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ВАРНА

ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ, —
НДЙ-ШСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГО-ИЗТ. ЕВРОПД

ВАРНА

Най-модерни бански съорж.жения за студени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банитъ\ съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
КРАСИВИ ОКОЛНОСТИ. Разходки
и екскурзии по сухо и по море
до близките околности, както, и
до Цариградъ.
г --.•.•_•
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТй^развлачения: театри, кинематограф
фи, тенисъ клубъ, морски тър
жества.
ГОЛЪМИ МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕ
СТВА въ началото на м. августъ,
съ участието на най-видните бъл
гарски артисти. Презъ сезона гостуватъ Народенъ драматиченъ
театръ и Народната опера.
УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТА
НАЙ-ИЗНОСНИ
Първостепенни хотели отъ 40—
90 лв. на легло.
Частни квартири отъ 25—100 лв.
дневно, споредъ категорията и чи
слото на леглата.
Меню въ първокласни ресторанти отъ 50—80 лв. дневно.
А ла картъ, пъленъ об-вдъ, безъ питиета, отъ 25 лв. нагоре
Л-Ьтовна карта за ц-Ьлия сезонъ 30 лева.
ТАКСИ ЗА БЛНИТ-Б:
1. Студени бани

I класа кабина 15 лв.
II
шкафче
8 лв.
III
общасъблЪк. 5 лв

Отъ 1. юний до 30. септемврий лътовницитЪ се ползуватъ съ 50% нама
ление по Б. Д. Ж., като за връщане
билетигЬ важатъ до 31. октомврий
Отъ 12. юлий до 12. Августъ намале
нието е само 30%.

2. Топли бани
1

к

класа на часъ 20 лв.
12 лв.

^ у у у ^ ^ ^ ^ У ^^В3%ця»5*а»«^^

Бюрото за летовници при Курорт
ното стопанство въ приморската гра
дина разполага съ пъленъ списъкъ на
квартири, дава всички сведения^и на
станява лътовницитъ безплатно.
За тия, които търсятъ абсолютно
спокойствие и морелъчение — препоржчваме Св. Константинъ.
Лътовници, запомнете, че есеньта въ Варна е сжщо тъй приятна, както и лътото, — но
при сравнително по-низки цени.
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Отнасяйте се за всичко до Вар. град. общ. курортна дирекция.
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ОРГДИЪ ЦА БЪЛГАРСКИЯ ЦДРОДЕЦЪМОРСКИ СГОВОРЪ
Година 13
Варна, октоиврий 1936 г.

урЕЖДл

КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯТЪ ОТДЪЛЪ

Брой 8
Глав. ред. проф. Я. НРННУДОВЪ

ПРОФ. Я АРНАУДОВЪ

ТРИНАДЕСЕТИЯТЪ СЪБОРЪ
Много трудно бе до сега делото на Българския
Народенъ Морски Сговоръ. Требваше да се води
ожесточена борба съ закоравелия предразсждъкъ за
„дървото безъ коренъ" и да се проправя нова пър
тина въ нашия общественъ и националенъ животъ,
требваше не да се събужда, а да се създава въ
народъ, общество, а дори и въ ржководнитв кржгове,
ново съзнание за грамадното значение на ВОДНИТЕ
гштища и на по-голема брегова линия, за жизне
ната необходимость да притежаваме Беломорието и
да имаме собствено дунавско корабоплаване; треб
ваше да се обработватъ държавници и общество за
увеличение на търговския ни корабенъ тонажъ и пр.,
и пр» Требваше, съ една дума, коренно да се про
мени отношението на българския народъ къмъ мо
рето и Дунава. Всичко това се изнесе отъ дейците
на нашата организация, които съ апостолска настойчивость, издръжливость и себеотрицание, съ слово
и перо създадоха новото съзнание на народа ни. И
ГОЛ-БМИЯТЪ резултатъ е неоспоримъ.
Безспорно, въ изпълнението на тая задача, животътъ на Б. Н. М. С. не можеше да се движи по
права възходяща линия, и то не само поради трудностьта и необикновеностьта й. Като обществено
движение организацията ни не можеше да стои на
страна отъ общия развой на нашия политикообщественъ и стопански животъ, и особено да не бжде засегната отъ духовната и стопанска криза, която
ни гнети вече 6—7 години. Така се дойде до пе
чалните констатации за упадъкъ, които се напра
виха на миналогодишния съборъ въ Варна. Обаче,
скрити* енергии се събудиха у старите дейци и пре
дизвикаха у ГБХЪ повишено желание за творческа
работа и амбиция за преодоляване на застоя; къмъ
ГБХЪ се присъединиха свежигв сили на нови хора.
И ето че на сегашния съборъ можа за радость
да се установи, че най-низката точка въ развоя на
Б. Н. М. С. е вече премината и че съ пълно право
може да се говори за новъ възходъ.
Яко миналигЬ събори на Б. Н. М. С. почти ви
наги съчетаваха по щастливъ начинъ тържественото,
парадното и показното съ деловата работа и да

ваха еднакво много на. окото и сърдцето отъ една
страна и на сериозното вдълбочение и размишление,
отъ друга, тазгодишниятъ бургаски конгресъ, по
подобие на миналогодишния, бе, преди всичко, такъвъ
на дело го. Той се състоя на 5, б и 7 септемврий.
На 4 пристигнаха делегатите, като представителите
на Г. У. Т. и една часть дойдоха съ „Евдокия" по
море, а останалите съ влака. Бургаскиятъ клонъ
бе направилъ необходимото за обществената под
готовка на събора чрезъ редица плакати, надписи,
афоризми, картини, снимки и символи въ витрините
на магазините, както и съ окрасата на града съ
народния трибагреникъ и съ два пилона-мачти, съ
кръстосани гребла и спасителни пояси по средата,
поставени на улица „Ялександровска". Сжщо така
въ местния печатъ бъ направена широка разгласа.
Тържественото откриване на събора стана въ
сжбота на 5. IX., 97г ч., въ големия салонъ на Търговско-Индустриалната камара съ речь отъ предсе
дателя на Г. У. Т. Петъръ Стояновъ. Той нахвърли
причините за създаването на организацията преди
16 години и разгледа въ сбита форма нейното раз
витие и постиженията й, придобивките на роднотокорабоплаване по морето и Дунава, на пристанищ
ното ни дело, на морските летовища, на водния
споргъ и изобщо грамадните завоевания, които
направи морската идея въ душата на българския
народъ. Между другото, той наблегна на необходимостьта да се напустне вече предимно академичния
характеръ на организацията и да се премине къмъ
привличане на широкитв маси чрезъ спомагателно
членство, посочи за примЪръ Германия, гдето преди
Голъмата война съответната организация брояла надъ
600 хиляди члена, и Югославия — гдето „Ядранска
Стража*, една организация по-млада отъ нашата,
има надъ 43,000 члена и е построила и подарила
на югославския воененъ флотъ кораба „Ядранъ"1).
Апелира за обединение около знамето на Б.Н.М.С.
и сплотеность, за да може да се въздействува по1
) Сжщиягь, който презъ авгусгь т. г. гостува на
България въ Варненското пристанище.

ефикасно върху ржководнитъ кржгове и фактори
за още по-голъма ективность и творчество въ областьта на морското дъло, особено въ родното ко
рабоплаване. На края г. П. Стояновъ покани събора
да си спомни съ благодарность за върховния по
кровители на организацията, Н. В. Царя, и за го
лямата подкрепа, която й е оказалъ. Последнитъ
му думи бидоха последвани отъ „ура* и бурни ржкоплескания, следъ което хорътъ на девическата
гимназия изпъ спретнато и стройно „Шуми Марица"
и „Химна на Царя",
Следъ откриването избра се по предложение на
председателя бюро въ съставъ: председатель Димитъръ Тодоровъ (София), подпредседатели Пенчо Цаневъ (Бургасъ) и Маринъ Милчевъ (Плъвенъ) и се
кретари О. Георгиевъ (Пловдивъ) и В. Ташевъ (Перникъ). Натовари се бюрото да поздрави телеграфно
Н. В. Царя и ония г. г. министри, чиито ведомства
иматъ по-пръка връзка съ задачитв на Б. Н. М. С,
а така сжщо и Началника на флота. Избраха се и разнитъ комисии, следъ което се изслушаха приветствия
та. Пръвъ поздрави събора кметътъ на Бургасъ, инж.
Сейрековъ, който приветствува делегатите отъ името
на бургаското гражданство и благодари за честьта,
направена на града, като е избранъ за мъсто на
събора. Г. Василевъ, началникъ на физическото
възпитание въ Министерството на просветата, пре
даде поздравите и благопожеланията на министра
на нар. просвета; той изтъкна значението на Б. Н.
М. С. за преуспъването на българската нация, като
особено подчерта значението на водния спортъ.
Георги Славяновъ, началникъ на корабоплаването и
пристанищата, отъ името на министра на желез
ниците и корабоплаването, на главния директоръ
на Железниците и пристанищата и отъ свое име
увъри събора въ искреното участие на двамата,
подпомогнати отъ " службата по корабоплаването,
което Г Б взематъ въ дълото на Б. Н. М. С, като
същевременно изтъкна и големите мжчнотии за
една по-осезателна подкрепа отъ тъхна страна —
липса на средства, а още повече липса на доста
тъчно съзнание у нашето общество, включително и
неговитв върхове, за значението на морето и Дунава,
и апелира за сплотени, енергични и настойчиви
усилия на управа и членове за преодоляване на
тия мжчнотии. Лейтенантъ Пецевъ поздрави отъ
името на началника на флота и всички морски чи
нове и увъри делегатите въ симпатиите и непре
станното участие на н-ка на флота, кап. I. р. Сава
Ивановъ, въ д%лото на организацията, на която той
въпреки служебната заетость духовно принадлежи
изцъло, и изказа неговата пълна вЯра въ крайния
успъхъ на големото дело на Б. Н. М. С, въпреки
преживяваната сега криза. Лнгелъ Качевъ привет
ствува отъ името на управит. съвегь на Рибарския
съюзъ и изказа пожеланието за сближение между
Б. Н. М. С. и последния, който обединява 7,000 про
фесионалисти и 5,000 спортисти и интелектуалци.
Поднесоха се поздрави и отъ д-вата на запасните
офицери, сливенската култ. просв. дружба „Хаджи
Димитъръ", д-вото на запаснигв бойци, съюза на
българскитъ моряци, читалище „Пробуда", Дома на
изкуствата и печата и градската библиотека (чрезъ
г. Стефанъ Станчевъ) и директора на търговската
гимназия. На приветствията отговори съ напълно
подходящи и сърдечни думи председательтъ на съ
бора Д. Тодоровъ.
Следъ това лейт. Д ръ Г. Пецовъ занима деле
гатите съ реферата си „Впечатления отъ берлин

ската олимпиада по водния спортъ". Г. Пецовъ,
присжтствувалъ на олимпиадата като представитель
на Б. Н. М. С , живЯлъ въ олимпийскотото село
и наблюдавалъ съ окото на знатокъ всички състе
зания по плувния спортъ, предаде въ сбита форма
личните си впечатления. Следъ кратъкъ историченъ
увоцъ за олимпийските игри въ древностьта и днесъ
и следъ като разгледа организацията на днешните
олимпиади, г. Пецовъ премина къмъ предмета на
беседата си. Той даде живо описание на олимпий
ското село, построено отъ германската упоритость
на 25 клм. отъ Берлинъ, всрЪдъ пустата и необра
ботена площь, на чието мъсто еж създадени из
куствени китни ливади, паркове и градини, а всръдъ
тъхъ 140 вили, гдето еж били настанени 6,000 души
спортисти и официални спортни представители на
всички държави, участвували въ олимпиадата. Следъ
това описа държавното спортно поле съ неговия
стадиумъ, събиращъ надъ 110,000 души, кули, три
буни и приспособления за всички застжпени видове
спортъ. Тия описания референчикътъ илюстрира съ
прегледни графически изображения и изобилни циф
рови данни. Съ голЯмо възхищение изтъкна той
начина, по който удивителната германска организа
ционна способность се е справила съ грамаднитъ
трудности по настаняването на петстотинтъхъ хиляди
гости на Берлинъ по време на тържеството и съ
ежедневния брой на посетителите на спортното поле,
който е надминавалъ 150 хиляди души, като за
непосредственото организиране на олимпиадата еж
се прилагали най последните постижения на техни
ката. Най-значителниятъ дълъ отъ реферата бе посветенъ на плувния спортъ, отъ която часть поме
стваме съкратено изложение на друго мъсто въ тоя
брой. На края г. Пецовъ тегли изводите и поукитъ
за нашия воденъ спортъ, изтъкна неджзитъ му, но
самъ направи препоржки за организирането му въ
бждеще и апелира за създаването на плувни басей
ни, главната предпоставка за разцвета на водния
спортъ.
Бурни ржкоплескания изпратиха стегнатото, гриж
ливо и интересно изложение.
Следъ объдъ въ 3 ч. комисията по пълномощията
докладва, че на събора еж представени Главното
управително тъло съ 8 души и 12 клона съ 34 де
легати. Прочетоха се нъколко поздравителни теле
грами и се реши, бждещето Г. У. Т. да изпрати бла
годарствени писма на поздравителитв. Следъ това
започнаха разискванията по отчета на Г. У. Т. и док
лада на Г. П. С. Председательтъ Д. Тодоровъ апе
лира за строга, но безпристрастна, справедлива и
въ сжщото време по възможность сниеходителна
преценка на дейностьта на управителните тела съ
огледъ на трудностите, при които е работено. Въ
духа на тоя апелъ разискванията се водиха спокойно,
примирително и обективно, безъ страстите и драма
тизма на дванайсетия съборъ. Въ тЬхъ говореше
искреното желание да се раздвижи и освежи орга
низацията и да се тласне къмъ по-значителенъ подемъ. Правъше при това впечатление значително
подновениятъ съставъ на събора: преобладаваха
нови фигури, нови хора, които, обаче, влагаха не
по-малко жарь и интересъ въ разискванията отъ
старитъ изпитани дейци. Подхвърли се на обстоенъ
анализъ дейностьта презъ 1935 год., изтъкнаха се
нЪкои опущения, указа се постоянното спадане на
броя на членовете и успоредно съ това на намале
ние на възможностите за разгъване на една дейность съ широкъ размахъ, ала сжщевременно се
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указваше и на обективните причини за посочените
опущения и неджзи; посочваха се и значителни по
стижения. Явно беше, че говорещите се движатъ
отъ живо обществено чувство и такова на общественъ дългъ и отговорность.
Ганевъ (Бургасъ) подхвана лансираната отъ П.
Стояновъ при откриването на събора идея и настоя
ва да се намери начинъ да се привлъкатъ широ
ките обществени слоеве; особено държи той на при
вличането на младото поколение за водно спорту
ване. За тая цель, обаче, требва да се засили строе
жа на плувните басейни и да се покрие стра
ната съ мрежа отъ такива, като отгоре се наложи
на общините да подкрепятъ клоновете въ ГБХНОТО
създаване, подобно на подкрепата, която се указва
при строежа на спортни игрища. И лейт. Пецовъ
(Варна, отъ Г. У. Т.) апелира къмъ делегатите да
привлъкатъ всички съсловия къмъ дълото на Б. Н.
М. С. и наблегна особено на водния спортъ, като
най-важно и ефикасно средство за привличане на
младежьта, чрезъ което най-добре ще се осигури
крайния успъхъ на морската идея; сжщиятъ препоржчва да се подготвятъ кадри за ржководители
на младежьта и децата въ водния спортъ. Въ сжщия
смисълъ се изказаха редица други делегати. Изобщо,
почти отъ всички говорещи се изтъкна грамадното
значение на водния спортъ за възхода на органи
зацията и се наблегна на необходимостьта отъ не
говото бързо организиране. Подкрепи се сжщо така
отъ мнозина и предложението да се привлекатъ
широки слоеве въ Б. Н. М. С. Напр. г. Кожухаровъ
предложи отъ името на видинския клонъ да се на
мали значително членския вносъ на младежи до
25 год. възрасть, които еж били легионери. Намале
нието на чл. вносъ предложи и врачанскиятъ делегатъ
инж. Орозовъ. Препоржча се масова пропаганда и
назначаването на нароченъ пропаганда торъ, който
да има като главна задача организирането на вод
ния спортъ, (Кантаржиевъ отъ Плевенъ, Пашевъ отъ
Перникъ, и др.). Дафовъ (Пловдивъ) предлага да се
заинтересоватъ особено учителите, които биха могли
да направятъ най-ефикасна пропаганда всръдъ мла
дежьта; обаче, на тЪхъ требва, преди всичко, да се
даде възможность да опознаятъ морето чрезъ зна
чително намаление при пжтуването до него. П. Стоя
новъ, председ. на Г. У. Т., препоржча да се устроятъ
излети до морето и Дунава за директори, учи
тели и ученици, а сжщо така да се заставятъ всички
учители по физ. възпитание да прекарватъ лете въ
Варна, за да' се подготвятъ за ржководители по
водния спортъ; сжщиятъ предложи отъ резервния
фондъ да се отдели известна сума за пропагандаторъ. Изказа се по желание да се спре отъ страна
на флота издаването на „Морски прегледъ", като
средствата за него се употребятъ за подобрение
на «Морски Сговоръ', който да стане пакъ единствениятъ органъ на морската идея у насъ; а въ слу
чай, че това е абсолютно невъзможно, да се иска
щото първото отъ казаните списания да се из
праща заедно съ «Морски Сговоръ" на всички чле
нове на Б. Н. М. С.
Преди да се приключи заседанието, прочетоха
се редица приветствени телеграми отъ разни инсти
тути и организации въ Бургасъ и други градове.
Следъ това всички делегати отидоха да наблюдаватъ манифестацията на легионеритъ-спортисти,
придружени отъ хора на девическата гимназия, по
случай предстоещнгБ състезания на следния день.

Заседанието продължи въ неделя, въ 9 ч. предъ
об%дъ. Главниятъ секретарь В. Игнатовъ отговори
на бележките и критиките отъ предния день и даде
обяснения по разни въпроси, особено по организа
цията на водния спортъ. Подробно изложение на
прави той по нашето участие въ Българския олим
пийски комитетъ и въ предолимпийскигв изпитания
по водния спортъ, както и по споровете съ спорт
ните клубове, които се домогватъ да иззематъ ржководството на сжщия изъ ржцетъ на Б. Н. М. С
Отъ това изложение стана ясно, колко енергично и
достойно еж отстоявани интересите на организацията
ни. Сжщиятъ съобщи, че нашиятъ представитель на
олимпиадата, лейт. Пецовъ, по време на последната,
е участвувалъ въ заседанията на Ф. И. Н. А. и че
това е първото участие на нашъ представитель въ
тия заседания. Игнатовъ зачекна въпроси изъ всички
области на дейностьта на Б. Н. М. С. и изнесе пос
тиженията по т^хъ. Говори за резултатите отъ кон
ференцията въ Монтрьо, въ протоколите на която
ни е признато правото на увеличение на военния
ни флотъ до размери, необходими за защита на
нашето крайбрежие и пожела конгресътъ да вземе
решение за увеличението на флота и за излаза на
Егея. Изтъкна сжщо така и увеличението на мор
ския ни параходенъ тонажъ, както и подобренията
въ нашата пристанищна служба по морето и Дунава,
построяването на пристанища на Узунъ кумъ, Кам
чия, Месемврия и Ропотамо и довършването почти
•на всички пристанища на Дунава; спомена и за
въвеждането на специална хидрографска наша служ
ба по Дунава, която ще допринесе извънредно много
за отстояването на националните ни интереси тамъ.
Изказа пожелание да се продължи постройката на
зимните пристанища въ Русе и Ломъ, да се довър
ши Созополското пристанище и да се построи при
с. Бела скеле за товарене. Изтъкна необходи
мостьта да се освободятъ професионалните рибо
ловци отъ таксата за билетъ, тъй като ТЕХНИЯ
доходъ е минималенъ и поради това т е еж едно
отъ най-бедствуващите съсловия. Най-после даде
обяснения и по екскурзиите на Г. У. Т. и се изказа
противъ правото на търговските предприятия да
получаватъ групови паспорти за екскурзии, като това
право се запази само за културните организации.
Той направи сжщо ободрителната констатация, че
презъ настоящата година има значително повише
ние на броя на членовете на организацията.
Следъ изложението на главния секретарь про
дължиха дебатите по отчета, които се преустано
виха въ 11 часа, за да могатъ делегатите да приежтетвуватъ на състезанията по плуване и гребане
за далечни разстояния1).
Дебатитъ продължиха въ сжщия духъ въ следоб Ьдното заседание, което започна въ 2 1 / 2 часа. Сега
се направиха полезни предложения и се подхвър
лиха интересни идеи. Хр. Червенковъ (Пазарджикъ)
предложи да има при всеки клонъ сътрудникъ на
списанието и да се въведе въ училището часъ на
морето. Загорски (Бургасъ) изказа пожелание да се
организира ежегодно, заедно съ други организации,
день на морето, който да се отпразнува търже
ствено. Мицовъ (София), участвувалъ като посръдникъ въ преговоригв съ Св. Синодъ по палестинската
екскурзия, даде пояснения по историята на тия пре
говори. Япелира да не се води борба съ Св. Синодъ,
') Сведения за тЪхъ даваме на друго мЪсто въ на
стоящия брой.
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тъй като при разбирателство съ него организацията
ще има годишно надъ 100 хиляди лева доходъ отъ
тая поклонническа екскурзия и сжщевременно ще
улесни постройката на Български народенъ домъ
въ Иерусалимъ, следъ което всичкиятъ чистъ приходъ ще бжде въ полза на Б. Н. М. С; иначе орга
низацията рискува да загуби всичко.
Главниятъ редакторъ даде обяснения по нъкои
въпроси относно списанието. Той заяви, че съ съдър
жанието е гледалъ да задоволи интересигв на раз
нородните ср-Ьди, къмъ които принадлежатъ члено
вете на Б. Н. М. С, и намира, че е дадено разнообраз
но четиво. Статиите отъ военно-морски характеръ,
за които въ всека книга се запазва отделътъ
„Охрана на роднитъ брегове", задоволяватъ интере
сите на военните моряци, като сжщевременно еж
достжпни и за широката публика. Би желалъ да
даде технически още по-подобрено списание, като
напримъръ на началната корица на всеки брой да
даде цвътно клише, обаче за това еж необходими
още 30,000 лв. годишно. Изказа се противъ нама
лението на членския вносъ, преди да се е постиг
нало значително увеличение въ броя на членовете,
тъй като такова намаление би намалило бюджет
ните възможности и би се отразило, преди всичко,
върху списанието; а последното не може повече да
бжде намалявано, следъ като бюджетътъ му въ
течение на 4-5 години биде сведенъ отъ 260 хиляди
на 100 хиляди лева; при по-нататъшно намаление на
бюджета му, то много ще пострада технически и по
издържаность и разнообразие на съдържанието.
Изказа се за платенъ организаторъ, който да об
хожда клоновете и да се грижи предимно за вод
ния спортъ, чрезъ това би се увеличилъ значително
броя на членоветъ, което пъкъ би направило въз
можно намалението на чл. вносъ; последното, обаче,
по никакъвъ начинъ не бива да предхожда увели
чението на броя на членовете. За издръжката пред
лага да се иска настоятелно субсидия отъ Просвет
ното министерство. Не споделя песимизма на некои
делегати и намира, че организацията се намира въ
възходъ.
Следъ като се изказа председательтъ на събора
Д. Тодоровъ, който апелира за непрекженато разби
рателство съ военния флотъ, Съюза на моряците и
оня на риболовците, а така сжщо и съ Св. Синодъ
по палестинските екскурзии, и следъ като предсе
дательтъ на Г. У. Т. отговори по недоразумението
съ Св. Синодъ и даде още некои пояснения, по
предложение на председателя на събора единодушно
се гласува освобождаване на управителните твла
отъ отговорность и се изказа благодарность на чле
новете на Г. У. Т.
Следъ това комисията по резолюциите чете док
лада си, който биде приеть съ некои изменения.
(Резолюциите поместваме въ идния брой).

Реши се следниятъ съборъ да се състои въ Ям*
болъ, и то най-късно въ началото на юний и. г.
Следъ това делегатите приежтетвуваха на плувните
и гребните състезания на пристанището, гдъто место
то на състезанията бе почернело отъ големото мно
жество наблюдатели. При повишенъ интересъ тия
състезания, за които даваме сведения другаде, при
вършиха по тъмно.
На третия день, 7 септемврий предъ объдъ, се
устрои излетъ до Созополъ и устието на Царската
р^ка. Делегатите объдваха на другарска трапеза въ
Созополъ, гд%то се пиха наздравици за Н. В. Царя
и преуспеването на Б. Н. М. С.
Последното заседание се състоя сжщия день сл.
объдь и бе посветенъ на бюджета. Представениятъ
отъ Г. У. Т. бюджетопроектъ биде докладванъ съ
известни изменения отъ бюджетарната комисия и
приетъ при значителенъ драматизъмъ споредъ ней
ния докладъ, 1съ 249,600 лв. общъ приходъ и тол
кова разходъ ). Най сжществената промена е, че
членскиятъ вносъ въпреки възраженията и обясне
нията на некои членове отъ Г. У. Т. биде намаленъ
отъ 80 на 70 лв., като се запази старото приходно
перо отъ членски вносъ. Това налага сериозното
задължение на делегатите да заработятъ съ утроена
енергия въ клоновете си и да имъ отдадатъ потикъ
за много по-интензивенъ животъ, та да може единъ
значително увеличенъ брой на членовете да покрие
намалението отъ членския вносъ. Иначе Г. У. Т. ще
бжде изправено предъ големи затруднения и невъзможностьта да развие по-значителна дейность, как
вато налага моментътъ.
Последва церемонията по раздаване на наградите
на отличилите се въ състезанията спортисти. Лейт.
Пецовъ, председатель на журито, обяви резултатите,
благодари на победителите и имъ раздаде награди
те, следъ което Д, Тодоровъ и П. Стояновъ приветствуваха наградените и се обърнаха съ напжтетвени и насърдчителни 2думи изобщо къмъ всички ле
гионери и спортисти ).
Следъ това се извърши изборътъ на нови упра
вителни тЪла и се реши презъ идната година клонътъ София да участвуватъ въ Г. У. Т. съ двама
представители, а Пловдивъ, Плъвенъ, Ямболъ и Перникъ—съ по единъ. Следъ това председательтъ Д.
Тодоровъ съ топли и сърдечни думи пожела на де
легатите и клоноветЬ плодовита работа въ бждеще
за крайното възтържествуване на Б. Н. М. С. и закри
събора.
Сжщата вечерь и на следния день делегатите се
разотидоха.
*) За подробности вж. на края на нает. брой (Б. р.).
) Вж. специалната статия въ тоя брой относно тая це
ремония.

Д-ръ Г. /7.

П Л У В Н И Я Т Ъ С П О Р Т Ъ В Ъ Б Е Р Л И Н С К А Т А ОЛИМПИАДА.
Неотдавна спортната младежь на петтвхъ кон
тинента преживе ръдъкъ праздникъ. На XI. олим
пиада въ Берлинъ 6-Б отпразднуванъ съ небивалъ
досега замахъ, култа къмъ ТБЛОТО.
Въ желанието си да следватъ традицията, заве
щана отъ древните олимпийски игри, уредниците
на XI олимпиада беха предвидели програма,
въ която бъха застжпени, както чистиятъ спорть,

така и постиженията въ областьта на изкуството.
Спортьтъ беше представенъ съ състезания по боксъ,
фехтовка, лека и тежка атлетика, вдигане на тежести,
стрелба, колояздене, плаване, скачане, гимнастика,
футболъ, ригби, тенисъ, поло, хокей, водна топка,
ржчна топка, баскетболъ и пр., а изкуството—съ ар
хитектурата, художеството, поезията и музиката.
Въ чисто спортните състезания вземаха участие
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представители на петтехъ континента, на брой около
б) Групово плаване:
60 държави. Европа беше представена съ повече
1. Мжже: 800 м. пощово плаване (4 участници
отъ 30 народности. Всеки видъ спортъ беше по
по 200 м. свободенъ стилъ).
дробно и обстойно застжпенъ и даде възможнитъ
2. Жени: 400 м. пощово плаване (4 участнички
при днешните условия световни постижения.
по 100 м. свободенъ стилъ).
На особено почетно и средищно место, всръдъ
в) Водна топка.
състезанията на XI олимпиадата, обаче, беше плувниятъ спортъ. За неговите нужди е построенъ осоВъ всеки видъ индивидуално плаване, взеха
бенъ басейнъ, награденъ съ голЪмото име „плу- участие по 3 активни плувци, а за пощовото плава
венъ стадиумъ".
не — отъ всека нация по една група отъ 4 активни
Прикрепенъ непосредствено до главния олим и 2 резервни. За играта „водна топка"—отъ всека
пийски стадиумъ, той е втората интересна постройка участвуваща нация по една група отъ 7 активни и
въ така нареченото .държавно спортно поле" — 4 резервни играчи.
едно сборище отъ най-разнообразни игрища, кждето
Въ плувните състезания бъха представени 36 дър
се произведоха германските олимпийски игри.
жави съ 726 плувци отъ двата пола. Отъ твхъ първо
Въ сравнение
место заематъ:
съсвоясъбратъ
цщрш
СЯ. Щати—60,
—главния стади- •* • "•**
Германия — 58,
умъ — слимпийЯпония—53, (\нскиятъ плувенъ
глия—51, Кана
басейнъ е сра
да—48, Лвстрия
внително твърде
—39, Дания—36,
малъкъ. Докато
Холандия — 35,
първиятъ съби
Швейцария—27
ра на дъ 110,000
и Швеция — 20.
зрители,той мо
Отъ нашите съ
же да даде ме
седи бъха пред
сто и удобства
ставени с а м о
за наблюдение
Гърция и Юго
само на 20,000
славия. Първата
души. Обаче, по
въ плаване за
отношение н а
мжже съ 9, а
техническото си
втората въ пла
устройство и об
ване, скачане и
завеждане, той
водна топка съ
не отстжпва по
23 плувци.
нищо на спорт
Разпределени
ния архитектупо видове инди
ренъ гигантъ.Въ Берлинска олимпиада —1936 г. Общъ изгледъ на главния и плувния стадиуми.
видуално плаванего еж поставе
не,участвуващини множество приспособления и апарати, постижения Т-Б въ него 287 плувци се нареждагъ, както следва:
на съвременната спортна техника, които улесняватъ
Мжже: Жени:
пущането, наблюдението, фотографирането, запис
51
33
1) Свободенъ стилъ:
100 м.
ването и съобщаването на резултатите за една редица
41
29
400 м.
отъ 8 плувци. Всички тия прибори и апарати се
27
—
1500 м.
командватъ невидимо и скрито отъ техническите
32
23
2) Гръбно — 100 метра
мозъчни средища на басейна и създаватъ образ34
17
3) Гърди — 200 метра
цовъ вжтрешенъ редъ и дисциплина.
Отъ направената съпоставка се вижда, че глав
Презъ всичкото време на олимпийските състе ното внимание въ съвременния плувенъ спортъ е
зания, плувниятъ спортъ се радваше на особено вни насочено върху плаването свободенъ стилъ, и то
мание. Добъръ указатель за това бвха постоянно главно на кжеитъ разстояния 100 и 400 м. На вто
заетитъ мъхта въ стадиума и ежедневниятъ печатъ, ро место идва гръбното и гръдното плаване, а на
който отделяше сравнително много голема часть за трето — свободниятъ стилъ на другите разстояния.
информации по него.
Плувните състезания се произведоха подъ над
Плувнитъ- състезания на берлинската олимпиада зора и ржководството на международна оценителна
започнаха на 8. августъ и завършиха на 15. с. м., комисия. Въ това отношение Германия показа голъма
следвайки традиционната олимпийска програма:
толерангность и завиденъ тактъ. Фактическото имъ
ржководство имаше Международната плувна феде
а) Единично плаване:
рация.
1. Мжже: 100 м. свободенъ стилъ; 100 м. гръбно
Представителството на комисията бълие повере
плаване: 200 м. гръдно плаване; 400 м. сво ното на двама члена отъ управлението на Федера
боденъ стилъ; 1500 м. свободенъ стилъ. Ска цията, а останалиятъ й съставъ се състоеше отъ
чане отъ трамплинъ 3 м.; високо скачане.
представители на Япония, Унгария, Франция, Англия,
2. Жени: 100 м. свободенъ стилъ; 100 м. гръбно С. Д. Щати, Белгия, Швеция и Германия.
Въпреки сравнително не много благоприятното
плаване; 2ОО м. гръдно плаване; 400 м. сво
боденъ стилъ. Скачане отъ трамплинъ 3 м.; време, всички плувни състезания бЪха вевкога много
добре посетени. На няколко пжти те бЪха удостоени
чисоко скачане.
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отъ водача Хитлеръ, министра на въздухоплаването
Гьорингъ и министра на вжтрешнитъ работи Фрикъ.
За начина на изпълнението на състезанията може
да се пише много, обаче това, което заслужава осо
бено внимание, еж образцовия редъ и неприну
дената дисциплина. И не може да бжде иначе. При
множеството най-модерни технически съоржжения,
съ които плувниятъ стадиумъ разполагаше, и отлич
ната нЬмска организация, това тръбва да се очаква.
По своя характеръ и начинъ на изпълнение,
всички състезания будъха голъмъ интересъ. Но осо
бено интересни бъха финалните упражнения, при
които се състезаваха първенците на свъта Те съз
даваха нови рекорди, заевнчаваха стзритъ и откри
ваха способностигв на народитъ. На тия финални
състезания публиката изпадаше въ особено състоя
ние. Подъ влияние на скрититъ въ човека нагони
за борба, национални и други чувегва, тя ставаше
нервна, нетърпелива и избухлива. Това предаваше
на състезанията особенъ чаръ и настроение.
Плувнит-в състезания показаха сравнително го
лъмъ напредъкъ въ областьта на тоя родъ спортъ.
Въ това ще се убедимъ, ако направимъ едно срав
нение съ старит-в рекорди и новите постижения
дадени въ долната таблица.

Видъ на плаването

Рекорд и на X
Олимпиада
Време

Мж ж е
100 м. св. стилъ
400 м. „
1500 м. »
100 м. гръбъ
200 м. гърди
4 х 200 пощово

0-58
4:48-4
19:12-4
1:08-6
2:45-4
8:58-4

Резултати отъ
XI Олимпиада

Държави Време
Япония
С И. Щати

Япония
Япония
Япония
Япония

Държави
Унгария

О.-57'б
4:44*5
19:137
1.Ю5-9

С й. Щати

8:51-5

Япония
Япония

С Н. Щати

Япония

Ж е н и

100 м. св. стилъ
400 м. ,
400 м. гръбъ
200 м. гърди
4 х 100 пощово

1:06-8
5:28-5
1:194
3:06-3
4:38-0

Олимпийскиятъ

С Л. Щати

• »
»»

N

Лвстрия
С. П. Щати

плувенъ

1:05-9
5:264

1:189
3:03 6
4:36-0

стадиумъ

Холандия
**

т

ш

п

Япония

а) По нации:
Държави

Сребърни
мепали

Златни
медали

Бронзови
медали

Всичко

мжже жени мжже жени мжже жени
Япония
С Я . Щати
Холандия
Германия
Унгария
Дания
Яржентина

3
2

—

2
3

4

—

—
—
—

1

1

—
—
1

—

•

—
—
—-

5

—
1
2

—
—
—

—

1

1
1

—
*—

4

—
1

—
—
—

11
9
5
4
2
1
1

б) По видове плаване:
Видове спортъ
а) М ж ж е
100 м. св. стилъ
400 м. »
1500 м. ,
200 м. гръдно
100 м. гръбно
4 х 200 пощово
б) Ж е н и
100 м. св. стилъ
400 м. „
200 м. гърди
100 м. гръбъ
4 х 100 пощово

Златни
медали

Сребърни
медали

Бронзови
медали

Унгария
СЯ. Щати
Япония
>
С.Л. Щати
Япония

Япония
Япония
» »
СН. Щати
Германия
СЯ. Щати

Холандия

Яржентина
Дания
Холандия
Германия

Япония
Холандия

Унгария
Германия
С Я . Щати
С.Я. Щ а т и
С Я . Щати
С Я . Щати

Отъ направените съпоставки можемъ да извлъчемъ следните окончателни заключения за състоя
нието на представения въ XI олимпиада плувенъ
спортъ.
1. Всички постижения на бивша
та X олимпиада еж значително по
добрени. Това показва, че въ об
ластьта на плувния спортъ е рабо
тено твърде много.
2. Най-добра нация по отноше
ние на плувния спортъ си остава
Япония. Тя не само че задържа по
лученото въ бившата олимпиада пър
венство, но е подобрила значително
гВ°п ,,Р е к о Р д и - Следъ нея идвагь
Ч У ™ ' Х о л а н Д и я и Германия.
3
Холандия е страната, въ коя
то плувниятъ спортъ се владъе подобре отъ женигв, отколкото отъ
мжжегБ.
4. Отъ разнитъ видове плаване,
наи-много разпространенъ есвободниятъ стилъ. Неговото техническо из
пълнение е плаването „кроулъ". За
това постиженията и рекордитв на
Берлинь
последните олимпийски плувни съ-

Холандия

въ

ОТЪ сжщата се вижда, че всички постижения нЪ
X олимпиада еж чувствително надминати. Изклю
чение имаше само въ плаването свободенъ стилъ
на 1500 метра. При него Япония е слъзла съ 1*3 сек.
подъ добития отъ сжщата преди 4 години рекордъ.
При тия постижения, разпределението на награ
дите по нации и видове плаване стана по следния
редъ:
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стезния еж въ'голямата си часть
постижения на кроула.
Вториятъ дЪлъ отъ водния спортъ
—скачането — бтвше застжпенъ сжщо много добре. На тоя видъ съ
стезания се явиха 19 нации съ 53
мжже и 36 жени, активни участници.
Нашите съседи не б-вха представе
ни. Съгласно устава на Международ
ната плувна федерация и олимпий
ските правила, б-вха произведени
два вида скачки — низки, отъ трамплинъ съ височина 3 метра и ви
соки, отъ кула, съ височина 10 м.
И въ тая областъ постиженията
въ стила и изпълнението беха от
лични. Не напраздно берлинскиятъ
печатъ нарече скачачите «хвърча
щи човеци".
Резултатите отъ скачкитъ- опре
делиха на С. Д. Щати първото мЪсто. При скачането отъ трамплинъ
Оощь изгледа на плувния стадаумь презъ време на състезанията
техните плувци вземаха и трите
награди, а при високото скачане — златния и сре ната стихия. Следъ това следватъ редъ причини отъ
бърния медали. Сжщиятъ успъхъ постигнаха и амери м%стенъ и технически характеръ. Отъ редица го
канките. Така че по скачане С. Л. Щати вземаха дини Б. Н. М. Сговоръ се мжчи да отстрани тия
4 златни, 4 сребърни и 2 бронзови медали.
причини и да постави водния спортъ въ ср^деца на
Следъ С. Л. Щати усп^хъ въ скачане имаше Гер своята дейность. Известни резултати въ това направ
мания. Нейните плувци показаха сравнително големи ление вече има. Те, обаче, еж още твърде слаби и
и красиви постижения, особено въ високото скачане. еж добити сравнително бавно, съ голъми усилия и
Третиятъ делъ отъ водния спортъ — играта жертви.
„водна топка"—беше застжпена сжщо много добре.
Нека да върваме че това хубаво начало и тоя
Почти вс%ки день се състояха по два мача, които подемъ ще издържатъ всички материални и други
се след%ха отъ любопитната публика съ внимание несгоди и въ скоро време ще дадатъ желанигЬ ре
не по-малко отъ това, което се указваше на плава зултати. Позволявамъ си, обаче, да обърна внима
нето и скачането. Въ състезанията на водна топка ние на ратниците въ тая область върху следното
взеха участие 15 нации съ 168 играчи. Най интересна обстоятелство. Нашата младежь, а съ това и цЪигра дадоха Унгария, Германия и Белгия, отъ които лиятъ ни народъ, ще се запознаятъ и свикнать съ
първата спечели златния, втората сребърния и тре плувния спортъ само тогава, когато го учатъ и
тата бронзовия медали.
упражняватъ не случайно и първобитно въ естестве
Дадените кратки сведения за състоянието, въ ните плавателни води, които за съжаление въ насъ
което плувниятъ спортъ се представи на XI олим еж съвсемъ малко, а когато се създадатъ подходящи
пиада въ Берлинъ, показватъ, че на него днесъ се и удобни плувни басейни, съ каквито днесъ разпогледа съ особено внимание не само отъ любителите лагатъ всички културни народи. Безъ техъ плув
спортисти, но и отъ факторите, които еж натоварени ниятъ спортъ ще продължава да сжществува като
съ физическото развитие на младежьта. Причините неорганизирано самобитно плаване и то само на
за това еж прости и ясни. Плуването като спортъ н%кои м%ста по крайбрежието на Дунава и Черно
действува твърде полезно въ нЪколко направления. море и ще си остане неизвестенъ и чуждъ за поНезависимо отъ това, че развива и калява целия гол-вмата часть отъ народа ни, както е било до сега.
организъмъ, той подготвя и свиква човека съ вод Дългъ се налага, следователно, на всички клонове
ната стихия и го освобождава отъ вродения къмъ на Б. Н. М. С. да приематъ присърдце тази грижа
нея страхъ. Последното обстоятелство е отъ извън и да догонятъ пропуснатото.
редно големо значение, защото отъ тази стихия
Басейните ще поставятъ плувния спортъ на пра
идватъ не малко нещастия. И не ще бжде преуве вилни и здрави основи и ще осигурятъ по-нататъш
личено, ако кажемъ, че днесъ въ културните дър ното му развитие. Безспорно доказателство въ това
жави плувниятъ спортъ е вече народенъ спортъ. отношение имаме съ създаването и развитието на
Добъръ примъръ за подражение въ това отношение плувния спортъ въ София. До построяването на
ни дава Германия. Въ нея не само големиятъ градъ, .Диана-бадъ"" въ софийските спортни ср%ди, не само
но всъко градче и паланка има своя плувенъ ба- че не се говореше, но и не се мислеше за упраж
сейнъ. Последниятъ е неразделна часть и отъ спорт няването на плувния спортъ. Обаче, неколко години
ните игрища. Той е необходимость, както въ учи следъ неговото създаване, ние виждаме водниятъ
лището, така и въ казармата.
спортъ на столицата да съперничи вече на дунав
За съжаление, у насъ тоя твърде полезенъ спортъ ския и черноморския си събратъ. Яла не само това:
е още въ първобитно състояние. Съ право може да идеята за водно спортуване се разраства до толкова,
се каже. че той е напълно чуждъ за нашата спортна че днесъ спортна София не скрива желанието си да
младежь. ПричинигЬ за това еж твърде много иотъ поеме и неговото ржководство. Всичко това говори,
различенъ характеръ. Най-важната отъ гЬхъ е вро че е вече крайно време да се пристжпи енергично
дената въ българина инертность и страхъ къмъ вод- къмъ създаване на плувните басейни. Въ това

отношение нашигв сжседи еж ни доста изпреварили. ще бжде скоро догонено и въ близко бждеще пЛуНека, обаче, вярваме, че както в ъ другитъ области ването ще бжде поставено на здрави основи, с ъ
на културна проява, така и тукъ, упоритиятъ бъл- цель да стане масовъ и народенъ спортъ.
гаринъ щ е се справи бързо и лесно. Пропустнатото
КОНКУРСЪ ЗА МОРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ

РАЗКАЗЪ

П. А. ШИШКО ВЪ

УАЕ

VIСТIЗ

(получилъ половината отъ определената премия)

Възшествието на престола на Царь Борисъ III
завари българския параходъ Варна в ъ Николаевъ,
на тридесеть мили навжтре въ континента. Въ нъколко дена се б-вха изнизали епохални събития:
сепаративенъ миръ, абдикация и възшествие. Това
б-Ьха крупни факти, които с ъ сценична бързина се
б-вха извършили въ България. Николевскитъ вест
ници пишеха: ново правителство въ София и рево
люционно въ Радомиръ. Я слуховете бъха много
по-страшни: катастрофаленъ пробивъ при Доброполе, паническо бътство на българската армия, пожари,
палежи и кървави междуособици между ВОЙСКИТЕ
на законното и революционното правителство.
Отъ четири дни насамъ Варна се намираше на
главния Николаевски кей, около ЖИТНИТЕ елеватори,
гдето бъ\ започналъ да товари зърнени храни подъ
разпоредбата на единъ германски офицеръ, който
бъ- началникъ на една изземвателна команда, по си
лата на известни постановления, включени въ Брестъ-Литовския миръ . . . Натоварилъ парахода съ
хилядо и шестстотинъ тона, т. е. съ малко повече
отъ половината товаръ, който се полагаше за трю
мовете на Варна — изведнъжъ германецътъ спре то
варенето. Не само, че го спре, но и съвсемъ не по
жела да се срещне с ъ командира на Варна, В. Карастояновъ, за да му каже, коя б е причината да
спре да дава жито. Седналъ параходътъ въ во
дата с ъ петнадесеть крака на носа и съ шеснадесеть на кърмата, с ъ трюмове полунатоварени и с ъ
нестегнати сепарации, той прекара ц"Бла седмица
въ абсолютно бездействие. Я германецътъ не се
вести нито веднъжъ на парахода. Не пожела да се
вести, 1даже и въпръки настоятелната записка, която
му бъ изпратилъ Карастояновъ, молейки го да ус
кори товаренето и да го пустне да си отплува. Това
неявяване на германеца учудваше Карастояновъ, за
щото в ъ първитъ четири дена, преди новината за
царското възшествие, германецътъ по два пжти на
день идваше тука, при Карастояновъ, за да си глътнатъ заедно по чашка конякъ или винце. А сега?
Други параходи — турски, украински и бивши руски,
сега подъ германско знаме — въ съседство съ
Варна, продължаваха да товарятъ редовно всъки день.
И единъ следъ другъ всъка сутринь на разсъмване,
с ъ м-БСтенъ, голониранъ, дипломиранъ пилотъ се
понасяха на югъ по ръката Бугь, която се точеше
съ безброй предпазителни вехи, шамандури и фарове,
указвайка фарватера, по който се стигаше до
Черно море.
Слуховете за българската катастрофа ставаха
по-страшни. Т е се бъха пренесли, като официални из
вестия, и в ъ колоните на вестницит-в: цъли българ
ски дивизии били взети в ъ пленъ, а България
била подъ съглашенска окупация. Хората отъ еки
пажа на Варна стоеха като на бодили и всеки
часъ очакваха н е щ о страшно да се разрази н а д ъ т е х ъ
и надъ кораба имъ . . . И изведнъжъ, като никога

отъ десеть дена насамъ — германскиятъ изземватель
се яви на Варна и не слезе долу въ салона, както
по-рано, а заповеда да повикатъ командира й. Кара
стояновъ веднага изкочи на палубата и засмъно по
даде ржка на германца. Но ржката на Карастояновъ
остана протегната въ въздуха. Германецтъ не пое
протегнатата ржка и рече строго:
— Утре преди разсъмване претеглете вашия па
раходъ на борта на предния параходъ! — посочи
той стоещия турски Яли-Паша предъ носа на Варна
— Всичкото ваше жито ще се превърли оттатъкъ!
Разбрано ? — дигна германецътъ показалеца си, из
дрънка съ шпорите си, извърна гръбъ и изкочи
на кея.
— Значи, така? — почервени Карастояновъ
отъ обидено честолюбие. — ВЪрно е, че победе
ните нъматъ приятели! Отъ политическото неприятелство — къмъ лично неприятелство! Яко тука е
така, какво ли е тогава въ България?
Карастояновъ разбра, че немаше сръденъ пжть
между него и германеца, разбра, че всичкитъ мо
стове бъха вдигнати помежду имъ. Следъ часъ,
щомъ се мръкна, той събра целия си команденъ
персоналъ отъ седемъ души въ единственния салонъ на товарния си пораходъ и рече:
— Господа, събрахъ ви за съветъ. З а съветъ,
решение и действие. Намираме се на края на една
пропасть. Днесъ ние сме само единъ откженатъ
островъ отъ нашата България, за чиято еждба нищо
не знаемъ. Върху този плаващъ островъ а з ъ съмъ
владетельтъ, а вие сте МОИТЕ седемь министри.
1рЪбва да решимъ най-доброто и най-изгодното за
нашата малка държавица, която е с ъ територия
отъ осемдесеть и петь метра на длъжъ и с ъ пет
надесеть на широчина. На всъка цена тръбва да
запазимъ нашата територийка 1 Затова требва да
решимъ най-изгодното и най-полезното, докато о щ е
нашето знаме стои на кърмата ни . . . Инъкъ —
следъ часъ, следъ два, утре, вдруги денъ, може
ой, да не сме вече ние господарите тука . . В ъ
този моментъ, в ъ който ви говоря, ние сме постаХарИибМдаЖ?У ЧУКЗ И Н а к о в а л н я т а ' с м е "ежду Сцила и
™5ят Я М И Н а Т а С л У ш а т е л и - Двамата помощници,
тримата механици и двамата командировани мичмани
- проточиха шии и затаиха дъха си . . .
е е Ж Д У С ц и л а и Ха
стпаТя* ц ; „ 5 " М
"
Рибда. Отъ една
Оре е далечъ
З ъ пп«Г
*
натридесеп,
мили отъ
п л ^ а м ^ , ф а р В а0т Ге Ьр ъ ' а в ъо тк ъо й т о н егам<»«емъ да преподъ « п о » ? Т а 'г е м а н с *РУ « ^ н а - сме
ми з а п п ! аДИГЬ
"
Р
« и я изземватель, който
ж^гго н а Й пХ ДУаТ р еК О«ЙГТ РО ие" ьп ™е д ъДа предамъ нашето
до т а н 1 ^ й ° На ' иЧ е р Н О м еР а з ъ " « * . Яко Да б * х ъ
шамъ зГппЙ
°Р '
"*»—— да послуабанпонГяй № Т а " а * геРма»еца, а на своя глава,
абандонираики корабните си документи - щ ъ х ъ
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•да издебна моментъ, за да,отплувамъ изъ приста
нището . . .
,„
— Така! Съгласенъ! — весело викна вториятъ
помощникъ Бойко Пеневъ, младъ,; двадесеть и шесть
годишенъ момъкъ, и плесна ржце. — Така! Ще
избътаме . . .
— Щъхъ да изкоча въ открито море, — про
дължи Карастояновъ, — и ПГБХЪ да се насоча къмъ
Варна, къмъ нашата родина, за.да й оставя нато
вареното жито. на нейно разположение. Утре сутриньта требва да ни взематъ житото — това е пър
вото, следъ това могатъ да ни взематъ кораба —
това е второто, а най-накрая идва реда и ние да
бждемъ вдигнати и запратени негде . . .
— Това н е м а д а бжде! — Бойко Пеневъ дигна
ржка и стана правъ. — Нито едното, нито второто,
нито третото ще бжде, г-нъ коменданте 1 Ще избя
гаме . . .
-.
— Презъ фарватера? . .-.
' :
— Презъ който азъ ще бжда пилота! — удари
се въ гърди сияещиятъ Пеневъ. — Та нали съмъ
ви разказвалъ, че съмъ херсонски възпитанникъ ?
Точно преди четири години .и. половина свършихъ
херсонското морско училище и непосредствено
следъ-товапрекарахъ, като щурмански ученикъ, на
локалния експресъ, който до день днешенъ цирку
лира между Одеса и Николаевъ . . .
: — Така ли, бе, пьлжбче?—скокна Карастояновъ
отъ възторгь. — Ела да те цълуна, спасителю 1 —
и той разтвори обятия. — Ела . . .
. ,
Пеневъ подаде ржка презъ масата на командира"
си и откжсна:
.-; — Познавамъ фарватера точно така, както го
познава вскни лакаленъ командиръ1
— Та ти с.и. б.илъ златенъ, брилянтенъ човъкъ! —
отправиха се сияещи погледи и благословии отъ
страни къмъ Пенева.
•Следъ малко Карастояновъ даде нареждане:
.' — По срЪднощь ще започнемъ маневрата си. Пор
товите стражари еж осведомени, че ще маневрираме.
Й, щомъ вдигнемъ котвата, вместо да се лепнемъ на
.Яли-Паша — бавно и тихичко ще си дадемъ ходъ
на югъ подъ пилотството на Бойко . . .
— Да живъешъ, Бойко! — отправиха се повторни
благодарственни погледи къмъ неочаквания спаситель на Варна, товара и хората му . . .
— Я сега — никому ни дума отъ онова, което
решихме! — Карастояновъ закри съвета и разпустна хората си.
Поср-Ьднощь се разшетаха моряците по бака и
кърмата и започнаха да отвързватъ вързалата. Командирътъ и Пеневъ се качиха на моста.
Градътъ мъгливо и слабо- свъгвше, около ЖИТ
НИТЕ елеватори се разхождаха митнически часови,
р-вката отъ дЪсно приемаше СВЬТЛИНИТБ на отсрещ
ния бръгъ и ГИ топ%ше продълговати въ водитъ
си, на каботажния кей буботъха винчове — вероят
но на експреса или на Михаила, сжщо локаленъ между Одеса и Николаевъ . . . Небосводъть
наполовина беше прошаренъ съ облаци, а нощьта б е
тъмна, безлунна . . . Право на югъ свътЬше балата
светлина на Константиновския фаръ, който носеше
и названието входенъ пристанищенъ фаръ . . .
Отвързали вързалата отъ носа и кърмата и из
теглили носа на Варна съ свободенъ отворъ отъ
Яли-Паша — Карастояновъ даде малъкъ ходъ напредъ. Мръдна параходъть, понесе се като кратуна,
лъхната отъ вътрецъ, измина целата дължина на
Яли-Паша, отмина още една своя собствена дъл
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жина и Пеневъ постави винта на срЪденъ ходъ, а
следъ това и на — пъленъ . . .
' !
Затуптъ винтътъ и поеха Константиновския фаръ
право отпреде си . . .
— Рискътъ е благородно дъло 1 — рече Пеневъ
къмъ командира си, за да му даде куражъ въ начи
нанието, което туку-що започваха.
— Съвършено верно, — съгласи се Карастоя
новъ, — но при условие, че рискътъ ще бжде равенъ на печалбата! Въ случая, нашиягь рискъ не
само, че е благороденъ, но той е и съ стотна
печалба. Благороденъ е — защо ще занесемъ храни
на нашите хора, изгоденъ е, защото, ако не ни хванатъ, печалбата ни е милионна . . . Нашиятъ рискъ
никой нЪма да го упрекне, дори и ако не успЪемъ
да се изплъзнемъ . . .
— Ще се изплъзнемъ, г. - коменданте I Сцила я
оставихме задъ гърба си, а Харибда ще я избъгнемъ
ум^ло. Гарантирамъ! — твърдо отсече Пеневъ.
Татъкъ, задъ кърмата имъ, всичко б е спокойно,
тихо. Нито потеря, нито стрелба. Верна си тупаше
напълно редовно, точно, като ВСИЧКИТЕ параходи,
които си вземаха, пилоти отъ лоцманската станция.
Па й кой би се осъмнилъ, че чуждъ параходъ би
рискувалъ да плувне изъ фарватера ноще, безъ
водачъ отъ лоцманската станция ? Карастояновъ и
Пеневъ внимателно се вслушваха и взираха очи по
всички страни. Нищо съмнително около тъхъ, всичко
бъ напълно нормално наоколо . . .
Като наближиха на около двеста метра до фара,
Пеневъ извърна въ десно и премина на около чет
тиредесеть метра до белата, Константиновска .свът
лина, която, за моментъ, светна по-близу до двамата,
отколкото собствениятъ гЬхенъ кърмовъ фенеръ . .
Оттукъ Пеневъ круто повърна носа на двадесеть
и четири градуса къмъ 5 XV и взе въ лЪво черве?
ната светлина на долно- Сиверсоеия фаръ. . . Следъ
малко, отминалъ края на Сиверсовата пъсъчна коса
и дошелъ въ створна линия на белата и червената
светлина на двата Сиверсови фарове — той взе
въ створъ двата фара и пое точно въ юго-западно направление . . . . Весело Варна запори вода
та на Буга съ пълния си ходъ отъ десеть м и л и . . .
И, преди да беше навършила часъ въ това
направление, Пеневъ видв белата светлина на
Горно-Волошкия фаръ. Оттукъ той обърна носа
въ белата светлина, която току-що му се откри, и
изостави Сиверсовитъ свътлини . . . Карастояновъ
запали пура и предложи една на Пенева . . . Носейки
се така, съ запалени пури въ уста, Пеневъ разказ
ваше на командира си за селото Козирка, което от
минаваха отъ десно. Разказваше му, че една година,
на връхъ Коледа, били минали пешъ презъ замръз
налия ледъ до брега, гдето яли прасе и пили водка,
докато чакали ледокола отъ Одеса, за да имъ раз
г ъ н е ледовете за къмъ Николаевъ . . . Разказвайки
за брега и селата, които не се виждаха ни отсамъ,
ни оттатъкъ — изведнъжъ въ ОЧИТБ на двамата
блеснаха червени и бели проблъсъци . . .
— Червени и бели проблесъци! — кръкна Кара
стояновъ и застана като ученикъ предъ учителя си.
— Долно-Волошкиятъ фаръ! — спокойно отсъче
Бойко къмъ командира си и веднага се обърна
къмъ кърмчията съ заповъдь: — Поеми свътлинитв
право по носа 1 . . . Така! — спръ той кърмчията
съ показалеца си върху проблъсъцитБ.
И, ум^ло водейки парахода на нататъкъ въ опас
ния фарватеръ, Пеневъ отмина благополучно Руската
коса, отмина и Волошката коса и влезе въ свът-
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власть, въ парахода мусе отзовалъ.
ядосаниятъ лоцъ-командиръ, който
веднага му съставилъ актъ за не
спазване на правилата за плаване по
реката. Съставилъ му актъ, турналъ
му мамсималната глоба, поставилъ
му пилотъ и го поканилъ веднага да
вдигне котвата си и да поеме на
югъ, за да се върне обратно въ
Очаковъ. Да се върне на рейда въ
Очаковъ, гдето е требвало да се
извършатъ всичкитъ карантинни и
митнически формалности. Ядосаниятъ
английски капитанъ псувалъ, протестиралъ, молилъ, убеждавалъ —
и въ края-на-краищата съ псувни
вдигналъ котвата си и се насочилъ
назадъ по течението на реката . . .
Стигналъ рейда на Очаковъ, хвър
лилъ котва, получилъ свободна прак
тика и отново, съ сжщия пилотъ,
поставенъ
му отъ лоцъ-командира,
Детската колония на Пловдивския клонъ въ Созополъ презъ
се билъ завърналъ въ Нико
изтеклото лгьто. Момчета.
лаевъ . . .
лината на Святотроицкия фаръ. И, съ юго-източно
— Гледай ти — руски бюрократизъмъ! . . . Нима
направление, той пое за къмъ устието на ръката. . това е върно?
.
Пжтувайки въ светлината на Святотроицкия фаръ
— Отъ началната ми буква — до последната ми
между Сарикалския и Сарж-Камжшкия носове, отъ точка — всичко това е верно: истински фактъ 1
Д-БСНО имъ се откри бълата светлина иа Хаджи— Ями нашиятъ фактъ — дали и намъ нъма да
гьолския плаващъ фаръ, върху който Пеневъ не ни отвори нъкоя подобна игра и беда? — впери
свърна носа. . . •
очи Карастояновъ у Пенева.
— Това не е ли Ходжи-гьолската плувачка? —
— По тъмно ще отминемъ рейда на Очаковъ и
посочи Карастояновъ.
бързо-бързо ще се сурнемъ изъ него. Бързо! До
• • — Сжщата! Яко речемъ да обърнемъ веднага като ни усетятъ, че сме били безъ пилотъ, ние
върху нея — ще заседнемъ върху пъсъка на Сарж- ще бждемъ далече въ Черно море . . .
Камжшкия носъ. . .
Настжпи кратка пауза и Пеневъ подскокна до
— Добре си билъ ти изучилъ фарватера. . .
компаса, за да запеленгува плаващия фаръ:
— Даже нещо повече: можехъ да бжда коман— Г. коменданте, ето — под-идваме на 5 \У 73*
диръ вече изъ тъзи места, ако България не беше къмъ
плавучката! Оттука свободно можемъ да обър
минала на страната на Централните сили . . .
немъ върху нея! — и Бойко заповяда на кърмчията
— Тоесть какъ?
да поеме Хаджигьолския фаръ по носа си . . .
— Щомъ домашните ми писаха, че нашите клоВарна вече излизаше на открито море . . . Лънъха къмъ Германия—дадохъ си отставката и презъ хътъ
на морето се чувствуваше, въздухътъ бъ наРомъния се завърнахъ у насъ. . . .
ситенЬ
съ миризъ отъ водорасли, просторътъ се
— Та ти това не си ми го разказвалъ . . .
откриваше,
грачеха по-оживено, лъхъ на
— Понеже е нямало нужда 1 — усмихна се Пеневъ. влага и сольчайкитъ
навлизаше
доброветъч Карастояноъ
— Мълчехъ си, за да не ме подгонъха, като русо- весело протриваше ржце,въцълиятъ
екипажъ се чув
филъ, или пъкъ да не ме вземеха за шпионинъ . . ствуваше, като освободенъ отъ вериги
. . . Единъ
Сега, когато затрЪбва тази работа да я знаете — по единъ се дотътриха на моста старшиятъ-помощазъ ви я открихъ: ето, карамъ парахода. Билъ съмъ никъ, двамата мичмани, първиятъ механикъ . . .
и пре-билъ съмъ тука . . .
— Излизаме ли, Бойко? — питаха единъ следъ
— Бойко, — Карастояновъ тупна помощника си
по рамото, — имало ли е нъкога случай като нашия другъ другаритъ му, които му стискаха ржката.
— Излизаме, братчета I Ето — ще завиемъ на
нъкой чуждестраненъ параходъ да се е дигвалъ отъ
югъ отъ плаващия фаръ и оттамъ нататъкъ ще
Николаевъ безъ пилотъ като насъ . . .
— Единъ единственъ случай е имало и то не* поемемъ по Днепровско-лиманския каналъ. Следъ
като насъ, а въ обратна посока: отъ Очаковъ за малко ще се видятъ: фарътъ на Горно-ДнепровскияНиколаевъ. Пристигналъ билъ единъ английски па лиманъ и онъзи върху носъ Тендра . . . И така нараходъ, ревалъ цълъ часъ съ сирената си за пилотъ нататъкъ: имаме още нъколко фарове и съвсемъ
и, като видълъ, че никой не му се отзовалъ на изкачаме навънъ, изкачаме изъ цълата Харибда, съ
нашия командиръ! — ве
борта, капитанътъ дигналъ котвата си, разтворилъ която ни бе изплашилъ
село се засмъ4 Пеневъ.
картата на реката и запорилъ на горе . . .
Извиха южно отъ плаващия фаръ и поставиха
— И безъ да заседне нъкжде? — проточи шия
носа на западъ.
Карастояновъ.
— Бедата го сполетъла въ Николаевъ. По живо
— Г. коменданте, — обърна се Пеневъ къмъ Каи здраво билъ той стигналъ въ Николаевъ, точно, растоянова, — понеже не газимъ повече отъ шесткато че ли е билъ пилотиранъ отъ дипломиранъ надесеть крака, то вече мога да ви предамъ коман
пилотъ. Стигналъ билъ и хвърлилъ котва срещу дването! Свободни сте да държите въ канала или
житните, елватори, съ вдигнатъ карантиненъ флагь не, защото и вънъ отъ канала сжщо имаме дълбо
на фокъ-мачтата. Но, вмъсто да се отзове карантинна чина повече отъ шеснадесеть крака . . .
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, — Карай, -милъчъкъ Бойко, до
Очаковъ! — и Карастояновъ про
дължи командирската длъжностьна
помощника си. — Карай още 1 Ти —
до Очаковъ! Язъ — отъ Очаковъ
нататъкъ . . .
Въ петь часа преди съмване,
Варна остави Очаковъ задъ кърмата
си и Карастояновъ, като цълуна
младшия си помощникъ по челото,
каза му десетина прочувствени думи:
— Отъ името на всички ни —
благодаря ти, спасителю на всички ни!
Като се съмна, Варна пореше на
югъ по открито море. Небето беше
облачно, а морето бе леко накждрено, безъ пъна . . .
Въ осемь часа Карастояновъ раз
реши да се даде по бутилка евксиноградско вино на всъки двама души,
Детската-колония на Пловдивския клонъ. Момичета.
за да се почерпятъ за щастливото
избавление на стоката, кораба и себе
си. Така сжщо той нареди, днешниятъ день да мине
Както въ Николаевъ стоеха, като на бодили, така
за праздниченъ. Рискътъ не даде никаква загуба, а сега дважъ по-силно тЬ седнаха на сжщитв нрав
печалбата беше милионна. Заслужаваше да се ствени бодили, предъ преспективата, че се връщатъ
празднува . . .
въ отечеството си, което, наистина може да е оку
Следъ объдъ, когато бЪха обкржжени отъ вода пирано отъ неприятелски войски . . .
и небе съ носъ къмъ далечното островче Фидониси,
На разсъмване право по водоръзаимъ се откри
Карастояновъ събра на моста седмината си души красивиятъ клинъ отъ сушата, носейки името Ка
отъ командния персоналъ и разви предъ ГБХЪ пер лиакра . . .
спективите на изненадитъ, които биха могли да се
Сърдцата трепнеха още по-тежко . . . Карастоя
изпръчатъ за ТБХЪ на всека миля оттукъ за къмъ новъ даде нареждане да се приготви лодка, съ
отечественнигв имъ води:
двама гребци и съ единъ отъ мичманитъ, който ос
— Въ положението ни на победени — ние сме новно да проучи всичко онова, което бъ станало
вече извънъ всекакъвъ законъ! Ние сме въ поло въ България и онова, което тръбваше да върши
жението на едно бЪсно куче, което ВСБКИ може Варна отъ сега нанататъкъ . . .
да претрепе. Не можемъ да очакваме помощь ни
Под-идвайки къмъ Калиакра, Варна отдалече
отъ бившите ни съюзници, нито ОТЪ победителите вдигна на кърмата народното си знаме.
си. Гдето и да ни срещнатъ —ние ще имъ бждемъ
Небето продължи да бжде облачно, а морето
плячка. Победениятъ е парий. По-лошо отъ парий: оставаше тихо. Карастояновъ и помощниците му
робъ, пленникъ, безропотна вещь . . . А какво е отъ моста насочиха биноклитв си къмъ величе
станало у насъ и какво става тамъ — ние сжщо не ствения носъ, който, като сжщински клинъ, настжзнаемъ. Затова предлагамъ: щомъ наближимъ Калиа пяше въ морето . . . Горе на върха белъеше фаро
кра — да спремъ, да пустнемъ лодка и да изпра- вата кула, въ която бъха онези, които щъха да
тимъ до фара двама души, които да разузнаятъ, дадатъ най-подробни сведения за събитията, про
кое ще бжде най-изгодното за товара ни, парахода текли презъ времето на техното отсжтствие . . .
и насъ . . . И, ако може да се влезе въ връзка по Бавно, съ сръденъ ходъ, изобиколиха на около
фаровия телефонъ съ дирекцията — веднага да се миля и половина отъ фара, спръха машината източ
поставимъ подъ нейнитъ нареждания . . .
но отъ фара, спусгнаха лодка и я изпратиха за
— Отлично измислено! Прието 1 . . . Отлично 1 — разузнаване . . .
всички като единъ човекъ приеха предложението
Всички бинокли отъ кораба се устремиха въ лод
на Карастоянова.
ката, която се понесе къмъ калиакренскитъ канари.
Оставили Очаковъ задъ кърмата си тази сутринь Следъ двадесеть минути мичманътъ по извилиститъ
преди съмване, по мръкнало тъ пресекоха траверса пжтечки, водещи къмъ фара . . .
на Фидониси. Оттукъ — едва-едва свърнаха на дъсно
И, преди разузнавачите да бъха стигнали горе^
около половина румбъ и поеха курсъ върху Калиа некой си кръкна:
кра, която отстоеше на сто тридесеть и петь мили
— Миноносецъ иде къмъ насъ!
задъ хоризонта . . . Небето продължи да е облачно,
— Нашъ миноносецъ иде къмъ насъ! — до
а морето — тихо . . . На западъ блъскаха светка
пълни
весело мичманътъ, който остана въ кораба.
вици . . Варна пореше въ жидкость, която отъ
допира съ водоръза й, се обръщаше на сплавъ отъ — Даже Дръзки е, ако се не лъжа . . .
Всички бинокли отвърнаха погледитъ си отъ
горещо злато. Тя пореше и образуваше една мак
симална фосфоресцения, въ която делфините пла фара и ги отправиха къмъ миноносеца . . .
— Нашъ е миноносецътъ I — твърдъше мичма
ваха, като въ злато-огнена вода . . .
Всеки часъ, всъка вахта носеха Варна къмъ нътъ на моста. — Този е Дръзки! Две години бъхъ
отечеството й, къмъ победеното й отечество, а сърд- на него. Главата си залагамъ, че е Дръзки . . . Сь
цата на всекиго отъ хората й се притискаха като две ленти на първия коминъ . . .
— Щомъ е Дръзки, работата ни е на редъ! —
предъ нещастие . . . Какво ли е тамъ задъ Калиа
кра? По-добре ли е отъ онова, което пишеха ни- усмихна се и облекчено въздъхна Карастояновъ. —
Щомъ нашъ миноносецъ иде насреща ни — това
колаевскитъ вестници? Или е по-лошо . . ?
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Пловдивската детска колония въ Созополъ. Фигури на плажа, образувани отъ лгьтовницитгь.
значи, че НОВИНИТЕ не еж толкова лоши, колкото мичманътъ бъ заложилъ главата си вече нъколко
ги знаехме . . . Слава БогуI
•'••-••'•>
пжти. И, колкото по наближаваше миноносецътъ,
г\ миноносецътъ, на разтояние на около четири толкова повече той продължаваше да я залага.
мили, ид^ше съ носъ право върху Варна . . . ИзНо изведнъжъ, всръдъ радостьта си, мичманътъ
лъзълъ откъмъ Балчикъ —•- той жареше съ пъленъ изкриви устни и усети, че прибледнъ. И не само че
ходъ насамъ . . .
прибледнъ; но и съвсемъ престана да се хвали съ
откритията си върху миноносеца. И колкото повече
; —Излишна става работата на нашитв разузнавачи, които изпратихме! — даде заключение стар- наближаваше миноносецътъ, толкова повече почна
шиятъ-помощникъ. — Миноносецътъ или ще изби- да се смущава, понеже виждаше нъщо необичайно,
коли Калиакра, или иде заради насъ, а това значи нъщо . неформено по главите на матрозитъ. Всич*
— че и въ двата случаи ще имаме най-подробнитъ китъ бъха съ червени пумпали по шапкитъ си . . .
сведения; за, всичко онова, което ни интересува . . А като на пукъ — десетина такива глави около
- Оживление мина по ВСИЧКИТЕ лица, по които за- сгърчилото оживено мърдаха главигв си, всека една
бъта облекчение^ Матрози, огняри, камериери, готвачи украсена съ яръкъ червенъ пумпалъ върху тъмна
— всички литнаха на левия бортъ, върху който са- барета :—:
,
....'
чеше миноносецътъ съ носа си.
— А бе, отгде еж се взели тези червени пумСъ всека минута, окжсявайки разтоянието сидо пали по главите на матрозитъ ни? —разтваряше
Варна, миноносецътъ увеличаваше туловището си, ечи мичманътъ ту презъ бинокла, ту безъ бинокъла.
окржгляваше контуритъ на хората си, застанали на Това не може да бжде! Революционното правителстърчилото му и дори мичманътъ весело кръкна, ство да не е стигнало до тука ? — прехапа той езика
че билъ позналъ и бившия си командиръ.
;си и още повече избледнъ.
— г\ кой е командирътъ му? — запитаха го отъ
Половинъ миля оставаше мажду двата кораби
Изведнъжъ миноносецътъ изостави курса си, изви
всички страни.
— Кой ли? — Лейтенанти Стати Лоловъ . . . на дъсно, посочи левия си бортъ и всички видеха
Ето го — по контурата му върху мостчето — поз- какъ единъ матрозъ съ червенъ пумпалъ пристжпи
навамъ, че е той 1 — настояваше мичманътъ, който къмъ кърмовия флагщогь и започна да вдига зна
притискаше бинокла въ ОЧНИТЕ СИ орбити. — Стати мето . . .
— Френското знаме! — ахнаха ВСИЧКИТЕ въ
Лоловъ, сжщиятъ! Той — самиятъ!
— А бе, хора, — обади се нъкой подъ моста, единъ задавенъ викъ и останаха като покосени по
— защо по шапкитъ на матрозитъ имъ има червени местата си.,
работи? . . Ленти ли еж, пискюли ли еж? . . Ето —
Всички прочетоха върху носа на миноносеца
тамъ на носа, на тритъ глави, които мърдатъ, се чер името — Дръзки, и всички видъха на кърмата му
венее н^що по главитъ
френското знаме . . .
имъ . . . Г. коменданте, — р- ~<— — -™_ т _,-^.,
И, понеже морето бъ
викнаха отъ долу, — по
тихо, съ една умъла мане
шапкитъ на матрозитЬима
вра, Дръзки дойде на петь
червено... Да не еж турци?
метра до цъсния бортъ на
}._, Мичманътъ екна.
Варна и хвърли вързалата
— Какви ти турци! . .
си върху нея.
червеното си е червено.
Следъ малко, прилепилъ
Това не ми влиза въ смът
се Дръзки 6 Варна, ко
ната. За червеното не отмандирътъ на Дръзки, не
говарямъ, ала за това, че
Стати Лоловъ, а нъкой-сй
Дръзки лети насреща ни
френецъ въ френска мо
— ако щете, залагамъ си
ряшка униформа, заедно
и главата!
съ свой субалтернъ-офи>~-М*1
~ Само миля дълъше Вар
церъ, съ двама подофицери
на отъ Дръзки . . . Че
и съ петима моряци — се
беше Дръзки — никой ве
качи , въ Варна и запита
че не спореше, защото Сжщата колония. Физически упражнения на плажа.
за командира й.
, >
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Ни живъ,* ни умр-Ьлъ, отъ прекалено нервно съ
тресение — Карастояновъ се яви предъ французина
съ най-печално лице.
Завърза се разговоръ, служебенъ, кжсъ на победитель къмъ победенъ:
— Вие ли сте командирътъ на Варна?
— Язъ, Карастояновъ . . .
— Моля — вашите документи!
— Ябандонирахъ ги въ Николаевъ и. избегахъ.
— Гарантирате ли, че параходътъ ви е Варна и
че е български]
— Сжщиятъ. Гарантирамъ . . .
— Отлично. Отъ този моментъ параходътъ Варна
започва да носи френско знаме . . .
— Протестирамъ . . .
— Нема да протестирате! Познавате ли миноносецътъ, който азъ командвамъ?
Карастояновъ не намери за нуждно да отговори,
само мръдна глава на съгласие.
— Щомъ познавете моя миноносецъ — излишно
е да протестирате! Вие сжщо така требва да по
знавате и параходите: Кирилъ, Борисъ, България,
Царь Фердинандъ . . .

Кой побледнелъ, кой посивътгь, позеленълъ, по
чернел ъ отъ изнемога и нервно сътресение — хо
рата на Варна видеха върху кърмата й френското
знаме.
Френецътъ продължи заповедите си къмъ Карастоянова:
— Ц/БЛИЯТЪ ви екипажъ остава въ сжщия си
съставъ, както сте. Отъ тукъ ще заминете за Кюстенджа и ще се поставите подъ заповедите на начал
ника на Вазе пауа1е. . . За всъко нарушение отъ васъ
или отъ хората ви, ще бждете еждени по френските
морско-военни закони за военно време! Сбогомъ. —
подаде му той ржка. — Воп уоуаде! — кжсо отсече
френецътъ, слезе въ Дръзки, отвърза вързалата си,
даде ходъ и задими къмъ Балчикъ . . .
Следъ четвърть часъ, като прибраха отъ бръта
хората си, които донесоха, че на фара имало френ
ски семафористи, и, като дигнаха лодката си — Ка
растояновъ обърна носа на Варна къмъ изтокъ, на
ново, за да изобиколи Калиакра . . .
Преди часъ изобиколилъ Калиакра съ българ
ското знаме, следъ часъ той го изобикаляше съ
френското . . . Посърнали, посивели, позеленЪли —
— Познавамъ ги . . .
Пеневъ, старшиятъ-помощникъ и двамата мич
Въ този моментъ всичките еж подъ френско той,
мани — си приказваха като предъ покойникъ и
знаме! — заеме се любезно офицерътъ. — Къмъ не
смаеха да се погледнатъ въ очи . . . Насочвайки
тЪхъ присъединяваме и Варна. Това е всичко 1 По следъ
малко корабния носъ на северъ, за къмъ
вече вие не требва да знаете. И, за да не накър- Кюстекджа
— Карастояновъ изпъшка:
нявамъ вашето национално чувство, предлагамъ ви,
—
Германецътъ
въ Николаевъ бе Сцила, френе
въ срокъ отъ петь минути, сами вие да свалите на
родното ви знаме отъ кърмата. Следъ като изтекатъ цътъ стана Харибда!
— Тежко на победените! — добави Пеневъ. —
петь минути МОИГБ хора ще свалятъ вашето знаме!
— рече френецътъ, извади часовника си на ржка, Навсекжде победениятъ е обкржженъ отъ Сцила и
свирна съ пищялката си надъ Дръзки и поржча да Харибда1
Варна. —
донесатъ единъ френски флагъ за Варна . . .
КР. КЪНЧЕВЪ

ОТЪ КОРАБНАТА ПАЛУБА
(Продължение отъ бр. 7)
морски офицери: единиятъ корабоначалникъ — а
15.
другиятъ главенъ механикъ. Като узнали, че азъ
Думи на главния механикъ.
Известно е: въ първигв години на нашето мо съмъ втори механикъ, поради сериозно заболъване
реплаване, начело на висшата корабна обслуга на техния, наложило имь се да търсягъ зам-вегстоеха чужденци, почти изключително далматинци. никъ. Идвали да ме видягь, следъ като узнали отъ
Наричаха насъ — българските моряци — воловари, посредника моето желание.
Предложиха ми условия, бихъ казалъ приказни
чобани, страхливци и назнамъ още какъ.
Имайки гол%ми права, тЬ много пжти ни злепо за разбиранията на нашия полубедняшки животъ.
ставяха, като определяха низки заплати за нашия Представете си картината 1
Те очаквагъ моя отговоръ. Една дума отъ моя
продължителенъ десеточасовъ дневенъ трудъ.
При едно спречкване съ нашия комендантъ, страна — и ще се пристжпи къмъ подписване на
следъ умората на едно продължително пжтуване, договоръ. Мигь на борба. Тежка борба предъ еждвзехъ смелото решение да напустна българските боносно решение. Обглеждамъ морето. Мжча се да
кораби и да постжпя на служба въ английските. се разведря, за да взема по-трезво решение. РазЗнаехъ много добре, че тамъ плащатъ великолепно. глеждамъ кораба, на който бЪхъ служилъ презъ
Независимо отъ това, следъ като прекосихъ Атлан първит-Б години на моето морячество, и съ който
тическия океанъ, би ми се отдалъ чудесния случаи ми предстоеше раздела. Погледътъ ми се спира на
да пребродя и Индийския: съ една дума казано, знамето — корабната и народна светиня — три
щастието на едно околосветско плуване, за което цветното знаме на моята родина, което сега серазмечтаятъ не само хората отъ сушата, но и моря веваше отъ тихия вътъръ, както много пжти презъ
ците — би доставило блаженство за моето още ДНИГБ на живота ми.
.Не!" — беше моятъ отговоръ. По добре съ малко
младо по онова време моряшко сьрдце.
Случи се така, че на кораба дойде посредникъ. пари, по-добре безъ пари, но на служба въ нашъ
който си предлагаше услугите, за да бжде поле- български корабъ!
Воловари ли сме ние, чобани и страхливци ли
зенъ изобщо. Казахъ му моето желание.
На следния день, въ качеството си на втори ме сме? Възможно е, но като моряци, все си оставаме
ханикъ, работейки при машината, бехъ извиканъ съ българи, които обичатъ своето, които се жертвуработна дреха отъ гърлестия не дотамъ учтивъ ватъ за запазването му. А тъкмо въ тия първи го
гласъ на коменданта. Той ми посочи двама английски дини на нашето мореплаване, когато требваше да
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се прибягва къмъ услугитъ на чужденци, беше
необходимо да докажемъ, че и ние сме достойни
да бждемъ на море.
Останахъ на кораба. Знамето ни напомни, че
требва да бжда на поста си, безъ да изневеря на

Плувнитгь състезания на Ломския клонъ на Б.Н.М.С.,
станали на 19. юлий т. г. Плущитгь преди състезанията.
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на кораба, прилагайки способите на мореплаването:'
по компасна засъчка до два фара, по откриване на
нъкой фаръ, чрезъ пелингаторъ и — секстантъ.
Следи за вътъра, отбелязвайки посоката и си
лата му. Държи сметка за мъглата и за всека чувстви
телна промъна, която би се отразила върху
плуването. Яко се наложи, прибегва до съвета
на корабоначалника.
Да се пренесемъ при корабната машина.
Ето: двигатель съ мощность две хиляди кон
ски сили. Парна машина съ три цилиндра и
разширение на парата. Бавно въртеща (65 обо
рота) — италиански строежъ.
При приемане на машината, маельончикътъ
я преглежда, като опитва температурата на
всички лагери, преглежда водата въ водомер
ните стъкла, които сведения съобщава на постжпващия на стража механикъ — отговорното
лице въ случая.
Една минута, и корабъть е въ движение.
Команди: внимание, малъкъ преденъ, стопъ,
заденъ, пъленъ напредъ — свободна машина 1
Тукъ еж трите помощници на главния меха
никъ. Работата имъ граничи съ свещенодей
ствие. Т Б еж мозъкътъ на мощни мускули, на
пипала — на едно ТБЛО отъ желъзо, което плува.
Като че палубната обслуга, влъзла въ сътрудни
чество съ машината — този сборъ отъ едномисленици — представя човеци отъ „горната земя", чиито
заповеди по страненъ начинъ се предаватъ на хо
рата отъ „долната земя". И тъзи заповъди се изпълняватъ, безъ никой да пита чии еж заслугитв
въ делото на плуващия корабъ.
Има две работилници на човешкия духъ, въ
които работятъ моряците. Азъ само надникнахъ въ
ТБХЪ. Но това беше достатъчно, за да се убедя, че
съвсемъ излишенъ е билъ спорътъ за „първенство",
който дочухъ.
Може би, затова не взема мъ страна въ този
споръ.

страната, въ която съмъ роденъ, за да й служа съ
всичките си сили като морякъ, като българинъ,
като човъкъ.
16.
Два кжта, две сили. Най-важното: две половини
на едно цъло, което се казва корабъ, Две обслуги,
които носятъ едно име: корабна обслуга. Крайно
необходимо сътрудничество, безъ което плуващите
домове биха се обърнали на допотопни пжнове,
тласкани произволно отъ ОГБПИГБ стихии.
Две имена: команденъ мостъ и корабна машина.
Две сжщности, всека отъ които тежи на своето'
место и, въпреки това, оспорваща първен
ството въ корабната служба. Може би, защото
въ края на краищата ткзи сжщности се представятъ отъ живи хора, съ ТБХНИТБ слабости
и човешки склонности, може би, защото човъшкиятъ говоръ е поставилъ за граница ме
жду ТБХЪ думи, като следните: горни и долни,
чисти и изцапани, капитани и механици, мореходци и техници и незнамъ още какви 1
За тези редове взехъ поводъ отъ единъ
споръ, воденъ съ крайно повишенъ тонъ ме
жду двама души отъ висшата обслуга: единиягь машиненъ, а другиятъ палубенъ капитанъ.
Темата беше: чии еж по-голъмигъ заслуги въ
делото на кораба — и кои отъ „капитаните*
изобщо требва да еж „по-важни", следователно,
на по-голъма почить.
Много естествено, азъ не взехъ страна въ
техния споръ. Нема да взема и сега, като се
задоволя само съ едно описание. . .
Капитанътъ, встжпвайки въ стража, добива
сведения отъ своя предшественикъ: кжде се
Плувнитгъ състезания въ Ломъ. Плувцитгъ преди състе
намира корабъть и какво има по кржгозора.
занията, гледани отъ терасата на басейна.
Узнава курса. Пита какви нарочни нареждания е
далъ корабоначалникътъ. Запитва кърмчията—дали
17.
държи дадения курсъ. Самъ проверява курса помореЯко бъхъ Маринети, бихъ изразилъ чрезъ все
плават. карта и прави наблюдения при всеки удо- възможни съчетания на звуцитв всичките хъркания,
бенъ случай, съ цель да определи точното мъсто тракания, чукания, пъхтения, ^ дрънчения, съскания,
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хриптения, зв-бнтения и т. н., и т. н., съ които изобщо спомнямъ като останка отъ доброто старо време—
корабътъ звучи. Бихъ написалъ странна, свръхмо- съ крайно запазения сукненъ сюртюкъ, купенъ преди
дерна симфония, въ която чудото на словото би двадесеть и петь години, и обличанъ по четири
празднувало блескава победа — и всичко това би пжти годишно, съ усилията на любителското дрън
било достойна творба, посветена на стократно кане по клавишите на пияното въ пушалния салонъ?
по достойните мжже, ратуващи въ морепла
вателното д%ло.
Не съмъ Маринети. Затова, скромни еж
моите средства
Днесъ, когато моето съзнание доброволно
и съ свЪтла радость се е уподобило на филмовъ екранъ, требва да направя върховни уси
лия, въ желание, да се справя съ една поскромна задача: да избистря образите на единъ
легионъ моряци, и да ги предамъ на тебъ,
далечни читателю, съ възможната най голема
яснота.
Окжсани дрехи. Почернели лица. Измърсени
т^ла. Хора съ уморени мишци. Хора съ помжтени очи. Или пъкъ — левенти здравеняци,
украсени съ живописната синя носия, съ об
горели отъ вътъра и слънцето лица, съ на
браздени отъ ржката на страданието чела, и
съ души, опиянени отъ питието на богатъ
Плувнитгъ състезания въ Ломъ. Управителното тгьло на
жизненъ опитъ.
Ломския клонъ и състезателната комисия, заедно съ
Но — тези така пъстри представи, вс/Ьплувцитгь.
кога се включватъ въ неспокойните сърдца,
които се гърчатъ въ гърдите на братя човеци, за
Озадаченъ се чувствувамъ и съ сведенията за
бравени отъ света, погребани приживе въ единъ третия помощникъ, зъпръки младостьта му, въпреки
гигантски плуващъ ковчегъ.
неговия тричасовъ разказъ, посветенъ на околосвет
Какъвъ е корабоначалникътъ — този остъръ, из- ското му пжтуване, отъ който описанието на островъ
бухливъ, и, все пакъ, мждъръ морски вълкъ?
Таити е не повече отъ една тридесета часгь.
Л главниятъ механикъ — начетениятъ, изпадащъ
Колкото се отнася до радиотелеграфиста — повъ словесенъ патосъ, подхранващъ разказа си съ младъ и отъ най-младия капитанъ — и за него
поучителни мисли, обгарящъ го съ родолюбиво требва да мълча, привсе че бЪхъ щастливъ да узчувство?
ная съ големи подробности величавата услуга на
Или пъкъ — първиятъ капитанъ, напомнящъ ан- радиотехника по отношение на корабоплаването. Въ
глийски капитанъ или искащъ да мине за такъвъ, слуха ми бурно звучи поплака на този сътрудникъ
съ своя доста сносенъ английски говоръ и съ дър- на Маркони: „азъ съмъ затворникъ, въпръки възжането си .по английски" — човекътъ, който не се можноститъ и чудото на радиотехниката". Признадвижи между своите колеги, нито между пжтниците, вамъ: имамъ вече идея за .окования радиотелеграа презъ свободното време се затваря въ кабината фистъ*, — но нищо повече...
Механиците? Останалите?
да чете романите на Едгардъ Уолесъ и да рисува?
Всичко се слива въ величавия образъ на моряка.
Мжча се да открия сжщностьта на този образъ Макаръ
и съ скромни средства. Макаръ да не съмъ Маринети.

Ломскитгь плувни състезания. Победительтъ на дългоЛомскитгь плувни състезания. Моментъ отъ състезанията
плуване Петъръ Лгьвашки )
И, може би, крайно повръхностнигЬ скици на из
Какво да кажа пъкъ за втория капитанъ - този
броените
неколцина членове отъ състава на висшата
дребничъкъ, хитричъкъ човекъ. когото вс-вкога ще
обслуга, пъкъ и силно отпечаталите се въ съзна
«ГЙз^гГзълъ пръвъ за ц*ла България въ предолимпий- нието ми образи на цълата обслуга, съ течение на
ските състезания (1500 м.) въ София презъ изтеклото л*то. времето, ще се възкресятъ въ страниците на н%коя
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книга тъй, както е редно. Явно, въ това е моята
плаха скромность и голяма закана, която проличава
великолепно въ следващите редове, съ които завършвамъ моитЪ записки.
18.
Нека светътъ знае, че не ще утаснатъ нивга не
бесните звезди, че сърдцата на моряците все тъй
геройски ще трептятъ, че поетитв ще пЪятъ въчно
за св-ЪтовнитЪ стихии.
Д морето — най-великата стихия, дорде бжде
сцена и арена, люлка и гробъ за моряцитв и за
живота на ГБХНИГЪ плуващи домове, — думи като
моигЬ, написани отъ палубата на единъ български
корабъ, ще бждатъ съкровени искрици, изхврък
нали отъ буйногорящия огънь на една голЪма любовь, която ще окриля моето племе въ победния
му завоевателенъ походъ къмъ сините води . . .
Портъ Саидъ
1936 г.
Край

Плувнитгь състезания въ Ломъ. Началникътъ на гарнизона
подполк. Стаматовъ раздава наградитгь на отличилитгь се.

ВОДЕНЪ СПОРТЪ
Д-ръ Г. П.

МорскитЬ състезания
По случай XIII редовенъ съборъ на Б. Н. М. С. въ Бургасъ
Една хубава традиция е, когато годишниятъ съборъ
на Б. Н. М. Сговоръ заседава въ крайбрвженъ, крайду
навски или вжтрешенъ рвченъ градъ, да се произвеждатъ общи водни състезания, на които участвуватъ пред
ставители огь легионитв на всички клонове. Въпрвки, че
тия състезания нвматъ характеръ на общобългарски и
не преследватъ цельта да опредвлятъ официалните пър
венци на страната въ плувания и гребния спортове, все
пакъ,' ТБ еж отъ ГОЛБМО значение за поощряването и раз
витието на водния спортъ въ насъ. На твхъ младитв
сили на Сговора показватъ предъ делегатите на всички
клонове резултатите отъ своя упоритъ трудъ въ областьта на водния спортъ. Тв еж контактътъ между младитъ и зрвлитв сили на организацията, контактъ, който
по много причини трвбва да бжде търсенъ и желанъ.
Следвайки тази хубава традиция, Бургаскиятъ клонъ
на Б. Н. М. С. имаше хубавата идея да организира и
презъ настоящата година, по случай ХШ редовенъ съборъ
на Сговора, традиционните плувни и гребни състезания.
За съжаление, обаче, въ твхъ вземаха участие предста
вители само на три легиона — Варна, Бургасъ и Пловдивъ. Варна бвше представена съ 8 легионерки и 8 ле
гионери — гребци и единъ плувецъ, Пловдивъ — съ 7 греб
ци и 5 плувци и Бургасъ съ 7 легионери и 7 легионер
ки — гребци и 18 плувци.
Съ малки изключения, състезанията по плуване бвха
произведени по международната олимпийска програма. Застжпени бвха свободния стилъ на 50, 100, 400, 1500 и
6000 м., плаването на гърди 200 м., плаването на гръбъ
100 м. и нвколко свободи скокове.
Гребните състезания бвха застжпени, както на дъл
гите (12,000 метра), така и на кжеитв (1,500 м.) разстояния.
Състезанията станаха на 6. септемврий —недвля. Предъ
обвдъ се състоя плуването и гребенето на далечните
разстояния. На дългото плуване се явиха само 3 плувци
отъ Бургаския легионъ. Тв бвха пустнати при островъ
св. Ннастасия въ 7 часа и 30 минути сутриньта. Отъ твхъ,
само двама можаха да стигнатъ до цельта (моста-пристанъ
на морските бани). Разстоянието, отъ около 6,000 м, бвше

изминато отъ първия (Иванъ Сяровъ) за 3 часа и 3 м., а
отъ втория (Христо Георгиевъ) за 3 часа и 17 м.
Полученото постижение на издръжливость, зарегистри
рано отъ тия двама млади български плувци, буди въз
хищение и искренно удивление. Три часа непрекженато
плаване, въ съвсемъ откритото и отчасти слаборазвълнувано море, е постижение, което прави голвма честь не
само на българската спортна младость, но и на младия
български плувенъ спортъ.
Въ гребенето на далечно разстояние вземаха участие
мжжкитв гребни тимове на Бургаския и Варненския легиони.
Лодките, типъ спортни шесторки, бвха пустнати отъ моста-пристанъ на банитв. Сжщитв трвбваше да обходять о-въ
св. Днастасия и да се върнатъ на мвстото на пущането.
Съ красиво и ритмично гребене, държейки се почти на
една линия, тв се изгубиха въ далечината на хоризонта.
Нетърпеливата публика, обаче, не бвше заставена да оча
ква много твхното появяване. Не следъ дълго време, на
хоризонта се появиха отново две черни точки, които бързо
нарастваха, докато най-после се оформиха въ яснитв си
луети на красивитв спортни лодки. Напрежението на зри
телите раствше вевки моментъ. Още не можеше да се
разбере, коя е първата лодка. Не следъ дълго твхното
любопитство бвше задоволено. На известно разстояние
предъ кулата на моста се очерта ясно лодката на вар
ненския легионъ. Победата се усмихна на варненци. Раз
стоянието отъ около 12,000 м. тв взеха за 1 ч. 26 м. и
14 с. Веднага следъ твхъ пристигнаха и Бургасии, съ
едно закъснение само отъ 1 м. и 3'5 с.
Следъ обвдь състезанията бвха произведени въ източ
ната часть на пристанищния басейнъ. Тукъ бвше импровизиранъ единъ 50 метровъ басейнъ, снабденъ и съ спе
циална кула за скачане.
Състезанията се откриха въ 16 часа и продължиха до
късно вечерьта. Хубавото време и интересъгь на градъ
Бургасъ къмъ водния спортъ бвха събрали доста много
зрители.
Програмата започна съ свободно плаване на 50 м.
Следъ него следваше свободното плаване 100 м., плаване
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на* гърди 200 м., свободенъ стилъ 400 м., плаване на гръбъ
100 м., свободенъ стилъ 1500 м. и скачки.
Гребнитъ състезания започнаха съ гребане на 1500 м.
между дамскитъ типове на Варна и Бургасъ и завършиха
съ гребане на сжщото разстояние между мжжкигъ тимове
на Варна, Бургасъ и Пловдивъ.
Въ следобъднитъ плувни състезания вземаха участие
главно състезатели отъ Бургаския легионъ. Варна бвше
представена само съ единъ, а Пловдивъ съ петь плувци.
Получените постижения еж:
60 м. своб. стилъ — за юноши
1. Ташко Николовъ — Бургасъ за време 34*9
2. Петъръ Каракашевъ — Бургасъ за време 0:35*6
3. Тодоръ Мандровъ — Бургасъ за време 0*35*8
100 м. свободенъ стилъ
1. Красю Калимановъ — Бургасъ -за време 1:15*0
2. Карлъ Сатранъ — Бургасъ за време 1:17*0
3. Тотю Пантевъ — Бургасъ за време 1:28
400 м. свободенъ стилъ
1. Велю Велчевъ — Бургасъ за време 7:05*7
2. Тотю Пантевъ — „
» »
„
7:37*0
200 м- на гърди
1. Петко Благоевъ — Бургасъ за време 3:230
2. Илия Илиевъ — Бургасъ за време 3:480
3. Ллекси Михайловъ — Бургасъ за време 3:50*0
100 м. на гръбъ
1. Георги Дучевъ — Бургасъ за време 1:32*0
2. Георги Петровъ — Варна за време 1:47*4
3. Петъръ Кантарджиевъ Бургасъ за време 1:49*0
1500 м. свободенъ стилъ
1. Велю Велчевъ —Бургасъ за време 27:22*4
2. Л. Цинандовъ — Бургасъ за време 31:25*0
3. Наню Николовъ — Пловдивъ за време 31:57*0
На водните скачки се явиха само петь кандидати отъ
Бургаския легионъ. Оше млади юноши, те показаха добри
заложби. Особено се отличиха Борисъ Лимоновъ, Димитъръ Вълковъ и Георги Тодоровъ. Отъ тъхъ първиятъ
беше най добре класиранъПоради обширната програма, състезанията по гребене
на 1500 м., за дамскитъ и мжжкитЬ тимове, се произве
доха почти на тъмно. Както въ едните, така и въ дру
гите, спечелиха представителите на варненския легионъ.
Особено впечатление правъха дисциплината и красивия
стилъ на гребенето имъ.
Освенъ поради посочените по-горе мотиви, водните
състезания по случай ХШ редовенъ съборъ на Б. Н. М.
С заслужаватъ голямото внимание и поради обстоятел-
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ството, че на твхъ Г. У. Т. на Б. Н. М. С. постави нача
лото на една хубава и полезна традиция. На тия състе
зания бвха премахнати наградитв, даващи материални
облаги. Като награди бвха предвидени за първите трима
отъ всеки видъ плаване и скачането и за всички гребци
отъ дошлата първа лодка по единъ красиво изработенъ
медалъ, който носи отъ едната си страна характерния
знакъ на плувния спортъ (фигура на плувецъ, скачачъ
или гребецъ), а отъ другата—инициали на Б. Н. М. С, вида
на водния спортъ и датата на състезанието. Медалите на
първенците беха златни, на дошлите втори — сре
бърни, а на третите — бронзови. Съ това хубаво начало
нашиятъ' воденъ спортъ се очиства отъ материалните домогвания, неизбежно свързани съ паричните награди. Съ
него ще се внесе само идеализъмъ и благородно съревнувание, които еж най-добриятъ залогъ за достигане на
целите, които водниятъ спортъ преследва.
>
Поради напредналото време, поздравляването на пър
венците и раздаването на наградитв не можа да стане
веднага следъ състезанията. То беше извършено на сле
дния день, съ подобаваща тържественость, която му при
даде характеръ на едно, макаръ и скромно, но мило тър
жество.
Сжщиятъ день, въ 19 часа, всички класирани участници
бвха събрани въ единъ отъ салоните на Търговско-Индустриалната Камара, кждето заседаваше съборътъ. На
редени въ стройни редици, ОТЛИЧИЛИТЕ се морски спортистки и спортисти бвха представени отъ заведващия
водния спортъ на Б. Н. М. С. предъ клоновите делегати.
Сжщиятъ, следъ като изтъкна на кратко значението на
състезанията и свързаната съ тъхъ традиция за награ
ждаване, имъ раздаде хубавите награди. Следъ тази мал
ка церемония, думата взе председательть на конгреса —
софийскиятъ делегатъ г-нъ Дим. Тодоровъ. Съ красиви и
пълни съ сърдечность пуми, той изтъкна предъ младите
морски спортисти, значението на водния спортъ, смисъла
на неговото упражняване и благородните цели, които той
преследва. Въ заключение, той даде ценни напжтетвия на
младите морски ратници. Излезли отъ сърдцето и душата
му, пропити съ бищинска топлота, тия напжтетвени
думи затрогнаха не само младежьта, но и клоновитъ де
легати. Ние желаемъ тия хубави напжтетвия да се запечататъ дълбоко въ душите на приежтетвуващитв избра
ници, за да ги напжтетвуватъ вевкога въ областьта на
водния спортъ- Сжщо така да бждатъ отнесени и въ
сърдцата на делегатите на клоновете, за да бждатъ пре
дадени на младите плувци, гребци и скачачи, които беха
далечъ отъ това мило тържество.

Плувни и гребни състезания на Пловдивския клонъ на Б. Н. М. С. на 5. августъ т. г.
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Кръщаване на три лодки четворки на 15. май т. г.

Гребни състезания на 12. юлий
На произведените състезания по воденъ споргъ отъ
Видинския легионъ на 12. юлий т. г. еж се получили сле
дните резултати:
Плаване по течение на р-Ьката
Тодоръ Николовъ (ученикъ) 9 м. 53 с.
На 1000 м.
Порязъ Яли МехмедОвъ
9 м. 536 с.
Никифоръ Каменовъ
На 400 м.
3 м. 174 с.
Боянъ Николовъ (ученикъ) 3 м. 186 с.
Траянъ ЯнгелОвъ
0 м. 27-2 с.
На 200 м.
Ятанасъ Тодоровъ (ученикъ) 0 м. 30'4 е
Плуването е извършено по права линия при течение.
Гребене. Съ четворки по равно по течението и срещу него.
На 1500 м. За ученици! лодка „Капит. Лейт. Минковъ"
•"за 8 м. 30 с , лодка, „Царь Симеонъ" за 9. м. 10. 4 с.
На 3000 м- За подофицери и граждани:
Лодка .Б-БЛО море" съ подофиц24 м. 30'2 с.
„ „Кап. I р. Михаиловъ" „
25 м. Ъ\"2 с.
На плувцигв еж раздадени лични награди, а лодкигЬ
еж получили награди чрезъ кърмчиигЬ си.

КЛОНЪ

Часгпь отъ управ. тгьло на клона съ Началника
на гарнизона

Състезателната комисия — Р. Бораджиевъ, Г.
Кожухаровъ и майоръ Б. Ивановъ
На 30 августъ се произведоха въ Пловдивъ плувни
и гребни състезания. Състезанията се произведоха въ езе
рото на градината „Царь Симеонъ". Състезанията еж се
ржководЪли отъ инж. Г. Даракчиевъ и жури: К. Петровъ
— Председатель на клона, Хр. Дафовъ — секретарь и
инж. Дим. Калпакчиевъ, ржководитель на легиона.
Класирани еж както следва:
На 50 м. детско плуване св. ст. М. Глубаровъ 0 м. 49 с*
„
50 м. юноши
„
„ , Дим. Христовъ 0 м. 58 е'
»
50 м. младежи „
. „ Емилъ Петровъ 0 м. 39"2 с"
» 200 м. гръбъ (жабно) Ф. Митрушевъ
4 м. ЗГ2с"
• 100 м. св. стилъ Любенъ Черневъ
1 м. 41 с"
>
50 м. на гръбъ Стойчо Дончевъ
0 м. 54"2 с"
» 1500 м. св. стилъ Наню Николовъ
34 м. 42 с"
Гребене съ шесторка на 1200 м. — шесторката съ
кърмчия Ст. Петровъ е взела разстоянието за 6 минути.
Гребене съ русалки прави на 400 м.
Яганасъ Бакърджиевъ за 2 м. 4 е-

В Ъ Н Ш Е Н Ъ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДЪ
Съветската протесна нота по поводъ помощьта, нията срещу Германия, Португалия и Италия да бжкоято Италия й Германия давали на испанскигв на датъ проучени и следъ това да се вземе съответ
ционалисти, предизвика обща загриженость въ цела ното решение.
Европа. Опасностьта отъ едно евентуално стълкно
Редомъ съ това и комунистическата опасность
вение въ Европа, заради Испания, е по-голъма отъ въ Франция се засилва, а заедно съ нея и тая на
вс-Ъни другъ пжть. Комитетътъ за ненамеса въ ис патриотичнигв организации. Кабинетътъ Леонъ Блумъ
панскигв работи, беше свиканъ веднага, като взема се намира подъ кръстосанъ огънь. Неговитъ- про
едно компромисно решение, въ смисълъ, обвине тивници се обединявагь и започватъ една реши-
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телна борба срещу него. ЛтакигБ срещу м-ръ пред
седателя Леонъ Блумъ отъ крайната левица и дес
ницата все повече се засилватъ. Девалвацията на
франка, поскъпването на живота и речьта на белгий
ския краль скоро, може би, ще доведатъ до пада
нето на кабинета Леонъ Блумъ. Забраната отъ пра
вителството на проектираните комунистическите съ
брания въ Елзасъ и Лотарингия, внесе силно раз
дразнение въ редовете на френските комунисти, които
заявяватъ, че ще поведатъ решителна и открита борба.
Особено неотдавнашната речь на белгийския
краль беше една истинска бомба за повечето
отъ държавите победителки, особено за Франция.
Белгия скжева съ миналото: тя отрича всвкакъвъ
съюзъ, дори рейнския и локарнски пактове. Тя ще
защищава само себе си, ако бжде, разбира се, напад
ната. Следъ сливането на фашистската партия „Рексъ"
и католишката, последните станаха най-силната об
ществена сила въ Белгия и наложиха тая промяна
въ външната й политика.
Докато още въ Испания дими братската кръвь,
която се лее безпощадно, не само испанскиятъ народъ, но и свЪтътъ мжчно ще си даде сметка за
страшните разрушения, които ставатъ тамъ. Испан
скиятъ народъ воюва за режими. Но въ Испания
едновременно воюватъ ГОЛ-БМИГБ държави за затвър
дяването на оспорващите си днесъ единъ на другъ
права капиталистически и социалистически ре

жими. Тая втора свътозна война, която се води за
сметка на нещастния испански народъ, е по-опасна
и по-сждбоносна, защото само при една фалшива
стжпка тя може да се превърне въ европейска война.
Стига само една отъ заинтересованите държави да
вземе активно участие въ тази войча, европейскиятъ
пожаръ неизбежно ще избухне. Такава опасность
днесъ сжществува. Тя може да дойде отъ Франция,
която стои най близко до границите на Испания и
въ която управлението днесъ съчуаствува горещо
на една отъ воюващите групи. Работите еж дошли
до тамъ вече, че мирътъ въ Европа се опира само
на страха отъ ужасигв на войната. И за това мал
цина еж вече тия, които смътатъ, че европейската
война може да бжде спряна само отъ благоразумието.
Положението въ Европа, споредъ общото мнение
на чуждите държавници, въпреки тЪхния оптимизъмъ, е наистина тревожно. Нищо повече: нъкои
считагь, че то е подобно на онова, което създаде
Сараевската драма и запали пожара, който изпепели
човечеството презъ време на Световната война.
И, може би, само призракътъ на тази страшна
война ще възпре ония, които биха дръзнали да нарушатъ и безъ туй разколебания европейски миръ.
Може би1
Въ всеки случай, светътъ отново е настръхналъ
отъ ужаса, който се е надвесилъ върху него.
Б. П.

О Ф И Ц И А Л Е Н Ъ ОТД-ЪЛ"Ъ
По случай 19. августъ — праздника на Организацията,
между Негово Величество Царя отъ Берлинъ и Предсе
дателя на Г. У. Т. бъха разменени следните телеграми:
Петъръ Стояновъ
Председатель Морски Сговоръ — Варна.
Благодаря сърдечно. На всички Ви честитя праздника
съ най-добри пожелания.
Царьтъ
Негово Величество Царя
Двореца — София
По случай праздника на организацията, Преображение,
изпращамъ на Ваше Величество, върховния покровитель
на Българския Народенъ Морски Сговоръ, най-сърдечни
поздрави съ пожелание морската идея все повече да расте,
за да можете да видите въ цълия народъ преобразено
схващането за значението на морето за възхода и бла
годенствието на българското племе, което, групирано около
Вашето мждро ржководство, да върви къмъ напредъкъ.
Председатель Петъръ Стояновъ
Конгресътъ на Б. Н. С. Ф., свиканъ на 16. августъ
въ Варна, бвше поздравенъ отъ Председателя на органи
зацията П. Стояновъ, който изказа пожелания за ползо
творна работа по организиране на спорта въ страната и

Морски
Следъ успешното завършване на англо-германските
морски преговори, германскиятъ воененъ флоть почна
значително да нараства, макаръ че докато се достигне
уговорениять максималенъ съставъ на флота, има още
много да се строи. На първо време се предвижда по
стройката на два броненосци по 26,000 т. и съ 28 см.
орждия, два тежки кръстосвача, каквито досега Германия

интереса, съ който Б. Н. М. С. следи спортовегЪ по този
въпросъ, тъй като интересуватъ и водния спортъ.
Презъ тази годишния лътенъ сезонъ клоновете
ни Организираха следните лътни детски колонии:
К лонъ
1 Видинъ
Сборна 1 Враца
колония Петричъ
. Кюстенд.
Габрово
Ломъ
Пловдивъ
Павликени
Плевенъ
В. Търново
Ямболъ

Брой на ле За колко
дни
товниците
1. 44
22
И: 12
30
36
38
1.(78
11.142
24
1.161
11.(65
64
40
48

л

Кжде '
лътува

25
25

Варна

25
25

Варна
Варна

25

Созополъ

25

Варна

25

с. Галата

25

Варна

25

Созополъ

КОЛОНИИТЕ се привършиха съ много добри резултати.

новини
нЬмаше; 16 разрушители по 1,625 т., и 28 подводници
най-големите отъ които ще бждатъ по 750 т. (на първо
време само 12 по 250 т.).
*
Увеличението на германския воененъ флоть се по
среща спокойно отъ почти всички велики сили, съ изключение на Франция, въпръки че военниятъ флоть на
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последната, съгласно англо-германския договоръ, винаги
ще надвишава германския съ 43%, когато преди войната
тоя процентъ беше 3 0 % . Сравнявайки флотите на тия
две страни по долната таблица, може да се види, каква
ще е разликата между ГБХЪ при завършването на гер
манските строежи:
Видове кораби
Франция Германия
Бойни кораби по 35,000 т.
2
—
Бойни кръстосвани по 26,000 т.
2
2
Бронирани кораби по 10,000 т.
—
3
По-стари дреднаути по 22|000 т.
б
—
Тежки кръстосвани
7
2
Леки кръстосвани
44
6
Разрушители
39
28
Подводници
110
28
(Найтол-Ьмата германска подводница ще бжде 750 т., а
Франция има 40 подводници съ 1,000 тона и повече).
*
йнглия възнамерява презъ следващите няколко го
дини да построи 8 нови бойни кораби, които ще бждатъ
почнати следъ свършване на предстоещигв морски пре

говори. Ще бждатъ построени и 22 нови кръстосвани и
много разрушили.
*
Въ Съединените Щати сжщо се строи усилено. Въ
бюджета за 1935—36 г. еж одобрени кредити за построй
ката на 24 военни кораби. Възнамерява се постройката
на 7 бойни кораби по 35,000 т., всеки отъ които ще има
по 12 орждия 40'6 см. Като се почне отъ 1937 г., всека
година ще се построява по единъ, за да се замъхтятъ
ония кораби, които въ 1936 г. цостигатъ пределната си
възрасть.
*
Италия, както е известно, сжщо строи два големи
военни кораби по 35,000 т., които ще иматъ по 8 орждия'
38 см., разположени по две въ четири кули — две на
носа и две на кърмата.
*
Не е безинтересно да се отбележи, че въ Германия
кораби, строени презъ 1911—1914 години, вече се бракуватъ. Въ случай, че нашите параходи: „Бургасъ", „Фердинандъ" и „България" беха въ германски ржце, тЬ от
давна биха престанали да плаватъ . . .

Книжнина
Има книги, които, щомъ подпаднатъ въ ржката на че
теца, не се оставятъ, докато не бждатъ прочетени. Те се
четатъ на единъ дъхъ. Може критиката впоследствие да
издири некои техни недостатъци, теоретиците може да
спорятъ върху преимуществата имъ, но чувството на чи
тателя е най-доброто мерило за достойнствата на такива
книги. Думата ни е за книги, които не спекулиратъ съ
дребните инстинкти на човека и неговите низки страсти
и слабости. Такива книги доставятъ за неколко часа истин
ска наслада за четеца, отвличатъ го отъ ежедневните му
грижи, запечатватъ се въ неговата паметь и го оставятъ
дълбоко да се замисли върху подбудите, които еж дви
жили дейците на изнесеното отъ'техъ.
Такава една книга е „Корсари" отъ лейтенантъ Паспалеевъ, излезла неодавна отъ печатъ. Това е единъ
умело подбранъ нанизъ отъ разкази на бойни подвизи
отъ морската война. За пръвъ пжть въ нашата литера
тура се появява книга, която изнася на български една
малка часть отъ огромната литература, създадена отъ
войната насамъ и четена съ големъ интересъ по целъ
свегь.
Бойните подвизи изобщо предизвикватъ възхищение
и възтрогъ, защото рисувагь онова възвишено чувство,
което тика човека къмъ саможертва въ името на нацио
налния или общественъ идеалъ. Героите съзнателно отиватъ на смърть, безъ да дирятъ отплата или материални
облаги. Те се движатъ само отъ кристаленъ идеализъмъ
съ мисъльта да приобщатъ живота и силите си къмъ
общите усилия за успеха на поставените задачи. Така
бойните подвизи ставатъ общочовешка черта и се че
татъ съ наслада и интересъ, макаръ и да еж на бивши
противници въ войната.
Морските бойни подвизи пъкъ еж още по-интересни,
защото стихията и обстановката, при която се извършватъ,
еж сами по себе си неща непознати за по-големата часть
отъ четците. Самата служба на море, въ борба съ мор

ската стихия, е вече подвигъ. Морето налага и въ мирно .
време героизъмъ и себеотрицание при служене на кора
бите. Въ време на. война то изтъква въ още потолема
степень тези качества, защо следъ борбата съ против
ника идва тази съ водната стихия. Противниците еж длъж
ни да държатъ сметка и за разрушителното действие на
морето, което е готово да погълне еднакво и двете страни.
„Корсари" предлага на четеца характерни морски раз
кази отъ действията презъ време на големата война. Те
го пренасятъ въ единъ новъ непознатъ светъ, въ който
героите се движатъ и действуватъ въ малко позната об
становка, пълна съ изненади и опасности. Стоманеното
тело на кораба крие отъ външни погледи гиганското на
прежение, на което еж подложени бойците, и изисква отъ
техъ много по вече и по-ценни качества, защото всеки
боецъ е отделна брънка отъ онова цело, което се нарича
корабъ. Съвременната морска война е война на техника,
бързина, съобразителность, въ средеца на които стои човекътъ съ своята воля и умение, като митически богь,
на който се подчинявагь всички технически усъвършен
ствувания, но, все пакъ, притежаващъ всички слабости и
недостатъци на обикновенъ човекъ.
Разказите еж действителни и съ такава искреность
предаватъ описваните действия, че четецътъ неволно изживева ведно съ действуващите лица техните мжки, ра
дости и скърби.
Ние горещо препоржчваме тази книга на всички, които
се интересуватъ отъ бойни разкази и особено отъ мор
ската война. Книгата се чете леко. Специалните морски
термини еж избегнати и доколкото ги има, еж обяснени
подъ текста.
Изданието е спретнато. Може да се достави направо
отъ автора — лейтенантъ Паспалеевъ — Флота или чрезъ
канцеларията на Г. У. Т. въ Варна.
Цената на „Корсари" е 45 лв.
В. И.

Редакционенъ комитетъ на сп. „Морски сговоръ": Д-ръ Я. Ярнаудовъ, Д-ръ П. Скорчевъ,
Д-ръ Г. Паскалевъ, Д-ръ Огр. Стояновъ и лейтенантъ Г. Панчевъ.

БЮДЖЕТЪ
на Главното Управително Твло на Българския Народенъ Морски Сговоръ за 1937 година
ПРИХОДЪ

РЯЗХОДЪ

Наименование на § § '
и текста имъ

§ 1. Членски вносъ
Реклами
§ 2. Нбонати
§ 3. Продажба на мат.
§ 4. Субсидии
§ 5. Екскурзии
§ 6. Непредвидени

Гласуване
презъ
1936 г.

Предви
жда се

160,000
10,000
1,000
1,600
60,000
75,000
5,000

160,000
10.000
1,000
1,600
15,000
57,000
5,000

312,600

249,600

Наименование на § §
и текста имъ

§ 1. Издаване на списанието
2 0 % отъ реклами
§ 2. Библиотека
§ 3. Пропаганда
§ 4. Канцеларски
§ 5. Наемъ на канцелар.
§ 6. Заплати и възнагр.
§ 7. Конкурси
§ 8. Вноски въ фондоветЪ
§ 9. Непредвидени

Гласувано
презъ
1936 г.

Предвиж
да се

100,000
2,000
2,000
25,000
15,000
10,000
99,600
5,000
5,000
49,000

100,000
2,000
1,000
32,000
15,000
10,000
75,600
5,000
5,000
4,000

312,600

249,600

Забележка 1. ГОДИШНИТЕ членски вноски се опредвлятъ:
а) за възрастни се внасятъ на Г. У. Т. по 70 лв.
б) за втори членъ, безъ списанието, се внася на Г. У. Т. по 10 лв.
в) за учещи се и войници съ спис. се внася на Г. У. Т. по 60 лв.
г) за лигионери съ спис. по 60 лв., отъ които 10 лв. ф. „В. спортъ".
д) за учещи се, членове на млад. групи, безъ спис- по 10 лв.
е) за легионери, безъ сп. по 10 лв., които изцвло еж ф. „Вод. сп."
Забележка 2. На клоновете се разрешава да събиратъ въ повече отъ предвидените въ забележка първа вноски въ
полза на касата на съответния клонъ.
Забележка 3. Излишъците отъ така упражнения бюджетъ се разпредвлятъ: 7 0 ^ въ резервния фондъ, а останалите
30% въ разнитв фондове по решение на Г. У. Т.
Забележка 4. Задължаватъ се клоноветъ да внасятъ въ края на ВСЕКИ месецъ постжгшлитъ суми отъ чл. вносъ.

БЮДЖЕТЪ
на фондовете на Българския Народенъ Морски Сговоръ за 1937 година
1.
2.
3.
4.
5.

Черноморски Наученъ Институтъ
ЛЪтни колонии
Воденъ Спортъ
Морски музей
Учебенъ корабъ „Отецъ Паисий"

ПРИХОДЪ
По § 8. отъ разходния бюджетъ на
'Г. У. Т. за 1937 год.
Вменява се въ дългъ на Г. У. Т. да
реализира приходите на фондовете
съгласно правилниците на сжщиГБ фондове.

РЯЗХОДЪ
1. Разрешава се на Гл. Упр. Твло
на Б. Н. М. Сговоръ да прави
разходи презъ 1937 г. съгласно
правилниците на фондоветв.

Тпинаяесетиятъ съборъ — Проф. Я. Ярнаудовъ. 2. Плувниятъ спортъ въ Берлинската олимпиада —
п
Г П 3 Vае У1сЙ8 — П. Я. Шишковъ. 4. Отъ корабната палуба — Кр. Кънчевъ. 5. Морските състеГ ™ по'случай XIII редовенъ съборъ на Б.Н.М.С. въ Бургасъ - Д-ръ Г. П. 6. Външенъ политически.
зания п о и ,
оФициаленъ отдълъ. 8. Морски новини. 9. Книжнина — В. И.
прегледъ — •->• "• •• т
^ ^
^
•
София — Печатница на Военно-издателския фондъ — 1936—722

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО Д Р У Ж Е С Т В О - В А Р Н А
Дружеството поддържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
и Дунава до северните европейски страни: Франция, Англия, Белгия, Холандия,
Германия, Дания и пр.
'
Освенъ тая континентална линия, която се поддържа съ три първокласни
линейни параходи типъ .Родина", дружеството поддържа редовни и извънредни
линии между черноморскигв пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Тур
ция, Гърция, Италианските острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
като се посещаватъ попжтните пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Александрия, Портъ Саидъ и Пирея.
\
Тия последни пжтувания даватъ възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни
най-много й съ разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване
въ страната за сжщото време, да се видятъ останките и паметниците на всички
древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ
които паметници, по своята величественость и художественость, еж още недостигнати.
Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокъ, се извършватъ съ големи и луксозни пара
ходи, типъ — „Царь Фердинандъ" при всички удобства за приятно и неусетно пжтуване по морета,
които съдържать безподобни природни красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мряморно море, ДарданелитЪ
и осеяния съ острови Архипелагъ, много отъ който се издигатъ на хиляди метри надъ морската повърхность.
Последното пжтуване дава възможность да се лосетятъ и всички свети места на еврейската,
християнската и мохамеданската религия.
Никое друго пжтуване не може да даде толкова ГОЛ-БМО разнообразие на неизгладими впеча
тления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговите най-всестранни прояви отъ нача
лото н<5 човешката история до днесъ.
Дружеството поддържа редовни съобщения, два пжти презъ седмицата, и между всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния и бързоходенъ параходъ „Евдокия".
Освенъ горните редовни линии, дружеството презъ лътнитъ месеци прави и извънредни пж
тувания отъ Варна д о Цариградъ съ параходите „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" съ пре
стояване въ Цариградъ три цели дни.
Пжтуването между дветЕ пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Презъ сжщитЪ летни месеци п/х „Евдокия' плава крайбрежно по специално разписание, съ
намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ цълото българско крайбрежие
въ течение само на 36 часа.
И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до
Яхтополъ и' обратно, пжтницитъ нощуватъ на параходите и, ако желаятъ, могатъ да получаватъ и
храната си тамъ на сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ-ч корабите на Бъл
гарското търговско параходно д-во, редовни и извънредни, еж дадени въ отд-вленъ проспектъ, който
се намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ при
поискване и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ.
I. Цените на билетите за Александрия съ редовните съобщения, които се поддържатъ два
пжти въ месеца съ параходите „Бургасъ" и *Ц. Фердинандъ", само отиване или само връщане, безъ
храна, еж:
I класъ — 3915; II — 2915 и III — 1915.
Презъ лътнитъ месеци, отъ 1-и юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за
отиване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на
престоя на кораба въ н-Ькое пристанище по разписание, както следва:
I класъ — 6015 лв. II — 5015 и III — 4015 лв., включително и храната.
II. Ценит-в на билетитв по нашето крайбрежие отъ Варна д о Лхтополъ и обратно,
съ п/х „Евдокия*, по лътното разписание, отъ 15-и май до 15-и септемврий, съ право на нощуване
въ Царево въ помещенията на съответната класа — еж:
I класъ лв. 300; II — 240 и III — 170 лв. безъ храна.
.
III. ЦенигБ на билетите д о Цариградъ и обратно, съ п/х „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ",
презъ ЛЪТНИТБ месеци, съ престой въ Цариградъ три дена и нощуване на параходигв, еж:
I класъ отъ лв. 2100 до 1600 споредъ положението на местата
II „
„ „ 1550 „ 1150
. . . / . . . .
Ш . . .
700
За храната се плаща:
по Александрийската линия: закуска — 2% лв., объдъ — 70 лв. и вечеря — 70 лв. а пъленъ
дневенъ абонаменти по 150 лв.
« По крайбргьжието отъ Варна до Ахтополъ и обратно, презъ ЛЪТНИГБ месеци, пъленъ дневенъ
абонаментъ отъ закуска, обедъ и вечеря — 80 лв.
До Цариградъ и обратно, презъ летния сезонъ, само съ параходите, които правятъ екскурзии
— се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за цълото пжтуване — 452 лв.
При редовнитгь пжтувания — съ п/х .Евдокия" крайбрежно се плаща за закуска 15 лв., а за
О&БДЪ и вечеря по 50 лв., пъленъ абонаментъ — 100 лв.
Намаления: правятъ се само отъ редовните тарифи, за отиване и връщане предплатено 15#,
за групи по-големи отъ 25 души — по споразумение.
Горното важи за 1936 година.

