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Строежъ

на к о р а б и и в с и ч к и в и д о в е л о д к и като:

Моторни, рибарски, спортни, луксозни, платноходни и др.
Строежъ,

монтажъ

и поправка

на

всвкакви

видове машини и инсталации.

СПЕЦИДЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗА ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ.
РЕЗЕРВУАРИ И ЕЛЕКТРОЖЕННИ ЗДВДРКИ
Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени
10—8

Произвежда първо качествени памучни прежди
Най-голъма и з д ъ р ж л и в о с т ь , еднакво равни
жици, н а й - и з н о с н и цени — ето какво отли
чава б ъ л г а р с к и т е п р е ж д и отъ ч у ж д и т е

Предпочитайте българското производство!
ТЪРСЕТЕ ОРЕЙИ „ЦЙРЬ БОРШ"
Продажби чрезъ генералните представители: Сузинъ и С-ие А. Д., София - Варна
10—б

о*:

Българско цвекло
български шлища

ш-ичът&\№<

9-05

Български трудъ
дявятъ

ИШЙД ЗДХДРЬ
КОНСУМИРЯИТЕ Я ПОВЕЧЕ, ЗЯЩОТО ОТЪ НЕЯ
СЯМО ПОЛЗЯ ИМЯ, Я ВРЕДЯ НИКЛКВЛ!

БЪЛГЯРСКО
п

ЯКЦИОНЕРНО

ДРУЖЕСТВО

ПОСТОЯНСТВО" — РУСЕ
Концесионирана фабрика за ленени, памучни,
копринени и полуютени издалия.
5—5

КОНКУРСЪ
на Б. Н. М. С. за написване на исторически трудъ въ свръзка съ морето.
1. Обявява се конкурсъ за написване на наученъ трудъ изъ областьта на българското минало въ свръзка съ морето.
2. Въ конкурса може да вземе участие ВСЕКИ българинъ.
3. Представениятъ трудъ тр-вбва да бжде написанъ специално за конкурса и непечатанъ по-рано.
4. Трудътъ тръбва да бжде представенъ най-късно на 1 декемврий 1930 г; въ' Б. Н. М. С. — Варна, ул. „Царь Борисъ" № 6.
Той тръбва да бжде написанъ на пишуща машина и да носи мото, а въ отд-вленъ запечатанъ пликъ, скрепенъ съ мотото и
приложенъ къмъ работата, да се представи името на автора заедно съ точния му адресь.
5. За преглеждането на представенитъ работи ще се състави комитеть — жури отъ 5 члена, трима отъ които ще се посочатъ отъ Б. Н. М. С, единъ отъ Историко-филологическия факултетъ на държавния университеть и единъ отъ' Министерството
на просветата.
'
.
' .:
'
6. За дветъ най-хубави работи опредъля се по една премия : 1 — отъ 5,000 лева и II отъ 3,000 лева.
7. Премиранитв трудове ще се напечататъ въ сп. „Морски Сговоръ" или въ отделни книги, въ зависимость отъ . ГОЛЕМИ
ната имъ, като авторитв имъ си запазватъ правото да ги издадатъ впоследствие отделно.
[
I
8. Журито има право да посочи, кои отъ непремиранитв работи еж добри й да ги препоржча: за отпечатване въ списа
нието „Морски Сговоръ" срещу хонораръ, съгласно правилника на Книжовно-просвътния отдълъ при Б. Н. М. С.
9. Два месеца следъ оповестяването на резултата отъ конкурса представенитъ и непремирани или неодобрени за отпе
чатване работи се държатъ на разположението на авторигв имъ. Следъ този срокъ ГБ ще бждатъ унищожени.
10. Неотговарящите на изброенигв по-горе условия работи ще се изключатъ отъ конкурса и ще се оставятъ непрегледани отъ журито.
.
.
.
.
>
Варна, 3 априлъ 1930 год.

Отъ Главното Управително Ш о на Б. а. М. с.
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1-ВО БЪЛГНРСКО
и и > 1 1 м жж 1 к д
ЗНСТРНХОВДТЕЛНО Д-СГВО
(Основано презъ 1В91 г. ВЪ ГР. РУСЕ)

БЪЛГЯРИЯ

ЗАСТРЯХОВЯ и ПРЕЗЯСТРЯХОВЯ
Пожаръ. Животь, Транспорта., Нещастни случаи,
Гражданска отговорность, Кражба чрезъ взлоиъ,
Явтомобили, Счупване (на витрини, джамове) и др.
К Т - » П Г Н Р И Я " е най-старото и първосте»»— " » * * • »« Г1У1
пено З а с т р а х о в а т е л н о
Дружество въ Царството съ всесвътска известность.

Успт5хътъ и финансовата мощь на Д-вото
...» . . с „ .
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обезпечаване интереситъ
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на застрахованите прй него

ГЯРЯНЦИИ НЯ ДРУЖЕСТВОТО,
на 31 декемврий 1929 година:
КНПИТЛЛЪ, РЕЗЕРВИ и др: Лв. 329,560,223 : —
Годишни постъпления
„ 272,398,975' —

ИЗПЛАТЕНИ З М Ш

отъ учредяването
на . Дружеството

906,333,219-69

Главна Дирекция и седалище на Д-вото
въ г р . Р у с е — ул. „Ялександровска" № 26
съ Дирекция — СОФИЯ за ст. София
ДР и Д-ь, Лондонъ,
Парижъ, Берлинъ,
Н г е н ц и и : въ всички градове и по-важни селски
центрове на Царството.

Главни представителства въ:

Ма

Извършва всъкакви морски експер
тизи за с м ъ т к а на ВС1КЕЯС1
V Е К I Т Я 5 й з а с в о я смътка
Доставя най-доброкачествени, материали уреди и апа
рати за нуждигЬ на корабитъ и корабоплаването.

П0НУОКО-ПРОД1ШД Ш:НОВИ И СТЙРЙ КОРАБИ
Доставчикъ на Българското търговско параходно
д-во, Ромънското дунавско параходно д-во, Приста
нищната служба, Морската и Дунавската полицейска
служба, Главната дирекция за настаняване на б-вжанцигв, Риболовното училище, Районното инже
нерство по ВОДИТЕ, частни рибари, лодкари и пр.

ЦЕНИ ФАБРИЧНИ
Упжтвания и съвети при съставяне на поемни усло
вия, девизи и пр. Контрола и поправка на стари
такива по правилата на б ю р о В е р и т а с ь .

Главенъ Директоръ на Дружеството

Г. ТЕОДОРОВЪ.
4—3
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ГОДИШЕНЪ ЯБОННМЕНТЪ:
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За България и за чужбина — 200 лева

ВАРНА, септемврнн 1930 год.

УРЕЖДА КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯ ОТДЪЛЪ

бром 2 0 ЛЕВЗ
Гл. рвдакторъ САВА Н.ИВАНОВЪ

ОТДЪЛЕНЪ

Д-ръ Я. Ярнаудовъ

ЛОМСКИЯТЪ СЪБОРЪ НЯ БЪЛГАРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
По едно съвпадение, съборътъ презъ юбилей
ната година на нашата организация се състоя въ
седалището на единъ отъ най-младите клонове. То
ва, обаче, съ нищо не попречи на образцовото му
уреждане; напротивъ, Ломскиятъ съборъ въ ВСБКО
отношение беше единъ отъ най-добре организира
ните досега. Клонътъ не бе жалилъ материални
сръдства, време и енергия, за да се справи съ зада
чата си. Това се дължи, преди всичко, на въоду
шевлението на членовете му, а най-вече на предсе
дателя му, културния и енргиченъ д-ръ Недковъ,
чиято преданость къмъ организацията достига до
себеотрицание. Тоя съборъ отговаряше напълно,отъ една страна, на юбилейния моментъ на органи
зацията, а отъ друга — на характера на дейностьта
й въ течение на изтеклите десеть години: въ него се
съчетаваше тържественото, парадното, съ деловитостьта, праздничниятъ елементъ съ пълното съ. .
знание за сериозностьта и значението на подетото
дело. Въ хармония съ това бъше и характерътъ
на тържественостьта на конгреса: тя бе далечъ
отъ надутата поза и кухата фраза; тая парадность
имаше въ основата си искрено въодушевление отъ
идеите и идеалите на Морския Сговоръ.
Съборътъ се състоя отъ 8 до 10 юний. Делега
тите, гостите и легионерите, превозени по Дунава
съ унгарския параходъ „Висеградъ" и съ екс
преса „Хелиосъ", а по сухо съ влакове отъ София
и Варна, бидоха посрещнати на 7 юлий тържествено отъ Ломския клонъ и гражданството. На
изхода на улицата къмъ пристанището бе издиг
ната величествена арка, съставена отъ два фара,
единиятъ съ червена, а другиятъ съ зелена светли
на, съединени помежду си така, че ц%лото представ
ляваше врата на ср-Ъдневъковна крепость съ кули.
Много сполучливо бъха имитирани пукнатините и
порутените части отъ мазилката на кулите. ЦЪлата арка бъше окичена съ разноцветни лампички,
които нощно време разпръскваха ферична свет
лина. Откъмъ пристанището тя носъше надписа-

„Добре дошли, драги съборяни!" Следъ присти
гане на параходите отгоре и отдоле (почти едно
временно), които доведоха мнозинството отъ деле
гатите и гостите отъ крайдунавските градове,
Варна, Шуменъ и Търново, се образува грандиозно
шествие, начело съ музиката на Ломския коненъ
полкъ, по главната улица на града, по цълото про
дължение на която бъха опнати ленти съ пропа
гандните фрази на Б. Н. М. С. Шествието достигна
до градското читалище, гдето се разтури, и деле
гатите се отправиха за квартирите си. Съ съдей
ствието на командира на конния полкъ, г. полковникъ Подгоровъ, домакина на сжщия г. майоръ
Атанасовъ, кмета на града г. Тр. Илиевъ и лом
ското гражданство, квартирниятъ въпросъ бе уреденъ презадоволително. Вечерьта имаше предва
рителна среща на делегатите въ градината на хотелъ-ресторанъ „Солунъ", а следъ това въ салона
на читалището се състоя организираниятъ отъ Ру
сенския клонъ на Б. Н. М. С. концертъ на русен
ския катедраленъ хоръ, подъ управлението на по
знатия въ ц%ла България даровитъ диригентъ
г. Ив. Сорокинъ. Хорътъ, единъ отъ най-добритъ
въ България, е колективенъ членъ на Русенския
клонъ. Той даде отлично изпълнение на редица
композиции отъ български и чужди автори и пред
извика бурни одобрения отъ публиката.
Неделя, 8 юний, бе посветена на ръчни състеза
ния. Журито, заедно съ представителите на клоноветъ, наблюдаваше състезанията отъ два скачени
шлепа всредъ Дунава, потънали въ накитъ отъ зе*
ленина и разноцветни флагове. Пристанището и
находящитъ се до него шлепове бъха почернели
отъ народъ: целиятъ градъ се бе стекълъ да на
блюдава ръдкото зрелище. Около шлеповет-Ь сновъха гребни и моторни лодки, и катери. За разно
образните състезания и резултата отъ тъхъ се
дава специална статия въ настоящия брой. Съ по
вишено самочувство и национална гордость деле*
гатитъ констатираха бързия напредъкъ на нашия
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воденъ спортъ. Особено се отличиха Русенскиятъ
и Варненскиятъ легиони. Но сжщо така и пловдивци и видинци дадоха много добри постижения.
Особно Пловдивскиятъ легионъ заслужава голяма
похвала, гдето бързо се приспособи къмъ съвсемъ
новите за него спортни условия на Дунава; както
е известно, сжщиятъ се е трениралъ на Марица и
езерото на Пловдивския клонъ въ градската гра
дина. Главниятъ номеръ отъ програмата на състеза
нията — гребане съ четворки на 2000 м. —- треб
ваше да се изостави, по липса на вторъ състеза*
тель, поради което и царската награда не се даде.
Въ замъна на това Пловдивскиятъ легионъ на
прави самъ демонстративно гребане на казаното
разстояние. Следъ приключване на състезанията
легионерите бидоха построени на площада предъ
митницата, гдето предъ масово стеклите се ломски
граждани председательтъ на Б. Н. М. С , г. -Летъръ Стояновъ, заобиколенъ отъ журито, ги приветствува съ хубави напжтствени думи и изказа
голъмото задоволство на Главното Управително
Тъло отъ отличните постижения. Той констатира,
че резултатите ежегодно се подобряватъ и пожела
водниятъ, земниятъ и въздуш1ниятъ спортъ въ
България да се развиватъ все съ сжшия темпъ.
Като благодари на всички състезатели за енергия
та и ревностьта имъ и изтъкна, че всички еж до
принесли за тия резултати, той каза, че както е навсъкжде при състезанията, награди се даватъ само
на най-първитъ отъ гвхъ. Участвуващите въ съ
стезанието бидоха приветствувани и отъ кмета на
Ломъ, който подари отъ името на града една ху
бава купа, която ежегодно да се дава на отличи
лите се въ състезанията легиони. Следъ това се
образува внушителна манифестация, начело съ
военната музика, съ участието на една часть вой
ници отъ конния полкъ, всички легионери, деле
гати и гости между шпалиръ отъ граждани по
двете страни на улицата.
Вечерьта имаше веницианска вечерь, много
добре организирана отъ Ломския клонъ. Лодки,
посредствомъ преплетени зелени клонки превър
нати въ гондоли, пренасяха публиката къмъ
шлеповете всредъ Дунава, които бъха снабдени
съ беседки и сепарета, направени отъ клони, а
между тъхъ б е уреденъ дансингъ; сжщо и въ дол
ния етажъ имаше сепарета. Всичко това потънало
въ зеленина и осъяно съ разноцветни електрически
крушки, образуващи дълги гирлянди, представля
ваше дивна феерия. Особно красива беше една са
мота а малка беседка между шлеповете и бръта,
илюминирана с ъ разноцвътни светлини. Навсвкжде личи вещото ржководство на културния
председатель на Ломския клонъ.
Съборътъ биде откритъ на 9 юний, въ 1072
часа сутриньта, въ градското читалище, отъ пред
седателя на Главното Управително Тъло, въ приежтетвието на около 300 делегати, гости и легио
нери и ломското гражданство. На сцената б е поставенъ портретътъ на върховния покровитель на
Б. Н. М. С , Негово Величество Царь Борисъ III, въ
естествена величина, облъченъ въ адмиралска
униформа. Г-нъ П. Стояновъ проследи бегло раз
воя на организацията презъ първото десетилетие
и изложи накратко целигЬ й. Той изтъкна, че
презъ първите 50 години на свободенъ животъ
българскиятъ народъ се е грижилъ повече за ду
ховната си, отколкото за материалната си култура
и е оставилъ неизползувани водните пжтиша,
които могатъ да му донесатъ и духовни, и мате
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риални блага. Той очаква отъ сближението съ вод
ната стихия благотворно влияние върху харак
тера на народа, тъй като тя създава и калява ха
рактери, толкова много необходими за обществе
ния ни животъ. Като указа на Англия, гдето мор
ските пжтища се пазятъ като зениците, той апе
лира, да се забрави остарелата поговорка „На
дърво безъ коренъ не се качвамъ" и да се про
никне българскиятъ народъ отъ значението на
водните пжтища, които ни свързватъ съ най-да.
лечнитъ страни и еж проводници на износа на на
шите произведения. Следъ като благодари на
официалнитъ власти, на ломското гражданство и
на клона, начело съ председателя му, за любезния
приемъ и уредбата на събора, той извика: „Да ж н .
въе първиятъ кормчия на българския народъ, върховниятъ и най-мощенъ покровитель на морската
идея у насъ!" Въ това време построениятъ на
сцената хоръ на г. Сорокинъ запъ „Шуми Ма
рица", ^ следъ това изпъ две български и една
руска песни. Следъ това г. Стояновъ предложи за
бюро: г. г. Димитъръ Тодоровъ (София) за пред*
седатель, д-ръ Недковъ (Ломъ) и Куртевъ (Пловдивъ) за подпредседатели, а Радушъ Вълчевъ
(Варна) и Кънчевски, (Видинъ) за секретари. Тоя
съставъ биде приетъ съ адмирации. Последва пакъ
предложение отъ председателя на организацията
— изборъ на разнитъ комисии, следъ което бю
рото зае местото си.
Председательтъ г. Д. Тодоровъ, следъ като
благодари отъ името на бюрото за честьта, про
чете телеграмата отъ Негово Величество до кон
греса, съ която върховниятъ председатель на ор
ганизацията съ топли и сърдечни думи, отъ свое
име и онова на Т. Ц. В. княгиня Евдокия и князъ
Кирилъ, изказва съжаление, че е възпрепятствуванъ да приежтетвува на събора и пожелава пло^
довита дейность. Тая телеграма биде изслушана на
крака и съ акламации. Следъ това, по предложе
ние на председателя, съборътъ реши да се поздравятъ телеграфически Негово Величество Царьтъ,
Т. Ц. В. принцеса Евдокия и князъ Кирилъ, народ
ното представителство, чрезъ председателя на На
родното събрание, правителството, чрезъ м-ръпредседателя, м-ра на просветата, а чрезъ министра на войната — армията и флотьтъ. Следъ това
г. Д. Тодоровъ призова сенките наминалото —
„ безбройните наши герои на мисъльта, силата
и героизма — и техната благословия и по не
гова молба приежтетвуващитъ се отдадоха за една
минута на молитствено благоговение въ гЬхна
паметь.
Заредиха се приветствията. Кметътъ на Ломъ,
г. Тр. Илиевъ, поднесе поздравления отъ страна на
ломското гражданство и благодари за честьта, на
правена съ уреждане на събора въ Ломъ, забравенъ отъ много фактори. Отъ името на военния
министъръ и родната армия поздрави командирътъ на 2. коненъ полкъ г. полковникъ Подгоровъ, отъ името на началника на морската и реч
ната полицейска служба — г. кап. I р. отъ запаса
Д. Фичевъ, отъ името на Видинския окржженъ
унравитель — Ломскиятъ околийски началникъ,
отъ името на учителството въ окржга — Видинскиятъ окржженъ училищенъ инспекторъ. Окржжниятъ съветникъ г. Перченовъ, поздравлявайки
отъ страна на Видинската окржжна постоянна ко
мисия, заяви, че Съюзътъ на окржжнитъ съвети
си поставя за цель създаването на морско и речно
параходно дружество, и изказва готовностьта на
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СТРЛНИЦЛ 3

ИЗЪ VII. РЕДОВЕНЪ СЪБОРЪ НН БЪЛГАРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ, СЪСТОЯЛЪ
СЕ ПРЕЗЪ МЕСЕЦЪ ЮНИЙ ВЪ ГР. ЛОМЪ.

1) Посръщане на съборянигв; 2) Пристигане на съборянитъ
мето си; 4) Следъ полагане вЪнецъ отъ страна на събора
ския коненъ полкъ; 5) Моменгь отъ състезанията съ лодки
7) Изъ състезанията въ плаване; 8) Единъ кжтъ

въ града; 3) Пловдивскиятъ р-вченъ спортенъ легионъ съ зна
върху паметника на загиналитъ офицери и войници отъ Лом
; 6) ВОЙНИЦИТЕ отъ конния полкъ наблюдаватъ състезанията;
отъ Ломското пристанище презъ време на събора.

СГРЛНИЦЛ 4
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постоянната комисия за материална и морална
подкрепа на организацията. Поздравиха и всички
културно-просвътни, професионални и благотво
рителни организации въ Ломъ, отъ свое име и отъ
онова на централнитъ управителни тъла на тех
ните съюзи. На всички приветствия отговаряше
поотделно председательтъ на събора, като даваше
на ВСЕКИГО напълно подходящъ ответъ и въ една
съвсемъ учтива, тактична и духовита форма под
чертаваше личното си становище и онова на орга.
низацията, особно тамъ, когато то не се схождгше
напълно съ приветстувващия. Тукъ требва да се
подчертае, че съборътъ има извънредно големо
щастие съ избора на председателя си. Съ своя
тактъ, духовитость, находчивость, съчетани съ
една неизмерима благость, той успъ веднага да
завладее събора и да спечели искренитъ сим
патии на всички делегати и гости и да вдъхнови
главния секретарь дотамъ, че при закриването на
събора да го нарече вълшебникъ.
Следъ приключване на приветствията, конгре
си стите се отправиха за паметника на падиалитъ
офицери и войници отъ Ломския коненъ полкъ,
издигнатъ въ двора на казармитЬ, за да се положи
венецъ на незнайния български воинъ. Полагането
на венеца се разви въ едно внушително и пълно съ
настроение тържество — поменъ. Всички войници
отъ полка беха построени около паметника, музи
ката засвири „Колъ славенъ", хоръ отъ конгресисти запъ „Покойници, вий въ други
полкъ минахте", следъ което всички коленичиха и
отдадоха почить на падналите герои. Следь това
г. Д. Тодоровъ се обърна съ много красиво и за.
трогващо слово къмъ войниците, като имъ спомни
чутовнитъ подвизи на тъхнитЬ предшественици,
отъ които тъ требва да взематъ примеръ и които
требва да имъ вдъхнатъ енергия и куражъ, да се
справятъ съ трудностите и нещастията, сполетели
народа ни. Най-накрая той направи къмъ тъхъ
апелъ, да бранятъ съ всички сили родните бре
гове. Отговори му командирътъ на полка, съ
кратка речь, съ която изказа готовностьта на ар
мията ни да се жертвува за запазване на хубавото
ни крайбрт>жие и за постигане на иделитъ на Б. Н.
М. С, които еж идеали на целокупния български
народъ; следъ това той накара ВОЙНИЦИТЕ да извикатъ ура за Н. В. Царя, българския народъ и
Б. Н. М. С.
Въ следобедното заседание, състояло се въ
туристическия домъ, се прочетоха най-напредъ
поздравителните телеграми отъ министритЬ напросветата, 'Правосждието и финанситЬ, началника на
Морската и речна полицейска служба, директора
на железниците, директора на Свободния универ.
ситетъ, Съюза на СТОЛИЧНИТЕ журналисти, начал
ника на столичния гарнизонъ и пловдивските ле
гионери: Следъ това съборътъ се отдаде на дейна
работа. Започнаха разисквания по отчета на
Г. У. Т., разпратенъ предварително до клоновете
за проучване. Редица делегати, говорейки по от
чета, направиха обективна критика на дейностьта
на Г. У. Т., изказаха много трезви мисли, указаха
на известни дефекти на Г. У. Т. и клоновете, но
изобщо всички еж за одобрение на отчета и дей
ностьта на Г. У. Т. Д-ръ Калиновъ (София), напр.,
е за привличане на земледълското съсловие, за
наятчийството и работничеството въ организа
цията, за да изчезнатъ класовите различия и да се
спечелятъ тия съсловия по тоя начинъ за нацио
налната и държавна идея; особно наблегна той за
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едно действие всредъ рибарското съсловие. Други
изтъкнаха значението на морскитъ лътни колонии
за внедряването на морската идея въ психиката на
подрастващите поколъния и се изказа желание да
се запази тая дейность за Б. Н. М. С, тъй като тя е
силно пропагандно сръдство за организацията, а
да не се поема отъ общините или други органи
зации, съ което се парира дейностьта особно на
балканските клонове. Констатира се отъ всички
голъмото подобрение на списанието и се изказа
доволство отъ него. Подкани се Г. У. Т. да подеме
съ по-голъма настойчивость инициативата за орга
низаторски курсове (по подобие на тия въ Юго
славия), които м. година били пропаднали не само
по вина на клоновете, а и поради не толкова силното настояване отъ страна на Г. У. Т. Изтъкна се
слабата организация на водния спортъ и липсата
на специалисти въ организацията, които да го поставятъ на подобаваща висота. Изказа се пожела
ние, да се установятъ норми за плаване и гребане по
море и различните реки у насъ, да се съпоставятъ
постиженията при състезанията съ световните ре
корди и да се привлъкатъ за сътрудници въ вод
ния спортъ специалисти, които еж се върнали напоследъкъ отъ странство. Лансира се идеята, да се
свикватъведнъжъили дважъ въ годината отъ Г. У.
Т. конференции на настоятелствата или поне на
председателите и секретарите (Радославовъ —
Перникъ) за опознаване и обмисляне общи ме
тоди за пропаганда и действие. Отбеляза се сжщо
така и слаба пропагандна дейность посръдствомъ
сказки, изтъкна се нуждата, особно на малкитв
клонове, отъ сказчици; отъ добре уредени сказки,
придружени съ филмъ, се очаква много. Пакъ
г. Антоновъ, дейниятъ секретарь на Пловдивския
клонъ, предложи, при екскурзии, отъ всеки участвуващъ да се взематъ по 10—20 лв. за фондъ за
агитация, проучване и снимки. Отъ винаги енер
гичния, стихиенъ и богатъ на планове Манчо Димитровъ тоя пжть се дочува песимистична нотка.
Той констатира, че тъкмо тамъ, гдето требва да
сме най-силни —• на морето и Дунава, ние сме найслаби: Анхиало^ Месемврия, Кюприя и Ахтополъ
замръха, Бургаскиятъ клонъ сжщо започва да от.
слабва; обяснява упадъка не само съ стопанската
криза, а и съ известно отпущане отъ страна на
Г. У Т. и управителните тъла на клоноветъ, вслед
ствие на умора, която намалява предишния ентусиазъмъ; той счита, че е необходима една подменя
на хората, които действуватъ отдавна, за да мина»
ватъ повече хора презъ управителните тъла. Сжщиятъ настоява, да се възобновятъ клоноветЬ по
крайбрежието, необходими тамъ, особно, за да се
улеснява откриването на колонии.
На всички критики отговори председательтъ
на Г. У. Т. съ една патетична, пълна съ дълбоко
убеждение и пропита съ въра въ бждещето речь.
Той не вижда упадъкъ въ организацията, а на
опаки напредъкъ; не го блазни количеството, а качествениятъ съставъ, който презъ последнитЬ го
дини е много подобренъ. Дълбоко върва, че убеж
дението, какво бждещето на България е на Дунава
и морето, непремънно ще се наслои въ обществото
и отговорнитъ държавни фактори; последните
вече проявяватъ извънредно голъмъ интересъ
къмъ делото на Б. Н. М. С. Работено е много, но
въпреки всичко това, самото Главно Управ. Тъло
не е доволно. Той желае на събора, преди всичко,
да се наелектризиратъ делгатитъ, а чрезъ тЬхъ
клоноветъ. Най-после той апелира, клоноветъ да

ГОД. VII. БР.7?

МОРСКИ СГОВОРЪ;

работятъ за съживяването на съседните тЪмъ за
гаснали клонове. Следъ неговите обяснения, съборътъ единодушно одобри отчета; чрезъ стискане ржката на г. П. Стояновъ, председательтъ на
събора, при общи акламации, изказа сърдечна
благодарность на Г. У. Т.
Следъ това се дадоха директиви и изказаха
пожелания за дейность въ бждеще, доколкото
това не стана при разискванията по отчета. Както
винаги, така и сега, най-много импулсъ даде Манчо
Димитровъ. Между другото, той предложи да се
ангажиратъ всички членове на управителните гЬла
и нъкои по-дейни отъ останалите членове, да записватъ нови членове и да събиратъ членски
вносъ отъ старите. Относно сказките, той настоя
Г. У. Т. да ги централизира въ ржцегЬ си, като из
работи и системна програма за тъхъ; отъ сказкигЬ
той очаква много големи резултати, предъ видъ
на това, че, особно малкигЪ клонове, еж жадни за
такива. (Приведе примтзръ съ гр. Пирдопъ, гдето
проф. Илковъ билъ посрещнатъ отъ цълото граж
данство, начело съ духовенството и хоругви). Из
тъкна 'необходимостьта отъ организаторъ, който
да обикаля клоновете, да възобновява замрелите
и да държи сказки въ малките клонове. И сега той
лансира хубавата идея за обл. сбирки на клоновете
на всеки единъ или най-много два окржга, практи
кувани презъ 1926 г. съ гол-Ьмъ успехъ; на ГБХЪ
требва да приежтетвуватъ председателите, секре
тарите и касиерите на клоновете въ респективната
область, а така сжгцо и представители на Г. У. Т.
За водния спортъ специално, той предлага да се
учреди медицинска станция, която да прави на*
блюдения върху условията за спортъ, организма
на спортистите и пр. и да издава бюлетинъ за съ
стезанията по море и на реки да се разграничатъ,
а за наградите да се изработи отъ Г. У. Т. опециаленъ правилникъ, който да урегулира и въпроса
съ лодките (еднотипность и др.). Въ последнитт,
въпроси М. Димитровъ биде подкрепенъ и отъ
подпредседателя на Търновския клонъ г. Тенеке.
джиевъ. Г-нъ Д-ръ Калиновъ много умъстно
обърна вниманието на събора върху значението
на ГОРИТЕ за пълноводието на ръкитъ у насъ, а
следователно и за дълото на Морския Сговоръ и
апелира за дейность и въ това направление. Кап.
I р. о з. Ив. Михаиловъ (Русе) препоржча да се
насочатъ усилията за снабдяване на Г. У. Т. и кло
новете съ трайни и сигурни материални източ
ници Г-нъ Антоновъ (Пловдивъ) препоржча, по
примъра на Германия, да се образуватъ рибовъдни
станции тамъ, гдето е възможно, и съобщи за едно
предложение отъ игумена на монастира св. Петка,
Пловдивско, до, Пловдивския клонъ, въ тая смисъль.
„ . .
Последва докладътъ на Главния 1 гровърите.
ленъ Съветъ, който намира всички операции за
редовни, разходите, извършени съ редовни доку
менти и като констатира, че редица клонове иматъ
задължения къмъ Г. У. Т., моли делегатитв при завръщането си въ клоноветЬ, да пишатъ до Г. У. 1.,
ако иматъ да оспорватъ нещо. Докладътъ биде
приегъ и управителните тъла се освободиха отъ
отговорность за изтеклия отчетенъ периодъ.
Комисията по проверка на пълномощията
докладва, че на събора еж представени 19 кло
на отъ 65 делегати, безъ членовете на Г. У. 1.
Много оживени разисквания станаха по измене
нията на чл чл. 43 и 96 отъ устава, предложени отъ
Г У Т и Плевенския клонъ. Въ желанието си да

осигури едно дарение отъ Пл-Ьвенската община,
клонътъ, подкрепенъ отъ Г. У. Т., предлага да се
измени единъ отъ двата члена но начинъ, който
да гарантира използуването на това дарение за
цельта, за която е направено, даже и при евентуално
разтуряне на клона или ц-влата организация. След ь
като се изказаха нтжолко делегати, съборътъ
реши: тоя въпросъ, поради своята сложность и деликатность, да бжде отложенъ за идния съборъ.
Обаче, по настояване на главния секрегарь, който
даде нъкои нови осветления, ежщиять въпросъ
биде поставенъ на повторно разглеждане въ засе
данието на следния день.
Поради дъждовното време, проектираното
градинско увеселение, за съжаление, не можа да
се състои, което лиши Ломския клонъ отъ значи
телни постжпления, предназначени за покриване
па една часть отъ разходите по събора.
Последното заседание се състоя на 10 юний,
преди объдъ, пакъ въ Туристическия домъ. Преди
всичко се разгледа повторно въпросътъ за изме
нение на казаните членове отъ устава и следъ об
стойни разисквания се прие следната алинея къмъ
чл. 43. „За специални дарения при разтуряне на
респективния клонъ се спазватъ правилниците за
тъхното употребление, които своевременно еж
били одобрени отъ събора на Б. Н. М. С". При та
кава редакция съответниятъ клонъ ще гарантира
вечното използуване на дарението само за опре
делена цель, чрезъ правилника, който пъкъ, за да
бжде одобренъ отъ събора, ще требва да се ре
дактира своевременно съ огледъ къмъ голъмитъ
задачи на организацията. Съ тая алинея се раз
крива възможность за дарения на организцията;
дано други общини и обществени институти последватъ примъра на илъвенци.
Дейната програма за нетилт.тието 1931—35 г.
се прие въ сжщия видъ, както бт, изработена на
Търновския съборъ (1928 г.) съ малки добавки п
редакционни поправки ма п. и. 6 и 9 отъ т. III. *)
Особенъ драматизъмъ се разви и при прие
мане на бюджета. Конгресътъ се раздвои но въ
проса за бждещитЬ членски вноски, предназначени
за Г. У. Т. софийските, пловдивските и габровскитъ делегати, въ изпълнение на директпвитъ,
дадени имъ отъ тъхнитЬ клонове, настояваха тия
вноски да се намалятъ отъ 120 на 100 лева, като се
мотивираха съ кризата и затрудненията на члено
вете, които еж едновременно членове на нъколко
организации. За попълване на дефицита отъ 80,000
лева, който би се появилъ отъ това намаление, тт,
предлагаха да се предвиди една по-значителна сума
отъ реклами и да се увеличи сумата отъ субси
диите. А нъкои отъ тъхъ намериха, че може да се
намали обемътъ на списанието, да се печати то на
по-евтина хартия, съ по-дребенъ шрифтъ и евен
туално да се издава двумесечно. Главниятъ секретарь, редакторътъ на списанието и останалитъ чле
нове на Г. У. Т., а така сжщо и бюджетарната ко.
мисия, подкрепени най-енергично отъ плъвенскигЬ
делегати, настояваха да се запази тазгодишниятъ
членски вносъ. който е напълно поносимъ и срав
нително низъкъ, тъй като срещу него се дава и
едно отъ най-уреденитъ наши списания. Тъ се обя
виха противъ всъкакво намаление, тъй като то не
минуемо ше предизвика намаление на разходните
пера, а най-вече онова за списанието, което съ го*) Дейната програма е отпечатана отд-Ьлно въ този
брой — въ официалния отдЪлъ на списанието,
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лъмъ трудъ и мжка е доведено до днешното поло
жение и по никакъвъ начинъ не бива да се връща
назадъ. Изтъкна се отъ ГБХЪ, че приходите отъ рек
лами еж несигурни, че тъ даватъ само 30% чистъ
приходъ и че те и безъ това се даватъ на разполсь
жение на списанието за подобрение, тъй че съ
вписването имъ въ приходния бюджетъ те се отнематъ отъ списанието и съ това се намаляватъ
неговите ресурси. Изтъкна се, че кризата засъга
много малъкъ брой отъ членовете на организа
цията и че намалението на членовете въ известни
клонове не се дължи на увеличението на членския
вносъ, тъй като отъ отчета за 1929 г., когато той
не бъше увеличенъ, въ редица клонове, между
които и Софийския, има намаление на членоветъ.
Обаче, следъ дълга и оживена борба, съборътъ, съ
31 срещу 27 гласа, прие едно на гледъ сръдно ре
шение, въ смисълъ, че членскиятъ вносъ се намалява 'отъ 120 на 100 лева, като се приема предложениятъ бюджетопроектъ непокжтнатъ въ приходна
та и разход, си части, т. е. намалението на чл. вносъ
ще се покрие съ увеличение на членовете. Обаче,
като се има предъ видъ развоятъ на организа
цията презъ последните 3—4 години, изгледите
га ' увеличение броя на членовете до 4.800 дуШи
еж доста проблематични и Г. У. Т. ще тръбва да
има това предъ видъ при изпълнение на приетия
бюджетъ и на първо време, по всека вероятность,
ще ограничи до възможния минимумъ разходите
си, а особно ония за списанието. Доколко това ще
бжде въ ингересъ на организацията, ще покаже
бждещето.
Следъ това драматично интермецо се избраха
17 нови членове за Г. У. Т. и 5 за Г. П. С, вместо
излизащите по изтичане на мандата. Списъкътъ на
избраните се дава на друго место въ настоящия
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брой. Реши се, една делегация, въсъставъ:г. г. Петъръ Стояновъ, Вас. Игнатовъ, Д. Тодоровъ, д-ръ
Недковъ, Куртевъ, М. Милчевъ, Ив. Михаиловъ,
М. Димитровъ и Вл. Николовъ, да поднесе на съот
ветните министри дейната програма. Съ акламации
единодушно биде приета поканата на председа
теля Д. Тодоровъ, осмиятъ съборъ да се състои въ
София — действително най-удобно место за него.
Съборътъ биде закритъ съ топла и задушевна
речь отъ председателя, който апелира къмъ всички
делегати да излезатъ отъ конгреса единодушни,
само съ добри чувства и спомени, приветствува
Г. У. Т. и му пожела плодотворна дейность, благодари на Ломския клонъ, въ лицето на г-да д-ръ
Недковъ и Жейковъ, за сърдечното гостоприем
ство и проявената по организацията на събора
дейность, благодари и на гражданството, конния
полкъ и организациите за старото българско
гостоприемство. Следъ това той прочете отговора
на Н. В. Царя до събора, изслушанъ на крака и съ
акламации. Главниятъ секретарь г. Славяновъ, отъ
името на събора, благодари на председателя за не
подражаемото ржководене на заседанията и покани
делегатите да извикатъ: „Да живъе вториятъ пожизненъ председатель на съборите на Б. Н. М. С!"
Така се приключи единъ деенъ и пъленъ съ импулси съборъ.
Между 7 и 8 ч. вечерьта заминаха съ експрес
ния параходъ за къмъ западъ екскурзиантите,
участвуващи въ устроения отъ Ломския клонъ из.
летъ до Херкулесбатъ, и делегатитъ отъ Видинския
край, а съ експреса за надоле болшинството отъ
делегатите отъ дунавските клонове и пл-Ьвенци.
Останалите делегати се разотидоха вечерьта и на
другия день съ влаковете за София и Варна.

Нлиса Мюлеръ Нойдорфъ

СЪ БЪЛГАРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ ВЪ ЛОМЪ
Тоя пжть пъкъ Българскиятъ Морски Сговоръ
ни покани на съборъ на Дунава. И тъй като имаме
най-добри спомени отъ миналогодишния конгресъ
въ Созополъ, съ готовность и пълни съ очакване
отиваме въ Ломъ, макаръ че тоя градъ самъ по
себе си не представлява нищо интересно за
гледане.
И не се излъгахме. Отъ пръвъ погледъ се за
белязва, че еж направени извънредно големи приго
товления: цълиятъ градъ е окиченъ празднично, цъ.
лиятъ животъ по улиците има праздниченъ накитъ и вниманието на всички е съсредоточено
на пристанището, гдето шлепове, окичени съ
венци, привличатъ погледите на всекиго.
Първиятъ день е посветенъ главно на воднигЬ
състезания, които еж най-доброто и удобно сред
ство, да се пропагандира идеята за водния спортъ
всръдъ населението. Състезания на младите легио
нери въ плаване, гребане и скачане следватъ едно
следъ друго и една гжета тълпа ги следи съ на
прегнато внимание. Великолепното слънце, като
че ли специално за тоя день хвърлило отъ себе си
вуала отъ облаци, наоколо вънецъ отъ зелени
брегове, а по тъхъ пъстротата на празднично об
леченото население, всичко това прави отъ карти
ната възхитителна гледка, и часовете на състеза
нията доставятъ чудна наслада. Действително,
липсваше масово участие на състезатели, което

характеризира подобни праздненства въ Германия,
затова пъкъ програмата беше сжщо така разно
образна, положеното въодушевление сжщо така голЪмо, ревностьта, усилията и желанието да се победи сжщо така горещо и мощно въ отделните
участници, както и у насъ. Постиженията бъха
толкова по-удивителни, че Дунавътъ, съ неговите
течения, представлява голъми трудности, особно
за гребците. Въ вст>ки случай, интересътъ у публи
ката беше голЪмъ и траенъ, макаръ че обедното
слънце започна постепенно да пече извънредно
жарко. Най-голъмъ успъхъ имаше Русенскиятъ и
Варненскиятъ легиони, а следъ това Пловдивъ и
Видинъ. Като се вземе предъ видъ, че България,
вследствие на липсата на плавателни реки и езера
въ вжтрешностьта си, нъма абсолютно никакви
условия за воденъ спортъ, че досега потикътъ и
въобще идеята за водния спортъ у българигЬсъвсемъ е липсва ла, постигнатите въ Ломъ резултати и
това, което Морскиятъ Сговоръ изобщо е създалъ, е, наистина, удивително. Но може би орга
низацията не на състезания, а на спортни игри и об
разцови демонстрации, при участието на по-гол-Ьмъ
брой спортисти би допринесла още повече за за
силване на пропагандата вср-Ьдъ широката пуб
лика. Имамъ предъ видъ демонстрации, които показватъ, какво означава водниятъ спортъ и какво
дава той на чов-Ька, и които не еж постижения на
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отделни единици, а на една, ако и малка, група, и
то съ огледъ на това, да се популяризира идеята
за спорта.
Великолепна изненада ни донесе вечерьта.
Бъше обявена венецианска нощь, ала това, което
се даде, беше нъщо повече, то б% феерична, не*
земна гледка. Дълги гирлянди отъ светлина, шле
повете превърнати въ плаващи илюминирани
острови, съ скрити уютни кжтчета, павилионъ отъ
лампички, както при старите шумни праздници въ
Венеция, въ него едно множество, очаровано отъ
нъщо странно, необикновено. Цълиятъ градъ, на
всъкжде, не говори за нищо друго, освенъ за чуд^
ната изненада. Чува се и музика, която се разнася
надалечъ по Дунава, а надъ всичко отгоре месецътъ, въ своето спокойно величие, кяши тая
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пъстра картина въ своята мека светлина. Ала
кой му обръща сега внимание? Ние гледаме пъстрото хоро отъ светила, въ неговото игриво отра
жение въ водата и се чувствуваме щастливи при
тая хубава картина.
Би било несправедливо да не си спомнимъ
тукъ за инициатора и изпълнителя на тая идея,
г. д-ръ Недковъ, и за неговото голъмо постиже
ние, и да му благодаримъ за насладата, която до
ста ви на всички.
На следните два дни се състоя самиятъ
съборъ. Следъ това се разделяме съ най-добри
впечатления и чакаме съ нетърпение да видимъ,
какво ще донесе следващата година на Морския
Сговоръ, на който пожелаваме успЪхъ и бързо
осжществяване на целите му.

^^^^^^^^^^^

•ДГ8ХХСКА ГТжА.
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ПЪРВИЯТЪ ПОЧЕТЕНЪ ЧЛЕНЪ НЯ ПЛОВДИВСКИЯ КЛОНЪ
Общото годишно събрание на членовете отъ
Пловдивския клонъ на Българския Народенъ Мор
ски Сговоръ, станало на 2 февруарий т. г., едино
душно и съ акламации провъзгласи за свой почетенъ членъ началника на Пловдивския гарнизонъ
генералъ М. Куцаровъ, за живото му делово, ма
териално и морално участие в ъ делата на клона.

16 мартъ т. г. се поднесе отъ Управителното Тъло,
въ цълия си съставъ, при подобаваща тържественость, въ дома на генерала.
Подпредседательтъ на клона г. д-ръ Н. Салчевъ прочете и поднесе адреса, заедно съ знака
на почетните членове, който закачи между мно
гото ордени върху здравитъ български гърди на ге-

^

«метни иА»м «.тдеичмтмию фаднуяш^ пми*
Й1тшч"( ил щгтж лкмжцци Ни якштми у. а »
Агя Ьивдиаи*нмтеадя ика»нж т ммкмдв гртмгои
оптаяхК1 а&да ш тт,х№»т^тяхват^щш^'^
«ада» КшгА •рсщ к**,шт »» Ь и . Н Ж 1 СГФЙРЬ Е,

УпРАвтшотио:

,'

Генералъ-иайоръ М. Куцаровъ

Като изразъ на тая спонтанна адмирация, клонътъ
приготви разкошно щреплетенъ еь старобългар
ски орнаменти и изгледи отъ езерото художественъ адресъ, работенъ отъ даровития художникъ, нашъ членъ, г. Цанко Лавреновъ, който на

нерала. Видимо трогнатъ, последниятъ изслуша
адреса, прие почетното членство и знака, и от
говори:
„Трогнатъ съмъ отъ вашето внимание. Съ радость ще нося знака и ще се гордея съ хубавия
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адресъ. Азъ следя вашите дъ\ла, следя вашите на
чинания и съ радость ви поставямъ между пър*
вит-Ь организации, които ратуватъ за културния
папредъкъ на българина, за стопанското развитие
на племето ни, за усп-Ьха на България. Въ вашето
лице азъ виждамъ импулса на подрастващата га
ранция за спасението на отечеството. Цълъ спече.
ленъ за вашата кауза, азъ ви моля да предадете
на членоветъ на организацията ви моята благодарность за честьта, която ми правите, а сжщо да
ги увърите, че се чувствувамъ, като ©сички васъ,
морякъ, че съмъ всъкога и въ всичко на разполо
жение и че, като васъ, желая да видя осжществена
идеята за дунавски и морски флотъ, за развито
риболовство, за използувани родни брътове. Стис-
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кайки ви ржцетБ, азъ пожелавамъ на Българския
Народенъ Морски Сговоръ да успъе и развъе
българския флагъ по Дунава и всички морета и
океани."
Тържеството съвпадаше ло време съ днитв,
когато съпругата на генерала бътне го ощастли
вила съ наследникъ — първия синъ и най-мла
дия морякъ-легионеръ на клона. По тоя случай,
легионерите на сжщия поднесоха торта, съ надписъ „На най-младия морякъ", а членките •— букетъ отъ живи цвЪтя на госпожата му. Това мило
внимание беше съпроводено съ ставане на крака.
Тукъ генералътъ още веднъжъ благодари, отъ
името на семейството си и отъ свое име, за особното внимание и честь.

^^^^^^^^м^^^^^^^Ч*

ФРЯНЦИЯ ЗЯ РЕЗУЛТЯТЯ НЯ ЛОНДОНСКЯТЯ МОРСКЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Лондонската морска конференция се свърши.
Требва, обаче, да се съжалява, че тя не можа да
постигне голъмъ политически резултатъ. Конфе/
ренцията не само не разреши, но дори и не до
косна нито единъ отъ голъмитъ въпроси, които й
се налагаха: свободата на моретата, сигурностьта.
Въпроси отъ голъмо значение останаха висящи;
но главниятъ висящъ въпросъ е тоя за среди.
земно-морското и европейско равновесие.
Отъ чисто техническа гледна точка, конферен.
цията не може да се счита за неуспъхъ. Но тя по.
стигна твърде скромни резултати. Многочисленитъ
н забележителни по своя личенъ съставъ делегации,
които тъй дълго време заседаваха въ Лондонъ, биха
могли съ малко повече смълость и воля да постиг.
натъ много по-ценни решения.
Спогодба между двата европейски съучаст
ника (Франция и Италия) въ конференцията не
можа да се реализира; такава се осжществи само
между останалите три страни (Англия, СъединеНИГБ щати и Япония); затова, ако има нъкакво по1
добрение въ морското положение на света, то
лежи вънъ отъ Европа.
До 1936 г. линейните флоти на Англия, Съединенит-в щати и Япония ще бждатъ значително на
малени. Защото последнитъ три сили се задължа-'
ватъ да не залагатъ въ строежъ нови линейни еди.
ници, предназначени за заместване на ония ко
раби отъ тоя родъ, които до 1936 г. биха стигнали
своята пределна възрасть, определена на 20 го
дини, споредъ Вашингтонския'договоръ отъ 1922
год. Ще бждатъ, следователно, заличени следните
петь английски линейни кораби: „Айрнъ-Дукъ"
„Марлбороу'5, „Импероръ офъ Индия", „Бенбау"
и бойниятъ кръстосвачъ „Тайгъръ". Съединените
щати ще разрушатъ броненосцитЬ „Юта", „Фло
рида" и „Вайомингъ"; Япония, на свой редъ, ще
пожертвува бойния кръстосвачъ „Хией", който ще
служи занапредъ като учебенъ корабъ. Всички
тази кораби ще могатъ да останатъ въ служба до
1934 и 1935 г. Франция и Италия ще се откажатъ
отъ строежа на три линейни кораби; Англия ще се
откаже отъ постройката на десеть такива кораби
Съединените щати ~ сжщо отъ десеть кораба а
Япония ще се откаже отъ строежа на шесть
'
По силата на постигнатото въ Лондонъ съ
гласие, британската, американската и японска ли
нейни ескадри ще иматъ следния съставъ: ВеликоЬритания — 15 единици: 2 типъ „Нелсонъ", 5 типъ
„Куинъ Елизабетъ", 5 — „Ройалъ-Соверинъ" и

3 бойни кръстосвана — „Худъ", „Ринаунъ", „Рипулсъ". Тези бойни кораби еж въоржжени съ381 и
406 мм. орждия. Съединенит-в щати: 15 единици,
сжщо. Най-стариятъ корабъ „Аркансасъ" е въоржженъ съ 305 мм. орждия и датира отъ 1912 г. Единадесеть отъ американските линейни кораби носятъ 356 мм. орждия и само три тъхни единици
носятъ 406 милиметровите „сапопз т о п з т г е з "
вс-Ько едно отъ които тежи надъ 100 тона. Напред
налата възрасть на американските кораби се ком
пенсира съ превъзходството въ числото на орждията отъ главната артилерия. Такива орждия американскитъ линейни единици носятъ 160, срещу
118 на английските дреднаути. Японскиятъ флотъ
Ще разполага съ деветь голъми единици: 6 ли
нейни кораби, четири отъ които носятъ 355 мм.
орждия, а два 406 мм. и 3 бойни кръстосвачи, въо
ржжени съ 355 мм. орждия, или общо 88 орждия
главна артилерия.
Колкото се отнася до кръстосваните, двете
англо-саксонски съперници успъха да сложатъ
край на едно надпреварвате, което би било съсипателно за ТЕХНИТЕ финанси и по-особено за раз
клатените финанси на Англия. Преди нтжолко го
дини лордъ Желико беше заявилъ, че на Велико
британия еж необходими седемдесеть кръстосвача
за обезпечаване сигурностьта на британските
съобщителни линии и трафикъ. Сжщата мисъль се
споделяше и отъ адмиралтейството. Днесъ Ан
глия см^та, че й еж достатъчни 50 кръстосвача.
Тя ще запази 15 — 10 хил. тонни кръстосвачи (Ва
шингтонски типъ), въоржжени съ 203 мм. орждия,
които даватъ общъ тонажъ 146,800 тона, и 192,200
/тона малки кръстосвани, въоржжени съ 152 мм.
орждия. Срещу това, Съединенитъ щати притежаватъ 18 голъми (10,000 тонни) кръстосвачи и една
съвокупность отъ малки (въоржжени съ 152 мм.
орждия. Срещу това Съед,, щати ще притежализа на 143,500 тона. Япония ще притежава 12 го
лъми (съ 203 мм. орждия) кръстосвача и 100,450
тона малки кръстосвачи (съ 152 мм. орждия). Въ
областьта на подводницит-Ь тритъ сили постигатъ
равенство: Англия, Америка и Япония ще пазятъ
въ строя по 52,700 тона подводници, чийто единиченъ тонажъ не ще надминава 2000 тона и кали
бъра на орждията имъ 127 мм.
_ Отъ тритЬ държави, Велико-Британия прави
най-голъмата жертва. Адмиралтейството на Англия
не настоя върху необходимостьта отъ преустрой
ството на четиритъ „Айрнъ-Дукъ", защото това би
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погълнало грамадни средства. Япония, която от
бранява здраво своите позиции, си постигна же
ланието: нейниятъ флотъ е равенъ на 70% отъ
флотите на другитъ две сили, а съ това въ широ
кия Пасификъ се слага една преграда, която го
прави непроходимъ. Флотътъ на Съединените
щати постига своя блънъ за равенство съ британ
ския, но за цельта ще требва да се построи още
нещо.
Франция има задължения по договора от
носно линейните кораби, до 1936 г.: Франция не
ще заложи въ строежъ ония единици, които Вашингтонскиятъ договоръ й разрешава да строи въ
1931, 1932 и 1933 г. Обаче, тя си запазва правото
да замести корабите: „Франсъ", „Жанъ-Бартъ",
„Курбе", всичко 70,000 тона, за да може да отго
вори на Германия, въ случай, че тая последната за
почне да строи нови линейни кръстосвачи.
Франция остава свободна въ осъществяването
на своята морска програма: 390,000 тона леки
сили и 124,800 тона подводници.
Първиятъ лордъ на британското адмиралтейство, г. Александъръ. (морскиятъ министъръ) е
оценилъ на около 70 милиона лири стерлинги ико
номията, която Англия реализирва чрезъ спогод
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бата между трит-Ь сили. Настоящата спогодба,
сравнена съ неуспъха презъ 1927 г.( е задоволи
телна. Но тя би могла да реализира още по-големи
резултати.
Никоя отъ делегациите въ конференцията не
засегна следната основна задача: намалението на
калибъра на главната артилерия. Едно такова на
маление би предизвикало автоматически намаление
въ тонажа на платформата, която носи големите
орждия и по логиченъ пжть би се стигнало до
премахването на броненосеца.
Общо взето, френскиятъ флотъ излиза уголъменъ отъ Лондонската конференция. Франция
успъ да се освободи отъ тежката ипотека, която й
бе наложена съ Вашингтонската конференция
•презъ 1922 г. Франция уопъ- да запази осждения на
смърть — отъ Англия и Америка — подводникъ,
премахна конвенциите Коо! и наложи своето гле
дище относително употр-Ьбата на подводниците.
за въ бждеще. Най-сетне, Франция остава съвър
шено независима и господарка на своята морска
програма, тъй необходима за нейната национална
сигурность.
Отъ френски: Д. Марковъ

НАШИЯТЪ К О Н К У Р С Ъ З А НАПИСВАНЕ МОРСКИ Р А З К А З Ъ
(Препоржчани за напечатване въ списанието морски разкази).
П. Н. Шишковъ
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ДИСЦИПЛИНА
(Разказъ)
фортенъ салопъ на кърмата, Аслановъ прие всич.
Живописно разхвърляна задъ линията 1 акитъ началници, на които 61» направилъ посеще
лата—Евксиноградъ, ескадрата на руския вицения. Заредиха се и по-нисши началници къмъ Ас
адмиралъ Алексвй Аслановъ отъ три дни бъ го
лановъ, комуто, по международната етикеция,
стенка на Варна . . .
требваше да му поднесатъ своитъ поздравления и
Три контъръ-миноносци на предния планъ.
да
се поставятъ въ негова услуга: портовиятъ на
два кръстосвачи задъ тъхъ И два броненосци по^
чалникъ
и командирътъ на Евдокия.
отзадъ, красъха и оживЪваха рейдътъ. ЦЪлиятъ
Градските
вестници забравиха оплетиитЬ си и
градъ масово се бъ стекълъ да разглежда коравсец-Ьло
посветиха
колоните си на ескадрата. Забитъ, които бъха дошли, като начало на велико
следваха
описания
за
корабитЬ й, за командирите н,
тържество: следъ седмица бе определено да стане
за плаванията й . . . На първо мъсто бе Аслановъ.
освещаването на руския паметникъ-храмъ въ
Нарекоха го най-способния между способните
Шипка. Аслановъ дойде само като авангардъ, като
руски адмирали. Нарекоха го „Желъзниятъ адмиостави въ Севастополъ нъколко отъ корабите си,
ралъ" . . . Падшушваше се, че той билъ ималъ и
съ които птъха да пристигнатъ ВИСОКИТЕ гости^
прозвището „Страшниятъ адмиралъ", но то не по
два-три дни преди освещаването; единъ великъ
падна въ вестницитЬ, а мина само като мълва . . .
князъ щеше да представлява императора.
И въ нтжолко деня Аслановата биография мина въ
Отъ три дни насамъ главното лице, което бе
колоните на вестниците. Т* изнесоха, че той пропривлъкло погледите, бе 'адмиралътъ. Първия
•изхождалъ отъ татаро-киргизско потекло; че баща
день, следъ размъненитЬ топовни салюти между
му билъ никога адмиралъ на цълата тихоокеанска
ескадрата и мъттния кръстосвачъ Евдокия,
ескадра; че младите си години е прекаралъ въ Ти
лановъ, окиченъ съ цълъ редъ ордени, въ пълна
хия океанъ, подъ железната дисциплина на баща
парадна униформа, бъ блъскаво посрещнал, вър
си . . . Хвалебствия следъ хвалебствия се беха
ху най-голъмата дървена скеля, отъ гдето ОЪ отве
изредили и онова, което можеше да хвърли сънка
денъ въ окръжното управление, за де' оправи
върху доброто име на Асланова, вестниците ща
своята визита на представителя на държавната
телно го избъгваха, изръеваха и изхвърляха . . .
власть. Заредиха се посещенията му: " ^ ™рни.
Подпгушваше се и за жестоко-строгата му дисци^
зонния началникъ, при началника на черноморския
плина, която той подържаща въ корабитЬ си . . .
Ллотъ при градския кметъ . . . НавсЬкжде изъ
Но понеже бе съвсемъ негостоприемно да се
изнасятъ въ чуждата страна неговите вжтрешни
уредби, то и затова никой отъ вестниците не до
пусна да бгкде оскърбенъ адмиралътъ въ единъ
или другъ видъ.
Аслановъ си иКиаше известни принципи за своя
. частенъ животъ и за живота си, като на лице, на
Гмира" скшш. флагь! Разположен* в* своя кои.
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което бъше поверена сждбата на стотици моряци
и охраната на държавата въ частность. Бидейки
възпитаникъ на ветроходния флотъ, гдето, при
разгъване на платната, за закъснение съ петь ми
нути, той е бивалъ наказванъ „подъ арестъ" отъ
баща си по петь денонощия, — той не търпъше за
късненията подъ никакъвъ видъ и подъ никакъвъ
предлогъ. Нъкога си, като подчиненъ, той е знаялъ
само да изпълнява, а сега, като командуващъ —
той знаеше само да заповъдва . . . Той се гор.
д%еше съ името си — Желъзния адмиралъ. Тъй
сжщо той се радваше и на другото си прозвище —•
Страшния адмиралъ. Той винаги се стараеше да
оправдава тъзи си имена. Формулата: „началството
най-добре знае всичко", бъ аксиома и принципъ
за него. Той никога не се допитваше до никого.
Той — морякътъ отъ вътроходния флотъ —• знае
ше, че нъма нужда отъ мненията на моряка отъ
параходния флотъ. И отъ тамъ, той не се допит
ваше до никого. Не търпеше никакви възражения.
Той не признаваше мненията на офицерите си, но
и никога не ги изискваше. Той искаше слъпа покорность, както и самъ той бе слепо покоренъ
къмъ своето началство. „Желъзниятъ адмиралъ"
насаждаше желъзна дисциплина. Той мреше за
дисциплината . . . Преди десетина години, като
командиръ на кръстосвана „Кагулъ", при вли
зането си въ Пенуезкото пристанище, внезанпо се
6% скжсало носовото вжже, съ което го теглъше
пилотскиятъ катеръ къмъ мъстото на акустираието му. Въ следващия мигъ, следъ скжсването на
вжжето, „Кагулъ" стръвно се понесе къмъ носа
на единъ застаналъ на котва параходъ . . . Аварията бе неизбежна . . . Обслугата на бакътъ
вкамене . . , Корабникътъ въ втория мигъ блъсна
съ железния ричагъ стропорътъ на котвения руданъ и слуша котвата . . . Котвата задържа, ава
рията бе избътната . . . и двата кораби леко се
„целунаха" носъ съ носъ, подъ еластичностьта на
възглавниците, подадени отъ двата кораби. Ко
рабникътъ спаси Асланова отъ страшна авария,
която, може би, -можеше да му отнеме и поста. По
следва запов%дь по кораба, съ която се награж*
даваше корабникътъ за неговите съобразителность и неизгубване присжтствието на духа. А
следъ два деня последва нова заповедь, съ която се
наказваше сжщиятъ «орабникъ съ два деня арестъ,
защото билъ спусналъ котвата безъ заповт>дь:
„дисциплината изисква и своето възмездие" — до.
даваше въ заключение Аслановъ.
А сега, когато правъще прегледъ на корабите
и слизаше въ машинните имъ отдъления, той надъваше на ржце бълитъ си ржкавици. И, хващайки
се о перилата на машинното отделение, отъ време
на време той преглеждаше ржкавицитъ си. И яве
ше ли се петно върху тъхъ, безъ да говори, той
посочваше презъ рамо ржкавицата 'си на коман
дира, който го следваше отзадъ. И следъ по
добна забележка, въ заповъдьта по своята ескадра
тоя обявяваше, че „еди-кой-си корабъ по чисто.
тата си могълъ билъ прекрасно да се сравни съ
кой и да е търговски корабъ . . ."
Единъ отъ корабитЪ отъ ескадрата му —
кръстосвачътъ „Стрелокъ" — напоследъкъ често
започна да попада подъ неговите забележки, въ
които се чувствуваше неприязненость къмъ него
вия командиръ, капитана втори рангъ Пиеръ Ал.
фредовичъ Вантрю . . . Отдавна вече Аслановъ
диреше причини да прехвърли Вантрю въ архи
вата на флотата, негде въ никой флотски екипажъ
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ка бръта. Вантрю, произходящъ отъ френско по
текло, носъше свободенъ духъ. Веселъ, засмънъ,
вечно духовитъ, вежливъ, словоохотливъ, готовъ
да изслушва мненията на СВОИТБ подчинени, бъ
човъкътъ, къмъ когото Аслановъ изпитваше
силна неприязненость. Преведенъ отъ Балтий
ския флотъ, Вантрю попадна подъ Асланова. Още
съ първите си рапорти, отъ които въеше духъ на
инициатива, нововъведения и свобода, Вантрю си
навлъче умразата на Асланова . . . И отъ тогазъ
„Страшниять адмиралъ" правъше всичко въз
можно, за да изхвърли този „свободолюбецъ" изъ
ескадрата си. Но отъ Петербургъ все мълчаха . . .
Два отъ големите кораби на Асланова сега
бъха останали въ Севастополъ: два еднотипни
кръстосвача — „Стрелокъ" и „Пластунъ", ликаприлика, като два близнака, двукоминни, двумачтови, които нъмаха никаква разлика помежду си,
освенъ знакътъ, който имъ бе поставенъ за отли
чаване: „Пластунъ" имаше на шървата си мачта
една рея, а „Стрелокъ" — дие рей,
Доколкото Аслановъ ненавиждаше Вантрю,
дотолкозъ пъкъ, отъ друга страна, той обичаше
командирътъ на „Пластунъ", капитана втори
рангъ Станиславъ Полянский, който въ всичко
подражаваше на своя началникъ и съ това бе спечелилъ неговите симпатии.
На заминаване съ ескадрата си' за Варна,
Аслановъ бе далъ мнение и съветъ въ адмиралтейството, че най-подходящиятъ корабъ за Не
гово Императорско Височество великия князъ,
е „Пластунъ". И въ тази смисъль той бе далъ
лично нарежданията си на Полянский, който щъше
да има на борта си височайшия гостъ отъ Сева
стополъ до Варна. Екскортътъ му щъше да бжде
отъ два контъръ-миноносци въ фронтална линия и
отъ „Стрелокъ", въ далеченъ ариергардъ.
Днитъ, предшествуващи тържествата, бЪха из
текли.
Снощи по кабела отъ Севастополъ бъ преда.
дена кжса телеграма:
„Негово Императорско Височество въ шесть
часа следъ объдъ отплава за Варна".
Елитътъ на руската колония бе събранъ въ
Варна, за да посрещне великия князъ и 'свитата
му, съ които щ/вха да потеглятъ за Шипка.
Тази сутринь въ салона на Асланова беха се
разположили на закуска: Софийскиятъ пълно.
мощенъ министъръ съ съпругата си, легацион*
ниятъ съветникъ съ съпругата си, военния и тър
говския аташета, мъстниятъ «ице-консулъ . . . и
десетина млади рускини, които съ букети въ ржце
щъха да посрещнатъ великия князъ.
Аслановъ, седналъ отъ дъсно на съпругата на
пълномощния министъръ, обяви:
— Честь имамъ да известя на всички, че Негово Императорско Височество ще бжде на рейдътъ ни точно въ единадесеть преди обедъ. А
кръстосвачътъ „Пластунъ", който го носи, ще се
яви на хоризонта следъ часъ . . .
— „Пластунъ"? _ обадиха се нъкои дами.
— Да! „Пластунъ", отличенъ кръстосвачъ, съ
отличенъ командиръ!
Аслановъ повика своя старши флагъ-офицеръ,
лейтенантъ фонъ Шмидъ, комуто заповеда:
— Карлъ Викториевичъ, щомъ „Пластунъ" се
появи на хоризонта, веднага ми доложете! Негово
Императорско Височество е въ него . . . Два
контъръ миноносци го екскортиратъ въ фрон
тална линия . . . .
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— Слушамъ,-- Ваше Превъзходителство! —•
вдигна ржка къмъ козирката си фонъ Шмидъ,
тракна съ петите си и отлетъ на моста, заедно съ
своя (помощникъ, младшия флагъ-офицеръ,
мичманъ Долгаревъ, комуто той предаде запов-Ьдьта на адмирала.
Прилепили далекогледите на очигЬ си, два
мата флагъ-офицери загледаха по посока на носъ
Калиакра.
По мачтите на ескадренитв единици оживено
се издигаха и сваляха сигнални флагове. Дулата
на орждията и бронзовите части лъщъха на слън
цето. ВСИЧКИГБ йдаряци, щъ бели холандки, бързаха
съ последните си приготовления . . . Оживено
сновъха катери и лодки между корабите. Входътъ
на градското население въ корабитъ още отъ тази
сутринь бе преустановенъ . . . Брътътъ б% почернълъ отъ населението, което отъ ранни зори бъ
дошло да си хване мъсто, за да види пристигането
на Великия князъ. ВСИЧКИТЕ търговски кораби
бъха украсени съ сигналните си флагове. Цъ.
лиятъ градъ бе окиченъ съ зеленина, арки и съ
кръстосаните знамена на двата славянски народа.
— Карлъ Викториевичъ, ти забелязвашъ ли,
че нашиятъ адмиралъ отъ последния прегледъ насамъ е станалъ още по-лошъ . . . А най-вече следъ
заповъдьта си, .съ която силно уронва името на
Вантрю?
— Да ,но и Вантрю е смълчага! . . . По всичко
изглежда, че той е поелъ хвърлената му ржкавица . . . Говорятъ, че Вантрю ималъ отлични
връзки въ Петербургъ, отгдето го крепятъ
здраво . . .
Следъ малко пакъ се обади Долгаревъ.
— Карлъ Викториевичъ, мога да ви се похваля
съ единъ успъхъ тази сутринь.
— Какъвъ?
— Представиха ме на дъщерята на нашия по^
сланикъ . . . Чудно красиво създание! Сонечка . . .
я наричатъ. УотБхъдажедая поканя на разходка...
— Где ще я развеждате?
Тукъ, изъ околностите . . . Говорятъ, че
Варна имала доста красиви мъста . . .
_ А „Страшниятъ"? Той ще ни стегне гЬзи
дни че ни крачка не ще можемъ да мръднемъ отъ
кораба . . . Аха, Осипъ Петровичъ, забелязвашъ
ли квщо на хоризонта?... Димъ? . . . Идватъ...
Въ далекогледите на флагъ-офицерите се
появи едно петно, което постепенно се пръсна въ
въздуха . , . Появи се второ по-голтшо, което
сжщо се разнесе . . . . Следъ малко гЬ —броиха
три димови петна въ фронтална линия . . . асъка
минута петната се увеличаваха и скоро з и н а х а
да се иадаватъ най-напредъ контурите на единъ
кръстосвачъ, а после и на Два контъръ-миноносци
въ страни . . Дълго двамата офицери диреха и
ч е с т о т о петно, онова, което требваше да от
говаря и на другия кръстосвачъ съ — ито цЬлата
ескадра на Асланова пгвше да бжде въ пълния си
съставъ.
.
„.„„.„.
Долгаревъ се обърна къмъ фонъ Шмида.
— Карлъ Викториевичъ, дали „Страшниятъ
не е решилъ пакъ да удари плесница яа Вантрю?
: - Кой знае? . . . Той обича да хапе . . .
Може би «е е позволилъяа „Стрелока" да присжтстХа на тържествата? . . . Намерилъ му е н1>ка.
к1въ п р д а г т , и . . • го е оставилъ настрана? отвърна фонъ Шмидъ, като не откжсваше оттЬ
си ртъ далекогледа.
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Следъ малко Долгаревъ пакъ се обади:
— Карлъ Викториевичъ, мисля, че е време.да
отидете да доложите на „Страшния", че оста
налата часть отъ ескадрата му е вече на хоризонта.
— Не! Бихъ желалъ да видя и „Стрелока", та
тогазъ да му докладвамъ . . .
— А ако съвсемъ не се яви той?
— Нека още малко да се повзремъ въ хорн.
зонта! Може би да е въ ариергардъ? Той нищо не
каза за него . . .
—• Карлъ Викториевичъ, извинете . . . не
знамъ, лъжа ли се или не . . . но . . . но очите ми
дали ме лъжатъ или не . . . но това не е „Пластунъ", съвсемъ не е „Пластунъ" . . .
— А кой?
— „Стрелокъ"! Самиятъ „Стрелокъ" . . . Взрете
се добре въ мачтите му! . . .
— Не може да бжде, Осипъ Петровичъ! . . .
Алсолютно е невъзможно! „Страшниятъ" каза:
„Щомъ „Пластунъ" се появи" . . . Разбирате? . . .
Аха . . . много интересно, преинтересно: на пър.
вата мачта две рей! . . . Хмъ . . . а где е „Пла
стунъ"? . . . Ето ти сега дяволска работа! Той
ясно каза: „Пластунъ"! — и фонъ Шмидъ усети,
• какъ потъ облъ лицето <му. —• Хмъ, какъ ще му се
явя на докладъ безъ „Пластуна"? . . . Осипъ Пет
ровичъ, сигурно ние и двамата тръбва да имаме
повредено зрение . . . Нищо не разбирамъ . . .
Той каза: „Пластунъ", а ние виждаме дветЬ рей
върху първата мачта... Моля ви се, вгледайте се
по-добре, вие имате по-ясно зрение! Моля ви се,
за Бога! Вгледайте се, да видите дали това не е
случайно нъкакво отражение? . . . Нъкакво отра
жение? Нека по-добре да изследваме фокъ-мачтата! Инакъ пречувствувамъ грозно „дълане" и то
тамъ, предъ дамското общество . . .
Мина ц-Ьла минута въ втренчено оглеждане на
мачтата. Първата мачта 61» съ две рей, съ две
ясни рей!
— „Стре-локъ" и нищо повече! — отсъче
фонъ Шмидъ, чувствувайки се съвършено зле,
остави далекогледа въ кутията, слезе отъ моста и,
леко побледн-Ьлъ, бързо се яви въ адмиралския
салонъ.
— Адмиралътъ динга глава къмъ своя флагъофицеръ:
— Ну? КорабитЬ еж се вече явили на хори
зонта?
— Тъй в-Ьрно, Ваше Превъзходителство!
— Ну и прекрасно! Щомъ «дигнатъ позивнитт.
си сигнали, пакъ доложете! — и Аслановъ се
обърна къмъ дамитъ, съ които бе въ разговоръ.
Фонъ Шмидъ повдигна гласа си:
„. . . Позволява!мъ си да доложа на Ваше Пре
възходителство, че на хоризонта се е появилъ не
„Пластунъ", както благоволихте да ми напомните,
а „Стрелокъ" . . .
,
Адмиралътъ извърна глава, строго погледна
фонъ Шмида и троснато му каза:
— И-ма-те пръшка, Карлъ Викториевичъ. Азъ
казахъ, че „Пластунъ" ще се появи на хоризонта!
Идете и провърете пакъ, ако не искате да па-зи-те
каютата си петь денонощия! . . Втори пжть да не
чуя, че иде „Стрелокъ"! „Пластунъ" пръвъ ще се
яви! — и той отправи фонъ Шмида, цълъ пла/мналъ
въ червенина.
— Грозно! — юримижа фонъ Шмидъ отъ до
сада, като се качи при Долгарева. — Требва да
стане нт>кое чудо съ реитъ на мачтата, за да се
спася отъ „ареста" на „Страшния" . . . А вие,
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Осипъ Петровичъ, никаква разходка не ще успеете
да направите съ вашата госпожица! . . Все сгоятъ
ли още дветъ рей? — запита лакъ, като отваряше
кутията, за да вземе своя далекогледъ.
— Ясни и все .по-ясни еж двегЪ рей! — отсече
Долгаревъ б;гзъ да снема погледа си отъ фрон
талната линия на корабигЬ, които бъжа вече съ цълигЬ си корпуси върху хоризонта.
Фонъ Шмидъ погледна -още веднъжъ въ двете
бели рей и гневно блъсна далекогледа въ кутията...
Шмидъ и всичките офицери отъ ескадрата знаеха,
че на Асланова не можеше да се възразява: чцомъ
той кажеше на бълото, че е черно, то оставаше
черно .-. . И при всичките случаи фактическото
бъло тръбваше вече да му се докладва за черно.
— Осипъ Петровичъ, отъ днесъ за петь дено
нощия и моята длъжность се стоварва върху васъ!
И вашата разходка съ Соничка се осуетява . . .
„Страшниятъ" не върва, че „Пластунъ" го нъма . . .
И ме заплаши . . . съ петь „денонощия".
Изведнъжъ върху фокъ мачтите и на трит-Ь ко
раби се разцъфнаха сигналнитъ флагове, съ които
сочеха имената си . . .
Фонъ Шмидъ пакъ взе далекогледа, дигна
го и загледа флаговете:
— „Стрелокъ"! — откжена той полугласно,
следъ като провери целия позивенъ сигналъ.
Върху „Стрелокъ" се вееше и знамето на Ве
ликия князъ.
Всъко по-нататъшно бавене можеше да му до
несе излишни мъмрения и увеличаване на наказа
нието. Той слезе отъ моста и се запжти къмъ
адмиралския салонъ . . . Изведнъжъ едно вдъхно
вение му даде куражъ и той емъло вдигна главата
си. Адмиралътъ б е самъ въ каютата си, гдето се
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приглаждаше. Фонъ ШМидъ тракна съ петигЬ си
предъ вратичката на каютата му. Адмиралътъ по
вдигна и извърна гЛааа:
— Ну?
— Ваше Превъзходителство, „Пластунъ" подидва къмъ рейда, съ позивния сигналъ на
„Стрелокъ" . . .
— Каакъ? — йзпули очи адмиралътъ и скръцна
съ зжби.
— „Пластунъ" под-идва къмъ рейда", но е
повдигналъ позивния сигналъ на „Стрелокъ".
Аслановъ загледа своя флагъ-офицеръ, по
мисли нъколко секунди съ строго-сключени вежди
и, вероятно, решилъ, че „началството най-добре
знае", отпусна веждигЬ си и се засмъ:
— Спо-луч-ли-во! Пре-сполучливо! . . Благо
даря ви, Карлъ Викториевичъ. Ето, това е образецъ
на дисциплиниранъ офицеръ, на истински морски
офицеръ! —- възхитенъ екна Асланозъ, стана и
дружелюбно ватупа лтлвото рамо на своя флагъофицеръ. — Отъ васъ ще излъзе отличенъ командиръ единъ день!
Фонъ Шмидъ веселъ изкочи на горния подъ.
. . . Следъ половинъ часъ, когато тоиовнитъ
салюти огласяваха на петдесеть мили околовръстъ
за пристигането на Негово Императорско Височество, фонъ Шмидъ пакъ тракна съ петитъ си предъ
адмирала съ ржка върху козирката ой:
— Разбракъ: „Стрелокъ" пристига съ позив
ния сигналъ на „Пластуна", искате да кажете,
нали? — леко се заомъ Аслановъ.
— Тъй върно, Ваше Превъзходителство! — за
игра доволна усмивка по лицето на старшия флагъофицеръ.
София, 21. X. 1928 г.

Сава Н. Ивановъ

РЕЗУЛТЯТИТЪ ОТЪ СЪСТЕЗЯНИЯТЯ НЯ СПОРТНИТЪ ЛЕГИОНИ ПРИ БЪЛГЯРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ, СЪСТОЯЛИ СЕ ВЪ ГР. ЛОМЪ.
Презъ време на VII. редовенъ съборъ на Бъл
гарския Народенъ Морски Сговоръ, състоялъ се в ъ
гр. Ломъ презъ м. юний т. г. се произведоха състе
зания на Дунава между спортнитЬ легиони при Б.
Н. М. С. На тия състезания приежтетвуваха: Видинскиятъ ръченъ спортенъ легионъ съ 26 души ле
гионери; Русенскиятъ ръченъ спортенъ легионъ съ
17 души легионери; Варненскиятъ морски спор
тенъ легионъ съ 10 души легионери
(отъ
които две госпожици);
Пловдивскиятъ
реченъ спортенъ легионъ съ 8 души легионери
и хазяитъ на състезанията —: Ломскиятъ ръ
ченъ спортенъ легионъ съ около 20 души легио
нери или всичко 5 спортни легиона съ около 80
души легионери. При това требва да се отбележи,
че Видинскиятъ ръченъ спортенъ легионъ, начело
съ вещия си ржководитель г-нъ Св. Кънчевски, при
стигна в ъ Ломъ по Дунава съ 4 гребни лодки (една
осморка, една четворка, една русалка и една рибар
ска лодки) и получи заслужени похвали за омълото
еокадрено пжтуване за мъстото на състезанията.
Програмата на състезанията бъше следната:

1. Гребане съ лодки двойки на разстояние 500
метра (участвуватъ юноши — отъ 15 до 20 години).
2. Плаване на гръбъ на разстояние 500 метра
(участвуватъ юноши).
3. Плаване съ дрехи на разстояние 200 метра
(участвуватъ юноши).
4. Гребане с ъ лодки четворки на разстояние
1000 метра (участвуватъ юноши).
5. Скачане безъ засилване отъ 5 метра висо
чина (участвуватъ деца, по-малки отъ 15 години).
6. Скачане съ засилване отъ височина 8 метра
(участвуватъ юноши).
7. Фигурно скачане отъ височина 8 метра (уча
ствуватъ младежи, по-голъми отъ 20 години).
8. Гребане съ лодки четворки на разстояние
2000 метра за почетната награда отъ Н. В..Царя
(участвуватъ младежи).
9. Гребане с ъ лодки русалки на разстояние
500 метра (участвуватъ дами).
10. Плаване на разстояние 2000|м|етра (участву
ватъ младежи).
11. Раздаване наградите.
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Състезанията се състояха «а 8. юний презъ
цЬлия день — отъ- сутриньта до вечерьта — съ
едно малко прекжсване за объдъ и следобъдна по
чивка. За журито и ржководителигв на състеза
нията бъш.а лоставенъ специаленъ шлепъ въ Ду
нава на около 100 метра отъ брега. Върху този
шлепъ беше устроено двуетажно скочило, укичено,
както и целия шлепъ, съ зеленина. Съсгавътъ на
служебните лица (жури и ржководители) беше
следниятъ: времеизмървачи —• мичманъ I р. о. з.
Тонковъ, Ал. Бюнтеръ и капитанъ II р. о. з. Г. Славяновъ; вратари (стартери) — капитанъ I р. о. з.
Д. Фичевъ, лейтенантъ о. з. Недълчевъ и А. Друмевъ; наблюдатели — лейтенантъ о. з. Мишляковъ,
мичманъ I р. о. з. Писковъ и мичманъ I р. о. з. В.
Г№евъ; оценители на скачането — кал. I р. о. з, Ив.
Михаиловъ, капитанъ II р. о. з. Сава Н. Ивановъ
и Ал. Бюнтеръ; сждия арбитъръ — А. Друмевъ и
глашатай —• Сз. Кънчевски.
Врамето презъ време на състезанията беше
добро — горещъ слънчевъ день при много слабъ,
едва1иъ чувствуващъ се, «ътъръ. Гражданството се
бе стекло масово къмъ бръта на Дунава — едни
върху кеевага стена, други върху прибръжните
понтони, а трети върху корабигЬ — за да наблюдаватъ .постиженията на Б. Н. М. С. по отношение
на водния спортъ.
Резултатите отъ състезанията еж следните.I. Гребане съ лодки двойки на разстояние 500
метра (250 метра по течението и 250 метра противъ
течението).
1. Русе — 6 минути и И4/.-,
секунди.
2. Видинъ — 6 минути 293/5 секунди.
3. Варна — б .минути 377* секунди.
4. Пловдивъ — 6 минути 5Р/ 5 секунди,
Първата награда — етатуя-лобедитель, пода
рена отъ Варненския клонъ на Б. Н. М. С. — взе
тимътъ отъ Русенския слортенъ легионъ въ съставъ: Сидо Сидовъ, Ив. Янковъ и Дечковъ (двама
гребци и единъ корм/чия).
Втората награда — касичка-елонче, подарена
отъ Русенския клонъ на Б. Н. М. С. - взе тимътъ
отъ Видинския слортенъ легионъ въ съставъ: Ов.
Петковъ, Ник. Юрдановъ и Конст. Илиевъ
II. Плаване на гръбъ на разстояние 500 метра
(по течението).
„
1. Варна — Петъръ Милановъ — 7 мин. ао сек.
2. Видинъ — Лозанъ Ницолозъ — 7 минути
377ю секунди.
3. Видинъ — Г. Грамадски.
4 Русе — Хр. Драгановъ.
Първата награда - статуя „Победа", подаренъ
отъ Дунавската полицейска служба, взе известниягь победитель въ състезанията по пдаане Пе
търъ Милановъ отъ Варненския морски слортенъ
легионъ.
п„„ ~ п н г я
Втората награда — едно течение отъ списа
нието „Морски Сговоръ" 1930.Г., подарено отъ
Гл Упр. Тъло на Б. Н. М. С, взе Лозанъ Ницоловъ
отъ Видинския ръченъ спортенъ легионъ
III. Плаване съ дрехи на разстояние 200 метра
. (по течението).
.
ч
мин
1. Варна — Петъръ Милановъ — 3 мин.
482/5 Се
2 русе • - Борисъ Стаматовъ - 3 мин.
3 Видинъ — Аврамъ Пинкасовъ.
4: Пловдивъ — Г. Клисуровъ.
^ Видинъ — Борисъ Петровъ.
Първата награда - моделъ на стожеръ, подаръкъ отъ Морската полицейска служба, взе и
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тази година пакъ Петъръ Милановъ, огъ Варнен
ския морски спортенъ легионъ.
Втората награда — статуя „Победитель", по
дарена отъ Дунавската полицейска служба, шзе Бо
рисъ Стаматовъ отъ Русенския ръченъ спортенъ
легионъ.
IV. Гребане съ лодки четворки на разстояние
1000 метра (500 метра по течението и 500 метра
противъ течението).
1. Варна — 8 мин. 027., сек.
2. Пловдивъ — 8 мин. 30г/5 сек.
3. Русе — 8 мин. 3475 сек.
1
4. Видинъ — 9 мин. 157» сек.
Първата награда — една спортна лодка шесторка, подарена отъ Гл. Упр. Т+.ло на Б. Н. М. С,
взе тимътъ отъ Варненския морски спортенъ ле
гионъ, въ съставъ: Панайотъ Поновъ, Хр. Сидовъ,
Конст.' Начковъ, Ник. Барановски и Петъръ Савовъ
(четирма гребци и единъ кърмчия).
Втората награда — една полирана кутия съ
металическа котва, подарена отъ Морската поли
цейска служба, взе тимътъ отъ Пловдивския ръченъ
спортенъ легионъ, въ съставъ: П. Трендафиловъ,
Кирилъ Тончевъ, Г. Клисуровъ, Дим. Запряновъ и
Ив. Пауновъ.
V. Скачане, безъ засилване, отъ 5 метра ви
сочина.
1. Видинъ — Василъ Ивановъ — получилъ
979 точки.
Поради това, че за това състезание се яви само
посочениятъ по-горе легионеръ отъ Видинския
спортенъ легионъ, той не се класира и не се даде
никаква награда.
VI. Скачане съ засилване отъ височина 8 метра.
1. Видинъ — Ник. Балкански — получилъ
87о точки.
2. Видинъ — Жоржъ Димитронъ — получилъ
77оТОЧКИ.
3. Видинъ — Любенъ Стоянонъ — получилъ
77с, точки.
Първата награда — касичка съ фигура на^ корабъ, подарена отъ Русенския клонъ отъ Ь. Н.
М. С, взе Ник. Балкански отъ Видинския ръченъ
спортенъ легионъ.
Втората награда — едно течение отъ списание
.Морски Сговоръ" 1930 г., подарено отъ Г. У. Т.
на Б. Н. М. С , взе Жоржъ Димитровъ отъ сжщия
Видински спортенъ легионъ.
VII. Фигурно скачане отъ височина 8 метра.^
1. Ломъ — Г. Хаджийски — получилъ 87»
точки.
2. Ломъ — В. Калугерски — получилъ 2 точки.
Останалите състезатори бъха неподготвени и
затова не се класираха.
Първата награда — металическа котва.поставана върху мраморна плоча, подарена отъ Мор
ската полицейски служба, взе Г. Хаджийски отъ
Ломския ръченъ спортенъ легионъ.
VIII. Гребане съ лодки четворки на разстояние
2000 метра.
На това състезание се яви само тимътъ отъ Плов
дивския ръченъ спортенъ легионъ, въ съставъ:
Стефанъ Танчевъ, Ст. Рахневъ, П. Ангеловъ. Заф.
Димитровъ и Ив. Велевъ. Поради липса на конку
ренти, то не се състоя. Беше разрешено, обаче, на
Пловдивския тимъ да зарегистрира постижение.
Разстоянието 2000 метра (1000 метра ио течението
и 1000 метра противъ течението) бъше изминато
за 20 минути и 7 секунди. За насърдчение на този
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тимъ се даде като подаръкъ една посребрена ста
туя, подарена отъ Г. У. Т. на Б. Н. М. С.
IX. Гребане съ лодки русалки на разстояние
500 метра (250 метра по течението и 250 метра
иротивъ течението. Участници въ състезанието —
дами).
На това състезание се яви сншцо само единъ
тимъ — тимътъ отъ Варненския морски спортенъ
легионъ, въ съставъ: г-ца Ел. Жейнова и г-ца Ел.
Мутафова. Поради липса на други конкуренти, то
не се състоя. Беше разрешено, обаче, да се зарегистрира постижение. Разстоянието 500 метра (по и
противъ течението) бъше изминато за 7 минути и
54 секунди, при повреда и заклинване на кърми
лото. За насърдчшие, яа този тймгь се даде като по
даръкъ 3 метра еинъ шевиотъ, подаренъ отъ Габ
ровския клонъ на Б. Н. М. С, за ушиване на ле*
гионерска форма.
X. Плаване на разстояние 2000 метра (по тече
нието).
1. Русе — Сюл. Каракашевъ — 15 мин.
•127/5сек.
2. Видинъ — Ив. Петровъ — 15 мин. 37 сек. .
3. Пловдивъ — Г. Клисуровъ.
4. Ломъ — Г. Хаджийски.
Първата награда — единъ джебенъ часовникъ,
подаренъ отъ Главното Управително Тъло на Б. Н.
М. С, взе Сюл. Каракашевъ отъ Русенския ръченъ
спортенъ легионъ.
Втората награда — една посребрена гравирана
ваза за цвътя, подарена отъ Г. У. Т. на Б. Н. М. С,
взе Иванъ Петровъ отъ Видинския ръченъ спор
тенъ легионъ.
Привечерь, веднага следъ привършване на съ.
стезанията, при тържествена обстановка, на брега
на Дунава и въ присжтствието на еъборянитъ и
ломското гражданство, следъ подходяща речь отъ
председателя на Главното Управително Тъло на
Българския Народенъ Морски Сговоръ, г-нъ Петъръ Стояновъ, беха раздадени наградите, които
възлизаха общо на стойность около 40,000 лева.
Следъ това легионерите, заедно съ наградите си,
наредени въ стройни редове, направиха манифеста*
ция изъ града.
*
Изобщо, може да се каже, че, за яашитъ усло
вия, резултатътъ отъ състезанията е добъръ. На
шите морски и ръчни спортни легиони всека го
дина даватъ все по-добри и по-добри постиже*
ния. Особено очебиащи еж постиженията по реда
и дисциплината, които еж основа, върху която
требва да се градятъ постиженията на водния
спортъ. Презъ тазгодишните състезания легионе
рите се показаха много добре дисциплинирани и
точни, мълчаливи изпълнители на решенията на
журито. Въ сравнение съ ло-предвшнйтъ години,
тъ* еж направили много голъмъ прогрееъ въ това
отношение.
Да се направи едно точно сравнение съ резул
татите отъ по-раншните състезания, е невъз
можно. Ние и другъ лжть сме посочвали причи
ните за това, ще ги посочимъ и сега. Те, въ общи
черти, еж следнитъ: 1) местото на състезанията и
условията не еж бивали едни и сжщи; 2) програ
мите на състезанията не еж били еднакви и не еж
.вагаждания споредъ международните изисквания
за състезания на вода, 3) знаковете, които ограничаватъ разстоянията на вода, не еж бивали не
подвижни, вследствие на което разстоянията не
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еж бивали едни и сжщи, даже при едно и сжщо
състезание; 4) разстоянията не еж бивали точно
измервани, а приблизително, съ много неточни
способи, вследствие на което почти никога не еж
съответствували на показаните разстояния въ
програмите за състезания; 5) не е имало винаги
достатъчно число сверени и точни секундомъри за
определяне времето, за което е изпълнено из
вестно състезание и 6) при опредъляне резултатите
отъ състезанията, не еж взимани подъ внимание
състоянието на времето и специфичните условия
на водната повърхность .
За да можемъ въ бждеще да правимъ едно
точно сравнение между постигнатите резултати на
състезанията и въ сжщото време да можемъ да
туримъ начало за създаване на български рекорди
въ областьта на водния спортъ у насъ, ние препоржчваме на съответните ржководители следните

мерки:

1) Вс^ка година общите годишни състезания
да се правятъ въ единъ и сжщи градъ и на едно и
сжщо м%сто, въ морето или реката. Ако е наложи
телно необходимо, обаче, годишните състезания
да ставатъ въ различни градове, тогава непре
менно да се взематъ предъ видъ специфичните
условия на водната повърхность и съ съответния
коефициентъ да се корегиратъ постигнатите ре
зултати отъ състезанията.
2) ПрограЬцага за състезанията да бжде ;една и
сжща и да е съобразена съ международните изиск
вания за състезания на вода, т. е. всъка година
различните видове състезания да се повторягъ при
едни и сжщи разстояния, съ единъ и сжщи типъ
лодки и пр., както това се прав» въ напредналите
по отношение водния спортъ държави.
3) Разстоянията да се измърватъ съвършено
точно, като началнитЬ и крайнитв пунктове се
опредълятъ съ неподвижни постоянни знаци.
4) Времето за изпълнението на известно съ
стезание да се определя точно съ необходимото
число, предварително провърени, секундомъри.
5) При всъко състезание да се отбелязва съ
най-голъма подробность състоянието на времето и
водната повърхность, и съ тия данни по съотве*
тенъ начинъ да се корегиратъ окончателните ре
зултати отъ състезанията.
6) Спортниятъ отд-Ьлъ отъ Главното Управително Тъло на Българския Народенъ Морски Сго
воръ да заведе специална книга въ която всъка
година да се отбелязватъ най-подробно резулта
тите отъ състезанията, за да могатъ да се правятъ
сравнителни таблици за установяване на български
рекорди въ областьта на водния спортъ.
Само по този начинъ ние мислимъ, че где
имаме ясна представа за постиженията въ об
ластьта на водния спортъ у насъ и ще можемъ да
насочимъ правилно усилията си за неговото раз*
витае, съ огледъ да достигнемъ резултатите, полу*
чени вече въ напредналите въ това отношение
страни.
Ломъ, 10. VI. 1930 г.
Състезанията между Търновския и ПловдивV
ския ръчни спортни легиони въ гр. Пловдивъ.
На 12 юлий т. год. — Петровдень — еж се съ
стояли големи състезания на вода въ гр. Плов
дивъ, между първите юношески и детски тимове
отъ речнитъ спортни легиони отъ Българския На
роденъ Морски Сговоръ въ гр. В.-Търново и
Пловдивъ. Състезанията еж станали отъ 17 до 21 ч.,

въ езерото на градината „Царь Симеонъ", ремон
тирано, пригодено и наводнено отъ Пловдивския
клонъ на Б. Н. М. С, при големи морални и мате>
риални жертви отъ страна на управителното т*ло
на клона. Пловдивчани и близките на Пловдивъ
околни градове еж посетили масово състезанията
и проявили голъмъ интересъ къмъ тъхъ.
Резултатите отъ тия състезания еж следните:
1) Юношеско дълго плаване на разстояние
1200 метра, изпълнен® въ три тура — пръвъ К. К.
Денчевъ (Търново), 12 м. 47.8 сек.; втори В. Пет
ровъ (Пловдивъ), 14 мин.
2) Юношеско дълго гребане съ лодки русалки,
на разстояние 1200 метра, взето на "три тура —пър
ви Търновскиятъ тимъ,'въ съставъ: Илия Маревъ
и Бориелавъ Ал. Филевъ, взели разстоянието за
5 мин. 16.2 сек.; втори Пловдивскиятъ, въ съставъ:
Пенчо Трендафиловъ и Петко Моневъ, 5 мин.
29.3 сек.
3) Юношеско плаване на разстояние 400 метра
(1 туръ) — първи К. К. Денчевъ (Търново), 4 мин.
7.6 сек.; втори Илия Маревъ (Търново), 4 м. 27.4
сек.; трети Мих. К. Де-нчевъ (Търново), 4 мин. 30
сек.; четвърти Ив. Пауновъ (Пловдивъ), 4 мин. 35
сек. и пр.
4) Юношеско гребане съ лодки русалки на
разстояние 800 М. (въ 2 тура) — пръвъ тимътъ на
Пловдивъ, въ съставъ: Г. Михайловъ и П. Баневъ,
3 мин. 15 сек.; втори тимътъ на Търново, въ съставъ:
Ан. Хр. Пенчевъ и Ст. Ан. Дечковъ, 3 мин. 44 сек.
5) Юношескоотдаванена гръбъ, на разстояние
200 метра — пръвъ Ст. Петровъ (Пловдивъ), 3 мин.
5.8 сек.; втори К. К. Денчевъ (Търново), 3 мин.
9.6 сек.
6) Детско гребане съ лодки русалки за уче
ници отъ прогимназията,, на разстояние 400 метра
(1 туръ) — пръвъ тимътъ Г. Михайловъ и М. Бт.лковъ (Пловдивъ), 1 мин. 34 сек.
7) Детско гребане съ лодки, русалки, за уче
ници отъ първоначалнитъ училища, на разстояние 4000 метра (1 туръ) — пръвъ тимътъ М. Шиваровъ и Кефаловъ (Пловдивъ), 2 мин. 1.4 сек.
8) Юношеско гребане съ лодки шесторки, на
разстояние 3200 метра (8 тура) — пръвъ тимътъ на

Пловдивъ, въ съставъ: С. Петровъ, В. Петровъ, Г.
Касабовъ и др., 13 мин. 20.5 сек.
9) Плаване съ дрехи на разстояние 200 метра —
пръвъ М. К. Денчевъ (Търново), 3 мин. 2 сек.
10) Гребане съ лодки русалки, правостоящи,
на разстояние 400 метра (1 туръ) — пръвъ М.
Маеръ (Пловдивъ), 2 минути.
На отличилите се състезатори къмъ 11 часа
презъ нощьта били раздадени награди.
Накрай требва да отбележимъ, че легионе
рите отъ двата легиона с?к се държали напълно
коректно и другарски презъ време на състезанията.
Търновци еж били посрещнати и изпратени много
мило и топлосърдечно отъ своите съперници —
Пловдивчани.
С. Ч.
Изъ международния воденъ спортъ. На 13 и 14
юлий т. г. въ Парижъ се е състояло състезание въ
плаване между французи и унгарци. При тия съ
стезания Унгария получила голямо надмощие надъ
Франция. Ето резултатитъ отъ тия състезания:
1) Свободно плаване на разстояние 100 метра
— победитель Барнай (унгарецъ) — 591/.-, сек.;
2) Плаване на гръбъ, :на разстояние 100 метра
победителка г-ца Годартъ (французойка) — 1 мин.
13 сек.;
3) Плаване на гръбъ, на разстояние 100 метра
— победитель Зейбилъ (унгарецъ) — 1 мин. и
18 сек.;
4) Четири плавания по 200 метра (всичко 800
метра разстояние) —• победитель Унгария — 9 ми
нути и 54 секунди;
5) На Уотеръ-иоло Унгария бие Фран
ция съ 5:2.
(Изъ в. „Спортъ", брой 331 отъ 1930 г. С.)
Споредъ „Последна Бургаска поща", брой 791
отъ 17 юлий т. г., ржководительтъ по плаване при
морския спортенъ легионъ отъ Българския Наро
денъ Морски Сговоръ, г. Александъръ Петровъ
(Лечо), заедно съ двама други моряци, спасили,
при бурно море, отъ удавяше, при Бургасъ, двама
души. ДавящитЬ се били върху гръбнака на една
обърната лодка. Единътъ отъ гЬхъ почти билъ загубилъ съзнание. Хвала и честь на смелия ржково^
дитель по плаване и безстрашните и състрадателни
моряци.
С. Ч.

*еаиг.г-кли

ДЕЙНА ПРОГРАМА
п-нлгапския Народенъ Морски Сговоръ, за петилетието 1930—1935 год.„ приета отъ VII редовенъ
на ьългарския п у *
с ъ б о р ъ н а Б . Н . М. С, въ Ломъ, на 10 юний 1930 г.
съборъ
морето и Дунава, сега разпръснати по разни миниОБЩЕСТВЕНА И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТЬ
стерства.
I За да се закрепи и ржководи българската
Б. Н. М. С. като съзнава голямото значение на
морска мисъль, която да бжде способна правилно
това държавно учреждение по отношение нацио
да развие националната морска политика, съо
налната ни морска политика, ще действува за съз
бразно народните нужди, необходимо е да има
даването му, като неговите по-главни задачи
. държавно учреждение, което да обгърне и групира
требва да бждатъ:
всички служби, третиращи въпроси, свързани съ
ня
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1) Насочване, покровителствуване и засилване
българската презморска и дунавска търговия, като
се цели осигуряване нейната независимость и сво
бодно развитие, предимно чрезъ постепенно на
ционализиране до възможния размеръ на найважното превозно и съобщително средство — ко
рабоплаването.
2) Пълно национализиране и развитие на воднитъ съобщения по българскитъ крайбрежия —
Черноморско и Дунавско.
3) Разширение, модернизиране и увеличение
удобствата, сигурностьта и безопасностьта на ко
рабоплаването по нашите крайбрежия.
4) Постепенно създаване на мрежа отъ вж*
трешни водни пжтища и превозни средства по
тъхъ.
5) Създаване и развитие на модерно риболовство въ открито море и въ ВОДИТЕ на Дунава, до
степень такава, че рибното производство не само
да задоволи сегашната вжтрешна консумация, но
рибата да стане, както и въ всички културни стра
ни, здрава и ефтина народна храна.
6) Създаване и развитие на морски и «райбръжни поминъци: корабостроение, като занаятъ
и индустрия, консервиране риба, приготовление на
рибарски уреди, модерно солопроизводство и др.
Това компетентно държавно учреждение ще
требва да се ржководи отъ подбрани специалисти
отъ^разнит-в клонове на културната, техническа и
стопанска деятелность, която ще обеме новиятъ
държавенъ органъ.
• II. Констатирайки, че нуждата отъ създаване
на морско законодателство намира вече отзвукъ
въ меродавните кржгове у насъ, Б. Н. М. С. ще
действува за прокарване въ най-скоро време на
законитъ:
1) За организиране исканото компетентно дър.
жавно учреждение.
2) За насърдчение корабостроението и корабск
плаването подъ българско знаме.
3) За търговското мореплаване.
III. До създаване на исканото въ т. т. I и II дър^
жавно учреждение, Б. Н. М. С. ще действува предъ
сжществуващитъ държавни и . обществени фак
тори:
1) За създаване българско корабоплаване по
р^ка Дунавъ, като поощрява и съдействува на
'всички частни инициативи въ туй направление.
2) За постепенно създаване на вжтрешни
водни пжтища.
3) За откриване на мореходно училище отъ
страна на държавата.
4) За направяне всичко възможно да се снаб. .
дятъ нашигЬ морски и дунавски пристанища съ
необходимите стъкмявания и сръдства за бързо
и ефтино манипулиране съ стокитъ.
5) За съдаване условия и" предприемане на
мероприятия, при които дунавскиятъ ни трафикъ
да се отклони отъ чуждитъ пристанища и се на
сочи къмъ българските такива.
6) За построяване пристанища на морето и
Дунава — тамъ, гдето такива нъма, а така сжщо и
за свързването изобщо на пристанищата чрез,ъ
пжтища помежду имъ и съ вжтрешностьта на
страната.
7) За създаване удобства за спиране на кораби
въ малките крайдунавски пристанища и селища.
8) За уреждане на хидрографна, метеороло

гична, сигнална, спасителна и др. служби, за улес
нение корабоплаването \по Черно море и Дунава.
9) За засилване рибарската просвета чрезъ
откриване отъ рибарското училище повсеместни
рибарски курсове, като се обърне особено внима
ние на заселенитъ по крайбръжието бтжзнци.
10) За разширяване покровителствените и насърдчителни мероприятия, целящи да засилятъ
риболовството и рибната търговия и индустрия,
както и да се опростятъ формалностите, които ги
спъватъ.
11) За иамънение на чл. 5 отъ закона за разши
рение на желъзопжтната мрежа и пристанищата,
като сжщиягъ законъ се -разпространи « относно
укрепяването на дунавокитъ жрайбръжия и острови.
12) Да не се допуЩатъ чужди поданици да риболовствуватъ въ българските териториални води.
IV. Б. Н. М. С. ще работи за издействуване на
България правото да издържа необходимитъ мор
ски и речни сили за охрана на водните ни граници,
интересите на страната и народното стопанство по
българските крайбрежия и прилежащите имъ оте
чествени води.
Организацията ще подтиква и подпомага съ
всички свои сили стремежите на българското пра.
телство за получаване сигуренъ и овободенъ излазъ
на Бъло море, а така сжщо ще държи будно обще*
ственото мнение по този насжщенъ за племето ни
въпросъ.
Б. Н. М. С. ще действува още и за подпома
гане усилията на правителството, щото България
да бжде представена въ Дунавската смъсена Евро
пейска коЬиисия равноправно съ досегашните й
членове.
V. Б. Н. М. С. ще продължи усилията си за
просвета на рибаритъ и създаване на единъ рибар
ски съюзъ, чиято главна цель тръбва да бжде: да
бди върху запазване постигнатите придобивки по
улеснение развитието на рибарството, както и да
разшири тия придобивки.
VI. Б. Н. М. С ще продължи дейностьта си по
въвеждането въ училищата предмета морезнание и ще ходатайствува предъ ректора на Софий
ския държавенъ университетъ за създаване въ
юридическия факултетъ преподавания по частно и
общо , морско право, а въ медицинския факул
тетъ — морелъчение.
* VII. Б. Н. М. С. ще действува за изработване
отъ държавата обща здравна политика спрямо
всички морелъчебни мъста въ страната; за подпо
магане на общините да създаватъ такива мъста по
концесионенъ или другъ начинъ и за образуване
на лътовни фондове, чрезъ въвеждане на спе
циални лътовни такси, предназначени за тяхното
благоустройство.
VIII. Б. Н. М. С. ще се застжпи предъ държа
вата за построяване на втора детска морска здравница (санаториумъ) и за построяване на кало.
лечебница въ Анхиало.
IX. Б. Н. М. С. ще действува за откриване къмъ
търговско-шедустриалнигБ камари въ Варна, Бургасъ и Русе морски отдъли, които да се занимаватъ съ търговските морски въпроси.
X. Б. Н. М. С. ще продължава да действува
предъ съответните министерства и Св. Синодъ,
щото при назначаване началници на учреждения,
учители, свещеници и др. въ населените места по
крайбръжията, да се прави строгъ изборъ между
лицата, като се назначаватъ само българи, съ
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будно национално съзнание и като по отношение
на учителския персоналъ се прилагатъ съответните
параграфи отъ закона за народното просвещение
отнасящи се до пограничните селища.
Организацията ще действува, щото учили
щата въ крайграничните области на морето и Ду
нава, кждето има значителенъ инороденъ елементъ, да се обявятъ по законодателенъ редъ за
държавни.
XI. Б. Н. М. С. ще настоява предъ съответните
власти и органи, да се забрани говоренето въ край
морските и дунавски села и градове на чуждъ
езикъ въ учрежденията и обществените места, а
така сжщо да се уволняватъ отъ служба — дър
жавна, окржжна или общинска — лицата, които
не се съобразяватъ съ т-Ьзи разпоредби.
ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТЬ
I. За насаждане въ българското общество голъмигЬ идеи, на които служи Б. Н. М. С. и за ши
роко прокарване на правилни разбирания относно
морето, както Г. У. Т., тъй и клоновете ш!е уреждатъ кокурси на опредълени теми по всички кул
турни и стопански въпроси, свързани съ морето,
Дунава и по-голъмитЬ вжтрешни ртжи.
II. Г. У. Т. и всички клонове въ царството ще
разширяватъ своята дейность:
1) По привличане на все повече и повече чле
нове въ организацията.
2) По създаване на нови клонове, както по
крайбрежията, така и въ зжтрешностьта на
страната.
3) По създаване на нови и развитие на сжществуващитъ морски и речни спортни легиони.
4) По създаване и организиране на детски
морски летовища, както и почивни станции за
членовете отъ Сговора.
5) По уреждане и постройка на морски и речни
плажове и кжпални (летни бани).
III. Г. У. Т. ще има грижата за уреждане на
подвижна морска изложба, а така сжщо и за из
ползуване птйгуващигЬ кинематографи .при Мини
стерството на народната просвета, за целите на
Б. Н.М. С."
Главното Управително Т*ло, въ заседанието
си на 9 юлий т. г., се конституира, както следва:
1. Председатель: Петъръ Стояновъ, народенъ
представители;
2. I подпредседатель: Яковъ Найденовъ, търговецъ; '
3. II подпредседатель: Димитъръ Фичевъ, началникъ на Морската полицейска служба;
4. Главенъ секретарь: Георги Славяновъ, пом..
началникъ на Морската полицейска служба.
5. I секретарь: Павелъ Павловъ, командиръ на
корабъ;
6. II секретарь: Генчо Панчевъ, секретарь на
Морската полицейска служба;
7. Главенъ касиеръ: Вълчо Тонковъ, коман
диръ на корабъ;
8. 'Касиеръ: Лало Христовъ, мичманъ I р. о. з.;
9. Домакинъ: Михаилъ Бачовски, касиеръ на
работилницата при Морската полицейска служба;
10. Главенъ редакторъ: Сава Н. Ивановъ, на
чалникъ на Морското училище;
11. I редакторъ: д-ръ Янаки Арнаудовъ, про.
Фесоръ въ Търговската акадеййия;
12 II редакторъ: Д-ръ Петъръ Скорчевъ, управитель-лекарь на Бактериологическия институтъ,
13. Библиотекарь: Цвътанъ Петковъ, окржженъ училищенъ инспекторъ;
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14. Главенъ уредникъ на Морския музей: Карелъ Шкорпилъ, чехски консулъ;
15. I уредникъ: Николай Пеневъ, инженеръхимикъ;
16. II уредникъ: Димитъръ Зидаровъ, мич.
манъ I р. о. з.;
17. Председатель на отдЬла „Воденъ снортъ":
инженеръ Боянъ Къневъ, началникъ на приста
нището,"
18. Главенъ ржководитель на водния сиортъ:
ннженеръ-корабостроитель Протаси Пампуловъ;
19. I ржководитель: Лука Доросиевъ, адвокатъ;
20. II ржководитель: Стефанъ Власевъ, начал
никъ на Морските специални школи;
Съветници:
21. Янко Сираковъ, юрисъ-консултъ при об
щината;
22. Василъ Игнатов7>, народенъ представиглль;
23. Инженеръ Златанъ Бръчковъ, правителственъ делгатъ въ параходното дружество;
24. Инженеръ Теодосий Атанасовъ, председа
тель на окржжния съветъ;
25. Добринъ Василевъ, управитель на град
ската библиотека;
Запасни членове:
26. Д-ръ Кръстю Пашевъ, учил. лтжарь;
27. Александъръ Божковъ, поддиректоръ на
акц. д-во „Кораловагъ";
28. Слави Грековъ, главенъ секретарь на тър
говско индустриалната камара;
29. Иванъ Вариклечковъ, капитанъ II р. о. з.;
30. Полковникъ Иванъ Тодоровъ.
ЕДНО ПИСМО ОТЪ Г. У. Т."
До г-нъ мичманъ 1 р. о. з. Цаневъ Стефанъ
Линорно (Италия).
Голямото д^ло на Българския Народенъ Морски Сговоръ се крепи и развива нърху една основа,
чиито стълбове еж малкото всецЬло предадени на
морската идея ратници. Единъ отъ тия, малко па
брой, но здрави стълбове, сте Вие. Вне дълги го
дини подъ редъ работихте безшумно и съ присърдце, въодушевени отъ народонолезнитт. идеи,
безъ да очаквате никакви материални облаги отъ
Вашата обществена работа. Като касиер?, н гла
венъ касиеръ въ Главното Управително Тъло на
Българския Народенъ Морски Сговоръ, Вие зава
рихте организацията въ много лошо материално
състояние, но въ течение само на нъколко години,
благодарение на Вашето голямо старание, пеетеливость и настойчивость, Вие успъхте да създа
дете едно — за сегашните условия — отлично материално състояние. 'Отделили се временно отъ
насъ, за да следвате въ Италия, Вие предадохте
касата на Главното Управително Т"Ьло на Б. Н.
М. С. съ единъ излишъкъ отъ около 100,000 лева
за 1929 година.
Главното управително Тъло на Б. Н. М. С. ви
соко цени Вашите заслуги къмъ организацията и
Вашата примерна обществена дейность. И за да Ви
засвидетелствува това, то Ви поднася единъ скроменъ подаръкъ — морски далекогледъ, върху кой
то еж гравирани думите: „За изгтълненъ общественъ дългъ".
Ние Ви желаемъ засега успЪхъ и здраве, а следъ
като се завърнете въ България — още по-голъма
и резултатна дейность въ нашата организация.
Председатель: П. Стояновъ
Главенъ секретарь: Г. Славяновъ
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ИЗЪ ЧУЖДИТЪ ВОЕННИ ФЛОТИ
Англия. Както всека година, така и това
лтзто английското адмиралтейство изпрати въ Бал
тийско море, съ цель за посещение различните
пристанища, часть отъ своитъ кораби, а именно:
една флотилия миночистачи, една флот.илия ескадрени миноносци и учебната полуфлотилия отъ под
водници.
—• Въ началото на лътото, отъ 19 до 24 май
т. г., Атлантичаскиятъ флогь произвелъ редъ
бойни упражнения и маневри въ северните англий
ски води.
— На 23 май т. г. билъ спуснатъ на вода въ
държавната корабостроителница въ Чатамъ първиятъ подводникъ отъ програмата 1928 г. отъ
типа „Р". Първоначално еж били заржчани 6 подводника отъ този типъ, но въ последствие поржч.
ката била намалена на 4. Този типъ подводници
иматъ 1500 тона водоизмъстване въ надводно съ
стояние и 2000 тона — въ подводно състояние;
дължина 88.5 метра; обслуга 55 человъка.
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— Известниятъ английски поляренъ изследователь Уйлкинсъ е въ преговори съ правителството
на Северно-армерикански съединени щати, за по
купката на единъ старъ подводникъ „О — 12" (по
стройка 1918 г., 500 тона водоизмъстване, р айонъ
на действие 5000 мили), съ цель да го използува за *
едно пжтуване отъ Шпицбергенъ до Северния полюсъ, като се движи о,тъ време на време подъ
ледоветт*.
Северо-американските Съединени щати. Следъ
завръщането на първия отъ кръстосвачитъ Ва
шингтонски типъ, „Салтъ Лаке Сити" отъ Брази
лия, вториятъ еднотипенъ нему кръстосвачъ „Пенсакола" се отправилъ въ плаване покрай запад
ните брегове на Южна-Америка, като е посетилъ
пристанищата Лима и Валпарайзо.
Франция. Тазгодишнитъ Алжирски тържества,
състояли се презъ лътото, завършили съ го
леми морски маневри съ стратегически характеръ
и съ въроятенъ противникъ Италия. Главната тема
на маневрите е била защита на французеките ко-

Новиятъ германски кръстосвачъ „Карлсруе" — водоизмъстване 5300 тона; въоржжение: осемь 15 см. орждия, две 8-8 противоаеропланни орждия и четири торпедни апарата.

— Въ края на м. май т. г. е влъзълъ въ състава
на втората ескадра кръстосвани отъ Атлантическия
флотъ новиятъ кръстосвачъ, Вашингтонски типъ,
„Норкфолтъ". Този кръстосвачъ е предпоследниятъ
кръстосвачъ Вашингтонски типъ, отъ петгодиш
ната корабостроителна програма. Последниятъ
еднотипенъ кръстосвачъ „Дортсетширъ" ще влезе
въ състава на сжщата ескадра още тази есень.

лонии. Презъ време на маневрите била проверена
отбраната на Бизертското пристанище.
— Както е известно, едновремнно съ изпълне*
нието на големата морска корабостроителна про*
грама, Франция изпълнява и програмата за разви*
тието на бреговата си отбрана, която включва въ
себе си особенъ видъ умаленъ типъ подводници,
съ водоизместване 600 тона подъ водата и 700 то-
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на надъ водата. Като се взематъ предъ видъ по.
строените вече, строящите се и проектираните
за строежъ, Франция въ скоро време ще има
само отъ този типъ 31 подводника. Отъ тЪхъ по
ловината еж вече напълно построени и еж влезли
въ строя, а по-големата часть отъ втората поло.
вина еж въ строежъ. Последните 4 подводника ще
бждатъ започнати да се строятъ въ най-скоро
време. Започвайки още отъ първата серия, този
типъ подводници постепнно се е усъвършенствувалъ, което е предизвикало увеличението на над
водното водоизмъстване съ 200 тона.
— Въ края на м. май т. г. е било разгледано
дълото, заведено срещу капитанъ I р. Бенуа, ко«
мандиръ на учебния кръстосвачъ „Едгардъ Ки.
нетъ", който се удари на подводни камъни при ал
жирския брегъ, презъ м. януарий т. г. и следъ това
беше разрушенъ отъ една буря. Обвинительтъ въ
своята обвинителна речь отбелязалъ заслугите на
капитанъ I р. Бенуа, като. прекрасенъ воененъ мо.
рякъ, но въ заключение го призналъ за виновенъ
за лекомисленото прекарване на кръстосвача презъ
опасенъ пжть, което не е било необходимо и за
невземине необходимите мерки за спасяване на
кръстосвача. Морскиятъ еждъ призналъ подежди.
мия за виновенъ и го наказалъ съ отстранение отъ
командуване за срокъ две години.Германия. Задграничното плаване на гер
манския флотъ тая година е станало по следния
качинъ: почти цълиятъ германски флотъ се е съ.
бралъ на 2 априлъ т. г. при Везерския плавашъ
фаръ и следъ това, на пжть къмъ Английския каналъ, е направилъ редъ упражнения, следъ при.
вършването на които 2 и 4 полуфлотилии ескад-.
рени миноносци се завърнали въ отечествените си
пристанища. Кръстосвачътъ „Кьонигсбергъ", заед
но съ останалитъ, взели участие въ маневритЬ ес.
кадрени миноносци, посетилъ пристанището Виго;
отъ тамъ корабите се разделили: кръстосвачътъ
„Кьонигсбергъ", ескадрениятъ миноносецъ „Волфъ"
и 3 полуфлотилия ескадрени миноносци посетили
пристанището Алмерия, а ескадрениятъ мноносецъ
;>Х — 196" « 1 полуфлотилия ескадрени миноносци
гостували въ пристанището Сантандеръ. Четиритъ
линейни кораба отначало посетили Виго, а следъ
това линейните кораби „Шлезвигъ-Холщайнъ" и
„Хановеръ" гостували въ Валенция, а останалитъ
два линейни кораба „Хееенъ" и „Шлезиенъ" —
въ Аликанте. Въ края на м. априлъ флотътъ започналъ да посещава италиянскитв пристанища и,
между другото, взелъ участие въ тържествата по
тюводъ едновременното спущане на вода 4 италиянски кръстосвача. Намиращиятъ се въ около
светско плаване кръстосвачъ „Емденъ е на
пжть за връщане въ отечеството си. Следъ при
стигането му въ Вилхелмсхафенъ ще бжде изпратенъ въ околосветско плаване кръстосвачътъ
„Карлсруе".
Финландия. На 1 юний въ финладското при
станище Або е билъ спуснатъ на вода новиятъ
тюдводникъ „Ветениненъ". На тържествата при
спуЩането на подводника приежтетвували: председательтъ на републиката, министъръ-председательтъ и военнитъ аташета на Швеция, Норвегия и
Русия. (Изъ „Морски Сборникъ", Ленинградъ 1930
год., кн. 6; С. Н. И.)
Значението на собственото мореплаване за
„невидимия износъ" и за платежния балансъ-на
Япония. Японскиятъ търговски балансъ отъ нъ.
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колко години насамъ е пасивенъ, макаръ положе
нието и да се поправя: така, вносъ-износътъ за
1924—1927 год. се е развивалъ:
1924 г.
1927 г.
въ милиони йени *)
вносъ . . . 2,453
2,179
износъ . . . . 1,807
1,992
вносъ въ повече 646
187
При платежния балансъ, „невидимиятъ износъ" става твърде ясно видимъ; тоя износъ и уча
стието въ него на приходите отъ своето морепла
ване се изразява:
„.„„„„„„„,

Часть на морепла-

аниет
т ъ нев
н о " ? въ «н- визн.
° омилиони
- Сжщата часть
въ
лиони йени
въ °
йени

1924
1927

164
149

118
132

72
89

следователно, „невидимиятъ износъ" за 1927 год.
почти покрива дефицита отъ вносъ-износа, като
не по-малко отъ 89% на това покритие се пада на
печалбите отъ мореплаването. Последното е до
несло за 1927 г. 14 милиона йени повече, отколкото
за 1924 г., докато останалите пера на „невидиг
мия износъ", като приходи отъ национални ка
питали въ чужбина и др., отъ 46 милиона, еж се
намалили съ 29 милиона, т. е. на 17 мил. йени.
Япония отлично съзнава голъмото значение
на мореплаването за стопанския си животъ, затова
усилено работи за засилването на своя търговски
флотъ. Последниятъ, въ 1913 г. е заемалъ шесто
м^сто въ света, а въ 1929 г. стои вече на трето мъсто, следъ Англия и С. А. С. Щати.
Участието на японския търговски флотъ въ
японски вносъ се е увеличило отъ 61% за 1924 г.,
на 65% за 1927 г., а при износа — отъ 65 на 73%;
Оп. тия цифри е ясно, че японскиятъ флотъ не
само носи големи 'приходи за уравновесяване платежния балансъ на страната, но и служи като мощенъ „регулаторъ на наялата", намалявайки силно
стойностьта на внасяните стоки и значително пови
шавайки стойностьта на изнасяните на чуждитъ па
зари национални произведения.
Г. С.
Конкурсъ за написване съчинения по желЪзопжтното и пристанищното дело. Министърътъ на
железниците г. проф. Стайновъ е одобрилъ про
токола на научния комитетъ при главната дирек
ция на Б. Д. Ж. и пристанищата, за обявяване
1У-ия конкурсъ на научния комитетъ за написване
оригинални съчинения по ж. п. и пристанищно
дело. Темите еж всичко деветь на брой. Две отъ
т%хъ отъ областьта на мореплаването, а именно:
1. Промени въ пазаритв и нови пазари за бъл
гарските произведения въ връзка съ ж, п. и водни
съобщения у насъ.
2. Основи на пристанищните такси и тарифи
у насъ й въ чужбина, какво требва да служи за
база.
Участниците въ конкурса тръбва да предста.
вятъ ржкописа си, написанъ на пишуща машина,
въ два екземпляра, най-късно до 31 декемврий
1930 год. Размерътъ на трудовегъ не требва да
бжде по-голъмъ отъ три печатни коли, форматъ
70/100. Одобрените съчинения ще бждатъ преми
рани съ първа премия 15,000 лева, и втора —
10,000 лева. НЪкои отъ съчиненията, неотговарящи
напълно за премия, могатъ да бждатъ евентуално
откупени, ако съдържатъ поне отчасти ценни про5;

*) Една йена е равна на 72 лева.
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учвания. За справки и отправяне на ржкописигЬ
— при секретаря на научния комитетъ — Гл. ди~
рекция на Б. Д. Ж. и пристанищата, ул. „6 септемврий" № 26, стая № 45.
Нови споразумения между параходните.
дружества. За осъществяването на непрекъснати и
общи корабни линии за пътуване, немското пара
ходно д-во „Йоги Оеигзспе Ьоуа*" се е споразумяло
съ други три чуждестранни параходни дружества.
Съгласно това споразумение, пътниците, които пътуватъ съ корабите на тия споразумели се помежду
си параходни д-ва, получаватъ едно голЪмо улесне
ние и преимущество, че ще могатъ да продължатъ
своето престояване въ което и да е Европейско или
Американско пристанище, за да продължатъ наново
своето пътуване съ корабите на които и да е отъ
тия дружества, стига те да посещавагь въ своите
редовни пътувания тия пристанища.
Тия споразумения засегатъ следните параход
ни д-ва и корабни линии:
Дружество „Огасе ипе" отъ Ню-Йоркъ, което
обслужва линията Ню-Йоркъ — презъ Панамския ка-

^ ^ ^

ГОД. VII. БР. 7

налъ, западните брегове на южна Америка — до
Валпарайзо, отъ дето съ трена (спаленъ вагонъ) до
Буеносъ-Айресъ и отъ тамъ съ корабите на „Йоги
Оепгзспе Ьоуй" — до пристанищата на Бразилия,
Франция и Бременъ, отъ което пристанище пакъ съ
корабите на Иогй реигвспе Ьоус! — презъ Англия,
Франция — за Ню-Йоркъ. Това пътуване може да
се започне отъ всЬко поменато по-горе пристанище
на Европа или Америка.
Същото споразумение е постигнато съ „Сотрат а Зийатепсапа йе Уарогез" въ Валпарайзо.
Третото спорвзумение е постигнато съ „Риге&
— Ргшсе Ьше"овъ Ню-Йоркъ и се отнася до съобще
нията отъ Ню-Йоркъ — направо до източните брегове
на южна Америка и презъ Бразилските пристанища
за Буеносъ-Айресъ, отъ гдето пътуването може да
се продължи-за Европа презъ Португалските, Испа
нските и Френските пристанища къмъ Бременъ —:
съ параходитъ^на „г^огй ОеигзсЬе Ьоу(1". За пътува
не къмъ Ню-Йоркъ се ползуватъ същите кораби,
които тръгватъ отъ Бременъ, Шербургъ или Англий
ските пристанища.
и

(Приключенъ на 10. VIII. 1930 г.)
Аврамова, М. Л. — „Водните студени' и топни бани презъ
Морскит* водорасли като отлична храна — (сп. Нива, год.
разни епохи въ разни народи" <оп. „Нива", год. II, брой
II, брой 39, София, 24. VII. 1930 г., стр. 7).
39, София 24. VII. 1930 г., стр. 9.
Нашктъ водни съобщения — Значението «а морокитъ и ду
Арнаудовъ, д-ръ Я. — „Нашата морска юоезия следъ 1920 г.
навски пристанища — (в. Народенъ ратникъ год. I»
и грижата «а Б. Н. М. С. за нея", (сп. Морски юговоръ,
брой 6, Варна, 21. VII. 1930 г., стр. 3).
год. VII, брой 6, Варна, юний 1930 г.. стр. 19—23).
Недълковъ, д-ръ Ал. — Морски детски лътовища у насъ".
А-въ — „Модерни ръчни бани край Пловдивъ" (сп. Морски
(сп. „Морски сговоръ", год. VII, брой 6, Варна, юний
сговоръ, год. VII. брой 6, Варна, юний 1930 г., стр. 33 и 3 4).
1930 г., стр. 13—18).
Българското търговско параходно д-во и новиятъ му упраОбрейковъ, И. Л. — „Пловдивскиятъ клонъ отъ Българския
в
Народенъ Морски Сговоръ" — По случай 10 годишни
вителенъ' съветъ отъ XXXVI годишно събрание — ( ната отъ основаването на Б. Н. М. С. — (оп. .Морски сго
Народенъ ратникъ, год. I, брой 5, Варна, 1. VII. 1930
воръ, год. VII, брой 6, Варна, юний 1930 г., стр. 30—32).
год., стр. 3).
Павурджиевъ, В. — „Родното море — Стилове — (в. Наро
.Бояджиева Въра — „Пжтуване по Дунава" (Вестникъ на
денъ ратникъ, год. I, брой 5, Варна. 1. VII. 1930 г., стр. 3).
женагга, г>од. IX, брой 412, София, 21. VI. 1930 т., стр. 1).
Попова—Мутафова, Фани — „Обсадата на Несебъръ" —
Б. Н. С. — „Морскиятъ .ни риболовъ презъ шоследнитъ
разказъ — (в. ^Варненски новини", год. XIX, брой 2156
десеть години" (сл. Морски сговоръ, год. VII, брой 6,
и др., Варна, 1930 г.).
Варна, юний 1930 т., стр. 23—25).
Пампуловъ, П. — „Кратки сведения за водния .спортъ у
ВасилеЕЪ, Г. — „Чайка и рибарь" — <в. Народенъ ратникъ,
насъ" (сп. Морски сговоръ, год. VII, брой 6, Варна, юний
год. 1, брой 5, Варна, 1. VII. 1930 г., стр. 3).
1930 г., стр. 25—27).
Воденъ спортъ — В.-Търново срещу Пловдивъ. ГсмгЬми
Ратникъ — „Нашия риболовъ" (в. Народенъ ратникъ, .год. I,.
успехи яа тьрновци — (в. Обйова, год. ХШ, брой 12 и
брой 7, Варна, 2. VIII. 1930 г., стр. 2).
14, гр. В.-Търново, юлий 1930 год.).
Саевъ, Н. — „Марсилското пристанище" — По шоводъ про
Уагпа. — 54а1юп Ьа1пеа1ге зиг 1а т е ! Моие — (Ьа Ви1дапе,
учванията за откриване на българска параходна линия
УШ-ете. аппее, № 2108, 5оПа 9.VIII. 1930, р. 1-2).
Варна—Бургасъ—Марсилия—Барцелона — (Известия и
Димг.тровъ, Енчо К. — „Водни синдикати за напояване" (сп.
стопански архивъ на Министерството на търговията,,
„Звено", год. III, брой 23, София, 15. VI. 1930 г., стр.
промитшгеностьта и труда, год. IX, брой 21 и 22 София,
358—360).
15. VI. 1930 г., стр. 801—816).
Ивановъ, Сава Н. — „Българска морска книжовность" (сп.
СЕКЖЗОВЪ, д-ръ Ив. — „Търговията на България съ Анкона
Морски сговоръ, год. VII, брой 6, Варна, юний 1930 г.,
презъ 16. и 17. в. по нови извори" (Отпечатъкъ отъ Из
стр. 6—13).
вестия на Историческото д-во, кн. IX, 1929 г., София,
Каросеровъ, д-ръ Ив. — „Експортъ, желъзолжтни тарифи
печатница „Художникъ" 1929 г., 44 страници).
и водни съобщения" (сп. „Звено", год. III, к,н. 25, София,
Славянсвъ, Г. — Десеть години" — (сп. Морски сговоръ,
29. VI. 1930 г., ,стр. 393—396).
1год. VII, брой 6, Варна, юний 1930 г., стр. 2—5).
К. Ш. — „Морскиятъ музей" (сп. Морски сговоръ, год. VII,
брой 6, Варна, юний 1930 г., стр. 27—29).
С. Н. И. — „Изъ чуждитЬ военни флоти" (сп. Морски сго
Морското вълче — (в. Народенъ ратникъ, год. I, брой 6,
воръ, год. VII, бр. 6, Варна, юний 1930 г., стр..35—37).
Варна, 21. VII. 1930 г., стр. 3).
3. В. — „Ьа сопгегепсе йе УМше 5иг Г ехрогШюп йе по$
Марковъ, Д. — „Погледъ къмъ бждещето". — По поводъ
гашпз де 1аЪ1е" (1а Ви1еапе, УШ-ете аппее № 2108,
на Лондонската морска конференция — (е. Народна от
5оНа 9.У1Н. 1930, р. 4).
бран», год. XII, брой 1500, София, 25. VII. 1930 г.,
Труда и храната на моряцитъ — (в. Народенъ ратникъ, год.
стр. 3 и 4).
I, брой 7, Варна, 2. VIII. 1930 г., стр. 2).
Морякъ — „За морската компетентность" (в. Народенъ рат
Фуркаджиевъ, Д. — „Корабоплаването у насъ и балканските
никъ, год. I, брой 7, Варна, 2. VIII. 1930 г., стр. 2).
държави презъ 1929 г." (в. Народенъ ратникъ, год. I,
Маге 1Чедго. — .Новитъ насоки на търговското мореплаване"
брой 7, Варна, 2. VIII. 1930 г., стр. 2).
(в. Народенъ ратникъ, год. I, брой 5, Варна 1ЛП1 1030 г.,
Хумовъ, А. П. — „Чарътъ и даровете на морето" (в. Наро
стр. 3).
денъ ратникъ, год. I, брой 6, Варна, 21. VII. 1930 г., стр. 3).

ПРИХОДО-РЯЗХОДЕНЪ БЮДЖЕТЪ
на главното управително гвло на Българския Народенъ Морски Сговоръ за 1931 г.
(Приетъ на VII редовен^ съборъ, състоялъ се въ гр. Ломъ на 9 и 30 юний, 1930 година).

ПРИХОДЪ

РЯЗХОДЪ

§ Указание на параграфа
1. Членски вносъ '. . . . . . . . . 400,000 лв.
2. Ябонати
6,000 „
3. Реклами ,
. . . 80.000 „
4. Продажба на материали . . .
4,000 „
5. Субсидии и волни пожертвувания 10,000 „
6. Непредвидени и лихви
10,000 „
-7; Екскурзии . .-.*•; . . . . . . . 20,000 „

§ Указание на параграфа
1. За издаване на списанието . . . 250,000 лв.
5,000 „
2. За печатане поз. изложения . . .
8,000 „
3. Библиотека ;
; . . . .
4. Пропаганда и организаторски . . 50,000 „
15,000 „
5. Канцеларски
15,000 „
6. Наемъ на канцеларията
7. Запл. на чинов. и възнаграждение
120,000 „
на членове отъ Г. У. Т
12.ООО „
8. Пазачъ на Музея .
9. КОНКУРСИ . . .. : • . . . . ; . : .

10. Вноски въ фондоветъ: воденъ
спортъ, лътни м. колонии, морски
музей, ч, н. институтъ . . . . .
11. Непредвидени

1О.ООО *.

40,000

„

5,000

„

530.000 лв

530,000 лв.

З а б е л е ж к а 1. Годишните членски вноски се опредълятъ:
За възрастни членове се внасятъ на Г. У. Т. по 100 лвл
.
.
.
За втори членъ се внася на Г. У. Т. по 10 лв;
За учащи се и войници се внасятъ на Г. У. Т. по 90 лв. .
За легионери съ списанието . ; : ; :• . по 90лв., отъ които 10 лв. за фондъ „Воденъ спортъ"
За легионери безъ списанието' , ;, ; .по 10 лв., които изцъло еж за фондъ „ Воденъ спортъ"
З а б е л е ж к а 2. На клоновете се разрешава да събиратъ въ повече отъ предвиденитъ
вноски по забележка първа въ полза- на касата на съответния клонъ.
З а б е л е ж к а 3. Всички приходи и разходи по събирането и отпечатването на реклами се
отнасятъ за сметка на списанието.
З а б е л е ж к а 4. Джебнитъ календарчета за 1932 г. ще се отнасятъ за смътка на списанието
по разходния бюджетъ за 1931 год. и ще се дадатъ като безплатно приложение на списанието.

а)
б)
в)
г)
д)

БЮДЖЕТЪ
на фондовет* при Българския Народенъ Морски Сгогоръ за 1931 год.
1.
2.
3.
4.

Черноморски наученъ институтъ . ^ К ^ С ; ; А
Пътни морски колонии
^; ^ ? г;>_я
Воденъ спортъ
Морски музей

Приходъ
1. По § 10 отъ разходния бюджетъ на Гл. Упр.
Тъло за-1931 год.
2. Вменява се въ дългь на Гл. Упр. Тъло да ре
ализира приходи на фондовете, съгласно
правилниците на сжщитъ фондове.

:~.*,1
<3

Разходъ
1; Разрешава се на Гл. Упр. Тъпо на Б. Н. Мор
ски Сговоръ да прави разходи презъ 1931 г.
съгласно правилницитБ на фондовете.

Гл. Касиеръ на Гл. Упр. Тъло: В." Тонковъ

До нашит* постоянни и случайни сътрудници.
Редакцията на сп. Морски Сговоръ съобщава на СВОИТБ ПОСТОЯННИ И случайни сътруд
ници да иматъ предвйдъ следнитъ нареждания:
1) СтатиитБ и съобщенията да се пишатъ само на едната страна на листа и по възможность съ пишуща машина. Нечетливитъ статии, а сжщо така и тия съ много поправки
и зачерквания, не се преглеждатъ.
2) Статиитв требва да бждатъ кжси и въ никой случай по-дълги отъ 2*/г печатни
страници отъ списанието. ДЪЛГИТЕ статии се оставятъ непрегледани.
3) Ржкописи назадъ не се връщатъвъ никой случай.
4) Редакционниятъ комитетъ не е длъженъ да дава обяснения на сътрудницитъ си,
защо статия не е одобрена, или защо не е пом-встена веднага следъ одобрението й.

Отъ редакцията.
Вс-вка неполучена книжка отъ списанието тр-вбва да се поиска най-късно следъ
получаването на следната. Въ противенъ случай рекламациите се оставятъ безъ
последствие. Списанието излиза ВСЕКИ месецъ, освенъ месецитв Юлий и Лвгусть.

БР. М. & ИЛ. Д

Р. ХР. ЦОНЗЯРОВЪ

СЛИВЕНЪ
ФАБРИКЯ ЗЛ ЧИСТО ВЪЛНЕНИ
Щ Р А Й Х Г А Р Н И
модерни платове, брашови сукна, шаяци,
аби, навуща и жакардови одеала;

Ц В И Р Н О В А Н И
елеггнтни платове;

К

А

М

Г

А

Р

Н

И

луксозни платове.
Телегр. а д р е с ъ : МНРИНКЬОВИ * Телефонъ № 6.

Кжща основана в ъ 1908 година за търговия с ъ
всички видове земледълчески уреди и машини.

Винаги на складъ и най-гольмъ изборъ:
отъ разни обикновени и тракторни плугове ,.ГЛНГАНЬ"
усъвършенствувани дискови грапи оригиналъ „(ЛШИНЪ"
т р и о р и „X Я Й Д V марка
„ОРЕЛЪ"
жетвенни машини обикнов. и сноповързвачки ,, ДИРННГЬ"
Ярмомелки „ Д И Р И Н Г Ъ " ;
трактори . К Е Й С Ъ " и . Д И Р И Н Г Ъ "
и много други машини и уоеди отъ ГОЛБМЪ интересъ
за в с ъ к о м о д е р н о земледълско
стопанство.

10—6

и

ВЯРНЯ, УЛ. „ПРЕСЛЯВСКЯ" № 33

СКЛАДЪ НА ВЪЛНЕНИ ПЛАТОВЕ
ДЪРЖАВНИ ДОСТАВЧИЦИ
Винаги на складъ най-добъръ изборъ отъ ан
глийски и български платове за костюми,
манта, пардесюта, балтони, офицерски трика.
кастори и други.

Цени конкурентни

10—9

Братя Теневи —
склядъ
колониялъ *

ЖЕЛЪЗЯРИЯ

ДЖЯМОВЕ * БЕЗИРЪ И ДР.
Телеграфически а д р е с ъ : ТЕНЕВИ
Телефонъ № 71.
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Андрей Ивановъ & Синове

СНИМКИ отъ МОРЕТО

В Н О С Ъ НА ЖЕЛЕЗАРСКИ,
ТЕХНИЧЕСКИ И ДР. С Т О К И

Яко желаете да имате единъ хубавъ албумъ
съ Ю О най-разнообразни художествено сне
ти и подбрани снимки отъ нашето черномор
ско крайбрежие, обърнете се на адресъ:

Фото »ЕТЮДЪ«
НЯ К. Я. ТЕРЗИСТОЕВЪ — ВЯРНЯ

0

ломъ

Цена само З О О лева
При сжщото ателие се изработватъ художе
ствени снимки и се увеличавагъ стари пор
трети. Ателието разполага съ киноапаратъ и
може да изработва филми отъ какъвто и да
е характеръ.
10—9.
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ъгъ*.ъ ч л е н о в е т * н а Б ъ л г а р с к и я Н а р о д е н ъ Морски С г о в о р ъ !
Н е г Т о ^ в а щ и т ? списанието ще почнатъ да го получаватъ само следъ като издължатъ членската си вноска
за цълата 1930 Г0ДИН Д\
н е п о л у ч а ващи списанието, тръбва да провърятъ въ Управителното тЬло на своя
ВН0С1
Изплатили
Я1шесъ при това непремънно заедно съ съответната вноска, еж изпратени въ
т 0 Ч Н И Я Т Ъ И" "
клонъ, дали
безъ това, естествено. Гл. Упр. Твло не може никому да изпраща списанието.
л т^п Гъ ваомГлавното Управително ТЬло въ Ьарна.
к л о н ъ , а 0 тъ тоя последния - предъ Гл.Упр.Тъло, ако не получатъ
Редовно
издмженит*
™„™Лрвбва
бщатъ
за това съ отворено писмо направо въ Гл. Упр. Тъло на Б.Н.М.С.
д
а
с
ъ
о
нвкои брои о т ъ " и с а р„"°"«й,
6 к а Т 0 заедно съ това съобщатъ точния си и пъленъ адресъ. Изгубената книжка се
И
въ Варна. ул. -Царь °°Р
" ^ б щ и за това въ Г. У. Т. не по-късно следъ получаването следната книжка.
изпраща п°?горно'^™°
а д

н а а р р еса
е

се съобщава своевременно по слиция начинъ, като се прилага и 5 лв. за отпе

чатване на новия
Р ^
б р е 1 ч е най-често книжкигЬ с е губятъ поради нееъобщаване пълния и точенъ
домашенъ адресъ.
уоеждението, дето работи абонатътъ, вевкога тръбва да се разчита на изгубване на
При адресъ, даден ъ
^ о м а ш н и я т ъ адресъ е за предпочитане.
книжки отъ списанието Винаги пдомашниятъ
дР
д ^ ^
^ Т-*»ЛО н а В . Н . М . С .
у

С Ъ Д Ъ В Ж Я Н И Е : ] ) Д-ръ Я. Ярнаудовъ — Ломскиятъ съборъ на Българския Народенъ Морски Сговоръ; 2) Нлиса Мюлеръ Нойворфъ — Съ Българския Народенъ Морски Сговоръ въ
Ломъ; 3) й-въ — Първиятъ почетенъ членъ на Пловдивския клонъ; 4) Франция за резултата на Лон
донската морска конференция; 5) П. Я. Шишковъ — Морска дисциплина— разказъ; 6) Морски споргь —
Сава Н. Ивановъ — Резултатите оть състезанията на спортнит-Ь легиони при Българския Народенъ
Морски Сговоръ, състояли се въ гр. Ломъ; - 7) Официаленъ ОГД-БЛЪ — Дейна програма на Българския
Народенъ Морски Сговоръ, за петилетието 1930—1935 г., приета отъ VII редовенъ съборъ на Б. Н. М. С,
въ Ломъ на 11 юний 1930 год., 8) Морски новини; 9) Морски книгописъ.

С Е Д М И Ч Н О С П И С А Н И Е ЗА КУЛТУРА, Х У Д О Ж Е С Т В О , Л И Т Е Р А Т У Р А И, НАУКА.
Одобрено и препоржчано оть М-вото на Просвътата съ окржжно № 3507 отъ 11 февруарий 1929 г. и оть Върховния
читалищенъ съюзъ съ протоколъ № 9 отъ 18 ноемврий1928 г. за всички у-ща, общински, градски и селски библиотеки.

НИВЯ е единственото списание съ най-богато и разнообразно съдържание, въ което участвуватъ като сътрудници първи наши писатели, професори, публицисти и професионалисти въ областьта
на своята материя.
НИВЯ застжпва всички отдъли обективно, достжпно, съ данни отъ най-авторитетни източници.
Така въ „Нива" последователно еж били застжпени ОТД-ЪЛИГБ : астрономия, авиатика, архи
тектура, археология, биология, биография на видни и велики хора, география, геология, палеонто
логия, земледълие, стопанство, нови открития, описания на дивни и далечни страни, литература, ху
дожество, театъръ, кино, спортъ и всички най-нови събития на деня — придружени съ снимки, кар
тини, скици и карикатури.
Списанието, което излиза II година и завършва скоро своето първо полугодие, се радва на
подкрепа въ обществото, а появилите се напоследъкъ критики го сочатъ за единственото сериозно
илюстровано списание, което бързо се налага, за да стане необходимо за всЬко семейство.
НИВЯ излиза въ 16 страници на хубава книга, съ много снимки. Издание на „Книпеграфъ",
неговото редовно излизане е напълно гарантирано.
НИВЯ, която излиза редовно всека седмица, дава годишно точно 52 книжки или 832 стра
ници — голяма обемна книга, която подвързана е най-ценното съкровище за всЬка домашна и
обществена библиотека.
Ония, които си купуватъ списанието чрезъ вестникопродавачитъ, заплащатъ вевка книжка
по 5 лева.
А ето облагите на ония, които еж станали и желаятъ да станатъ абонати:
„Нива" годишно дава по нЪколко ценни премии въ произведения на наши автори, най-лук
созно издадени, репродукции отъ картини на наши художници, географски карти, илюстровани ал
буми, атлази, алманаси и пр.
Втората година „Нива" продължава да дава на всички свои новозаписали се абонати след
ните безплатни премии:
„Еленово Царство" — драматическа легенда отъ талантливия български писатель Георги
Райчевъ, издадена най-луксозно съ цветни илюстрации оть проф. Ст. Баджовъ, която отделно за неабонати струва 50 лева.
Географска картинна карта на България отъ известния картографъ Д. Панчевъ, одобрена
отъ Министерството на народното просвещение съ № 489 отъ 31. 1. 1924 г.
Третата премия — за второто полугодие.
Тритъ премии, които струвать около 150 лева, правятъ списанието „Нива" за неговите або
нати действително най-евтиното у насъ.

щш

Записванията на сп.; „Нива", съ получаване веднага на първите две излезли вече премии,
продължава.
>
Всички ония, които желаятъ, могатъ да се запишать за II годишнина на „Нива" за б месеци
— 100 лева или за година 200 лева предплатени.
Всичко се изпраща на адресъ: сп. „НИВЯ", София.
'.
Редакцията и администрацията на „Нива".се помещаватъ на ул. Графъ Йгнатиевъ 11, София.
Телефонъ 3655.

