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РЕЗОЛЮЦИИ НЯ
V. редовенъ съборъ На Б. Н. М. С.
(Състоялъ се въ гр. Търново отъ 25—28.УШ.1928 гЛ
усп-Ьхъ усилията на университета. Сжщо така апе
I.
лира и къмъ Министерството на землед-кпието '••да.
V. редовенъ съборъ на Б^.Н. М. С. като изслуша
вземе всички м-Ьрки за бързото преместване на дър
отчета на Г.У.Т. и доклада . на Г. Пр. Съветъ и разжавното Практическо рибарско училище въ собстве
вилитЪ се по.техъ разисквания, одобрява ги изцяло,
ната му сграда въ гр. Созопопъ и пълното-освобож
освобождава,огъ всека отговорность: Пь Упр. РЬлр
даване и повръщане, на-университета неговата'по
и Гл. Пр. Съветъ и съ акламация изказва ^ своята'
стройка за аквариумъ въ ч гр. Варна.
благрдарность и признателность за проявената, отъ
' гЪхъ деятелность за постигане целите и задачите
IV.
на Б.Н.М.С.
Като отбелязва съ задоволство, че постжпкитъ; на
Б.Н.М.С по изпълнението
на точки X. и XI. отъ дей
V.
'
"• .
;
ната
'Програма,
а
именно
да
се прави строгъ изборъ
При разглеждане дейната програма на Б.Н.М.С.
прй
назначаване
на
-учители,
свещеници и изобщо
вниманието на събора се спре особенно много на
чиновници
по
крайбрежията
и
да се забрани гово
националната ни проблема за излаза на Б1зло-море.
ренето на чужди езици въ учрежденията и обще
Следъ ДЪЛГИГБ и обсгойни разисквания по този
ствените мъхта- въ крайморските и крайдунавски
въпросъ, събора реши:
селища, еж дали добри резултати, V. редовенъ.
1. Остро осжжда опитите на нъкои среди да подсъборъ на Б. Н.\ М. С съ/огорчение констатира
ведатъ българското общественно мнение и да прии крайно пакостното.. и вредно действие на нашето
нудятъ държавата да приеме гръцкото предложение
долнопробно,
партизанство въ всички национални,
за сключване железниците на двете страни при
културни и стопански области на дейность по край-,'
Петричъ — Демиръ-Хисаръ, като по този начинъ гобр-вжията.
л-вма часть отъ българския трафикъ, въ ущърбъ на
Събора осжжда тази 'злокачествена, обществена
Бургазското пристанище, се отклони презъ Солунъ
проява и апелира къмъ всички политици,, когато се
и се тури точка на настояванията ни за нашето право
касае до нашигв .брегове, да поставятъ на първо
по мирните договори на свободенъ и.независимъ
мъхто народните и държавни интереси и на последно
излазъ на Бъ\по-море.
мъсто тия на своята партия или още по-зле — на
2. Б. Н. М. С. високо издига гласа си за протестъ
отдЪлните личности.
срещу лекомисленното жертвание върховните инте
V.
реси на страната, подчертава досегашното си стано
Следъ като изслуша реферата, на главния секревище по излаза на свободно море, изразено въ точка
тарь на организацията г. Г. Славяновъ'за „Коопера
IV. на дейната програма и категорично отхвърля
тивното кррабоплавание въ България" и развилите
всички проекти за свързвание на български т-Ь съ
се въ връзка съ него разисквания, събора реши:
гръцките железници, до тогава до като не се раз
реши по единъ окончателенъ и напълно задоволи1. Б.Н.М.С. ще се държи за сега напъдно неутрално
теленъ за стопанските ни интереси начинъ въпроса
спрЪмо зародилото се течение за кооперативно раз
за сигурниятъ ни достжпъ до брътоветЪ и ВОДИТЕ
витие ра корабоплаването у насъ.
. • '•.
на Б-вло-море.
2. Събора настоява да се побърза съ изработва
нето и прокарването на законъ за насърдченйе ко3. Г. У. Т. да изработи писменно, мотивирано, из
рабоплаванието подъ българско знаме,; въ който
ложение, съ което специална делегация да се яви
законъ да намтфи место и отношението на държа
предъ съответните държавни фактори и да развие
вата къмъ кооперативните корабоплавателни пред
и застжпй становището на Б.Н.М.С.
приятия.
За сжщата цель, Софийскиятъ и другит-в клонове
да уредятъ специални конференции или да устроятъ
3. За уясненигто на този голЪмъ общественъ
беседи, чрезъ които да се осветли общественото мне
въпросъ, задължава се редакцията на сп. „Морски
ние по тази извънредно важна национална проблема.
Сговоръ"- да открие странииит-в си за публикуването
на редъ статии „за" и „противъ", безъ тя'или Г.У.Т.
III.
официално да взема страна, за да може на следния
Като взе предъ видъ досегашните усилия на Дърсъборъ да се определи окончателно становището
жавниятъ Университетъ за откриването и обзавеж
на Б. Н. М. С.
дането на аквариумъ въ градъ Варна и създаването
VI.
на морска биологическа станция въ него, V редовенъ
съборъ на Б.Н.М.С. изказва своето задоволство отъ
Следъ като изслуша реферата на Ямболския пълтъзи високо похвална и полезна дейность на уни
номощникъ г-нъ Ст. Димитровъ — „Река Тунджа
верситета, като обещава, че организацията на Б. Н.
като възможенъ вжтрешенъ воденъ пжть" и развиМ. С. ще даде всичкото си съдействие и подкрепа
литъ се по него разисквания, събора реши:
за бързото и пълно осжществяване на цельта, за
Възлага "се на Софийския клонъ, въ връзка съ
създаване на този отъ грамадно значение за род
Г.У.Т. и Ямболския клонъ, да проучи въпроса чрезъ
ната ни наука институтъ.
специална научна комисия, като проучванието на тази
комисия и нейното заключение се публикуватъ въ
Събора апелира къмъ Министерството на народ
списанието „Морски Сговоръ", да може на следния
ното просвещение да даде отъ своя страна мощ
съборъ да се опредъли становището на Б.Н.М.С
ната си подкрепа за по-бързото увЪнчаване съ

РЕШЕНИЯ НЛ
V. редовенъ съборъ на Б.Н.М.С.
(Състоялъ се въ гр. В.-Търново отъ 25—28Л/Н1.1928 г.)
1. Отъ доклада на комисията по пълномощията
Обръща вниманието й строго порицава клоно
се установява, че не всички клонове еж-, изпратили
вете, крито не еж изпратили свой пълномощникъ
свои пълномощници на V.; редовенъ съборъ, вслед
на събора; сжщитъ да дадатъ обяснения въ Г. У. Т.
ствие на което сжщия реши:
за неизпращането.
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Годишенъ абонаментъ:
за България . . . 140 лева.
за чужбина . . . 170 лева.
Отдъленъ брой 15 лева.
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Нашия конкурсъ за написване цикълъ отъ морски пътни.
(Удобрени творби за отпечатване въ списанието Морски Сговоръ.)
И. Н. Булевъ.

МОРЯЦИ.
Ний сме рожби на ззмята съсъ ЦВ-ЬТИСТИГБ полета,
Дето златний класъ се люшка и шуми отъ край до край,
Но живъемъ въ друго царство — надъ бгзбръжнитъ морета —
Дето простната буря съсъ вълнитъ си играй.
Сутринь слънцето съ целувки ни събужда и ни гали
По изпечените мишии и чиличени гърди,
И, откжснати отъ грижи и убийствени печали,
Цълъ день шеметно се носимъ надъ лазурнит-в води.
А когато притъмнеятъ безпределните простори
И сръдъ пламъци изгръе пълноликата луна,
Всека влюбена звездица отъ небето ни говори
И душата ни се пълни с' благодатна ведрина.
Нашиятъ невидимъ пжть се вий подъ всички небосклони.
И навсвкжре се въе нашиятъ трицвьтенъ стягъ.
Приеми, о корабъ воленъ, нашите трепетни поклони:—
Въ най-далечните морета ний сме въ тебъ на роденъ брътъ!

Да погледамъ, какъ вълните
ЛОДКИТЕ люлеятъ,

Какъ на кораба високо
Знамгна се веятъ.
Да послушамъ, какъ цвЬтята
Тихичко потрепватъ
И с' бр%га и съсъ морето
Тайни си нашепватъ.
Въ тихи нощи какъ зефиратъ
И луната бледна
На Д-БДИТБ ми запъватъ

Птзсеньта победна.
Остави ме, майко мила,
Чуй ми ти сърдцето . . .
Ахъ, не мога ни безъ тебе,
Нито безъ морето!

НЯ МОРЕТО.
ОСТЯВИ МЕ, МЯИКО МИЛЯ...
Остави ме да отида
Съ дружки край морето,
Че нататъкъ, майко мила,
Тегли ми сърдцгто.
Искамъ да погледамъ, майко,
Отъ бр^га самичка,
Да се радвамъ и да пъя
Като волна п-ичка.
Че еж радостите, майко,
Кратки и безценни,
И отлитатъ, като чайки
Надъ вълните пънни.

Обичамъ те въ буря страшно, разярено,
Когато цълий бръгъ отъ твоя ревъ ечи;
Обичамъ те и кротко, тихо, озарено
На заника отъ сетните лжчи.
Обичамъ те въвъ ведра утрина, когато
Тържествено надъ тебе слънцето изгрей,
И на вълните ти запаленото злато
Като пожаръ далеченъ аленей.
Обичамъ те на лътото въ нощьта прекрасна,
Когато тихъ вътрецъ пов-Ъва отъ бръга,
И твоята вълшебна пъсень многогласна ,
Звучи съ незнайна радость и тжга.

Стр. 2."
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Год, V. Брой 8.

Обичамъ те и ,въ знойний день, кога.се реятъ
По тебе лодкитв съ отпуснати гребла,
Я лилиите 6-БЛИ нежно се люлЪятъ • На своитЪ невидими стебла. .
Обичамъ те, тъй както, те обича чайка,
Защото въ тебъ се ражда и жив4й, й мре
Обичамъ* те катъ сжща родна майка,
О, мое родно хубаво море!

Да ми наиде за венчило
Маргаритъ въ морето.
Я кажи ми, месечинко,
. И звездици малки,
Въ пленъ ли либето ми взеха
Н-вкжде русалки ?

Я КЯЖИ МИ, МЕСЕЧИНКО...

Нощьта простира пакъ крилата си огромни
И прелестно се вие, надъ водата;
Тревожно пискатъ нътде чайките бездомни
И моята любовь оплакватъ въ самотата .-. .
Какъ тжжно гр-Ьй луната !

Я кажи ми, месечинко,
%
Сестро тжжноока,
Не ВИД-Б ли мойто либе
Въ туй море широко?
Мойто либе, месечинко,
Е само на майка
И е младо, и е волно —
Волно като чайка.
Три дни стана, какъ замина
Съ лодка лекокрила,
И за него съмъ се цъла
Въ сълзи потопила,
Че облогъ се хвана съ мене
Мойто либе клето —.

Новиятъ нашъ параходъ „Бургазъ".

НОЩЬ КРЯЙ МОРЕТО.

Морето ме зове въ прегръдките си тъмни,
И носятъ ми приветъ вълна подиръ вълната;—
Морето ще ми пЪй . . . Яхъ, пЪй доде се съмне
За моята любовь и лодката съ платната . . .
Какъ тжжно грей луната!
Притихнала, заспива цъ\пата вселена.
Безтрепетни, мълчатъ звездите въ небесата.—
Яхъ, моята любовь е, майко, потопена
На изумрудното море въ глъбината . . .
Какъ тжжно грей луната !

Рис. отъ Ял. Мутафовъ.

Год,-V; Брой. 8 .

^
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На ТърНбво не г/бвърй-6 . , , Петиятъ съборъ б-в
малко по-особенъ отъ преД^есШщигЬ го четири—.
Той 6-Б отложенъ, поради земетресението?;, еъкратвнъ,
Н9ради продължителната суша, лишенъ отъ въШеНъбЛБеък'!) й Тържее-твеность, поради стремежъ къмъ
ДБЛОВИТОСТЬ й ь/ай-оетне, може би поради всичко
това, той бъ недостатъчна поеетенъ, — участваха
само около 70 пълномощници и не" ©бодено много
гости. Нвколко клонове не бюса представени нШть,
а други бвха изпратили непълни състави отъ пълно
мощници; особенно се чувстваше празднотата въ
Делегациитъ на два отъ най-силните клонове —
Пловдивъ и. Русе, Отсжтствието на Н-БКОИ клонове
отъ събора предизвика решението на сжщия —строго
да се порицаятъ. тия клонове, които не еж изпра
тили поне по единъ свой пълномощникъ.
Слабитъ- страни на петия съборъ, обаче, бвха за
личени отъ великолепната подготовка на Търновския
клонъ и любезниятъ прием ь и внимание отъ страна
на търновци, На гарата делегатите и гоститЪ б-вха
посрещнати и съпроводени до града съ музика отъ
стройнит-Б редици иа търновскитъ легионерки и легйонзри, спретнато облечени въ красивата легионерска
форма. Шосето за града бв препречено съ ориги
нална' арка .отъ Зеленина, а улиците — съ множество
. Надписи. Гости гв бъ-ха настанени предимно въ ко
кетната туристическа хижа на Царбвецъ. — единъ
общественъ дрмъ, кой го се* отличава" съ ръдкото за
българския животъ качество —образцова чистота.
Въ надвечерието на официалното откриване, делегатитъ на събора бъха събрани на другарска ве
черя, Дадена отъ председателя на Търновския клонъ.
Но не само еь тоя си жестъ, а много пр-вече съ
голвмого си внимание и приветливость, председателя
г. Пенчевъ, спечели сърдцата на всички делегати и
гости.
На 25. сутриньта, дълниченъ день, безъ всякаква
парадчость, V. редовенъ съборъ на Б. Н.'М. С бъ
открит ь съ нъколко думи отъ главния секретарь на
организацията. Тоя сериозенъ тонъ, даденъ на съ
бора, . не. се хареса не само на свикналите съ тър
жества и вънкашенъ блъсъкъ старостоличани, но и
на множеството пълномощници на клоновете, което
единодушно 6 Б подчертано при обсжждане органи
зационната часть на дейната програма, къмъ края
на заседанията.
Сдздъ главниятъ секретарь, мъстото на сцената
въ историческата сграда на читалището, гдъто засе
даваше събора, бъ заето отъ голвмиятъ и заслужилъ
д-вецъ на българската морска идея, професоръ Кон
суловъ, избранъ, поради ОТЛИЧНИТ-Б си качества на
общественикъ и доказани председателски способ
ности, за пети пжть— председатель на събора. Въ
речьта си г. Консуловъ направи бъгълъ прегледъ
на общественото развитие и история, за да извлъче
отъ тукъ поуки за нашия народъ и държава. Из
тъквайки какъ еж се издигали, падали и умирали
народи ГБ, той подчерта, че голъма роль при тоя
възходъ или залвзъ е играло именно морето. Под
черта, че въ миналото, на нашия народъ е липсвалъ
осмисленъ стремежъ къмъ морето и че тъкмо нашия
исторически опитъ най-ясно доказва огромното зна
чение на морето въ живота на народите и държа
вите. По-сетне той отбеляза, че голъмитъ дъла въ
историята се създаватъ отъ голъмить водачи на
народите; а тамъ, КЖДБТО липсвагъ голъмитъ- фи
гури на народни водачи, тамъ ржководната роль
играятъ ГОЛБМИГБ общественни течения, които ржководятъ и самите общественици. Едно такова течение
въ нашето отечество е Българския Народенъ Морски

Сговорът До преди нъколко години за морето и
Дунава у нася* нито даже се говъреше, а днесъ вече
имаме първитъ' наченки на една морска политика.
По-рано не се чуваше български езикъ по Черноморското крайбрежие, а сега то има вече български
обликъ, Б" Н, М. С. съ своята дейность раздруса и
общество и държавни учреждения и резултата е на
лице — интереса- къмъ морето и Дунава вече е голъмъ. Въ края на своята хубава речь, г. Консуловъ
втбеляза, че нашата организация е завършила първйятъ- фазисъ на своята дейность — академична про
паганда и Заинтересуване на обществото съ нашитъ
идеи. Сега стжпваме въ новъ фазисъ — ний вече
сме познати и нъмаме нужда отъ външенъ блъсъкъ,
предстои ни да се задълбочимъ въ своята дейность
и съ това да даваме все по-вече и по-големи реални
резултати и да тласкаме все по-напредъ нашето
племе къмъ широките морски простори, които водятъ къмъ стопанско издигане и култура.
Пристжпи се къмъ изборъ на бюро и комисии.
Председателството на конгреса се очерта въ лицето
на председателигв на трите столични клонове — въ
съвремената, старата и южно-българската столици.
Мина се къмъ четене отчета на Г. У. Т., което'
зае по-голъмата часть отъ първото заседание. Ра>зискванията по отчета се отложиха за следобедното'
заседание и се започна приемането на правилника1
за фонда „Морски музей". Единъ нищоженъ въпросъ,.
а именно — може ли Г. У. Т. да сключва заеми отъ^
фонда — предизвика дълги, почти излишни разиск
вания.
Въ края на предобъдното, а сжщо и въ началото
на следобъдното заседание, както и въ течение на
цълия съборъ бвха прочитани множеството постоянно
пристигащи писмени и телеграфически приветствия.
Отчета не предизвика особени разисквания, само
подхвърлената мисъль за преместване Главното
Управително РБЛО на организацията отъ Варна въ
София спре за по-дълго време вниманието на пъл
номощниците. Всички се изказаха противъ подобно
преместване; на това гледище не повлия даже ар
гументираното становище и горещата защита на
преместването отъ главния секретарь. Очевидно, че
днесъ е още мжчно да се разбере какъ е възможно
централата на морска организация да бжце далечъ
отъ морето . . ., както преди нъколко години бе
нев-вроятно, ако не и смешно, създаването на кло
нове отъ Морския Сговоръ въ вжтрешностьта на
страната!
- Г. У. Т. и Г. П. С. бъха освободени отъ оговорность.
Предложените отъ Г. У. Т. изменения на устава,
по-главните отъ които: установявание на дейната
програма на петь години вепнъжъ и освобождаване
клоновете отъ внасяние въ Г. У. Т. 10% отъ при
ходите си и др. второстепенни, бъха приети съ малки
разисквания.
' Вториятъ день на събора, неделя, посветенъ главно
на дейната програма, привлече интереса на търновс
кото гражданство, което цълата сутринь, а особенно
Къмъ объдъ, за обявения рефератъ, непрекженато
пълнеше салона. Посетиха вкупомъ заседанието и
колоездачите отъ Търновската область, дошли сжщо
така на съборъ въ старата столица.
Продължителното внимание на събора бъ спрвно
върху широкия комплексъ отъ въпроси въ връзка съ
нашето риболовство; докладва избраната предния день
спелиално за тия въпроси комисия. Възложи се на
особна комисия отъ специалисти къмъ Софийския
клонъ да изработи обстойно изложение, въ което
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най-подробно да се изнесе състоянието на нашето
морско и дунавско риболовство и неджзите, отъ които
то страда, като се посочатъ конкретно всички мерки,
които следва да се взематъ отъ държавата за да
се подтикне постепенно и нашето риболовство въ
пжтя на развитието и напредъка. Изданието на това
изложение - брошура предизвика въодушевлението
на събора; съ събирането на материалите, обра
ботката имъ, редакцията и самото издание се нагъпби Софийския клонъ; отлично впечатление на
прави жеста на Плевенския делагатъ г-нъ Д-ръ
Бижевъ, който предложи личната си материална помощь за изданието; представителите на Г. У. Т.
предложиха да предоставятъ безплатно хартия, а
даже и печатъ. Реши се брошурата да излезе въ
1000 броя, за да й се даде широко разпространение.
Въ връзка съ развилите се разисквания около
българското корабоплаване, пълномощниците на Со
фийския клонъ съобщиха, че клона е назначилъ
комисия за пооучвание на въпросите за коопера
тивното корабоплавание и за параходството ни по
Дунава.
Доста оживени дебати предизвика въпроса за от
клонението на дунавскиятъ ни трафикъ презъ Русе
— Варна къмъ морето, вмъсто днешния му пжть
поезъ Галацъ — Браила — Сулина. Реши се да се
подложи въпроса на ново проучвание отъ страна
на Г. У. Т.
По националната ни проблема — излаза на Бъломоре — се развиха продължителни и горещи разиск
вания; особенно остро бъха осждени опитите на
н-Ъкои ср-Ъци да подзедатъ българското общественно
мнъние и да принудятъ държавата да приеме гръц
кото предложение за сключвание желъзницитъ на
двете страни при Петричъ —Демиръ-Хисаръ, като
по този начинъ голъма часть отъ българския тра
фикъ се отклони презъ Солунъ и се тури точка на
настояванията ни за нашето право на свободенъ и
,независимъ излазъ на Бело-море. Гласува се резо
люция, съ която Б.Н.М.С. високо издига гласа си за
протестъ срещу лекомисленното жеотвание върхов
ните интереси на страната, подчертава досегашното
си становище по излаза ни на свободно море и ка
тегорично отхвърля всички проекти за свързвание
на българските съ гръцките железници.
По въвежданието въ училищата на предмета морезнание се реши — Г. У. Т. да побърза съ изработ
ването на съответния учебникъ, а по преподаванията
на морско право и морелечение въ университета —
да направи съответни проучвания.
Гласува се специална резолюция, съ която се под
крепя университета въ неговата дейность по откри
ване на аквариума и биологическа станция.
СПРЪМО назначенията на държавни чиновници по
крайбрежията се отбеляза, че постжпкитЪ на Б. Н. .
М. С. еж дали добри резултати; особенно по отно
шение назначението на учители, положението е зна
чително подобрено.
Сжщо така по употребата на българския езикъ
въ коайбръжнитъ- учреждения, даже само отъ ми
налия съборъ насамъ, се забелязва ГОЛ-БМЪ напредъкъ.
Успоредно съ това, обаче, съ ГОЛ-БМО огопчение
се изтъкна и крайно пакостното- и вредно действие
на нашето долнопробно партизанство въ всички на
ционални. културни и стопангки области на дейность
по крайбрежията. Б. Н. М. С. оежжца тази злока
чествения обпественна проява и апелира къмъ всички
политици, колчемъ се касае до нашите брегове, да
поставятъ на ПЪРВО место народните и държавни
интереси и на последно мъсто тия на своята партия
или още по-зле — на отделните личности.
Въ края на неделното предобъдно заседание ре-
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сЬерира Г. Славяновъ на тема „Кооперативно корабоплаванг въ България". Разглеждайки въпроса съвършенно обективно и чисто принципално, референчика изнесе напълно отрицателното становище- на
Г. У. Т. относно възможностьта на подобно корабо
плавание у насъ.
Следъ разискванията по реферата въ следобед
ното заседание се взе резолюция въ смисълъ — Б. Н.
М. С. ще се държи напълно неутрално спръмо за
родилото се течение за кооперативно развитие на
корабоплаванието у насъ, като при това настоява
да се побърза съ изработванието и прокарването на
законъ за насърдчение на корабоплаванието подъ
българско знаме, въ който законъ ще требва да
намъри мъсто и отношението на държавата къмъ
кооперативните корабоплавателни предприятия. Нарецъ съ това, за всестранното уясняване на този
голъмъ общественъ въпросъ, задължава се редак
цията на сп. Морски Сговоръ да открие страниците
си за публикуването на рецъ статии „за" и „противъ", безъ тя или Г. У. Т. официално да взема
страна и едва на следния събооъ да се определи
окончателно становището на Б. Н. М. С.
Пристжпи се къмъ гласуване по принципъ, на
първо и перо по пепо, на второ четение бюджета на
Г.У.Т. за 1928 год. Той биде установенъ кржгло на
400 000 лева приходъ и толкова разходъ. Най-важ
ното приходно перо — членски вноски — биде опре
делено на 337,500 лв. При разхода — за списанието
се гласуваха 2ОО.ООО лв., за оргааизационна дейность
50,000 лв., за чиновници 48,000 лв и пр. вгледай 3.
страница отъ корицата на кн. 7 т. г.). Размъра на
ЧЛЗНСКИГБ вноски, съ малки измънения, остана сжшия
както миналата година (гледай сжщата корица). От
носно бюджетит% на фондовете, дава се право и се
задължава Г. У. Т., да действа въ кржга на съот
ветните правилници. Всвки клонъ се задължава да
внесе въ касата на Г.У.Т., за смътка 'на фондовете,
сума равна на броя на неговите членове къмъ 31.
ХЦ. т. г. помноженъ на 5 —; т. е. по 5 лв. на всеки
членъ.
Продължи се съ разглеждането на дейната прог
рама—организационна. дейность. Тукъ се изказаха
редъ ценни пожелания и се взеха НБКОИ решения
за бждащата ни дейность:
Задължаватъ се клоновете да избератъ и издигнатъ свои местни беседчици, които да изпращатъ
въ околните населени места да държатъ популярни
беседи съ цель за записване на по-вече членове,
организиране на нови клонове и закрепвание на съ
ществуващите. Г. У. Т. отъ своя страна се задъл
жава да обърне особенно сериозно внимание на ор
ганизационната дейность, като изпраща често и навсекжце своите членове, натоварени предимно съ
организационни задачи.
Списанието „Морски Сговоръ" да стане напълно
популярно, като въ него се поместватъ главно бе
летристични работи, стихове, статии изъ областьта
на водния споотъ, общодостжпни описания изъ всички
области на морското дело, придружени съ възможно
по-големъ брой добри снимки, особенно пъкъ за
нашите параходи. Научни и технически статии да
не се поместватъ, а на техъ да се дава место въ
книжките на „Морска библиотека".
Да се изоаботятъ типове лодки и да се задължатъ
клоновете да строятъ само по тези типове.
Г. У. Т. да разработи и уреди материята за раз
ходите на легионерите при отиването имъ на състе
зания въ други клонове.
Вменява се въ дългъ на Софийския клонъ да
издири и прибере фондовете „Отецъ Паисий", „Бъл
гарска военна флота" и „Св, Св. Кирилъ и Методи".
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Къмъ края на това последно и твърде плодовито
заседание, ямболския пълномощникъ г. Ст. Димитровъ реферира на тема „Река Тунджа като възможенъ вжтрешенъ воденъ пжть". Референчика изтъкна
главно големит-в усилия и сргщнатите множество
пречки въ последните Н-БКОЛКО ГОДИНИ за осжществявание на проекта за дребно корабоплавание по
реката. Въ резултатъ на последвалит-Б разисквания,
възложи се на Софийския клонъ, въ връзка съ Г.
У. Т. и Ямболския клонъ, да проучи въпроса чрезъ
специална научна комисия.
Следъ обявяване резултата отъ избора на членове
за Г. У.Т. и Г. П.С., съ общъ ентусиазъмъ и едино
душно се определи мъстото на следниятъ съборъ
да бжде въ Созополъ, къмъ Петровдень 1929 год.,
като при това на събора се даде голяма тържественость и внушителность.
Събора се закри кжсно вечерьта съ к р а к а речь.
отъ председателя г. Консуловъ, следъ което всички
съборяни се отправиха за Царевецъ, кждето тър
новското гражданство се бв стекло на устроеното
отъ Търновския клонъ на Б. Н. М. С. увеселение.
За подреждането на материалите отъ гол-Ьмата и
плодовита дейность на V. съборъ, Б. Н. М. С. ще има
да благодари на неуморната и акуратна работа на
двамата секретари г. г. Р. Вълчевъ и Н. Михаиловъ.
Третиятъ день бъ- посветенъ на разглеждание търНОВСКИГБ старини и посещавание на село Арбанаси
и Преображенския монастиръ. Делегатите и гос
тите останаха крайно благодарни отъ обясненията
на търновскиятъ археологъ г-нъ Николовъ, който
разкри съ поразителна яснота страниците на на
шата история оть Второто българско царство и съ
това ни припомни, че има защо да се гордЪемъ съ
името българи.
Деньтъ, а заедно съ тоза и Търнозскиятъ съ
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боръ, завърши съ весела другарска вечеря на Ца
ревецъ, презъ време на която бе прочетена поздра
вителната телеграма отъ Върховния Покровитель на
Б. Н. М. С. — Негово Величество Царя. Следъ това
говориха: секретаря на Софийския клонъ г. М. Димитровъ, за да поблагодари на търновци и търнов
ския клонъ отъ името на всички делегати за отлич
ния приемъ и за да изтъкне съ пламенни слова го
лемите родолюбиви задачи на нашата организация;
председателя на Търновския клонъ г. Пенчевъ, за
да изкаже чувствата на търновци къмъ събора и
делегатите и за да изтъкне грамадното значение за
държавата и народътъ ни на българската морска
идея; главния секретарь г. Славяновъ, за да побла
годари на търновци отъ името на Г. У. Т., да из
каже неговите съжеления за тъй зле стеклите се
условия и обстоятелства при този съборъ и да
отправи приветствия къмъ младитЬ легионерки и
легионери, въ които е залогътъ за бждещиятъ успехъ на морската идея; последенъ говори, отъ
името на младежьта, скромниятъ, но крайно енергиченъ подпредседатель на Търновския клонъ г. Ст.
Тенекеджиевъ, комуто се дължи тъй много дбрата
организация на събора, за да изкаже чувствата и
вълненията на младите легионери, къмъ които еж
обърнати погледите и надеждите- на ц-Ьлата орга
низация.
Определените за четвъртиятъ день общи състе
зания на Янтра не се състояха, поради силното спа
дане нивото на реката, вследствие продължителната
суша.
На 28 августъ пълномощниците- отъ V редовенъ
съборъ на Б. Н. М. С. си разотидоха, доволни отъ
приема и извършената работа, давайки си обещание
идната година непременно да се срещнатъ наново
на бр^га на морето въ Созополъ. . »
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МОРСКЯТЯ ЯВИЯЦИЯ НЛ ЯНГЛИЯ
Въ ежегодника на Брасея за 1928 година е по
местена една статия отъ майоръ Холмсъ, относи
телно ролята на водоавиацията въ отбраната и съ
общенията на Англия. Тази статия дава доста под
робни данни за състава на морската авиация и
частно за водоавиацията и различните типове водохвърчила, които еж приети въ английския флотъ.
Предъ видъ на това, че материалната часть на
авиацията отъ английския флотъ се намира въ ржцетъ- на „Въздушното министерство", а последното
е по-вече „сухопжтно", отколкото „морско", то
флота се снабдява главно съ сухопжтни типове
хвърчила въ ущербъ на водоавиацията. Яко проследимъ състава на хвърчилата въ английските въз
душни сили, ще видимъ, че само немногочислената
корабна авиация и две брегови разузнавателни ес
кадрили (едната съ 6 хвърчащи лодки, а другата
съ 6 двулодъчни водохвърчила) еж снабдени съ всдохвърчила — всичките останали английски хвър
чила еж отъ сухопжтенъ типъ. Сжщо така и почти
ц-Ьлата английска търговска авиация се състои отъ
хвърчила сухопжтенъ типъ; изключение прави въ
това отношение пжтническо - въздушната линия Соухемптонъ — Гернсней, която изпраща два пжти въ
седмицата летающи лодки.
Къмъ края на световната война най-употръбяе. мото водохвърчило въ морската авиация е било
това отъ типа „Р. 5.", съ два мотора Ролсъ-Ройсъ
всъки съ по 360 конски сили. Тоя типъ водохвър
чило се е употребявало до 1925 година, когато е
било заменено съ другъ по-новъ типъ водохвърчило
„Сюпермаринъ-Соутхемптонъ", съ два мотора „Мар1ег-1_юп" вс^ки съ по 450 конски сили. Тъзи водо
хвърчила и до сега еж въ строя и се явяватъ като
едни отъ най-добрите водохвърчила. Те еж пред; назначени главно за наблюдателни и разузнавателни
цели, иматъ големъ районъ на действие, отлична
.мореходность и при условие, че ще бждатъ снабдя
вани съ горивенъ материалъ отъ флота, могатъ да
. оставатъ въ морето продължително време непрекженато, като се връщатъ въ авиационните си бази
само за периодическото преглеждане на моторите
и необходимия ремонтъ-. Елементите на тия- водо
хвърчила — летающите лодки — „Сюпермаринъ - Соутхемптонъ" еж следующите: дължина 15 метра;
височина 5*7 м.; разпереность 22-9 м.; тежина на
праздното водохвърчило 4,О8б-8 кгр.; общъ полезенъ товаръ 2,399 кгр.; обща тяжесть 6,500 кгр.; на
официалната проба при напълно натоварено хвър
чило съ обща тяжесть 6,500 кгр., то е развило: 199
километра скорость въ часъ; при повърхностьта на
морето и 157-6 клм. въ часъ кръстосвачна скорость.
При запасъ отъ топливо, 1,800 литра, обслуга 5 человека и кръстосвачна скорость 157'6 клм. въ часъ,
района на действието му е 680 морски мили (около
1260 клм.). Възможно е да вземе съ себе си усиленъ запасъ отъ топливо до 2,500 литра; въ такъвъ
случай района на действието му се увеличава до
930 морски мили (около 1722 клм.), а общата тя
жесть на водохвърчилото — до 7,100 кгр. При из
ползването на водохвърчилото като бомбоносецъ,
то се обслужва отъ 4 души и взема съ себе си 450
кгр. бомби и топливо 1,360 литра; въ този случай
района на действието му е 510 морски мили (около
945 клм.). Разположението на обслугата му е следующето: картечника — бомбохвъргачъ се намира
въ носовата часть на лодката,, кждето е установена
една картечница система „Люисъ" и приборъ за
бомбохвърляне; къмъ средата на лодката, малко
предъ крилата еж разположени две гнезда за пи

лота и наблюдателя, снабдени съ два независими
единъ отъ други комплекти за управление;-,непос
редствено задъ техъ е устроена корабоводачна ста
ичка съ специална маса и удобно' кресло, а .сжщо
така и леговища за мореходните инструменти.. Найназадъ — въ кърмовата часть на л о д к а т а — е ус
троена радиотелеграфна стаичка. Задъ ; главните
крила (плоскости) има две гнезда съ картечници.
Щерните за горивото се намиратъ въ крилата. Въ
телото на лодката има достатъчно свободно место,
• кждето обслугата може да закачи висящи легла
(люлки) за да спи въ техъ.
Въ последно време дървеното тело на лодката е
заменено съ металическо, благодарение на коею се
получава економия въ теглото му и се увеличава
района на действието му почти: на 200 мили. Водо
хвърчилото „Соутхемптонъ"- съ металическа лодка,
въ случай на необходимость при далечни плетения,
може да вземе до 7,200 • литра гориво, при обща
тяжесть на хвърчилото до 9,000 кгр., а районъ на
действие — до 2,500 мили.
Презъ месецъ септемврйй 1925 година е било
произведено практическо изпитание на водохвърчи
лото „Соутхемптонъ". Ескадрилата № 480 въ съставъ 4. подобни летающи лодки е извършила единъ
„походъ" съвместно съ кръстосвача „СаШоре" и 2
ескадрени миноносеца съ цель да се докаже, че е
възможно да участвуватъ въ операциите на флота
далечъ отъ базите му. Ескадрилата е излетела на
3 септемврйй 1926 г. отъ Колшотъ (при Портсмутъ) и въ
Пемброкъ е приела гориво отъ ескадрените миноносци. Следъ това, СЪВМЕСТНО съ кръстосвача и ес
кадрените миноносци, ескадрилата е продължила
. пжтя си въ Сагпскгегдиз (Ве1газг ЬзидН) и по-нататъкъ — въ СатрЬеНошт (северо-западния брегъ на
Шотландия при входа въ залива Фиртъ-офъ-Клайдъ)
за да участвува въ съвместните упражнения съ
флота. Презъ всичкото време на летението времето
е било неблагоприятно — ветъръ, който на вре
мена е достигалъ силага наураганъ, придруженъ
съ дъждъ и низки облаци. Видимостьта се намаля
вала до 200 метра, а облаците се спущали до 100
метра надъ морето. Презъ време на бурята на 15
септемврйй три отъ тези водохвърчила участвували
въ маневритъ, следъ това се спустнапи на вода,
взели горивенъ материалъ отъ кръстосвача. „Са1Норе" и благополучно се завърнали и кацнали въ
базата си — Кемпбелтоунъ.
Друго едно • постижение е прелетяването на две
хвърчащи лодки отъ сжщия типъ въ месецъ юлий
1926 год. отъ Плимутъ въ източната часть на Сре
диземното море и обратно, което повторно доказало
пълната възможность за участието на тия водо
хвърчила при операциите на флота далечъ отъ
своите бази. . •
' . . ' ' • .
Следующата еволюция на водохвърчилото въ Ан
глия се явява летающата лодка на.Блекберна ,^П5":
дължина 22*6 метра, височина"8 м., разпереность 29
метра, тежина на праздното хвърчило 7,700 кгр., товароподемность 4,600 кгр.?- обща тяжесть на хвър
чилото 12,248 кгр.; . най-голема скорость при равни
щето на морето — 185 клм. въ часъ, кръстосвачна
скорость — 144 клм. въ часъ, височина на лете
нето до 3,700 метра, районъ на действие — 650
морски мили (при обслуга отъ 4 человека и бомби
на . обща тяжесть 450 кгр.);, тело на лодката —
дървено.
."...' ч
.. / .
Въ последно време въ новите типове водохвър
чила лодките се правятъ- о т ъ , дуралуминий, а въ
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най-последно време — отъ нераждясваща стомана. -1 ттз ще иматъ още по-голъмъ районъ на действие и
Най-съвършенъ типъ отъ подобно водохвърчидо е
още по-голъма мореходность, вследствие на което
летящата лодка 5Ьог1 „Зтдароге", построена по
ще стане излишна за въ бждаще необходимостьта
поржчката на „Въздушното министерство". Елемен
отъ корабите — хвърчилоносачи.
тите на тази новейша летающа лодка, както и под
Варна, 3. V. 1928 год.
робностите по нея- се пазятъ въ пълна тайна.
Автора на статията завършва съ мисъльта, че
(Изъ „Морски Сборникъ" № 3, 1928 г.)
при по-нататъшното развитие на летающигь лодки
Превелъ: С. Черноморски.
П. Я. Шишковъ.

СЪ БОРИСПЯВЪ.
Посвещавамъ на покойния инженеръ
Пиеръ д'Истрия — строитель на Варнен
ското пристанище.
Наближаваше деньтъ, въ който щтзше да стане
освежаването на Варненското пристанище. Готвъха
се небивали тържества и разточителства . . . Пра
вителството бъ поканило почти всички европейски
държави да пратятъ свои представители на тър
жеството. Великитъ сили бтБха отговорили, че цари
градските имъ станционери ще ги представляватъ.
Френскиятъ Вотуръ, английскиятъ Нейшънъ, германскиятъ Лорелай, рускиятъ Донецъ, турскиятъ Етрогулъ, ромънскиятъ Елисавета... вече влизаха въ спи
съка на гостите, които съ удоволствие се отзоваха на
поканата... Наредъ съ това и петнадесеть параходни
дружества, които посещаваха западния черноморски
бръгъ, отъ Калиакра до Зейтинъ, изказаха готовностьта си да участвуватъ въ праздниченъ видъ съ
по единъ свой корабъ: тъ имаха свой дтзлъ въ
този бртзгъ и праздника на пристанището бъ и тъхенъ праздникъ ; ' . ' . '
Въ този устремъ на презморскитъ корабопритежатели, да взематъ участие въ тържеството и бъл
гарското корабоплавателно дружество тази сутринь
опредъли своятъ представитель: хубавецътъ-клиперъ — Бориславъ, който снощи бъ пристигналъ
отъ Бургазъ^
Веднага следъ взетото решение, директорътъ на
дружеството се запжти къмъ пристанището... Следъ
малко, седналъ въ кабината на командири, Томовъ, той му предаваше заповъдьта си:
— Днесъ имаме четвърти май, а до великата
дата на Варна — двадесеть и втори— ни оставатъ
осемнадесеть дни. Бориславъ е опредъленъ да бжде
нашия представитель . . . Този пжть ще посетите
пристанищата въ обратенъ редъ. Въ Пирея хамбаритъ ви тръбва да бждатъ съвършенно опразднени.
Тамъ ще влъзете въ докъ. Ще почистите и бояди
сате кораба въ най-идеаленъ видъ: . . И най-кжсно
на двадесеть и първи, точно день преди тържест
вото, ще бждете тукъ: Бориславъ е опредъленъ за
единственния нашъ представитель . . . Всичко, как
вото вашето морско око ви подскаже, че требва да
се направи за кораба, разрешава ви се да го нап
равите ! . . . Официални лица отъ цълото Царство,
а, може би, и са-ми-ятъ Царь,-ще бждатъ на ко
раба ви: ще има сервиране на обьди и вечери, а
следъ това и излети. Разбрано? Значи — ще взе
мете грижата за всичко 1 — и директорътъ, ста
вайки, любезно подаде ржка на Томовъ.
Следъ часъ — цълия корабъ и ВСИЧКИТЕ хамали
наоколо знаеха, че Бориславъ бе избранникътъ за
предстоящите тържества. И всички удобриха изборътъ, защото отъ петь-твхъ дружественни кораби,
Бориславъ бъ красавецътъ, бидейки яхтекски типъ.
На другия день вечерьта той замина, извършвайки
„Пирейската си линия" въ обратенъ редъ, за да
може да се завърне празенъ направо отъ Пирея.
•, , , Закипъ усилена работа въ кораба. Стърга-

нето и тракането съ чукчетата не преставаше. Два
мата младици още отъ Цариградъ увиснаха на сто
жерите върху беседки, започвайки боядисване ю отъ
самитъ върхове. Огняритъ стържеха, триеха, чукаха
навсъкжде изъ машинното отдъление. Прислужни
ците изнасяха всичко изъ класитъ, тупаха, изтърс
ваха, посипваха съ нафталинъ, миеха и боядисваха
стенитъ и подовете. . . Въ този кипежъ на бърза
работа и корабника, барба Христо, отдавна знаещъ
само да командува, сега хвана четката за боядис
ване и, наредъ съ моряцитъ, бързаше . . . Бързаха
и двамата помощници, които се заеха да пребоядисатъ кабините си, корабоводаческата стая и мос
та . . .- Всички тичаха, шаваха, работеха съ же
лание Бориславъ да свътне . . .
Следъ седмица хвърлиха котва въ Пирея. Два
дена "разтоварваха натоваренитъ две хиляди торби
жито отъ Бургазъ. На третия день рано сутриньта
влъзоха въ докъ. Последва подъ кораба к по ко
раба двудневна бътотня, въ която главно участие
вземаше доковиятъ персоналъ, по число на.хората
си равенъ на корабния. На подводната часть уда
риха ясно-зеления „моравия",*) а на надводната—за
общо изумление — Томовъ заповъда да се удари
бела боя. Бълата боя почна да покрива черната
мантия, която кораба бъ носилъ цъли двадесеть го
дини. Всички бъха въ възхищение отъ преобразения
видъ на кораба, който, подъ новата си премяна
ставаше истинска яхта, подобна на онъзи, съ които
пжтуватъ лордовете. Цълата обслуга се усмихваше
отъ приятно гъделичкане: това ще бжде такава из
ненада, такава изненада тамъ на северъ!. . . На
третия день сутриньта Бориславъ беше готовъ. Той
приличаше на грамаденъ бъло-снъженъ лебедъ, го
товъ да литне . . .
Дойде доковиятъ водачъ, който почна разпореж
данията си. Бориславъ само. чакаше да цопне на
свободна вода и съ най голъма бързина да поеме
на северъ безъ спиране до Варна. Томовъ точно бъ
разпредтзлилъ разстоянието и времето си, пресмътайки ги върху обикновенния си ходъ — по десеть
мили въ часъ. Нъкога, преди двадесеть години, Бо
риславъ редовно е пжтувалъ съ единадесеть мили.
А при пробното си плаване той е ималъ дванадесеть. Сега той бе позастарялъ и никой не му из
искваше по-вече отъ десегь.
Маневрата на водача ей-сега, за четвъртъ часъ,
за двадесеть минути ще се свърши и Бориславъ, измазанъ и огладенъ отдолу, ще се хлъзга като миноносецъ! . . . Водача командуваше, мтзстеше
вжжетата, кръщеше на доковия персоналъ . . .
Бориславъ се бе изтеглилъ вече наполовина изъ
дока. Отъ носътъ бавно и съ задръжка се отслаб
ваха вжжетата, а къмъ кърмовиятъ винчъ водача
*) Специална боя за подводната часть на кораба,

Стр. 8.

Морски Сговоръ

командуваше бързо да се навиватъ въжетата . . .
Парата шипъше изъ предпазителните клапи . . .
Изведнажъ прасна носовото лъво-бортово вжже и
се завъргЪ като змия около стенит-в на лодката. . .
Следъ мигъ прасна и другото. Инерцията, дадена
отъ кърпата, силно потегли кърмата назадъ и преди
да се опомнятъ водачъ и командиръ, които, въ пос
ледния моментъ, дадоха пъленъ преденъ ходъ, Бо
риславъ силно наблегна върху твърдъ предметъ съ
кърмовата си часть, тресна негдг отдолу и о п р ъ . . .
— Стооопъ! Винтътъ удари 6 стената! — про
пищи гласътъ на втория помощникъ, Рибаровъ.
— Има ли нъкаква повреда? — запита командиря
побледнълъ.
— Едната перка издъно, а другата наполовина —
счупени I
Водачътъ и командирътъ си прехапаха устнитъ
до кръвь. Произлезе споръ помежду имъ. Команди
рътъ викаше, водачътъ се оправдаваше, сочзйки
скжсанитъ вжжета'. . . Цълата обслуга, настръх
нала, чакаше заповъди . . .
Аварията б е на лице . . .
Завързаха Борислава 6 близката плаваща бъчва.
Командирътъ слезе въ кабината си. Следъ четвъртъ часъ, като даде разпорежданията си да се
прекрати парата, съ доковата лодка бързо се по
несе къмъ пристанищната стълба . . .
Скочи на стълба!а, презъ по две стжпала пробъгна нагоре и мраченъ се отзова въ параходната
си агенция. Ягентътъ го посрещна съ широко-отво
рени очи, а, като чу за аварията, разтвори и уста,
като плесна отчаяно ржце ^ . . . Двамата бързо се
понесоха къмъ телеграфо-пощенската станция, гдето
задраскаха телеграма:
„Бориславъ — авария 1 Винтътъ — счупенъ! По
правката цъло денонощие. Отменете Борислава отъ
тържеството!"
Телеграмата я подадоха „ бърза "•
• Следъ объдъ, къмъ четири часа, донесоха отговора:
„На всека цена — Бориславъ на тържеството!
Поправете аварията I Сменете винта! Останалите
кораби въ плаване".
Следъ часъ Бориславъ пакъ влезе въ дока. До
мовото началство определи, че гръшката б е негова.
То реши да работи цъла нощь за да може да даде
пжть на Борислава, колкото се може по-скоро . . .
Томовъ не можеше да си намъри мъсто. Той б е
раздразненъ до неимовърность: неговата смътка бътъй точно изчислена, а сега този случай го заба
вяше най-малко съ едно денонощие! Цело де-ноно-щи-е1 Когато само единъ часъ закжснение мо
жеше да компрометира и него, и директора и цъ
лата държава! Единъ-едничекъ търговски параходъ
върху който ще се развъва българското знаме въ
онзи тържественъ день, а той да за - кжс - нъ - е 1 и
Ца-рьтъ ще бжде тамъ! Не, това положение б е
много неприятно и въ изнемога Томовъ си хапъше
устнитЬ . . .
Въ осемъ часа запалиха всичкит-Ь електрически
люстри въ дока и закипъ такава трескава работа,
каквато се извършваше само предъ лицето на не
приятеля . . . И, въпреки тъй усилената работа, мина
ц-Ьлата нощь, мина ц-Ьлиятъ следенъ день и чакъ
презъ нощьта на деветнадесети срещу двадесети,
въ единъ и половина часа запасниятъ винтъ б е
поставенъ върху вала на кораба . . . Томовъ едваедва просвътна и, като хвана моливътъ и се над
веси надъ картата, бързо-бързо захвърля цифри . . .
Следъ нахвърлените цифри той се усмихна . . .

Въ два часа Бориславъ бъ на свободна вода и,
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като даде трикратенъ ревъ съ сирената си, той пое
къмъ островъ Флева . . . Томовъ крачеше по мос
та съ широко-отворени очи, вдаденъ въ нъкакви
размишления . . .
До входа на Дарданелитъ го делъха двеста и десеть мили.
Томовъ духна въ преговорната тржба и я запуши
съ тапата - пищялка.
Пищялката въ отговоръ
свирна. Завърза се разговоръ между главния механикъ и Томовъ, който започна нарежданията си:
— Ще подържате усилена пара осемнадесеть
часа: до залъза на слънцето днесъ . . . Ще пресилимъ малко котлитъ, ще пресилимъ и момчетата,
защото случая е изключителенъ. На всъ-ка це-на
•требва да стигнемъ въ Дарданелитъ петь минути
преди слънцезалъза за да не загубимъ ц-вла нощь
извънъ Дарданелитъ! . . . Тъй! Да! . . . Инъкъ е
невъзможно... Какъ . . . какъ? — обърна Томовъ
два пжти ухото си върху тржбата. — Не разбрахъ,
ела горе за да се разберемъ по-добре!
Морето бе — разлъто масло. Звездит-в до една
беха потопени въ водата. Фарътъ на Флева мигаше
презъ всъки петь секунди . . . Бръгътъ почиваше
въ най-идеаленъ сънь . . . А. Бориславъ стмъташе
въ страни широки свътливи крила . . .
Главниятъ механикъ, Бояджиевъ, дойде на моста
и отрапортува:
— Наредихъ да се подържа най-високо налегане...
Пустнахъ машината съ петнадесеть обръщения по
вече . . .
— Прекрасно! Това е, кое го ми требва! . . . Ри
баровъ, — обърна се Томовъ къмъ втория си по
мощникъ, — който 6 Б на страна, — слъзъ долу и
заедно съ барба Христо прегледайте двет-Ъ коси
платна за предния и задния стожеръ . . . Тъ еж
прибрани въ склада. Пригответе ги по мъстата имъ
за да бждатъ готови да ги обтегнемъ, щомъ лжхне
и най-малкия вътрецъ . . . Двеста и десеть мили —
това еж двадесеть и единъ часъ обикновенъ ходъ;
т% еж деветнадесеть часа и десеть минути съ еди
надесеть мили, които, надъвамъ се, машината ще
ми даде; и т е еж осемнадесеть часа, ако платната
ми дадатъ минимално само по половинъ миля на
часъ . . . А до слънцезалъза въ Дарданелитъ ний
имаме тъкмо седемнадесеть часа и четиредесеть ми
нути . . .
Рибаровъ припна надолу.
Свирна Томовата пищялка. Яви се дежурния морякъ.
— Нека дойде рестораторътъ! — отсъче коман
дирътъ.
Следъ минута рестораторътъ б е предъ Томовъ,
който организираше всичко за да не замръкне из
вънъ Дарданелите:
— Днесъ, утре и вдруги день разкладката на
низешия персоналъ ще бжде подобрена: хлъбътъ въ
размъръ и половина, виното въ двоенъ, а ястиетата
въ троенъ! . . . Моля, поржчай на прислужника да
ми донесе чай! и той отпрати рестораторътъ.
Томовъ погледна часовника си. Той показваше три.
Флева под-идваше подъ четиредесеть и петь гра
дуса къмъ диаметралната плоскость на кораба. То-мовъ направи засъчка на фара и съ часовника въ
ржка загледа ту фара, който бързо бъгаше къмъ
деведесеть-т-Ъхъ градуса, ту часовникътъ си:
— Тъкмо единадесеть мили! — зарадванъ изрече
Томовъ, обръщайки се къмъ Бояджиевъ.
Въ четире часа, на траверсътъ на Гайдаро, сжщо
констатираха, че кораба пжтува съ единадесеть
мили . . .
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БрЪговете бледнееха. . . Небето леко синееше...
Островите по-ясно се очертаваха . . . Чайки кря
каха ... . Бледни корабни светлини се спущаха на
югъ . . . Томовъ и първиятъ му помощникъ, Орловъ, надвесени надъ мостовия паргпетъ, изобикаляха островчето Макронизи, върху чиито канари
още пресмътаха изминатите мили . . .
Томовъ, слизайки отъ моста, поржча на Орлова:
— Отивамъ малко да си подръмна . . . Щомъ
лжхне и най-малкиятъ вЪтрецъ — отваряй платната!
— Разбирамъ . . .
Изтокъ зааленъ, заруменъ, загор-Ь и пустна в-Ьтрилообразни лжчи въ небосвода . . . Откъмъ западъ водата леко замърда, заприлича на люспи и,
огъвайки се, залази къмъ кораба . . . Лжха струичка
като отъ дамски вЪеръ, и леко наклони димовиятъ
сгълбъ на изтокъ . . .
— Барба Христо! — свирна пищялката на Орловъ. — Отдавайте платната! . . . Обгвгайте тег
личите ! Т ъ й ! . . . Още!. . . Още !. . . Закрепвай!...
И три платна едновременно: на сгърчилото, шкафутътъ и шканците се обтегнаха, като грамадни
полу-мъхове.
Следъ часъ вЪтърътъ се поусили, а кораба кра
сиво излеко легна на дясната си стена.
. . . На траверза на фара Фасса, чийто траверзъ пресъкоха точно въ седемъ и тридесеть и
петь минути, по време на сигнала за закуска, То
мовъ още по-оживено се усмихна къмъ Орлова:
— Лети, лети нашиятъ юначага! Вътърътъ ни е
далъ по три-четвърти за сега . . . Щ е успъемъ на
време! — и той измени курсътъ си въ — североизтокъ на три четвърти къмъ северъ — сочащъ
върху Тенедосъ, отстоящъ на сто и тридесеть мили
задъ чертата на хоризонта.
Излезли на открито извънъ пролива на Доро,
платната още по-пълно поеха ветъра, а дъсната
стена още кривна на дъсно.
. . . Широкъ безбръженъ хоризонтъ отпредъ,
съ водни широки люспи, които се движеха, а Бориславъ свчеше презъ тъхъ. Горе на моста стражевия офицеръ Рибаровъ весело си тананикаше...
Слънцето бъгаше къмъ зенита . . . Благодатна
топлина се разливаше вредъ . . • Барба Христо
съ двама дежурни моряци поливаше горния подъ
на кораба съ м а р к у ч ъ . . . Въ далечината въ лъво
се синееха върховетъ на Скиросъ . . .
Преди об-вдъ кораба отмима траверза на Ски
росъ и нови тържествующи усмивки заиграха по
лицата на Томовъ, Бояджиевъ и помощниците:
Бориславъ нъма да ги засрами и на време ще ги
отнесе тамъ, на северъ!
— Славенъ морякъ си е Бориславъ! — реши
Томовъ и любовно изгледа отъ кърмата до носътъ
своятъ красавецъ, истински красавецъ въ бълата
си премъна.
. . . Орловь б е на моста. Стражата му б е до
четири часа. Той вреше погледа си въ далечи
ната, пресрещаше корабите, които ид-вха отсреща
му, догонваше он-Ъзи, които пжтуваха по неговия
курсъ и, съ горда осанка презъ далекогледа си,
ги изоставяше назадъ . . . Платната даваха по
миля на часъ, а кораба, както въ младините си,
цепеше и надбегваше . . . Слънцето преваляше.
То б е превалило меридиана и сега бъше надъ
острова Страти . . . Синееха върховете на М-1ТИлинъ, вземаха по-опредълена форма, разгвха надъ
водата. Бориславъ легвше къмъ ГБХЪ, съ наме
рение да мине колкото се може по-близо до бре
говете имъ . . .

Въ три часа Томовъ, засичайки подъ деветде-
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сетъ градуса фара на Сигри, върху Митилинъ, съ
възторгъ отсече на Орловъ:
— Цели тринадесеть часа нашия юнакъ одържа
съ по дванадесеть мили. . . Еднъжъ да пресечемъ
Хелеса! . . .
Следъ като отминаха Сигри, Еолъ още наведе
дясната стена, гонейки ги изъ отзадъ. Устните
мускули на всички се разтегнаха отъ задоволство:
дано този бдагословенъ вътъръ да потрае подлъжко! Той имъ даде по цели три мили въ часъ!
Томовъ пакъ хвана мсливътъ и се надвеси надъ
картата . . .
Стърчилото непрекжснато сочеше по посока
на Тенедосъ, който още не се виждаше. Отдясно
носъ Баба ясно прозираше. Върху него леко рикошетираха слънчевите лжчи, които все по-настой
чиво ставаха по-полегати . . .
Оставиха задъ себе си и траверза на Баба . . .
Тенедосъ никнеше изъ водата . . . На половината
разстояние между Баба и Тенедосъ, Бориславъ
почна да се изправя и изведнъжъ отпусна плат
ната си по диаметралната си плоскость. И ги отпустна, като измокрени. Томовъ си прехапа уст
ните, удари съ юмрукъ по парапета и печално оброни къмъ помощника си:
— Еолъ ни изневери! И то — въ момента на
успаха ни! . . . Бояджиевъ, — викна той по преговорната тржба, — вътърътъ спре! Ти ще требва
да го замъстишъ . . . Имаме следнята смътка: до
Тенедосъ — осемъ мили, оттатъкъ до Хелесъ —
шестнадесеть и отъ Хелесъ до Чанакъ-кале — се 1
демь: всичко тридесеть и една мили . . . Часътъ
е точно петь, а слънчевиятъ дискъ въ Чанакъ-кале
ще бжде върху хоризонтътъ точно въ седемь и
двадесеть и петь минути . . . Имаме на разполо
жение два часа и половина, презъ които, ако направимъ възможните усилия, то ще имаме успъхъ...
— Рие-ир! (файропъ!) — Чу се гласъть на Бо
яджиевъ долу.
.Поде се гласътъ му отъ машинния корабникъ,
преповтори се отъ огнярите и Бориславъ още поусилено забълва кълбета гжстъ димъ, който се заноси право нагоре . . .
Клиперътъ сечеше и отметаше пенливи води...
Слънцето лека-полека слизаше надъ Лемносъ...
Томовъ го загледа и си спомни за Исуса - Навина,
комуто завид-Ь: какъ би му се улеснила работата,
ако движението на слънцето само за четвъртъ
часъ можеше да се спре I
Обхождаха Тенедосъ . . . Слънцето стоеше на
десетина дискове надъ хоризонта.
Бориславъ сечеше, пухтъше и бълваше д и м ъ . . .
сечеше, пухтеше, бълваше димъ и носеше крайно
възбудена обслуга . . . Ей-го Хелесъ отсреща —
само на осемь . . . на седемь. . . на шесть мили!
Съ всъка измината миля и сльнцето съ единъ дискъ
е по надолу . . .
— Бояджиевъ, какъ вървимъ?
— Пустналъ съмъ максималното количество
обръщения, като при пробите преди двадесеть
години . . .
— Прекрасно! . . . Да не спада парата!. . . Царьтъ и министрите . . . ще бждатъ
Слънцето е на три диска, а Хелесъ е на две
мили отсреща . . .
Бориславъ съче траверза. . . пухти, изнемогва...
предпазителните му клапи пищятъ като въ пред
смъртна агония . . . Буталата въ цилиндрите скачатъ въ най-пределната си бързина. Всичките
винтчета, лостове, колена, масльонки — еж въ
най големото напрежение. Огньовете
въ ог-

нярната св^тятъ, като разтопена сплавь . . . Це-
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лия корабъ се е обърналъ на нерви . . . Нерви,
слухъ, зрение и погледъ напредъ! . . . Ей-сега
слънцето съ долния си край ще цопне въ морето!
Ей-сега! . . . Бориславъ лети . . . Далекогледите
отъ кораба съ сграхъ се отправятъ къмъ бръгътъ, обсипанъ съ батареи, които бцятъ. . . Бдятъ
щото никой корабъ да не влъзе въ пролива
следъ слънцезалъза . . .
Дъхътъ на всички се е спрълъ. Страхътъ отъ
блъсъка на нъкоя батарея ги е сковалъ, а Бо
риславъ лети . . . лети . . . Още малко! . . . Още
минута! . . . Още друга минутка! . . . Ей-го Чанакъ-кале е само на единъ досъгъ! Машината
трака, като да се е разглобила на хиляди час
тици . . . Съчатъ траверза на Чанакъ! . . . Радость се разлива по лицата . . .
Отъ азиятския бръгъ бпъсна свътлина и се чу
топовенъ гьрмежъ на две мили задъ кърмата на
Борислава. ВСИЧКИГБ очи се изобърнаха назадъ:
другъ параходъ бързаше задъ тъхъ: стръляха
върху него. Последва вторъ халостенъ изстрелъ
върху сжщата цель. Следващия'ги корабъ даде
„на стена" и изобърна назадъ. Бориславъ отмина
траверза на Чанакъ-кале и продължи на северъ...
— Петь минути преднина — ни спасиха! — сияющъ кръсна Томовъ.
Борейки се съ течението, следъ четире часа Бо
риславъ остави и Галиполи задъ кърмата си.
Огтукъ нататъкъ юго-западенъ вътрецъ имъ
дойде на помощь.
Пакъ разпериха платната . . .
Стражите и подстражитъ минаха въ непре
къснато засичане на фаровете, носовете, остро
вите и въ най-внимателно контролиране на обръ-
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щенията на винтътъ, тегличите на платната и въ
всъкичасното определяне на корабния ходъ. Корабътъ, както вчера, тъй и презъ нощьта, бе_ решилъ
да не падне подъ дванадесеть-тъхъ мили . . .
. . . И точно по времето, когато слънцеизгръвътъ обагряше върховете на джамиите на мусюлманската столица, Бориславъ бъ пресъкълъ тра
верза на Санъ-Стефано и бързаше къмъ СарайБурну съ водаческия флагъ на предния стожеръ,
съ готова вжжена стълба на лъвата стена и съ
готово в ъ ж е за хвърляне на к о я - д а - е водаческа
лодка.
Съчейки Сарай-Бурну, за моментъ той намали
ходътъ си, прие единъ водачъ на себе си и залакатуши съ усиленитъ си винтови обръщения за
къмъ другия край на Босфора . . .
Точно въ осемь часа, Бориславъ навлезе въ
Черно-море . . . Сугришниятъ бризъ наДу плат
ната, а сгърчилото пое последнята си точка...
Къмъ 5 часа следъ обЪдъ засъкоха Емине на
единадесетъ мили разстояние . . . А въ седем ь ча
са трикратния ревъ на Борислава бързо доведе
директора
на корабоплавателното
дружество,
който миналата, нощь не б е миналъ отъ терзания
поради закжснението на кораба. Директора сияеше:
той б е спасенъ, дружеството е спасено: тържест
вото ще бжде цълостно! Той здраво стисна ржката
на командиря между двете си ржце. Истински и
отличенъ капитанъ билъ Томовъ; юнакъ-капитанъ,
като своятъ клиперъ! . . . Следъ малко той му по
сочи местото, определено за Борислава за презъ
време на тържеството, което щ е ш е да започне
рано сутриньта.
София, 5 февруарий 1928 год.

Сава Н. Ивановъ.

СЪСТЕЗЯНИЯТЯ МЕЖДУ МОРСКИТЪ ЧЯСТИ ВЪ ВЯРНЯ И РЕЗУЛТЯТИТЪ ИМЪ.
(Снимка отъ К. Л. Терзистоезъ — фотографъ — Варна).
Тсази година традиционнитъ състезания между
морските части въ Варна се произведоха единъ месецъ по-рано отъ миналата година съ цель да се
даде възможность на множеството лътовници, за
едно съ приятната забава, да видятъ и постиженията
на българския морякъ. Въ тридневни състезания —
отъ 17 до 19 августъ "включително — въ морето
предъ морскитъ бани въ Варна, кждето бъха на
котва корабитъ отъ Морската Полицейска Служба,
българскиятъ морякъ показа своята ловкость, издържливость, съобразителность, смълость и решителность и даде възможность на многобройнитъ зри
тели да се увърятъ, че той усилено работи надъ
себе си, преуспъва, и малко по малко се стреми да
достигне постиженията въ областьта на морския
спортъ въ напредналитъ въ това отношение дър
жави. Макаръ, че по отношение организацията и
ржководството на състезанията има още много да се
желае, все пакъ, може да се каже, че състезанията
за нашата действителность, бъха добре изпълнени,
а българскиятъ морякъ прояви въ тъхъ, още не на
пълно оформения, но мощния си и буенъ спортенъ
духъ—бждещиятъ неизчерпаемъ иобиленъ изворъна*
морско-спортни постижения и изобщо морски успъхи.

Морскитъ състезания бъха произведени при не
особено благоприятно време. Отначало времето беше
хубаво, но вътровито и морето малко развълнувано,
а къмъ края на състезанията заваля и малко дъждъ.
Все пакъ това не попречи на състезанията и цълата предвидена програма за състезанията бъше
до край изпълнена по следния редъ:
I д е н ь — 17-й августъ.
1-во състезание. (Начало въ 10 часа).
Състезание по флажна сигнализация между кора
битъ: „Храбри",- „Смели", „Строги" и „Камчия".
2-ро състезание. (Начало въ 11 ч. 30 м.).
Състезание въ свободно плавание на разстояние
500 метра.
3-то състезание. (Начало 16.ч. 30 м.).
Състезание по ржчна сигнализация.
4-то състезание. (Начало въ 17 ч. 30 м.).
Състезание по спасяване удавенъ човъкъ.
5-то състезание. (Начало 18.ч. 30 м.).
Състезание съ лодки двойки на разстояние 1000 м.
- II д е н ь — 18 августъ.
6-то състезание. (Начало въ 10 ч. 30 м;).
Състезание на далечно плаване 2000 метра раз*
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стояние. (Състезаватъ се първите 12 моряка отъ
състезанието въ плавание, на 500 метра).
7-мо състезание. (Начало 11 ч. 30 м.).
Състезание по стрелба съ картечници между ко
рабите: „Храбри", „Смели", „Строги" и парните и
моторни лодки:-„Чайка", „Добротичъ" и „Момчилъ".
8-мд състезание. (Начало 16 ч. 30 м.).
Състезания по скачания. отъ височина и фигурни
скачания.
•
9-то състезание. (Начало 18 часа).
Състезание по гребане между лодките десеторки
на разстояние 4000 метра.
Ю-то състезание. (Начадо 20 ч. 30 м.).
Състезание по нощна сигнализация между кора
бите и бреговите части.
III д е н ь — 19 августъ.
11-то състезание. (Начало 10 часа).
Състезание по плавание съ дрехи на разстояние
150 метра.
12-то състезание. (Начало 11 часа).
Състезание по изпълнение дадено поржчение
между корабит-Ь: „Храбри", ,;Смъли", „Строги" и
„Камчия".
;
Поржчението е: състезаващите се кораби се снематъ
отъ котва,, отиватъ къмъ семафорния постъ „Га
лата", предаватъ на намиращия се тамъ приемчикъ
ржченъ сигналъ, следъ това прибиратъ хвърлена
въ морето веха и пакъ заставатъ на котва. При
оценката ще се обръща внимание на скоростьта,
правилностьта и ловкостьта на изпълнението.
Деветото състезание и състезаторите беха предметъ
на вниманието на Н. В. Царя, който на 18 августъ
следъ обЬдъ, придруженъ отъ своята августеиша*
сестра Н. Ц. В. Княгиня Евдокия, посети района на
състезанията съ моторната лодка „ВЬра", обиколи
и поздрави командите на корабите и наблюдава
състезаващите се 7 лодки десеторки. По негово
желание, командите на десеторните минахн покрай
корабъ „Храбри", отъ кждето Н. В. наблюдаваше
състезанието,' за да бждатъ поздравени лично отъ
Него. Следъ привършването на състезанието, бурно
акламиранъ отъ множеството наблюдатели отъ брега
и корабите, Н..В. Царя се прехвърли на моторната
лодка- „Вера" и се отдалечи въ морето. И тукъ Н.
В. Царя подчерта Височайшото си внимание къмъ
морето и морското дело на страната.
Резултатитгь отъ състезанията беха следнит-ъ:
I. Състезание по флажна
(Предадена заповедь
израза съ всичко 95
1. Корабъ „Смели" (27 м. 20
2. Корабъ „Строги" (27 м. 22
3. Корабъ „Храбри" (28 м. 27

сигнализация.
отъ 19
думи).
сек.).
сек.).
сек.).

И. Състезание въ свободно, плаване
на разстояние 503 метра.
1. Ученикъ-машинистъ Хаджиниколовъ Никола
(11'м. 00 с ) .
.
Г1
2. Морякъ отъ Пристанищна га стража Димитровъ
МаринъШ м.'17 с ) .
3. Морякъ отъ Пристанищната стража Петровъ
Петъръ Милановъ (11 м. 18 с ) .
III. Състезание по рячна
сигнализация.
(Предаденъ текстъ отъ 103 думи).
1. Пристанищна стража III тимъ морякъ Терзиевъ
Василъ и морякъ Владовски Иванъ (9 м. г4 с.;.
2. Корабъ „Храбри", морякъ Левски Атанасъ и мо
рякъ Сгойковъ Стойко (11 м. 35 с ) .

Стр^П.

3. Пристанищна стража Ш тимъ, моряците Димит
ровъ Петъръ и Петковъ Никола (12 м. 38 с).
IV. Състезание по спасяване удавенъ човгькъ
на разстояние 75 метра отъ бр/ъга.
(На дълбочина около 3 метра бвха потспени чучули, представляващи удавници съ отрицателна плавлучесть около 4 кгр. Състезаторите требваше по да
ден г. сигналъ да напустнатъ брега, да намерягъ
удавниците, да ги извадятъ отъ морското дъно и
да ги изкаратъ на брега).
1. Ефрейторъ Илиевъ Илия отъ корабъ „Стрела"
(3 м. 48 с).
2. Морякъ Славейковъ Данаилъ отъ корабъ
„Смели" (
).
3. Морякъ Кавлаковъ Здравко отъ Ш тимъ на
Пристанищната стража (5 м. 00 с).
V. Състезание между лодки двойки
на разстояние 1000 метра.
1. Обслуга отъ корабъ „Храбри": морякъ Стойковъ Стойко, морякъ Илиевъ Юрданъ и ст. подоф.
Куцаровъ Ив. (8 м. 40 с ) .
2. Обслуга отъ корабъ „Смели": морякъ Славей
ковъ Данаилъ, морякъ Поповъ Димитъръ ^ ст. подоф.
Карагеоргиевъ В. (8 м. 44 с).
3. Обслуга отъ корабъ „Строги": уч. електротех.
Няголовъ Никола, уч. маш. Абаджиевъ Теодоси и
ст. под. Колевъ Начо (8 м. 56 с ) .
VI. Състезание на далечно плаване
на разстояние 1800 метра.
(Поради силно странично вълнение предвиденото
разстояние 2000 метра се намали на 1800 метра).
1. Морякъ Петровъ Петъръ Милановъ, отъ Прис
танищна стража I тимъ. (30 м. 00 с ) .
2. Морякъ Димитровъ Маринъ Бсжиновъ отъ
Пристанищната стража I тимъ (30 м. 27 с ) .
3. Морякъ Диковъ Ясенъ Ивановъ отъ Приста
нищната стража III тимъ (31 м. 30 е ) .
VII. Състезание въ стрелба съ картечници.
(Отъ разстояние 250 метра при развълнувано море
4 бала и въ време на движение).
• 1. Корабъ „Смели"—стрелялъ ефрейторъ Поповъ
Димитъръ. (21 попадения).
2. Катеръ „Чайка"—стрелялъ ефрейторъ Енчевъ
Енчо. (14 попадения).
3. Корабъ „Храбрий"—стрелялъ морякъ Илиевъ
Юрданъ. (14 попадения).
VIII. Състезания по скачания отъ
височина и фигурни скачания.
(Отъ височина 5 и 7 метра беха
направени най-малко 3 скока).
1. Уч. маш. IV год. отъ Морското Машинно Учи
лище Димитровъ Димитъръ (обща бележка 49).
2. Уч. маш. И год. отъ Морското Машинно Учи
лище Кръстевъ Василъ (обща бележка 41).
3. Морякъ отъ корабъ „Храбри" Левски Атанасъ
(обща бележка 36).
IX. Състезание въ гребане съ лодки
десеторки на разстояние 4000 метра.
(При присжтствието на Н. В. Царя
и Н. В. Княгиня Евдокия).
1 Обслуга отъ „Пристанищната стража" III тимъ
(15 м. 11 с ) .
2. Обслуга отъ „Пристанищната стража" IV тимъ
(15 м. 37 с ) .
3. Обслуга отъ „Пристанищната стража" V тимъ
(15 м. 47 с ) .
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СЬСТЕЗНгШЯТП МЕЖДУ ПОРСКПТЬ ЧПСТИ БЬ ГР
ВНРНН, СЪСТОЯЛИ СЕ'ОП 1 7 - 1 9 - НВПСТ2 1928 Г.
1 НЯДБ^ГВЙНИЛ СЪ ЛОДКИ ДВОЙКИ
а. СЪСТЕЗПНИЕ ВЬ П^ЩВ^НИБ 5 0 0 М.
Зи5. СКОКОВЕ 0Т4 8 М. ВИСОЧИНИ

с р О Т О :

ГУШРЗИСШВЙ
-гт -

Ч. СЬСТЕЗНТОРИТБ В5 Г1ЛИВЙНЕ 500 <Л.
6.Л0ДКИТБ 10-ТОРКМ В& ОЧЙКВВНЕ
7.М0МЕНТ& 0Т5 ЗНЛОЧВВНЕ ШЩВаНЕТО
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РЯЗДгШНЕ ННГРгШПТЬ В* РНЙОНЯ ИН ИОРСКНТН
П0ЛПЦЕР1СКН СЛУЖБА НП 20 П В Г К Т & 192,8 ГОД.
1. ПРЕДИ РВЗДНВ^НЕ НР| Н^ГРВДИТЬ
Ч. ВХ ОЧВКВПНЕ ННДБЬГВЯНЕТО еъ 10-ТОРИИ
2. ГНРВЕНЦИТЪ ОТЬ СЪСТЕЗИНПЯТР) •
5. ОБСЛУГР|ТЯ нЯ ОТЛИЧИЛИ? КОР. „ХРвБРИ"
з. полицейскпть КОРАБИ „СМЬЛИ" И „СТРОГИ" 6. РВЗДЕ1ВЙИЕ нагридитъ

ФОТО:-

к.атЕРзистоЕвь-впрнР!-

X. Състезание по нощна сигна
лизация съ морзозата азбука.
(Предаденъ текстъ отъ 33 думи).
1. Отъ корабъ „Смъли" морякъ Стояновъ Петко
Игнатовъ и уч. електротехникъ отъ Морскитъ Спе
циални Школи, командированъ на корабъ „СМБЛИ"
Величковъ Ясень (Време б м. 22 с; обща бел. 5>/2).
2. Отъ 2/Н подучастъкъ моряцитъ Георгиевъ Ру
са чъ Колевъ и Стояновъ Симеонъ Милановъ (Време
5 м. 22 сек.; обща бележка 4).
3. Огъ корабъ „Храбри" морякъ Левски Ятанасъ
Василевъ и уч. машинистъ V год отъ Морското Ма
шинно Училище, прикомандированъ на прахтика на
корабъ „Храбри" Петровъ Петъръ (Време 8 м. 23 с ;
обща бележка 6).
XI. Състезание въплаванае
съ дрехи
на разстояние 150 метра.
1
1. Морякъ отъ „Пристанищната стража" 1тимъ Пет"
ровъ Петъръ Милановъ (4 м. 10 с ) .

2. Учзникъ - машинистъ V година отъ Морското
Машинно Училище Стойковъ Стойко Константиновъ
(4 м. 24 с ) .
3. Ефрейторъ отъ корабъ „Стрела" Илиевъ Илия
Николовъ (4 м. 44 с ) .
X!!. Състезание по изпълнение дадено поржчение.
(Вижъ подробности въ програмата за състезанията.
на стр. 11. Пргдадена на семафорния постъ „Га
лата" заповъдь отъ 70 думи).
1. Корабъ „Храбри" (36 м. 35 с ) . Балъ за върность на сигнала б.
2. Корабъ „Строги" (36 м. 32 с ) . Балъ за върность на сигнала 5.
3. Корабъ „Камчия" (60 м. 00 с ) . Балъ за вврность на сигнала 4.
На ОТЛИЧИЛИТЕ се състезатори, при подобающа тържественость въ двора на Морската Полицейска
Служба на 20, VIII. т. г, въ 16 часа бъха раздадени
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награди. Колективната награда (за флажна, ржчна
и нощна сигнализация) се получи отъ корабъ
„Смъли" (Командиръ Лейтенантъ о. з. Петъръ Недълчевъ). Колективната награда за изпълнение на
дадено поржчение (XII състезание) се получи отъ
корабъ „Храбри" (Командиръ Лейтенантъ о. з. Павелъ Павловъ). Тъ ще останатъ да се гшзятъ въ
кораба до тогава, докато държатъ първенство по
отношение на сигнализацията и изпълнението на
поржченията.
Ако се проследятъ внимателно и съпоставятъ тазигодишнитъ- състезания на морските части съ ми
налогодишните (вижъ сп. „Морски Сговоръ", гол.
IV—1927, брой 9, стр. 13—16), то се вижда ясно, че
тазигодишнитъ' състезания еж дали по-добри резул
тати, особенно по отношение на плаванието и от
части по гребането.
Напримвръ: миналата година плаването на 500
метра разстояние би се вземало за 14 м. 26 сек.,
когато тази година първенеца е направилъ това
разстояние само за 11 минути. Миналата година
плаването на 2000 метра е траело 49 'м. 9 с , а
тази година първенеца е взелъ разстоянието 1800
метра за 30 минути. Миналата година плаването съ

дрехи на разстояние 150 метра би се вземало за б
минути и 30 секунди, а тази година първенеца е проплавалъ това разстояние за 4 минути И 10 секунди.
Миналата година първата лодка десеторна е изми*
нала разстоянието 40СО метра за 20 минути и 57
секунди, а тази година първата десеторна е. изми :
нала сжщото разстояние за 15 минути и 11 секунди.
Само по отношение на състезанието съ лодки двойки
и сигнализация миналата година като че ли имаше
по-добри постижения.
Посоченото по-горе грубо и повърхностно срав
нение иде да ни подскаже, че българския морякъ
все по-вече и по-вече се тренира и усъвършенствува
и добива все по-добри и.по-добри резултати. Осно*
вата му е добра. Труда и амбицията му еж пра
вилно насочени. Българския морякъ обещава на
своята родина единъ близъкъ пъленъ успъхъ, както
по отношение на морския спортъ, така и по отно
шение изобщо на морското дъло.
Да поздравимъ българския морякъ за неговото
старание и добри успехи въ областьта на неговото
дъло — една частица въ съкровищницата на об
щото българско дело.
Варна 20. VIII. 1928 год.

Морската о р г а н и з а ц и я на турското к р а й 
б р е ж и е . (Такси и берии определени за Цари
градските води). Цариградъ се обслужва отъ мно
жество параходи, платноходи и разни други ко
раби, колкото турски, толкова и чуждестранни.
Макаръ че каботажното право принадлежи сега
само на корабите подъ турско знаме, интересно е
да се знае разположението на анадолскигЬ пристгнища и тяхната организация, а така сжщо и
установените такси и берии въ Цариградските при
станища, гдето акустиранего на чуждезнаменни
параходи е толкова голямо.
Цълото турско европейско и малоазиатско край
брежие е разделено на 4 зони: Цариградска, Самнсунска, Смирненска иМерсинска. Въ вевка отъ тия
зони се намира по една зонна дирекция, устано
вена въ седалищния градъ.
Цариградската морска зона има 900 морски мили
дължина на крайбрежието: тя обема 29 портови
капитанства въ: Зунгулдакъ, Ерегли, Ялаплий, Яктеке, Чеху, Сгкария, Кефкенъ, Шикле. Янадолъ—
Кавакъ, Подине. Игне-Яда (гия две въ Европейска
Турция), Ерегли на Мряморно море, Силиврия, Текирдагъ, Мирефте, Шаркьой, Галиполи, Буюкъ-Яда,
Тузла, Дариджа, Измидъ, Кара-Мурсалъ, Ялова,
Мудания, Чемликъ, Бандерма, Ердекъ, Мряморния
островъ, Карабила и Чанакъ.
Самсунската зона заема 512 морски мили по
крайбрежието и обема 25 морски пристанища под
чинени на Търговската дирекция, намираща се въ
Самсунъ, между които поважчи еж: Трапезундъ,
Ризе, Керасундъ, Синопъ и др.
Смирненската зона има 1000 морски мили бре
гова линия и обема 18 пристанища: Еносъ, Яйваликъ, о. Имбросъ и др.
Мерсинскзта зона има 655 мили дължина и обама
11 пристанища: Ядалия, Пайясъ и др.
Всичко турския брътъ има 3073 морски мили
дължина съ 83 пристанища.

Самсунската зона се простира по единъ бръгъ
най-гжето. населенъ и съ най-работоспособно ри
барско население.
Таксите- за п р е м е н а в а н е на протоците (мурурие) еж определени съгласно закона отъ 15.априлъ
1919 год.
За Босфора таксите е ж : за параходи до 3 тона
— 3 гроша на тонъ; за параходи отъ : 4 до 30 тона
— 2 гроша на тонъ; за параходи отъ 31 до 100—
2 гроша на тонъ плюсъ определената такса до 30
тона; за параходи отъ 101 до ЗОО тона — 1 грошъ
на тонъ плюсъ определената такса до .100 тона и'
за параходи отъ 301 тонъ нагоре — 20 пари на тонъ
плюсъ определената такса до 300 тона.
Спасително право (Шамандра). Съгласно наред
бата на ангорското адмиралтейство отъ 4 октомврий 1923 год, всички параходи които се прикрепяватъ на шамандура между Сарайския носъ й
Сали-базаръ плащатъ такса грошъ на тонъ за пър
вата седмица и по 2 гроша за всека последующа.
Такса за престояване вънъ отъ линията Сарай
ския носъ и Сали Базаръ — 25 гроша на параходъ.
Кейово право —10 сантима на тонъ за парахо
дите акустирищина кейовете въСиркеджии Галата.
Такси за влизане въ Златния рогъ.: когато Каракьойския и Ункапанския мостове еж отворени
(следъ 12 часа полунощь)
25 гроша за параходи отъ
5 до. 25 тона.
50
„
„
26 „
50 „
100
„
„
„
„
51 „ 100 „
200
„
„
.„
„ 101 „ 150 „
360
„
„
„
„ 151 „ 2 0 0 „
1000
„ „
„ 201 „ 500 „
я
20СО
„
„
„
„ 501 на горе „
Санитарни такси:
2 гроша на тонъ на параходи отъ
1 до 250 т.
3
„
„
„
„ 251 до. 750 т.
4
„
„
„
„ 751 ц по-вече,
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Морски Сговоръ

Спасително право-5
грошъ на тонъ за всички
параходи, отправящи се за Черно-море.
Фарово право. Всички кораби надъ 5 тона плащатъ
по грошъ на тонъ ако идатъ отъ Средиземно море
и 30 гроша ако идатъ отъ Черно-море.
Превелъ: Д. (1пгогп. 0'ог.)

Изъ военнигЬ флоти на
чуждитЪ държави.
Лнглия. Атлантическия флотъ, следъ завръща
нето си отъ Средиземноморските маневри, въ на
чалото на м. априлъ т. г. е произвелъ показателни
маневри предъ Явганистанския падишахъ, прибли
зително споредъ програмата, която е била доклад
вана на членовете на Императорската конференция
въ 1927 год.
Новиятъ английски корабъ—линеенъзаградитель
„Лал/аптиге" (7,260 тона водоизм-вщение; 4—12 см.,
4—4*7 см. и 8—4 см. орждия) носи съ себе си 1000
мини за заграждане. Той има лекъ броневи поясъ
около механизмите и минните погреби. Движи се съ
две групи турбини, които въртятъ 4 вала иразвиватъ
27*75' мили скорость. За икономиченъ ходъ еж прис
пособени две групи дизелъ-генератори сътрифазенъ токъ, които питаятъ два ансинхронни мотора
въртящи два вала. Въ случая скоростьта на кораба
е 14 морски мили въ часъ.
Съединени Щати. Презъ пролътьта тази година
въ района на Панамския каналъ били направени
опити съ бомбохвърляне отъ хвърчила върху тър
говския параходъ „Мапап** (водоизмъщение 5,000
регистъръ тона). Опитите еж имали за цель да
уяснятъ действието на малките 10 килограмови
бомби, които се хвърлятъ върху горния подъ на
корабите, за да затруднятъ прислугата на зенит
ната артилерия да използва последнята за отражаване на въздушнитъ атаки. Още съ първото попа
дение на една 10 килограмова бомба кораба „Ма
пап" потъналъ. Отъ този фактъ чуждестранния
морски печатъ вади заключението, че търговските
кораби еж много уязвили отъ взривоветъ на бом
бите хвърлени отъ хвърчилата и препоржчва ши
рокото използване на последните за борба противъ
неприятелската морска търговия.
Морското управление е отказало да приеме ко
ра ба-хвърчилоносачъ „Ьехюдгоп**, който е далъ
много неудовлетворителни резултати при пробните
испитания на механизмите. Кораба-хвърчилоносачъ
„1_ехюд10п'* е повърнатъ на корабостроителницата
за да поправи дефектите, следъ което изпитанията
ще продължатъ наново.
Франция. На 20 априлъ т. г. въ Брестъ е спуснатъ на вода четвъртия кръстосвачъ Вашингтонски

ЯджемОВЪ, Д . О \ — "„ИзложбатаЗна"; Мутафовъ" — Впе
чатления — (в. Варненска поща, годЛСУН, брой 1478, Варна,
24УШ.1928 год., стр. 2).

Вгегпег, Н. — „Ье рогг А& МагзеШе. ЗгаНзтлдие е
потез". МагзеШе 1928 (Ье Зетарпоге, 72 р.).
ВгопкНогз*, Ь.—„Е1етепг.з с1е 1ед1з1агюп т а г Ш т е е!
йебтоМ с о т т е г а а 1 т а п Н т е а Гизаде а"е сапаЧа"а15 ай Ьгеуег. а"е сарКаще Ае ресЬе". Рапз 1928
(5ос. Ео". Сеод. Со1. Маг., 148 р. — 1 2 гг.).
Василевъ, Добринъ'— „Морето въ българската поезия"

Стр. 15.

' типъ, наименованъ „Со1Ьегг". Той има водоизмъ
щение 10,000 тона (при пълно натоварване — 12,000
тона), обслуга — 30 офицера и 575 моряка и ско
рость на движение 33 морски мили въ часъ. Въоржженъ е съ: 8—20*3 см., 8—9*5 см. зенитни и 8—3*7
см. автоматически зенитни орждия; 12 картечници
и б минохвъргачни апарата за самодвижущи се
мини. Освенъ това той има и единъ катапултъ за
изхвърляне на хвърчила и 2 водохвърчила.
Италия. Единъ Италиански отрядъ отъ 61 теж
ки водохвърчила подъ командата на генералъ Пинедо е посетилъ италианските морски и въздушни
бази. Това е първия случай въ историята на въздухоплаванието да участвуватъ въ продължително летение съвместно такова голъмо количество водо
хвърчила. Чуждия печатъ подчертава отличното
обучение на този отрядъ въ съвместно летение и
прекрасната му организация. Това достижение е
предизвикало особена тревога въ Франция, която
има почти сжщото число тежки водохвърчила, но
е принудена да ги държи разскжсано въ севернитъ
и южните си авиационни бази.
Ромжния. Споредъ германски източникъ отъ
общодържавния бюджетъ на Ромъния презъ настоя1
щата година за морскигв сили еж отделени толкова
незначителни средства, че е невъзможно да се
разчита на каквото и да е разширочение на кора
бостроителната й програма. Я сигнованията за плавание еж толкова малки и числото на плаващите
кораби тъй незначително, че въ ромънския печатъ
се появяватъ указания за невъзможность да се води
учебно-боевата подготовка на флота и личния съставъ. Както е известно вече, морското управление
е приготвило н-Ьколко проекта за корабостроителна
програма. Германското военно- морско списание
„Маппе КипсЪсНаи" отбелязва слецниятъ проектъ:
2 кръстосвача по 7,000 тона водоизмъщение, 12 ескадрени миноносеца по 1,200 тона водоизмъщение
и около 9 подводни лодки. Презъ 1928 година се
е предполагало да се поржча строежа на 1 кръс
тосвачъ. 4 ескалрени миноносеца и 3 подводни
лопки. Обаче изглежда, че ОСКЖДНИГБ парични сред
ства нЪма да позволятъ да се оежществи този
проектъ даже и презъ идущата годила.
Всичките строящи се сега ромънекч военни ко
раби еж заржчани въ Италия. Тъ еж: 2 ескадрени
миноносеца по 1,800 тона водоизмъщение, 1 кораоъмзтка за подводните лодки и 2 подводни лодки
(680 тона водоизмъщение, скорость 14 мили и въоржжение — 1—10*2 см. орждие и 7—8 апарата за из
хвърляне на самодвижущи се мини.)
(Изъ [Морски СбооникъГ 1928 год., № 6) СГН. И.

— Статия трета — (сп. Морски Сговоръ, год. У,'брой г 6,
Варна, VI 1928 год., стр. 9-10)
В а с и л е в ъ , Д о б р и н ъ - „Море" — Импресия — (в. Мооски
Ратникъ, год. II, брой 53, Варна, 1.7111.1928 г., стр. 1и2)
В а с и л е в ъ , Д о б р и н ъ —„Морето въ българската поезия"
— Статия четвърта и последна—(сп. Морски Сговоръ,
год. V, брой 7, Варна, 1Х.1928 год., стр. 15—16)

Василевъ, Добринъ — „Съ параходъ Кооперпторъ до

Балчикъ" — Пжтни бележки — (в. Варненски новини, год.
XVII, брой 1481, Варна. 27ЛШ1.1928 год., стр. 1)
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Морски Сговоръ

В ъ л ч а н О В Ъ , Л . Н . — „Въ Месемврия" — (в. Знаме, год. V,
брой 187, София 17 УШ.1928 год., стр. 1)
Г а н ч е в ъ , И н ж . Н . — „Корабостроителството п р е з ъ 1927
год." (Списание на Българското Инженерно-Лрхитектно
Д-во, год. XXVIII. брой 11, София 5ЛЧ.1928г., стр. 233 и 234).
Г а н е в ъ , Д - р ъ К . Ю . — „Слънчевите бани на морския
брЪгъ" (в. Варненска поща, год XIII, брой 3153, Варна,
. 24.УП.1928 г., стр. 2)

Гергановъ, Д-ръ Драгомиръ— ..Мооето и здревето"
(в. Варненска поща, год. XIII, брой 3174, Варна, 4 VIII.
1928 год., стр. 2)

Гергановъ, Д-ръ Драгомиръ —„Морето и болестите

на дихателните органи" (в. Варненска поща, год. XIII,
брой 3178, Варна, б.УП1.1928 год., стр. 2)
Гергановъ, Д-ръ Д. — „Морето и белодробната тубер
кулоза" (Слиция вестникъ, брой 3181, Варна, 7^111.1928 г.,
стр. 2) '
Г е р г а н о в ъ , Д . - „Морето и заболяването на серозните
ципи" (я. Варненска поща, год. XIII, брой 3184, Варна,
9УИ1.1928 год.. стр. 2)
Герга НОВЪ, Д - р ъ Д . — ^Морето и аценопатигЬ" (в. Вар
ненска поща, год. XIII, брой 3195, Варна, 14Л/П1.1928 год.,
стр. 2)
' • * - — „ Б ъ л г а р с к и трудъ за Черно море на турски е з и к ъ "
(в. Варненска поща. гоц. XIII, брой 8188, Варна, П.УШ.
1928 гол., стр. 2; в. Отечество, год. VIII, брой 391, София,
1.1Х.1928 год., стр. 4 или сп. Морски Сговоръ, год. V, брой
7, Варна. 1Х.1928 год., стр. 20).

, С. 3 . — С1п оиугаде Ьи!даг $иг'1а Мег 1Чоне хга^иМ
еп 1игс" (Ьа В и ^ а п е , УЬете аппее, № 1521,
5оп'а, 13.УШ.1928, р.1)
Д у н а в ъ глеяъ Версяйлъ — (в. Русенска поща, год. VII,
брой 2076, Русе. 11.У1.1928 год.. стр. 2)
ДИМОВЪ, ОСИПЪ — . . Е с е н ь " - Р а з к а з ъ — Превелъ В. К.
(*. Варненска пощя, год XIII, брой 3096, Варна, 26 VI. 1^28
год. стр. 2)

Д о б р О П О Л С К И , В . - . З а Българското Корабоплавателно
Кооперативно Д-зо Яъ.гтрия" (в. Варненска поща, год XIII,
брой 3102. Варна. 29.VI.1928 год., стр. 2)
ДИМОВЪ, И н ж . - а р х . Н . — „Нашето к а з и н о в ъ приморс
ката гратича и новите п о с т о й к и къмъ мооскигЬ бани"
(я. Варн?«сн* П " щ а , год. XIII. брой 3112, 3114, 3116, 3118,
5120, ^12? и 3124. Варна 1928 г о д )
Л а р а б о т и м Ъ з а В а р н а — Нпелъ на Българския Народенъ Морски Сговоръ до представителите на всички
културни и народополезни организации в ъ града — (Вар
ненски общински вестникъ, год, XXXIII, брой 166, Варна
31.111.1928 год.. стр. 2)
Д И М И Т р о в ъ , С т . — „Река Тунджа и с п о р о в е т е за бенто
вете по нея" (в. Тоакиецъ, год. V, брой 217, Ямболъ 18.
VII. 1928 год.. стр. 2)

Огоитеу, Я. —С1п уоуаде еп сапо1з с!е 5оп'а а
Коиззе раг Пзкег ег 1е ОапиЬе" (1а Ви1дапе, VIе т е аппее, № 1505, ЗоЯа 25.УИ.1928. р. 1)
Д р у м е в ъ , Я . — .Нещастията при к ъ п а н е т о " (в. Варненски
новини, год XVII, брой 1460, Варна, 6.У1И.1928 г., стр. 2)
Д - р ъ Д . К . - „Петиятъ годишенъ с ъ б о р ъ на Българския
Народенъ Морски Сговоръ в ъ гр. В.-Търново" (в. Слово
год. VII, брой 1867, София 31.УШ.1928 год., стр. 1)
З л а т е в ъ , П . — „Плаването" (Вестникъ на жената, год. VII,
брой 330, СоФия 16ЛМ.1928 год., стр. 2)
И О Н е в и ч ъ , Д - р ъ — „Риболовство и прехрана" (Популярно
списание, год. VI. кн. 5, София 1928 год., стр. 5—7.)
И в а н о в ъ , С а в а Н . — „Сведения за операциите при Д а р данелите" (Сборникъ отъ статии № 2, Приложение на в.
Народна отбрана отъ 1928 г. стр. 53—56)
И в1а ни о1 в ъС,ъ с еСд иа в ас п Н . — Военно-морската авиация на на, Н . До
" ( - Морски Сговоръ, год. V, брой 6, Варна
У1.1928 год., стр. 7—9),
И в а н о в ъ , С а в а Н . — „Съвременното състояние на мор
ската авиация и участието й в ъ морския бой при отбрана
на
, ™ * р о в е т е " . Гв. Отечество, год. VIII, брой 286, 387, 388
и 389, София 1928 год.)
И в а н о в ъ , С а в а Н . — „Пиратстзото в ъ китайските води
и опити за межгдународна"борба противъ него" (сп. Мор
ски Сговоръ, год. V, брой 7, Варна, IX. 1928 г.,стр 12—14)
И в а м и —„Корабна зимовка на Дунава" (сп. Морски Сго
в о р ъ , год. V, брой 6, Варна, У1.1928 год., стр. 5—7)
~ "Морския Сговоръ" (в. Странджански глась, год. I,
л
брои ^7, Василико, 1.УШ.1928 год., стр. 1)
И. X.- „За плажа на морските бани" (в. Варненски но
вини, год. XVII. брой 1479, Варна, 25.УШ.1928 г ч стр. 2)
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К ь о с е в ъ , Г . — „ р е ч н а баня или давилица" (в. Тунджа,
год. X, брой 479, Ямболъ, 26.УШ 1928 год., стр. 1)
К а р а т е О Д О р о в ъ , В . — „Фантазия въ цветната вечерь"—
Р а з к а з ъ — ( в . Варненска поща, год- ХШ, брой 3074, Варна
14.У1.1928 год., стр. 3)
К а р а н т и н н а т а служба в ъ Бургазското пристанище —
(Известия на Бургазската Търговско-Индустриална Камара
год. XII, брой 10, Бургазъ, 9.У1.1928 год., стр. 2 и 3)
К о р а б ъ т ъ н а ласкит"Ь — Р а з к а з ъ — ( в . Варненска по
ща, год. XIII, брой 3101 и 3103, Варна, 28и29Л/1.1928 год.,
стр. 2.)
К ж н е в ъ , И н ж . Б . — „Варна като свободно приста
нище" (Варненски общински вестникъ, год. XXXIII, брой
149, Варна, 3X11.1928 год., стр. 2)
К ж н е в ъ , И н ж . Б . — „ Г р а д ъ Варна и пристанище Вар
на" (Варненски Общинсни вестникъ, ю д . XXXIII, бррй 162,
164 и 166, Варна 9.Ш.1928 год., стр, 1)
К а р а и в а н О В Ъ , Г . — „Изпращане" — Стихове — (сп. Мор
ски Сговоръ, год. V, брой 7, Варна, IX. 1928 год., стр. 1)
Л и р е т а — „Ягония" (в. Варненски новини, год. XVII, брой
1419, Варна, 2б.У1.1928 год., стр. 3)

ЬЧззие Ьи1даге а 1а т е г Едее—(ЬаВи]дапе, У Ь е т е
аппее, № 1510, 5оПа 31.УН.1928, р. 1)
Ьагоп, С. К. — „Д 1'арре! <1ез 5. О. 5." Рапз 1927
роигп. Маг. Магсп., Х1У-265. р. — 30 гг.)
Ьисшз, М.— „Ье К п т е1 1е рог1 с1е 51газЬоигд".
Рапз 1928. (Оипос1, VI—132 р. —13 гг.)
Лепетенко, С. М. — „Потопление Черноморского флота
в 1918 г."(Морской сборник, 1928 г., № 6, стр. 96—118 —
Ленинград.)
М и р с к и , Х р . К р , — „Миналото на Ьарна и управниците
й" (в. Варненска поща, вечерно издани», год.ХШ, брйове
3068, 3070, 3072, 3074.3076,3077. 3080. 3083, 3095,3087. 3089,
3091. 3093, 3095. 3097, 3099.3101. 3103, 3105.3107,3109.3111,
3113, 3115, 3117, 3119. 3121, 3123, 3125, 3127. Варна, 1928 г.,
стр. 2)
М а р к О В Ъ , П . Г . — „Ваина следъ 10 гопини" (в. Варненска
поща. год. ХШ, брой 3072, Варна. 13.У1 1928 г.. стр. 3)

МоЬг, Р. — „Коп51аптлпоро1 ипг! Меегепдептгаде"
ВегПп 1927 ГУеНад: Е. 5. МННег ипс! 5оЬп, цена
1 зл. маркг».)
МанОЛОВЪ, Я . — „Какъ ш е повдигнемъ Варна" (Варнен
ски Общински вестникъ, год. XXXIII, брой 164, Варна
17.111.1928 гол., стр. 1)
М о п а с а Н Ъ , П о и Д е — „Удавениятъ" — Р а з к а з ъ — (в. Вар
ненска поща, год. XIII, брой 3173 и 3175, Варна 3 и 4
УШ.1928 г., стр. 3)
М а н О В Ъ , Я . И — „ I I I Варна п р е з ъ 1850 година" (в. Вар
ненски коренякъ, год. И, брой 4, Варна 1.УШ 1928 г., стр. 3)
М у т а ф о в ъ , Е м , — „Юнга" (в. Морски Ратникъ, год. II,
брой 53, Варна 1.УШ.1928 г о д , стр. 1)

МаНу, Н, — „Ьа КеуоКе йе 1а Мег Иоие. Т.1 Оез
*ог1игез . . . е* с!и запд!" Рапз 1928 (Виг. Ес1Шоп5,
сПггизюп е1 риЬНсИе, 132 РаиЬоигд З а ш Ю е ш з ,
187р.-5тг.)
Мопаз*егеу, 14.—„Оапз 1а Мег Г-кнге 1912—1924".
Рапз 1928. (Рауог, 256 р. — 20 гг.)
Н е д ъ л к о в ъ . Д - р ъ Я л . — „Морски летовища и здравници" (сп. Морски Сговоръ, год. V, б р о й б, Варна, VI.
1928 год., сгр. 3 - 5 )

Недвлковъ, Д.ръ Ял.—

„Здравно възпитание на де
цата" (сп. Нашето дете, год. I, кн. 4 и 5 София, юний
1928 год., стр. 61—65)

Н о в и т Ь ) морски бани и бюфета в ъ Морската градина (в.
Варненски новини, год. XVII, брой 1433, Варна 10.УН.1928
год., стр. 3)
ПИКОЛОВЪ, Я . — „ С е г а ш н а т а б р е г о в а артилерия и ней
ните действия" (Сборникъ отъ статии № 4, стр. 14—36)
София, 1928 год.. Приложение на вестникъ „Народна От
б р а н а " 1928 год.)

ОШ> МШ1ег-Г1еп<1огГ — „Уагла" — Вашз с!е т е г —
0-а Ви1дапе,У1-ете,№1522,5оПа 14.УШ.1928,р. 1)
О л ч е в ъ , СТОЯНЪ — „Грехъ" — Р а з к а з ъ — (в, Варненска
поща, год. ХШ, брой 3201, Варна, 17ЛЛН 1928 год., стр. 2,
О л ч е в ъ , СТОЯНЪ — „Майка" - Р а з к а з ъ — (в. Варненска
поща, год. XIII, брой 3217, Варна, 25ЛШ1.1928 год., стр. 3)
О л ч е в ъ , СТОЯНЪ — „Жена" — Р а з к а з ъ — (в. Варненска
поща, год. ХШ, брой 3179, Варна. 6.VIII. 1928 год., стр. 3)

За напредъ, тйя клбнбве, кбито не могагь да
изпратятъ свои пълномощници на събора, се задължаватъ своевремено да уведомятъ за това Г. У.
Т., както и да му съобщятъ съответните причини.
2. Отъ обстойните разисквания по въпросите,
свързани съ нашето риболовство, станали при раз
глеждане на дейната програма, се изясни, че на
шето риболовство все още е занемарено и оста
нало много назадъ въ своето развитие, поради което
събора възлага на Софийския клонъ да направи
подробни проучвания, чрезъ особна комисия отъ
специалисти, за състоянието и неджзигЬ на морското
и дунавското ни риболовство, да систематезира тия
проучвания въ едно изчерпателно изложение-бро
шура, като заедно съ това конкретно да посочи
всички м^рки, които следва да се взематъ отъ дър
жавата, за да се подтикне постепенно и нашето
риболовство въ пжтя на развитието и напредъка.
Брошурата да се издаде отъ Софийския клонъ,
съ съдействието на Г. У. Т., въ 1ООО броя, следъ
което да се поднесе на съответните министри, да
се разпрати на всички народни представители, економисти, общественици и въ всички редакции на
ежедневници и списания, кждето се намери за
уместно и.изобщо да й се даде най-широко раз
простра нениел
3. Гл. Упр. Тъло, съ съдействието на Русенския
клонъ, да проучи още веднъжъ въпроса за отклоняванието на дунавскиятъ ни трафикъ отъ чуждите
пристанища Галацъ—Браила—Сулина и насочва
нето му презъ българските такива— Русе—Варна,
следъ което да излъзе съ съответно изложение
предъ надлежнитъ фактори и институти.
4. Точка 12.—III. отъ дейната програма, относно
недопущането на чужди поданици да риболуватъ
въ българскитъ териториални води, да не се при
лага, докато не се направятъ нови проучвания отъ
страна на поканени за цельта специалисти.
5. Г. У. Т. да побърза съ изработването на учеб
ника по морезнание за нашите крайбрежни про
гимназии.
По преподаванията на морско право и морелъчение въ университета (т. VI. отъ дейната програма),
Софийския клонъ да направи надлежни постжпки
следъ съответни проучвания.
6. Задължаватъ се клоновете да издирятъ и издигнатъ свои мъстни беседчици, които да изпращатъ въ ОКОЛНИТЕ населени мъста, а по възможность и въ цълата страна, да държатъ беседи съ
цель да се популяризиратъ идеите на Б. Н. М. С. и

да се пръскатъ познания и светлина въ свръзка съ
морето и Дунава.
За улеснение пътуванията на беседчицитЬ да се
издействатъ отъ Дирекцията на железниците, съ
помощьта на Софийския клонъ, безплатни карти
по Б. Д. Ж.
Задължава се Г.У.Т. да засили организационната
си дейность, като за цельта често изпраща по кло
новетъ своите членове.
7. Г.У.Т. да изработи планъ, по който да става
образуването на нови клонове и възобновяването
на замрели такива.
8. Подготовката и изпълнението на съборитъ. да
става при по-голъма тържественость, като се съпровождатъ съ широка разгласа чрезъ печата и други
средства.
9. Списанието „Морски Сговоръ" да стане на
пълно популярно, като въ него се помъстватъ главно
белетристични работи, стихове, статии изъ областьта
на водния спортъ, общодостжпни описания изъ
всички области на морското дъло, придружени съ
възможно по-големъ брой добри снимки, особено
пъкъ за нашите параходи. Научни и технически
статии да не се помъстватъ, а на тъхъ да се дава
м%сто въ книжките на „Морска библиотека".
10. Клоноветъ да уреждатъ често екскурзии, които
еж отлично пропагандно средство и сигурни източ
ници на материални приходи.
11. Да се засили образуването на спортни легиони.
12. Да се изработятъ отъ Г. У. Т. типове лодки,
като клоноветъ се задължаватъ да строятъ само
по тези типове, иначе ТБ губятъ правото да участватъ въ общите състезания.
13. Г.У.Т. да разработи и уреди материята за разходитъ на легионерите при отиването имъ на съ
стезания въ други клонове.
14 Софийския клонъ да издейства безплатно
превозване на всички спортни лодки на Б. Н.М. С.
по Б. Д. Ж.
15. Да се действа, чрезъ Конфедерацията за фи
зическо възпитание, за по-бързото "прокарване на
изготвения законопроекти за спорта.
16. Вменява се въ дългъ на Софийския клонъ
да издири и прибере фондовете „Отецъ Паисий",
„Българска военна флота" и „Св. Св. Кирилъ и Ме
тодий".
17. VI. редовенъ съборъ на Б.Н.^.С. да се свика
къмъ Пегровдень презъ 1929 година въ гр. Созополъ, като му се даде голема тържественость и
внушителность.
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Въ фабриката се изработватъ най-нови фасони:
Европейски, български и турски видове еждове отъ медь, месингъ, алюминиумъ,
алпака и желЪзни издълия.
Излива:
най-модерни пиринчени свещилници за църкви, малки и голъми камбани и хавани.
Въ фабриката се изработватъ:
всички видове дръжки отъ бакъръ и пиринчъ и продава на едро съ много износни цъни.

Съдържание: 1) Моряци.—Остави ме майко мила.—На морето.—Я кажи ми месечинко.—Нощь край морето—
стихове отъ Ив. Н. Булевъ; 2) Търновския съборъ на Б.Н.М.С. отъ Г. Славяновъ; 3) Морската авиация на Англия,
превелъ С. Черноморски; 4) Бориславъ—Разказъ—отъ П. А. Шишковъ; 5) Морски спортъ —Състезанията между
Морскитгь Части въ Варна и резултатитгь имъ отъ Сава Н. Ивановъ; б) Морски новини; 7) Морски книгописъ.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
За да даде възможность на членовете на Б.Н.М.С. и изобщо на читателите на
„Морски Сговоръ" да получатъ кратки осветления по интересуващите ги въпроси въ
свръзка съ морето, плавателните ръки, тъхнитъ брегове и изобщо морезнанието и
морското дЪло, редакцията открива отдъла. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, кждето ще по
мества всички постжтшли запитвания, заедно съ техните отговори.
Членовете и читателите да отправятъ запитванията си направо до редакцията
на сп. „Морски Сговоръ" — Варна.
.
л
Отъ редакцията.
До нашите постоянни и случайни сътрудници.
Редакцията на сп. Морски Сговоръ съобщава на своите постоянни и случайни сътруд
ници да иматъ предвидъ следните нареждания:
' .. . .
1) Статиите и съобщенията да се пишатъ само на едната страна на листа и по възмож
ность съ пишуща машина. Нечетливите статии, а сжщо така и тия съ много поправки и за
черквания не се преглеждатъ.
2) Статиите требва да бждатъ кжси и въ никой-случай,по-дълги 27г печатни страници
отъ списанието. Дългите статии се оставятъ непрегледани.
3) Ржкописи назадъ не се повръщатъ въ никой случай.
4) Редакционния комигетъ не-е длъженъ да дава обяснение на сътрудниците си защо статията
мунееудобрена, или защо не е поместена Ееднагаследъудобрениетой.
Отъ редакцията.
Въ склада на Гл. Упр. Тело на Б. Н. М. С. се намиратъ следните печатни издания:
,Сп. „Морски Сговоръ"-. . ' . :• . год. II цена 100 л.
Сп. „Морски Сговоръ" . . . . . год. Ш цена 120 л.
Морска библиотека № 3 цена 5 лева
Сп. „Морски Сговоръ"
год. IV цена 120 л.
Морска библиотека № 4 цена 6 лева
Гребане и ветроходство . . . . . . . . . изчерпана
Морска библиотека № 5 изчерпана
Правилникъ за морските и ръчни спортни
Морска библиотека № 6 изчерпана
легиони
цена 2 л.
Морска библиотека № 7 изчерпана
Правилници за водния спортъ . ..';;. . '. . цена 5 л.
Морска библиотека № 8 цена 11 лева
Черно море (общодостжпни студии) отъ
Морска библиотека № 9 цена 11 лева
СаваН. Ивановъ ." ;
цена 30 л.
Морска библиотека № 10 цена 15 лева
Практически указания за предсказване на
Морска библиотека № 1 1 цена 10 лева
времето отъ Сава Н. Ивановъ . . . . цена 8 л.
Морска библиотека № 12 цена 5 лева
Метеорология отъ Сава Н. Ивановъ. . . . цена 25 л.
Морска библиотека № 13 цена 5 лева
Океанография отъ Сава Н. Ивановъ . . . . цена 30 л.
Сп. „Морски Сговоръ" год. 1 изчерпано
Плаване отъ А. Друмевъ . . . . , •. . .цена 15 л.
Всички поржчки се изпълняватъ само следъ предварително внесена сума и се отпра
вятъ на адресъ: Б. Н. Морски Сговоръ-— Книжовно-ПросвЪтенъ ОтдЪлъ — Варна.
Морска библиотека № 1 цена 3 лева
Морска библиотека № 2 цена 4 лева

