПИТание до

твлоспожение,

так ава степень, щото винаги били въ първит-В ре

кожа, гопвмъ носъ,

дове, когато се касаело до защищаването на гръц

'сини очи и сж гъвкави. Момит-Б сж хубави, съ бъ-

кигв интереси.

гето, обаче говорятъ съ твхъ, съ пръстит-В си по-

църквата, както и женитбитв между българи и га

ла кожа, валчесто и пълно лице, развити гърди.
"Употрвбявагъ бънило И изкуствени бенни на ли-цето. MOMt1Ti; не' се КрИЯТЪ отъ младежитt; 1<0-

Следъ освобождението, обаче, на България
общозадължителната .бъпгврскв просвътв,
отъ
една страна, а отъ друга' военната повинность,

-криватъ устата. Гагауэинътъ е веселъ, храбъръ,
щедъръ до разсипничество, госгоприеменъ, -чесго.пюбивъ, отмъстите ле нъ до кр айносгь и безстра-

гауэи, .съ течение на времето, толнова ги сбпи
жи, щото днесъ т-В се наричатъ "стари българи",
и докато цвлата страна, наречена Карвунска земя

'ма да извърши най-опасни

Има случаи,

ци, сега спедъ изселването на мнозина стъ турцитв,

. гагаузинъ е отрвэълъ парче месо отъ
кълката си, 'И като го опекълъ, го прецпожилъ эв

тая страна взе напълно български нолоритъ. Може

-ения, той

торията, безъ да сжшествува нито единъ гагауэинъ,

шенъ. За 'да докаже

безстрашието си, предприеподвизи.

-когато

'мезе на другарит-Б си. Въ такива .весепи

чупи стъкла на

настро-

прозорци •. наранявайки

ржцегв си, строшава съ зжбигв си чаши и др.
'На подобни дъла се е гледало като поцвигъ на ис-

-тински гвгаузинъ. Гагаузит-В сж се занимавали по'рано съ
бубарство. копринарство,' земедtпие,
'скотовъдство и особено лозарство. Нtмаше но
'неотдавна гагауэско семейство, което да не е отглед-

вало буби или да н!;ма лозя.

'.

Въ семейството мжжътъ е главата; таи, запо-

'~t.два. а жената слуша. Унизителное за мжжа, да,

\

самостоятепенъ, държавенъ

като наложили и на други разни турски племена,

по-рано е бипв пълна съ първобъпгври, гагаузи и тур

би не следъ изтичане на много време,

гаузинъ 'ще остено да се споменава

името га

само въ ис

както се случи съ печечези, кунан» и узи.
Днесъ. въ списъка за народносгигв въ общи

нигв, за гагаузитt не се държи особенна графа.

ТБ се подвеждатъ въ графата "българи." За таеа
ТБХНОТО число не може да се опредъпи, особенно
като се има предъ видъ, че МНОЗина отъ твхъ не

се неричагъ вече гагаузи, а Българи. или Старобългари.

При все това, обаче, по-старигв гагаузи и до

цействува по диктовката на жената. За подобенъ
-нжжъ се назва: .жената туря феса на главата

днесъ запазиха съзнанието за отдвлното си сжшествуване, като особе,:,ъ народъ и не забра

Въ религиозно отношение той е фвнатинъ. И
най-малкигв религиозни тръби изпълнява точно и

ч.!U?веното си знаме съ петепь на срБдата, напв
вайки се единъ день да видятъ това знаме да се

'Му" (онунъ бвшжна феси карж койоръ").

,вятъ въ веседи настроения да споменуватъ и за

съ фанатизъмъ, дори ано т-Б сж явно противни на

разавва ВЪРХУ" Чаринмань" (могила при Каварна),

нвнои догми на религията. Никой не може да го .нждето
швли да се събератъ
всички гвгв
убеди въ ПрОТИВНОТО, за това казва: "бойле болузи, за да въэстановятъ изгубената си държава на

\ дунъ,оиле гьотюрепжеисъ" Т. е. "тана нам-Брих:.е_,__
о~узи или гагауэи!
Пр. ПIIМПУЛОВЪ.
ИнженерЪ-КОр!lБОСТрОl<tтель.

вqЕННИЯТЪ Ф.ЛО}Ъ

Kf\TO, СТРf\ЖЪ Hi\ РОДНИТ~ ИНТЕРЕСИ.

Св!;товната история на далечно и близко ми

чрезъ нея и на благосъстояние.

Бойната мощь на единъ народъ не се крепи

нало, посочваща въздигането и загасването на от

д-БлнитБ народи, е най-добрата свидетелна и дава
най-ясната картина З8 постояннитБ борби за над
мощие между народиi-h. СжщитБ се стремятъ вcS
кога' къмъ 'създаване на своята бойна мощь, а

само на острието на ножа на

е съчетание на

всички

въ

намиращия

неговитБ войни. Тя

войнишки и

граждански

добродетели, доведени до степень на култъ не само
дущата

на

се на бойната линия

Сrраница

боецъ,

Морски Cгo~

10.,

но

и

въ

ду w а т а

чпенъ, безъ разлика

на

всвки

на попъ и ,-възраcrь,

нетовъ
на ТОВ8

•
1\ко направимъ една успоредица между начи-

голвнс семейство, наречено

"отечество

нитt за водене на борбата, нии ще видинъ, че въ

'"

ТАЯ абсолютно необходима за Н8РОДНИтt интерес~
и държавната сигурность мощна уПОр8.
......
1\ко се вгледаме по-дълбоко въ живота на -;
нашитt

съседи

ще

видимъ, че на ТОЯ

въпросъ,

т, е. въпроса з; воененъ фпотъ, се указва и отдава
извънредно голtмо внимание и важность. Така

ниналото и цнесъ, съ развитието на vчовtшката "..,непринвръ наl,.lJатасъседка Румъния, ~_оято е най
култура, качеството на

боеца

.въ-: най-широкета

смисъль на това понятие, се обособява B~e повече
и повече като

едни

везни,

на едното v людо на

облагодетелствуваната отъ природата земя измежду

всички европейски държави, която е надарена съ
най-много

земни

богаТСТВ8, а освенъ това и съ

ноиго тежи степеньта на насаденитt воянишки и

двата важни водни пжтища-Дунава и Черно-море,

творчество и бодрост~, на неговия духъ, а на ДРУ·

балненски държави заедно иь КОЯТО днесъ по отно

граждански добродетели,

изразени въ съзнание,

гото-е-проявитв на боината му нощь, Една отъ тия

именно прояви още отъ далечното минало и Х
цнесъ е и военноморската мощь на наJ:ОДИ .

Нейното

развитие е ~ило

ниягъ стремежъ,

а

неината

всвкога

наи-го~.

използуване

КОЯТО има жеsrБзопжтна мрежа, колкото всичкитв

шение на националнитt стремежи на нацията е на

нивото на твхното пълно действие, накаръ и сгж
пила

много здраво

по

брtговетt на Дунава и

Черно-море и е на 25 клм. отъ най-важното руско

наи"

че намо ско

могжщо,:о срtзCUJО въ тtхнитt ржце. И послед-

пристанище

Одеса и

на

18 клм.

o~ товаРна България-Варна, намира, че за да

ната воина, воината за животъ и снъргь на Hap~-

може да задържи това си благоприятно положение,

Дитt,. даде за пишенъ пжгь доказателството за 8 KOBHaJa истина, че който влвдве морето - вяедве
сввта .
Военноморската нощъ си остава и днесъ единъ

единствената най-мощна за нацията и национал

Нейната сила обаче не.. се състои само въ

притежава и днесъ, поцсипенъ съ полученитt при

отъ ней-гпавнигв-посгове на националната

80ТО,

ното стопанство упора е създаването на нощенъ
боенъ фпотъ, както на Дунава, така и на Черноморе.

опора.

На Дунава тя притежаваше въ минапото

най-силния

квчест-

ръченъ

воененъ фпогъ, сжщо такъвъ

величината и количеството на срвдствата.
Примври за това имаме много, както отъ морскитt
боеве въ далечното минало, така сжщо и отъ блнз·

подвпбвта на австро-унгарския воене нъ флотъ на

величинета

запазени.

Дунава два модерни монитора ..Бесараб~я" и "Бу·
новина" и по-стария такъвъ ..1\рдялъ, така че

кото такова презъ руско-японската, балканската и
общо-европеЙскаJа~~.оЙни,~t,ли 'количеството_и
който

на, оългарския: отрядъ

сломи

торпедоносци,

горпостъга и величието

флотъ, а съ това и на

турската

нейната дунавска граница и национепнитв стопански
интереси поголtмата международна pti{l1 сж добре

на турския

По

империя, презъ

_

отношение

на

Черно-море, спедъ като

Румъния по голtмитt морски въпроси, спедъ вой

нощьта на 8/21 ноеиврий .1~12 го~ина7,Тая победа

ната изгуби подкрепата на Русия, въпрвки че на

не бв ли резуnтатъ на нвквкво насадено отъ по-

мtри тая на

1\нглия,

създаде свой

основата за

докато до общо-европейската война на Черно-море

на бълrарина7 Като така кжде тръбва да търсимъ
създаването и развитието

морската ношь на единъ народъ7

който да отстоява

на военно-

области на нашия културенъ, стопански и политически животъ, нека най-после се вгледаме въ
живота и на нашитt съседи, за да видимъ, че въ

доставени следъ

непроглед-

Защитата

националнитt инге-

елементи, върху които тя -па се

изгради и подра-

стне. За нейното създаване и развитие до необходимия за страната резивръ сж нужни съзнание и схващвне, напластени въ цълбочинитв на
душата не цi:;лия народъ, безъ разлика на въэрастъ,
съсловие и политически, убеждения..Hi:;M8. ли това

морално. 'сплотяване и единомислие на всички като
едИ!:tъ" безплодни ще бждатъ усилията отъ кждето
и да идатъ тt, стопени щ'е бждатъ всички морални

обречена ",ще"бжДе никога.

ДОрi!lстне и изпълнн

-

войната и

то

националнитt

боенъ

много

модерни.

интереси

чрезъ

фпогъ въ Черно

море, а сжщо и на добре уредени морски базн не

Военноморсната мощь на всвка държава е
въ пълна зависимость преди всичко отъ нейното
стопанско развитие, .отъ нейнитt стремежи за благосъстояние и напредъкъ на нацията, а отъ друга
страна тя служи като мощна опора за твхното
развитие. Военноморската нощь, , закрилницата на
далечнитt интереси, вврниягъ сгрвжъ на роднитt
брвгове, не може да се създаде, обаче, безъ за
нейното сжществуване да ,c;:~ .не лице основни:Е.,

и материални жертви,

на

създаването на мощенъ

реси на племето ни въпросъ,

ДlJ не

флотъ, чрезъ

да задоволятъ нейнитв тогавашни нужди на море,
днесъ тя има ' ЗЗ военни кораби, отъ които 22

нашето национално възпитание има една голtма

носгь по ТОЯ тъй жизненъ за

черноморсни

националнитt си интереси. И

тя имаше само ецинъ ствръ нръстосввчъ ..Елизабета", построенъ въ 1884 год., 8 малки торпедо
носци, постройка 1914 год. и два спомагателни
кораби (еди нъ ниненъ отъ 1882 г. и другия уче
бенъ отъ 1888 год.), които се считаха достатъчни

Нека хвърли мъ само единъ бвгъпъ погпедъ
8ЪрХУ военноморската мощь на вепикитв народи,
отъ които ежедневно черпи мъ принвръ въ всички

празднинв, нвсъ ни души една мрачна

мощенъ

нанври за необходимо да

рано съзнание и творчество въ кръвьта и плыьгв

предназначението

си

престава да бжде главниятъ обектъ на' внимание
отъ страна на румънскигв правителства, защото тt
виждатъ и съзнаватъ, че бойниятъ флотъ се явява
като най-вврниятъ и сигуренъ стрвжъ на ропнигв
интереси. Ето защо, за него безъ стойностъга на
"голвнитв ремонти и покупката на -нови кораби,
румънскиятъ воененъ фпогъ има единъ гоцишенъ
бюджетъ отъ около 140 милиона леи.
Въ Турция положението е сжщого. Съ денили

.

таризирането на пропивигв, тя изгуби възела между

европейската и

азиатсквта

си териарии.

На нея,

не оставаше нищо друго освенъ да създаде вну
шителна военна сила по сухо и море, чрезъ които
да стане наново господарка на ключа за впаде
нието на неинитt черноморски и сptди;:sемноморски

брtгове. И тъкмо въ създаването на морската си
бойна мощь тя вижда' своята сигурНость.
. '
Недостатъчнитt и мжчни жеsrБзопжтнисъоб-"

щения, въ

cтpaliaTa

,карё'!ТЪ, ,правителството

обръща вetиога погледъ къмъ морскиn

да,

пжтища,
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и защита,

низирани стари такива. Това се дължи на голвнитв

ната причина ТУРСКИЯТЪ воене нъ флотъ върви къмъ

отпуща. Въ парламента на зо. юлий 1931 год. се
утвърди законътъ за флота, въ който за единъ

нато естествено, за твхното осигуряване

е

необходимъ

силенъ' воене нъ

фпотъ. По

гор

възходъ. Направениягъ парапепъ между състава на
корабитъ до войната и днесъ ни показва, че къмъ
състава на последния

има

прибавени

4

изтръби

тели, 4 подводници, б преследвачи на подводници,
и 3 торпедни катери. Наредъ съ тия нови пост
ройки биде основно ремонтиранъ и модернизи
ранъ пинейниягъ кръстосввчъ .Султанъ Явузъ Се

лимъ" [бившъ .Гьобенъ и).
тираха и

модернизираха

кораби,

за да може

Сжщо така се ренон

основно и всички

отъ

твхъ

стари

да се създадатъ

годни и цъеспособни военни кораби. Националнитв
интереси каратъ Турция бързо да възстанови своя

боенъ фпотъ, което ще издигне още повече авто
ритета на държавата

днешното

предъ

положение на

за нвсокитв въ развитието

следната:

1)

външния

сввтъ при

страната, като програмата

на

бойния н фпогъ е

преустройство, ремонтъ и

модернизи

ране на старитв кораби, за да сганатъ годни като
ефикасно срвцство за борба. 2) Създаване на добре
.устроени и удобни морски търговски и военни

бази.

З) Създаване

подготвенъ

на добре школуванъ и добре

практически

командень

и

помощенъ

съставъ. 4) Набавяне на нови кораби за ефикасно
водене на боя. 5) Създаване на добро и достатъчно
нрцонално търговско корабоплаване. б) Създаване
на мощни 8ЪЗДУШНИ сили. 7) Създаване надеждна
брвговя отбрана.

Сжществуването

на

Гърция зависи изключи

телно отъ морето и свързанитв съ него промисли,
защото
земята не е достатъчна да
изхрани ней

ното население.

Самостоятелностьта

на Гърция е

била винаги въ пълна зависиность отъ морето, и

поради обстоятелството, че тя е силно уязвима от

къмъ море,

фпотъ.

I\KO

нен се налага да има мощенъ воененъ

проследимъ

ще видимъ,

че тя е

самостоятелна

воененъ
земното

историята на тая

сжществувала

държава,

когато

,е

страна,

всвкога
имала

като

силенъ

флотъ и е била господарка на Сръди
море. Днесъ, спедъ нещастния походъ на

Гърцитв на Мала-I\зия, въпрвки привидното прия
телство на сжщитв С1:? Турция, все пакъ последнята

се явява като най-първа пръчка и неприятелка за
осжществяваието на гръцкитв национални интереси,

а тъ сж: свобода на морето и норскитв
пжтища
въ Срвдиземното
море и владението
на
малоа
зиатския брвгъ, главно на сиирненския
випаетъ
и островитв. Поради горнитв причини на Гърция
се налага създаването на сипенъ воененъ фпогъ,
който да съперничи на турския, и затова тя следи
най-внимателно строителната политика на послед
ния. Съзнанието
въ упрввпяюшитъ
и широкитв
народни

маси

по

тоя

тъй

жизненъ

за сигур

носТьта'и националнитЪ интереси на Гърция

въп

росъ е много голвмо, Гръцкото население е нераз
дълно свързано съ морето. Това съзнание се съзоо дава въ него още отъ детинство съ върате, че само
морето създава твхнитв блага и само военниятъ
флотъ ще имъ ги запази. Оттукъ, отъ това възпи
тание произхожда и голвмета обичъ, на която се
радва военниятъ флотъ и голвиета пожертвувател
ность на гърцигв за създаването на сжщия, пожер
твувателность,
която
по разивре
си може да
служи за принвръ на цругитв народи.

Като хвърли мъ погледъ върху корабния със
тавъ на Гърция, веднага предъ очитв ни изпъква
твърде важното о обстоятелство, че повечето военни
кораби сж нови или напълно поправени и модер-

материални

жертви,

о периодъ отъ

10

които гръцкото

правителство

години се предначертава

планъгъ

за развитието на сжщия, Корабостроителната' про
грама въ сжщия законъ се подраздвпя на 3 фази:

фаза

.1\" обхваща постройката на 4 иэгръбигепя
1,500 тона, фаза .В" обхваща постройката
на 1 водачъ съ водоиэмвствене 2,000 тона и1 под
всднивъ-е-миненъ заградитель и фаза .С" пост
ройката на 1 вода чъ, 8 иэтрвбителя и 1 попвод
никъ ниненъ заградитель. Фазитв ,,1\" и .В" тръбва
отъ по

да се

реализиратъ

въ

периода

на

бюпжетитв

години и досега отъ предвиде
нигв сж построени и предадени отъ Франция б под
воднина и отъ Италия-4 изтръбители.
Положението въ Югославия пькъ е следното:
До голвиате война Сърбия представляваше

1931j32 -

една

1936/37

затворена

малка

държава,

лишена

отъ

въз

можность удобно да се сношава съ външния свътъ.
Единствениятъ пжть, който тя .инаше .. за тая цепь,

бвше Дунава.

Последниятъ

обаче

не даваше на

Сърбия свободния просторъ и свободата на мор
скитв пжгищв, ето защо нейниятъ стремежъ бъше
да достигне адриатическия
брвгъ, Срещу тоя си
стренежъ . обаче тя срещаше всвкога съпротивата
на мощната I\bctpo-унгарска 'империя, което впос
ледствие я накара да обърне погледъ на югъ кънъ
Бвло-норе-е-кънъ Солунъ. Следъ общоевропейската
война, обаче, когато на нова Югославия биде да
денъ адриатическия бръгъ и тя получи въ наслед
ство цвпия австро-унгарски фпотъ съ база Пола и
Фиуне, вивсто предишната I\встро·Унгария сега се
яви Италия, която отне отъ ржцетв на Югославия
както Пола, Фиуие и Зара, така сжщо и наследе
ния флотъ, чвсть отъ който получи Франция. И
днесъ притежаваното отъ Югославия крабрвжие

на I\дриатика

е склонове

отъ сръдно

1,000 метра

високигв надъ
морското равнище непроходими
Динарски алпи, които силно затрудняватъ постжла

отъ вжтрешностъте на страната къмъ морския бръгъ,
При днешното положение, Югославия ивкаръ и да
стои на МОрСКИЯ брвгъ, нвма досгатъченъ излазъ
на морето, което спъва извънредно много нейното на
ционално стопанство. За да може да се избави отъ
това крайно неудобно положение, а сжщо да не
би при изгоденъ случай да бжце наново отхвър
лена отъ морето, Югоспавяя започна да създава
своя воененъ фпотъ, безъ какъвто тя въ никой
случай не може да разчита въ своята

и стопанска политика. Отъ това

национална

съзнание е обла

дано днесъ цъпото съзнателно и заинтересувано
за своитв собствени и държавни интереси населе
ние на млада Югославия и като изразъ на сжщото

ние виждаме едно бързо развитие на военния
флотъ подъ унвпета подкрепа на младата, но много
мощна

и

активна

морска

национална

организация

.Ядранска Стража".
Водима отъ гопвмото съзнание за значението
на военния фпотъ, държавата създаде и условията

за неговото развитие. Презъ финансовата

1922/23

година за. флота се отпуснаха 184,723,200лева презъ

1924/25 г. - 300,240,000 лева, а
-564,562,493 лева. Всичко това

презъ

1931/32

год.

свидетелствува З8
единъ голвнъ стремежъ на югославия за бързото
създаване на свой воененъ фпогъ, като кънъ ств
ритв кораби, които получи 8Ъ наследство отъ бивша
l\встро-унгария и които и се дадоха, за да разходва
голвни суми по тЪХ"Ь, досега тя прибави още 4
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нови миночистачи, оть. по 120 тона, ,1 учебенъ Щ)-,
рабъ "Ядранъ", подаренъ п.резъ
низацията "Ядранска стража",

1932 год. отъ орга
1 ХВЪРЧИЛОНОСCiчъ
"Змай", 1 флотиловодачъ "Дубровникъ" 4 торпедни

катери
Четникъ", '"Ускокъ и I и 11 и 4 подвод.. , "Осветникъ", ..Храбри " и.. Н е б оиша
~
",
ници "Смъли"
като въ

проектъ е и постройката на

още

новъ хвърчилоносачъ "Селумъ". "
Въпрвки

значително

многото

създаване на воения флотъ,
вителство
брвгъ,

все

оше.

а съ 'това

жавна сигурность
за изпълнение

1936

направено

Югославянското

чувствува,

единъ

'"
за

пра

че адриатическиятъ

и националното стопанство и дър
сж недостатъчно

защитени

на неговата строителна

и че

политика

до

год. за създаването на военния югославянски

флотъ ще тръбва да бждатъ

построени

още два

7,000 тонни кръстосвачи, десеть 900 тонни изтръ
бители, 10 подводника за брвгона отбрана, 12 тор
педоносци отъ по 200 тона, 2' минни заградители
и 30 торпедни катери. Едва, следъ реализирането
на горния строителенъ планъ югославянското главно

командване

смътв, че Югославия ще бжце факто ръ

на f\дриатическо море.

Излагайки накратко положението и стремежита
на нашитв съседи за създаване' на ' националната
имъ защита,

виждаме,

че

у всички

пропичаватъ

основната мисъль и убеждение, какво за защитата
на национелнигв и сгопанскигв имъ интереси, на

страна на нашитв

ничкапi иисъпь,

победигели ,се направи съ ед

последната

да

нъиа

съ

какво

да;защити ефикасно своитъ териториални и нацио

налностопански интересиоткъмъ морето.

се накърниха

свещеннитв

права на

Съ това

народа

ни,

който споредъ желанието на сжщигв победители,
има правото да сжществуве, обаче нвма правото
да се защищава, което не почива на никакви пра
вови принципи.

Изправени предъ днешното фактическо поло
жение на нвщата, когато ний не сме лишени поне

ОТр правото да мислимъ и да се загрижи мъ за своята

собствена сжцба и за своето бжцаще като народъ

'и държава, дъпгъ се налага на

всички

ни

да се

позамисли мъ сериозно ло тоя тъй гопвмъ важенъ
за държавната

ни сигурность

панство въпросъ и да
въ духа на правилната

и

народно

възпитаме
оценка

нашия

сто
нвроцъ

и съзнание

за

не

говото значение за бжцащето на страната ни. Нека
стреМеЖЪТЪКЪМЪ възсъздаването на родния воененъ

флотъ стане куптъ въ душата на

нашия народъ и

нека не забравяме, че морето и морскитв пжтищв,
които създаватъ огромни блага на тия народи,
които ги притежаватъ, ще бжцатъ запазени само
тогава, когато има, кой да ги пази.

Впрочемъ нека си дадемъ ясна смъгка за на

'шето

географическо и стратегическо

нека погледнемъ и разберемъ

рето и морскитв

пжтища

положение,

значението

за нашето

на мо

стопанство

тъхъ е необходимо преди всичко мощенъ и' цъес 'и Стопански интереси и нека най-после почерпи мъ
пособенъ флотъ. За тая цель и съ тоя отъ голвиа .поука отъ нашитв съседи и твхнигв стремления,
важиесть въпросъ сж заангажирани най-отговор
за да видииъ, че ний тръбва да се загрижимъ за
нитв фактори въ управлението на странитв, като
родния воененъ флотъ, който е гопвма празднота
еж ангажирали въ работа по създаването на флота
въ нашата нацонална отбрана. Водими отъ това
всичкитt си национални сили.

За нашата страна не сж

съзнание, 'ний чрвбвв да насочииъ нашигв усилия

безъ

значение мо

рето и Дунава. Както едното, .така и другиятъсж
играли всвкога важна роль за нашето национално

стопанство и държавна СИГУРНОСТЬ. Ограничението
на България по отношение, на военния флотъ отъ

да се сдобиемъ съ такъвъ,
вата

за неговото

и да

сжшествуване,

осигуримъ
защото

поч

панъ

ще

повтори мъ "тежко на .оня народъ, който съ кър
вавъ трудъ създава своитъ блага и не може да си
ги опази"!

1\. Зернинъ.
ПЪРВИТ15 ИЗСТРЕЛИ.
Вече цвлъ месецъ 5-и и б-и дивизиони торпе
доносци, базирайки се на Лапвикъ - опорния имъ
шхеренъ

пунктъ- поддържа тъ

нощна

стража, като

жака своята завеса, се эабелязватъ странични ди
мове. Линейниягъ фло тъ, заемащъ централна по
зиция, застана на щренъ, гоговъ всвка минута да
влвзе въ бой. Но циновегв изчезнаха ежщо тъй
внезапно, както се и появиха. На
постоветъ на
службата за свръзка се стори, че всрвпъ тъзи ди

кръстосва тъ на ширъ Финския запивъ между поп
воцнитв насипи Опегъ и f\полонъ.
ТВ работягь на две сивни, Подредъ - едната
мове се издига и нвщо друго, прилично на пара.
нощь прекарватъ на море, а другата почиватъ, roМоже би зрението се бtше преуморило, нервигв
тови, обаче всвки ~OMeHTЪ да вдигнатъ котва.
Есенното море реве. Равноленственитв бури
прекалено напрегнали, обаче 'всички постове показ
, разтърсватъ нвжнитв корпуси на торпедонссцигв ваха едно и сжщо,
, и раэнолебавать механизмитt. Нервно чукатъ ма
Мълчаливото пронинввнегна "неприятепскигв
шинигв, които вече се нуждаятъ огъ почивка и 'кораби въ нашитв води можеше да означава
почистване. Парата просвирва презъ фланцитв, Хо
само едно че сж
поставили
мини. Затова ..
рата се съсипаха и измориха.
, когато на другия день' вълнението поутихна, КЪмъ
f\ неприятельтъ нито се вижда, нито се чува. морето се проточиха между каменистигв ос.трови
Но той е близо. Сънката му витае нейде насаиъ.
, въ дълга редица миночистачигв и торпедоносцигве-,
Тt.зи дни бурята се разрази съ такава сила,
На командния мостъ на миночистача "Провод-,
че торпецоносцитв отъ бои дивизионъ, които бвха " нинъ" се намираше лейтенантътъ Князевъ, досега'
съ по-малка водоиэнвстииость.. не можаха да из
груповъ миненъ офицеръ, който бtше пожепепъ.
държатъ

вълнението и

прекареха нощьта при входа

на Ганге. Морето и на следния день бучеше пакъ
тъй, като че бtше сключило съюзъ съ дебнещия
ни

врагъ.

Наблюдагепнитв постове донесоха, че точно
на мъстато, гдето нашигв торпедоносци попдър-

. да се .' посвети 'на' нова,

по-интересна и особено',

опасна служба.

,

Когато излъэоха на открито море,

миночист~·

читв веднага взеха направлението, което имъ по
СОЧИХ8 наблюдателнитв постове.
Торпецоносцитв сжщо се отправиха ВЪ открито-
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flл. Мутафовъ.

Носъ Св. f\галина.

море и като в~трило се разпръснаха на страни.
Клатушкани отъ вълнението, ГБ ту леко се
издигаха по гладкия гребенъ, ту заравяха носъ въ
морето, като отхвърляха нъмъ стенигв пъна, която
съскаше, клокочеше.

,

На линията f\полонъ-Олегъ

торпецоносцигв

намалиха хода си, и безъ да се изпущатъ единъ
другъ изъ очи, започнаха бавно да се пвижагъ отъ
северъ къиъ югъ и обратно, за да наблюцавагъ
тази

часть отъ хоризонта,

появи

отгдето

врагътъ.

При

бавния

вълнението

се

13.

ходъ

можеше

да

се

невидимия врагъ по хоризонта, който 6tше пра
зенъ. Тъмно-стоманеното море рвзко се огпъпяше
отъ бледо-синьото небе, по което като сиъжни гра
мади се Hoctxa купове бtли облаци.
- Вече пета седмица какъ скитаме, поне да

бвхне открили неприятеия, сърдито мърморtше но
мандирътъ и подръпваше отъ

твхме ноще, а сега

папиросата.

Ски

-

пъкъ и презъ деня. Ни

сънь,

ни почивка за изижчената душа, иэпв той съ не
подражаемъ фалшивъ гласъ.
Торпедоносецътъ зари носъ въ водата и въл
ната се разби о ко
мандния

пона

мостъ.' Ко

сяше ижчно. Надлъж

мандирътъ се изтър

ното и стра нично въл

си, гнъвно хвърли на

нение

съчетано

мокрената

съ

ходъ

облекчи

напрецъ образуваше

съ една

ед н О

ругатня.

настжпателния

винтообразно

движение,

отъ което,

душата.

ама че .. .!

Торпедоносецътъ

~

се потопи съ

се" бавно се : обърна

на другата страНа,.и
като

и

здраво

мостъ.
се

плъзна

по

заби носъ въ водата.

T~'

. Изкочипъ

изъ водата,
пвсниятъ винтъ эа-.
трептt въ въздуха и

.цържаха

о перилото и съ жа-'
денъ погледъ цирвха flл. Мутафов ь.

се

вълната, пакъ. тежко

начал

нинъ останаха на ко

мандния

задна

та си часть, наклони

педоиоееца.Видный" ,
флагъ-офицерътъ

по

пуши не може човъкъ

Началнинътъ на ди
визиона спвзе- долу.
Командирътъ на тор

стрвжниягъ

и

си

изразителна

Даже и да

-

по ДУ"'!ИТБ на сигна
пиститв, бопвха очи
T~ и се измжчваше

цигара

душата

Единъ нжтъ отъ Соз опопското пристанище.

разтресе

ц в п ия

Морски Сговоръ
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,

норвбъ. Единъ отъ сигналистит-В скритояъ се на

Флагъ-офицерътъ се мжчеше да заспи, за до

св освободи отъ неприятното усъ щане на пюпението,

веде надъ водата.

но се унасяше само въ тежка др-Вмка. Огъ фстог

Туй не Р. лесна работа. Отъ пгв си, отъ Скабско ли?

ясни очи женска главичка, обкржжена съ буин~
сввтпи кжприци. Когато отворъше очитв си, ТОНО

_

тъЙ, тъй, забеляза командирътъ, акз
ще ппюешъ - ппюй; ала .спужбата си изпъпнявеи,

рафиятв, която висвше насреща му, го гледаше С1>

u

постоянно срещаше погледа й.

u

_ О, ако ти знаеше... шепнвше гои, Очитв

му се сключиха. Торпедоносецътъ се разтресе

неправилната работа на винтоветъ,
Рояпътъ

бъше

отворенъ

'

отъ

"

и приятната мело

дия на сантименталенъ ронансъ му зазвуча. Презъ
затворенит-В си клепки флагъ·офицерът.. виждаше

други, мирни картини: Той бързо се спущаше съ
автомобилъ етъ планината. Отстрани на пжтя, эацъ

огрвцитв, цъвтвхе бвпи рози. Рози и въ ржцетв и
на шапчето на неговага

f\втомобилътъ

съседка.

бързо се спусна

надолу и за.:

почна да се качва по планината, която бъше тъи
стръмна, че той неволно се повали на гърба си и
краката му се издигнаха нависоко, стана му неловко
и

страшно за

спжтницата

му.

Вратата съ трвсънъ се отвори:
- Вашескород... се чу. Начапнинътъ на диви-

зиона ви 811ка горе.,

,
1\.

-

и изкочи навънъ,

Созополското нрвйбръжие.

Мутафовъ

Фпагъ-офицерътъ

като

рилото на стълбата,

Огъ Келужска губерния, вашескород ...

изподъ

Туй-то. още не си привикналъ съ морето.
И не гледай, канъ се клати,' дМИ надалече: тогава

краката

по-малко ще усвщашъ пюлвенето,

па

здраво се държеше

която

о

пе

съкашъ се изплъзваше

къмъ командния носгъ, но едва

запази

равновесие.

въздухъ И се постара да си

- 'Господа, обърна се той къмъ. офицеригв;

,
нввпвче палтото си

му.

Той забърза

успвваше

"
скочи,

Вдъхна

морски

придаде съвсенъ

60-

дъръ вицъ.

свободни сте да пиете допу чай, ако това въобще
е възможно. Защо всичии иэвелнажъ да хабине сили!

-

На вашит-В эаповвци, господинъ капиганъ]

каза тон на началника на дивизиона.

Офицерит-В се спуснаха въ кеютъ-конпанията.

-

Тукъ вълнението се усвщеше още по-силно. Отъ
масата бвха прибрани всичии предмети. Коженитв

Ха, ха, ха,-ГО посрещна съ добродушенъ

снвхъ той.ь-Преструва се, че не е спапъ! Е добре,
добре. 1\ я погледнете ей-тавъ.с-мвхна тон съ рн.ка

възглавници се бвха смъкнали отъ дивана на пода
и бавно пъпэвхе подъ масата. Тжжно скърцаше
бюфетътъ. Цареше зепеникавъ эцрачъ, който ту
сввтпвеше, ту и иэвецнвжъ се сгжсгяваше, когато,
сввтлицигв потънвха въ водата.

къмъ хоризонта.

Флагъ-офицерътъ погледна преэъ пввото крило
на командния иостъ и вид-В три черни дима огкънъ
откритото море.

- Най-после! - изтръгна се отъ уетатата му.
Съ разкрачени нозе и улавяйки' се за окол-" Доближи бинокла нънъ очит-В си и започна вни
нит-В предмети, ординарецъть поднесе на офице
мателно да разглежда дима.
церигв чай, който т-В поеха въ ржнв, тъй като на,
масата

-

'виэиона.

нищо не се задържаше.

Отъ неправилното удряне на винтоветв, които

'

всвка минута се откриваха, всичко въ торпедоно
сеца трепервше съ нъкакъвъ оообенъ тежъкъ ме

'ппанъ,

Е, какво?

'

попита го иачалнинътъ на ди-

Споредъдадения ни отъ службатаза свръзка
тамъ

нвна

наши

кораби.'Значи това е

неприятельтъ.

I

Така. Дайте ми сега една телеграфна бланка.
И съ епъръ почернъ, началнинътъ на диви

-

талически трепетъ.

Разговорътъ нвнвкси

не върввше, Торпедо-,'

зиона написа радиотелеграма: Виждамъ неприятеля
потънаха така дълбоко, че въ каюгъ-номпвнията ,. въ нвадрвтъ N2 85. Курсъ-« изтокъ
- Шифрувай:rе И· я· изпратете·ПО-СКОРОr,запо~
етана съвсенъ тъмно. Офицеригв почувствуваха;
ввда той.
че лежвтъ на дивана. Но въ следния нигъ торпе

носецътъ

изведнажъ

се

наклони и прозорчетата'

аоносецъгъ се наклони на другата страна. Краката

-

Н8 масата съ трвсъкъ се изтръгнаха отъ металичес
кит-В гнвзца и масата

тежко се превърна

виха и като

съ Р7ilка,' се

ката нагоре. Офицеритв
махнаха

автоматически се

съ нра-

изпра

отправиха

въ

центърътъ

на,

каютит-В си. Но и танъ не бвше по-добре. Въ кон-'
ката ясно

се

чувствуваше,

какъ

Тепеграфистъгъ

ностъ, викна

'

да, дойде на

ноиандирътъ.

командни",

Фпагъ-сфицерътъ

из

вади шифъра и бързо шифрува телеграмата. Телег

рафистътъ се спусна стремглаво въ радио-кабината.
~ Семенъ Ипичъ, обърна се начапникъгъ f!a
дивизиона

.-

къмъ командира:

,.

Обърнете насреща съ съвсемъ' малко-от

тяжестьтв на плота се нвсти отъ главата кънъ
краката и обратно. Главата ту тежко се нетискаше

клонение на л-Ево,

о възглавницата, и краката се издигаха на

Торпевоносец-ьтъ обърна кънъ юго-иэтонъ.
Черенъ димъизви изъ всичкит-Е трв би. При уси

високо,

"у иавепнежъ се уdщаше една неприятна пекость,

отцвляше се отъ възглавницата, а краната 'тежко
<се блъскаха о стената на шкафа . •~;

.'
1

'./":,'-1 -:

~:~~.-щ..~~

--

~_-

.._~;.:: r::!

..
ка

З8

да, видимъ профила, Дайте

пъяенъ ходъ!'

ления ходъ люпвението

'

,

се

намали. Неприятепьгъ

продължаваше да се движи съ сжщия курсъ. Спепъ
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нвкопко минути се виждаше вече цвлате колона.
-Отпрепъ се открояваше силуетътъ на лекъ кръс·
тосвачъ, иэтрвбитепь на торпедоносцитв.

-Кой е това? Запита начапникътъ на дивизиона.
- Кръстосвачь отъ типа "f\угсбургъ·.
- Тогава н-Бмаме работа тукъ, Насочете към.

Съ прилепени къмъ очит-Б си бинокли, офи .
.церит-Б непрекжснато следятъ неприятелския кръс
тосввчъ. Трептящъ отъ бързото движение, торпе
доносецътъ се нос-Бше кънъ миночистачната ко. !МaH~a, чието м-Бсто се познаваше по тънкит-Б струйки

огънче ,и

следъ

отъ торпедоносеца

двадесеть

секунди,

се издигна

изъ

неда·.

водата

Какво казвате?-Нетърпеливо запита начап-

никътъ

на

.

дивизиона.

Не се вижда. Првчи цинътъ,

Обърнете малко на югъl
Сега вижда ли се?

Да... "Вие се движете по ..... не се разбира:
сигналисти, предайте .. виждамъ ясно". "Вие се дви
жит-Б по.х- минно поле." ~
- Спрете нашииигв, эаповвда началникътъна
дивизиона. Командирит-Б на носовото орждие да
застанагъ на носовия навесъ, при самия въпнорвзъ.

1"1 а лко
вл-Бво И леко догонваше торпедоносеца. Подъ пър
158Ta тржба на вражеския кръстосвачъ бпвсна эе
лече

разчита.

-

'димъ на източната <часть на "хоризонта;' <
Неприятельтъ се движеше о т зад ъ

лениково

вентилаторигв. До миночистачит-Б оставаха О[Це
петдесеть и петь кабела или 10 минути ходъ.
Най-сетне забелязаха, че отъ челния ниночис
гачъ снгнапизиратъ, Сигналистит-Б взеха знамената,
за да отговорятъ. Флагъ-офицеръгъ започна самъ
да

!Миночистачната команда. Тръбва да ги препувре
димъ даприбераиь вжжетаТ8 .., . . .
.

15.

ви·

'Сока струя, която бавно се разнесе по ввтъра.
- Ведна га слепъ първата сеиздигнаха още три
<струи една спецъ друга, все по-б11ИЗКО, като че
нвкой тичаше съ лека СТЖПК8 следъ торпедоносеца
.и изтръгваше изъ вълнит-Б пушесто-б-Бли разпи

Да наблюдаватъ и да докладва тъ. какво се вижда.
Конендири-в се спуснаха отъ орждейната
площадка,

очи

въ
се

се

напъ

оградата

и

втренчиха

Дайте минимвпенъ ходъ. Тръбва внимателно

да

наведоха

водата.'

промъкнемъ.

вече можемъ да се поздравимъ

- Огпвво мина съ похлупакъ, извика единъ
отъ ксненпиритв.
- Кормилото на Ai;CHO, эвповвпа командирътъ.

съ бойно кръшение, каза команциръ тъ на офицеригв.
- Дайте телеграма: "присъединява мъ се скоро

Още 'на двсно, эаповвде пакъ конандирътъ,

пява[Ци

.кънъ

се въ

въздуха

Господа I

-

миночистачната

преследва"

-

водоскоци.

команда.

Неприятепьтъ

-

ни

ааповвда начапнинътъ на дивизиона.

Торпедоносецътъ се нос-Бше съ пъленъ ходъ,
'безъ' да ОТГ08аря на неприятелскит-Б~зстрели, тъй.
като разстоянието между вражескит-Б кораби бвше
по-голвмо отъ обема на 75 м. н, оржцие, съ което

Точно срещу носа-мина, извика другъ.

Юрий Феопоровичъ, обърна се командиръ тъ къмъ стражевия начапнинъ, спъзте и вие
сами не носовия навесъ и докладвайте.
Набраната въ котлит-Б за най-силенъ ходъ пара,
като не намираше приложение. въ машинега, започна

да се изтръгва

презъ

предпвзителнигв ' клапи на

гжсти бtли струи. Нетърпимо съскане заглушн
ушигв.
- Не чуванъ нищо, съ пресиленъ гласъ ви
каше комвндирътъ на страж ния нвчвпнинъ. Пос

-6'hше въоржженъ.
.
Неприятепьтъ прекрати огъня, обаче продъл
жаваше да преследва торпедоносеца. Струйкит-Б
димъ отъ миночистачит-Б се приближиха. Вече се
зз5ел~звзха дребничкитi; силуети, събрани наблизо
единъ до цругъ, Извепнажъ тъкмо изъ срвдата
имъ се изпигна високъ бвпъ сгъпбъ, който се за
пъожв дълго на хоризонга. Всички отправиха би
нокпигв нънъ него. Стълбътъ бавно се топ-Бше въ

ледния тъ показа съ ржка на

пвво, Кърмчията из

веднажъ го обпв потъ, и той завъргв колелото.

-

Звпръжъ,

спрв го командирътъ.

Не раз

друсвай кърмата.
Наведени надъ оградата, начвпнинътъ на

ди-

въздуха. Отъ двегв му страни се показаха два необяс

нияо какви

-

червени конуса.

Мина избухна,-каза фпвгъ-офицерътъ. Но

1(аК80 означаватъ тия конуси?

Мълчаливо и напрегнато всички се мжчаха да

'.
'

разгадаятъ загадката.

-

Знаете ли какво'? Загина ецинъ отъ

мино

чиствчигв. Той сс е разцепилъ на две, и ние виж
даме сега обърнати съ подводнигв си части HOCar.r ..,~ ,.:......

'"

кърмата" които потъватъ въ водата.

--Какви страхотии разправяте?-възрази нвкой.

-

Не страхотии, а така си е,

-

ПОТ8ЪРДИ ко-

нанпиръгъ; Личи си веднага, че въ сжщность още

"е сме се кръстили бойно. По старъ енавинъ Bce((::;~:';:<~::'!i'9i~~:"-::~::;:~

търси мъ благополученъ изходъ.
Разцепениятъ

силуетъ изчезна подъ водата.

-

тихо проговори наЧ8ЛНИКЪТЪ на,,,,,,,,",,,",,,,.,,,,,';'

Потъна,

дивизиона и

-

подигна

фуражката си. Пратете дa~"·,i,,';<;:.;:)~/'i'::};

нвжагъ на механика да дiще

максинеленъ ~Х·tО:еД:Ъ~;'.~• :'::'::"'~;'<:~)'~';';r::;f!j.t"~.,ЭJ'

Може би тв не сж получили телеграмата ни, т
по-скоро да се прнближимъ и да ги отправимъ

"8ДЪ. Подайте 'сигнапъ: "връ[Цайте се"!

.

на

Сигналиститв се засуетиха. Механикътъ се яви

с8МЪ икато разбра, каква е работата, бързо се спусна
въ огнярнатв. дебели тежки кълба. черъ цинъ.се
ИЗВИХ!! из. тржбиri>.

Нервно и провлачено

завиха

1\.

Мутвфоаъ

СОЗ0ПОnСКОТО пристанище въ зиненъ сънь.

визиона и конандиръгъ

видвха какъ

покрай пв

вата стена отплаваше

назадъ и се пюпвеше подъ

водата цвпъ

рогати,

наедно

мини.

букетъ

като

че

свързани,

'Страница

~ОрСI{И СГО80РЪ

16.
=============

даЩ)jf~ наоколо снаряди, той продължаваше да

Горпедсвосецътъбевно пре~ин~ ие жду мино
'ЧИСТ8ЧИТЪ И изввзе на 'свободна вода слецъ гъх

ния начвлникъ,
своето

,

който

съб,ираше

славно ято,

Преминахте като

-

следъ

по чудо презъ

жгълъ на минното поле,

каза

спасява едва държащи се въ водата хора.

Стрелбата изведн~ж:ь,утихна. Всички неволно
устремиха погледъкъмъ миночистача, цъпъ въ
. вода ОТЪ непрекжснато падащитв снаряди. Презъ
мжлната завеса на бавно разна~ящит1; се водни

себе .си

северния

по трж бата начап

сгжлбове i. постепенно се откри тъиниятъ сипуетъ,
КОЙТО спокойно продължаваше "!Ж,тя си напрецъ.

НИКЪТЪ на иииочисгачигв. F\ тукъ загина "Провод
ни къ ", "Прочньiй u спасява обслугата.
Връщайте

-

се!

Въ тизи мигъ изъ

водата се. издигнаха

мително два бtли водоскока
крайния миночистачъ.

ОТЪ' цвегв

"

. стре .

страни на

не

артилерията на торпецоносцигв.

се приближаваше

Тои

миночисгачъ

риха съвсе мъ.

-

Край!

дивизиона и

.

.

мрачно П;:>::ЩЗ.1ес:
обърна

поглед ь

останапъ още отъ сугоиньга

начапнихътъ

к ъиъ

пэи

на

"Прочньiй, "

миночисгаччатв

команда .эа свръзка. Бэз ь да. се смущава отъ па~.

да

се

отдалечава

на

западъ.

всичко това произлиза на единъ особенъ,

вачитв, като че бъха нарисувани на

рация, сжщо и пвпата

>

нед~йст

.

далечна

деко

движеща се панорама,

чийто ценгъръ стенатъ и умиратъ хора.

израсгваха като "~ и

гора все нови и нови водни стълбове, които го зак-

започна

вителенъ, като че ли неосезаемъ фонъ. И кръстос

чиста чъ "Якоръ"бtшецtлъ закригъ отъ пъна. Зелени

изостаналия

пара

Защо ли? помисли си флагъ-офицерътъ, и
като огледа внимателно' хоризонта, випв нръстос
вачитъ ~MaKapOBЪ" и "Баянъ", които се сипвха да
прес1;катъ курса на неприятелскит1; кораби. Сивит1;
имъ силуети РЕ сгвха всвна минута.
За мигъ на фпагъ-офицера се стори,
че

отъ минното поле. Пазенъ
отъ. два голвни тор
ПЕЩОНОСЦИ,
той
бвше
спрвлъ
машинигв и най
спокойно открилъ бързъ огънь. Крайниятъ мино

Около

Не се шегувайте въ такъвь моментъ строго

-

повече; защото се страхуваше

свъгпини бъгаха по стената на неприятелския кръс
тосвачъ.
Глухо
гърмъха отцапечнигв
изстрели.

-

забепяэа 'номаидирътъ.э-сможе би, тамъ има ранени!
. Изведнажъ неприятельтъ рвзко обърна и подъ
пълна

Всички бинокли се насочиха
веднага къ мъ
неприятеля, който разгърнатъ въ боенъ редъ, за
почна.да обстрелва миночистачитt отъ разстояни:

нецосгжпноэа

стражниятъ

началникъ радостно.

никътъ на дивизиона. Неприятепьгъ се приближава.
UЦe остана тукъ,докато прибератъ хората.

Живъ е дяволъгъ] възкликна

-

извика въ отговоръ .начал

въ

Миночистачит1; се изтегнаха въ дълга колона

се отправиха къмъ шхерата.

Приближи се "Прочньiй"?

- ' Прибрахте 'ли всички? запита презъ трж

бата началникътъ на дивизиона.

-

Прибрахме 17 човtка, OTB~pHa гласъ отъ

"ПрочньiЙ. Загина пейгенантъ Князевъ и съ него
12 души отъ обслугата.'
Превела: Е. Н.

В. П. Гочевъ.

t

На,

4.

вестниятъ
варненски

априпъ

Т. Г. скиопи

дентъ по

зввичвги 'из- даде на чисто' н~у'чна', дейность. Съ особно писмо

на българското общесгвэ и у-гигэпсгво
граждзнинъ Иванъ
.

СТОЯНDВЪ. ПОКОЙНИЯТЪ,
дарение

очч

ИВ1\НЪ етояновъ

на

това,

че

история

благо-,

КдГ;)

той даже

.

, сту

редовно

по-

повечето

попготвенъ

ТОЙ,

за

научна

макаръ чэ поезъ

вээме

на

едно време, ногата той се чув

,

ствуваше най-побре подготвенъ

ГП~(1):рва

да работи. Неговата дейность
е особенна ценна за насъ, за

тепеката си пейнэсть, бв тиинв
виапенъ учитель. виччги се за
нимаваше съ наука. Той отпич
но познаваше б ьпгаоската исто
рия съ всички нэйчи из гоччици

шото той страстно обичаше Бъл

гария. Ка,ТО историкъ и добъръ

ИКОНОМИСТЬ, той ценеше море

то.

"" 61; вече эготовъ да нэпише
hъленъ наученъ KY~CЪ по бъл~
тарска история. Като часгенъ

тели и

той .изгънвашв

на Бъл-

значението на

гария: Тия морета

твени

ца

като

естес

граници на българсното

племе сж. необходими за запаз

. библиотеката " Че

ването на. България

тивэ по българска истооия" по

и за. ней

ното ПОлитичесно и икономичес

пулярна стопанска история, като

единъ строго наученъ курсъпа

беседи и за

Черно и Егейско морета за Бъл

,гарI:{Я~, Рецъ .години.той съби

въ сжщото време работи и върху

граждани

нашето минало.· Въ тия беседи

~OBЪ rури основа на катеПDата'

'Напише въ

61; обичвнъ отъ сдру

то четеше изъ България на учи

Търговско 'училище Иванъ Стоя

раше материали и 'готвеше

Той

женото учителство и много чес

'', цоцентъ въ Варненското Висше
по стопечска история

че отъ

пише. Смъртьта тури край на
неговата научна цейность въ

нения на проф. МI1ЛЮ:<ОВЪ, бв

работа.

камара,

15.септемВрИЙ т. год. напуща
ДЛЪЖНОСТЬТд си vчитель по
история и география въ Вар
ненското срвдно-т ьрговсно учи

'сещавалъ семинарнитъ у грвж
отлично

съобщи въ търговската

,,;.

+ Иванъ Стояновъ.
. .

стопанска история на България. Съ негърпечие той
'Очакваше края на учебната година, за да се пре-

но развитие. За него историчео

китв факти бъха отъ

гопвмо

значение. f\спарухъ. накаръ че
П?:::ИЗХО:-ицалъ оть южчорускит1; сте пи, разбрапъ го

пвмото значение на Черно море и унрепипъ брвга ~

Морски Сговоръ

.
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окопи и насипи, които сж Опазени до днешенъ день.. _вени български аспирации

Известно е, че по-кт :'-!') ") ~,Тlгария завладв бръговегъ
на Егейско море, а ",'И ИВ. f\cel!' l' Гълтария се занрепи и [10 бръговетв на " .... риззическо исре. Презъ
това време се развиха

търговскитв

сношения

на

България съ Дубровникъ. Дубровнишкигв търговци

ще бжца 1 ъ

17. '.,

у повпетво

рени и че България ще впадве севернигъ брвгове
на българското Бt.ло море.
.Ив. Стояновъ като историнъ се живо интере
сува ше и отъ

_ Още

археологичното

двпо въ

България.

като ипе дъ учитель той ржковопи, по поржив

внасяли 'въ България метали, платове, галантерийни
стоки и др.; а изнасяли о гъ обширната българска
държава храни, медъ, кожи и други сурови произведения. Всичко това е спомагало да се увеличи
производството въ България, да эабогатве-странате,

на. министерството на -народната просвъга, врхеопо
тични разкопки въ Розовата долина. Въ Варна той
бt.ше чпенъ на Варненското археологично дружество,
и отъ редъ години и чпенъ на настоятелството на
дружеството. Презъ лоследнитt. години той проуч

което пъкъ

ваше

косвено

съдействувало за усилването

разни

археологични

находки

отъ

източна

на България и политически. Тия исторически факти
сжслужили за здрава опора на Ив. Стояновъ да подържа, че всвки българинъ тръбва да обикне мо-

България, предимно отъ Варна. Бt. вече уговорено
да проучатъ и издадатъ съ г, Шнорпилъ множест
вото находки, съхранявани въ Варненския музей,

рето, че българското племе не може съ насипствени

но преждевременната смърть тури точка на всички

договори

планове.

да

се

държи цалечъ отъ своята естествена

граница-Бt.ло море. Той не бв шовинистъ, не проповt.дваше война, но бt. уввренъ, че рано или късно,
въ интереса на общия миръ, справедливитt. естест-

Смъртьта на Ив. Стояновъ е чувствителна эегуба и за България и за науката.
Ввчна му паметь!

r

Една морска вечерь въ Созоnолъ.

Една морсна вечерь въ Созополъ. .Бъпга-

лунна свьгпина .... Пъсень на славей .... Гпухъ отввунъ

рскиятъНароденъ Морски Сговоръ, созополски клонъ,

на звънци отъ време на време напомня за

на 3 февруарий т. г. изнесе въ театралния сапонъ
битовата пиеса "Когато самопивигв звпюбягъ".
Дългата подготовка на артиститt.-любители

овци пръснати въ балкана. Звуци ОТ1:> нввапъ репягъ
тжжна пвсень за несбжднати мечти!
Презъ цвиото време ингересъгъ на публиката

-възбуди любопитството

на гражданството, което още

къмъ пиесата не

пресгана.

Добрата

стадата

подготовка

'повече се засипи, когато се достави специапенъ
позволи на артистигъ всъки да изживt.е естественно
прожекторъ за сввгилни ефекти отъ Флота-Варна. "дадената му роля и да прояви таланта си.
За пръвъ пжть въ Созополъ се даваше илюзия
Накрая г-нъ Лейтенантъ Минковъ Д., съ сбито

на игра на самодиви, всрвпъ тайнственигв

- на балкана. г

дебри - и съдържателно слово изтъкна значението на Мор-

Това, за което жадува- всвки созополчанинъ,
цвпечъ отъ балкана, е предъ ОЧИГБ му: гора при

ския Сговоръ, като родолюбива и културна организация и благодари на созополчани за проявения
отъ твхъ интересъ.
П. Марrииъ.

----===:=======---
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за организацията и резултата

ДОКЛf\ДЪ

-В

"

'в

'

отъ детското, Л. товище въ гр.

арна,

уредено по инициативата на В. Търновския ' нпонъ-

ние на клона' въ заседанието му на 10.11.934 г.

,'

Ув. Господа членове,

Децата. нвй-снжпото сънровише "а

о опигели и ро-,

дина, сж застрашени твърде много за своето зцраве. и жи

вотъ И основателно извинватъ л ревога и грижи .у ,рС>ДИlе-

Общото

'

на Б. Н. М. Сговоръ првэ-ь лвгата на 1931 и 1932 години от ь домаl<ина н: сжшсго. предъ

годишно

събра-

"

.

и ние виждаме, накъ у насъ край черноморския брвг-ъ и

по к расивигв планински к жт све изникн?\ха множество сгрв
ди за л'l;товища, нвкжде твърде 1<01"lфОРТНИ и' изискани.

Дигнаха се гласове, че сж хв-ьрпени за тая цель пръно

M-ВрН'1 сръцсгва, КОИТО не биха се ОПРдвдали отъ нвлкитв-

Морската колония на Ямболския клонъ-1933 г,

резултати, които се добиван; 01Ъ лвговишвтв само преэъ

ли, общественици и обществени организации. Тежнитв ма
териални,

жилищни и обществени

уСЛОВИЯ,

въ

пвтнитв два месеца. Идеята на тия сргвиизвции, обаче, е
по-широка. Т1> се стремятъ да развиятъ пвтовишата въ

нои: О сж

поставени да живвятъ грамадна часть отъ твхъ, особено
въ голвнитв

градове,

сгради, въ ноиго

лошитв и нехигиенични

пренарвагъ,

климати чееки

училищни

то къ отпечатъкъ върху твхния

организъмъ и здраве и съ

ната и напълно

бързъ потинъ ги воцягъ нънъ физичесно израждане. f\KO
искаме Аа ги спасинъ отъ тая разруха, тр вбвв ца поста
вимъ грижата за твхного здраве на първо нвсго. Това зло
тая опасность не сжществувв само у нвс ь, Въ по- малки
разиври тя сжществувв и въ другитt. страни, но у насъ
маршътъ

и е сипенъ,

Половината

та и жлезиста
които

науката

рахитиэ ъмъ и други

намирагъ,

радикал

но и бързо се лвкуватъ огъ пейсгвието на слънчевия лжчъ,

планинския

и приморски

ръчни и пt.съчни

бани.

пошитв хигиенични

подъ пвчебното
природни

въэдухъ и нлинатъ,

морснигв,

условия

и здравно въздействие

и климати чееки

условия,

гопвиитв

грижи

Съ такава трудна задача нвшиятъ КЛОНЪ на Б. Н.

М. С. въ гр. В. Търново се б1> заелъ, като устро!" въ едно,
отъ първон. у-ща въ гр. Варна' детска колония презъ лi;тата на '1931 и 1932 година.
.
Животътъ и организацията на цегснитв пвтовише

и да се постввятъ

на тия опагоцатни

извика на живогь, и ВЪ

. чужбина

много отдавна, а у насъ преди 10-15 години, ппа
нинснитв и принорскигв детски пвговишв. Невъзможно

у насъ и въ чужбина, наблюденьята и изучванията, напра-:

стьта на отцъпни ровители да се еправятъ съ всички првч

вени отъ дейцитв въ тая облесть

ното

ята на народното здраве и Министерството

закрепване условия, наложи

да

се

поеме тая

дt.ло на отдt.лни деятели, предимно . пвнери, но посте-'
пенно тя се разшири и обхвана по-широни срвци. Осно

61>

ваха се лt.товища

отъ благотворителни и нултурни орга

низации и комитети,

които СЪ помощи и благотворителни

сръдства, станаха инициатори, популяризатори и създатели

на детскитt. лвговиша.
.
Нуждата да се организиратъ лвтовишате нанодерни
начала, да се снабдятъ съ специални сгради на подходящи
мъста, добре обзаведени, налагаше да се разполага съ,
Значителни материални срвдствв, каквито частната иници

атива, културни организации и комитети при днешнитt.
кризисни времена, нжчно можаха да
събератъ.
Нала
гаше се тя да се поеме отъ голt.мит1> обществени и сто
пански организации, които въ иржгв на своитв социални
и културни задачи намt.риха, че трi;бва да поема1Ъ Тая
грижа

за

спасение

Нд децата

Н8 съсловията,

които

еж ор

пвнари, педагози, коо
на Народното

Просввщение, които еж изработили и 1ИПОВЪ правипнинъ

грижа отъ копективнитt. професионални, кооперативни и

други стопански и културни организации. Отначало, това

-

ператори и общественици, а така сжщо и тия на дирекци-:

ки и сами да постввятъ децата си въ благоприятни за здрав
инъ

и масови

които впсспецствие ще изгвснатъ.

Нуждата да се изнаратъ децата отъ

и жилищни

ще оправдае

Споредъ даннит-В на Дирекцията на нар. здраве презъ
година сме' имали 83 лвговиша, въ които еж лвтувапи
по-вече отъ 7800 деца.
.
Голвиа чвсть отъ твхъ "нвмвтъ специални понвше
ния и удобства, а се нвстаняватъ временно въ училищни
и частни сгради, нънои отъ тъхъ неудобни и съвсенъ не
пригодни и съвсемъ неотговарящи на изискванията на 1'10цернитв детски лвтовищв. Това сж временни инициативиь.

болести,

че твърде

покрай

1932

застрашителенъ.

туберкулоза,

примвръ съ пвловището

срВдства.

отъ нашитв деца страцатъ отъ явна, скри

и медицината

училища,

черноморието ни, на Софийското училищно настоятелства ..,
което ще се използува n резъ всички почти сезони на годи

даватъ СВОЯ тежънъ и жес

,

за петснигв пвговищв, даватъ, изобиленъ мвгериапъ и въз-:
ножностъ на всвно лътсвише да си начертае такива нача-"

ла и вареаби. И спедъ като отчасти бt. превъзмогнато почти '
всичко, колонията на В. Търновския клонъ се устрои за
пръвъ пжть презъ лвгого на 1931 година и пътува въ rpr'
Варна 28, дни, отъ 5 юлий до 2 августъ с. г. въ едно доста
отдалечено отъ морския ппажъ вървон. училище: "Сава и'
N
f\нгелари •
лtтувалитt. колонисти бt.ха всичко 27 деца - б мом
чета и 21 момичета, отъ които 5 отъ първоначвпнигв учи
лища, 7 отъ прогимназията и 14 отъ гимназията. Персонв-:
пьтъ на колонията бt. бдуши: 1 управитель, 2 ржководители, Г
домакинъ,

1 готввчъи 1

прислужница.

'

На всички колонисти още при тръгване бt. напра
венъ медицински прегпедъ отъ градския пвнврь Д-ръ I<а
раивановъ

и резултатътъ отъ него бt.

вписанъ въ лични

т'!; имъ карти. Изпратени отъ родителитt. имъ н" гара'Тър·'
ново и предадени на ржководното

Yi>no, всички колонисти

раха идеята за детскитt. лt.товища, така кгкто въ голt.митt.

пристигнаха на5 юлий по обt.дъ

въ гр. Варна.

На след·'

държави

ния день

още единъ медицински

лреглед1ol>'

ганизирани задъ тt.xъ,
става това.

възприеха и практически

реализи

",",ъ се направи

'Морски СГО80рЪ
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-отъ Д-ръ Пашевъ, пвнарь на нопониитъ при Главното упра-

за пжтни на сжшитв, пжтни на ржноводния

.вигелно гвло на Морския сговоръ, СЪ който преглепъсе
опредвли режимътъ на печенето на слънце и нжпането въ
морето, спорецъ който режи мъ, нопонистигв бвха разпре-

двпени на

разни

5 категории. Първитв два дни се иапопэуваха

На всички колонисти бъха дадени наставления по
правипнина за нопоииитв, като се вмвни въ дъпгъ на всв-

ки точното имъ изпълнение. Споредъ тия наставления отъ

,

леко

лвтували

две групи

деца

отъ

9 до ·14 години съвмветно отъ двата пола и отъ 14 ДО 19 години раэцълно за

'

всвни попъ.

Това разграничение го пънаше въ дветв години на

,лвтуване;

затова се срещаха

неприятности отъ по-възрвст-

-нитв колонисти -т- момичета. При първото и второто лв1ТУвания бвха уредени екскурзии съ лодки до Галата, Пейнерджика, Кораловагъ, Флота, Карантината, Св. Констан-

-тинъ, flладжа Монастиръ и др. Разгледани и песегени бъ'ха Морскиятъ музей и анвариумъгъ,
Особно доволни оставаха нолониститв
ховни и спецъ всвно завръщане

отъ тия раз-

почваше да се гласи нова

разходка. Презъ дветв лвгувания бъ устроенъ и нурсъ по ,,'

плуване, който даде добри резултати, въпрвки малното му
времетраене. Ржновоцитель на курса бъ морскиятъ офи•церъ мичманъ Цв. Поповъ.
Въ началото на всвно пвтуване се забелязваха Деца
съ нвпънъ

апетитъ,

дори

взискателни

къмъ

яденето, но

впоследствие апетитътъ имъ се доста увеличаваше и нищо

-не хвърляха отъ храната си.

с При първото лътуване-заболяванияпочти нвмаше,

.освенъ малки разстройства на стомаси у нвнои деца, кои-

-то се дължаха на аклиматизирването имъ. Тоза бъ отрадно

-явпение за една колония. Всички се радваха надобро эдра.ве, благодарение на добрата питателна храна, на чистия
;морски въздухъ, на веселия безгриженъ животъ,

прекв-

ранъ ней-често въ морската· гралинв.въ екскурэиитв, иг.'

-ритв, пвснчтв и аабввитв на открито. Всички тt.зи усло-

вия' бъха указали голвмо влияние върху физическото имъ
закрепване и душевно ободряване; особенно на нужда-

ющитв се. Отъ медицинския прегледъ при завръщането на

персонвпъ и

лева.
или всичко разходъ
При общъ приходъ

- 34,390 лв.
- 37,865 лв.
и при разходъ - 34,390 лв., колониЯТа приключи съ еди нъ изпишенъ отъ 3,475 лв.
Разходътъ 34,390 пева, раздвпенъ на 33 числото
на колонистигв, дава на дете"":" 1042 лева разходъ,
C/lMO аа храна на колонис.тъ излиза по 24'12 лв. на

въ разходки и опознаване на града.'

с.утринь'7 часа, до вечерь 10 часа, времето бв разпредв:лено и използувано най-рационално отъ всички. Имаше
'колонисти, които изпърво не можеха да свикнатъ на об·
,ЩИЯ режимъ, но тв бвха твърде малко и го чувствуваха
-сано .въ ггьрвитв дни.
Длъжа да отбележа, че огъ голвмо значение за ус-пвхв на лвтовищвто е правилниятъ подборъ на децата,
съобразно нужд~т'\; на твхното здраве и организъмъ. духовниятъ развои на децата подсказва, че биха удобно и

_. 5;885

19

день, при една разкошна и обилна храна.
. Отъ всички 33 колонисти, съ ржноводния И прислуж
ния персонапъ, 26 сж били съ такси 1,000, 1,200 и 1,500 лв.
Само епинъ нопонистъ се е -пслэувалъ съ беаплатно пв
туване.: Останал итв безплатни 6 сж ржководниятъ И прислужниятъ персонапъ.
Преяъ лътото на 1932 година нпонътъ устрои за вто
ри пжгь лвтуване пакъ въ сжшото у-ще "Сава и f\нгелари·.
Съсгавътъ на колонията' бв:

1. Деца колонисти - 40, 'огъ гвхъ - момчета 140ТЪ
8 дО' З5 год. възрастъ, момичета - 26 отъ 9 до 19 годишна възрасть.
,
2) Персонапъгъ на колонията бв 6, както и предната
година.

При сжщия редъ и правипнинъ се изпълняваше всич
ко, както и презъ миналото пвтуване презъ 1931 гоцннв,
За отбелязване бв, че лвнврьтъ на колонията Д-ръ

Пашевъ, макаръ че не се числеше въ състава

на сжщата,

изпълняваше най-добросъвестно своя дългъ, за което му
се изнв зв на време голвиата бпагодарностъ отъ името на
колонията.

За издръжна на колонията отъ 5.VIl цо 1.VIII вклю

чително за 28 дни е изразходвано всичко, както следва:
1) За храна и напитки по разкладка
23,495 лева .
2) За новъ инвентвръ на нолочията, трапезарията

и

инвентаръ

спалнята

и

поправка на

стария

•

6,167

лева.

3) Пжтни И дневни на ржисводния и при-

служния

на сжщия

персонапъ

на

колонията

и

заплата

..

4) Гориво за кухнята и осавгление на кух·
нята и спапнитв на колонията.
.
.'
5) Поддържане хигиена, лвкерства и лв-

3,860 лева .
906

лева.

карски ХОНОрдрЪ

2,106 лева.
6) Гранспсртъ на багажи, инвевтаря и
непредвидени
..
1,819 лева.
7) За екскурзии и проучване мвета за
490 лева.
колонията
'
170 лева.
8) Канцеларски ра;;,.:з:;н::-о:..е:;к.;.:и.:...._.:....__;...-_--:::'::"-:::-~~:;.;::
39,013 лева.
Всичко разходъ

l

"!'i: ~~-~: '~:~:!',:-' \
,

-":

'.

,
,"

..
.'

Морската колония на Ямболекия клонъ -':"11933 г,
първата енвне се установи, че- всички

инагъ подобрение,

наддали сж въ ръсть И тегло.

За ИЗl\ръжката на нолонията презъ първото ЛВТУВ/I-,

<Не е изразходено

всичко,

канта следва:

По смвткоразписки и бележни

"тъ които ..... а); за храна
б) за инвентаръ

в) За заплати на

'.
34.390 лв.
22.287 лв.
6,4б8 лв_

готsа-fката, нейната,
"')\

прислужница,

.
По прихода. Постжпили отъ вноски на колонисти по
1,200, 1,000 и' 700 лева на нопонистъ и помощи отъ друга,
де всичко 44.100 лева. И така, колонията е приключнла съ
излишекъ отъ 5087 лева.
!

Разходъгъ 39,013, лв. раздвленъ на числото на колонис

тит1; заедно съ 'ржководния персоналъ дава

848

лв. на ко

лони.стъ за I1резъ ц1>лотол'\;туване. Само за храна

Н/I ко-
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лонистъ се пада по 18'90 лв. Общо на лице за ецинъ день

лвтовище и че и свнитв пвтовишв сж школа за твхъ, Ви

се пада по 31'77 лева разходъ.
РезуnтатитВ отъ двегв пвгуввния СА'< добри.

ститв И фуикциитв на лвтовишето, тръбва да

Всички
колонисти презъ второ го лвтувене сж напдали съ 56'800
кгр.• като СРБДНО едно лице е наддало 1'420 кгр. При пър
вото лi>туване ИБКОИ деца наддадоха съ по 4 кгр,
Заболявания.

Презъ второто

две, огъ които едно дете още

лътуввне

преди д

..

имаше само

постжпи въ коло"

нията, ОБ съ нервни раэстройства, За сжшата колонистна
бвха изразходени медикаменти надъ 500 лв. Впоследствие,
обаче, оказа се, че на сжшата е подействувало твърде мно

го морелвчението. Имаше и децв съ снрофупи, за които
действието на морския пвсънъ и морскита бани бъхв на
истина благодатни. На една нолонистна, лътувала презъ
дветв

пвта, съ жлезисти

ЛЕтуване,подуванията
още

случаи

на деца,

подувания, въ

бвха
които

съвсемъ
имахе

края

на второто

изчезнали. И много

почти

всички

видимо

подобрение.
Като се изключи сено обстоятелството, понвше
нието съ своит-В лоши клозети и отпвлечеиостьта му отъ
морето, останалото всичко бъ задоволително, при макси
мумъ

жертви,

които

даде

кпонътъ.

Надвввмъ се за въ бжцеще и това неудобство да
бжде премвхнато, иницивтиватв е вече взета отъ клона ни

и Главното управително твло на Б. Н. М. С.
Ilрезъ пвтото на 1933 година бi; отпусната .аа помв
щение на колонията ни III прогимназия въ съседство съ
морската

градина,

но

за

съжаление

колония

презъ

това

пвто не се устрои по редъ поичини.
За УСП-Вха на едно пвтовище,

инеииего на f\нгелъ Петровъ,
нааачъ на организацията на
печатано въ списание .Учит.
може да се каже, че дълото и

снвганъ да посоча
единъ добъръ и вещъ поз
цетснитв лвтовишв у насъ,
мисъпь" год. 32,33. См-Вло
ржиоводстаото на детскит-В

наги трвбва да се има предъ видъ, че съответно длъжно

ЛЯ1Ъ и качествата

на

лицата,

длъжности и функции,

защото

които

ще

лицата

се опрецв

изпълняввтъ тия

сж, които

изграж

датъ и провапятъ лвтовишето, Така всички съ своитв ка
чества и достоинства тръбва да бждать отправени чрезъ
съответни наредби и контролъ въ една

цель -

посока и за една

успвхътъ на пътовишето. Затова лвяарьгъ има въ

лвтовището своята голвиа Задача, отъ вещото изпълнение
на която зависи постижението на неговита специални

здравно-хигиенични цели. Подбиране на поцходяще лице

за домакинъ на лвтовишето е отъ ГОЛЕма важность. Той
заема

и

изпълнява ецинъ важенъ

ресоръ

на

пазитель

на

имуществото и иатериелнигв срвцства на пвтевището, от
чеТНИ1<Ъ и доставчинъ на хранителни продукти Съ достав
ката на питателна, доброкачествена и чиста храна, съ гри

житв си за домакинството на лвтовишето изобщо той тръбва

да покаже, че служи и подпомага добросъвестно
него'
вото дъло.
Готвачътъ до голвиа степень тръбва да се съобра
зява съ вкусовет-В на децата и да се стреми да ги нагажда
и развива къмъ приготвенитв храни Затова той тръбва да
е способенъ и школуванъ и да УМБе да поддържа извън
редно голtма чистота въ кухнята, схповетв, храната и самъ
да бжце чистъ,

Лвговишето тръбва да има нужното число прислуж
ници и чистачи - жени и мжже. Едно модерно лвтовище,
за да постигне посгавенигв си эадачн, тръбва да поддържа
пълна чистота, хигиена и естетика въ всвко отношение.

Приспужницигв тръбва да сж школувани, честни и морал
ни, защото Ti; сж въ контактъ съ децата и сж имъ въ ус'

луга въ всвно време.

Лi;товището тръбва да си обзаведе малка аптечка съ

лвтовише, съ малки изключения, е въ ржцетв на българ
ския учитель, то е негово двпо. Споредъ цаннитв на Ди

сжщо

рекцията на народното здраве презъ 1932 год., обхващащи
децата ОТ'ь задължителната и срвцношколсва
възрасть,

За нужвитв на физическото възпитание, игритв, за
бавит-В и пвснитв съ децата, лвтовищете тръбва да си на'

общо 83 пвтовища съ повече отъ 7,800 деца - пвговници,
еж били повврени на около 390 учители р жноводитепи
и 72 лвкари.
.
За тия ржновоцители обаче се изисква преди всичко
да бжлатъ физически и душевно здрави. Да притежвватъ
качества на добрия учитель възпитатель, да инатъ дар'
ба. влвчение, интересъ нъмъ възпитанието и отглеждането
на децата, да иматъ падагогическа подготовка,

наблюдателни, добри

психолози

-

да б;,щатъ

практици. за

да

YMt-

ятъ да откриватъ и отчитатъ лесно и В-ВРНО качествата на
детската душа и' да си служатъ умъло съ подходящи леда

готичесни срвдсгва, когато имъ стане НУЖД8. Плъжв да
подчертая, че поцборътъ на Ц-ВЛ\ofSl персоналъ тръбва да
бжде внимателенъ и грижливъ. Той не бива често да се
пронвия. Не така лесно се подготвятъ и шнопуватъ упра
вители, ржноводителч,

готвачи,

чистачи и др. за детскит-В

нужнит1>
и

медикаменти и
изолационна

бави' нуждния

чески и игрални

и

постояненъ

ще се

материали, а така

нснппекгъ отъ гимнасти

помагала и уреди,

вачъ за игри и маршове,
които

превъраочни

стая.

сбирки

граиофонъ

отъ

съ усил·

пъсни и маршове,

изучаватъ.

За поддържане на пуховнитв нужди и интереси на
лвтовницитв тръбва обязателно да се организира детска
библиотека и читалня цри лвтовишето. Организацията,
уредбата, използуването на библиотеката и читалнята мо

.

же да става отъ самитЪ деца.

Съчетани всички тия УСЛОВJ.lSI при организацията на
едно пвтовище, ние вврваме, че както всички обществени
въпроси.

засвгеши

българското

изнесе
ность,

интереситв на българския

дете, така тоя за детснитв

народъ и

лвтовишв ще се

отъ
народния учитель съ присжщвтв му предан
идеализъмъ и ентусиазъмъ и ще даде благодатни

резултати за нладитв генерации.

Ив. ДeHe~2:'

ВОДНИ състезения
Бъпгарсният-ь Народенъ Морски Сговоръ-Со-

фийски кпонъ

уреди въ непвпя 22.

IV. "СУJриньта,

плувни състезания
между младежит 1; отъ столич
нит-Б ср'hдни УЧИJ1Ища. Състезания се произведоха
въ басеина на СОфИЙСl<ит-Б минерални бани. При

сжcrвува многобройна, но 'отбрана' спортна публика.
Реаултатитt. сж следнит'h.
.
....

100

м. рибно (Кроулъ)

1м. 10'8 с.·
1м. 13.8 с.
111. Стефановъ Драгомиръ I м. Г•. , 1м. 15.8 с.
50 м. рибно (Кроулъ)
1. Стефановъ Драгомиръ 1 м. Г.
11. Статевъ Илия 11 м. Г.
Ш. Станишевъ Мих. 111 м. г.

1.

Максъ Станишевъ

11

м. г.

Н. F\танасовъ Емилъ 1 м.Г.

100 м. жабно (Брустъ)
1. Шунковъ Любоииръ 1 н, г. 1м. 37·6/10 С.
11. Левчо Петровъ 111 м. г.
1м. 44'5/10 С.
50 м. жабно (Брустъ)
1. Шумковъ Любомиръ '~. г. 43 2/10 С.

П. Димитровъ 60ЯНЪ' 111 м. г.
Ш. Левчо Летровъ 111 м. г.

. 1ОО м. гръбъ
1. Мариновъ F\сенъ 1 м. Г.
11. Шутъ Илия J м. Г.
.
'.
50 м. гръбъ
1. Димитровъ 60ЯНЪ 111 м. г.
П. Левчо Петровъ III м. г.
111. Станчевъ Илия 11 н. г.

44
45

9/10 с.
2/10 с.

1м. '38'з110 С.
2м. 7 с.

46'7/10 С.
47'./10 С.
49 с.

Морски Сговоръ

Страница
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Т имътъ ча I м. г. f\танасовъ. Мариновъ, ШУМковъ, Стефановъ.
Тимътъ на Ш м. Г. Димитровъ, Станишевъ, Поповъ, И Димовъ,

Iви

се

класира тимътъ на

3 м. 21'8/1О С.
IIри

111

I м. г. при време

3

м.

50·2/10

с.

Водна топка

Накрай се произведе състезание на водна топка

между тимовет-Е на I м. г. И III м. г. Резултатътъ отъ

това състезание е

2:0

за

I

ижжка гимназия,

б-Еха по- добри и по-съобразителни.

които

Накрай дължимъ да поцчертаекъ, че за органи-

зиранетона тия състезания е попожипъ усилия и
. ржководительтъ на сжщитв г. инж. Даракчиевъ съ
помощника си Марно f\джаровъ. Въ най-скоро

време Б.Н.М.С Софийски клонъ, ще уреди студентски състезения и дамски такива. За последнит-Е
се правятъ специални приготовления и вврваие да
бжцатъ най-добре организиранит-Е презъ сезона.

ПЛУВНИТ1) СЪСТЕЗf\НИЯ

Hf\

м. Гржбъ,

д.ръ Стефанъ Филиповъ- 1м. 43 сен ..
f\сенъ Мариновъ.
1м. 43 сек.
Накрай се направиха деионсграции за с.зася-

1.
2.

ване на давящи се,

придружени съ обяснения отъ

ржновоцителя на състезанията г. Инж. Даранчиевъ.
За доброто
да се благодари

.

м. г. при време

7. 100

21 '

изнасяне на състезанията тръбва
на ржковоцитепя на сжщитв г.

Инж. Даранчиевъ и неговия

f\джаровъ.

поиошнинъ

г. Марко

.

.

Сжщо така едни отъ виновницигв за изнася

нето на състезанията сж и столичния тъ помошникъ

кметъ

г, И о с и Ф ч е в ъ и управительтъ на банит-Е

г. Пънцевъ,

Състезанията се произведоха при образцовъ
редъ и строга дисциплина. На сжщигв присв ст

вуваха надъ- 500 души отбрана спортна публика. .
Българсниятъ Народенъ Морски Сговоръ

Софийски кпонъ е решипъ да организира тази га

дина и гребния спортъ въ София, като за цельта

ще назначи за ржковопитепь за сжщия
познатия между спортистигв г. Берберовъ.

БЪЛГf\РСКИЯ

спортъ

На сжщия е ВЪЗЛОжено да проучи околностит-Е

Нf\РОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ-СОФИЙСКИ на София и определи най-попхопяшомвсто за упраЮl0НЪ Зf\ ЗИМНО мнйсговство.

. На 25. П. т. г. въ гопвиия

фийската минерална баня

басеинъ

при Со-

Българскиятъ Народенъ

Морски Сговоръ __ Софийски нпонъ уреди плувни
състезания за зимно майсторство; салонътъ на басейна е украсенъ

съ зеленина и палми,

които го

жнение на горния споргъ.
За сжщата цель ще бжпвтъ построени 5 спор-

тни лодки (русалки),

. '.

. '

За 22. т. м. сж опредълени да се състоягъ
състезанията на ученицит-Б отъ сръднит-Б училища.

Подготовката на сжщигв е започнала' 'ВЪ

правятъ още по-привпекатепенъ. Още отъ 9 часа

на градскит-Е бани.

очаква започването на състезанията.

uцe се СЪСТОЯ тъ и състезания за възрастни,

ната програма и постижения:

оригинални подаръци.

публиката започва да пълни салона и нетърпеливо

Послецнитв

започнаха въ 101/2 Ч. при след-

1. Митко Станишевъ 9 гопишенъ направи де-

монстрация на рибно плуване, въэнаграпенъ отъ
публиката съ бурни ржкоппвснания.

2. 100 м. kроулъ (Рибно)
1. Максъ Станишевъ 1м. 10 сек.
2. f\сенъ Савовъ 1м. 13 сек.
3. Емануилъ f\танасовъ 1м. 15 сек.
3. 100 М. Брустъ (грждно) пробно.
1. Стефанъ Меншчикъ 1м. 26 сек.
2. Д-ръ Стефанъ Филиповъ- 1 м. 26 сек.
3. Георги Гайпарджиевъ
1м. 31 сек.
4. Надзиратепьтъ на басеина f\танасъ Богца-

басеина

Записванията процъпжаватъ. Въ сжщия день
своБЬ-

денъ стилъ, като за награди сж опредълени много

Къмъ ср-Едата на май ще се състоятъ дамскит-Е плувни състезания. Тренировкигв на памитъ
вървягъ усилено.
.
Шампионата на Япония. Съсбшаватъ отъ
Токио, че състезанията за първенство, които се
смвтатъ и като подготовка за олимпиадата, дадоха

резупгатигв:

100
200
400
800
100
200

новъ направи нвколко много красиви сноиове.

м. Кроулъ
М."
М."
М."
м. Гръбъ
м. Гръдно

-

-

Тоида

1 м, 0'8 с.
, , 2 м. 13 с.
Нима
4 н, 52'2 с.
,,10 м. 16 с.
Исивардв 1 м. 13-2
f\кки
2· м. 51'2

с.
с.

5. 50 м. Кроупъ (Рибно).
Новия сввтовенъ ренордъ на щафетно
1. Михаилъ Станишевъ 14 год.- 37 сек.
' пnуване - свободенъ стипъ 4Х 100. На състеза2. f\ленси Хвърлевъ 16 год.40 сек.
нията въ единъ отъ басеинигв на Ротераенъ,
6. 200 м. Кроулъ (Рибно)
единъ дамски сборенъ ТИ мъ е счупипъ сввтовния
1. f\сенъ Савовъ 3м. 4 сек.
рекордъ на щафетно плуване (4Х1СО). Новиятъ ре2. Любомиръ Шумковъ3м. Юсек.
кордъ е равенъ на 4 м, 33'3 сек.
Гендевъ,
---:::::::::==::===::=::::=.--

ОФИUИf\ЛЕНЪ
-

аТП15ЛЪ.

изъ живога И цвйностьтв нв вългвгския нвюцвнъ МОРСКИ СГОВОРЪ.
На 19. априпъ, Верненскиягъ кпонъ устрои
рическитв факти, свидетелствуващи за преценката

сказка, четена отъ зап. попвовнинъ Дървинговъ
на тема: "Влиянието на морската мощь върху
историята на България". Сказката биде изслушана
съ гопвиъ интересъ. Тя предстввпявв цененъ при-

носъ къмъ нашата морска история. Г-нъ Дървинговъ
е първиятъ, който систехетизира и подбра исто-

давана отъ нашит-В предъци за морето. Поукит-Е
и иэвоцитв на сказчикв даВ6ТЪ пл пна илюстрация
за причинит-Б на днешното СЪСТОяние· нв държа
жавата ни и сж отъ гопвиъ интересъ за звпоз

натитв съ въпроса.
- Отъ 25. мартъ до 8. еприпъ пегионигв
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Търновсния

нпонъ ·уредиха

своята пропа-

гвндна седмица. Изнесени сж били реферетитв: ~Дy-

кретарь Нонстантинъ Петровъ, касиерь д!'iМtiТI ръ
Григоровъ И чпенъ

1\н. Георгиевъ;

эапасни: ftл.

навъ", "Черно море" и "Плуване". Референчици сж Поповъ, Иввнъ Нецевъ, Контролна КОМИСИЯ: Ни
били легионери отъсекциитв при тригв гимназии въ .. кола Михайповъ,Иванъ Стратевъ и ХристоТрайксвъ.
градв, Председательть на клона,

г, полновнинъ

8идинъ. Председатель Днмитъръ Сгояновъ,

Рапевъ, е присжтствуввпъ лично на рефервтитв,
като при свършването на последния рефератъ е
насърдчилъ ипвдитв легионери въ служба на

дирек"tоръ на . гимназията; подпредседатель Куз
манъ Иосифовъ, учитель въ гимназията; сеиреТilР~
Робертъ Димитровъ, Касиеръ: Бенционъ Л. 1\рие r

априпъ

Балкенсни.

отечеството чрезъ роцолюбивигв идеи на Б.Н.М.с.
Пропагандната седмица е била звнършена на 1.
(Връбница) 'съ една внушителна

фестация на всички

легионери.

души пегионерки и легионери

Повече

на чело

нета музика. отпусната имъ за цельта,

мани-

отъ 120

съ

во ен-

се отпра-

ВИЛИ на църква, а спецъ това предъ девичесната

гимназия, кждето сж

завършили

тържеството

съ

търговецъ и домекинъ Борисъ Димитровъ гимн,
учитель; съветници: подпоручинъ Поповъ и Никола
Контролна комисия: председатель Ни

колай Никопеевъ, и членове; Д-ръ Петъръ Симовъ,
подпспковнинъ

Игнатовъ, Д-ръ I1леl<С.

И Натанъ l\лшехъ,
Н

Горна

Петровъ,

търговецъ,

Джумая.

Председатель

ПОЛН08НИКЪ'
Б

Д

речь отъ легионера Русновъ, ученинъ 01Ъ УIII кп
_ Г. У. Т. въ заседанието отъ 4. вприпъ ут-

икопа Недевъ; сенретврь-насиеръ
орисъ
.
Бояджиевъ, мирови сжция; домакинъ Цввтко Та

следва:

Патроневъ, чпенъ. Конгролне КоМиСИЯ: Спасъ Най-

върци упрввитепнигв гвла на кпоновегв както

севъ, съветникъ Д-ръ Илия Ципушевъ и Любенъ

8. Търново: Председатель попковнинъ Т. Ра- пеновъ, Стефанъ Николовъ и Консгентинъ Гридевъ, нечалникъ на гарнизона; 'подпредседател1:i горовъ,
.
- Изпвзе отъ печатъ и се пустна въ ПРО
. П, Пврвшкевовъ, директоръ на търговсната гинназия; секретарв

Иванъ Н. Дене въ,

учитель; кв-

дажба издадената отъ Гл. Упр, Тъпо книжка "Уставъ

сиерь Иванъ Нанновъ, банновъ чиновникъ; съветници: ГригоръХристовъ, пиренторъ на нжж-.
ката гимназия, Д-ръ· Б. Нецковъ, учил. пвкарь и

и правипници на международната любнзепске плув
на федерация", Съ нея се запълва една празнота,
която отдавна се чувствуваше въ плувния спортъ.

кепжиевъ, адвоквтъ. Нонтропна комисия; препсепатепь Носта I1танасовъ и членове: Маринъ Ганевъ и Б. Браговановъ, зжбопвнарь,

скачане и водна топка, Скоковегв сж придружени
съ обяснителни скици и предстввляветъ необхо
димъ нвржчнинъ за ВСИЧки спортисти. НнигаТд

митровъ; подпредседавь Иванъ Ламбриновъ,

Тъпо срещу

Нап: Хераланбиевъ-эзав. водния спортъ: Ст. Гене-

Горна Орвховица, Председагепь Д-ръ Т. Ди-

сек-

Въ книгата

СЖ

дадени

може да се достави

25

лева.

правилата

отъ Главното

по плуване.

Управително
В. И.

новини
Съ особенно задоволство е посрешнато въ
Германия решението за установяване на една "плаваща хижа" въ Хамбургското пристанище. За тая

цепь ще бжпе преобразуванъ стариятъ вътрохо-

день

корабъ

"Pellworm",

КОЙТО

ще

побира

500

младежи. М1;стото му ще бжде до голвиня "през-

морски" кей, тъй че пребивавещитв танъ гости
да могатъ всвки нигъ отблизо' да спецятъ ЖИвота
и кипящата

работа въ грамадното

пристанище.

пристанища сж доста високи, Леванте Линия е ре
шила да подържа редовно тия линии.

t Н. В. Ранитинъ. На 2. май сутриньта при пж

гувене съ

влака е сганапъ

жертва на

нешастенъ

случай въ единъ гунепъ между ствнциитв Реброво

иКурило известниятъ нашъ поетъ и писатепь Ни
колай В. Ранитинъ на 49 годишна възресть. Въ не
ГO~OTO лице нашата млада култура губи единъ ОТЪ

ft:\исъльта за една такава "плаваща младежна ХИ- иаи-самобитнитi;. си представители. Покойниягъ
жа" е съвсенъ нова и това ще бжде първата отъ. бвше еди нъ отъ най-випнит-в ни читалищни дейцtf
този родъ, Горниятъ подъ на нораба ще служи. и. радетели за премахване на пропестьте между ин
за разходки И дневенъ престой, а въ долния кетъ., телигенцията и народа, Нато писатепь и поетъ ТОЙ

ще се наиирвтъ спвпнигв; библиотена,' читалня и' ·б1;ше много побъръ позиаввчъ на народа ни,н~
голвмъ салонъ. Тукъ ще се пом'hщава и· жИли •.. говия битъи на нашата природв, която възп-\:; въ
щето на "хижния капитанъ". Освенъ това "кора- 'възторжени" пВсни. Сжщо така голъма любовь 014
бът'Ь - хижа" ще има специално пом1;щениеза даде той на родното море .Н Дунава. коетопроли
200 велосипеди•. "НОВИSlтъ ллаващъ младежки" чава особно отъ обстоятеството, че еДИНСТВЕЩЪ той
домъ" ще носи името на н1;мскияписательГорх'Ь

отъ .нашитi~ .поети I1МЪ е пос)З.етипъ по една сnе

Фоккъ, а освеЩ8ванета му е насрочена за 8 ап-. циална сбирка, "Черноморско лвто" и : Дунавски
рилъ. Създаването на тоя "корабъ - младежки сонети". Той бtше и рецовенъ сътрудни;ъ на спи~
домъ· показва още веднажъ съ

Hal<BO

усърдие се'. санието ни. Нато такъвъ и 'съ помеНёlтит1;

това

ПУЛяризиране у насъ. Въ идния брой ще посветимъ

Нека въ

отношение случаятъ ни служи за примвръ и

нена се удвоятъ и У насъ всички

усилия въ тази

насока.

.като

гол1;мъ

р.ве:

сбирки той .се

та къмъ морето у бждещето поиол1;ние.

я~ява

("11

работи въ Германия за укрепване и усилване обичь-

ревнитель нд

морската идея, l<оИто допринесе МНОгО за нейното по'

специална статия на HeroBOTO,IItllO.'

,.

.

.

..

РедаНЦИЯТ<;l ИЗКазва CHO~Tt иснреАНИ съболез-

Германсната Леванте Линия, лоuоято • обсл уж--" нования.нв близкит1; на покойния, на върховната
ва н нашитВ черноморски пристанища, въ инте 'читалищна управа и на писателсния съюзъ за теж-:
иата загуба.
реса на н1;мсно-румжнснитi; ТЪрГОВСКИ сношения
ще обслужва и тая година дунаВСl<Ит-Б румж.нски

пристанища. Въпр1;ки, че такситi; въ дунавсиитБ

Миръ на прахамуf
'"Мо-рскк Cro-sopъ.'"

';,

' .

".'

цввицвтн НН ЧЕРНО МОРЕ,

ВАРНА

нвй-квасивиягъ КУР О Р Т Ъ
ВЪ юго-источнн Е в Р О n 1\

Най-модерни бански съоржжения за студени и топли морски бани.

Модерно казино

въ MOps\{aT~ градина, срещубанигв, съ' първокпасенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
Красиви околности. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близкит-В околности, както и до Царградъ.
Всички видове спортъ

развлечения:

-

театри,

нине

матогрефи, 'тенисъ клубъ;"МОРСКИ тържества.

Голвми музикални тържества въ началото на
м. августъ съ участие на най-виднигв български артисти.
Презъ сезона гостува тъ народния драматически театъръ
и

народната

опера.

Условия на живота най-износни.
Първостепенни хотели отъ
Частни квартири отъ

60

до

1000-4000

150

лева за стая съ

.

две легла. за месеца.

отъ

лв. легло.

Обвдъ или вечеря въ 'п ьрвонпасни ресторанти

40-60

лв.

Въ второстепени ресторанти се получава здрава
и изобилна храна на по-низка цена.

Табъпъ д'отъ отъ

100-120.

Л'hтовна такса и карта за целия сезонъ 20 лв.

Такса за банитt:
.
.{ Гкпаса
1. Студени бани ll..
2. Топли бани
Басейнъ

1 класа
{ 11..

.•

кабина

..

10 лв.
5 лв.

кабина зо лв.

20 лв.

"

лв.

• . . . • . 15
От'Ь

юний до

15.

сеп

15

темврий лвтовницитв се поп

зватъ съ 25~o намаление по
ръпгарскит'h държавни

же

пвзници,

Бюрото за пвговници при
общината

.-

'."

въ,

..

приморската

градина разполага съ nъленъ

списънь

- на

квартири,

дава

всички,сведения:и·настанява

л-БтовницитЪ

на

квартири

безъ възнаграждение.

отнаСЯЙТЕ СЕ 31\
ВСИЧКО до БЮРОТО

31\

-'- ' .

-'_:::::- .:..' - , . ----

пвговници
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въяпга ПАПУВЛЙТЕ ПО МОРЕ!

Българско Търговско Парахедив Дружество - Варна.
Използувайте дружественит'Б параходи, за да получите въз-

.

можностьта да се полюбувате на морето!
Съ параХОДИТБ на Българското Търговско Параходно

Дружество можете да направите пжтувания, които да

Ви осгавятъ мили неизличими спомени. Вие ще опоз-:

наете крайбрвжието и ще вкусите отъ прелестигв на
близкия изтокъ, чаровеТБ на коготО привличатъ хиля

ди и хиляди туристи отъ всички крайща насвБта.

.

Дружеството подържа три редовни линии:

а. Крайбрhжна: Варна-Бtла-Месемврия - f\нхиало-Созополъ -

Бур

гаС:Ъ-КЮf1рия-Василико

- Rхтополъ И обратно;-два пжти сецнич
но.-Отъ15. Юний цо 15. Септеиврий диненгни съобщения Бургасъ
, -Варна и обратно, специално за курорта.
.' _

б. Пирейска: Варна_Бургасъ-Цариградъ~Пирея-Хиосъ-Метелинъ и

"

обратно -два пжти въ месеца.

.

в.l\лександриЙска: Варна-Бургасъ-Цариградъ-Родосъ-Палестина
Rnександрия-Портъ-Сайдъ-Островъ Кипръ-Пирея и обратно -два
пжти въ

месеца.

При групови пялувания Дружеството прави наиапения на тарифигвси ~
отъ ЗО до 500/0 (но не и върху. храната).,
.
' ,
.
'
.,
Особенъ интересъ представлява пжтуаанего д,? Rлександрия, което<:е извършва съ луКСОЗНИТБ и бързоходни параходи "бургасъ" и "Царь~ердинандъ".

овикноввнни-цвни БЕ3Ъ XPI\HI\:
3а I\лександрийскиярейсъ:
f
3а Пирейскиярейсъ:
О .
{ 1 класа. . ЛВ. 8000
Отиване и
класа
• ЛВ. 5000
:и~аНаен: .
П класа. . ЛВ. 6000 "връщане
Jl класа
• 'ЛВ. 4600
р щ
Ш класа. . лв. 4 0 0 0 '
Ш класа
ЛВ. 2000

(!

i:

3а нрвйбрвясния рейсъ:
Варна-Rхтополъ { I класа.. ЛВ. 680 \ .. варна-Бургасъ{ :' I ~J:<ласа.·.
ЛВ. 400
и обрат,но
.Н класа.. ЛВ, 540
. и обратно
Jl класа.• ,. ЛВ. 300
. Ш класа.. лв. 360\
' .,' IJI класа.
ЛВ. 200
Храна по' ЛВ. 150 на день за 1· и .П класа. ~a .българското нрайбрвжие.

Забележка: Свърхъ горнитв такси за пжтнищкитъ билети се събирвтъ-попълиително иейо

во право въ Варна и Бургасъ по 15 пв., а въ мапнитв крайбръжни пристанища по. 5 ЛВ.

на лице.

Най-подробни сведения, относно всичко, ноето интересува. пжгуващитв, . се Полу.чаватъ отъ
агенциит-В въ Варна и Бургасъ и крайбрвжнитв, а сжщо и отъ ,Дирекцията •.. ' . ',."
.

.,.
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CЪДЪP~~~: к~~рноетн~граФС.ЩQз:.ачение на нашата чериоморi~~oбnaСТЬ ОУЪ

,II
.

1.

.

Хр. Вакарелски; 2. По~еКJJ~ТО: на гагауз,Ит.h ОТЪ Н. и. Маво,:,ъ; З. Военниятъ

фпогъ като стражъ на роднитв и~тереси отъ Пр. Пампуловъ;

4.

Първитв изстрели"разказъ

отъ Н. Зернинъ [превопъ]; 5.

t Ив. Стояе~въ отъВ, Гочевъгб, Една вечерь въ СQЗОПОЛЪ отъ
.П, Маргинъ;7.дОиладЪэа В. Търновското ;'q,pt.:KO явтовище презъ 1931 и 1932г. огъИв• Деневъ;

18. ~о~и сnoр::~офнцнапенъ orДi>Jщ.I:_ но.ии~...

Морска Учебна Ч всть-е-Печвтнвца-с-Варне.

С.

.

I

