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Строежъ

на к о р а б и

и всички видове

лодки

като:

Моторни, рибарски, спортни, луксозни, платноходни и др.
Строежъ, монтажъ и поправка на всЬкакви видове машини и инсталации.
' СПЕЦИ А ЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗЯЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
РЕЗЕРВУАРИ И ЕЛЕКТРОЖЕННИ З А В Я Р К И . .

Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени.
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Произвежда първокачествени памучни прежди
Най-гол-вма и з д ъ р ж л и в о с т ь , еднакво равни
жици, н а й - и з н о с н и цени — ето какво отли
чава б ъ л г а р с к и т е п р е ж д и отъ ч у ж д и т Ъ . |

ПредавчнгайтеПшюип производства! :

ТЪРСЕТЕ ВКМП1 „ЦйРЪ БОРИСЪ"

Продажби чрезъ генералните представители: Сузинъ и С-ие А. Д„ София - Варна
10—б

йкгтш^Ш) ш&^тш\тшр^тщ,
С5Х233рХ*>33?

орГПнъ^ъП

;ЗЕЖ.

ГОДИНА VIII. БРОЙ 7.
ВАРНА, септември 1931 гол.

ЪА,

ОР С К ,

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

УРЕЖДА КНИЖОВНО -ПРОСВЪТНИЯ ОТДЪЛЪ.

Отделен* брои 20 лева
Гл- реданторъ ШД Н. 1

Проф. Д-ръ Ст. Консуловъ.

ЕДНЯ ВЯЖНЯ СТЛШКЯ НЯ НОВИЯ МИНЙСТЪРЪ НЯ ЖЕЛ-БЗНИЦИТЪ.
Напоследъкъ се вдигна доста шумъ въ пре
сата по поводъ една стжпка на новия министъръ
на железниците: поставянето експлоатацията на
железниците въ ржцете на лице, вещо по сто
панските въпроси, вместо въ ржцетъ- на техникъ,
както беше до сега. Невярно малцина еж схванали
принципното значение на тази стжпка на министра
и шумътъ, който се вдигна по този случай, не
засегна сжщностьта на въпроса, но се измести на
лична и професионална почва: дружеството на
инжинерит-в като че ли съзря въ това накърнение
на професионалните интереси на българския инженеръ, други пъкъ се впуснаха да критикуватъ ка
чествата на лицата, имената на които се намесваха
при ГБЗИ промени.

Требва наистина да се съжелява, че у насъ
мжчно може да се разглежда принципно единъ
въпросъ, безъ да рискува човекъ да подпадне подъ
подозрението, че засега лични или професионални
интереси. Справедливостьта, обаче изисква да се
изтъкне, че Б.Н.М.С. отъ десеть години се застжпва за принципното разрешение на единъ подобенъ въпросъ, затова днесъ, струва ми се, ще
бжде отъ полза да спомнимъ още еднажъ стано
вището на организацията.
Пжтищата за съобщение на единъ народъ —
това еж жилите, които носятъ жизнените сокове
на единъ организъмъ: колкото по-силно еж развити
т-Ьзи съобщения, толкова по-културоспособенъ е и
самиятъ народъ. Културните народи на миналото
безъ изключение еж били онези съ силно развити
съобщения. И днесъ културата на европейските
народи върви въ чуденъ паралелъ съ степеньта на
развитието на т-вхнитъ съобщения. Съвършено
естествено пжтищата за съобщение могатъ да се
раздълятъ на две групи: вжтрешни и международни.
Първите обематъ главно железниците но напо
следъкъ съ развитието на автомобилизма отново
все по-голъмо значение добиватъ шосетата. Между
народните пжтища - това еж гЖшно водните
пжтища. Никой народъ въ историята не е могълъ

да се издигне културно, да се обособи ясно наци
онално, ако не е могълъ да развие и международ
ните, водните си пжтища. Оставането назадъ на
нашия нородъ, несполуката му въ миналото да се
закрепи национално, стои въ връзка съ липсата на
интересъ у българина къмъ водната стихия; ние
не успъхме да се зацепимъ здраво на бреговете
и така да начертаеме веднажъ за винаги границите
на нашето племе. За щастие, тази идея все повече
зрее въ нашето общество, тя извика на животъ
и организацията на Б. Н. М. С , която обединява хора
отъ най-различно положение, но свързани съ една
обща мисъль: къмъ моретата и Дунава за напредъкъ, за национално затвърдяване. •
Неизбежни беха за Б. Н. М. С. редица пречки,
когато той започна пропагандата на своите идеи.
Първите пречки срещна организацията въ схваща
нията на некои отъ българските инженери, които
имаха въ ржцете си железопжтното дело.
При липсата на достатъччо разбирания за
значението на водните пжтища, всичкото внимание
у насъ беше съсредоточено върху развитието на
железниците; като кръпка къмъ тази служба беше
придадено и нашето морско дело. Това погрешно
принципно поставяне на въпросите беше, обаче,
лесно0 обяснимо: идеите, на които по-късно стана
изразитель Б.Н.М.С, не беха още узрели. Нещо
по-вече. И за самото железопжтно дело принцип
ните схващания не беха още достатъчно уяснени,
и то беше до сега поставено на погрешна основа.
Каква требва да бжде принципната основа, която
еднакво важи за водните, както и за сухопжтните
съобщения, Б. Н. М. С. до сега въ писмени и устни
изложения многократно е изтъквалъ предъ надлеж
ните фактори. Ето сжщностьта на тази основа.
Въ развитието на съобщенията, били т е водни
или сухопжтни, ясно изпъкватъ три елементи: национално-обществениятъ, стопанскиятъ и техническиятъ. Първиятъ доминира надъ останалите. Техникътъ требва да създаде, да одухотвори, да под
държа средствата за съобщения. Икономистътъ щ е
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требва най-рационално да организира тяхното из
ползуване. Но самото насочване на техническата
дейность, както и главнйтъ линии въ стопанисването
на тъзи сръдства, ще се опредъли отъ програмата
на общественика, който има предъ очи големите
задачи на страната, на племето.
Една особеность само представляватъ ВОДНИТЕ"
пжтища: водната стихия, която порятъ корабите,
е обикновено и международна граница, и обектъ
на разни стопански отрасли (рибарство, соларство),
а бръговетъ представляватъ и специални задачи
въ връзка съ тъхното заселване, национално за
твърдяване и национална сигурность. Тъзи особе
ности налагатъ и координирането на всички тъзи
дейности въ връзка съ водната стихия и бреговете,
сгрупирането имъ въ едно органически свърззно
ЦЪЛО.

За рационалното поставяне у насъ на въпроСИГБ въ връзка съ воднитъ пжтища и въобще съ
морето и Дунава по-рано не можеше и да се
мисли, понеже тъзи въпроси не бъха още добили
общественъ иНтересъ. Но и по отношение на пра
вилното поставяне на паралелния въпросъ за вжтрешнитЪ пжтища ние пакъ като че ли останахме
назадъ. При липсата на една правилна постановка
на въпроса, у насъ се смесиха тритъ елементи, за
които стана дума по-горе. Всичко, което беше въ
връзка съ желъзницитъ, се чакаше все отъ инже
нера : и програма за желъзопжтна политика, и
строежъ, и поддържане, и стопанисване. Я на
всичко отгоре, като единъ страниченъ ресоръ, къмъ
който никой не проявяваше интересъ, върху бъл
гарския инженеръ легна и морското д е л о : отъ
него требваше да се чака да начертае морската
политика на страната, да създаде и организира
морските съобщения. Необходимо ли е да се из
тъква погръшностьта на това положение? Чудно
ли е, че резултатите не можеха да бждатъ такива,
каквито бихме ги желали ние днесъ?
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Правиятъ пжть е много ясенъ. Министрътъ,
като общественикъ, като има предъ видъ голъмитъ
задачи на страната и племето, въ хармония съ
общата политика.на правителството, като се пол
зува и отъ съветите на техници и икономисти, ще
има да начертае и да контролира общата желъзопжтна или морска политика на страната. Тогава ще
встжпи въ завидната си роля българскиятъ техникъ.
за да изгради дъното, да го одухотвори, да го
годдържа. Веднажъ апаратътъ готовъ и пуснатъ
въ действие, въ близко сътрудничество съ техника
ще дойде лицето, което ще се нагърби най-раци
онално, най-компетентно да организира и ржководи
стопанисването на тъзи тъй скжпи и тъй важни
органи на държавата.
Сегашниятъ мйнистъръ е направилъ първата
стжпка къмъ една преоценка на положението, къмъ
въвеждането на нъкои нови принципни положения,
които за щастие съвпадатъ съ онова, което вече
десеть години Б. Н. М. С. изтъква по отношение на
принципното поставяне на въпроса за съобщенията
на страната. По този случай бързаме да подчертаемъ едно наше желание: нека се научимъ всички
да не разглеждаме голъмитъ, принципни национал
ни въпроси презъ призмата на личнитъ' или про
фесионални интереси. Съ подобни принципни ре
форми значението на българския техникъ нито на
йота не се подценява. Напротивъ, ако българскитъ
техници биха настоявали да се продължава едно
положение, за което те не еж виновни, но което
въ вс^ки случай не издържз критика, съ това тъ
биха се изложили.
Първата стжпка въ едно ново направление
дава основание да се върва, че не ще бжде и
последна. Проблемата за морето и Дунава стои
открита. Нека пожелаемъ и тя да бжде подложена
на едно принципно разглеждане, да се направятъ
и тамъ първитъ решителни стжпки къмъ едно
правилно разрешение.

Г. Славяновъ.

ЗЯКОНЪ ЗЯ ТЪРГОВСКОТО КОРЯБОПЛЯВЯНЕ.
„Работенъ отъ 18 години", за пръвъ пжть тоя
раходнитъ агенти спръмо публичната власть. Позаконъ се появи, като проектъ, на една конферен
нататъкъ закона се занимава съ цензоветъ, задъл
ция въ края на 1925 год.; поправенъ въ нъкои под
женията и службата на корабоначалницитъ, кораб
робности още тогава, многократно поправянъ и поните палубни офицери и подофицери, на механи
добряванъ следъ това и въ Дирекцията на Желъз
ците, машинистите, мотористите, корабнитъ л е 
ницитъ и особенно пъкъ въ Народното Събрание
кари и др. служители на корабите. Установявагь
— въ неговата парламентарна комисия, — кждето
се прегледите, на които се подлагатъ корабигЬ,
проекта прекара близо две години, най-сетне отъ
за да се гарантира тъхната сигурность. Даватъ се
7. мартъ т. г. той стана законъ. Съ него безспорно
норми за превоза на пжтници.
се запълва една голъма празднина и въ нашето
Понеже плаващиятъ подъ народното знаме
законодателство и на първо мъсто въ нащето мор
корабъ се разглежда като парченце територия отъ
ско дъло.
своята държава, то, естественно, върху него и ко
Закона се занимава съ администрацията на търгато е въ морето, и когато е въ наши или чужди
говскиятъ флотъ; ето накратко неговото съдържа
пристанища, тръбва да сжществува извъстна зание: Въ царството тази администрация се възлага
конность и редъ, определени въ закона съ главигЬ
на министерството и съответно на Главната Дирек
за корабната полиция и за полицията на плаването.
ция на Железниците и Пристанищата, а въ чуж
Сетне се изброяватъ формалностите, които тръбва
бина — на българските консулски власти.
да изпълнятъ корабитъ при пристигание въ нъкое
Разглеждатъ се морските лица, т. е. кой може
пристанище. Указано е какъ се постжпва при ко
да бжде морякъ, подъ какъвъ видъ и кжде тръбва
рабокрушения и еж дадени правнитъ положения
да бжде зарегистриранъ. Определятъ се цензоветъ
за спасяванията (на кораба, пжтницитъ и товара),
на корабостроителите и дейностьта на търговските
въ случай на нещастие.
корабостроителници. Установявзтъ се документитъ,
Създаватъ се пристанищни помирителни еждикоито удостоверяватъ поданството на корабитъ.'
лища за бързо разрешаване на дребни граждански
Указватъ се задълженията на стопаните на кора
искове отъ морски харзктеръ и най-сетне общи
бите, на техните стъкмители (арматьори) и на паразпореждания. Това е първата — административната
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честь на закона, за чието прилагане въ подроб
ности ще се изработи специаленъ правилникъ.
Втората часть се занимава съ престжпнитъ
деяния при търговското корабоплавание и техните
наказания; третата — съ дисциплинарната власть
на корабоначалницигв и пристанищните началници;
а четвъртата последна часть — съ процесуални и
различни последни разпореждания.
Закона, работенъ по образецъ на италианския
такъвъ за търговската марина, е обширенъ и изчерпателенъ (съдържа 270 члена), а заедно съ това,
съ задоволство тръбва да се отбележи, твърде
добре проученъ и нагоденъ къмъ нашитъ нужди,
що се отнася до неговите подробности и многобройнитъ специални въпроси, които той засега.
Естественно и въ това отношение има неизбежни,
неволни грешки, още повече, че такъвъ законъ у
насъ се създава за пръвъ пжть; по-късно, опита
отъ приложението на закона ще посочи тия греш
ки и, требва да се над-вваме, т% постепенно ще
бждатъ отстранявани.
Обаче, наредъ съ многото си достойнства,
тоя законъ има доста и при това твърде голъми
недостатъци, които едва ли не го правятъ по-вече
вреденъ, отколкото полезенъ. Ето по-важните отъ
тъхъ:
Първо — съ тоя законъ, следъ като ние до
сега никакъ не сме се интересували за мореплаванието, почваме неговото уреждане отзадъ напредъ.
У насъ фактически не сжществува никакво тър
говско корабоплавание или доколкото го има, то е
въ окаяно състояние и нищожни размери, при това
фискалните и административни грижи на държавата
и на всевъзможните нейни компетентни и не компе
тентни учреждения къмъ него еж по-скоро отъ та
къвъ характеръ, че правятъ всъкакво създавание и
развитие на собствено корабоплавание почти невъз
можно. Изглежда парадоксално, но при тежкото и
невъзможно положение, въ което се намиратъ зачатацитъ на търговския флотъ, новия законъ поскоро ще ги доунищожи, отколкото да ги под
крепи. И много естественно, — сжщностьта на за
кона е такава, че той трЪбва да регулира и нор
мира правоотношенията въ търговското ни корабо
плавание, т. е. по необходимость да му налага
всевъзможни ограничения, тежести и задължения,
които ще дойдатъ да се прибавятъ къмъ споменатитъ мащенски грижи на държавата къмъ него и
„да прел-вятъ чашата" или „да обърнатъ колата".
До каква степень закона ще изиграе тази зло
щастна роля, това ще зависи отъ неговото прило
жение и тъкмо тамъ е неговото най-слабо место,
тъкмо отъ тамъ требваше да се започне, т. ^ . съ
създаването на държавния органъ и неговите пи
пала, който да начертае и постепенно да приложи
една разумна държавна морска политика. Въ ржцетъ
на подобенъ органъ, следъ като той е взелъ всички
възможни мерки за създаването и развитието на
мореплаването, закони отъ рода на току що гласуваниятъ ще бждатъ отлични инструменти за него
вото администриране.
Ето защо и Б. Н. М. С. отъ седемь години насамъ се бори за прословутата „Дирекция на море
плаването", т. е. за държавниятъ центъръ които
обединявайки всички свързани съ морето служби,
тръбва да поеме и всестраннитъ грижи за използ
ването на неговитъ пжтища и блага. Действително,
преди две години съ бюджета се създаде тъй на
речената „Дирекция на пристанищата и корабо
плаването" ноР тя и по форма и по съдържание
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още далечъ не представлява държавниятъ органъ,.
за какъвто става дума. Прокарването на закона за
търговското корабоплаване б е може би най-удобниятъ начинъ и най-подходящиятъ моментъ за
оформяване на тева учреждение и неговите органи,
а заедно и съ това и за определяне сжщината,
т. е. функциите му.
По тоя пжть еж вървели и въ Италия, отъ
кждето е заетъ новиятъ нашъ законъ. Първите
две глави на италианскиятъ законъ за търговската
марина се занимаватъ съ уредбата на централното
и местните пристанищни учреждения, които ще администриратъ търговскиятъ флотъ. Тъкмо тия две
глави въ нашиятъ законъ липсватъ и нъкои съ
право казватъ, че той е трупъ безъ глава. Въ него
едва ли не на всеки редъ се говори за „приста
нищна власть", но никжде не се споменава какво
представлява тази власть, кои еж лицата, които я
упражняватъ и какви еж тъхнитъ цензове, задъл
жения и отговорности. Въ това направление закона
е много подробенъ по отношение на капитаните,
моряците, корабопритежателитъ, стъкмителитъ, ко
рабостроителите и пр., но той пази пълно мълча
ние по отношение" на дирекцията на пристанищата
и корабоплаването, началниците на пристанищата,
пристанищните капитани, техните помощници и
т. н. Въ тази область остава „да действа" неприложениятъ въ най-сжщественитъ му приложения
законъ за полицията на крайбрежията и пристани
щата отъ 1899 год., споредъ който последните се
управляватъ отъ пристанищни капитани — моряци,
когато въ действителность началниците еж инже
нери, а и новосъздадената дирекция на корабо
плаването се състои отъ 9 инженери и само 1
морякъ. Неприлагането на тоя законъ, дългата
досегашна дейность на заварените ржководители
на мореплаването ни и вида, въ който се прокара
новиятъ законъ (безъ неговата най-сжщественна
часть), не дава основание да се предполага, че последниять съ прилагането си не ще донесе нови
пакости за съвсемъ неукрепналото й хилаво наше
корабоплавание. Декларацията на министра на же
лезниците г. Петко Стайновъ, че въ най-скоро
време ще внесе въ Народното събрание най-необ
ходимите закони за организация на пристанищните
и корабоплавателни служби и за насърдчение на
мореплаванието подъ българско знаме, колкото и
да е тя искренна, не може да успокои никого, за
щото тукъ не е достатъчна само добрата воля на
единъ министъръ; тукъ е нуждно отъ СЖЩИТБ
желания да еж проникнати и неговигв сътрудници
и помощници. А въ това последното министерската
декларация не може да ни увъри.
Вториятъ твърде сериозенъ недостатъкъ на
закона е неговото постановление за получаване на
корабите на поданство или право за вдигане на
българско знаме. Като достатъчна норма за това е
предвидено че тръбва поне 51°/о отъ собственостьта на кораба да принадлежи на български по
даници. Останалите 49°/п могатъ да бждатъ при
тежание на чужденци. Съставителите на закона еж
се водили отъ намерението да привлекатъ чужди
капитали въ нашето корабоплавание — тварде при
мамлива, но заедно съ това и много опасна мисъль. Не бива да се забравя, че корабоплаванието
не е обикновенно стопанско предприятие; то е поскоро средство за улесняване вносътъ и на първо
место износътъ на една страна; като регуляторъ
на навлото, то е отъ грамадно значение за народ
ното стопанство; най-сетне то е отличенъ инстру-
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ментъ на държавата за насочване и развитие на
своята външна търговия, като по отношение по
следната то играе сжщата роля, каквато железни
ците играятъ за вжтрешната търговия. Мисли ли
Н-БКОЙ у насъ, че е допустимо пръкото участие на
чуждъ капиталъ въ българските железници? —
Подобна мисъль основателно би била таксувана
като ересъ. Много трезво еж разсжждавали първитЪ създатели на нашето корабоплавание, когато
въ устава на първото и до сега едничко наше Па
раходно Д-во еж вписали, че акциите му могатъ
да бждатъ притежание само на българи български
поданици. Точно така, т. е. като се приема абсо
лютния националенъ принципъ (100л10 национална
собственость), е разрешенъ този въпросъ и въ
всички голъми и малки морски държави на свъта.
Изключение правятъ Италия, Дания и Швеция,
конто еж запазили най-малко на 2/3 правото на на
ционалния капиталъ, а до 1 / 3 е оставено на чуж
дия такъвъ. Само въ Гърция, Франция и Белгия
сжществува короната на гол-вма свобода, каквато
и у насъ се узаконява сега. Защо не е възприета
поне италиянската мЪрка, когато и Ц-БЛИЯТЪ законъ
е заетъ отъ Италия, е неясно*. Първоначалниятъ
проектъ предвиждаше и у насъ пълниятъ нацио
наленъ принципъ, но малко по-късно, по съобра
жение да се привлече чуждия капиталъ, изваднажъ •
се е сл-Ъзло на 51°/с. Чуждиятъ капиталъ, обаче,
едва ли ще дойде заради чернитъ- ни очи; едва
ли нъкой би предпочелъ да плава въ широките
морета и океани подъ защитата на българското
знаме. Яко чужденците ни потърсятъ, това сигурно
ще бжде заради нЪкакви голъми облаги, които
бихме имъ дали. Значи, готвениятъ законъ за насърдчение корабоплаването подъ българско знаме
ще тр-вбва да предвижда доста значителни сблаги
и въ всеки случай не по-малки отъ тия, които
подъ най-разнообразни форми се даватъ отъ найвеликата до най-малката морска държава? въ св-вта
(н^що, което съвсемъ не личи отъ изработениятъ
за сега законопроектъ за насърдчения). Но ако ние
дадемъ облаги на чуждия- капиталъ, не бихме ли
изпаднали въ куриозното положение да насърдчаваме напр. съобщенията между гръцките острови
или пъкъ износа на ромжнеко жито въ Западна
Европа?! Нека да не бжде тая крайность, въ вевки
случай, обаче, чужденцигв ще се постараятъ да
услужатъ по-скоро • на своите частни интереси, или
на тия на СВОИТЕ страни, отколкото да помислятъ
за нуждит-в на нашето народно стопанство. Я намъ
корабоплаването ни е нуждно изключително за
народното ни стопанство. Но ако опасностьта не
се вижда много ясно при мирно време, тя веднага
ще блесне при вънкашни затруднения на държа
вата и тогава, когато намъ най-много ще бжде
необходимъ собственъ корабенъ тонажъ, ние можемъ да се окажемъ съвсемъ безъ такъвъ. Пред-"
полага се, изглежда, че всички тия опасности ще
се отстранятъ съ надмощието на българския капи
талъ отъ поне 1°/„, но струва ми се, че ако това
надмощие бжде даже въ много по-голъмъ процентъ, при нашата неопитность въ международната
морска търговия и изобщо въ областьта на мореплаванието, ние всъкога ще се окажемъ подъ
фактическото надмощие и влияние на чужденците
които ще иматъ каквото и да било участие въ
управлението, на дадено наше корабоплавателно
предприятие. Добъръ примъръ, въ това отношение
е управлението на „Кораловагь", което се готви
да продаде и изнесе въ чужбина единствениятъ
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за сега докъ въ България, — днесъ липсата о т ъ
него може би никакъ нъма да се почувствува, но
въ случай на война, даже при натегнати отношения
и международни усложнения неговото отежтетвие
може да изиграе еждбоносна роля, а това у насъ,
изглежда, никой не разбира.
Но има и друго, — съставителите на закона
мислятъ все за голъми кораби и за голЪми пред
приятия, които смътатъ да осигурятъ съ чужди
капитали. Но ако у насъ могатъ да се намерягь
40 милиона лева, та заедно съ още 40 чужди да
се купятъ 4—б големи параходи, нима съ наме
рените 40 — не е достатъчно, на първо време да
се доставятъ само 2—3 такива параходи? Или, ако
спорецъ пресмятанията на нъкои, за да се създаде
напълно завършено корабоплавателно предприятие
на р. Дунавъ, биле потребни 120 милиона лв., т. е.
ние ще требва да намеримь най-малко 60, — нима
съ т-Ьхъ не можемъ да създадемъ само половина,
четвърть, даже още по-малка часть отъ бждещето
„напълно завършено" предприятие? Нима корабо
плаването не познава развитието на етапи? Та нали
тъкмо по т.ози пжть е вървело то навс-вкжде. Има
ли нужда да споменавамъ съ какво е почнало
своето развитие напр. грамадното, съ свътовна
известность, мореплавателно д-во „Хамбургъ-Америка линия" или добре известното у насъ гръцко
предприятие „Емберико";та, впрочемъ, цъ\пото гръц
ко мореплевание е създадено все по тоя начинъ —
гърка капитанъ и собственикъ на малко корабче,
по-късно го продава и купува по-голъмъ корабъ,
по-после и новиятъ заменя съ още по-голъмъ,
следъ това купува втори, тоя пъкъ ражда трети и
т. н. Така се е създалъ Ц-БЛИЯТЪ милионенъ по
тонажъ гръцки търговски флотъ и тамъ макаръ и закона да допуща чуждото участие, почти
всички кораби подъ гръцко знаме еж чисто гръцка
собственость, защото държавата не дава никакви
привилегии и облаги на чужденцит-ъ и тЪхниять
(чуждиятъ) капиталъ, естественно, не отива въ
Гърция, напротивъ, — забелезва се даже обратно
то влияние — големи гръцки капиталисти взематъ
обикновенно английско поданство и вдигатъ на
корабите си английско знаме, подъ което се чувствуватъ много по-сигурни и спокойни, въ своята
международна морска търговия, отколкото подъ
гръцко знаме.
Дали чуждиятъ капиталъ ще дойде въ бъл
гарското едро корабоплавание, за кждето ние го
търсимъ?^— твърде е съмнително; ако такъвъ
дойде, той ще стори това само срещу голЪми суб
сидии, облаги и привилегии, но при подобни ус
ловия и у насъ ще се нам-врятъ достатъчно капи
тали за изграждането, макаръ и постепенно, на
ецинъ голЪмъ търговски флотъ. Но докато идва
нето на чуждиятъ капиталъ въ едрото наше кора
боплаване е проблематично, то за дребното — това
е почти свършанъ фактъ, законътъ идва да оформи
чуждата собственость на множеството турски и
гръцки ветроходи, плаващи по черноморското ни
крайбрежие и на гръцките и ромжнеки шлепове,
работящи по дунавското.
Въ това направление, съ забележката къмъ
чл. 91., съставителите на закони еж отишли още
по-далечъ и волно или неволно т е СЖ устроили
истински атентатъ срещу дребното българско ко
рабоплавание, което вероятно скоро съвсемъ ще
изчезне. Тази злополучна забележка е може-би
най-пакостното постановление на закона и докато
тя сжществува на мож* да се мисли, за създава-
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нето и развитието на каквото и да било наше,
свое корабоплавание, защото съ нея се разрешава
на чужденците да плаватъ даже само между бъл
гарските пристанища, нъщо което не сжществува
никжде другаде въ свъта," освенъ въ България.
При това положение, какво ще поощрява обещаниятъ законъ за насърдчение корабоплаванието
подъ българско знаме? и дали ще има некакъвъ
смисъль такъвъ единъ законъ, ако той действи
телно се създаде? — отговора е ясенъ. Нима не
може да се разбере, че забраната на чужденците
да упражняватъ корабоплавание и риболовство въ
нашите води е едно отъ най-сигурните средства
за създаването на собствени мор"ски поминъци?—.
Изгонете чужденцитъ отъ нашите води, премах
нете и стотиците убийственни административни и
фискални пречки, каквито така щедро еж разпръс
нати предъ българските бръгове за българските
поданици и не ще мине много време и ние ще се
радваме на свое, родно корабоплавание за които
мнозина проливатъ сега само крокодилски сълзи.
Днесъ най-остро се чувствува нуждата отъ
бързъ превозъ на лесно развалящите се продукти
по р. Дунавъ, — нуждни еж средства за бързъ и
свободенъ (какъвто може да осигури само водниятъ пжть) износъ на нашите яйца, зеленчуци,
плодове, грозде и т. н. За такъвъ превозъ еж
нуждни моторни шлепове, които струватъ сравни
телно много ефтино и за чието набавяне съвсемъ
не е нуждно да привличаме чуждия капиталъ, не
е нуждно и изведнажъ да купимъ- множество та
кива шлепове. Съ такива шлепове постоянно могатъ да се снабдятъ всички по-големи наши тър
говци—износители, дружества и кооперации или
пъкъ по-предприемчиви малки капиталисти, които
бързо се биха заели съ подобенъ родъ търговско
корабоплавание, като съ пръко и главно занятие.
Срещу подобно развитие, обаче, решително се
противопоставятъ чл. 20. и забележката къмъ чл.
91. на новия законъ.
Най-сетне нека спомена и нъкои по-малки, но
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дразнещи грешки на закона: Допуща се на бъл
гарски кораби 1/4 отъ подофицерите и моряцитъ
да бждатъ чужди поданици. Защо е това унизи
телно за националното ни самолюбие постановле
ние,— мжчно се разбира. Та тъкмо подофицери и
моряци у насъ могатъ да се намърятъ въ голъмо'
изобилие; защо е потрябвало тогава да се отнема
хлЪба на българина, за да се даде на чужденци ?
Закона задължава всъки корабонлчалникъ на
български корабъ да се притече на помощь на ка
къвто и да било български или чуждъ корабъ,
намиращъ се въ опасность отъ загиване, но по
добно задължение съвсемъ не налага на приста
нищната власть, макаръ корабокрушението или не
щастието да се е случило около нашитъ бръгове
и макаръ въ самия законъ да се говори за спе
циална пристанищна „спасителна служба".
Дразнятъ и чуждите наименования въ закона :
употребени еж напр. пилотъ, калафатчия (вместо
конопатникъ—работника, който запушва съ конопъ
— кълчища междините по дървените корабни
стени или палуби), арматьоръ, екипажъ и др. та
кива и то поради едничкото съображение или оп
равдание, че те били остановени и навсъкжде въз
приети „международни термини", когато тъкмо тоя
доводъ е съвсемъ несъстоятеленъ. Тъкмо наймеждународното занятие — мореплаванието, нъма
международно възприети наименования. Францу
зите казватъ пилотъ, нъмцитъ — лотзе, а руситтз —
лоцманъ; французите — екипажъ, а НБМЦИТЪ —
безатцунгъ и маншафтъ; първите арматьоръ, а
вторите реедеръ и т. н. Интересно е качъ насила
е приета и употребявана думата арматьоръ, — на
всъкжде закона говори за „арматьоръ", вместо за
„стъкмитель", а никжде не се употр-вбявз „армира",
но напротивъ навсъкжде се споменава само „стъкмява" и стъкмяване, като даже е станало нужда
при първото употребяване на чисто българската
дума стъкмяване, въ скоба да бжде обяснена съ
френската — агтегпеп! I Колкото забавно, толкова
и обидно. . .

Сава Н. Ивановъ.

КЯКЪ СЕ ОТПРДЗДНУВЯ 50 ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ.
Подготовката по отпразднуването 50 годиш
ния юбилей на Морското училище трая повече отъ
година. Тя се състоеше въ събиране и обработване
на разни данни и материали отъ живота на учили
щето, които да послужатъ отъ една страна за из
даване на единъ юбилеенъ сборникъ, а отъ друга
— да турятъ една здрава основа за училищенъ музеи
за живота, дейностьта и развитието на училището,
следъ като бждатъ използвани предварително за
юбилейна изложба.
** *
Въ началото на м. августъ 1931 г. беше отпечатанъ юбилейния сборникъ*)-и б е привършена
работата по уреждането на изложбата. Изложбата
б е ш е наредена въ 4 стаи отъ долния етажъ на
прогимназията „Св. Кирилъ", намираща се на ул.
„6 Септемврий".
,
Въ първата стая бъха изложени портретитъ
на личния съставъ на училището (въ еднакъвъ
форматъ и рамки), учебната литература и музейни
вещи. На видно мъсто бъха окачени портретит*
^"рецензия за сборника ще даденъ въ отд-Ьла „Мор
ски книгописъ* въ следващата книжка.

на Техни Величества Царя и Царицата, а подъ
тъхъ автографа отъ Негово Величество Царя подаренъ по случай 50 годишния юбилей на учили
щето, който гласеше:
щПсжелавамъ отъ сърдце все по-го.тмо преустьване на нашето Морско училище, което въ продълже
ние на половинъ впьъ, е дало стотици добре подгот
вени техници — скромни и преданни труженици въ
полето на материалната култура н напредъка на
България,
Борисъ III
София юний 1931 г.
Въ втората стая бъха изложени изработените
отъ учениците предмети презъ време на теорети
ческия имъ курсъ, чертежите имъ по машинно
чертание и снимки отъ зданията въ които се е по
мещавало Морското училище. Тази стая даваше
представа за техническата подготовка на ученицитъ
презъ време на 3 годишния теоретически курсъ.
Третата стая даваше представа за техническата
подготовка на ученицитъ презъ време на 3 годиш
ния имъ практически курсъ. Въ нея бъха изложе
ни изработенитъ предмети и машини отъ учени-
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Петдесеть годишния юбилей на Морското Училище. (9. VIII. 1931 г.)

1. и 2. Въ времг на панахидата и молзбгна; 3. Слецъ молгбена; 4. Т-Ьхн* Вличгства Царьтъ и Царицата и вознниятъ министеръ очаквзтъ цгримониалниятъ м а р л ъ ; 5. Нггово Величество Царя разговаря съ вогнния миниггерь генгрзлъ Клсьовъ;
б. Въ очаквзне на церимониалния м а р л ъ ; 7. Морското училищз, начело съ началникз си кап. II р. о. з. Саза Н. Иванозт»
минава церимоняаленъ маршь прецъ Негозо Взличзство; 8. О м а дружина, начело съ командира си полковникъ Стайчевъ.
минава церимониаленъ маршъ предъ Негово Величество Царя.
Фото „Етюдъ* на К. Я. Терзистогвъ Варна 1931 г.

. »•!.. Р Г . / =

: МОРСКИ

СГОВОРЪЕ

СТРЛНИЦЯ

практиканти и смнимки отъ корабите, цен
на Училището се ценятъне само като отлични тес
тралите и предприятията, кждето еж практикували
нини, но повече и най главно, като съзнателни и дисученицитъч
иипльнгерани граждани
Четвъртата стая даваше представа за техни
Въ 1929 години Машинното Училчгце, съ указъ
ческата дейность и проява на възпитаниците следъ.
Л? 670 отъ 5 ю.гий, бп, преименовино въ Морско Училище
завършване пълниятъ курсъ на училището. Въ нея
съ два отдгъла — мореходенъ и технически.
бъха изложени изработени предмети и машини въ
Ваше Величество,
работилниците и фабриките на възпитаниците на
Моля
да
благоволштъ
да приемеш? на'то>>щчя
Морското училище, производства на предприятията
юбилеенъ
албумъ,
като
изризъ
на ония неизмнни вой
имъ, табелки за състоянието на предприятията имъ,
нишки чувства на преданностъ и впрность ктмъ осо
табла на випуските имъ съ обозначение кой кжде
бата на Ваше Величество, които свещенно се кулпи
и какво работи сега, снимки отъ дейностьта имъ
виратъ въ сградитгъ на Морското Училище, а така
въ техниката и индустрията и създадената отъ
съгцо да озарнпт душттъ и сърдиата на възпита
ттзхъ техническа литература.
ници и началници съ Височайшето при>ътствьс въ
Въ коридора на изложбата бЪха окачени
деня на юбилея — 9 авгутъ 1931 година — на любиснимки изъ живота на възпитаниците презъ време ,
миятъ
Царь и Обичната Царица на Нчлгирчт»,.
на пребиваването имъ въ училището.
Б. Стателовъ
С. Н. Ивановъ
Всички портрети, снимки и табелки бъха пред
Кап.
I
р.
—
Нач.
мор.
уч
часть
Кап.
II
р.
— Нач. /Лор. У-.ле*.
варително преработени въ еднакъвъ видъ, размери
** *
и форми и бъха поставени подъ. стъкла съ едно
Два, три дена преди дена на юбилея б-вха
образни рамки, което се хвърляше веднага на око
поставени на видни мъста изъ града около 30 ху
и правеше изложбата издържана въ всъко отно
дожествени надписи и плакати, които оповестяваха
шение. Отзивитъ за нея, както и за сборника, бъха
за юбилея и юбилейната изложба на училището и
отлични. Презъ своето 5 дневно триене изложбата
служеха за насочване на публиката къмъ мъттото
бъше посетена отъ около 50,000 посетители.
на изложбата. Въ петъкъ на 7. VIII. 1931 г. при
*
стигнаха съ трена и съ параходъ „Евдокия" юби* *
лярит-в, тържествено посрещнати отъ юбилейния
Нъколко дена преди юбилея бъше поднесенъ
комитетъ и представители на училището. Въ ежбона Негово Величество Царя въ Евксиноградския
та вечерьта на 8. августь бъ- дадена въ Пътния об
ДЕорецъ единъ юбилеенъ сборникъ, юбилейна знач
щински театъръ традиционната литературно-музика и специаленъ разкошенъ албумъ-покана съ
кална забава, която б е изнесена добре отъ учени
снимки отъ живота на училището, украсени съ
ците на Морското училище. Последните б-вха
рисунки и надписи отъ морски характеръ отъ изудостоени отъ възторга на препълнения съ посети
вестниятъ нашъ художникъ-маринистъ Лл. Мутатели театъръ.
фовъ. Въ началото на този албумъ-покана бъше
** *
художественно изработенъ следниятъ текстъ:
Рано сутриньта въ деньтъ на юбилея 9. а в » Наше Величество,
густъ 1931 г. — въ 7''< часа всички части отъ
Преди половинъ впкъ, когато всички, проникнати
гарнизона въ пъленъ съставъ бЬха построени на
отъ вшокъ патриотизъмъ и преданностъ кгмъ Роди
ната, бгъха обзети отъ неудържимъ стремежъ да уст- плаца предъ казармите на 8-ма пехотна дружина. На
роятъ новоосвободеното Отечество, почти веднага следъ левия флангъ на Морското училище бъха построе
ни юбиляритъ — бившите началници, учители и
създаване на Дунавската флотилия, въ 1881 година на
ученици отъ Машинното училище. Тукъ приежт9 януарий, съ циркуляръ по Военното ведомство Л 7,
ствуваха и всички родолюбиви и спортни органи
се създаде Машинната Школа, родоначалникъ на Мор
зации съ знамената си. Присжтствуваше и множе
ското Училище, съ предназначение да попглва корабитп,
ство народъ. Точно въ Т 2 часа пристигна воени технчческитгъ служби съ подржченъ технически
ниятъ министъръ, който обиколи всички вой
сгетанъ. Въ последствие тази школа получи името
скови части, юбиляритъ и организациитъ. Въ 7 3 / 4
Техническа Школа.
пристигна Негово Величество Царь Борисъ III
Въ 1900 година тя се реорганизира и премгьсти
(въ морска форма) съ Нейно Величество Царица
въ Варна подъ името Машинно Училище на Флота
Иоанна и цълиятъ царски домъ — Негово Царско
ма Неюво Царско Височество, а въ 1901 година Ма
Височество Князъ Кирилъ, ТЕХНИ царски Височества
шинното Училище бгъше признато за ерпдно учебно
княгините Евдокия и Надежда и съпругътъ на позаведение.
следнята Вюртемберскиятъ херцогъ Албертъ. Не
Нагодено споредъ възрастналитгъ нужди на Флота гово Величество Царь Борисъ 111, придруженъ отъ
и съобразно новото му положение. Морското Машинно
военниятъ министеръ и свитата си, направи преУчилище отъ Флота на Ваше Величество продължи
гледъ на строенитъ- войскови части, юбиляритъ и
да се подобрява и усъвършенствува, както въ кръга на
организациите и ги поздрави. Юбиляритъ бъха
техническата подготовка, така и въ военноморско от специално поздравени по случай 50 годишния юби
ношение, съ оиедъ да даде ш Флота ръководенъ на
лей на училището.
чалнически технически персоналъ, а на индустрията
Панахилата и молебена се отслужиха отъ Не
въ страната - достойни, добре подготвени техницигово Високо Преосвещенство Митрополитъ Симеонъ.
ръководители и съзнателно дисциплинирани граждани.
Следъ свършване на молебена надъ площада пре
Въ следвоенния периодъ устоитп, на Машинното
летя една наша ескадрила отъ хвърчила.
Училище силно закрепнаха: - всички бгъха облагани
Предъ Вратата на 8-ма пехотна дружина бъше
отъ ясното съзнание, че всуедъ общата морална раз
направенъ красивъ павилионъ, окиченъ съ знамена,
риха Отечеството има нужда отъ преданни и честни
зеленина, гребла и спасителни кржгове. Тукъ за
синове. Пошди това ученици и началници безспирно
станаха ТБХНИ Величества за да пропустнатъ да
вгрвгъха по пътя на честна, вгьрна и самоотвер
минатъ войските, юбиляритъ и организациите цежена служба къмъ Царь и Родина, не само вг Учили
римониаленъ маршъ.
щето, но и въ частния животъ, гдето вгзпитаницитгь
ЦИГБ
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ГОД. VIII. БР. 7

юбилей на Морското Училище (Варна, 9. и 10. VIII. 1931 г.)

1. Пристигане на Негово Величество Царя въ изложбата; 2. Излизане на Нггово величество оть изложбата; 3. и 4 Следъ раз
глеждане на изложбата; 5. Разходка на юбиляритв изъ парка на Евксиноградския дворецъ;
6. На пжть за Евксиноградъ;
7 и 8. Юбиляритб и семействата имъ предъ дазрецз Евксиноградъ.
Фото .Етюдъ11 на К. Я. Терзистоевъ, Варна 193) г.

ГОД. VIII. БР. 7

МОРСКИ СГОВОРЪ

Следъ привършването на парада ТБХНИ Вели
чества и цялото царско семейство се отправиха за
Морското училище, разгледаха го и дойдоха въ
източното помещение, което беше специално при
готвено за прочитане отчета за 50 годишната дейность на училището.
Отначало началника на Морска учебна часть
капитанъ I р. Б. Стателовъ произнесе кратка встжпителна речь, следъ което началника на Мор
ното училище капитанъ II р. Сава Н. Ивановъ про
чете „Кратъкъ отчетъ за 50 годишната дейность
на училището"..
Следъ привършване на отчета, Негово Вели
чество Царь Борисъ Ш стана отъ местото си, зае
мЪстото на преждеговорившитв и произнесе след
ната кратка, но дълбоко съдържателна и поучи
телна речь:
пДрти офицери, драги граждани и гражданки,
азъ дойдохъ съ особенна радость да взема участие въ
днешното тържество. То е скромно, но е отъ значе
ние, защото ние чествуваме петдесеть годишнината
отъ създаването на едно техническо морско училтце.
" Петдесеть години на подобно едно училище въ
ста)итп дцжави е вече ьгъщо съ което хорета се
гордпятъ. А въ една млада страна, която захьаща
почти едновременно своето съществувание, да замисли
да създаде едно училище, което да бжде помагало и
единъ отъ най-ьажнитп лостове за стопанското раз
витие и изобщо за развитието и напредъка на една
страна и за използуването на морето — е единъ отраденъ фактъ, който считамъ че е отъ голгьмо значе
ние да се подчертае тукъ, за да се покаже голпмото
съзнание което ние българитгь имаме за значението на
морето и напредъка на техниката.
Азъ приветствувамъ отъ все сгрдие сегашттгь
началници, преподаватели и вгзпптаниии отъ Учили
щето; азъ приветствувамъ всички биьши възпитатели
и възпитаници отъ туй училище, което азъ още отъ
малъкъ, отъ дете, съмъ видгьлъ доста отблизо, почти
вече отъ четвъртъ вгъкъ — какъ се е развиеш о. Азъ
отъ все сърдце ги приветствувамъ и пожелавамъ, щото
то да продължи все по сжщия пжтъ да крепне и се
развива.
Т7
Машинното, сега Морско Машинно Училище, въ
миналото презъ своя половинъ впковенъ пжтъ на раз
витие, е миналъ презъ седемъ етапа.
Дано тгь еж били, както е казано въ библията,
седемтпхъ гладни години.
Дано следъ този половинъ впковенъ опитъ отъ сега
яататъкъ за впкоеетп,, заедно съ Българския народъ,
то преживгье по-добри бжднини.
Половинъ вгъкъ, тоеа не е малко нгьщо «I :поло
винъ вгъкъ се преживпва много както отъ ™™ЛГ
човпкг, така и отъ народа. За народа това е една
велика школа, въ която школуватъ и ^ра и шети
тути. Така се е сбразувалъ на здрави основи този
институтъ, чийто юбилей днесг ™твУш™\ргеть
...
Яза
туй, казвамъ, следъ тази
п™^™"
дишна закалка дано то тродължава да дава тнаш
добре подготвени младежи. Една отъ голгъмьтгь заслуги
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е, че е давало и ще дава много здрави, положително
подготвени техници, но то е дало и много здраво и
положително подгответе, граждани.
А тгъзи две юъгца, събрани въ ебно, даватъ ка
чества, които еж завидни, и съ които ваъки който ги
притежава може да се гордее, м да бжде сшуренъ, че
ще изпълни добре дълга си като синъ на тая родина въ
което и да било поприще.
Нека Морското Магиннно Училтце и за напредъ
създава випуски — едни, отъ които да отиватъ съ
достойнство по разнитгь морета, по които макаръ и
скромно, но съ честь се развпва нашето знаме, да
разнасятъ съ честь и достойнство българското име, а
други да бждатъ живителна струя на евгьтлина и
напредъкъ по вемчкм кжтове на нашата малка родина,
за нейното благоденствие, за честь, слава и гордостъ
на българскиятъ народъ".
Следъ речьта си, която б-вше бурно акламирана, Негово Величество зае М-БСТОТО СИ, а начал
ника на Морска учебна часть започна да приема
предварително написани приветствия по случай 50
годишния юбилей на училището. Такива се полу
чиха 86 на брой. Приветствието отъ страна на Гл.
упр. Т-БЛО на Б. Н. М. С. даваме на друго М-БСТО ВЪ
тази книжка.*) Следъ приемането на приветствията
Негово Величество царя и Ц-БЛОТО царско семейство
се отправиха за изложбата. По пжтя на Височай
шите посетители имаше шпалиръ отъ войници и
моряци. Въ изложбата Височайшите гости бЪха
посрещнати и разведени отъ началника на Мор
ското училище кап. II р. о. з. Сава Н. Ивановъ. Тукъ
Техни Величества останаха около половинъ часъ
проявявайки живъ интересъ къмъ изложбата и из
ложените предмети. Къмъ 11V, часа Височайшето
семейство напустна изложбата, възторжено акламирани отъ Морска учебна часть и насъбралия се
народъ. Преди напущане на изложбата, следъ като
Негово Величество се информира за инициаторит-в
и уредниците на изложбата, благодари сърдечно
на началника на Морското училище и началника
на Морска учебна часть за хубавото изпълнение на
замислената идея и за положения трудъ. Съ това
официалната часть на юбилея се приключи.
На следния день, понед-Ълникъ (10. VIII. 1931 г.)
беше устроенъ съвм-встенъ об-Ъдъ на бившигв и
сегашни началници, преподаватели и възпитатели
отъ Морското училище. Следъ об-вдъ всички на
правиха манифестация изъ града до пристанището.
Тукъ очакваха семействата на юбиляритЪ и три
миноносеца за да отведатъ гостите въ Двореца
Евксиноградъ. Тамъ т е б-Бха разведени изъ парка
отъ Директора на Двореца г-нъ Мумджиевъ и
привечерь се завърнаха въ Варна.
Вечерьта, група отъ бившитЪ възпитаници на
училището дадоха интимна вечеря въ Морското
казино на сегашните и бивши началници на учи
лището. Така приключи' празднуването на 50 го
дишния юбилей на морското училище.
Варна 12. VIII. 1931 г.
*) Въ официалния отд^лъ на списанието.
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К. М. Станюховичъ.

БУРЯ.
„Воинъ" навлезе въ Тихия океанъ на пжть
не се мамъше, че не е морякъ и не е капитанъ,
за негостоприемното Берингово море. Още пър
какъвто требва да бжде. И Алексей Ивановичъ
вия день океанътъ го посрещна неприветливо.
безъ гордость гледаше какъ избягвайки вълните,
Студенъ вътъръ, неотслабващъ и отъ време на
дръзко се носи три стожерния кръстосвачъ. Той
време буенъ, свиреше и стенеше изъ вжжата, стсне е привързанъ къмъ него и не му доверява,
жеритъ, затгоренитъ входове и закрепенитъ оржкакто страстните моряци често еж привързани
дия. „Воинъ" се люл+еше, като бързо полагаше ка
къмъ своите кораби и имъ се довъряватъ. Напрохълбока си, и ту съ едната, ту съ другата си стена
тивъ! „Воинъ" се струва на Алексея Ивановича
докосваше връхчетата на вълнитъ, после зариваше
нъкакъвъ си мъничъкъ, загубенъ и жалъкъ сръдъ
носъ въ пънящата се вода и пакъ се изправяше
ревещитъ водни планини. Той чува какъ вътъра
високо, отръсвайки се, подобно птица, отъ водните
се усилва, океана тъмнъе по-страшно и разбира, че
струи.
на „Воина" предстои най-немилостива буря.
Побъснелиятъ океанъ гърмъше, могжщитъ
„Разбира се, той нъма да покаже предъ друвълни бъсно се удряха една друга • и нападаха три
гитъ нито малодушие, нито страхъ!"
стожерния клиперъ.*) Изглеждаше като че всъки
Така Алексей Ивановичъ ободрява себе си и
мигъ тия водни планини ще се стоварятъ върху
по четири часа не слиза отъ мостчето ; той счита
наведената кърма на кораба.
своя дългъ на честенъ човъкъ да даде на подчи
Но веднага тя вече се изправяше, водната
нените примъръ на безстрашие, спокойствие и решителность, които самъ не притежава.
планина отзадъ се слъгаше, за да се издигне на
ново друга.
Старшиятъ офицеръ се приближи до самия
Нъкои моряци се страхуваха.
капитанъ за смена и като се хвана за оградата каза:
Минаха единъ-два дена. „Воинъ" все тъй се
— Алексей Ивановичъ, по-скоро вървете да
се стоплите.
люлееше и бягаше, като се изплъзваше отъ въл
нитъ. Капитанътъ и старшиятъ офицеръ, които
— Миришг на буря и нъщо подобно нали?,
издума капитана съ такъвъ неестествено бодъръ и
по редъ стояха на мостчето, заедно съ дежурнитъ
дори непринуденъ тонъ, съкашъ бурята би му
офицери, не показваха тревога. Старшиятъ щурдоставила само удоволствие.
манъ**) сжщо не бъ особено загриженъ. Все така
— Въроятно. . . На такова прилича! сериозно
юнакъ б е и „мичманчето", както моряците нари
отговори Артемьевъ.
чаха своя любимъ мичманъ Ариадникъ.
— Александъръ Петровичъ готови ли сте за
И моряцитъ, неотдавна откжснати отъ земята,
буря и н^що подобно?
като не обичаха морето съ неговите ужаси, особно
— Всичко е готово. Навсъкжде прегледахъ.
страшни за сухоземния човъкъ, покорно утихнаха,
Ветрилата еж изнесени.
увърени, че океана иска само да ги сплаши.
— Добре ще е веднага да ги поставимъ. . .
Но все пакъ се стараяха да не го гледатъ,
— Нъма ли да заповъдате да се почака?
тоя побъснълъ, безкраенъ океанъ, който ревъше
— Вие мислите да се почака? . . .
съ непрестаненъ шумъ и бе необикновено красивъ
— Вътъра още позволява да се носятъ подсъ своето страшно величие и мощь.
кжеени горнитъ ветрила, „Воинъ" отлично избег
Барометърътъ падаше. Низки, разпокжсани и
на вълнитъ.
черни облаци бързо се носъха, забулвайки небето.
— Добре. Да почакаме! съгласи се Алексей
Вътърътъ се усилваше.
Ивановичъ
и прибави въпросително; — Може би
Капитанътъ и старшиятъ офицеръ по редъ
привечерь северозападниятъ вътъръ и нещо по
стояха горе. Често се качваше и старшиятъ щурдобно . . . ще утихне.
манъ Иванъ Семеновйчъ. Той напрегнато и строго
Въ гласътъ му имаше нетърпение и нещо
разглеждаше хоризонта, съкашъ недоволенъ отъ
угодническо, съкашъ молеше, щото и старшиятъ
океана и небето, по което нъколко деня вече
офицеръ да се надъва, че нъма да има буря.
слънцето не се показваше и поради това не бе
— Нада ли. Иванъ Семеновйчъ казва, че тукъ
увъренъ въ изчисленията си за местото, кждето
бурите
реватъ съ седмици. . . Та какво, ако се
се намираше „Воинъ".
наложи ще изкараме и буря! „Воинъ" е здравъ
Капитанътъ, Алексей Ивановичъ бъ въ сиоиркорабъ. . . Нема нито най-малка пукнатина. . .
ски кожухъ,***) плъстени обуща и кожена шапка.
— Отлично. . . Хубавъ корабъ, да. Но все
Да не бжде хвърленъ въ океана той се хвана за
пакъ адмирала добре ни нагласи съ това плаване
оградата на мостчето, което силно се люлъеше
и нещо подобно! сърдито каза Алексей Ивано
надъ водата. Капитанътъ уморено гледаше напредъ
вичъ. — Е, азъ ще ида да се стопля и ще опитамъ
безъ увъреность, безъ оня душевенъ подемъ, и
да поспя, а пъкъ Вий гължбче . . . вътрилата за
оная нервна възбуда, които изпитватъ въ оурно
бурята по-рано. . . Все е по-спокойно. . .
време калени моряци.
м
— Не се безпокойте Алексей Ивановичъ. . .
Океанътъ неволно смущаваше Ллексея Ива
Добре си починете! съчувствено каза Артемьевъ.
новича. Той не обичаше силните усещани?I и же
— Каква ти почивка при такова отвратително
лаеше всичко да бжде „благополучно , безъ т
време.
приятности и други такива и на океана както и
И като се обърна къмъ дежурния офицеръ
на брега. Той се боеше отъ ° Т Г 0 В 0 Р Н 0 " Ь ' * Х О и
Алексей Ивановичъ заповъда да го събудятъ ако
рата предъ своята съвесть и предъ началството, и
се случи нещо.
— Пъкъ часовите добре да гледатъ напредъ!
^ ъ
бързоходенъ воененъ корабъ - кръстосвачъ
неочаквано
строго извика той.
отъ вътроходната епоха (б. р.)„„ я я я (б с 1 .
—
Слушамъ!
уверено спокойно отговори Ари•*) Офицеръ, "аправпявашъ п - я „а иораба^б. р0_
адникъ.
—
Бждете
спокоенъ Алексей Ивановичъ!
***) Дълъгъ кожухъ съ голъма яка
вънъ(б. р.}.
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загрижено прибави „мичманчето", като ни наймалко не се обиди отъ свирепия викъ на винаги
мекия и деликатенъ капитанъ.
Младиятъ мичманъ разбра, че на Ялексея
Ивановича се поиска да даде нъкаква заповъдь и
да покаже, че и той може да бжде строгъ кипитанъ.
Алексей Ивановичъ внимателно тръгна по
мостчето и се спре при компаса, кждето стоеше
Яриадникъ. Той каза много любезно, свкашъ да
се извини за своя викъ:
— Я Вие Сергей Василевичъ да бЪхте се
облъкли по-топло, ще замръзнете така въ своята
дрешчица. Ще пратя полушубка. . . Пакъ заповя
дайте да раздадатъ отъ мое име на моряцитъ по
чашка ракия. . . Тю, дяволски вътъръ и ньщо
подобно. . .
Когато Ялексей Ивановичъ слъзе въ своята
отоплена каюта, ординареца Никифоръ свали отъ
капитана сибирския кожухъ и веднага поднесе
увита въ кърпа чаша чай и после шишенце съ
конякъ, Ялексвй Ивановичъ си нале конякъ и поржча да се занесе на мичмана полушубка.
— Струва ми се има и плъстени ботуши.
Занеси ги!
Следъ четири часа, прекарани горе Алексей
Ивановичъ изпитваше необикновено приятно усе
щане на физическо удоволствие отъ топлината.
Той изпи чаша чай и полегна на дивана.
*
Две денонощия вече бурята ревеше. „Воинъ"
- не се предава и се клати, като потръпва и скърца,
съкашъ отъ болка.
Океанътъ цъль побълелъ кипи и реве, немилостивъ и ужасенъ въ своето бъсно, страшно
величие.
Разярените вълни отъ всички страни се на
хвърляха върху кръстосвача да го погълнатъ. Тъ
се втурваха по палубата, но здраво затворенигв
входове не ги пускаха долу; те бъсно се пре
хвърляха презъ нея, презъ носа на кораба и завлъкоха единъ невнимателенъ морякъ, който не
можа да се задържи за опънатото вжже; поме
тоха като трески две лодки и обливаха съ студенъ душъ премръзналите хора.
И вьтъра като че искаше да унищожи кръс
тосвача. Той превиваше върховеть на стожеритъ
и ги поваляше на противната страна.
Презъ тия две денонощия моряцитъ слизаха
долу само да се стоплятъ и да закусятъ сухоеж
бина. После пакъ излизаха горе и се трупаха на
купчини при срЯдниятъ стожеръ, държейки се за
замръзналитъ вжжа.
Потресени, т% още по-силно чувствуваха свое
то нищожество предъ океана, кръстеха се, него
дуваха и не върваха на Ялексея Ивановича,'когато
викаше презъ слуховата тржба насърдчителни думи
на които липсваше увъреность. Сега го осжждаха
и не се стесняваха да проклинатъ явно службата.
Само Яртемьевъ още внушаваше довърие.
Всички виждаха, че презъ тия дни и нощи той
слизаше долу само за нЪколко часа. Останалото
време б%ше горе и б е сжщинскиятъ разпореди
тели Той не губеше присжтствие на духа. Възбуденъ, заледенъ, съ премръзнало лице, отиваше
при моряците, говореше че „Воинъ" отлично из
държа бурята, съветваше по-често да се гръятъ
долу и запов-вда да даватъ три пжти на день по
чаша ракия. Моряците чувствуваха, че старшия
офицерь се грижи за тъхъ безъ да ги съжелява
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и въ негово присжтствие роптанията и проклятията
утихваха.
— Ето на, и азъ ви казвахъ, че нъма защо
да се боите! подмилкваше се тогава корабника
Рижий, бледенъ отъ страхъ. Но сега никой не се
страхуваше отъ него и го наричаха най-голъмъ
страхливецъ. И корабника бързаше да се скрие.
Цели две денонощия на мнозина всъки мигъ
се струваше последенъ.
И все пакъ още имаха надежда.
Старшиятъ офицеръ, и мичманъ Яриадникъ,
и Иванъ Семеновичъ, и доктора не се съмняваха,
че „Воинъ" ще издържи бурята.
— Колко по-лоши бури сме видъли, казваше
Иванъ Семеновичъ.
Той почти не се отдъляше - отъ кърмилното
колело, което шестима моряци държаха и възбудено-сериозенъ, обикновено мълчаливъ на служба,
сега често хвалеше кърмчията Векшинъ.
— Юнакъ„Векша!" Мъничъкъ, а пъкъ смълчакъ! Ето тая, огромната вълна, разсечи. Не се
горедей беловласа. . . Тъй й се пада. Въ д-всно,
по-вече, въ дъсно вземи!
И у Вгкишна преминаваше натрапничавата
мисъль за смъртьта. Той, както и Иванъ Семено
вичъ, мислеше само за едно: да не допуска върху
кръстосвача грамадни вълни.
— Какво величие! Каква мощь! Каква кра
сота ! се провикна дребниятъ докторъ, развълнуванъ отъ възторгъ, като се любуваше на океана,
Свкашъ забравилъ въ тая минута, че сжщия тозъ
океанъ е сжщевременно и стихиенъ звъръ.
— Само здраво се дръжте Феодоръ Феодоровичъ, ще Ви завлече! извика „мичманчето", сжщо
тъй възхитенъ отъ океана.
На третиятъ день бурята като че ли се усили.
„Воинъ" почна да изнемогва въ неравна борба.
Вълнитъ по-често се втурваха и по-дълго се
застояваха на палубата. Носа, заливанъ отъ ГБХЪ,
по-тежко се повдигаше. Кръстосвача не слушаше
кърмилото и безумно се м4таше, съкашъ въ агония.
Въ деветъ" часа сутриньта „мичманчето", ко
гото старшиятъ офицеръ б ъ изпратилъ да види
какъ е водата въ усойника,*) явно развълнуванъ
се изкачи на мостчето.
Капитанътъ, който добросъвестно мръзнеше
тамъ, мълчаливо б ъ предоставилъ на старшиятъ
офицеръ да се разпорежда съ всичко. Затова Яри
адникъ, считайки излишно да доложи най-напредъ
нему, каза на Яртемьева, че водата въ усойника
се увеличава.
— На ПОМПИТЕ! викна въ слуховата тржба
старшиятъ офицеръ.
Безнадежденъ ужасъ обхвана всички. Никой
не мръдна. Смъртьта изглеждаше неминуема.
— На ПОМПИТБ! повтори Яртемьевъ и се за
тече долу.
Вълнитъ едва не го завлъкоха. Моряцитъ- го
задържаха.
— На помпитъ, скоро! Или не желаете да се
спасите — бъсно викаше той.
Яриадникъ бъше вече тукъ и поведе моряцитв.
Следъ ньколко минути ПОМПИТ-Б работъха.
Яртемьевъ се върна на мостчето.
Възбуденъ отъ опасностьта той почувствува
р-вдъкъ душевенъ подемъ и се превърна въ „рицаръ на стража". Той всичко забрави, всичко лично
*) Дъното на кораба (б. р.).
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му се стори толкова нищожно и дребнаво. . . Сега
единственъ той е отговоренъ предъ всички. Той е
длъженъ да ободри и спаси хората. И цълъ е обхванатъ само отъ една мисъль: да се бори до по
следната минута.
Алексей Ивановичъ вече мислено се прости
съ своитв близки. Увъренъ въ смъртьта, покоренъ
на своята участь, той безъ страхъ гледаше близкитЪ вълни и кой знае защо хвърли шубата, която
подхваната отъ вятъра падна въ океана. Той ми
слеше, че требва да изпълни дълга си до край
— да не умре предъ очитъ на -своите хора като
страхливецъ.
Изглеждаше — последнитъ минути настжпваха.
„Воинъ" легна на хълбока си. . . Вълнитъ се
•нахвърляха.
— Сечете главниятъ стожеръ! Сечете юнаци!
високо извика въ слуховата тржба Артемьевъ. И
•самъ бЪше вече при стожера, последванъ отъ
доктора, старшиятъ щурманъ и неколцина моряци.
Няколко удара на брадвата и стожера падна
задъ стената.
Кръстосвача се изправи. . . Всички погледи се
насочиха къмъ Артемьева като къмъ спаситель.
ПомпитЪ работъха . . . нагряваха парните
:котли. . .
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Отчаянието се сменяваше съ надежда, надеж
дата съ отчаяние... „Воинъ" още се мъташе върху
вълните.
Бурята утихваше... Но положението на „Воинъ"
беше отчаяно. . . Водата не намаляваше, въпреки
усилената работа на помпите. Напротивъ, постепено се увеличаваше.
Още четири часа и водата ще зал^е кръс
тосвача.
Почнаха да стрелятъ съ орждията, съобща
вайки за нещастието.
Тъй минаха два часа. Никой вече нямаше
надежда. Моряците захвърлиха помпите и се по
катериха по стожерите. . .
— Корабъ! внезапно извика н-вкой.
На кръстосвача се раздаде „ура".
Ср^щу „Воинъ" летеше, съ вдигнати ветрила
тристожеренъ тумбестъ китоловецъ съ американско
знаме.
На „Воинъ" се кръсгвха. НЪкои плачнха. Два
ма младички моряци безумно се смаеха.
Следъ единъ часъ всички загиващи бъха на
китоловеца. И веднага щомъ последниятъ отмина,
„Воинъ" потъна въ океана.
Превела отъ р у с к и : Кепова.

ЗЗ^СССССССССКССХССССССССС

СССЗЗСССССЕСХГ

Хр. Станчевъ

ПЛОВДИВСКЙТЪ СЪСТЕЗАНИЯ НА ВОДА
На 14 юний тази година Пловдивския клонъ
отъ Българския Народенъ Морски Сговоръ, съвме
стно съ Речния скаутски легионъ, Легиона на Плов
дивската търговска гимназия, Французкия колежъ,
Мжжката гимназия и Столарското училище, — уреди
въ езерото при градината „Царь-Симеонъ" първитъ
въ града презъ тази година състезания по пла
ване и гребане.
Главната цель на тъзи състезания б-Ьше да се
провери какви успехи еж постигнали легионерите
чрезъ досегашната тренировка по отношение на
издържливость, време, ержчность, по естетика на
гребането и по спазване на дисциплината. Независимо отъ това, преследваше се цельта,
-чрезъ съпоставяне на отделните легионерски групи
да се види разликата въ постигнатите успехи по
отделно, да имъ се даде възможность едни други
да видятъ слабит-Ь си страни и приемущества, та
по пжтя на благородното съревнование да може
•бждещата имъ дейность по спорта да бжде поста
вена на по-добри начала и да се направи необходимиятъ технически и организационенъ напредъкъ,
както по отношение на тренитовката, така и по
•отношение изпълнението на поставените задачи
•при състезанията.
Само по този пжть легиона на клона ще
може да се издигне на нуждната висота и ще моя<е
съ право да вземе участие въ по-големи с ъ с т е з а "
ния и съ по напреднали въ техническо отношение
легиони.
„_,
Най-сетне целеше се да се Дем° нст Р"Р а " Р * ^
•гражданството постигнатия успЪхъ на физичен
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развитие чрезъ спорта гребане и плаване, както да
имъ се създаде една приятна и естетична наслада съ
която, като привикнатъ, да станатъ по драговолни
посетители на устройваните увеселения отъ Мор
ския Сговоръ и по редовни посетители на езерото.
Състезанието започна въ 6 и 15 минути и се
изпълни при следната програма:
1) Дефилиране съ всички лодки влачени на
боксиръ.
2) Фигури съ лодки русалки.
3) Показване фигури съ лодки шесторки съ
всички команди по гребане.
4) Гребане съ лодки русалки на 1500 м. 1-ва
награда — Георги Михайловъ и Петръ Семизовъ
(2 м. и 42 сек.). Н-ра — Методи БЪлковъ и Петръ
Цанковъ (3 м. и 26 сек.).
5) Свободно плаване на бързина 150 м. 1-ва
награда Стефанъ Петровъ (2 м. и 19 сек.), Ив. Пауновъ (2 м. и 20 сек.).
6) Гребане съ лодки шесторки 2000 м. 1-ва
награда — треньори (2 м.).
7) Състезание съ шесторки на 25ОО м. между
Търговската гимназия (юнашка група) срещу юнашка
група свободни. 1-ва награда Търговска гимназия
(9 м. и 13 сек.) — юноши (9 м. и 19 сек.). П-ра
група — сжщи надбягвания — Скаутския ръченъ
легионъ срещу Мжжката гимназия. Скаутитъ взеха
разстоянието за 10 м. и 24 сек., а Мжжката гим
назия за 10 «. и 6 сек., Ш-та група — Французкия
колежъ срещу Мжжка гимназия съ учителя Мироновъ. Колежа взе разстоянието за 10 м. и 25 сек.,
Мжжката гимназия за 10 м. и 7 сек.
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8) Столарското училище взе разстоянието 25ОО
м. съ шесторка за 10 м. и 36 сек.
9) Детско гребане съ лодки русалки на 500 м.:
Марко Н. Шиваровъ и Кънчо Чамовъ (1 м. и 15 сек.)
Н-ра детска група сжщото разстояние — Викторъ
Гавраиловъ и Григоръ Митковъ (1 м. и 33 сек.).
10) Надбягване съ лодки русалки по единично

:ГОД. VIII. БР.7

прави на 500 м.: 1-ва награда^Петръ Семизовъ (1 м.
40 сек.) П-ра — М. Маеръ (2 м. и 5 сек.).
11) Плаване на издръжливости 500 м.: 1-ва
награда Петровъ Стефанъ (4 м. и 57 сек.), П-ра на
града Михаилъ Топаловъ (5 м. и 5 сек.),
На победителитъ се раздадоха награди на об
ща стойность 2000 лв.

..ЗВтеаЙЯ^ЙЙйв '

\*\. *.>; ?ЩЮ'
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Изъ състезанията на Варненския морски спортенъ пегионъ на 16. VIII. 1931 год.: 1. Началния моментъ на състезанието
надбвгване съ лодки двойки; 2. Пристигане на надбЪгващитъ се лодки двойки; 3. Състезание въ скачане.
Фот. Ст. Цаневъ, Варна 1931 г»
Инженеръ Пр. Пампуловъ.
•
•

ПРОБНИТ-Б СЪСТЕЗННИЯ НА ВЛРНЕНСКИЯ СПОРТЕНЪ ЛЕГИОНЪ НЛ 16 ЛВГУСТЪ 1931 ГОД.
Тая година на легионитъ при клоновете на
Б. Н. М. С. предстоеше особенна работа, а именно:
1) Да подготвятъ силитъ си за състезанията
на Б. Н. М. С , които предстоеше да станатъ на 22.
и 23. августъ т. г. въ гр. Русе и
2) Да добиятъ максимални постижения за да
се избератъ измежду легионеритъ на клона по-вече
души за участници въ Балканиядата.
За постигане на горнитв цели ржководителитъ
на Варненския спортенъ легионъ, при особеннитъ
грижи и на ц-влото Управително тъло на клона,
още съ започване на пролътьта, започнаха своята
работа.
Деньтъ 16. августъ бъ отреденъ за пробнитъ
състезания въ всички легиони на клоновете на
мастна почва. Варненскиятъ легионъ произведе
своитъ такива въ басейна на Варненското приста
нище. За всички видове състезания бъха поставени
специални вехи на съответните разстояния въ са
мия басеинъ. Журито бъше на намиращиятъ се до
кея рибарски корабъ „Рибарь".
Състезанията будъха голъмъ интересъ не само
между легионерите, но и между гражданството,
което въ уречениятъ часъ се бъ събрало на кея,
по вълнолома и на намиращитъ се въ пристани
щето търговски кораби и частни лодки.
Резултатите, които се добиха при това състе
зание еж следните:
I. З а п л а в а н и я т а :
1.'Свободно плаване на разстояние 100 метра:

а) Т. Медникаровъ отъ гр. „Пиратъ" за 1 м. 49 с.
б) И. Пеневъ отъ групата „Перунъ" за 1 м. 52 с.

в) Д. Чекендовъ отъ груп. „Пиратъ" за 2 м. 4 с.
ПървенецъТ. Медникаровъ отъ груп. „Пиратъ".
2. Свободно плаване на разстояние 470 метра:
а) Т. Медникаровъ отъ гр. „Пиратъ" за 8 м. 45 с.
б) И. Фесчиевъ отъ груп. „Пиратъ" за 10 м. 4 Зс.
Първенецъ Т. Медникаровъ отъ груп. „Пиратъ".
3. Свободно плаване на разстояние 1509 метра:
а) П. Милановъ отъ груп. „Сварогъ" за 34 м. 12 с.
б) Н. Стефановъ отъ гр. „Перунъ" за 40 м. 00 с.
Първенецъ П. Милановъ отъ груп. „Сварогъ".
II. З а г р е б а н и я т а :
1. За младежи — групово гребане съ лодки 8-ки съ 8 ;
гребци на разстояние 2000 метра.
а) Група „Сварогъ" (младежи) за 11 м. Зб.б с.
Първенецъ група „Сварогъ".
2. За юноши — групово гребане съ лодки 8-ки съ
4 гребци на разстояние 1000 метра:
а) Група „Пиратъ" за — 5 мин. 41.4 сек.
б) Група „Слава" за — 5 мин. 45*5 сек.
в) Група „Перунъ" за — 5 мин. 52.4 сек.
Първенецъ група „Пиратъ".
3. За юноши — групово гребане съ лодки 2-ки на
разстояние 500 метра:
а) Група „Слава" за — 4 мин. 35 сек.
б) Група „Пиратъ" за — 4 мин. 40 сек.
в) Група „Перунъ" — не довърши до край.
Първенецъ група „Слава".
4. За юноши — групово гребане съ лодки „Русалки"
на разстояние 470 метра:
а) Група „Слава" за — 3 м. 29 сек.
б) Група „Пиратъ" — не довърши до край.
Първенецъ група „Слава".
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III. За скачанията:
М-БСТО безъ засилване отъ височина
3 и 5 метра:
а) Кирилъ Русевъ отъ групата „Слава" 5 точки.
б) В. Бостанджиевъ отъ група „Сварогъ" 6 т.
в) Б. Костовъ отъ група „Пиратъ" 5.6 точки.
г) Я. Копринковъ отъ груп, „Слава" 4.2 точки.
д) Д. Чекендовъ отъ групата „Пиратъ" 3.5 точки.
Първенецъ Д. Бостанджиевъ отъ гр. „Сварогъ".
1. Скачане отъ

2. Скачане съ засилване отъ височина 3 и 5 метра:

а) К. Русевъ отъ групата „Слава" 5.3 точки.
б) В. Бостанджиевъ отъ гр. „Сварогъ" 5.6 точки.
в) Б. Костовъ отъ групата „Пиратъ" 6 точки.
г) Я. Копринковъ отъ групата „Слава" 4 точки.
д) Д. Чекендовъ отъ групата „Пиратъ" 4 точки.
Първенецъ Б. Костовъ отъ групата „Пиратъ".
3. Комбиниранъ скокъ.

а) К. Русевъ отъ групата „Слава" 5.5 точки.
б) В. Бостанджиевъ отъ гр. „Сварогъ" 6 точки.
в) Б. Костовъ отъ групата „Пиратъ" 5.8 точки.
г) Я. Копринковъ отъ групата „Слава" 3.3 точки.
д) Д. Чекендовъ отъ груп. „Пиратъ" 3.8 точки.
Първенецъ В. Бостанджиевъ отъ гр. „Сварогъ".
4. Смъртенъ снокъ.
Участие взеха: Кирилъ Русевъ, Владимиръ
Бостанджиевъ, Богданъ Костовъ и Янко Коприн
ковъ, обаче поради лошите условия за скачане и
опасность за скачащите, резултатите отъ него не
<е вземаха подъ внимание при общата оценка.
Първенецъ общо по скачанията — Владимиръ
Бостанджиевъ отъ групата „Сварогъ", (17.6 точки),
втори Богданъ Костовъ отъ групата „Пиратъ" (17.4
точки) трети Кирилъ Русевъ отъ „Слава" (15.8
точки).
Ако сравнимъ добитите резултати отъ това
състезание съ тия отъ миналогодишните такива,
станали на 28. Септемврий 1930 год., ще видимъ,
че въ подготовката на Варненските легионери,
както въ гребането, така и въ плаването има единъ
напредъкъ. До като въ миналогодишното състеза
ние групата „Пиратъ" съ 8 гребци въ лодката и
единъ кърмчия взема разстоянието 1000 метра за
5 м. и 46.3 секунди, тази година сжщата група съ
сжщата лодка и само съ 4 гребци и 1 кърмчия
при сжщит-в условия, взема това разтояние за 5
•.мин. и 41.4 секунди т. е. съ 4.9 секунди по-малко.
Сжщо така и въ областьта на плаването има
Инженеръ Пр. Пампуловъ.

^ЪСТЕЗВШЯТКШЖДУ

ЛЕГИОНИТЪ нл Б. н.

Традиционните годишни състезания М Л Ж г У
легионите на отделните клонове при Б. Н. М. <-.,
тази година, по покана на Управителното тЪло на
Русенския клонъ и решение на Главното Управи
телно тъло на Б. Н. М. С, станаха въ гр. Русе - на
Дунава. Т Б имаха за цель освенъ да се провъри
подготовката и дисциплината на легионите, но още
и да се избератъ измежду легионерите отъ всички
легиони най-добрите плувци и скакачи, които да
се явятъ като националенъ тимъ на България въ
предстояща балканияда въ София на 3. и 4. октомврий т. г. за да се сьстезаватъ съ националните
тимове на нашите съседи Югославия, Ромъния,
Турция и Гърция.
На 21. августъ въ 181/2 часа всички легионери
представители на легионите при клоновете беха
построени на площада Длександъръ 'I, предъ Ок-
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напредъкъ. До като въ миналото състезание първенецъть Петъръ Милановъ отъ групата „Саварогъ" взема разтоянието 600 метра за 15 мин. 21
сек. т. е. изминаваше разтоянието 10 метра за 15.35
сек., днесъ при това състезание първенеца за кжсо
разтояние Тодоръ Медникаровъ взема : при разтоя
ние 100 метра — 10 м. за 10.9 сек., а при разтоя
ние 470 метра — 10 метра за 11.17 сек. т. е. съ
4.45 сек. съответно 4.18 сек. по-малко за всъки 10
метра разтояние, а сжщия първенецъ по дълго пла
ване Петъръ Милановъ, при разтояние 1500 метра,
взема 10 метра за 13.63 секунди. Ето отъ тия нъколко данни проличава *сно успъха въ подготов
ката на легионерите отъ Варненския спортенъ ле
гионъ и успешната работа на неговите ръководи
тели. Пожелаваме отъ все сърдце все по-добри и
по-добри постижения.
Недъзи при с ъ с т е з а н и е т о :
1. Неточность въ започването — обявено, че
почва въ 9 часа, а започна въ 9 часа и 30 минути.
2. Неразпоредителность.
а) Състезаващите се легионери, а сжщо и
останалите нъмаха определено место.
б) Местата предназначени . за публиката не
бъха подредени за да дадътъ възможность на еж
илата свободно и спокойно да наблюдава състеза
нията.
3. Недостатъчна организация.
а) Цълата работа б е оставена да върши единъ
отъ ржководителитъ, а останалитъ такива, въпреки
приежетвието си, бъха само зрители. Добре и на
ложително е ржководящия състезанията да бжде
освободенъ отъ всъкакви други грижи около съ
стезанията за да може спокойно да г# ржководи
безъ да му се отвлича вниманието по*"страничните
грижи.
б) Наредъ съ задачата да се види подготов
ката на легионерите, състезанията можеха ла дадатъ и значителенъ приходъ за легиона. Въ това
направление отъ страна на организаторите много
малко се направи.
Тия наши нъколко бележки нека не се взематъ като упрекъ; ний не упрекваме, а посочваме
недъзите, които требва да се отстраняватъ въ бждещата работа за да добиятъ състезанията оня
видъ, какъвто тъ тръбва да иматъ.
Варна, августъ 1931 год.

М. С. ВЪ ГР. РУСЕ НЛ 22. и 23. ЛВГУСТЪ 1931 ГОД.
ржжното Управление за да бждатъ представени на
председателя на Главното Управително Тъло, въ
следния съставъ:
Отъ Бургаския морски спортенъ легионъ 13 души
отъ Варненския
„
„
„
13 „
отъ Видинския
„
„
„ 1 3
огъ Пловдивския „
„
12
отъ Русенския
„
.,
.,
18 „
отъ Търновския „
„
„ 1 3
„
съ респективнитъ главатари: Янаки Каролевъ, Димитъръ Капитановъ, Свътославъ Цековъ, Иванъ
Пауновъ, Георги Недковъ и Стефанъ Дечковъ.
Следъ проверката на легионерите отъ Глав
ния ржководитель на водния спортъ при Глав.
Управ. Тепо се зададе и председателя на Главното
Управително Тело на Б. Н. М. С. г-нъ Петъръ Стояновъ, придруженъ отъ главния секретаръ на Б. Н.
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М. С. кап. II р. о. з. Георги Славяновъ и управител
ното твло на Русенския клонъ, начело съ предсе
дателя му г-нъ Оджаковъ. Подъ звуците на воен
ната музика стана посрещането на председателя, ко
муто главния ржководитель рапортува за числото и
състоянието на пристигналите легионери. Следъ
като председательтъ поздрави представителите на
отд-влнитъ легиони по отдълно, държа общо прочувствено слово въ което изтъкна значението на
техното идване въ Русе и това въобще на вод
ния спортъ. Громко „Ура" за здравето на нашия
върховенъ покровитель Негово Величество ЦарьБорисъ 111, любимата наша Царица Иоанна и за успъха на организацията биде отзвукъ на тия негови
прочуствени слова.
Веднага следъ това въ стройни редове, подъ
такта на музиката, стана манифестацията изъ града
по улица Александровска, начело на която вървеха
председателя и главния секретарь на Г. У. Т., упра
вителното гвло на русенския клонъ и знамето на
сжщия. На връщане челната колона съ председа
теля застана предъ сладкарница „Тетевенъ" покрай
която легионеритъ отъ всички легиони по отдълно
минаха церемониаленъ маршъ. Всичко това по
вдигна още по-вече духа на спортистите и обърна
вниманието на Русенското гражданство върху състе
занията на Б. Н. М. С. на другия день, вънъ отъ
афишната и пресова пропаганда. Следъ манифеста
цията изъ града легионитъ се прибраха за да отпочинатъ за сериозната работа, която имъ пред
стоеше на другия день.
Програмата на състезанията беше следната:
На 22. августъ (сжбота).
1. За младежи и юноши. Плаване на гръбъ
по течението*на растояние 100 м.
2. За младежи и юноши. Плаване на гръбъ
по течението на растояние 500 м.
3. За младежи и юноши. Плаване на гърди
по течението на растояние 100 м.
4. За младежи и юноши. Свободно плаване
по течението на растояние 100 м.
5. За младежи и юноши. Свободно плаване
по течението на растояние 400 м.
6. За младежи и юноши. Свододно плаване
по течението на растояние 1500 м.
7. За юноши. Гребане съ лодки- двойки на
растояние 500 м.(250 м. срещу течението и 250 м.
по него),На 23. августъ (недЪля).
1. За юноши и младежи. Скачане отъ место
съ двата крака.
2. За юноши и младежи. Засилване и скачане
съ двата крака.
3. За юноши и младежи. Засилване и скачане
съ едина кракъ.
. 4. За юноши и младежи. Смъртенъ скокъ.
5. За юноши и младежи. Свободно плаване
по течението на разтояние ]5ОО м.
6. За юноши. Гребане съ лодки 4-ки на рас
тояние 1000 м. (500 м. срещу течението и 500 м.
по него).
7. За младежи. Гребане съ лодки четворки
на растояние 2000 м. (1000 м. срещу течението и
1ООО м. по него).
8. За юноши. Гребане съ лодки русалки на
растояние 500 м. (250 м. срещу течението и 250 м.
по него).
9. За дами. Гребане съ лодки русалки на раз
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стояние 500 м. (250 м. срещу течението и 250 м..
по него).
Журито се състоеше отъ 4 души, а именно:
1) Кап. II р. о. з. Славяновъ Георги — главенъ секретарь на Б. Н. М. С.
2) Инженеръ В. Панчевъ — Началникъ Русен
ското пристанище.
3) Г-нъ В. Димитровъ — учитель — Председатель на д-во „Юнакъ".
4. Инженеръ Пр. Пампуловъ — Главенъ ржководитель на водния спортъ при Г. У. Т.
Състезанията въ сжбота 22. августъ започнаха
вместо въ 6 часа сутриньта — въ 8 часа, защото
водата преди изгревъ слънце бъ много студена.
Още отъ рано сутриньта оная часть отъ пристани
щето., гдето се произвеждаха състезанията, биде
оживена. Въпреки ранния часъ на започване, пуб
лика имаше. Състезанията започнаха и следваха
точно споредъ реда въ програмата.
Резултатитъ отъ тъхъ еж следнитЬ:
1. За плаване на гръбъ по течението на разстоя
ние 103 м.
I Тодоръ Медникаровъ отъ Варна — за 52 сек.
II Лнгелъ Василевъ отъ Русе — за 52*1 сек.
III Иванъ Пачеджиевъ отъ Бургасъ — за 54 сек.
2. За плаване на гръбъ по течението на разстоя
ние 533 м.
I Т. Медникаровъ отъ Варна—за 5 м. И ' 2 сек.
II П. Милановъ отъ Варна — за 5 м. 19'5 сек.
III М. Керемедчиевъ отъ Бургасъ—за5 м. 21 сек..
3. За плаване на гърди по течението на разстоя
ние 100 м.
I Илия Маревъ отъ Търново — за 53 сек.
II К. Димитровъ отъ Пловдивъ — за 53*5 сек.
III Стефанъ Дечковъ отъ Търново — за 57*1 сек..
4. За свободно плаване по течението на разстоя
ние 100 м.
I Кирилъ Блажевъ отъ Видинъ — за 45*6 сек..
Н Илия Маревъ отъ Търново — за 45"8 сек.
III Траянъ Ангеловъ отъ Видинъ— за 47 сек!
5. За свободно плаване по течението на разстоя
ние 400 м.
I Петъръ Милановъ отъ Варна — за 3 м. 50 сек
II Т. Медникаровъ отъ Варна — за 3 м. 52 сек'
III X. Георгиевъ отъ Бургасъ — за 3 м. 52-5 сек]
6. За свободно плаване по течението на разстоя
ние 1500 м.
I Петъръ Милановъ отъ Варна — за 13 м. 23 сек.
II Т. Медникаровъ отъ Варна—за 12 м. 23'2 сек.
Ш Георги Недковъ отъ Русе — за 13 м. 49 сек.
7. За гребане съ лодки двойки на разстояние 500
м. (250 м. срещу и 250 по течението).
I Видинъ съ кърмчия СвЪтославъ Цековъ и
гребци: Боянъ Ангеловъ и Станой Станковъ за
4 м. 50 сек.
II Варна съ кърмчия Дим. Капитановъ и греб
ци: Кирилъ^Ковачевъ и Благой ДавидовЪ — за4 м. 53 сек.
III Търново съ кърмчия Стефанъ Пенчевъ и
гребци : Боянъ Филевъ и Стефанъ Дечковъ — за 5 м8. За скачане отъ мъсто съ двата крака.
I В. Бостанджиевъ отъ Варна съ 6 точки.
II Минчо Ивановъ отъ Русе съ 3 точки.
III Ангелъ Герджиковъ отъ Русе съ 1 точка^
9. За скачане съ засилване съ двата крака.
I Владимиръ Бостанджиевъ отъ Варна съ 6точки.
х
II Минчо Ивановъ отъ Русе съ 3 точки.
III Василъ Ябаджиевъ отъ Русе съ 1 точка..

-Ь^ЬА...».,!!,,,.

п».^а..ии.,1г.^к.ьнпл.

и

^ . ,щ. а д г.-льжд» Л Ш И У Ь И И . Н,, Б. Н. ,-. «..

ШМФ1_М^,
. и 12. Пристигане на лодкигЪ чегвзркн оть сьзтазшяего из гр*батз нч 1033 мггрг; 2. Вь с т ч и а а е п о а ; > * и на т р е п з д и з . т я на Б. Н . М. С. ; 3. НаграднтЬ; 4. С у р ; 5. Вараеаци; 6. Видинци; 7. Пловдивци; 8. Търновци; 0. Пугдше на ш у в т г Ь д з п и го 31 с в и щ п п п в а н г 103 магра; 10. Пристигане на илугцигЬ о п . пла
на гърди на разстояние 100 метра; П . Тръгване нх лзткнтЬ четворки за надЗЬгвааз и г р е З т з нд р д ю г о ш н ; 203) мегра; 14. Скачане огь височина 5 метра м^яъ.
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I Василъ А б а д ж и е в ъ о т ъ Русе с ъ 6 точки.
И Василъ Петровъ о т ъ П л о в д и в ъ с ъ 3 точки.
III Асенъ Кабакчиевъ о т ъ Видинъ с ъ 1 точка.

II Варна — с ъ кърмчия Д. Капитановъ и г р е б '
ц и : Л ю б е н ъ Доневъ, Б о г о м и р ъ Алексиевъ, С т о я н ъ
Д о б р е в ъ и Иванъ Костовъ за 14 м. 59 - 2 сек.
III Русе — с ъ кърмчия Никола А л е к с и е в ъ и
г р е б ц и : Георги Господиновъ, С т е ф а н ъ Б у л а т о в ъ г .
К и р и л ъ Д ж а м б а з о в ъ и Илия Антоновъ за 15 м. 6*1 сек.
IV Видинъ — с ъ кърмчия С в ъ т о с л а в ъ Ц е к о в ъ
и гребци : Асенъ Дамяновъ, П е т ъ р ъ Д о н ч е в ъ , Алек
с а н д ъ р ъ Вачевъ и Станой Станковъ за 15 м. 50 сек.

12. За гребане съ лодки 4-ки на разстояние 1030 м.
(500 м. срещу течението и 503 м. по него) за юноши.

14. Гребане съ лодки „Русалки" на разстояние 500 м.~
(250 срещу течението и 250 тч. по него) за юноши.

I Русе — с ъ кърмчия П е т ъ р ъ Мирчевъ и
г р е б ц и : А л е к с а н д ъ р ъ Богдановъ, Михаилъ Пашевъ,
П е т ъ р ъ Марковъ и Т о д о р ъ Куюмджиевъ за 6 м.
21 сек.
II Видинъ — с ъ кърмчия Свътославъ Ц е к о в ъ
и г р е б ц и : Б о я н ъ Анг.еловъ, П е т ъ р ъ Дончевъ, Алек
си Ивановъ и Станой Станковъ за 6 м. 41 сек. •
III Търново — с ъ кърмчия С т е ф а н ъ Тенекедж и е в ъ и г р е б ц и : Иванъ Геновъ, Пенчо Христовъ,
Илия Маревъ и Иванъ Ф и л е в ъ за 7 м. 7'8 сек.
IV Варна — с ъ кърмчия Д и м и т ъ р ъ Капитановъ
и г р е б ц и : Антонъ Антоновъ, К и р и л ъ Ковачевъ,
Благой Д а в и д о в ъ и Б о р и с ъ Ковачевъ за 7 м. 11 сек.
13. За гребане съ лодка 4-ка на разстояние 1030 м.
(1003 м. срещу течението и 1033 м. по него) за младежи.

I Русе — с ъ г р е б ц и : Велиславъ Б о й ч е в ъ н
Юрданъ Видевъ за 3 м. 27 сек.
II Пловдивъ — с ъ г р е б ц и : Вилхелмъ Майеръи Петко Семизовъ за 3 м. 34*2 сек.
III Варна — с ъ г р е б ц и : Иванъ К с с т о в ъ и Ки
р и л ъ Ковачевъ за 3 м. 38 - 2 сек.

10. За скачане съ засилване съ едина кракъ.
I В. Б о с т а н д ж и е в ъ о т ъ Варна с ъ б точки.
II Василъ А б а д ж и е в ъ о т ъ Русе с ъ 3 точки.
III Минчо ИваноВъ о т ъ Русе с ъ 1 точка.
11. За смъртенъ скокъ.

I Б у р г а с ъ — съ кърмчия Янаки Кириловъ и
г р е б ц и : Антонъ Коларовъ, Василъ Карастояновъ,
Никола Минковъ и Маню Пехливановъ за 14 м.
38-4 сек.

15. Гребане съ лодки „Русалки" на разстояние 500 м.
(250 срещу течението и 253 м. по него) за дами.
Взе участие само Търново с ъ г р е б ц и : л е г и о неркитъ Милка Марева и Надя Лпостолова, които
взеха растоянието за 8 м. 4 сек.
Въ това състезание взеха участие б е з ъ право
на класиране и награда и 2 любителки о т ъ Р у с е :
Янка Петрова и Надежда Унуджиева, които взехас ж щ о т о растояние за 6 м. 11.4 сек.
Така по д о б и т и т е резултати в ъ състезанията,.
л е г и о н и т ъ съгласно новия правилникъ за класира
нето добиватъ следната к л а с а ц и я :
I. За плаване.
Плаване
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III. За скачане.
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Общиятъ резултатъ пъкъ за първенство ще се види
отъ следната таблица:

3

10

—

13

Пети

33

12

18

63

Първи

Видинъ

7

16~

1

24

Трети

Пловдивъ

3

3

3

9

Шести

1

Бургасъ

2

Варна

3
4
5

Русе

6

Търново

4

18

18

40

Втори

10

10

-

20

Четвърти

ге легиони д обиятъ по р . вно число
Забеле» к а : Когато ;
точки за отлт^лнигв видове състезания или яа класа! ията по Слщ1Я уСНЪ\ХЪ,
за първи се емвта оня, който има по-вече първи н Агради.

Възъ основа на общия успъхъ, легионътъ на
Варненския клонъ отъ Българскиятъ Народенъ Мор
ски Сговоръ се класира за първенецъ носитель за
1931/1932 год. на Почетната награда отъ Негово
Величество Царя — Върховниятъ покровитель на
Б. Н. М. С.
Сжщиятъ легионъ се класира и за първенецъ
ло плаване и носитель за 1931 '1932 год. на купата
на града Ломъ, подарена отъ Ломската община за
тоя случай.
Легионътъ на русенския клонъ се класира за
първенецъ по гребане за 1931'1932 година.
Легионътъ на варненския клонъ се класира за
първенецъ по скачане за 1931/1922 година.
Следъ свършване състезанията и следъ малко
почивка стана раздаването на наградите. За цельта
легионитъ бидоха построени на плаца предъ при
станищното управление, гдето председательтъ следъ
като благодари на легионерите за показаното
усърдие и съревнование при изнасяне състезанията
и имъ даде напжтетвени слова за бждещитъ състе
зания и следъ като се прочете добитиятъ резул
татъ, започна съ раздаване наградите по реда на
състезанията, а именно:
1. На Варненския спортенъ легионъ — за пър
венство—почетната награда отъ Н. Величество Царя.
2. На Варненския спортенъ легионъ — за
първенство по плаване — купата на града Ломъ.
3. На Тодоръ Медникаровъ. отъ Варна — една
бронзова котвичка на поставка подарена отъ Мор.
Пол. Служба—Варна — за- плаване на гръбъ 100 м.
4. На Тодоръ Медникаровъ отъ Варна — една
позлатена кутия за цигари подарена отъ Управ.
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Тъло на Русен. клонъ —за плаване на гръбъ 500 м.
5. На Илия Маревъ — отъ Търново — една
бронзова котвичка на поставка подарена отъ Мор.
Полиц. Служба—Варна-за плаване на гърди 100 м.
6. На Кирилъ Блажевъ отъ Видинъ — единъ
часовникъ календаръ — подаренъ отъ Управ. Тъло
на Русенския клонъ
за свободно плаване 100 м.
7. На Петъръ Милановъ отъ Варна — една
статуя плувецъ — подарена отъ Управ. Тъло на
Русенския клонъ за свободно плаване 400 м.
8. На Петъръ Милановъ отъ Варна — една
статуя гребецъ — подарена отъ Глав. Управ. Тъло
— за свободно плаване на 1500 м.
9. На Видинския спортенъ легионъ — една
статуя гребецъ — подарена отъ дунавската Полиц.
Служба — за гребане съ двойки на 500 м.
10. На Русенския спортенъ легионъ
една
статуя гребецъ — подарена отъ Управ. Тъло на
Русенския клонъ — за гребане съ четворки на
растояние 1000 м.
11. На Бургаския спортенъ легионъ - една
статуя лодка Русалка — подарена отъ Глав. Управ.
Тъло — за гребане съ 4-ки на растояние 2000 м.
12. На Русенския спортенъ легионъ — единъ
часовникъ за маса — подаренъ отъ Управ. Тъло
на Русенския клонъ - за гребане съ русалка на
растояние 500 м.
13. На Милка Марева и Надя Япостолова отъ
Търново — по една златна гривна, подарени отъ
Управ. Тъло на Русенския клонъ — за гребане съ
русалка на растояние 500 м.
14. На Владимиръ Бостанджиевъ отъ Варна
— една статуя плувецъ подарена отъ Управ. Тъло
на Русенския клонъ — за скачане отъ мъсто с ъ
двата крака.
15. На Владимиръ Бостанджиевъ отъ Варна,
една статуя гребецъ подарена отъ Дунав. Полиц.
Служба — за скачане съ засилване съ двата крака.
16. На Владимиръ Бостанджиевъ отъ Варна,
една статуя гребецъ подарена отъ Управ. Тело на
Русенския клонъ — за скачане съ засилване съ
едина кракъ.
17. На Василъ Дбаджиевъ отъ Русе, една
сребърна табакера отъ Управ. Тъло на Русенския
клонъ — за отличенъ смъртенъ скокъ.
По нямане мъсто въ настоящата книжка пре
ценката въ подготовката на легионеритъ отъ раз
личните клонове на Б. Н. М. С, а сжщо и впеча
тленията отъ сжщитъ презъ време на състеза
нията, както и насоката въ бждещата дейность на
клоновете по отношение организацията и подго
товката на легионеритъ въ ТЪХНИГБ легиони, ще
дадемъ въ друга книжка.
Варна, аагустъ 1931 г.

ЦШРИТ* НА ПЛОВДИВСКАТА
ТЮТЮНЕВИ ФЯБРИКЯ

= „ИЕВСКИ , 4 =
еж единственитв, които държатъ рекордъ по ароматичность и съставляватъ неза
менимо удоволствие за
вевки пушачъ.
5->
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И З Ъ ЖИВОТИ И ДЕЙНОСТЬТЯ НД БЪЛГДРСКИЯ НДРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.
Г. У. Т. По случай праздника на Б. Н. М. С.
— 19. августъ — „Преображение Господне" — бъха
разменени следните поздравления между Върхов
ния покровитель на организацията ни — Н. В. Царя
и председателя:
„Петъръ Стояновъ, председатель на Българ.
Нар. Морски Сговоръ — Варна.
Отъ името на Царицата и отъ мое име благо
даря най-сърдечно Вамъ и на Българския Народенъ Морски Сговоръ за изказаните ни любезни
поздрави по случай праздника Ви, като пожелавамъ, все по гол-вмо преуспяване на морската идея.
Царьтъ".
„Негово Величество Царя, Двореца, София.
По случай праздника на Българския Народенъ
Морски Сговоръ спомняме си. за Ваше Величество
любимия ни върховенъ покровитель, като изпра
щаме Вамъ и на любимата ни Царица хиляди сър
дечни поздрави и благопожелания за дълго и ща
стливо царуване за благото на Родината и преуспя
ване на морската идея.
Председатель Петъръ Стояновъ".
Презъ летния сезонъ Г. У. Т. устрои 3 ек
скурзии до Цариградъ и обратно съ парахода на
Б. Т. П-но Д-во — „България". Г. У. Т. беше по
канено и взе участие съ свои групи и въ други две
екскурзии до Цариградъ и обратно, устроени, отъ
Б. Т. П-но Д-во съ параходите „Бургазъ" и „Фердинандъ", които престояваха по 3 дни въ Цари
градъ и довеждаха обратно екскурзиянтитв. Тъй
като се явиха доста чужденци—летовници, желающи да посетятъ Цариградъ съ нашит ъ- екскурзии,
Г. У. Т. направи постжпки и усптз да издействува
чрезъ съответнигв легации, да се издаватъ групови
паспорти на летовници, чехи, поляци и унгарци, ако
посещаватъ Цариградъ съ нашигЬ екскурзии.
Като пръвъ опитъ презъ този сезонъ отъ това
право се възползуваха група чехски летовници. Г.
У. Т. прави усилия да уреди екскурзиите по начинъ
такъвъ, че чужденците да нтзматъ никакви грижи
по формалностите съ паспортите у насъ и въ Ца
риградъ.
Отъ 17. юлий до 21. августъ съ 5 екскурзии
еж били изпратени 192 екскурзиянти на Б. Н. М. С ,
отъ които български поданици 140 и 52 чужди
поданици.
Г. У. Т. покани клуба- на българските писа
телки отъ София да устроятъ литературно четение
на собствени произведения въ връзка съ морето въ
Варна. За цельта имъ беше издействувана без
платна квартира въ училището за Глухо-нтзми въ
Варна. На поканата на Г. У. Т. се отзоваха след
ните писателки: Евгения Марсъ, Дора Габе, Р. Северина, Магда Минева, Санда Йовчева, Мери Грубешлиева, Калина-Малина, Люба Касжрова и Въра
Бояджиева. Тъ пристигнаха въ Варна на 8 августъ,
а на 11 и 13 августъ се състояха литературните
четения въ лътния общински театъръ. На 17. ав

густъ сжщитъ, съпроводени отъ члена на Г. У. Т—
г. Професоръ Лрнаудовъ, заминаха на екскурзия по^
крайбртзжието, уредена отъ Г. У. Т. Тв еж посе
тили Гьозекенъ, Месемврия, Созополъ, р. Ропотамо.
Следъ четире дневно престояване въ Созополъ,кждето устроиха литературно четене, ттз се завър
наха въ Варна.
И тази година Г. У. Т. направи постжпки предъМ-вото на Народното Просвещение за урежданекурсъ по 'плаване за учители и учителки по физи
ческо възпитание. За съжаление поради промтзнитв,,които станаха въ М-вото, този въпросъ се забави
и не можа да бжде своевременно разгласенъ между
учителите въ страната. При все това Г. У. Т. севъзползва отъ командирования . за тази цель о т ъ
Мвсто инструкторъ по плаване и откри на 10 ав
густъ курсъ по плаване за желающи възрастни и
отъ двата пола. Обявата се посрещна съ голтзмъинтересъ отъ ЛЪТОЕНИЦИТТЗ. Курса се откри съ 10 *
души и по-зече не се приеха, тъй като занятията'
се водеха само отъ единъ инструкторъ. Отъ тъхъ^
редовно посещаваха курса 5 души, които въ два-десеть дни го завършиха успъшно, като усвоиха!
елементарните правила на плаването и плаватъ н е 
продължително време, тъй като нъмаха време затрениране.
Г. У. Т. предполага презъ идния сезонъ да ор
ганизира въ по-широкъ мащабъ ттззи курсове за.лътозницитъ, понеже се посрещатъ съ голъмъ интересъ и се чувствува нужда отъ такива особенновъ Варна.
Варна. Клона на Б. Н. М. С. устрои за първия
пжть тази година колония за възрастни. Колониятабъше уредена въ едно отъ училищата на града.
близо до морската градина. Приеха се възрастни
отъ двата пола на две см-вни — юлий и августъКолонията е имала общо 29 възрастни и 10 деца.
Този първъ опитъ е далъ ценни указания, коитоше се използватъ за идната година. Клона посте
пенно се снабдява съ инвентаръ за по-доброто
уреждане на колонията си за въ бждеще.
На 2. августъ е била устроена екскурзия доГебедже съ лодки по езерото и обратно.
Бела Слатина. За първи пжть тази година
клона направи опитъ да организира д-втеко морско
летовище съ съдействието на Варненския клонъ.
Кло^а изпрати 10 деца съ ржковоцителка въ ко
лонията на Вар. клонъ. Ттз бъха приети и настане
ни въ отделна стая. Клона е заплатилъ на Варнен
ската колония по 1000 лв. на дете за 1 месецъ.
Ески-Джумая. На 29. юний клона е уредил-ъ*
градинско увеселение. Г. У. Т. услужи на клона съ
предмети за разпродажба и флагове за украсяване.
Ломъ. Ломския клонъ е построилъ бани на
Дунава за презъ сезона. Баните еж лека постройка,.
Моралния и материалния уогвхъ отъ тази инициа
тива на клона е много голъмъ.
Сжщия клонъ за първи пжть тази година уре~
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ди летовище за деца въ Варна. Летовището се по
мещаваше въ училището „Св. Методий" Летуваха
35 деца въ една смъна съ 3 ръководители и 2 души
прислуга. Всички деца се завърнаха съ чувстви
телно подобрение.
София. Презъ Великденската ваканция клона
• е устроилъ екскурзия съ трена до Цариградъ и
обратно. Същия устрои презъ августъ екскурзия до
Буда Пеща и Виена.
Клона е формиралъ вече спортенъ легионъ,
който е устроилъ състезания по воденъ спортъ —•
плаване на 19. юлий т. г.
Търново. За пръвъ пъть тази година клона
уреди лътовище за ученички отъ Девическата гим
назия и деца. Колонията се помести въ училището
„Св. Сава" въ Варна. Първата смена се състояше
отъ 40 летовници. Клона съ съдействието на мъж
ката гимназия отъ Търново уреди и втора смъна
летовници отъ ученици отъ мъжката гимназия. Ре
зултата отъ летовището е повече отъ насърдчителенъ.
На 1.. юний клона е уредилъ въ Търново водни
състезания съ спортния си легионъ, които,'еж имали
голъмъ успехъ и еж се превърнали въ истинско
морско тържество.
Шуменъ. Общо граждански комитетъ съ съ.действието на клона ни въ Шуменъ уредиха лето
вище въ Варна за 35 деца; Летовището се поме
щаваше въ училището на Сесъ-Сезмесъ.
Плъвенъ. И тази година уреди летовището
• си на с. Галата на две смени. Летували еж въ пър
вата емвна 69 деца, а съ втората 74. За първи пъть
тази година лътуватъ и деца отъ съседните села
на града. УспЪха на Плевенското летовище е безспоренъ. Влиянието на клбна по този начинъ из
лиза вънъ отъ пределите на града и стига и въ
селата.
Колонията е била посетена презъ м. юлий отъ
Нейно Величество Царицата, която останала доволна
о т ъ реда въ летовището и отъ бодрия видъ на де
цата. Децата еж устроили бурна акламадия на Нейно
.Величество, доволни че еж имали случай да видятъ
любимата ни царица. Нейно Величество е подарила
5000 (петь хиляди) лв., за нуждите на летовището.
Клона е уведомилъ канцеларията на Двора за по
лучаването на сумата и е благодарилъ за щедрия
дарьПо този случай ръководителите на колонията
еж купили и дарили за споменъ на децата портрета
«а Техни Величества и бонбони на сума отъ 300
лв., а остатъка ще се използва за нуждите на ко
лонията.
Габрово. Колонията на клона се помещаваше
в ъ училището „Св. Лнгеларий" въ Варна. Л втуваха
на една смъна 63 деца, 6 ръководители и 3 души
прислуга. Успаха на летовището е голъмъ. Клона
вече се снабди съ инвентаръ и обежжда въпроса
/за създаване на постоянна летовна станция.
Павликени. За трети пътъ клона тази година
-урежда летовище за деца. То се помещаваше въ
-училището „Князъ Борисъ". Летуваха .47 деца,
•между които и такива съ кукличкитъ си 6—7 го
дишни. Интересна гледка представляваха най-мал;КИГБ лътовници, когато се забавляваха съ своите
кукли. Всички деца се завърнаха съ увеличено тегло
ш голема полза отъ летуването.
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Пловдивъ. Клона и тази година е устроилъ
лЪтовището си въ Созополъ. Той се снабдилъ на
пълно съ инвентаръ. Води преговори за закупуване
место отъ общината, за да построи собственно лътовище.
Въ началото на августъ клона е устроилъ
екскурзия до Созополъ и обратно.
Ямболъ. И тази година клона устрои лето
вището си въ гр. Янхиало.
Перникъ. Клона присъедини къмъ летови
щето на мина Перникъ и тази година своята коло
ния и летува въ гр. Анхиало.
В. Игнатовъ.
По случай 50 годишния юбилей на Морското
училище Б. Н. М. С. изпрати следното
поздравително писмо:
До Господинъ Началника
на Морското училище — Варна
Господинъ Капитанъ,
Преди три години празднувахме 50 годишния
юбилей отъ осеобождаванието на България. Днеьъ
ние празднуваме 50 годишния юбилей на Морското
ни училище. Малко еж учрежденията, които могатъ
да празднуватъ своето съществувание заедно съ
това на държавата ни. Петдесеть годишно творче
ство при нашите балкански условия е цълъ подвигъ.
Изживъло болезнените конвулсии на съзцаващето се българско княжество, Морското ни учи
лище мина презъ всички перипетии на нашия исто
рически животъ въ най-ново време, за да го видимъ
днесъ въ тоя видъ, въ койго ни го представяте.
Българския Народенъ Морски Сговоръ, който
следи съ най-голъмъ интересъ развоя на морската
идея въ страната ни, най-добре схваща усилията,
които еж положени и ползата за националното ни
мореплаване отъ това училище, което е люлка на
морската идея и разсадникъ на здравите начала за
българска морска техника и стопанско възмогване
чрезъ родно мореплаване.
Въ времената, когато морската идея не беше
достатъчно оценена отъ общество и държаиа у
насъ, Морското училише безшумно вършеше своята
работа като пущаше поколения млади енергични
сили пълни съ въодушевление за работа, които
насаждаха своите схващания и се явиха първигв
предчети на изникналия Б. Н. Морски Сговоръ.
Българския Народенъ Морски Сговоръ счита,
че днешния день е тържество и за българската
морска идея и поднасяйки поздравленията си на
г-да началниците, възпитателите и възпитаницигв
на училището по този тържественъ случай изказва
надеждата, че то ще пребъде за винаги подъ бъл
гарското небе, за да пръска морски и технически
знания и чрезъ своите възпитаници ше насажда
здравите идеи за родното мореплаване и голъмигв
блага, коиго морето в%щае.
Организацията ни, целите на която еж найизвестни на Васъ и Вашитъ бивши и настоящи
възпитаници, искренно се радва на реализирания
петдесеть годишенъ успъхъ, и верва че и за напредъ Вие и възпитаницитъ Ви ще продължите
съ още по-голъма резность да служитъ на Родината
чрезъдевиза: .Къмъ морето и Дунава за напредькъ".
За председатель: Я. Найденов!*Секретарь: В. Игнатовъ.
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ИЗЛОЖЕНИЕ
д о г. Министра на ЖелЪзницитЪ — София.*)
Господинъ Министре,
Българския Народенъ Морски Сговоръ, който се роди
презъ 1920 г. въ епоха на най-голъмо униние следъ война
та, когато отчаянието за бждещето на нацията и стопанско
то й възмогванебъхз до връха си, съ лозунга си къмъ сто
панско издигане и национално съзнание чрезъ морето, тази
организация събра въ своитъ редове здравата часть на бъл
гарската интелегенция. Безшумно и неуморно работата на
организацията се продължи презъ единъ периодъ отъ десеть
години и за това време тя успъ да се наложи въ общественния ни живогь и да си' извоюва мъсто, поето я издига
като факторъ въ нашия стопанско-културенъ животъ.
Като организация, която цели изключително развитие
и популяризиране идеята за морето и ползата отъ него, тя
по необходимость се намира въ най-тъсна връзка съ служ
битъ на Министерството на Желвзницитъ и Пристанищата
кждето еж съсредоточени най-важнитъ учреждения, които
прокарватъ държавната идея за търговско корабоплаване
и администрация на пристанищата
Българскиятъ Народент- Морски Сговоръ е следилъ
винаги отблизо развоя на нашит-в служби по мореплаването
и държавното законодателство въ връзка съ това, като е
билъ винаги на услугитъ на М-вото на Желъзницитъ и'
Пристанищата съ познанията си по тази материя и съ мне
нията си по въпросите, които еж се засъгали. Въ редъ
конференции при Министерството на Желъзницитъ и При
станищата представителитъ на Българския НЕ роденъ Морски
Сговоръ еж застжпвали схващанията на организацията ни
по въпроситъ, които еж били поставяни на разглеждане,
чрезъ най компетентнитъ лица по тази материя и съ това
еж се избътвали много гръшки и еж се поправяли много
празднини въ миналото
До появяването на Българския Народенъ Морски Сго
воръ държавното ни законодателство се изчерпваше съ
единъ законъ за морската търговия и съ закона за поли
цията на крайбръжията и пристинищата. И двата тъзи за
кона бъха една отживълица. Сложнитъ отношения между
арматьори, товарачи, екипажъ и държава, както и общест
вения контролъ върху сигурностьта на мореплаванието,
цензоветъ на морскитъ лица и пр., бъха напълно изоставени
и се уреждаха по усмотрението на лицата, които лично се
интересуваха отъ това. Обществения контролъ напълно отежтетвуваше. Нъщо повече, презъ време на войната, когато
стана нужда да се знае колко и какви български кораби
плаватъ по Дунава подъ българско знаме — това не можа
да се установи, защото липсваше една правилна регистра
ция. Лицата, които бъха натоварени да прилагатъ горецитиранитъ два закона бъха често пжти несведующи по
въпроса. Службата въ българскитъ пристанища, това може
да се каже безъ преувеличение, се свеждаше къмъ събиране
на приходитъ по таксовия правилникъ и разширение и под
държане на пристанищата. Голъмитъ въпроси за контролъ
върху корабитъ и лицата, спасителната служба и пр. почти
не сжществуваха.
Ние бъхме свидътели въ миналото, когато нъкои отъ
корабитъ отъ Бъл. Търг. Пар. Д-во, които съ специаленъ
договоръ еж осигурени при държавата, плаваха безъ да
бждатъ класирани и съ това държавата носъше риска, безъ
да знае въпроснитъ кораби въ какво положение се намиратъ
Презъ 1926 г. на великия четвъртъкъ 26. априлъ предъ
с. Бъла — Варненско се удавиха 16 души български граж
дани, натозарени на една негодна и изгнила лодка въ приежтетвието на самия държавенъ органъ, натоваренъ съ
грижата за пристанището тамъ — митнически чиновникъ
които самъ стана жертва на собствената си некомпетентность по въпроса. Множеството скелети на кораби по на
шето краибръжие пъкъ еж живи свидътели за грижитъ по
безопасностьта на корабоплаването ни.
Българина по природа е отчужденъ отъ морето. Въ
недалечното минало, когато условията на живота еж заста
вили племето ни да се оттегли въ пазвитъ на Балкана за
да запази етничната си самобитность, българина е изгубилъ контакта съ морето и то стана чуждо за него Отъ
освобождението ни насамъ той бавно но сигурно настжпва
къмъ морето, което вече ясно се чертае за него като мощенъ икономически факторъ и днесъ ние сме вече предъ
ясната картина на завоюване на презморската търговия
отъ българската инициатива, а българитъ, подготвени по
_^™= _* ) п ° Д н е с « и о на министра на 24. юлий 1931 г. отъ специална коГ Г л т л " ™ 1Ч'Л Председателя
„а Софийския клонт. огь Б Н М с
»и» ™ т « ^ ° « ' в Н Я а м О Т гС сГж иНЪ
"" гП. , < лс2«ь зап. ген. Кратунковъ, Глав":
Йгнатовъ
'
"
-""Вяиовъ и секретаря г-нт. В.
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.морскитБ въпроси и корабоплаване еж естественнитъ пио
нери на тая идея.
Въ този процесъ на борба за завоюване на морето
въ стопанско отношение е необходимо държавна намъса..
Необходима е правилна насока на частната инициатива въ
самото начало, за да не претърпи тя поражение и съ това
да не откжене отъ тази область, която толкова много се
цени въ другитъ страни, които вече еж вкусили плодовете й.
При тази картина на липса на една ясна установена
държавна ид~я за организиране на службитъ, свързани съ
морето и една частна инициатива, която се сгреми да за
воюва за българина този новъ теренъ, но нъма покрови
телството на държавата въ лицето на законигв и компе
тентнитъ лица, които да я насочатъ правилно — Българ
ския Народенъ Морски Сговоръ ечъта, че неговитъ грижи
въ това отношение ще еж еднакво полезни и за дветЪ
страни и е насочилъ всичкитъ си усилия да разясни това
както предъ ржководнитъ органи на държавата, така и
предъ обществото.
Усилията на организацията ни до сега дадоха осеза
телни резултати.
1. Договора между държавата и Параходното Д-во е
вече въ по-съвършенна форма.
2. Въ държавния бюджгтъ се постави начало на ор-ганизиране службитъ въ връзка съ корабоплаването катовъ бюджета на Пристанищата се пргдвижда инспекторъ по
мореплаването — морско лице съ специална подготовка
компетентенъ по въпроситъ, които засъгаме.
Въпр-вки отбелязаните успехи тръбва съ съжаление
да констатираме мъроприятията не еж завършени въ онази
форма, която тъ тръбваше да заематъ.
Службата на инспекторъ по корабоплаването създа
дена подъ'натиска на общественото мнение, до сега е още
съ неустановени функции въ Дирекцията на пристанищата.
Съ никакъвъ законъ нито наредба не еж посочени функ
циите й. Необходимо е тя да бжде строго и ясно опред-Блена, а не да има видъ на синекюръ, който се търпи самоза да даде удовлетворение на едно общественно течение, което е изпреварило схващанията на съответните служебни
лица. Единственното лице съ морска подготовка, което се
намра въ Дирекцията на пристанищата е инспектора на
корабоплаването и неговитъ функции и до сега не еж
разграничени.
Тази служба се създаде въ отговоръ на поставения
общественно въпросъ за създаване на специално учреждение отъ компетентни лица на което да се повъри да изработи и
ржководи държавната морска политика, която за съжаление
още не сжщеттвува, а има видъ на нъщо случайно. Въ този
видъ, въ който сжществува този инспек- торатъ, той не
може да отговори на голъмитъ нужди на' момента.
Току що гласувания законъ за търговско корабопла
ване, създаденъ сжщо съ усилията и съдействието на Бълг.~
Нар. Морски Сговоръ, сжщо не доби онази форма, която
той тръбваше да има, макаръ че отговори на много назръди въпроси'.
Този законъ въ по-голъмата си часть е копие огьИталианския. Въ него, обаче, е изхвърлена цълата глава 1
отъ италианския законъ, която заевга организацията на
службитъ и ценза на лицата отъ администрацията на при
станищата. Главния мотивъ за това бъше че закона за
полицията на крайбръжията и пристанищата разрешава у
насъ въпроса за администрацията на пристанищата. Този
законъ сжщо така е копие отъ Италианския законъ. Съ
съжеление тръбва да констатираме, обаче че чл. 3 отъ този •
законъ, който ясно опредъля лицата, които еж компетентни^
да администрирате пристанищата и до сега не е приложенъ.
Той мълчаливо ежегодно се нарушава отъ бюджета на
държавата. Началници на пристанищата продължаватъ да
бждатъ инженери — остатъкъ отъ периода, когато нашите
пристанища още се строяха.
При дебатите по закона за търговското корабоплавание Вашия предшественикъ пое ангажимента да сложи и..
тоя въпросъ на разглеждане: „По въпроса, кои тръбва да
бждатъ началници на пристанищата, дали хора изходящи
отъ морското съсловие или инженери. Това е единъ въпросъ,по които се водятъ спорове отъ 15—20 години насамъ. Ние
смътаме, че действително ние ще бждемъ повикани да взематъ становище по този оъпросъ да кажемъ дали инженери
или моряци тръбва да бждатъ началници на пристанищата",
Съ създаването на закона за търговското корабопла
ване у насъ този въпросъ е още по-болезненъ. За да бжде
приложенъ този законъ, необходими еж лица компетентни
по.материята, която се засега въ него. Нуждно е учреж
дението, което ще го прилага да има ясно схващане за^
целите, които се преследватъ и да координира всичкиз
служби въ тая насока.
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Втори недостатъкъ на този законъ е, че той не се
•предшествува о г ь закона за «Поощрение на българското
корабоплаване". Една аномалия е, че преди да се поощри
и създаде българското к о р а б о п л а в а н е , т о се постави подъ
една строга регламентация, която му налага голвми задъл
жения безъ да има никакви привилегии. Това се схана още
при дебатирането на закона и съ № 656 отъ 13. февруарий
т. г. Министерството на Желвзницитв и Пристанищата се
о б ъ р н а къмъ компетентните лица и учреждения за мнение
по въпросите които трвбва да бждать.засегнати отъ закона
за поощрение на корабоплаването.
Ние смвтаме, че Вие не ще пропустнете случая да
ускорите този крайно назрвлъ въпросъ. За да може бъл
гарската инициатива и капитали да се насочатъ къмъ областьта на корабоплаването, необходимо е покровителството
на държавата. Само тази область отъ нашия стопански
животъ е останала до сега вънъ отъ вниманието на дър
жавата. Или по-скорз нежното внимание е насочено въ
събиране по възможность по-гол ми такси оть параходить
п о д ъ оългарско знаме. Таксовия правипникъ на Дирекцията
на Пристанищата съдържа такива постановления, че стига
до възбрана на нвкои превози между пристанищата, като
с ъ това насочва трафика вместо по море, кждето е найефтинъ превоза, - по вжтрешнитв съобщителни линии.
Тукъ не е мвстото да засягаме и този въпросъ, но не мож е м ъ да не отбележимъ напримвръ, че споредъ този пра
випникъ и най-малкитв любителски лодки на току що за
раждащия се воденъ спортъ се третиратъ като кораби (по
нятието корабъ не е определено въ правилника) и се облагатъ с ъ такси, което имахме случай да изтъкнемъ предъ
почит. Дирекция на Пристанищата съ № 48 2 отъ 21. юлийт. г.
Главния недостатъкъ на закона за търговското корабо
плаване, обаче, е че правилника за прилагането му още не
е изготвенъ отъ съответнитв служби на Пристанищата и
той стои още неприложенъ.
Правилника за този законъ е отъ голвмо значение,
той трвбва да разясни много принципални положения отъ
закона и е една недвлима часть отъ него Презъ време на
дебатирането на този законь службата на Пристанищата
.даде ВСИЧКИТЕ увьрения, че правилника, ще излвзе съ закона
и че той билъ почти изготвенъ.
Това и до днесъ, обаче, не е направено. Закона или
съвсемъ не се прилага по нъкои въпроси или се прилага
различно: Това дава поводъ той да бжде още отъ самото
« а ч а п о атакуванъ и отричанъ. Ние смвтаме, че Вие ще
схванете голвмото значение на този въпросъ и ще наредитз
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правилника да бжде в ъ най-скоро време изготвенъ. Б. Н.
М. С. и тукъ би могълъ да Ви бжде полезенъ и с ь готовность ще даде съдействието си за неговото изготвяне
Господинъ Министре,
Ние блхме злоупотрвбили съ Вашето търпение, ако
разгледаме въ това изложение всички въпроси, които чакатъ своето разрешение, Б . Н. Морски Сговоръ ще има
случая да направи това за всвки въпросъ по от Л л н о Ние
смвтаме, че най-жизненитв въпроси""'за българското корабо
плаване за сега еж три
1. Ревизиране на сжществуващия законъ за .Полицията
на крайбрвжията и пристанищата" и въ връзка съ това
изготвяне на новь законъ за организацията на службитв по
пристанищата, като най-болния въпросъ — компетентностьта
на лицата, получи своето разрешение въ лицето на единъ
държавенъ органъ, който да изработи и провежда една
системна държавна морска политика.
2. Закона за поощрение на^ корабоплаването е вече
една необходимость. При наличието на закона за търгов
ското корабоплаване, ако не се поощри българското корабоплавание, то ще изчезне и в ъ този малъкъ видъ, в ъ
който се намира, защото освенъ задълженията, които му се
налагатъ съ новия законъ, той е и подъ ударитв на голъма
чужда конкуренция
Този законъ ще засегне и политиката на пристанищ
ния таксовъ правилникъ, който сжщо изисква едно системно
преработване за да не спжва, а да развие превоза на стоки
по море
3. Правилника за приложението на Закона за тър
говското корабоплаване трвбва в ъ най-скоро време да бжде
изработенъ за да може закона правилно и еднообразчо да
бжде прилаганъ.
Изтъквайки най гопвмитв въпроси, които чакатъ своето
разрешение, ние се надвваме че вие правилно ще приценитв усилията на Б. Н Морски Сговоръ да бжде полезенъ
на държавата и обществото съ своята дейность, и ще ни
дадете подкрепата и доверието си, та съ съвмьстни усилия
да насочимъ правилно въпроса за родното корабоплаване.
Българския Народе-1Ъ Морски Сговоръ отъ своя страна
е готовъ винаги да Ви даде своитв услуги по въпроситв,
които еж отъ негова компетентность и вврваме, че Вие не
ще се откажете отъ твхъ при нужда.
Приемете, Господинъ Министре, нашитв почитания.
Председатель: (п.) П. С т о я н о в ъ .
Секретарь : (п.) В. И г н а т о в ъ .

ц*у,оу.якза1

(Приключенъ на 1. IX. 1931 год.)
Е д и н ъ г о л в м ъ д е н ь въ Варна. — Юбилеятъ на Морското
училище. Молебена, парада, приежтетвието на Н. В.
Царя. Отчета на началника на училището. Речьта на
Н. В. Царя. — (в. Варненски Новини, год. IX, брой 2552,
Варна 10. VIII. 1Й1 г., сгр, 1).
Е и и л ъ , Н. — „Иванъ Янтоновъ Пановъ" (сп. Морски Сго
воръ, год. VIII. брой 6. Варна, VI. 1931 г. стр. 1 и 2).
З а е д н о з а б р а в е н о у ч и л и щ е . — Риболовци или безра
ботни — (в. Черно море, год. III, брой 682, Варна
9. VIII. 1931 г., стр. 2).
И в а н о в ъ , Сава Н. — „Петдесеть годишния юбилей на
Морското училище 1881—1931 г." (в. Варненски Но
вини. год. XIX, брои 2548, Варна 6. VIII. 1931 г. стр. 2).
И в а н о в ъ , С а в а Н. — „Петдесеть годишния юбилей на Мор
ското учи1ище 1831—1931 г." {сп. Нива, год. III, брой
41, София 7. VIII. 1931 г., стр. 11 и 12).
И в а н о в ъ , Сава Н. — „По случай 50 годишния юбилей на
Морс.юто учи-шще 1881 — 1931 г." (в. Варненска поща,
год. XVIII, брой 4565, Варна 5. VIII. 1931 г., стр. 2).
Куповъ, Г. — „Мисли върху значението на морето и на
шата морска политика" (сп. Морска библиотека, кн.
№ 14, Вар 1а, юний 1931 г., стр. 19—30).
Кетбкоу, С. С. — „1_а за150п а Уагла" (1-а Ви1дапе, 1Х-егпе
аппее, № 2403, ЗоПа 18. VIII. 1931, р. 1).
Куртевъ, Дим. — „Бележки за идейнитъ основи на Бъл
гарския Народенъ Морски Сговоръ" (сп. Морски Сго
воръ, год. VIII, брой 6, Варна VI, 1931 г., стр. 2—4).

; Б а х а р о в ъ , Н. — „По Дунава отъ Русе до Видинъ и обрат
н о " (сп. Нива, год. III, брой 45, София 4. IX. .1331 г.,
стр. 6—10).
В е л к о в ъ , Ив. — „По Дунава" — Исторически бележки —
(в. Зора, год. XIII, брой 3626, София 3. VIII. 1931 г. стр. 6).
Т е о р г и е в ъ , Й о р д . — „Нашиятъ пжть" (в. Шуменски куриеръ,
год. VI, брой 232, Шуменъ 30. I. 1?31 г., стр. 1).
••О. П . — „5иг 1е йагшЬе" (1_а Ви1дапе, IX — е т е аппее,
№ 2379, ЗоПа 15. VII. 1231, р. 1).
Г о л ъ м и с ъ с т е з а н и я по плазане и гребане на 22 и 23 августъ въ Русе, уреждани отъ Морския Сговоръ по
случай неговия праздникъ (в. Спортъ, год. VIII, брой 405,
София 11. VII'. 1931 г., стр. 1 и 3).
Г. С. — „Спущането на новия германски линеенъ корабъ"
(в. Народна Отбрана, год. XIII, брой 1556, София
21. VIII. 1931 г., стр. 3).
В г о и т е у , Н. — „1_от" (1-а Ви1дапе, 1Х-г-пе апиее, № 2407,
5 о т т 17. VI'!. 1931, р. 1).
Д о б р е в ъ , К и р н л ъ . — „Бургагь" (в. Търговсхо-Промишленъ
гласъ,.год. IX, брой 1592—1594, София, юлий 1931 г.,
стр. 2).
Л / Ь л о т о п о п о т о п я в а н е т о на парахода Варна. Думата на
експертнить комисии. Виновностьта на парахода Хриси. Гърцитв недоволни. Въпроса за обещетението.
Какво ще получатъ семействата на загиналитв. Д+4лото насрочено, (в. Варневска поща, год. XVIII, брой
4577—4579, Варна, августь 1931 г.).
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Козаровъ, Т. Нл. — „Морето" — Импресия — (в. Родна
литература, год. 1, брой 1, София 1931 г., стр. 3).
Лозановъ, Нсенъ. — „Какво зная за ръка Дунавъ" (сп.
Морски Сговоръ, год. VIII, брой 6, Варна VI. 1931 г.,
стр. 18 и 19).
Морска библиотека № 14. Издание на Българския Народенъ Морски Сговоръ, Варна 1931 г., 32 страници,
цена 5 лв.)
Марковъ, Д. — „Какъ *Да се отговори на Дойчландъ" (в.
Варненски Но^вини, год. XIX, брой 2556—2560, Варна,
августъ 1931* г.( стр. 2 или в Народна Отбрана,
год. Х'П, брой 1557, София. 28. VIII. 1931 г., стр. 3 и 4).
Марковъ, Д. — „Разбудената морска тайна" (в. Варненски
Новини, год. XIX, брой 2533, Варна 22. VII. 1931 г. стр. 2).
Марковъ, Д. — „Спущането на Дойчландъ" (в. Варненски
Новини, год. XIX, брой 2512, Варна, 1. VIII. 1931 г.,
стр. 2).
Морско училище (в. Отечество, год. XII, брой 519, София
11. VII.. 1931 г., стр. 4).
Марковъ Д. — „Плаващиятъ дворецъ на императоръ Калигула" (в. Варненски Новини, год. XIX, брой 2551 и
2553, Варна 9. и 10. VIII. 1931 г., ст. 3).
Михаиловъ, Панчо. — „Блънъ за море" — Разказъ — (в.
Зора, I од. Х1Ч, брой 3538, София 17. VIII. 1931 г., стр. 2).
Навлата на Българското Търговско Параходно Дружество
— (в. Търговско промишленъ гласъ, год. IX, брой 1602,
София 7. VII'. 1931 г., стр. 2).
Негово Величество Царьтъ спаситель — Бурята въ Черно
море и царската помощь — (в. Подофицерска защита,
год. XVII, брой 647, София 6. VIII. 1931 г , стр. 1).
Найденовъ, к-нъ. — „Ловци на сюнгери" (сп. Морски Сго
воръ, юд. V 11, брой 6, Варна VI. 1931 г., стр. 12 и 13).
Одисеята на четири юноши въ Черно море (в. Варненска
Поща, год. XVIII, брой 4574, Варна, 14. VШ. 1931 г.
стр. 1).
Пчински, Прохоръ. — Видения и премеждия на Варнен
ския плажъ (в. Зора, год. XIII, брой 3625, София 3. VIII.
1931 г., стр. 3).
Петдесеть годишния юбилей на Морското училище (в.
Зора, год. XIII, брой 3624, София 1. VIII. 1931 г. стр. 6).
Паспалевъ, Д-ръ Г. В. — „Морето като успокоитель и
, лъчитель" (сп. Морски Сговоръ, год. VIII, брой 6,
Варна VI. 1931 г., стр. 4).
Петдесеть годишния юбилей на Морското училище —
(в. Отечество, год. XII, брой 513, София 23. V. 1931 г.,
стр. 1).
Петдесеть годишния юбилей на Морското училище (сп.
Техникъ, год. IX, брой 3 и 4, Варна 1931 г. стр. 33—35).
Пашмаковъ, Зл. — „Българското параходно дружество"
(Известия на Бургаската Търговско-Индустриялна Ка
мара, год. XV бр. 15, Бургасъ 11. VII. 1931 г„ стр. 2—4).
Панайотовъ, Д-ръ М. — „Калолъчението" (в. Бургаски
Фаръ, год. XIV, брой 2814 и 2815, Бургасъ 1931 г. стр. 2).
Пашмаковъ, Зл. — „ Българското параходно дружество"
(в. Търгозско-промишленъ гласъ, год. IX, бройове
1577 и 1578, София, юлий 1931 г„ стр. 2).
Петдесеть годишния юбилей на Морското училище (сп.
Техникъ год. IX, брой 1, Варна, V. 1931 г., стр. 12—13).
Пристанищната служба и корабоплаването (в. Търгоскопромишпенъ гласъ, год. IX, бррой 1551, София 9. VI.
1931 г., стр. 2).
РороV, О. 54. — „N05 зШюп Ьа1пеа1гез — Уатпа" (!_а Ва
дене, 1Х-ете аппее Кг 2347, 5оЛа 8. VI. 1931, р. 1).
Пашмаковъ, Зл. — „Движение на Параходитъ, вноса и
износа ,презъ Бургаското пристанище" (Известия на
Бургаската търговско-индустриална камара, год. XV,
брой 11, стр. 2 и 3, Бургасъ 13. VI. 1931 г.).
Петдесеть годишния юбилей на Морското училище (в.
Варненски Новини, год. XIX, брой 2551, Варна, 9. VIII.
1931 г., стр. 1).
Плющевъ, Т. С. — „Неотложно е да обзаведемъ нашиятъ
курортъ Варна съ яхти по подобие на европейските
курорти" (в. Варненска Поща, год. XVIII, брой 4570 и
други. Варна, Лвгустъ 1931 г.).
Пеневъ, Николай — „Рибата като народна храна" (сп. Мор
ски Сговоръ, год. VIII, брой 6, Варна VI. 1931 г.
стр. 10—12).
Росенъ, П. — „Морска душа" — Разказъ — сп. Българска
Мисъль, год. VI, книга 6, София, юний 1931 г., стр.
392—397).
Рибарското училище — Причините за създаване на учи
лището. Задачите и методите му. Исторически бележ
ки. Подпомагане на завършилите курса. (в. Черно
Море, год. III, брой 688 и 689, Варна' Явгустъ 1931 г.,
стр. 2).

Разглеждане законопроекта за търговското корабоплава- не въ Народното събрание (Морска библиотека, книж
ка № 14, Варна, юний 1931 г., стр. 1—18).
Резултата отъ втория нашъ конкурсъ между учащата се
младежъ (сп. Морски Сговоръ, год. У:11, брой 6, Варна
VI. 1931 г., стр, 18).
Стоенчевъ, Иванъ В. — „Участие на възпитаниците отъ
Морското машинно училище въ техническия, "инду-.
стриаленъ и стопански животъ на България" (в. Тех
нически гласъ, год. VI, брой 114, София 1. VIII.
1931 г. стр. 2).
Стоенчевъ, Иванъ' В. — „Участие на възпитаницитъ на
Морското машинно училище въ индустриалния и сто- пански животъ на България" (в. Варненски Новини,
год. XIX, брой 2540 и 2541, Варна, юлий 1931 г., стр. 2).
5. В. — „1_а сотгпегсе с!е 1а Ви1дапе е* 1е ОапиЬе" (1_а Ва
дене, 1Х-ете аппее, № 2394, 5оПа 1. VIII. 1931, р. 4).
Стоенчевъ, Ив. В. — „Петдесеть годишната дейность на
Морското училище 1881—1931 г." (в. Бургаски Фаръ, •
год. XIV, брой 2834, Бургасъ 7. V II. 1931 г., стр. 2).
Стателовъ, Б. — „Половинъ вековния пжть" (в. Варненси
Новини, год. XIX, брой 2551, Варна 9. VIII. 1931 г.
стр. 2).
Спировъ, Хр. В. — „Какъ атакувахме Хамидие" (в. ВарНовини, год. XIX, брой 2551, Варна 9. VII'. 1931 г.,
стр. 2).
5. В.— „Ь'есо1е де тесапкпепз бе 1а НоИе Ьи1даге" (Ьа
Ви1дапе, ГХ-ете аппее, № 2399. 5ог1а,7. VIII. 1931, р.4),
Стефановъ, С. — Поздравъ отъ началника на морските
служби до бившите възпитаници на Морското учи
лище по случай 50 годишния му юбилей" (в. Варнен
ски Новини, год. XIX, брой 2553. Варна 11. VIII.
1931 г., стр. 2).
Скорчевъ, Д-ръ П. Я. — „Погледъ върху биологията и
значението на планктона въ морето и въ сладкитт* води" (сп. Морски Сговоръ, год. VIII, брой 6, Варна
V!. 1931 г., стр. 6—9).
С. Н. И. — „Изъ чуждите военни флоти" (сп. Морски Сго
воръ, год, VIII, брой 6, Варна VI. 1931 г., стр. 20—21).
Топалски, Инж. Д. — „Корабенъ Фойтъ-Шнайдеръ про.пелеръ" (сп. Техникъ, год, IX, брой 3 и 4, Варна 1931 г.,
стр. 42—49).
Условия за приемане младежи въ Морска учебна часть.
(Подофицерска защита, год. XVII, брой 643, София 9.
VII. 1931 г., стр. 3).
Фонъ Мюке, лейт. Хелмутъ. — „На ловъ" — Глава 111
отъ книгата „Емденъ" — Превелъ отъ немски Куюджуклиевъ — (сп. Морски Сговоръ, год. VIII, брой 6,
Варна VI. 1931 г., стр. 13—17).
Хараламбиевъ, Хр. „Съвременната конница и водните препятствия" (Нашата конница, год. XIII, № 2606, София.
1931 г.).
Шваненъ, Д-ръ Хансъ. — „Равновесниятъ органъ и мор
ската болесть" (сп. Природа и наука, год. 1, брой 10,
София юний 1931 г„ стр. 153 и 154).
Юбилеенъ сборникъ на морслото училище 1881—1931 г.,Варна, августъ 1931 г. (Издание на морското училище
подъ редакторството на Сава Н. Ивановъ — началникъ на училището — 400 страници, множество сним
ки и поттрети, цена 100 лв.

СЯПУНЯ

ПЕРЕ НЯЙ ДОБРЕ
ИЗЯПЯ5ВЯ БЬЛЬОТО.

I ВАР

[

ЦДРИЦДТД НД ЧЕРйО-МОРЕ, — най-крпсивиятъ курортъ въ Юго-источна Европа.
Н А Й - М О Д Е Р Н И БАНСКИ С Ъ О Р Ж Ж Е Н И Я за студени и топли морски бани. Модерно
казино въ морската градина, срещу банит-в, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
КРАСИВИ О К О Л Н О С Т И . Разходки и екскур
зии по сухо и по море до близкигв околности,
както и до Цариградъ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТЪ — развлече
ния : театри, кинематографи, тенисъ клубъ, морски
тържества.
ГОЛЪМИ М У З И К А Л Н И ТЪРЖЕСТВА въ на
чалото на м. августъ съ участие на най-виднигв
български артисти. Презъ сезона гостуватъ народ
ния драматически театъръ и народната опера.

УСЛОВИЯ НЛ ЖИВОТЛ НЯЙ-ИЗНОСНИ.
ПЪРВОСТЕПЕННИ ХОТЕЛИ отъ 60 до 150
лева за легло.
ЧАСТНИ К В А Р Т И Р И отъ 1000—4000 лева
за стая съ две легла за месецъ.
ОбЪдъ или в е ч е р я въ първокласни ресто
ранти отъ 40—60 лв.
В-ь в т о р о с т е п е н н и р е с т о р а н т и се полу
чава здрава и изобилна храна на по-низка цена.
Т а б ъ л ъ д ' о т ъ отъ 100 — 120 лв.
ЛЪтовна такса и к а р т а за цЪлия с е з о н ъ
20 л е в а .

Такса за банигЪ:
1. Студени бани |

1 класа кабина 10 лв.
^
^
5'лв.

п

_
.
! I класа кабина 30 лв.
Топли бани | „ ^
^
2 0 лв>
. . .
15 лв.
Отъ 15 юний до 15
септемирий

ЛЪТОВНИЦИГБ

се ползватъ съ 2 5 % на
маление по българскитъ
държавни жел-БЗници.
Бюрото за лътовници
при общината въ примор
ската градина разполага
съ пъленъ списъкъ на
квартири, дава всички све
дения и настанява лътовНИЦИТБ на квартири безъ
възнаграждение.
Отнасяйте се з а
всичко д о б ю р о т о з а
летовници.
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Българско

ш

Българи пътувайте по море!

10
ИЙРЯ
Ш';
№'
Използувайте дружественигЬ параходи за да получите възможностьта да се полюбувате на морето!
Съ параходите на Българското Търговско Пара
а
ходно Дружество можете да направите пжтувания, кои
то да Ви о.ставятъ мили неизличими спомени. Вие ще
^ 1 ^ ^ .4
опознаете крайбрежието и ще вкусите отъ прелести
те на близкия изтокъ, чаровете на когото призличатъ
хиляди и хиляди туристи отъ всички краища на света.
Дружеството подържа три редовни линии:
а. К р а й б р е ж н а : Варна—Бела — Месемврия—Днхиало—Созополъ—
Бургазъ—Кюприя—Василико —Яхтополъ и обратно; —• два пжти
седмично.
Отъ 15. Юний до 15. Септемврий, директни съоб
щения Бургазъ - Варна и обратно, специално за курорта.
б . Пиренска : Варна—Бургазъ—Цариградъ—Пирея—Хиосъ—Метелинъ
и обратно; — два пжти въ месеца.
В А л е к с а н д р и й с к а : Варна—Бургазъ—Цариградъ - Родосъ— Палес
тина -Александрия—Портъ-Сайдъ—Островъ Кипръ—Пирея и об
ратно; — два пжти въ месеца.
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифите си
отъ 30 до 50°/г> (но не и върху храната).
Особенъ интересъ представлява пжтуванието до Александрия, което се
извършва съ луксозните и бързоходни параходи „Бургазъ" и „Царь-Фердинандъ."
О Б И К Н О В Е Н И ЦЕН! 1 БЕЗЪ ХРАНА:
За Александрийския рейсъ:
|
За Пирейския рейсъ:
/ I класа . . . лв. 8000 |
„
( I класа . . . лв. 5000
Отиване
| Ц к л а с а . . . л в . 60 00 '
Отиване
„ к л а с а ^ . _ л в 4600
и връшане ' \ ш к л а с а
лв 4000
и
връщане
\
класа'..'.• лв. 2000
Ш
Забележка. За изобилна >рана при задгранично пжтувание, само за I и II класа, по лева

м

195 на день, закуска, объдъ и вечеря.

За крайбрежния р е й с ъ :
класа . . . лв. 680
о
г{ 1 класа . »>-лв. 400
класа . . . лв. 540
Варна-Бургазъ
„ к л а с а . . . л в , ЗОО
класа . . . лв. 360
и обратно
I Ш к л в с а . ... л в . 200
Храна по лв. 150 на день за I и II класа, за българското крайбрежие.
Забележка. Свърхъ горнитъ.таксл за птнишкитъ билети се събиратъ допълнително кейово
право въ Варна и Бургазъ по леда 15, а въ малкитъ крайзр-вжни пристанища по лз. Ь на лице.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващитЪ, се получаватъ отъ
агенциите на Дружеството въ Варна и Бургазъ и крайбръжнитъ, а сжщо и отъ Дирекцията.
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : П Една важна стжпка на новия Министъръ на Железниците отъ Проф. Д-ръ Ст. Консуловъ
2) Законъ за търговското корабоплаване отъ Г. Славяновъ; 3) Какъ се отпразднува 50 ГО
ДИШНИЯ юбилей на Морското у ч и л и т е отъ Сава Н. Ивановъ; 4) Буря отъ К. М. Станюковичъ превела отъ руски Кепова, 5) Морски спортъ — Пловдивските състезания на вода презъ месецъ юний 1931 година отъ Хр. Станчевъ;
6) Пробнитъ състезания на Варненския спортенъ легионъ на 18 Нвгустъ 1931 год. отъ Инженеръ Пр. Пампуловъ;
7) Състезанията между легионите на Б. Н. М. С. въ гр. Русе на 22. и 23. Нвгустъ 1931 год. отъ Инженеръ Пр. Пам
пуловъ; 8) Официаленъ о т д ъ л ъ ; 9) Морски книгописъ.

Печатница Д. Тодоровъ — Варна.

