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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.

СПЕЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗА ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
РЕЗЕРВУАРИ И Е Л Е К Т Р О Ж Е Н Н И ЗАВАРКИ

Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени
1
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Произвежда първокачествени памучни прежди
Най-голвма 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 в

Предпочитайте Оългарското производства!
ТЪРСЕТЕ ПРЕЖДИТЕ ДДРЬ БОРИСЪ"
Продажби чрезъ генералните представители: Сузннъ и С-ие А. Д., София - Варна
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бУгарсно двенло

ДАВАТЪ

МШНДЗДХДРЬ
КОНСУМИРЯЙТЕ Я ПОВЕЧЕ, ЗЯЩОТО ОТЪ НЕЯ
СЯМО ПОЛЗЯ ИМЯ, Я ВРЕДЯ НИКЛКВЯ!
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БУРГАСКА БАНКА
БЕЗИМЕННО ЛКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Ц Е Н Т Р А Л А БУРГАСТ»
}

КЛПИТЛЛЪ: 10,000,000 ЛЕВЛ. — РЕЗЕРВИ 1,500,000 ЛЕВЛ.
Телегр. адресъ: „МЕРКУРЪ"

Телефонъ № 63

Сконтира разни ефекти и търговски записи.
Извършва платежи и събирания за сметка на трети лица.
Приема влогове по 8°|0 безъ срокъ и срочни по спора
зумение.
:
Особени изгодни условия за Спестовни и Детски влогове.
Приема суми на лихвени и безлихвени смътки..
Открива смътки срещу лична гаранция, залогъ на по
лици и ипотеки.

Чрйшовагаь на Централна бавна на БмгаошнтЪ Прошиалнн Банни »

Ш
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До нашит* постоянни и случайни сътрудници.
'
' Редакцията на сп. Морски Сговоръ съобщава наГ своитъ постоянни и случайни сътруд
ници да иматъ предвйдъ следнитЪ нареждания:
1) СтатийгБ 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
й зачерквания, не се преглеждатъ.
,
\
\
2) Статиитв трЪбва да бждатъ кжси й въ никой случай пр-дълги отъ 21/* печатни
страници отъ списанието. ДЪЛГИТЕ статии се оставятъ непрегледани.
3) Ржкописи назадъ не се връщатъ въ никой случай.
и
4) Редакционниятъ комитетъ не е длъженъ да дава - обяснения на сътрудницитъ си,
защо статия не е одобрена, или защо не е помъстена веднага следъ одобрението й.

"

^

Отъ редакцията.

СНИМКИ отъ МОРЕТО

САПУНЯ

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

Фото »ЕТЮДЪ«
НН К. Н. ТЕРЗИСТОЕВЪ — ВЯРНН

Цена само З О О лева
При сжщото ателие се изработватъ художе
ствени снимки и се увеличаватъ стари пор
трети. Ателието разполага сь" киноапаратъ и
може да изработва филми отъ какъвто и да
е характеръ.

ПЕРЕ НЙИ ДОБРЕ
изяпязвя Б&ЛЬОТО.

10—10
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КЪМЪ ЯБОНДТИТБ

Заедно съ настоящия брой отъ списанието се изпраща
безплатно на абонатитЪ традиционното джобно календарче на Българския Народенъ Морски Сговоръ за 1931 г.

Ц
ЯМБОЛЪ

СТЪКЛА РИЯ
и

КИНКАЛЕРИЯ
НА

ЕДРО

Извършва всвкакви морски експер
тизи за см-Ьтка на В (I К Е А (1
V Е К I Т Я 5 и за с в о я смътка
Доставя най-доброкачествени, материали уреди и апа
рати за нуждитв на корабите и корабоплаването.

-ПР0Д1ЖБА 1 1 1 0 1 1 1 П И К0РЙ6Н
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 бъжанцит*, Риболовното училище, Районното инже
нерство ' по водит*, частни рибари, лодкари и лр.

ЦЕНИ ФАБРИЧНИ
Упжтвания и съвети при съставяне на поеини усло
вия, девизи и пр. Контрола и поправка на стари
такива по правилата на б ю р о
Веритась.

Ф
2—2
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ОТКРИВЛ СЕ ПОДПИСКА
Зя осмптп годишнина ня ИЛЮСТРОВЯНОТО СПИСЯНИЕ

сговоть

МОРСКИ

ОРГАНЪ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ

ГОДИШЕНЪЯБОНЯМЕНТЪ:3аБългария 150 лв., за странство 200 лв.. Отдкпенъ брой
20 лв.. На членовегв отъ Бълг. Нар. Мор.* Сговоръ, които еж издължили член.
скигк вноски за 1931 г. списанието се изпраща безплатно! На останалигв спи
санието се изпраща следъ предварително платенъ абонаментъ.
ТЯКСИ ЗЯ РЕКЛЯМИ: За еднократна публикация на реклами се взема следната такса:
На ц-вла страница 800 лв.; на '/г страница 450 лв.; на У*,страница 250 лв. ;и на
л
к страница 150 лв. За повече отъ две публикации се прави 5% отстткпка, а за
повече отъ 5 публикации се прави 10% отстжпка. За повече отъ! 10-публикации
такси по особено споразумение. За художествена реклама, се,, заплаща добавъчно
къмъ цената на рекламата — изработката на рисунката и клишето. За тия, които
заплатятъ десетократна реклама, художественото й , изработване и клиширането
й е за сметка на редакцията^ На събирачигв на реклами се дава 10 до 20% отъ
събраната сума. Всички печалби отъ рекламитЬ отиватъ изключително за
подобение на списанието.
,,-, >
ХОНОРЯРИ: На сътрудницйтв си за одобрени и отпечатани творби, редакцията заплаща
... следния хонораръ: ' ' > ;\
^'^.'" ^'' ' •:• -•• ••'' ''1 • '• - •
'.^'••{:\--'^1
За оригинална статия на страница . ; ; . . . . . .
. . . 200 лв.
. За комплективна статия на страница : . . . •'. '. ... . . . . . 180 лв. .
За преводна статия на страница . , . . . . . . . . . ; . 160 лв.
•••* За откжелечни преводи, извадки, съобщения и др. ла страница . . 1 4 0 лв.
За стихове на редъ ..-•. . . . . ••/. • • .... • • *• отъ 3 до 4 лв.
•'•;,:','• За, музикална композиция отпечатана на 1 страница . . отъ 200 до 300 лв.
/ З а оригинални картини, на квадратенъ сантиметъръ . ', . . .
1 лв.
'•'., г. ;3а оригинални рисунки на квадратенъ сантиметъръ . . . . . 0'80 лв. ;
,3а оригинални чертежи на квадратенъ саятиметъръ . . . ,'"/.• 0*60 лв.
'.*••••. За заимствувани. добре подбрани чертежи на кв. см. . . . . . 0"40 лв.
За фотографически снимки на квадратенъ сантиметъръ . . . . 0"30 лв.
I

ВСИЧКО, КОЕТО СЕ ОТНЯСЯ ДО СПИСЯНИЕТО
ДЯ СЕ ИЗПРЯЩЯНЯ ЯДРЕСЪ: '•

;

БЪЛГЯРСКИ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
КНИЖОВНО ПРОСВЪТЕНЪ ОТДЪЛЪ
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ОРГПНЪИГ\Ь

СГОВОРЪ

ГОДИШЕНЪ ПБОННМЕНТЪ:
Г О Д И Н А VII. БРОЙ 1 0 .

ВАРНА, декември* 1930 ШД.

За България и за чужбина - 200 лева

УРЕЖДП К Н И Ж О В Н О - П Р О С В Ъ Т Н И Я О Т Д Ъ Л Ъ
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ЦАРИЦА ИОАННА.

ЦАРЬ Б О Р И С Ъ III.

СТРЛНИЦЯ 2

МОРСКИ СГОВОРЪ

ГОД. VII. БР. 10

Сава Н. Ивановъ

ЦЯРСКЯТЯ

СВЯТБЯ

станище Бриндизи, за да вземе и отведе въ Бълга
рия височайшите |м1ладоженци веднага следъ сват
бата имъ.
Въ вторникъ на 21 октомврий къмъ 6 часа су
триньта „Царь Фердинандъ" отдаде котва за половинъ часъ при входа на Боофора (Бююкъ-дере) и
следъ изпълнение на формалностигв продължи
пжтя си на югъ. Навлизайки къмъ объдъ въ Мра
морното море, параходътъ спре за моментъ надъ
местото, кждето миналата година потъна парахо
дътъ „Варна", за да отдаде почить на славно загина
лите български моряци. Презъ нощьта параходътъ
„Царь Фердинандъ" щремина Дарданелския проливъ и въ сръда сутриньта на 22 октомврий на
влезе въ спокойните води на Бгейско море. Сжщия день вечерьта между 9 и 11 часа премина
празъ Коринтския каналъ и яавлъзе въ Ианическото море. Презъ целия день — четвъртъкъ — на
23 октомврий параходътъ пжтува презъ Ионичедаото и Адриатическото море. Въ иетъкъ ма 24
октомврий, въ 8 часа сутриньта, при малко дъж
довно враме, „Царь Фердинандъ" 'Отдаде котва въ
пристанището на Бриндизи. Скоро се яви единъ
военанъкатеръ, който въведе парахода въ втория
— вжтрешния — басейнъ на пристанището, кждето
бъха на котва единъ италиянски кръстосвачъ, три
ескадрени миноносеца и единъ миноносецъ. Парахо
дътъ „ Царь Ферди
нандъ" застана на
вързала при кейо
вата стена срещу
гарата, кждето тръбваше да пристигнатъ Тъхни Вели
чества. Остатъкътъ.
отъ този день бе
използуванъ за
привършване на
приготовленията по
посрещането на ви
сочайшите младо
женци и въ взаим
пребоядисанъ
в ъ Излизането на парахода .Царь Фердинандъ
отъ Варненското пристанище на 20. X- ни визити между
бела боя, наново
1930 г., за да отпжтува за Бриндизи. — Фото „Етюдъ" на К. А. Терзистоевъ,
офицеритъ отъ па
тапициранъ и раз
рахода „Ц. Ферди
кошно декориранъ, при наблюдението и ръковод
нандъ" и военнигЬ и граждански италиянски власти.
ството на Н. Ц. В. Принцъ Кирилъ и «апитанъ
Едновременно съ пристигането на парахода „Царь
II рангъ о. з. Ив. Вариклечковъ и при близкото
Фердинандъ" въ Бриндизи, италиянцигЬ усилиха
участие ш Морската полицейска служба. Морската
работата по започнатите приготовления за височай
учебна часть и управата на параходното д-во. За
шето посрещане.
този кратъкъ срокъ, благодарение на денонощната
Сжбота, 25 октомврий — деня на сватбата
усилена работа на' българсмигЬ моряци, заели се
на Н. В. Царь Борисъ III съ Н. Кр. В. Прин
присърдце да създадатъ една подходяща обстанов
цеса Джиована Савойска — бтлпе официаленъ
ка за пжтуването на българската царица отъ Ита
праздникъ за италиянцитъч Всички военни и тър
лия до България, параходътъ „Царь Фердинандъ"
говски кораби въ пристаиището бъха равциътени
се преобрази въ една царска яхта. Още преди за
празднично съ сигнални флагове. Сутриньта, при
минаването, на парахода бъ командированъ единъ
повдигането на кърмовитъ знамена, италиянскигв
взводъ моряци, начело съ мичманъ II рангъ о. з.
военни кораби дадоха салютъ отъ по 21 изстрела.
Рашеевъ, за почетенъ караулъ при бждещитъ ви
Презъ деня музиката на Морска учебна часть свири
сочайши пжтници и музиката на Морска учебна
въ продължение на два часа въ градината при .
часть. Подъ звуковете на „Шуми Марица", бълиятъ
пристанището. Вечерьта офицерите отъ италиянкато лебедъ параходъ се отдели отъ кейовата
скитъ военни кораби бъха устроили балъ въ клуба
стена, излезе отъ пристанището, изпратенъ и обна журналистите.. Между поканените бъха и офи
сипанъ съ благопожелания отъ насъбралия се мноцерите отъ парахода „Царь Фердинандъ". Отъ
гохиляденъ народъ и те насочи къмъ Босфора.
развилите се % разговори пролича, че италиян
„Царь Фердинандъ" отиваше въ италиянското при
скигв офицери еж останали съ отлични ипечатле-

Мнопоочакваната царока сватба стана. Цъяокупяиятъ 'български народъ отдаде заслужена пючить и уважение на височайшите младоженци. По
тази паводъ много се писа. Нашиятъ и чуждиятъ
печатъ дадоха достатъчно подробности, както за
сватбената -церемония *въ Италия и въ България,
така и за голъмата радость и еншусиазъмъ яа двата
сродили се народа. Ние нъма да преповтаряме това,
едно — защото всичко това е всеизвестно и друго
—• защото и ние, както и ц-Ьлата преса, не бихме
могли да опишемъ напълно действително неопи
суемата радость «а нашия народъ по 'случай висо
чайшето бракосъчетание на Тъхни Величества
Царь Борисъ III и Царица Йоана.
Ние искаме само да обърнемъ вниманието на
нашитъ ^читатели къмъ [морската (страна ма 1в,ъпраса при царската сватба и да отбележимъ единъ
много характеренъ за възраждащата се в,ъ мор
ско отношение България фактъ. Негово Величе
ство Царь Борисъ III — Върховниятъ покровитель
на Българския Народенъ Морски Сгаворъ—• по
жела да доведе своята ангустейша съпруга въ Бъл
гария съ 'скромните средства на нашето корабо
плаване, подъ сънката на националното знаме. Тюй
предпочете предъ сухоземния и въздушния пжть
— морския, съ което за лишенъ пжть подчерта
значението на мо'
рето и вниманието,
което българскиятъ народъ треб
ва да му отдава.
Въ понедълникъ,
на 20. октомврий
т.
г., къмъ 4 х1г часа
следъ обЪдъ пара
ходътъ отъ Бълг.
Търг. Параходно
Д-во „Царь Фер
динандъ" напусна
Варненското при
станище. Предва
рително въ двунеделенъ срокъ, той
бе ремонтиранъ,

ГОД. VII. БР. 10!

МОРСКИ СГОВОРЪ

; СТРДНИЦЛ 3

Посрещането на Височайшите младоженци на пристанищната гара въ Бриндизи, въ недъля на 26. X. 1930 год.
Фот. Панайотовъ.

. ния отъ дисциплината, реда и чистотата "на пара
хода „Царь Фердинандъ". 'Особено ТБ еж се въз
хищавали отъ бодростъта и пъргавинзта на •на
шите моряци.
На другия день, неделя, 26 октомврий, се очак
ваше да пристигнат» въ Бриндизи височайшите
младоженци. Сутриньта въ 7 часа пристигна съ специаленъ тренъ италиянскиятъ престолонаследник!,.
Н. Кр. В. Умберто, поздравенъ съ по 21 изстрела
отъ военнитЬ кораби въ пристанището. Въ 7 часа
и 40 минути, съ другъ слециалегаъ влакъ пристиг
наха височайшите младоженци Н. В. Царь Борисъ
III ,и Н. В. Царица Йоана, посрещнати на гарата
отъ Н. Кр. В; Италиянския престолонаследникъ
и приветствувани съ съответните салюти отъ.
военните кораби. Негово Величество Царь Бо
рисъ III поздрави почетната рота и шюйскигЬ оть
гарнизона и заедно съ Нейно Величество Царица
Йоана се опжги по поюлаиитъ и обсипани съ цвътя
килими за блмзкостоящия параходъ „Царь Ферди
нандъ". Н. В. Царь Борисъ влезе нръвъ въ парахода, лоаледванъ отъ Н. В. Царица Йоана, Н. Кр.
В. италиянския престолонаследникъ Умберто, ви
сочайшата му съпруга Н: Кр. В. принцеса Мария
Жозе и сестрата, на машата царица Н. Ц. В. Хеоенската принцеса Мафилда. Височайшите гости бЪха
посрещнати «а парахода отъ калитаиъ II рнгъ о. з.
Ив. Вариклечковъ, почетния караулъ и екипажа
на кораба при звуковете на „Шу(м|и Марица". Следъ
кратка, мила и трогателна раздъла на височайшите;
младоженци съ ШОИГБ близки,въ 10 часа и 15 ми
нути параходътъ „Царь Фердинандъ" отблъсна отъ
кейовата стена и напусна пристанището при хубавъ слънчевъ день. Въ пристанището ее бъше
1събра1лъ мкогохиляденъ гародъ, дошелъ да из
прати и изкаже чрезъ възторжени овации почитьта
си къмъ своята височайша любимка, която като
царица заминаваше • за България. Заедно съ пара
хода „Царь Фердинандъ" се снеха отъ вързала
и назначените-за придружаване италиянски военни
кораби — единъ кръстоавачъ « три вскадрени миноносеца — « последваха кораба на височайшите
младоженци. Отъ въздуха придружаваха бълия
сватбенъ корабъ едно ято италиянски водохвърчила.
Въпреки хубавия слънчевъ день, морето беше
много развълнувано. Щамъ параходътъ „Царь
Фердинандъ" излъзе отъ вънкашния басейнъ на

пристанището въ открито море, започна силно да
се клати. Тъхни Величества беха на капитанския
мостъ и останаха тамъ, докогато можеше да се
вижда Бриндизи. Придружаващите кораби заемаха
различни строеве около парахода „Царь Ферди
нандъ", като презъ всичкото време приветствуваха
височайшите младоженци по италиянски и бъл
гарски-съ „ея" и „ура".
Вътърътъ започна постепенно да се усилва и
къмъ 2 часа следъ объдъ достигна значителна скорость. Вследствие на развилото се още по-голгЬмо
вълнение, Н. В. Царьтъ благодари на придружава
щите го кораби и ги освободи отъ задължението
да го следватъ. Тъ обаче бъха настойчиви « не
мяха желание да изпушатъ отъ очи бъ\лия .сват
бенъ корабъ. Стана нужда Н. В. Царь Борисъ III
да благодари повторно на игалиянскигв военни
кораби за конвойната имъ служба и да имъ запо
вяда да се върнагь обратно. Едвзмъ къмъ 5 часа
следъ обЯдъ италиянскиятъ придружаващъ отрядъ изпрати последенъ ноздравъ на височайшата
двойка т гое обратенъ куреъ. Вт>тьрътъ продъл
жаваше да се усилва, а вълнението ставаше непо
носимо. Наложи се, привечерь къмъ 7 часа, „Царь
Фердинандъ" да застане на котва задъ прикри
тието на островъ Фано (Адриатическото море).
Нощьта премина сравнително спокойно, на котва
при подветрената страна на острова.
Въ понедЬлникъ, на 27 октомврий, въ 7 часа
сутриньта, параходътъ „Царь Фердинандъ" се сне
отъ котва и продължи пжтя си по ВОДИТЕ на все
още развълнуваното море. Целия день кбрабътъ
на Височайшите младоженци танцуваше върху
вълните на Ионическото море. Привечерь, къмъ
8 часа той отдаде котва задъ островъ Кефалоиия.
Въ вторникъ, на 28 октомврий сутриньта, много
рано, въ 4 часа, параходътъ „Царь Фердинандъ"
вдигна котвата си и се опжти къмъ Коринтския
каналъ, при сравнително по-спокойно море. Въ 3
часа следъ объдъ параходътъ беше предъ Коринт
ския каналъ, кждето спре за моментъ, докато дойде
влекачъгь за да го преведе, презъ канала. Тукъ се
представиха на Тъхни Величества Директорътъ на
канала, Българскиятъ пълномощенъ: министъръ
отъ' Атина и представителя на Българското Тър
говско Параходно д-во г. Сребровъ. Входъгь и изходътъ на канала беха разцветени по случая съ сиг
нални знамена. По стекитЪ на канала и по '.мюста
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Къмъ 11 часа сутриньта параходътъ наближа
ваше българските брътове. Въ Н 1 ^ часа, тъкмо
при турско-българската граница, параходътъ „Царь
Фердинандъ" бъше поерещнатъ отъ българашгЬ
полицейски кораби „Дръзки", „Строги" и „Смели".
Наближавайки къмъ парахода, корабите привет
ствуваха височайшите младоженци съ по 21 из
стрели, обиколиха „Царь Фердинандъ", бт>ха по
здравени отъ Н. В. Царя и съ мощното българско
„ура" застанаха въ строй фронтъ
задъ него. Параходътъ „Царь Фер
динандъ „ се движеше близко по
край българския брегъ, който бе
ше почернелъ отъ стеклото се отдалечъ крайбрежното население,
дошло да поздрави своите лю
бими Царь и Царица. Всички лод
ки отъ крайбрежието беха изл-Ьзли въ морето и се движеха къмъ
кораба на височайшата двойка,
приветствувайки съ нескончаемо
„ура" пристигането й' въ българ
ски води.
Къмъ 27г часа следъ обедъ
параходътъ „Царь Фердинандъ"
беше на траверзъ на Царската
р%ка (Ропотамосъ). Тукъ той спръ
за моментъ. Н. В. Царьтъ благо
воли да извика на кораба си старшитъ началници отъ полицейските
кораби: Началника на морската и
речна полицейска служба и морски
училища капитанъ I р. о. з. Сава
Стефановъ, Началника на морска
та полицейска служба капитанъ I
р. о. з. Димитъръ Фичевъ и На
чалникъ отряда капитанъ II р. о.
з. Тодоръ Тодоровъ. Веднага съ
пристигането си тЬ беха предста
вени отъ Н. В. Царя на Н. В. ЦатЪхни величества Царь Борисъ ш и Царица рица Иоанна. Следъ кратъкъ раз
Иоанна на парахода .ЦарьФердинандъ" въ Ко-говоръ Началникъ отряда кап II
ринтския каналъна.28. х. 1930 г.
р. 0 . з. Тодоровъ се завърна, за
. Фот. Панаяотовъ д а поеме пакъ командуването на от-

имаше 'множество любопитни гърци, дошли да посрещнатъ височайшата двойка. Следъ излизането
на „Царь Фердинандъ" отъ канала, той продължи
•пжтушнегоо. ай самостоятелно презъ Егейското
море за къмъ Дарданелитъч Времето б-Ьше хубаво,
морето спокойно. Цъчшя день и цъчлата нощь тараходътъ пжтува презъ Егейското море и на другия
день — среда, къмъ 2 часа следъ обедъ — навлезе
въ ДарданелитЬ. Продължилъ пжтя ш безъ пре
късване, привечерь „Царь Ферди
нандъ" навлизаше въ Мраморното
море. Минавайки край Булаирскитъ позиции, Н. В. Царьтъ държа
кратка прочувствена речь предъ
екипажа на парахода за славното
минало на българския народъ и
армия и надеждите за сжщо та
кова славно бждеще. Презъ нощь^..
та параходътъ пореше водите на
Мраморното море. Къмъ 4 часа
сутриньта въ четвъртъкъ, на 30
октомврий „Царь Фердинандъ"
минаваше покрай Златния рогъ,
кждето бЪха на котва турскигЬ
военни кораби, осветени феерически съ електрически крушки по
случая. Безъ да спира „Царь Фер
динандъ" продължи пжтя си презъ
Босфора. Турските военни кораби
отначало неможаха да го забележатъ. Скоро, обаче, гЬ разбраха,
че българскиятъ сватбенъ корабъ
току-що е миналъ. Една турска
канонерска лодка даде салютъ
отъ 21 изстрели и придружи ко
раба презъ Босфора до навлиза
нето му въ Черно море.

б&^З

Сжщия день — четвъртъкъ, 30
окт. — къмъ 7 ч. сутриньта, пара
ходътъ „Царь Фердинандъ" при
отлично време и тихо море, излезе въ водите на родното Черно
море. Всички почувствуваха близостьта на родината.

Т\3тГЬ 0П С о з о п о л с к о т о пристанище рибарски лодки, които посрещнаха въ морето парахода
.Царь Фердинандъ и възторжено приветствуваха ВисочайшигЬ младоженци. 30. X. 1930 год.
Фот. Фичевъ.
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ряда си, а кап. I р. о. з. Стефановъ и кап. I р. о. з.
Фмчавъ останаха на парахода „Царь Фердииаздъ"
при Тъхтаи Величества. Бълиятъ сватбенъ корабъ
на височайшата двойка и придружаващиятъ го
отрядъ полицейски кораби продължиха пжтя ой
къмъ Бургайкотю пристанище.
'
Минавайки къмъ 4 часа следъ обедъ покрай
Созополъ, височайшиятъ корабъ бе пресрещнатъ
и заобиколенъ отъ «злъзлитъ отъ Соаополското
пристанище въ строй всички рибарски ветроходи
и лодки, чиито екипажи бурно акламираха техни
Величества Царя и Царицата съ продължтелно и
мощно „ура". Тази големя рибарска ескадра, съ
стояща се отъ около 50 единици, съпроводи парахода докато можеше да се движи съ него. Карти
ната бъше тържествена, мида, трогателна и невиж
дана досега при нашите брегове. Българското
Черноморско прибръжно население първо засвидетелствуаа шлъодата обичь и почить ад българ
ския «ародъ къмъ своит-Ь Царь и Царица. Оть
друга страна, то даде възможность на Н. В. Царица
Йоана да прйдотгадае какъвъ възторженъ приемъ
й се готви въ новото й отечество — България.
Привечерь къмъ 5 часа, параходътъ „Царь
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Фердинандъ" наближаваше крайния нунктъ на
своето пяпуване — Бургасъ. Всички моторни лодки
отъ Бургаското пристанище бъха излезли къмъ
островъ „Св. Анастасия", за да посрещнатъ пара
хода и да го придружат» до пристанището. Вълноломътъ беше почернелъ отъ народъ, който въз
торжено лриветствуваше Височайшите младоженци
съ непрек?йсващо се и оглушително „ура". Всички
кораби отъ пристанището аъ продължение на V* '••
свиреха съ свомтъ свирки за поздравъ и привет
ствие. Пристанището бъше отлично декорирано и
разцветено. Многохилядниятъ народъ, когото но
можаха да удържатъ соешшгЬ кордони, буквално
изпълни неговата плащь и съ викане „ура" и „Да
живее" подъ звуковете на „Шуми Марица" посре
щаше височайшия белъ сватбенъ параходъ.
Всредъ непрекгксващото се мощно българско „ура",
при звуковете на националния химнъ, посрещнати
отъ Н. Ц. В. Принцъ Кирилъ, Н. Ц. В. Принцеса
Еадокия и официалните духовни, военни м граж
дански власти, Техни Величества Царь Борисъ Ш
и Царица Йоана, следъ като благодариха та еки
пажа на кораба за отличната-му служба, бодри, несели и щастливи, етжгтоха «а българска земя.
Варна, 8. XI. 1930 година.

ОТПРПЗДНУВЯНЕ НЯ ЦЯРСКЯТЯ СВЯТБЯ НЯ ДУНЯВЯ ПРИ РУСЕ НЯ 31. X. 1930 ГОДИНЯ
ОТЪ ДУНЯВСКЯТЯ ПОЛИЦЕЙСКЯ СЛУЖБЯ.

1 СтаршитБ началници отъ гарнизона на кораба отъ Дунавската полицейска служба „Черноморецъ"; ?. Корабътъ „Черномо* .
.
рецъ" преди салюта ; 3. и 4. Корабътъ „Черноморецъ" пъ време на салюта.
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Г. Славяновъ

Н. В. ЦЯРЬ БОРИСЪ 111 КЯТО ВЪРХОВЕНЪ ПОКРОВИТЕЛЬ НЯ БЪЛГЛРСКИЯ
НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
се пробужда и скоро ще потърси широкигг. про
Съвсемъ не случайно е идването на Царската
стори на морето и океана, за да догони а се поддвойка отъ Италия по море, нито пъкъ причините
равни съ всички културни народи на земята? И нанза това еж удобствата въ пътуването, напротивъ
сетне, не можемъ ли да се гордг.емъ, че И. Неливисочайшите младоженци доброволно се подло
чество по единъ тъй тържестнент. начшп, подчер
жиха на едно продължително и доста уморително,
тава, че Той е първиятъ покровител!, и най-внеокнпри това, поради лошото море, — на моменти
ятъ 'ноентель на морската ндеп т . България!
твърде неприятно пжтуване. Но, като истински моСледъ тоя красноречива жестъ на нашия люрякъ, който обича морето, а още повече като Дърбимъ Царь, необходимо ли е да се доказва, че
жавенъ Глава, който обича своята родина, въ ра
Той е взелъ подъ Свое покровителство и органи
достния исторически моментъ, преживенъ отъ
зацията на Българския Народен!» Морски Сговор!..
българския народъ, В. Величество поиска да обър
която си е поставила за крайна цель с.у.шата бълне погледите и да прикове вниманието на всички
грска морска идея, чиито лръвъ създатель и истин
българи къмъ морето. Той като че ли искаше висо
ски ноентель е самъ Той? Не за да доказвам*
ко и ясно да каже и нагледно Да покаже на недо
една позната истина, а само Да отбележа нЬкои отъ
верчивия българинъ, че има единъ голъмъ, великъ,
външните изрази на искре
свободенъ и независимъ пжть,
ната и пълна съ дълбокъ емнкойто стои на разположение
- - .,. . - . о у ;•
сълъ привързаность на на
на малката България и който '
,. *
„/--'•
шия Царь къмъ младото ни
свързвайки я преко съ целъ
. морско дело, где припомня
свътъ, дава. й възможность
,
,-. ,
тукъ нъколко отъ проявнтт»
да диша свободно и да се
на Царското внимание къмъ
чувствува самостоятелна и
Българския На род енъ Морски
независеща отъ никого дър
Сговоръ.
жава. Н. Величество не пре
Въ доклада на Главното
коси ничия чужда територияуправително тъло на Б.Н.М.
С. до втория редовенъ съи макаръ да е закрилянъ отъ
боръ на организацията, напрамеждународните закони и
венъ на 28 авгусп. 1925 г.
обичаи, той не пожела да се
въ гр. Русе, между другото
възползува отъ услугите и
четемъ: „Още отъ младежки
благоразположението наблизте си години Негово Вели
ки и далечни съседи. Той
чество се възпитаваше въ
още съ напущането на италюбовь къмъ морето и него
лиянската земя веднага стжвите брегове, — оше тогава
пи на българска територия
Той бт.шс страстенъ морякъ
и предпочете да се движи
и още оп, тогава Той се
подъ синката на българския
научи да цеви значението на
трицветъ, отколкото да из
морето за иасъ бьлгарнтт..
ползува правото си на ексСтанзл!. Дт.ржапент. Глава
териториалность, за да мине
»ъ своята родина. Негово Ве
презъ чужди земи. Не иска
личество С1. еднаква .нобош.
ше ли съ това Н. Величе
се възхищаваше оп. гордия
ство да ни стресне и да ни
нашъ Балканъ и отъ без
посочи, отъ кжде требва да
крайното ширине на българ
очакваме изгрева на нашата
ското Черно море н служей
стопанска и национална неки на своя народъ, Той на
зависимость, въпреки нало
сочи грижите и старанията
жените отъ мирните дого
си, както къмъ Балкана, тъй
вори окови и въпреки неи къмъ морето. Царьтъ на
скриванигв
скриваните попълзновения на
^ ^ ^
^ - ^ кискаше да виже^ат^нТнскаше . Й К - & ^ Ь » " - - » " К =
дисвЕя народъ ивътретото
оГтГна българите да ни мостг ш ^ ^ ^ к о р ^ Ж X. 1930 год.
си царство окончателно отФот.
хвърленъ отъ морето, за"
___ въпреки
„™ шч-Ьк-и всичко
ВСИЧКО
сЬпт Панайотов*,
Пан
каже,че
душенъ
и с м а з а н ъ отъ
ние можемъ свободно и
п
е
чуждото
—
макаръ
само
културно
и икономи
гордо да гледаме
Р ^
седиичениемоческо робство. Знаейки отъ историята на далеч
главигв на нашигв непримирими съ еди
^ ^
жемъ да счупимъ позорни^ окови
^жмъ
ното и близко минало, какъ жестоко си.отмъща
т-вхното благоразположение, *™
ваше' морето на българите за пшюто пренебре
направ0 и
жение къмъ него; разбирайки отлично, че страш
да се свържемъ, културно
и
с
.
м ' » « — " к о й тт о н„ародъ
ародъ поже
безъ ничие поср^Дничествс» »
малка дър.
ната морска стихия не само престава да б.-иде врягъ
лаемъисъкоятоидабилове^^ ^ Царь Бо.
на тогова, който я опознае, обикне и се научи да я
жава на земното ^ У . 0 ' П бълГ арската история, да
владее, но тя става и неговъ най-голЬмъ благодерисъ III, за пръвъ пжть^въом и
ржк0 водени Я
т е 1 ь _1 Той насочи погледите си и къмъ тая за
каже на ц*лъ св*хь, че « « « г
п о 0 е ч е д а се
бравена и пренебрегната въ миналото область на
отъ Него б^гарски народъ не
^
^ ^
свива на малкото парченце су
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националния ни животъ; Негово Величество ста
на първия носитель на българската морска идея.
Съ появяването на Българския Народенъ Мор
ски Сговоръ, Негово Величество веднага оцени по
достойнство, задачите и далата на младата орга
низация и отъ тоя моментъ следеше и следи съ
жив-ъ интересъ развитието и успъхигв на вечната
за човъчеството, но непозната и нова за насъ,
морска идея. Но Н. В. не се задоволи, само съ ро
лята на наблюдатель, а отъ височината на Престо
ла даваше своята мощна морална "и материална
подкрепа, служейки съ това за примЪръ на всички
съзнателни българи и вдъхвайки куражъ ,въ ду
шите и волите на все по-многобройните ратници
на новото дело. Ето ви нъколко примера. Н. В. не
пропусна нито едно отъ морските тържества на
крайбрежните клонове и почти винаги и на всЬкжде Той се явяваше, внасяше своята лепта и само
съ присжтствието си даваше новъ импулсъ за още
по-усилена работа на дейцитъ и съмишлениците на •
Б.Н.М.С.
'Въ началото на 1923 година „Морска Библио
тека", печатана до 'тогава отъ време на вре!м|е, за
почна да излиза като редовно периодично издание
и първите абонаменти за това, издание, дойдоха
отъ двореца: първите абонати на „Морска Библио
тека" бтжа Негово Величество м Неговите августейши сестри.
Въ 1921 година бъ турено началото ма Морския
Музей съ немалко малки сбирки, които още далвчъ ие можеха да представляватъ съдържание на
единъ макаръ скроменъ музей. Събирането на ма
териали вървеше бавно и като че ли неуверено;
презъ 1922 год., обаче, благодарение на голямото
царско внимание, Морокиятъ музей изведнъжъ
стжпи на краката си и стана не само по име, но и
въ дейстиителность — музей: Негово Величество
изпрати, като подаръкъ, събираиитъ отъ бившия
Царь модели на всички български кораби; до тоггва тЬ красЬха една отъ галериите на Софийския
Дворецъ, а отъ тоя моментъ станаха най-ценната
колекция и ядката на младия Морски музей. Това
голъмо Височайше внимание бЬше сигнала за една
трескава дейноегь по събирането и обогатяването
на музея съ ное повече и повече материали, отред-'
мети >и сбирки. Морокиятъ музей получи единъ мощенъ тласъкъ за своя растежъ и развитие. Благо
дарение на тоя тласъкъ, въ 1923 година, презъ май
масецъ, успоредно съ полагането ОСНОВИТЕ на Бъл
гарския Народенъ Морски Сговоръ, презъ време
на неговия учредителенъ съборъ, М|орскиятъ музей
можа да бжде тържествено осветенъ и откритъ за
публиката.
Съ това, обаче, не се изчерпва широката под
крепа, която Негово Величество щедро дава за пре.
успеването на Бълг. Н. Морски Сговоръ и за осжществяването на неговитъ замисли, проекти и пред
ложения. При създаването на българската дър
жавна морска политика, чрезъ идеи и дъла, Н. В.
стана ревнастенъ сътрудникъ въ усилията на мла
дата българска морска идея, за да заеме тя подобавзщето ней место въ нашия националенъ жи
вотъ и творчество. Нека бждемъ уверени, че въ
едно близко бждеще ще видимъ и резултатите
отъ тая безшумна, но плодоносна дейноегь/
Ясно е отъ тия нгЬколко реда, че сжщиятъ
втори редовеяъ съборъ на Б. Н. М. С. е провъзгласилъ съ бурна аклзмации Н. Величество за свой
Върховенъ Покровитель не за да привлече тепърва
Неговото внимание къмъ себе си или пъкъ за да
изпълни единъ актъ на внимание къмъ Първия
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гражданинъ въ страната, а с/а(м|о за да даде, макаръ
и единъ бледъ вънкашенъ изразъ на своето голъмо
уважение и пълна стризнателиость за действител
ните и неоценими заслуги на Н. В. къмъ българ
ската морска идея и къмъ организацията, която
е взела за свой девизъ едно отъ повеленията на
тази идея — „Къмъ морето и Дунава за напредъкъ!".
Ще се опитамъ да допълня горния докладъ съ
още нъколко бележки. За прозорливия погледъ
на Н. Величество не можеха да останатъ незабеля*
зани първите стжпки, а и самата поява на органи
зацията и при най-близкия удобенъ случай,
презъ лътото на 1922 година, Той благоволи, да
покани въ двореца Евксиноградъ единъ отъ дей
ците на Б. Н..М. С., чрезъ когото обстойно и по
дробно да се запознае съ новото сдружение и не
говата идеология. Впрочемъ, това бъ по-скоро
актъ на внимание къмъ Б. Н. М. С, защото вече
една година преди това, презъ лътото на 1921 г.,
тъкмо при първата значителна обществена проява
на още съвсемъ неизвестната и непозната органи
зация, Н. В. показа своето голЬмо благоволение
и довърие къмъ нея, като за пръвъ пжть Широко
отвори за народа вратите на Царския паркъ въ Ев
ксиноградъ; само така, първото грандиозно търже
ство на Б. Н. М. С. можа да бжде устроено въ мор
ската градина на Варна, въ парка на Евксиноградъ
и въ морето предъ тъхъ. По-късно, както това от
белязва и докладътъ, не минаваше нито единъ мор
ски праздникъ, въ което и да било населено мъсто
по крайбрежието, въ който да не участвува Н. В.
и по единъ или другъ начинъ да не даде своята
щедра морална и материална подкрепа.
.
На сжщото царско внимание и до днесъ се
радва създадениятъ отъ Б. Н. М. С, едва ли не по
вината само на Н. Величество морски музей. Почти
вс^ка година, лътувайки въ Евксиноградъ, Н. В.
посещава музея, за' да открие съ наблюдателното
си око и най-малката негова промъна, радвайки
се на напредъка му или бащински указвайки гръшките на неговите ржководители, Следъ едно отъ
своите посещения, видимо доволенъ отъ музея,
Н. В. подари своя портретъ съ саморжчния си подписъ, а другъ пжть остави като дарение една круп
на сума, съ което стана причина да се основе малко
по-късно и самостоятеленъ фондъ за материално
то закрепване на Морския музей и неговото по-си
гурно бждеще развитие.
Но Върховниятъ Покровитель на Б. Н. М. С.
проявява своето внимание не само къмъ дълата на
централата и крайбрежните клонове. Той внима
телно следи за живота на целата организация,
лично познава първите деятели на много отъ кло
новете и твърде добре е осведоменъ за гвхната
дейность. Той отблизо и съ интересъ следи всъка
проява на клоновете и не пропуска да изрази по
единъ или другъ начинъ задоволството си отъ позабележителните дъла или бързия растежъ на
организацията; така напр., въ 1926 год., когато
Пловдивскиятъ клонъ въ своето развитие се из
дигна до степень да заеме първо мъсто въ Б. Н.
М. С, Н. Величество изпрати на .отличилия се
клонъ своя портретъ въ морска форма, съ собственоржчния Му подписъ. Пакъ
сжщиятъ
клонъ, когато реализира въ областьта на водния
спортъ едно първо по рода си културно предприя
тие въ България, като създаде красивото градинско
езеро въ Пловдивъ, биде повторно удостоенъ съ
Царското внимание, — презъ м. юний т. г. на клона
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вятъ по стръмния и трънливъ въ България пжть
къмъ- достигане и оежществяване далечните, но
благородни цели на организацията — закрепване
въ съзнанието на всеки българинъ грамадното
значение за народа и земята ни на националната
морска идея, тая ярко и авторитетно очертана и со
чена отъ Царствения Кормчия на подмладената
въ нейното трето царство българска държава.
Нека, по случай личното щастие на Н. Величе
ство — задомяването му съ дъщерята на благо
родния италиянски народъ Царица Йоана по
случай всенародната радость на измамения бъл
гарски народъ, който вижда оежществено едно
отъ най-големите му желания — закрепването на
любимата вече Царска династия, нека по този
случай който вдъхва на всички българи вт>ра н
надежда въ светлото бждеще на племето ни, да пожелаемъ на нашия Върховенъ Покровитель Н. «•
Борисъ III, Царя на българите и на Неговата
млада но веднага обикната отъ цЪлъ народъ, дру
гарка'Царица Иоанна, бодрость, здраве и дългоденствие, за да видимъ оежществена подъ Тъхното
мждро царуване мечтата за велика морска Ьългария.

•еж били изпратени отъ Зоологическата градина
въ София, чрезъ двореца Кричимъ, две хубави, породисти патици, които красятъ водите на скяшото
Еече за пловдивци езеро. Не по-малко бе внима
нието На Върховния Покровитель на Б. Н. М. С. и
къмъ Софийския клонъ, който пъкъ стои на чело
на организацията съ своята културна дейность;
така, Н. В. е приежтетвувалъ, както често, когато е
посещавалъ било Морския музей, _ било морските
праздненства.на организацията, заедно съ Августейшигв си сестри, на некои отъ беседите, уреж
дани отъ клона, а сжщю така Той не пропусна да
посети и лично да изрази големия си възторгъ отъ
великолепната уредба на големата морска изложба
въ София презъ 1926 п За да поощри развитието
на ржководения отъ Б. Н. М. С. воденъ спортъ
въ страната, въ 1928 г. Н. Величество благоволи да
подари една великолепна сребърна статуя на
гребецъ-победитель, която всека година, по о с о б н ] '
правила, се дава на легиона-първенецъ въ общигъ
гребни състезания.
•Всички тия чести и постоянни царски милости,
оказвани на Б. Н. М. С, импулсиратъ, окуражаватъ
й окрилятъ неговите скромни труженици да вър-

К. Скутуновъ

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО Ц Л Р Ь Б О Р И С Ъ 111 И МОРЕТО
нетото на мотора, като заповеда мотора да се по
Кой морякъ не познава Негово Величество?
крие съ платнища и шинели. Така заети съ работа,
Има ли педя земя по нашето крайбр^ие. с к о я т °
никой не усети кога лодката се завърна въ ьвТой не е посетилъ? Край морето за Него се раз
КСИН
правятъ вече легенди, защото той е мздаежщъ?укъДмоторната лодка № 1 издържа отлично
Като Царь, Негово Величество, за пръвъ пжть
своя екзаменъ и спечели симпатиигЬ на Негово
поезъ януарии 1920 г. прояви ценни качества на
Величество. Наименована въ последствие „вт»ра ,
иЙински "морякъ. Дошелъ въ Варна за да по
тя въ продължение на десеть години е неразд*срещне връщащите се отъ заложничество българ
ленъ съпжтникъ на Негово Величество въ морето
ки войници, трогнатъ отъ Добродушиетс> н и з Съ нея Той обходи и опозна, за да обикне
страдалите български синове, които, въпръки
стоастно нашия тъй хубавъ морски бр1.гъ. Диесъ
всичко Му направиха шумна овация, Той помало и ? о Х о познава станалата вече историческа
«плка Вера" и когато тя се появи самотна въ мой
т о вс?>кГзнае"че тя носи гордо своя Господар.,.
РеТО
йсгински морякъ, Негово Величество свят
пччи чавета Н1 морето и морските традиции, вди
?ане^о и снемането на корабното знаме на ВЪра<
фигура, която даде тържественъ обетъ да живъе
е едно свещенодействие и се извършва съ всичкия
^ ' Х е ч е Т о т ъ в е ж ч и е т о на бурята, застанал*
.еХодимъ церемониялъ. Въ о « Ф е д Ь = врем
самъУ^кЧърми°лото, Т о й н - б л * ^
Щ ^ '
лежуониятъ морякъ командува: „За знамето, мир
^
по която команда всички заставатъ мирно на
ствие, какъ моторната лодка себориги с
^
мъстата си Следъ това, ако е 8 часа сутриньта, мопякътъ^командува: „Знамето издигни!", или следъ
Ж з ъ с^лънце „Знамето снеми!» Презъ време на
Па3%
вдиганетГили снемането на знамето, дежурниятъ
Но,ТаГб°орГГа е -край, а морете, п о ^ р .
люпякъ свири съ специална морска свирка съотобичай, мами и неусетно завлича въ царството
ветнат? мелодия, а ц*лиягь екипажъ снема шапка
приказките . . .
я7ПОтант ит-Б съ мяка наруши
« 1ъжомъ засвидетелствува своята почить къмъ
Тогава единъ отъ адютантитъс
мълчанието и напомни «а Негово Величеств
морето е много бурно и лодката « ^
Д ^ ^
доста отъ бръга. извадено п п А Ж И Н * н и г ь силни
увлечение, зад°™енъ^отъ ^ ^ т л о т о „
чнаме. Минавайки край брега, когато **»
чувства, Негово Величество оорьщ
у
^
;НВъра« моряци - \ - / Г Г д Г п о Т а в я т Г с в П о я
лодката' се направлява, къмъ б р ^ Е д ^ с е
^
строятъ уредъ ^ О В о Ве!шчес?во не изпуша слугато вълните почнаха да V
* забеляза,
любимъ Царь, Негово сели
Третирайки
борт а и да пълнятъ лодката ^ 0в о д а то„ з
чая да поздрави лично « о и ™ М ° Р ^ в Р елич И ество
че положението е « Р ™ "
^ ^ " ^ морякъ.
„Вера" като Г 0 Л * " Ъ К И К ^ ^ ^
на единъ отъ моряцит*. ^ ^ ^ прим^ръ изспазва най-точно всички правила за V
0
но копабитъ въ морето, като имъ ооръща
- р = ^ а = Г н о
^
~
^
0
^
в„иГние"о съ своята дисциплинираност

5тЬ—-жй

Грва ^

^

^

^
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• Пжтуванията на Негово Величество по море
иматъ всЬкога точно опредълена цель. Най-често,
обаче, Той предприема пжтуването си като естественикъ, съ цель да изучи нашето крайбрежие.
Затова Той носи всъкога ловджийска пушка, бота
ническо кошче, специаленъ ножъ за изкореняване
цвътя, мрежи за пеперуди и др.
Негово Величество има особена симпатия
къмъ малкия носъ Ая Галина, задъ който, следъ
една страшна буря, преди 10 години, за пръвъ
пжть ,,Въра" хвърли котва и скрита отъ погледите
на всички пренощува спокойно. Устието на реката
„Ропотамосъ" е сжщо едно отъ любимите мъхта
иа Негово Величество. Тоя дивенъ и неизследванъ
още напълно край, се посещава само отъ риба
рите, които съ своиттз пъстри лодки-аламани есень
образуватъ едно временно, но доста оживено се
лище. Тукъ Негово Величество откри за пръвъ
пжть ртздкото й запазено само въ устието на Ропо
тамосъ чудно красиво и ароматно растение „Панкрация маритима". Освенъ това,: тукъ се откриха
редки екземпляри корморани, черни щъркели.
плоскочовки, жерави и морски орли. Ценейки своя
високъ гостъ, който ги е изненадвалъ често съ
внезапните си посещения на това мъсто, рибаритв
нарекоха ръката „Царска", подъ което име я по
знава и м4стното население.
Презъ време на своите обиколки,. Негово Ве
личество много често посещава устието на р. Кам
чия, за да се любува на красивите водни лилии,
които, съ своя царствено жълтъ цвътъ, просто
сияятъ върху застаналата подъ сЬнкитъ на въковнитъ дървета вода.
.
Никой, обаче, не може да има понятие за
скромната и лишена отъ каквито и да еж удоб
ства обстановка въ „Въра" при пжтуванията на
Негово Величество. Спането върху дървените
пейки на лодката,, завитъ само съ едно одеяло, е
нормалния начинъ за нощуване, когато, подъ
акомпанимента На чакалигЬ, тюлените и нощните
птици, „Вера" спокойно почива, закотвена въ ти
хите води на Ая Галина или Ропотамосъ. Дъждъ,
мъгла и вътъръ еж най-честите съпжтници при тия
пжтувания. Всички тия несгоди еж спортъ и удо
волствие, съ които НегоЕО Величество се гордъе
като истински морякъ. Храната презъ време на пжтуваниятае най-скромна, по-скромна, отколкото чо-,
въкъ може да си я представи. Много пжти моряците
отъ поста при устието на Камчия еж оставали из
ненадани и въ недоумение, когато „В"вра" застане
На котва предъ поста. Излъзли да срещнатъ и рапортуватъ, еж заварвали Негово Величество,
заедно съ цъушя екипажъ, да гази въ водата и да
помага при пренасяне малката лодка въ устието на
р. Камчия. Свикналъ съ несгодитъ на морето, за
Ие'гово Величество нтьма значение въ кой часъ отъ
денонощието ще тръгне на пжть, стига моторътъ да
е изправенъ. Каленъ въ бури и познаващъ капри
зите на морето, Той има настойчивата упоритость
на старите моряци и нишр не може да спре зами
сленото пжтуване. Той никога не се е връщалъ отъ
пжть, поради лошото море. Това Той изрично под
черта при своето сватбено пжтуване съ парахода
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„Царь Фердинандъ" отъ Бриндизи до Бургасъ.
Морето било толкова лошо, че моряцитъ отъ ко
раба не еж виждали по-голъмо вълнение. Обаче
въпреки молбите и увещанията на близките на
Нейно Величество Царицата и на адмиралитъ отъ
придружаващия го италиянски флотъ, да не
тръгва и отложи заминаването си поне съ единъ
день, Негово Величество заявява смело, че за Него
н.ема препятствие, като доказа, че за българския
Царь морето не е пръчка и въпръки всичко, по
тегля на пжть.
Набоженъ, като истински морякъ, който оста
вя еждбата си въ ржцегЬ на Бога, Негово Величе
ство почита всички свети м-Ьста и параклиси по
крайбрежието. По Негова заповедь се възобнови
параклисътъ при Зейтинъ Бурунъ, построенъ на
местото на старо езическо капище, за който Той
подари една разкошна, грижливо пазена отъ рибаригв сребърна икона на Св. Никола. При своитъ
пжтувания Негово Величество не забравя да запа
ли старинното венецианско кандило на параклиса
и да се помоли Богу.
Състрадателенъ къмъ всички, Негово Вели
чество е готовъ всЬкога да даде приютъ въ Евксиноградъ на търпящите бедствие въ морето.
Когато духне внезапно опасниятъ мелтемъ, който
повдига грамадно вълнение, Негово Величество
става много неспокоенъ и мисли за еждбата на
бедните рибари, за спасението на които често от
плува самъ съ „Вера", ?а да ги прибере и докара
на буксиръ въ Евксиноградъ или до Варна. Той на
два пжти се е хвърлялъ въ морето, с ъ рискъ на
живота си и лично е спасилъ отъ удавяне двама
души отъ своите приближени.
Негово Величество се интересува живо отъ
морската полицейска служба, която има много
близко до сърдцето си и съ особно внимание следи
занятията съ миноносцитъ, като не изпуща случай
да ги посети и поздрави.
Интересувайки се отъ морския спортъ, Негово
Величество следи и ириежтетвува на ксички морски
състезания.
За да подчертае интереса си къмъ едва сега
зараждащето се наше модерно морско рибарство,
Той лично ириежтетвува на културното търже
ство при полагане основния камъкъ на Рибарското
училище.
Негово Величество взе сжщо съ присърдце
участие въ освещаването на новозакупения тър
говски параходъ за Б. Т. П. Д-ЕО — „Бургасъ",
като съ това подчерта своя интересъ и разбиране
нуждите на родното корабоплаване.
Вещъ познавачъ на морето, пръвъ между пър
вите и смълъ морякъ, Негово Величество всЬкога
обайва съ своите обширни познания и тънкото
разбиране на въпросигЬ по мореплаването и свър
заните съ морето промисли. Неговите идеи и лнченъ примъръ еж една велика школа за българ
ското морячество. Те светятъ, както самотниятъ
фаръ, за да показватъ на българина пжтя къмъ
напредъкъ и развитие интереса къмъ морето "
мореплаването.
София, 5. XI. 1903 г.
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Проф. Ян. Ив. Арнаудовъ.

РОДОСЛОВИЕТО НЯ ГБХНИ ВЕЛИЧЕСТВЯ ЦЯРЬ БОРИСЪ III И ЦЯРИЦЯ ИОЯННЯ
Като че ли по силата на едно предопределе
ние отъ многото комбинации, които кроеше мъл
вата относно женитбата на Н. Величество царь Борисъ III, той, следвайки гласа на сърдцето си, успъ
да реализира тъкмо оная, която свързва още
веднъжъ двата най-стари европейски аристокра
тически родове и сроди още по-гЬсно две отъ1 найпървитъ владътелски династии въ Европа ), и
заедно съ това постави България съ единъ замахъ
въ съвсемъ ново международно положение.
Началото и на двата рода се губи въ бурните
и все още обвити въ мрака на неизвестностьта вре
мена на ранното средневъковие, когато'се образу
ваха нови държавици и държави, когато се въвеж
даше феодалниятъ строй въ западна Европа и се
полагаха основите на -новата западноевропейска
култура. Нашиятъ царь е издънка на голъмия Саксонско-Ветински родъ, за чийто родоначалникъ се
смъта Тети (Дади), графъ на областьта Хосгау на
р. Заале, около 950 г.; ала за тоя родъ говорягъ и
известни данни още отъ началото на 9 въкъ. Вну
ците на Тети, а именно Дедо и Фридрихъ разширяватъ властьта си и надъ неколко съседни об
ласти. ТЬХНИТ-Б владения обединява въ послед
ствие подъ властьта си Дитрихъ II, синъ на Дедо
Неговиятъ синъ Дедо II става маркграфъ на из
точната погранична область (Остмаркъ), а отъ
1068 и регентъ на Майсенската область. Следъ'
смъртьта на Херманъ фонъ Ойленбургт/, внукъ на
последния, въ 1123 г., братовчедъ му Конрадъ графъ
Ветински заема областьта Майсенъ и сполучва да
прибави впоследствие къмъ нея и други области
въ днешна Саксония, а тъй сшцо и Лаузицъ (или
Лузеция). Единъ отъ потомцитъ на Конрада —
Хенрихъ Светли (1221—88) завладелъ Тюрингия
чакъ до замъка Вартбургъ. Така се създала една
ггЪлостна область на майсенскитъ маркграфи отъ
Ветинския родъ, която се простирала отъ г. Одеръ
до р. Верра и отъ Ерцгебирге ;до Харцъ. Обаче,и
владетелската мощъ на тоя домъ била спъвана
отслабвана отъ много честите недоразумения и
раздори, създадени вследствие на д^лби на те
риторията между наследниците на единъ владътель.
Владенията на Ветинския домъ се увеличаватъ
още повече въ Бремето на Фридрихъ III Строги.
Синътъ на последния, Фридрихъ IV помогналъ на
кайзеръ Сигизмунда въ борбите му срещу хусититъ и като награда получилъ въ ленно владение
саксонското2 курфюршество, заедно съ титлата
курфюрстъ ). Ала практиката на дълежи и братоубийствени войни продължавала. Най-важната по
дялба е оная, станала на 26. VIII. 1485 г., въ Лайпцигъ, между двамата братя Ернстъ и Албертъ, при
която по-стариятъ братъ Ернстъ получилъ курфюршество Саксония, заедно съ титлата кур
фюрстъ, а освенъ това и цела Тюрингия и редица
') Едно сродяване стана вече съ женитбата на италиянския престолонаследникъ Умберто съ белгийската принцеса
- Мария Жозе.
2
) Такива е имало въ Германия 8, отъ които 5 свътски
и 3 духовни. Те еж били най-силнитъ измежду владъте-.
литъ на отделните германски държави и еж имали правото
да избиратъ изъ сръдата на петте светски курфюрсти гер
манския императоръ, отгдето иде и името курфюрстъ —
князъ избиратель.

други владения. Той е именно родоначалникътъ на
наречената по негово име ериестинска линия, отъ
която произхожда нашиятъ царь. Неговиятъ синъ,
курфюрстъ ФридрихъШ, нареченъ Мждри, е билъ
високоуважаванъ владътель, съ авторитетъ въ цела
Германия, вследствие на което въ 1519 г. му била
предложена императорската корона, ала той я отклонилъ. Той основалъ въ 1502 г. университета въ
Витенбергъ, отгдето Лютеръ, следъ 15 години, за
почна реформаторското си дело, и самъ той е
билъ партизанинъ на широки имперски реформи;
умрълъ е въ известното селско революционно дви
жение въ Германия презъ 1525 г. Неговитъ прием
ници Иоанъ Постоянни и Иоанъ Фридрихъ Ве
ликодушни еж били ревностни привърженици на
реформацията и били главнитъ водители на проте
стантската партия въ време на религиозните бор
би. Това е довело до загубване курфюршеството
Саксония заедно съ курфюршеската корона, тъй
като императоръ Карлъ V, водительтъ на като
лиците, нанесълъ на втория отъ тЪхъ пораже
ние при Мюлбергъ на 24. IV. 1547 г. Иоанъ Фрид
рихъ Великодушни успЪлъда задържи за себе си
само Тюрингия, чиято подълба -въ бждеще забранилъ въ завещанието си. Обаче, въпреки това, тая
практика продължавала до средата на 18 въкъ.
Вследствие на тия именно д%лежи еж се създали
редицата тюрингийски херцогства и княжества,
които сжществуваха до 1918 г. Въ началото на
18 в. тюрингийската область Кобургъ се съеди
нява съ Заалфелдъ и така се образува херцог
ството Заксенъ-Кобургъ-Заалфелдъ съ първи херцогъ Йоанъ Ернстъ, следъ чиято смърть двамата
му синове. Христианъ Ернстъ и Францъ Иозиасъ
царували задружно. Следъ смъртьта на първия отъ
тъхъ братъ му въвежда за херцогството си престолонаследието по първородство, съ което найпосле се туря край на постоянните дележи. Него
виятъ внукъ херцогъ Францъ оставилъ следъ
смъртьта си (1806 г.) трима сина. Първородниятъ
Ернстъ I поема херцогството, което въ 1826 г. се
съединява съ херц. Заксенъ-Гота и получава името
Заксенъ-Кобургъ-Гота'. Вториятъ синъ херцогъ
Фердинандъ Георгъ (род. 1781 г.) се оженва за
единствената дъщеря на унгарския князъ Йосифъ
Кохари и отъ тогава започналъ да се нарича Кобургъ-Кохари. Неговиятъ синъ Августъ (1818—81)
е баща на родоначалника на днешната българска
династия царь Фердинандъ I (род. 1861 г.) и дъдо
на Негово Величество Царь Борисъ III. Третиятъ
синъ на херцогъ Францъ, Леополдъ, пъкъ билъ
коронясанъ въ 1829 г. за краль на Белгия. Внукъ
на първия отъ тримата братя, херцогъ Ернстъ I е
предпоследниятъ английски краль Едуардъ VII, а
днешниятъ английски краль му е правнукъ. Така че,
чрезъ него царь Борисъ III се родъе съ английския
кралски дворъ. По баба си, починалата въ 1907 г.
княгиня Клементина, Негово Величество произ
хожда отъ френския Орлеански родъ, а по майка
си, първата българска княгиня Мария Луиза, той
е потомъкъ на Бурбонитъ, т. е. на Лудвигъ XIV.
Другата Саксонско-Ветйнока линия, албартинската, която получи въ 1547 г. курфюршеството
Саксония и курфюршеско, а впоследствие « крал
ско достойнство, запази саксонския лрветолъ до
германската революция въ 1918 г.
Въ тоя старъ родъ, проежществувалъ цъчдо хи-
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лядолътие, се крие безспорно жизненость, духовна
и физическа енергия и жилавина въ. голина етепань. Верио е, че ервестинската линия, като загуби
въ 1547 г. курфюршаство Саксония, биде отдале
чена значително отъ международната историческа
арена и нейната политическа дейность' оттогава ое
е ограничила въ Тюрингия и е имала повече локаленъ характеръ. Затова пъкъ въ тая сфера на дей
ствие вяадътелитЬ еж развивали максимална енер' гия и еж ое проявявали особно на културното поле.
Достатъчно е да споменемъ, че Ваймаръ, резиден
цията на херцгството Заксенъ-Ваймаръ-Айзанахъ,'
въ времето- на херцогъ Карлъ Аагустъ — презъ
втората половина на 18 и началото на 19 в. бъ станалъ духовенъ центъръ на Германия и лрадъ на
музитъ. Тоя енергиченъ и еиоокъ културанъ владътель бе събралъ при себе ой- най^гениалнитЬ
•представители на "немския класицизъмъ — Гьоте,
Шилеръ и Хердеръ. Може би, въ връзка съ култур«итъ тенденции на тюрингийскитЬ владетели се
намира и гол±едото влечение «а бившия и сегаш
ния ни царе къмъ науката. Отъ друга страна, треб
ва да се отбележи и фактътъ, че докато албертинскиятъ клонъ отъ Ветинската династия, който из
мести ернестинекмя отъ Сакооиия, следъ герман- ската революция въ 1918 г. престана да ежщеетвува
като владътелска династия, днесъ на три. европей
ски трона стоятъ потомци на ернестинска та линия,
а именно английскиятъ и белгийскиятъ крале и «ашиятъ царь.
'
г
Почти въ сжщо такава дреаность можемъ да
проеладимъ и родоиювието «а височайшата младоженка. Савойската династия е произлъзла отъ
единъ аристократически родъ въ облзетьта Савоя.
(Латинската ЗараисНа, область въ римска Галия, за
селена въ 443 г. сл. Хр. отъ бургундитъ. Царството
на поеледиигЬ е било подчинено въ 532 г. отъ
франкигБ, и при разпадането на Фраикоката дър
жава, въ 879 т. Савоя влязла въ състава на новото
бургундско царство и заедно съ «ето минала въ
нластьта на НТЛГСИИГБ крале). Въ първата (половина
«а 11 в. тоя родъ се издига изъ неизвестиастьта на
дребните аристократи чрезъ Хумбарта Бълоржки,
графъ «а Савоя и нтжолко други графства, който
завещава името ай и онова на рода си на историята.
При заЕладъването на Бургундия той оказалъ го>
лъми услуги на германския императоръ Конрадъ II.
Той именно ое смета за родотачалникъ иа Савой
ската Династия. Неговиятъ сикъ Оддо чрезъ задомяването си съ Аделаида, единствената наследница
на Туринския маркграфъ Манфредъ, 'Придобива за
овоя родъ владението ,на Туримската область, наре
чено Пиемонтъ, и по тоя качинъ съединява подъ
Савойския родъ земитъ източно и западно отъ КОТИЙСКИТБ алпи — фактъ съ гл-Ьми исторически
последици. Първите савойски владътелиеж били
голъми привърженици на терманскитъ императори
и еж били винаги на тъхна страна въ борбитъ имъ
срещу папата и срещу феодалите имъ. Така синътъ
на Оддо, Амадей II, е помагалъ на Хенрихъ IV въ
борбата му срещу лапата Григорий VII. Внукътъ
на Амадей II, Амадей III, участвувалъ въ втория
кгльсгоноеенъ походъ и умрълъ презъ време на
сжщия въ 1149 г. «а о-въ Кипъръ. Неговиятъ внукъ
То Ма I (владълъ отъ 1189—1233 г.) е билъ мощенъ
князъ, който като имперски намъттникъ е ималъ
голъми заслуги спрямо императора Фридрихъ II.
Следващите владетели разширили постепенно Са
войската държава. Отъ гЬхъ Амадей V (1285—1323)
билъ провъзгласенъ въ 1311 г. отъ императоръ
Хенрихъ VII за имперски. князъ (Ке1Сп$гйг5г)

,
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Неговиятъ внукъ Амадей VI (1341—83), прочутъ
пълководецъ и воененъ герой и известенъ въ СВГБтовиата история подъ името Амадей Савойсий, увеличилъ владенията си въ Италия и въ 1365 г. станалъ имперски яамъетяикъ иа императоръ Карлъ
IV. Сжщиятъ е водилъ въ 1366 г. по Чержшорейото
крайбрежие война срещу турцитъ въ помощь на
' Византия. Съ въвеждането «а црестолонаследйето
по първгародство той наирашлъ-вшкш стжнка за
запазване на земите си отъ разпокжеване, като уста
новилъ. по тоя начинъ еедъляемоетьта на терито
рията при омъртьта на единъ влздътель. Отъ него
вите приемници Амадей VII добилъ въ 1416 г: отъ
императоръ Сигизмундъ херцогска титла, обаче въ
1434 г. изпадналъ въ 1М|Исгично настроение, оттеглилъ се отъ управлението иа страната, което предалъ на сина си Лудвигъ (1434—65) и приелъ духованъ санъ, ,а въ 1439 г. билъ избранъ за папа подъ
името Феликсъ V Презъ първата половина на 16 в.
херцогството има бурна история: то води борба
съ Франция и Швейцарската федерация, бива оку
пирано отъ френски войски, и едва въ 1559 г. херцогъ Емануилъ Филибертъ получилъ обратно зе
мите си. Тоя владътель е билъ много просветенъ
и енергиченъ монархъ и оставилъ трайни следи въ
историята на държавата си. Между другото, той
премахналъ феодализма, въвелъ режима на про
светенъ абсолютизъмъ и турилъ началото на
флотъ. Негови внуци- еж били Викторъ Амадеусъ I
и Томасъ; последниятъ е основатель на Савойско•- Каринянокия клонъ отъ династията, който наследява
въ 1831 г.\ Савойския престолъ, поради липса на
мжжки наследници отъ по-старата линия. До тая
дата (183Гт.) страната и династията еж били въ
веждани въ много борби и войни, прживъвали еж
бурни и спокойни, трагични и весели времена. Са
воя и Пиемонтъ еж били окупирани нъколко пжти
временно отъ французите, обаче въ 1713 г. хер
цогъ Викторъ Амадей II получилъ, чрезъ Утрехтския миръ, обратно отъ французите почти всички
земи и освенъ това редица нови територии, между
които и части отъ Миланското херцогство, а така
сжщо и о-въ Сицилия, заедно съ кралска титла.
. Седемь години по-късно' той размъня Сицилия сре
щу Сардиния и ототгава до 1860 г. Савоя и Сарди
ния образували Сардинската монархия. Крал
ството е било . въведено въ война съ френската
република въ време на революцията и краль Вик
торъ Амадеусъ III е билъ • принуденъ отъ Наполеона да сключи на 15. V.. 1796 г. Парижкия миръ,
съ който на Франция се отстжпвали Савоя и Ница,
а въ последствие били отстжпени на Напблеона и
останалите континентални владения на Сардин
ската монархия и на 11. IX. 1802 г. станало фор
малното присъединяване на Пиемонтъ къмъ Фран
ция, при което областьта била разделена на 6 де
партаменти. Следъ падането на Наполеона, Сар
динската монар-хия била възстанов1ена и уголъмена
съ Генуезкото херцогство. На Виенския конгресъ
било уредено престолонаследието въ смисълъ, че
при липса на мжжки наследници, престолътъ се
предава на по-младата, Савойско-Каринянската
линия. Това положение настжпва въ 1831 г., съ
смъртьта на краль Карлъ Феликсъ. Затова на пре-:
стола тогава се качва Карлъ Августъ, отъ младата
, линия, който продължва политиката на църковна
реакция и политически абсолютизъмъ, следвана
отъ времето на - Виенския конгресъ, съ известно
прекжеване презъ 1821 г. по време на военната
революция. Новиятъвладетель, обаче, прокаралъ
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и редица полезни реформи; между другото той реорганизиралъ армията и особно се гижилъ за уве
личението и подготовката й. Въ 1846 г. той се
увлича отъ националистическото движение, целяще обединението на Италия, и въ връзка съ него
дава на 8. II. 1848 г. конституционно управление на
държавата си. Това движение доведе, както е из
вестно, до война съ Австроунгарската монархия,
презъ която генералъ Радецки нанесе поражение
на италиянската армия. Вследствие на тоя неусптзхъ " кральтъ абдикира и биде наследенъ отъ
сина си Викторъ Емануилъ II, който по-късно
заедно съ Кавуръ и Гарибалди реализира обеди
нението,и на 14.111.1861 биде провъзгласенъ за
краль на Италия. Следъ смъртьта на последния
(9. I. 1878 г.) го наследи Хумбертъ I, който въ
1900 г. биде застрелянъ отъ единъ анархистъ. От
тогава до днесъ царува Викторъ Емануилъ II, ба
щата на нашата царица, въ времето на когото Ита
лия постигна пълното си обединение.1)
И тая династия, която въпръки всички пре
вратности на еждбата не само е успела да проежществува въ течение на 900 години, но и да уве
личи владенията си отъ 2—3 малки графства, До
размъритъ на една могница монархия, каквато е
днесъ Италия, тръбва да притежава, безъ съмне
ние, въ висша степень духовна и физическа енер
гия и жизненость. Къмъ тия качества у най-мла
дите издънки на династията непременно еж се при
бавили и некои отъ характерните за славяните чер*) Ако не се смъта самата Савоя, люлката
стаята, която се намира въ френско владение.

на дина-

ти на черногорския родъ на Никита I, чиято дъщеря
е сегашната италиянска кралица Елена, майката на
Н. В. Царица Иоанна. Покошшятъ черногорски
краль, покрай многото си черти на практнкъ н
реалистъ, притежаваше и единъ романтизъмъ, рт>дъкъ за неговата епоха. Малко известенъ е фактътъ, че въ свободните си часове той се е посветявалъ и на поетическо творчество и е писалъ драми
(междугЬхъи „КнязъАрнанитъ") и еннко-лирнчната поема „Поетътъ и самовилата". Вероятно има
никаква връзка между неговите романтични
черти и романтичния мистицизъмъ на нашата Ца
рица, доколкото той не е завещание на вековното
католическо минало. Ала тя е наследила отъ майка
си, прочута по красотата си* жена, и оня чаръ и
усмивката, които дойдоха да стоплятъ душата и
свитото сърдце на нашия народъ. Чрезъ родството
съ Никита Черногорски, италиянската династия е
сродена и съ днешния сръбски кралски дворъ, по
майката на краль Александра, която е сжщо дъ
щеря на Никита.
Два рода, еднакво стари и благородни, се съе
диниха за окончателното закрепване на българ
ската династия. Българскиятъ народъ, предусе
щайки съ единъ веренъ инстинктъ, че това съеди
нение му носи добро, и движенъ отъ досегашнатаси любовь къмъ своя царь, прояви непринудена и
спонтанна радость при първата весть за годежа, а
още повече при посрещането на царствената
двойка. Нека се надеваме, че тоя бракъ означава
началото на ново стопанско, културно и полити
ческо въземане на народа ни.
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(Одобрени-за печатане въ списанието творби).
П. Л. Шишковъ.

Мото — ВЪтроходецъ.,

СРЕЩУ

НИКУЛДЕНЛ

(Разкавъ)
Закрепиха шкотитъ, Никола се втурна въ каШвсть часа оставаха до встжтшаието ма Нибинката си и се върна съ бутилка седемгодишно
кулдена . . .
анхиаяско вино, пи и даде на другарите си:
Барба Никола, варненски вътроходецъ-капн— Хайде, моите момчета, бодри б,т,дгте! Цт»лл
танъ, заедно съ двдмата ой другари — моряка
иощь ще се измжчимъ, но утре елавш ще бжде . . .
Янаки и юнгата Стойко — минаваше 'Оггь вътъръ
Чакатъ ми тамъ, чакатъ! Всека година съмъ билъ
на. вътъръ съ 'своя вътрохюдъ „Морски лъвъ",
който яагБше иъ хамбара си пълни бъчви вино за
тамъ и утре сме тамъ! — обещаваше Никола и се
Варна . . .
взираше въ светлината «а «минския фаръ . . . —
Само двадасеть и осемь мили ии дълятъ отъ Варна,
Следъ двудневно безвътрие, което прекараха
а и вътърътъ се държи чудесно . . . На разсъм
юго-източно отъ носъ Емине въ напрекжшата
ване сме въ Варна!
сръдня на Св. Никола, че ги билъ забравилъ —
ВЪЛНИТЕ силно люшкаха кораба и хвърляха
сега, подъ изтокъ-североизточния вътъръ, тъ
пръски ,и пъна върху него. Морето бучеше съ
бодро яапръгаха духъ и сили, за да .не закъснъятъ
зимна песень: вълните, бъли и пламнали по цълото
за праздника, който —.знаеха те — бе събралъ
ширине, като оживотвюрени привидения се гонъха
въ Варна ВСИЧКИТЕ имъ другари.една следъ друга до кораба -и подъ кораба . . .
На паралела на носъ Емине и на десеть мили
Блъскаха въ борта, налитаха леко съ гребените си,
отъ бръта, барба Никола обърна презъ иоса и стое
пръсваха, оросяваха « отминаваха. Пакъ идваха и
вътъра въ дясната си страна . . . Зарева «ътърътъ
пакъ отминаваха. И пакъ... и пакъ. По мушамигЬ и
въ десния бротъ и загони кораба, чийто носъ
каските
на тримата моряци водата непрекъснато.
бодро засечи далечната точка на Иланджикъ —
се оцеждаше.
Зм1ийниятъ иесъ — който не 'се виждаше . . . Три
Брегътъ тъмнееше все по-силно и по-силно.
мата пристигаха шкотитв «а платната. Никола ко
В-втърътъ
свежееше, а Никола съ друга бутилка
мандуваше и обещаваше:
отъ
седемгодишното
вино пакъ окуражаваше:
— О, е, иоса, братци! . . . О, е, иоса . . . 0, е
— Хайде, момчета, пийте и се дръжте! Браво,
•— тамъ ни чакатъ! Барба Ви Никола да то н-Ьма
Стойко, тъй! Гълтай! Славенъ морякъ ще станешъ..
»а Никулдень . . . нима' това е възможно? Не е
Азъ на баща ти ще те похваля.
било и н-Ьма да бжде! . . . Хайде: о, е, иоса!

СГРЛНИЦЯ 16 = = = = = = = = 1 § = = = ^ ^

МОРСКИ СГОВОРЪ =—

Точно по сръднощь съ вътьръ на десния
бортъ, тъ бъха на траверзъ на; устието на ръка
Камчия, на около миля разстояние до нея. Барба
Никола застана на кърмилото и съ гърлестия си
гласъ викна своята команда:
— Мола!
Обърнаха кораба и поеха вътъра въ другия
бортъ. Закрепиха шкотитъ близо до вътъра и корабътъ се понесе навжтре въ морето, на шестдесеть
1-радуса отъ линията на вътъра.
Засъкоха пенести вълни и забегаха отъ
бръга . . .
. . . Въ единъ часа, на десетина мили отъ су
шата и на равна линия на селото Фандъклий, барбата пакъ застана на кърмилото, даде силенъ ходъ
на кораба си и пакъ повърна на дъсно, за да поеме
вътъра въ десния бортъ . . .
•
Въ два часа бъха на траверзъ на устието на
Камчия, на разстояние седемь мили, а корабниягъ
носъ сочеше въ дъхно отъ носъ Галата. Фароветъ
на Емине и Галата ясно хвърляха светлините си
до „Морския лъвъ". Никола сияеше... Той набли
жаваше къмъ Варна. А тамъ — той знаеше — беха
събрани всичките му другари. И . . . чакаха го. Той
си бъбръше нещо усмихнато и окуражително клатъше глава . . .
Като че ли вътърътъ ставаше по-студенъ. Ни
кола вдигна ржка и пое в%търа въ нея... Пакъ
я повдигна . . . И внимателно почна да, изследва,
дали вътърътъ не е започналъ да измъня направ
лението си. Леко изтръпна Никола и отъ кърми
лото строснато викна на Стойко:
— Бъгай, Стойко, да налеешъ масло въ кан
дилото на .Св. Никола! Бътай! — и изруга патрона
си, понеже забеляза леко извръЩане на вътъра
откъмъ северъ.
А вътърътъ ако завиеше на северъ, барба Ни
кола оставаше въ открито море.
И пакъ, съ издигната ржка, той непрекжснать
изпитваше направлението на ветъра, а ржката му
поемаше снъжинки, които току-що започнаха дь
тгрехвърчатъ . . . Никола изтръпна: щомъ има
снежинки, има студъ, има ли студъ — вътърътъ е
северенъ! — направи си той страшното заключе
ние, което го замръзи върху румпела . . . Той се
завзира въ тъмнината и започна да пресмета,'
колко е далече отъ бръга. Той силно заблъска рум
пела «а „подъ вътъръ" и плахо погледътъ му за
скача отъ вълните върху небето и отъ небето
върху платната . . . И пакъ. върху ВЪЛНИТЕ . . .
Стойко изскочи изъ капитанската кабинка и,
като наближи барбата си, весело му протегна ржка.—- Честитъ ти имень День, барба Никола! За
много години! — рече юнгата, който бе вид-Ьлъ
долу, че часовникътъ показва три — следъ полунощь и бе преем-Ьтналъ, че Никулдена е настжпилъ.
—• Трай! — спре го барбата сърдитъ. -— Никакъвъ Никулдень! Докато не дойдемъ до носъ Га
лата — н ема още Никулдень! — и той не му прие
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ржката, като не забрави пакъ да пусне проклятие
къмъ патрона си.
. . . Въ-шесть часа бъха на траверзъ.на пър
вия пограниченъ пос,тъ, който е на югъ отъ Га
лата. . . Съчаха вече укротени вълни, на две мили
до поста . . . Никола се бе успокоилъ: той бъ сигуренъ вече: сега вътърътъ право и отъ северъ Да
задухаше, не бъ страшно!
Въ седемь часа б%ха на единъ досегъ до Га
лата. Долиташе до гвхъ звукъ отъ нъкаква военна
музика. Навтзрно, флотската! Всички наостриха
уши . . . Видълъепге . . .
Барба Никола пое ветъра въ кърмата си и по; даде кърмилото на Стойко:
—- Ура, да живЪс Св. Никола! — кръсна Ни
кола и размаха беретката си. Вдигна шишето, пи и
го подаде на другаритъ си. Нека да пиели сега:
Никулдень билъ вече „вързанъ въ кърпа"!
— Стойко, дръжъ право на мигающия фенеръ! . . . Янаки, вдигай флага! — изкомандува
едно следъ друго-барбата съ свътнало лице.
Тагъкъ, задъ вълнолома, всички кораби беха
украсени съ знамена. Параходитъ беха вдигнали
и всичкитъ си сигнални знамена. Флотската му
зика, която свиреше до казармите, съвсемъ ясно
се чуваше . . . Тжпанътъ биеше „на маршъ". Бар
бата пакъ се провикна и пакъ извади бутилка,
която размърда високо на главата си.
„Морскиятъ лъвъ" летеше. Барбата бе застаналъ на носа, отгдето командуваше на кърмчията.
Бързо обходиха мигащия фаръ, прерЪзаха
между двата входни фара на басейна и Никола
даде стърчилото право върху групата ветроходи,
застанали на малкия кей и земления насипъ въ за
падната часть на пристанището.
Барбата пое кърмилото, Янаки застана на
гротъ-фала, а Стойко на флока-фалъ. .
„Морскиятъ лъвъ" летъше,. като конь на съ.,.
стезание . . .
— Майна! — изкомандува Никола, като да ко
мандуваше полкъ.
Задъ корабите имаше събрано множество....
Никола позна другарите си. Цивилна музика
имаше.около тъхъ.
Наближаваше „Морскиятъ лъвъ" . . . Замърдаха шапки отъ брега. Нъкой ръзко махна съ
ржка къмъ музикантите. Тжпанътъ силно удари и
екна музиката „въ маршъ".
— Ура! —• разнесе мощно отъ брега. — Да
живее барба Николааа!
— Фунда! —кръсна Никола къмъ Янаки, за да
спусне котвата, и, като изкочи върху стърчилото,
съ шише въ едната си ржка и съ беретата въ дру
гата, размаха и дветъ си ржце въ небивалъ възторгъ, сипейки върху другаритъ си ритмичните
турски псувни, които между тЬхъ имаха значението
на най-сърдечния и възторженъ поздравъ . . .
София, 1930 г.
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Въ отговоръ на поздравителната телеграма по
случай сватбата на Тъхни Величества, Н. В. е бла*
говолилъ да отговори съ следната телеграма:
„Петъръ Стояновъ, председатель на Българ.
ския Народенъ Морски Сговоръ — Варна.
„Царицата и азъ отъ сърдце благодаримъ
Вамъ и на членовете на Морския Сговоръ за добритъ чувства и хубавигв пожелания.
Царьтъ"
Текстътъ на нашата поздравителна телеграма
е следниятъ:
„София — Двореца
„Техни Величества
„Отъ името на всички ратници на морската
идея въ България поднасямъ на Ваши Величествь
най-сърдечни благопожелания за брачния Ви
съюзъ. Нека Богъ направи неуведаемй Августейшитъ Ви вънци за благото на отечеството и тър^
жеството на нашето морско дело.
„Председатель на Българския Народенъ Мор
сюи Сговоръ:
П. Стояновъ"
*

*

•

*

Въ отговоръ на поздравителната телеграма до
Н. В. Царица Иоанна, по случай тезоименния й
день, е благоволила да отговори:
„Благодаря сърдечно Вамъ и на членовете на
Народния Морски Сговоръ, за любезните привет
ствия и благопожелания.
Иоанна"
Текстътъ на нашата поздравителна телеграма
е следниятъ:
„Нейно Величество Царицата
Двореца — София.
„Въ първия тезоименъ день, въ новото отече
ство на Вагйе Величество, ние ратуващите за любовь къмъ морето, което ни донесе желаната Ца
рица, любима на всички българи, Ви поднасяме
пожелания за здраве, дългоденствие и трайно
щастие, ведно съ нашия Върховенъ Покровитель
Негово Величество Царя, за успъха на морската
идея и величието на България.
„Председатель на Българския Народенъ Мор
ски Сговоръ:
П. Стояновъ"
Още преди сватбата на Н. В. Царица Иоанна,
на 13. октомврий т. г., беше изпратено следното
писмо до Височайшата сгоденица, отъ името на
на Главното Управително ТЪло на Б. Н. М. С:
„Ваше Кралско Височество,
„Въ знакъ на голъма почить къмъ Васъ и не
изказана искрена радость по случай Вашия годежъ, Главното Управително Тело на Българския
Народенъ Морски Сговоръ, чийто Върховенъ По
кровитель е нашиятъ любимъ Царь Н.. В. Борисъ III, бърза да Ви изпрати незавършеното тазигодишно течение на нашия официаленъ органъ —
списанието „Морски Сговоръ".
„Ние ще бждемъ особено щастливи, ако на
шата бждеща любима-Царица прелисти книжките
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и се запознае съ идеите на Българския Народенъ
Морски Сговоръ, за да се увъри, че и въ новото й
отечество се интересуватъ за роднитъ брегове ь
морето, тъй както и въ Италия се вълнуватъ отъ
тази идея.
„Нашата млада организация се развива подъмощната закрила на първия български морякъ —
нашия любимъ Царь и Вашия другарь въ жи
вота, който споредъ завета на августейпСия си
баща, ни е научилъ „да обичаме морето и пазимъ
своитъ брегове". Ние върваме, че и нашата лю.
бима Царица Ще ни даде своята сжщо така мощна
закрила и всекога, когато бжде край хубавите ни
морски брътове, ще спомня, че следъ нейния въренъ другарь върви една силна организация, ра>
пространяваща любовьта къмъ морето въ българ
ския народъ.
„ЦЬлата наша организация, еднакво, както ь
целокупния български народъ, чакаме съ нетър
пение да ви посрещнемъ на Българска земя, за Да
видите нашата неизразима радость, да чуете на
шето възторжено мощно ура и огрушителни*.
чъзгласъ „Да живее дълго и щастливо нашата.
многоочаквана българска Царица".
Председатель: П. Стояновъ
Гл. редакторъ: С. Н. Ивановъ"
З а пострадалите отъ потъването на парахода
„Варна". На всички българи е известно, че на
25 декемврий миналата година българскиятъ параходъ „Варна" се сблъска въ Мраморно море съ
гръцкия „Хрисисъ" и за 40 минути потъна, като
отнесе съ себе си и 22 души отъ обслугата си.
Останаха тогава много вдовици, сираци и неуте
шими родители безъ подкрепа и съ несигурно
бждеще.
Въ тъзи тежки дни Морски Сговоръ съ
окржжно помоли клоновет-Ь си да направятъ въз
можното, за да събератъ суми. На тая покана се
отзоваха само Бургаскиятъ съ 10,000 лева, Софийскиятъ съ 2,000 лева и Русенскиятъ съ 2,000 лева.
Тая сума бе малка, за да задоволи голъмите
нужди на многото нуждаещи се и затова Б. Н.
М. С. реши да ги вложи на капитализиране въ Чи
новническото Спестовно Кооперативно Дружество,
на името на три деца отъ пострадалитт*: Величка
Теню Стоилова, 3 годишна, следъ 18 години ще
получи 20,000 лева; Георги Василевъ Георгиевъ,.
5 годишенъ, следъ 18 години ще получи 20,000 лв.Милка Банчо Милчева, 4 годишна, следъ 16 години:
ще получи сумата 10,000 лева. Сумата, вложена за
капитализиране на името на последното дете, е
внесена отъ Русенския клонъ отъ Б. Н. М;. С. Срещу
внесените суми се получиха полици, които се предадоха на родителите имъ.
По случай годишнината отъ трагичната смърть
за потъналите съ парахода „Варна", се осмеляваме
да помолимъ всички българи, кой съ каквото можь,.
Да се притече на помошь на нещастните семейства.
Г. П.
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Беседите въ Бургасъ и Ямболъ отъ секретаря
г. Панчевъ. На 10 октомврий т. г. съ парахода „Евдокия" пристигна въ гр. Бургасъ секретарьтъ
г. Панчевъ. Сжщиятъ вечерьта, въ 8 и половина
часа, въ кинотеатъръ „Роялъ" чете беседа съ свЪтливи картини, на тема: „Другите и ние на Дунава".
Беседата е била посетена средно, но изслушана съ
голъмъ интересъ и внимание.
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Сжщиятъ, на 11 октомврий е пристигналъ въ
Ямболъ и вечерьта въ 18 и пол. часа . въ кино
театъръ „Свътлина" е челъ беседа на сжщата тема,
както въ Бургасъ. Посещение добро. Особено впе
чатление еж направили сравненията и даннитъ за
българската поява на море, които беседчикътъ е
изнесълъ.
Г. П.

РПО(^СЗ^К1
ИЗЪ ЖИВОТЯ И ДЕИНОСТЬТЯ НЯ СЪВРЕМЕННИЯ РУСКИ ВОЕНЕНЪ ФЛОТЪ
(Споредъ сведения на руското задгранично списание „Часовой")
— Балтийскиятъ флотъ, въ съставъ 13 кораба
насяне на дървенъ материялъ, нефтъ и други то
(въ това число и два линейни кораба), презъ
вари, които кораби ще браздятъ рускит-Ь и чужде
м. юний т. г. е направилъ съвместни тактически
странните морета. Освенъ това, стотици риболовни
упражнения съ армията и въздушните сили въ
кораби, сжщо така новопостроени, Ще се заематъ
Финския заливъ. Главната задача била — защитата
да експлоатиратъ рибните богатства. До сега еж
ка Петроградъ.
построени неколко търговски кораба.
— Морското управление е решило да извади
— До сега болшевицитъ не еж построили нито
потъналия презъ 1920 т . въ Азовско море линеенъ
единъ значителенъ новъ воененъ корабъ. Тъ за
корабъ „Ростиславъ", а сжщо така и потопения
сега се задоволяватъ да доизкаратъ започнатите
при Кронгцадъ (Балтийско море) отъ английски
военни кораби още отъ преди революцията. Отъ
торпеденъ катеръ кръстосвачъ „Олегъ".
тъхъ, обаче, само неколко еж привършени окон
—• Руската Амурска флотилия, която въ цар
чателно.
'
.
ско време представляваше значителна морска сила,
— Дреднаутътъ „Полтава", сега прекръстенъ съ
въ съставъ 18 канонерски лодки мониторенъ типъ и
името „Михаилъ Фрунзе", се намира въ ремонтъ.
неколко спомагателни кораба, сега се състои отъ
Сжщо се ремонтира и дреднаутътъ „Маратъ" (бившъ
осемь стари, поправени и въоржжени канонерски
„Петропавловскъ"). Въ Балтийското море за сега е
лодки и седемь въоржжени парахода. Тази флоти
останалъ въ строя само единъ дреднаутъ „Октом
лия дълго време е командувана отъ бившия корабврийска революция" (бившиятъ „Гангутъ"). Четникъ на' царска служба, Канюкъ, а сега се коман
въртиятъ дреднаутъ „Парижка комуна" (бившъ
дува отъ нъкой си Озолинъ. Като отличие, флоти„Севастополъ") въ началото на годината, се пре
лията получила името „Черве.нознаменна" —
хвърли въ Черно море.
Краснознаменная.
— Завършилъ е поправката си и е влезълъ въ
•— Презъ м. юний т. г. рускиятъ черноморски
строя
миноносецъ „Риковъ" (бившъ „Летунъ"). За
флотъ е ималъ съвместни маневри съ сухопжтсега
въ
строя на руския Балтийски флотъ има 14
НИГБ и въздушни части. Центъръ на маневритъ
миноносеца
— всички построени до революцията
билъ градъ Одеса, отъ което требва да се заключи,
отъ
царското
правителство.
че главната имъ цель е била да се провери защи
—
Влъзла
е въ строя десетата подводна лодка
тата на руско-ромънската граница или да видятъ
отъ
типа
„Кугуаръ",
наречена сега съ името „Бед~
дефектите отъ едно предполагаемо нападение
някъ".
1
на Ромъния. Следъ маневритъ било разрешено на
— МрежевитЬ заградители „Шексна" и „Яуза",
населението да посетятъ събралите се кораби въ
еж преимеиуоаии въ „25 'октомврий" и „Барикада".
Одеското пристанище.
— Отъ две години насамъ миноносецътъ
— Изключенъ е отъ списъците на флота корабътъ
„Фрунзе" (бившъ „Бистрий") държи предаващия
матка за подводници „Хабаровскъ". За сега него
се призъ за най-добра артилерийска стрелба въ
вата служба се изпълнява отъ кораба „Смолний".
Черно море. Тази година, обаче, при атилерий— За миночистачни кораби се използуватъ
СКИГБ стрелби,
миноносецътъ „Незаможникъ"
бившитъ миноносци №№ 255, 268, 272 и 273.
(бившъ „Занте"), достигналъ сжщия процентъ по
— Влъзълъ е въ строя на руския черноморски
падения.
флотъ строящиятъ се още преди революцията кръс
— Въ Балтийското море пристигнала спе
тосвачъ „АдМиралъ Лазаревъ", който е получилъ
циална комисия отъ Черно море, за да може да
сега името „Червенъ Кавказъ". Той има 7600 тон»
изучи начините и методите на артилерийската
водоизмъхтване, скорость 29.5 вжзела и въоржже• стрелба въ Балтийския флотъ, който, безспорно, за
ние петнадесеть 12 см. орждия. Еднотипни нему въ
.сега стреля по-добре отъ Черноморския.
Черно море еж и кръстосвачигв „Червена Украйна"
—-Проектира се вс%ки петь години да се от(бившъ „Адмиралъ Нахимовъ") и „Профинтернъ"
пущатъ по единъ милиардъ рубли за постройката
(бившъ „Светлана"). Поеледииятъ кръстосвачъ до
на морски и ръченъ флотъ за търговски нужди.
миналата година бъше въ Балтийско море, а въ на
• Споредъ руската болшевишка преса, съ гЬзи суми
чалото на тази година, заедно съ дреднаута „Па
рижка комуна", премина въ Черно море.
г ще се построятъ цели ескадри отъ кораби за пре
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— Като канонерски лодки въ Черно море си
числятъ бившите транспорти №№ 414, 415, 4Ш,
417 и 418, които сега носятъ следнитЬ имена: '.Чер
венъ Аджаристанъ", Червена Абхазия", „Червенъ
Кримъ", „Червена Грузия" и „Червена Молдавия".
Т-Ь иматъ всека по 1000 тона водоизмъстване, скорость Ц вжзли и въоржжение — по три 12 см.
орждия.
— Канонерската лодка „Социалистическо зна
ме" (бивша „Терекъ"), служи като учебенъ корабъ
за водолазната команда.
— Бившите канонерски лодки отъ Каспийската
царска флота „Карсъ" и „Ардаганъ", следъ рево
люцията бъха ремонтирани и преименувани „Ленинъ" и „Троцки". Те още продължаватъ да плаватъ въ Каспийско море и рЪка Вдлга. Напоследъкъ канонерската лодка „Троцки" е преименована въ „Червенъ Азербейджанъ".
— Презъ месецъ юний т. г. рускиятъ болшевищки флотъ е произвелъ големи маневри. Презъ
време на маневригЬ-е станало негщастие съ единъ
миночистачъ —. взривалъ се е единъ орждиенъ
снарядъ и миночистачътъ потъналъ. Една часть отъ
архивата на потъналия миночистачъ била изхвър
лена отъ морето при Гунгенбургския брегъ (при ус
тието на ръка Нарва). При разглеждане на доку
ментите се оказало, че часть отъ тъхъ еж тайни
и че се отнасятъ за 1928 г*. Отъ тъзи документи се
уяснило, че въ състава на руския балтийски флотъ
презъ 1928 г. еж влизали: два линейни кораба —
„Маратъ" и „Октябрская революция"; 10 наф
тови миноносци —• „Ленинъ", „Войковъ", „Зиновиевъ", „Карлъ Марксъ", „Володарский", „Енгелсъ",
„Риковъ", „Калининъ", „Красннй Корнъ" и „Профинтернъ"; 6 брегови и 9 учебни кораби, 7 миночи
стачи и 5 подводни лодки. Въ една отъ заповъдитъ
на командуващия Балтийския флотъ се изтъква, че
защитата на Петроградъ е образцова, но че тръбва
да се съжалява много за нередовноститъ въ флота.
Има много заповъди съ обръщане внимание и по
нижения по служба за нередовност». Има и някол
ко специални заповеди въ връзка съ безредицигЬ
на корабите: „Капитанъ Изилметевъ" ,и „Гарибалди", поради незаплащане заплатит-Ь на моряцитЬ
въ продължение на три месеци. На първия корабъ
е констатирано злоупотребление 404,980 рубли, а
на втория — 559,000 рубли. Въ връзка съ нередовноститЬ въ флота и неуспеха на маневритЬ е билъ
смъненъ комакдуващиятъ М. Викторовъ.

с. н. и.
МОРСКИ НОВИНИ ОТЪ ИТАЛИЯ
- г На 250 метра подъ морето. Учениятъ АШШат
ВееЬе. е билъ „рекорда" на подводно потопяване,
слизайки на 250 м. подъ нивото на морето при
БермудскигЬ о-ви срещу Хамилтонъ. Уредътъ за потопяването е направенъ отъ една желъзна сфера,
снабдена съ 4 прозорци отъ кварцъ. Снабдяването
съ кислородъ е осигурено съ 2 помпи. Единъ телефонъ свързва сферата съ повърхностьха на мо
рето, така че учениятъ е въ- постояненъ контактъ
съ своя корабъ.
Океанографската експедиция при БермудскигЬ
о-ви, на чело н а която стои ВееЬе, се занимава
отъ редъ години съ релефитъ на морското дъно
при поменатите о-ви.
—• Новъ корабъ за ромънския флотъ. Презъ
юний т. г. въ фиуме корабостроилницигЬ СШагпаго
въ приежтетвието на князъ Гика, ромънски пълномощенъ министъръ въ Римъ и представктель на
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италиянскитЬ власти, е спуснатъ на вода подводникътъ „Делфинъ", построенъ за ромънския
- флотъ.
— Ромънски похвали за италиянската морска
индустрия. По случай пристигането на двата нови
румънски изтребители въ Кюетенджа „Фердинандъ"
и „Кралица Мария", построени въ италиянски ко
рабостроителници, министъръ-председательтъ Ю.
Маниу, който ги е посетилъ, е изпратилъ до Му
солини една благодарствена телеграма за отлично
то изпълнение на поржчката, за безпогрешното
приложение на последната дума на морската тех
ника и индустриално изкуство, които италиянскии
морски гений е открилъ и приложилъ.
I Турски изтребитель, заложенъ въ корабо
строителницата „Кантиере ди Рива Тригозо"—Ге
нуа. Въ корабостроителницата „Рива Тригозо", въ
приежтетвието на една турска делегация е зало
женъ гръбнакътъ на първия изтр-Ьбитель въ по
стройка за сметка на турския флотъ. Корабътъ,
който иде бжде готовъ следъ 10 месеца, е отъ италиянския типъ „Фречеа" и има следнигЬ. данни.
дължина 93.80 м., ширина 9.20 м., газене 5.88 м.,
скоростъ 36 мили въ часъ, въоржжение 4 орждии
120 м. м., 3 картечници и 2 торпедни апарата.
— Руска морска мисия въ Италия. Подъ пред
седателството на Сивковъ, н-къ на техническото
управление съ съветския флотъ — адмиралъ, една
7 членна комисия отъ морски инженери и препода.
ватели въ морската академия е посетила италиянските корабостроителници, морската академия въ
Ливорно, министерството на марината и некои тех
нически предприятия.
Руска ескадра въ плаване изъ Средиземно
море. Една ескадра отъ руския черноморски флотъ
въ съставъ кръстосвача „Червена Украйна", 2 из
требители и 2 подводнйка е тръгнала въ плаване
изъ Средиземно море. Ще посети Стамбулъ, Пирея
и Меоина.
— Командуването на Чехословашката армия е
поржчало въ фабриката Шкода постройката на
първия чехеки мониторъ, който ще носи служ
бата по Дунава. Корабътъ ще носи името на прези
дента на републиката „Масарикъ".
— 10-ия международенъ ко нгресъ на морепла
ването. Съгласно решението на 14-ия конгресъ,
предстоящ(иятъ конгресъ на мореплаването ще се
свика презъ м-цъ септемврий 1931 г. въ Италия.
По тоя случай Мусолини е наредилъ да се състои
въ Палата на дождо/вет-Ь въ Венеция, като мтзсто
шй-гаодходящ© за цельта по традиционни и исто
рически причини. ПредшесггоуващитЬ 13 и 14 м.
конгреси еж били въ Кайро и Филаделфия. Предсе
дателството на конгреса иъ Венеция, на който ще
участвуватъ «ай-известиигЬ свЬтонни техници и
официалните делегации на 42 държави, ще бжде
дадено «а секретаря на фашистката партия
На |9. X. т. г. въ Триестъ, въ приежтетвието
на представители на италиянскиггЬ власти и на
Руския ковсулъ е епушатъ на вода новопостроениятъ корабъ за сметка на СССР. Корабътъ е 750
т. и носи името „Владивостокъ".
_ Договоръ за търговия и мореплаване между
Италия и Ромъния. Италиянскиятъ мигогстъръ на
външните работи г. Гранди е представилъвъ кама
рата на депутатите законопроектъ за одобрение
на договора'за търговия и мореплаване между
Италия и Ромъния отъ 25. II. ШО.
Ст. Цаневъ — Ливорно
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Италиянскиятъ Хидрографически Институтъ.
Италиягаокиятъ Хидрографически Инотитугь —
ГпзШихо Мго^гаНсо <1е11а К. Маппа — се намира въ
Генуа. Той има шоадагагоелни бюра въ Опеция, Таренто и Венеция.
Институтътъ има следаитЬ тюддт>лемия: отд&лъ за съставяне на карти и паправкитъ ямъ; ютд-Ьлъ за изследвания и хидрографически издания;
отдълъ за издаване ржководства за мореплавате
лите; отдълъ за поправка на компаситЪ и изуча
ване свързаните съ него въпроси и най-поел е —
отдълъ за проверка и поправка «а морехюдаигЬ;
инструменти.
,
••
Постоянниятъ сьставъ на института се състои
огь: единъ кандагакъ I рангъ, 7 лейтенанти, единъ
капитанъ, единъ поручикъ, десеть чиновника спе
циалисти, 25 чиновника техници, 30 кондуктори и
необходимото число долни чинове.

Освенъ това институтътъ разполага съ следнитъ
хидрографически кораби отъ италианския флотъ:
1) „Адмиралъ Маняги" съ 2050 тона водоизмЪстване, газене 3.80 метра, четири парни и една мо
торна лодка и екипажъ 74 души, отъ които 10 офи
цери. Въ случай на нужда къмъ тъхъ се командировдтъ необходимитЬ профааари^опациашисти. Сега
този корабъ работи въ Червеното море; 2) „Марио
Бянда"; 3) „Сцила"; 4) „Кариди" и 5) „Дайте де
Лута" — •веичкитъ еднотипни стари мииочистамни
кораби съ по 330 тона водоизмъстване, газене 3.3(/
метра, запасъ отъ вжглища 110 това, една моторна
лодка и обслугата отъ по 94 человъка, отъ които
2 офицери и 2 кондуктори. Презъ последните го
дини тъзи кораби правятъ снимка яа аггрибръчкието
въ Триполи, Кмренайка и Додекаиеза.
С. Ч.

гх<уа
Приключенъ на 10. XI. 1930 год.
Ангеловъ, Т. — „Какво трЪбва да бжде едно-акционерно
параходно Д-во" (в. Народенъ Ратникъ, год. I, брой 10,
Варна, 15. X. 1930 г., стр. 3).
Ангеловъ, Т. — „Защо сме отчуждени отъ морето" (в. На :
роденъ Ратникъ, год. I, брой 11, Варна 8. XI. 1930 г.,
стр. 3).
А. П. —• „За омърсяваветю ма водата" (ш. „Рибарски Прегледъ, год. I, брой 5, София 1930 г., стр. 69 и 70).
Динковъ, Д. — „Морския спортъ" (сп. Морска мисълъ, год.
I; брой 1, Варна, 1930 п, стр. 2).
Динковъ, Д. — „Лили" — Разказъ — (сп. Морска мисълъ.
год. I, брой 4 и др., Варна, X. 1930 г.).
Ивановъ, Сава Н. — „Двадесеть и първи ноемврий" (сп
Морски Сговоръ, год. VII, брой 9, Варна, XI. 1930 г.
стр. 3—6).
.
'
Краевъ, Ст. — „По-ваокниггЬ риби отъ родътъ на пъстър
вите, обектъ за риборазвъждане у насъ" (сп. Рибарски
прегледъ, год. 1, брой 5, София 1930 г,, стр. 67—69).
Кои мрежи еж законни? (сп. Рибарски прегледъ, год. I ,
брой 5, София 1930 г., стр. 70 и 71).
Коистантиновъ, Г. —• „Черноморски риболовни уреди" (сп.
Рибарски прегледъ, год. I, брой 5, София 1930 г.
стр. 72—75).
Лефтеровъ, Ст. — „Да обикнемъ морето" (сп. Морска ми
сълъ. год, I, брой 1, Варна, юлий 1930 г., стр. 1 и 2).
Лефтеровъ, Ст. — „Лодкарь" „На твбъ . . . " — Стихове —
(сп. Морска мисълъ, год. I, брой 3, Варна, IX. 1930 г.
стр. 1).
Лефтеровъ, Ст. — „Възпитателното значение на морския
спортъ" (сп. Морска мисълъ, год. 1, брой 4, Варна, X.
1930 г., стр. 2 и 3).
Левфтеровъ, Ст. — „Мигове, които чов-Ькъ живЪе" (сп •
Морска мисълъ, год, I, брой 4 и др., Варна, 1930 г.).
Морякъ—„За морската компетентность" (в. Народенъ рат
никъ, год. I, брой 11, Варна, 8. XI. 1930 г.. стр. 3).
Моровъ, проф. д-ръ — „По забранения риболовенъ периодъ
у насъ" (сп. Рибарски прегледъ, год. I, брой 5, София
1930 г., стр. 66 и 67).
.
Нашия риболовъ — НавитЬ иаосикя «а риболова ( а Наро
денъ ратникъ, год. I, брой 11, Варна, 8. XI. 1930 г., стр. 2)
Нещата голъма радость — (сп. Морски Сговоръ, год. VII,
брой 9, Варна. XI. 1930 г., стр. 2).
Остревъ, М. — „Нововъведения вгь корабниггК движения" —
Парна турбина съ високо налътане за малки бързоходни
кораби. — Параходи съ гориво вжглища на прахъ. —
Новъ начинъ за движение на кораби въ плитки води. —
(Сп. Морски Сговоръ, год. VII, брой 9, Варна, XI. 1930
г., стр. 8—10).
Петровъ, А. — „Да си помогнемъ сами" (сп. Рибарски пре
гледъ, год. I, брой 5, София, 1930 г., стр. 65—€6).
Пенкъ, д-ръ А. — „Развоять ва (първобишнитЬ кораби" —
Превелъ отъ немски П. Д. С. — (сп. Морски Сговоръ.
год. VII, брой 9, Варна, XI. 1930 г., стр. 6 и 7).

Поповъ Дечо — „Синоветъ на морето" — Разказъ — (сп.
Морски Сговоръ, год. VII, брой 9, Варна, XI. 1930 г.
стр. П—15).
.
С. Л. — „Варна — кратки бележки" • (сп. Морска мисълъ
год. I, брой 1, Варна, стр. 3 и 4).
Зепгиз — „Нашето море" (сп. Морска мисълъ, год. I, брой
2, 3 и 4, Варна. 1930 г.).
Съперници на рибаря — (ся. Рибарски прегледъ, гоя I,
брой 5, София, -930 г., стр. 75 и 76).
Санаториумъ за риби — (оп. Рибарски прегледъ, год. 1,
. брой 5, София, 1930 г., стр. 77 и 78),
С. Н. И. — „Изъ чуждитъ военни флоти" (оп. Морски Сго
воръ, год. VII, Варна, XI. 1930 г., стр. 16 и 17).
Търновски, П. Ив. — „Какъиъ тг/Ьбва да бжде бждещиятъ
директсфъ да Б. Т. П. Д-во еъ Варна и ешцествуващиггв
парадокси въ последното" (в. Народенъ ратникъ, год I,
брой 10, Варна., 15. X. 1930 ш., стр. 3).
Торосъ — „Роза и Жанъ" — Разказъ — (кал Морски Сго
воръ, под. VII, 'брой 9, Варна, XI. 1930 г., стр. 10 и 11).
Шишковъ, П. А. — ,Л1исмо 'отъ Черно .море" — Рааказъ —
(сп. Морска мисълъ, .год. I, брой 3 и 4, Варна, 1930 г.).
*
.
Записки по гидрографий, дадаваемме Гвдраграфическим управланмем, Том 52, Ленинград 1927 г, 166 стр., цена
2 рубли.
Петдеоеть и вториятъ тюмъ отъ руакигЬ „Записки по
хидрография" има следното съдържание: 1) Изследване на
мовия умивероалеиъ магаитеаъ теодолитъ система Н. Н.
Отлоблннский отъ Н. Н. Матусеничъ; 2) За унищожението
и камивдоацяята «а четвъртитата дввиация отъ Н. Ю. Рибадтоиский; 3) Плоски лрашожглълии координати въ стерографическа проекция отъ Н. Г. Келъ; 4) ТриангулЯция на
северо-западното прибръжие отъ Черно море между гр. Ни.
колаевъ и р. Днестъръ отъ Н. И. Макушенко; 5) Въпроси
по проектирането иа ешоровет* отъ П. А. Крашлниковъ;
6) Приливят* иа Бвло море отъ В. С. Стахевичъ; 7) Прибора
на Корга за сяред-Ьляие пъргавинзта на овободнитЬ в<кглеии миселнни въ морската кода оч-ь' В. А. Сйежинекий;
8) Последната (виспедиция иа Шакелтона отъ Ю. -М. Шокшгсиий; 9) Съврвмвиниятъ методъ за (работа иа фраицузкиггт,
инженери яидропрафи отъ В. В. Ахпиатавъ и 10) Италиян. ския хмдротрзфичесиси имститутъ отъ В. В. Ахматовъ.
С. Ч.
*
РУСКИ МОРСКИ КНИГИ, ИЗДАДЕНИ ВЪ ЧУЖБИНА
Кап. I р. князъ Я. К. Тумановъ — „Мичманъ на войя*"
1930 г. (Книгата се доставя о т ъ редакцията та „Морской
Журналъ", Венцигова 17, Праха II, Чехоелавия).
Съ ескадрой адмиралъ Рожествемскаго — Сборникъ огь
спатии — Прапа 1930 г. (152 страници, цена 0.6 америк.
долари).
Флагъ адмирала — Оборникъ отъ разкази — Рига 1930 г.
(239 страници, цена 0.85 америк. доларИ|).
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Кап. II р.- Г. К. Графъ — „Моряки" Парижъ 1930 г..(272 стра
ници, цева 25 фр. франка).
АДмиралъ Г. Ф. ЦнвинскШ — „50 л*ть въ Имрераггорскомъ
;
флГотЬ". Рита 1929 г., 371 стр.
А. Бубновъ — „Руесюая морская проблема".. Пийзвнгь, 1929
г. (29 страници, отдълшъ отиечатъкъ отъ „Заруйежнмй
Морокой еборвикъ" — Пиизвнъ — Чехссдашия).
Контъръ АДмиралъ М. М. РимскШ-Корсаковъ — „Марской
-- усггавъ-". часть II — О. боево й дъятельносга флота^,
проектъ. Прага 1928 т. (15 страници, цена 10 а1мерик.
цента)..
Ген.-лейт. В. Н. Давидовичъ-НащинскШ — „О марскомъ со'• сломи". Прага 1928 .г. (19 страници, цена 10 америк.
цента).
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Мопаз1егеу N. -• ,Уот ип1ег8апе аег 2агеп11о11е". ВегНп
- 1930 (184 страници, цена 6 германски марки).
Мопайегелг, М, — „Оап$ 1а Мег Ш г е 1912—1924". Раш 1928
(Рауо1, 256 стр.). .
,
Контъръ-адмирадъ С. С. ФабрицкШ — „Изъ прошлаго"".
Берлинъ, 1926 г., 162 страници.
Кап. Н р. Г. К. Графъ — „На яовикъ". Мкшкенъ, 1922 г.,
480 страници.
Забележка: Книпитъ въ моито е посочена цената имъ
мотатъ да се взбавягь отъ редакцията ма „Морокой Журмалъ" — Веиципова 17 —Прага II — Чехославия.
С. Ч.

УКЯЗЛТЕЛЬ
за помБСтенит*) статии въ У-та годишнина (1930) на списанието „Морски Сговоръ"
1. Артезианскиятъ
кладенецъ
при
спирка Разделна до Девненското
езеро отъ д-ръ П. Д.. Скорчевъ.
брой 3, стр. 6—8.
2. Български учебенъ траленъ рибар"
ски парахоДъ отъ Б. С Бр. 1,
стр. 8. ,
3. Бойно плаване съ подвоДникъ —
Изъ дйетника «а загиналия презъ
1918 1Г. мичмангъ II р. Михаияъ
• Иордаювъ Михюеъ. — , Извлъ«ълъ Д. Дудевгь. Бр. 3 и 4.
4. Българска морска книжовность отъ
Сава Н. Ивановъ. Бр. 6, стр.
8—13.
5. Въпросътъ за морското разоржжаване и неговата на^-нова фаза
отъ Г. Сяавяидаъ. Бр. 1, стр.
3-6.
6. Варна — Славянска Ница отъ Ив.
Тамамдасиевъ. Бр. 4, стр. 9 :й 10.
7. Варненското пристанище презъ 1929
г. отъ инж. Б. Кгвиевъ. Бр. 5,
стр. 7—10.
•
8. Великиятъ адмиралъ фонъ Тирпицъ. Превелт. М. Бр. 5,,стр. 10
и 119. Врагове — Рааназъ — Отъ Киридъ
Христавъ. Бр. 5, стр. 1 и 2.
10. Година седма отъ редакцията. Бр. \
1, стр. 1 и 2.
11. Габровската детска морска колония
ютъ П. П. Бр. 1, стр. 6.
12. Германската метеорологическа служ
ба за предсказание на времето
въ услуга на мореплаването отъ
4
Г. Пецовъ. Бр, 4, стр. 10 и 11.
13.Десеть години отъ Г. Славянювъ.
Бр. 6, сгр; 2—6.
14. Дейна програма на Б. Н, М. С. за
петильтието 1930—1935 г. Бр. 7,
,стр. 15—17.
15. Двадесеть и първи ноемврий отъ
Сава Н. Ивайовъ. Бр. 9, стр. 3—6.
16. „Емденъ" отъ Сергей Тюреедеякю —
Превелъ С. Н. И. Бр. 4, ктр. 7—10.
17. Единъ смълъ походъ съ подводникъ отъ С. Н. И. Бр. 4, 13—15.
18. Етимологичния произходъ на нъкои морски Думи и названия въ
нашия простонародеяъ говоръ
отъ д-1ръ П. Д.- Сшрчавъ. Бр.
5 и 8. .
19. За морето отъ Д Марковъ. Бр. 1,
-стр. 6—8.
20. За плаването отъ инж. Пр.. Пампуловъ. Бр. 1, стр. 19 м 20.
21. Засилването на руския черноморски
флотъ отъ Г. Слашинюйъ, брой 3,
стр. 4 а 5.
22. За детскитъ летни морски колонии
отъ инж. Пр. Памгауловъ. Бр. 4;
стр.- 3 и 4.
23. Значението на морето за народното
стопанство >отъ Минко Миховъ.
Бр. 5, сгр. 18.
24. Изъ отчета на ГОвликенската дет
ска морска колония, устроена
въ Варна презъ 1929 г. отъ С. Ч.
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ВАЖНО
ЗА ЧЛЕНОВЕТЪ И АБОНАТИТЪ
•-•.:

Н А

МОРСКИ СГОВОРЪ
ЖелаещигЪ да получатъ безъ прет ,
кжсване следващата книжка № 1
(година VIII, януарий 1931 г.), отъ
списанието „Морски Сговоръ", да
предплатятъ веднага членския си
вносъ или абонаментъ въ съответ
ните клонове. Презъ 1931 год. спи
санието ще се изпраща б е з *

платно само на пред
платилите членския
си вносъ за 1931 год;.

;.1:\.;'. ' .'••:"-:'

Абонаментътъ на списанието за
новата 1931 година (година VIII) е
150 лева за България и 200 лева
. ..:': "за. .чужбина.""::
. .;

К Ъ М Ъ
ЧЛЕНОВЕТ-Ь
Н А Б Ъ Л Г А Р С К И Я Н А Р О Д Е Н Ъ МОРСКИ
Неполучаващитв списанието ще почнатъ
да го получаватъ само следъ като издължать
членската си вноска за ц-влата 1930 година.
ИзплатилигЪ вноската си и не получаващи
списанието, тр-вбва да провърятъ въ Управи
телното твло на своя-клонъ, дали точниятъ
имъ и, пъленъ адресъ, при това непремЪннО
з а е д н о с ъ с ъ о т в е т н а т а вноска, еж изпра
тени въ Главното Управително Твло въ Варна;
безъ това, естественно, Гл. Упр. Т-БЛО не мо
ж е никому да изпраща списанието.
;
Редовно издълженитБ членове предъ
своя клонъ, а отъ тоя последния — предъ Гл.
Упр. Твло, ако' не получатъ нъкой брой отъ
списанието, веднага тр-вбва да сьобщятъ за
това съ отворено писмо направо въ Гл. Упр.
Твло на Б. Н. М. С. въ Варна, ул. .„Царь Б о

С Г О В О Р Ъ

рисъ" № 6, като заедно съ това сьобщятъ точ
ния си и пъленъ адресъ. Изгубената книжка
се изпраща повторно, само ако се съобщи за
това въ Г. У. Т. не по-късно следъ получава
нето на следущната книжка.
За вевка промъна на адреса се съобщава
своевременно по.сжщия начинъ, като се при
лага и.5 лв. за отпечатване на новия адресъ.
Тр-вбва да се помни добре, че най-често
к н и ж к и т ъ с е г у б я т ъ поради, несъобщаване п ъ л н и я и т о ч е н ъ д о м а ш е н ъ аДреСЬ.; )*::;"':
При адресъ, даденъ въ учреждението,
гдето работи абонатътъ, всъкога тр-вбва да се
разчита, на изгубване на книжки отъ списа
нието. Винаги домашниятъ адресъ е за пред
почитане. ,
,

ОТЪ ГЛ. УПР. ТВЛО НА Б. Н. М; С.

ВЪ СКЛЯДП НЯ ГЛ. УПР. Т-ВЛО НЯ Б Н. М. С СЕ НЯМИРЯТЪ СЛЕДНИГБ ПЕЧЯТНИ ИЗДЯНИЯ
Гребане и ветроходство — изчерпано
Морска библиотека № 1 цена . . . .
3 лв.
Морска библиотека № 2 цена . . . . . 4 лв.
Правилникъ за морскигв и ръчни спорт
Морска библиотека № 3 цена . . . . . . 5 лв.
ни легиони — изчерпано
Морска библиотека № 4 цена . . . . . 6 лв.
. Правилници за водния спортъ цена . . ;. 5
Морска библиотека № 5 изчерпана .','
Черно море (общодостжпни студии)
Морска библиотека № 6 изчерпана
часть I отъ Сава Н. Ивановъ цена . . 30
Морска библиотека № 7 изчерпана
Черно море (общодостжпни студии)'|
Морска библиотека №. 8 цена . . . . .11 лв.
часть II отъ Сава Н. Ивановъ цена . ;. 30
Морска библиотека № 9 цена ,-,.-.•.
.11 лв.
Морска библиотека № ..10 цена .- . . . ,. 15 лв.
Практически указания за предсказване '
Морска библиотека Ха 11 цена'. . . . . 10 лв.
>на времето отъ Сава Н. Ивановъ .
Морска библиотека № 12 цена'. ..•.:.;',• ^ 5 лв.
••'] Изчерпано ^
Морска библиотека № 13 цена . . . . . 10 лв.
Метеорология отъ Сава Н. Ивановъ цена 25
Сп.'„Морски Сговоръ" год.-1 изчерпано
Сп. „Морски Сговоръ" год. I! изчерпано , — ••;.'" Океанография отъ Сава Н. Ивановъ цена 30
Сп. „Морски Сговоръ" год. Ш цена . . 120 лв.
Плаване отъ Я. Друмевъ цена .';. ,. . ' . 15
Сп. „Мррски Сговоръ" год. IV цена . . 120 лв.
Нуждата отъ Б. Н. Морски Сговоръ,?
Сп. „Морски Сговоръ" год. V цена . . 120 лв.
неговитв цели, сръцетва и дей- >
Сп. „Морски Сговоръ" год. VI, броеве
ность цена . . . . . . . I . . . г. 5
7, 8, 9 и 10 цена . .. .-•...„ .-»- .. > 60 лв.

лв.
лв.
лв.

лв.
лв.
лв.

лв.

Всички, поржчки се изпълнявать само следъ предварително внесена сума и се отправятъ на адресъ: Б. Н. Морски Сговоръ — книжовно-просвътенъ отд-влъ — Варна.

БР. N. & АЛ. Д. МАРИНОВИ
СЛИВЕНЪ
ФЯБРИКЯ ЗЯ ЧИСТО ВЪЛНЕНИ
Ш, Р А ЙX Г А 1>Н И
модерни платове, брашови сукна, шаяци,
. аби, навуща и жакардови одеала;

Ц В И Р Н О В А Н И
К

А

елеггнтни платове;
М Г А Р Н
луксозни платове.

Братя Тбновн — Варна
СКЛАДЪ
КОЛОНИАЛЪ * ЖЕЛЕЗАРИЯ
ДЖАМОВЕ * БЕЗИРЪ И ДР.
Телеграфически адресъ: ТЕНЕВИ
Телефонъ № 71.

И

10-10

Т е л е г р . а д р е с ъ : МЯРИНКЬОВИ * Т е л е ф о н ъ № 6.
го—ю

в а ш 1р. Поповъ 4 Синъ

ФИНА

ВНРНН, УЛ. „ПРЕСЛЯВСКЯ" № 33

СНЛАДЪ НА ВЪЛНЕНИ ПЛАТОВЕ
ДЪРЖАВНИ
ДОСТАВЧИЦИ
Винаги на складъ най-добъръ изборъ отъ ан1ЛИЙСКИ и български платове за костюми,
манта, пардесюта, балтони, офицерски трика,
кастори и други.

БРАТЯ ЦАНЕВИ
БУРГЯСЪ

Цени конкурентни

4-2

10-10

СТРОИТЕЛИ!
Искате ли вашитЪ бетонни плочи
да не пропускатъ СТУДЪ, ТОП
ЛИНА, В Л А Г А и З В У К Ъ , това
става само съ нашит-Ь специални

ХУРДИЙНИ ТУХЛИ

„ О Р И О Н Ъ>"
ТРАСПОРТНО КООПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ

за обмитване, антрепозиране и представителство
Специална служба за вжтрешнн и
международни транспорти.
ИНФОРМЛЦИЯ

СОБСТВЕНЪ

БЕЗПЛЯТНЯ.

СКЛАДЪ.

Искайте отъ вашит-Ь архитекти да ги поставятъ въ
проектигв Ви. Разполагаме винаги на складъ и КУХИ
ТУХЛИ съ две и шесть дупки.
3_2

Представителство въ главните градове на Царството
и кореспонденти въ цътгь свътъ.

Дкц. Д-во за керамични щкш „ТУНДЖА" — ШШь.

?ОреИОРНЪ"

йнц. Д-во и керамични издъня „ТУНДЖА" - ймболъ.

ЦВЪТАНА БОНЧЕВА - СЛИВЕНЪ

ПРОДАВА на най-износни цени,
поради замЪняне съ дизелъ моторъ
КОМПЛЕКТЪ И ПО ОТДЪЛНО
Стабиленъ водотржбенъ ПЯРЕНЪ КОТЕЛЪ, Фабрикатъ на Е г п а п ш ! Ь е ш п а а з — 10 атмосфер
но работно налягане и 116 кв. м. нагревна повърхность, съ хоризонтална ПЛРНЛ МЯШИНЯ,
фабрикатъ на Р й г з г 5 а 1 т ' 5 с п е 150 к. с. съ 75
обръщения и принадлежности.

ИСКАЙТЕ ОФЕРТИ.
3-2
За телеграми „Тунджа" — Ямболъ. — Телефонъ Кг 39

ПЛОВДИВЪ

Телефонъ мГйз

ФАБРИКА
за копринени, ленени и памучни
платове: жоржетъ, крепъ де шинъ,
тоалъ де соа, соа-екрю, крепонъ,
понжъ, поплинъ, платна и пр.
ПРИЕМЯТЪ СЕ ПОРЖЧКИ З Я ИЗРЯБОТВЯНЕ НН БЪЛГАРСКИ БРОДЕРИЯ.
Кжща основана в ъ 1905 год.
Клонъ София, Бул. Дондуковъ № 1. 2—2

СЪДЪРЖАНИЕ:
1) ТЬхни Величества Царица Йоан на и Царь Борисъ III; 2) Сава Н. Ивановъ.
:
•' г>> , .„ . ,
— Царската сватба; 3) Отпразднуване на царската сватба на Дунава
при Русе на 31. X. 1930 год. отъ Дунавската полицейска служба; 4) Нейно Величество
Царица Иоанна; 5) г .Славяновъ. — Н. В. Царь Борисъ III като върховенъ покровитель на
Българския Народенъ Морски Сговоръ; 6) к. Скутуновъ. — Н. В. Царь Борисъ III и морето;
7) Детинството на принцеса Джиована Савойска, Нейно Величество Иоанна, Царица на
българите; ь) Проф. Ян. Ив. Ярнаудовъ. — Родословието на ТЬхни Величества Царь Борисъ III
и Царица Иоанна; 9) п. П. Шишковъ. — Срещу Никулдена — разказъ; 10) Официаленъ отД-БЛЪ; 11) Морски новини; 12) Морски книгописъ; 13) Указатель за помъхтенитЬ статии въ
УН-та годишнина (1930 г.) на списанието „Морски сговоръ".

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 отъ М-вото на Просветата съ окржжно № 3507 отъ 11 февруарий 1929 г. и отъ Върховния
читалищенъ съюзъ съ протоколъ № 9 отъ 18 ноемврий!928 г. за всички у-ща, общински, градски и селски библиотеки.

НИВА 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 отдълитъ: астрономия, авиатика, архи
тектура, археология, биология, биография на видни и велики хора, география, геология, палеонто
логия, землед-влие, 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 навърши 11-ра година и встжпва въ Ш-та си годишнина, се радва на
подкрепа въ обществото, а ПОЯВИЛИТЕ се напоследъкъ критики го сочатъ за единственото сериозно
илюстровано списание, което бързо се наложи, за да стане необходимо за вевко семейство.
НИВЯ излиза въ 16 страници на хубава книга, съ много снимки. Издание на „Книпеграфъ",
неговото редовно излизане е напълно гарантирано.
НИВЛ, която излиза редовно всека седмица, дава годишно точно 52 книжки или 832 стра
ници — голЪма обемна книга, която подвързана е най-ценното съкровище за всека домашна и
обществена библиотека.
Ония, които си купуватъ списанието чрезъ вестникопродавачигв, заплащатъ всека книжка
по 5 лева.
.
А ето облагигв 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, атласи, алманаси и пр.
За третата годишнина „ Н И В А " е приготвила и дава веднага на всички стари и новозгписали се абонати:

С О Ф И Я ВЪ С Н И М К И
Разкошенъ албумъ отъ забележителностите на столицата: сгради, паркове, градини, улици,
учреждения, институти, хотели, банки и пр.
ИЗДАНИЕТО Е НАЙ-ЛУКСОЗНО.
Всички ония, които предплатятъ абонамента си за III година, платими наведнъжъ или въ на
чалото на вевко полугодие, ще получатъ премията отъ първия брой на списанието.
Всички ония, които желаятъ, могатъ да се запишатъ за III годишнина на „Нива" за 6 месеци
— 100 лева или за година 200 лева предплатени.
Всичко се изпраща на адресъ: сп. „НИВЯ", София.
Редакцията и администрацията на „Нива" се помЪщаватъ на ул. Графъ Игнатиевъ 11, София.
Телефонъ 3655.

