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Чудни околности за екскурзии и излети, красива природа.
Всекидневни концерти обвдъ и вечерь въ морското казино. Дзнсингъ-баръ.
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Устройване морски тържества и забави.
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КУРОРТА „СВ. КОНСТАНТИНЪ"

^
Прелестно кжтче край морския бръгъ за истинска почивка и отмора.
%
«5 Плажъ — морски топли и студени бани.
Първокласенъ ресторантъ.
Джазъ. Дансигъ.
М Хотела ремонтиранъ. Стаите снабдени съ течаща изобилна вода. Лнгажиране стаигв предварително.
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ЛОРОИ СГОВОРЬ

оргдиъ ид БЪЛ1ДРСКИЯ ЦДРОДШЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
Година 15.
Варна, октомврий 1938 г.

УРЕЖДП
КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯТЪ ОТДЪЛЪ

Б р о й 8.
Гл. редакторъ В. Паспалеевъ.

ЦАРЬ БОРИСЪ Ш
Когато преди двадесеть години короната на бенъ къмъ всички и всичко — това беше обстано
българските царе мина върху Негово Величество вката, въ която требваше да започне новото.
Царь Борисъ III, много скжпоценни камъни отъ
Въ своята царственна усамотеность въ онова
нея бгьха отронени отъ бурята на историческйтгь време, Той единственъ остана да промишлява за
събития подъ тежкия ходъ на борбитгь за обеди новите насоки въ нашия общественъ животъ, които
нение на племето ни. Носенето на таза корона да увлекатъ всичко творческо, та изъ хаоса на
•изискваше не само смгьлость, себеотрицание и безверието въ погромената държава да се създагероизъмъ, но то се обуславяше преди всичко отъ датъ условия за строителство и напредъкъ.
могжщата вгьра въ звездата на българското племе,
Той слезе въ низините на народа, самъ проучи
блпсъкътъ на която звезда бгьше забуленъ отъ неговите болки, заживе съ неговите мжки, почерпи
страшни облаци. Той понесе съ верата на младо- сили въ съкровищницата на неговата мждрость,
стъта българската корона и съумтъ да вдъхне на издири и поощри новите творчески сили и започ.
обезверения народъ своята крепка вгьра въ свет на безшумно да гради новата държава.
лото бждеще и да го вдъхнови за нови усилия
Той не остави незабелязана ни една проява,
къмъ творчество. И отъ пепелището на погроме- която е отъ значение за нашия животъ.
нитгь национални идеали наново възкръснаха
надеждите да се възвърнатъ изгубенитгь ценности
и блгьсъкътъ на българската корона.
Отначало отмгърени, въ последствие по
смели, започнаха стжпките на възхода на бъл
гарските надежди, огргьни отъ героичния примеръ
отъ 3 октомврий 1918 година, за да обхванатъ
целия нашъ общественъ животъ, като насочатъ
усилията къмъ разчистване пжтя за спокойното
твърдо творчество. Волите се възвърнаха. Умо
вете се насочиха къмъ анализъ на вихрените
събития и поуки за бждещето. Обществениятъ
животъ закипе наново, но не съ разрушителни
стремежи, а къмъ обнова и преоценка на миналотоИсторията ще има възможность за напредъ спо
койно да проучи този тежъкъ периодъ отъ живота на племето ни, като ще отдаде безпри
страстно заслуженото место всекиму. Тя, обаче,
не можа да не отбележи, че Той остана непоклатимъ като стожеръ, около който се развиха об
ществените ни борби за възмогване.
Унищожени армия и флотъ, откжснати цен
ни части отъ целокупното отечество, разстроени
финанси, а, главно, обезверенъ и отчаят народъ,
излезълъ изъ окопите на войната съ умраза къмъ
•своите водачи, безъ идеали, егоистиченъ и озло-

Негово
Величество
Царьтъ вржчва
знамето на Чер
номорската на
Негово Име
флотилия
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Когато българскиятъ флотъ бгьше унищо- криването на нашите пристанища на р. Дунавъ»
женъ, а отъ снагата на 'България бгьха откжс- съ. гласуването на 150 милионния кредитъ за Ду
нати крайбрежията на Бело море и се изявиха навското търговско корабоплаване, съ спущанетопретенции за създаване на чужди колонии отъ на вода на новия български търговски парахода
наши крайбрежни градове на Черно море, идеята „Шипка* и съ Солунската спогодба, която откри
за морето у насъ бгьше на изчезване. Задачата възможностите за създаване на българския воена новото време бгьше, тя да се запази дълбоко ненъ флотъ.
,
въ съзнанието на народа, за да може да се развие
Морската идея е въ пъленъ възходъ. Това е
и закрепи, когато настжпи благоприятенъ моментъ.
Една малка група отъ хора обсъждаха този въп- успехъ, дължимъ преди всичко лично на Негова
.росъ, като търсеха начанъ да възбудятъ рбщест-' Величество Царь БОРИСЪ III, който се сле съвения интересъ къмъ заплашеното българско. море морската идея .и за да посочи отъ висотата на
и да насочатъ вниманието къмъ тази нова за насъ •царския тронъ новата насока за успехъ и иконо
область за творчество и икономически напредъкъ.. мическо добруване— морето.
Той схвана голгьмото значение на зараждащата
Израстналъ на брега на Черно море, обиксе идея, даде своята Височайша подкрепа, поощри налъ морската ширь въ, нейното грандиозна мно• дейците а заедно съ техъ участвуваше въ радо- голичае, познаващъ всички гънки на: родните Щ
стьта на успехите имъ. Делото се разви, об брегове, вживелъ се съ морската идея и нашитехвана всичка области на морската идея. Дейците идеали на море като малцина изъ нашата морска
израстнаха заедно съ това. Творчеството започна. среда, той заслужено носи името първия български
Той не пропустна нито единъ случай на осезател Царь - МОРЯКЪ.
на проява, за да се яви лично, та да подчертае
съ присътствието си значението на придобивките.
Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ по
Строежъ или ремонтъ на кораби, откриване на желава на своя Върховенъ Покровитель да продъл
ново пристанище, морски музей, морски търже жи Своето творчество още дълги години, за да
ства, воденъ спортъ, морска летовища, морско осъществи чрезъ свойствения Му тактъ и разби
законодателство, реорганизация на флота, на при ране и създаването на новия български воененъ
станищното ни дело — всичко се развива подъ флотъ, който да вплете наново въ българската
непосредственото Негово наблюдение и насочване. .корона единъ отъ най-скъпите й отронени сап
Двадесетгодишнината отъ встъпването Му фири — Бело-море.
на престола на българските царе съвпада съ от
Морски Сговоръ
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Негово Величество Царьгь на Своята любима яхта „ВЪра"
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Негово Величество
Царьтъ всрЪдъ вар
ненското и бургаското
офицерство при съв
местни занятия на
сухоземни и морски
•части
ИЬ. Ь А Р И К Л Е Ч К О Ь Ъ — Ь о н т р ъ - а д м и р а л ъ

Ц А Р Ю ЧЕСТИТИ -

„ПЪЛЕНЪ НАПРЕДЪГ

Не б е много отдавна, само преди 20 години.
Поради редъ нещастни обстоятелства нашиятъ на
родъ, обезкураженъ и обезнадежденъ, загубилъ
вера въ себе си и въ силите си, дори и въ сждбата и предопределението си — беше принуденъ
да прибере затжпения си мечъ въ ножницата.
Страшна буря вилнееше тогава надъ Балка
ните. Мълнии и светкавици раздираха българския
хоризонтъ, гърмове и тресьци раздрусваха изъ
основи българската политическа система, и цт*ла
плеада врагове, каточе сговорили се съ тъмните
сили на преисподнята, се бЪха съюзили да докаратъ до провала нещастната ни държава и да я
затриятъ отъ картата на земята.
Но живъ б е българскиятъ Богъ! Пазилъ на
рода ни презъ течение на Ц-БЛИ 14 века и презъ
две черни робства, Той не изостави и сега не
щастното ни племе.
И по повелята на Неговата всемогжща воля
надъ българския хоризонтъ изгрЪ ново слънце:
на опразднения български* Престолъ съ сигурни
и см%ли крачки се качи новъ Царь — младъ още
момъкъ, горещо любещъ своя народъ, великъ въ
готовностьта си да се пожертвува за него
А великиятъ Български Богъ се б е вече погрижилъ за по-доброто бждеще на избрания си
народъ. Той беше обилно надарилъ младия Царь
съ всичките възвишени и благородни качества на
човешката душа, беше Му щедро далъ мждростьта
и предвидливостьта на държавникъ, бъше Го снабдилъ и съ такта и ловкостьта на дипломата.
Когато този младъ Царь се възцари на бъл
гарския Престолъ — навсекжде около този тронъ
беше хаосъ, отчаяние, озлобление и безпжтица.
И, можеби, тъкмо така го беше искалъ Бъл
гарскиятъ Богъ: — за да даде възможность на
младия Царь още съ първите Му стжпки на трона

да покаже на своя народъ и на всички своето
благородство, своята обичь къмъ народъ и държа
ва и своята готовность къмъ жертви, — която готовность Той подчерта сь своята историческа
фраза: — „Яко е необходимо за добруването на
народа ми — давамъ и живота си".
И гордъ, самоув-вренъ и красивъ се изправи
младиятъ Царь Борисъ III на кърмата на държавния
корабъ. Хвана съ самоуверената си царска дес
ница поврътника на държавното кърмило и, въ
преки вилнеещата буря, разнебитения корабъ и
обезкуражения екипажъ, заповеда да се вдигне
котва и да се разпустнатъ платната.
Л корабътъ тогава, поради преживените бури,
беше зле повреденъ. Вода навлизаше отъ всички
страни, мачтите му се бЪха разслабили, вжжетата
и платната бЪха изпокжсани, а екипажътъ му —
безъ в^ра въ себе си и безъ никакво сцепление.
Когато се заповеда вдигане котва и разпущане платната — моряцигЬ съ страхъ извършиха
необходимото и отправиха недоумяващи погледи
къмъ своя Кърмчия.
Но Неговиятъ жестъ беше толкова властенъ,
въ очите Му гореше такъвъ пламъкъ на самоувЪреность и надежда, а държането Му всрЪдъ бу
рята б е толкова царствено щото скоро отчаяните
моряци се окопитиха, добиха в-вра въ себе си и
въ своя Командиръ, когото скоро обикнаха и за
почнаха слЪпо да Му в+фватъ, да го боготворягь.
Повредениятъ корабъ б е бързо стегнатъ, на
влизането на водата спрЪ, мачтитЪ наново гордо
се изправиха къмъ възбогъ и могжщата корабна
гръдь смело и непреодолимо почна да пори въл
ните на външното и вжтрешно зложелателство и
злоба и безъ мжка да преодолява гнЯва на поли
тическата стихия.
г\ младиятъ Царь, застаналъ решителенъ и
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Негово Величество съ контръ-адмиралъ Вариклечковъ при
тържеството въ Флота на Никулдень 1937 г.

красивъ като Богъ на кърмата, вещо ржководейки
своя корабъ, започна умъло и сполучливо да за
обикаля опаснитЬ и скалисти носове, ловко започна
да отбъгва подводнитъ скали и рифове, докато
следъ трудно и опасно 20-годишно плаване навлезе
съ кораба си въ по-спокойни и по-безопасни води,
И сега корабътъ, вещо насочванъ отъ своя
царственъ Кърмчия, все още продължава своето
плаване. Дълъгъ пжть се измина — пжть между
Сцила и Харидба, между хиляди подводни и над
водни опасности.
Предстои Му още дълго плаване, но лошиять
пжть е вече отзадъ. Отпредъ е сравнително поспокойно плаване, но все още свързано съ мно
жество рискове.

Корабътъ постепенно се приближава
къмъ желанитЬ брътове, а курсьтъ му реши
телно и неотменно сочи мечтания заливъ На
родно обединение, къмъ който настойчиво»
умело и неуклонно го насочва царствената ржка на държавния Кърмчия.
И има ли българинъ по света, който
следъ така блестяще издържаното опасно пла
ване би могьлъ все още да се съмнява, ч е
този великолепенъ царственъ Кърмчия не щ е
проведе невредимъ кораба си презъ всички
още предстоящи опасности и че нъма въ>
единъ прекрасенъ слънчевъ, исторически за.
племето ни день, благополучно да хвърли котва
въ желания заливъ на Народното обединение?
Ето защо, цълиятъ български народъ и
особено българския морякъ, който по-добре
отъ всички други знае какво значи повреденъ корабъ и какво значи буря, безрезервновърва на своя любимъ Царь-Морякъ и Върховенъ.
Вождъ — на своя царственъ Кърмчия.
Ето защо, въ деня на 20-годишнината на
любимия ни Царь-морякъ, възторжено моряшко
„ура" се носи надъ морския необятенъ ширъ зацарствения Кърмчия на нашата държава и бъл
гарския морякъ отъ сърдце пожелава останалото
още плаване да бжде спокойно и приятно, та часъ
по-скоро държавниятъ корабъ да хвърли котва въ
залива Народно обединение, въ който да може да
поздрави своя любимъ царственъ КомандиръКърмчия съ традиционния салютъ, но вече не само
като Царь Борись III, а като Царь Борись Велики!
Корабътъ е вече заздравенъ, екипажътъ бо~
дъръ — повече отъ великолепенъ, следователно:
„Съ всички платна — пъленъ напредъ!"

А Л . МАНОЛОБЪ

ЦАРЬТЪ-МОРЯКЪ
Преди двадесеть години, на трети октомврий
1918 год. се приключи още една страница на но
вата ни история и се откри нова страница въ новейшата ни история.
На тая дата моряците отъ флота бъха пови
кани предъ Катедралата на Варна и осенени съ
кръста отъ мастития и въренъ на България митрополигъ Симеонъ, който съ СВОИТЕ молитви и
наставления никога не забрави българския морякъ,
вдъхвайки му въра за бждни дни: тогава ние се
заклехме да бждемъ верни и предани на младия
Царь Борись III, който встжпи на престола на
българските царе.
Дете на бойния фронтъ—на морето и сушата,
прекаралъ съ насъ бойни скърби и радости, роденъ на българска земя и откърменъ съ българ
ския народенъ хлъбъ, Той откри въ нашите сърдца
нови страници за надежда.
Тоя, който си спомня трети октомврий на оная
печална 1918 год., болката която облада всички
слоеве на българския народъ, загубени идеали,
безкрайни човешки и материални жертви, пропилъна неизмърима нервна енергия, и се върне къмъ
днешния день трети октомврий 1938 год., точно
двадесеть години, ще види, че тежкото бреме, което
пое младиятъ Царь, заслужава да бжде добросъ
вестно преценено, защото днесь далеко не сме
тамъ, кждето бехме тогава; днесь все пакъ имаме
право да носимъ усмивка на нашите лица.
И ние, моряците, които останахме да служимъ,

и тия които требваше да се раздълятъ отъ люби
мата служба, требваше да се запитаме, какъ и
кжде ще изпълнимъ най-добре нашата клетва.
Подкрепени отъ професори на българския
университетъ, офицери, учители, правници, лъкари
и още много други съзнателни българи, пакъ за
станахме на фронта на българското море и Дунавъ, основахме въ онова време на скептицизъмъ
Български Народенъ Морски Сговоръ, а на чело
на организацията ни застана Негово Величество
Царьтъ—морякъ Борись III, който благоволи да ни
вземе подъ своето покровителство.
И като резултатъ на работата на всички чле
нове на Б. Н. М. С. рамо до рамо съ всички други,.
които сжщо работиха на това поле, ние виждаме
единъ възходъ: въ дунавското ни корабоплаване,
въ морското корабоплаване и въ постройката и
уредбата на много български пристанища.
Остава да се изпълни още една точка отъ
държавната програма, свързана и съ нашите уси
лия, за да се създаде въ скоро време новиятъ бъл
гарски воененъ флоть, който допълвайки славната
ни армия, да застане на своя постъ, като стражъ
на българската независимость и покровитель на
воднитъ ни граници.
Следъ двадесетгодишенъ трудъ ние съ чисти
и предани сърдца поздравляваме Царя—морякъ и
му пожелаваме да води морска България къмъ
нови и все нови успехи, прилагайки все сжщия
тактъ на мждрость, търпение и мерка.
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ТБХНИ Величества Царьтъ и Царицата наблюдаватъ състезанията на Флота
-САБА Н. ИБАНОБЪ — Ь а п и т а н ъ I р а н г ъ

Негово Величество Царь Б о р и с ъ III. к а т о т о р я к ъ
Въ българските морски кржговенашиятъЦарь
се ползува съ всеобщата искренна почить и ува
жение, каквато заслужава единъ отличенъ въ ВСБКО
отношение морякъ. Почти всички речи, казани на
морски праздненства и тържества, завършватъ съ
пожеланието за здраве, дългоденствие и преуспя
ване на Първия морякъ въ България. И действи
телно, Негово Величество Царьтъ напълно заслужава
дадената отъ моряците и крайбрежното население
прибавка къмъ титлата Му — „Пръвъ морякъ въ
България". Независимо отъ Неговите голЪми при
родни дарби и придобити високи качества, като
чов-Ькъ, войникъ, държавникъ и владЪтель, Той
сжщевременно е и единъ голЪмъ морякъ отъ световенъ машабъ.
Той още отъ детинството си познава и обича
морето. Той е пребродилъ нашето Черно море по
вече отъ всеки български морякъ. Той винаги се
е интересувалъ отъ него и никога не е изпущалъ
случая да се опознае още повече съ него. Той ви
наги е намиралъ време и възможность да посещава
редовно и ежегодно, както нашитЪ пристанища,
морскитЪ ни предприятия, нашите брегове и Флота
на Негово Величество, така и посещаващите на
шите пристанища чужди военни и търговски
кораби. При това Той винаги е удивлявалъ обслугите имъ съ своите отлична морска и техническа
подготовка и практически познания.
Презъ време на войните Негово Величество
;Царь Борисъ III., тогава Престолонаспедникъ, не-

веднъжъ е излизалъ съ нашите торпедоносци въ
бойни кръстосвания и много често е посещавалъ
бойни учения и минни и миночистачни операции.
Но за това, вероятно, ще разкажатъ по-подробно
моите по-стари съслуживци и началници, които еж
приежтетвували лично заедно съ Него въ тия военно-временни походи.
Нема въ България човекъ, който да познава
значението на морето и неговото голЪмо влияние
за стопанското преуспЯване на страната повече
и по-добре отъ Негово Величество Царя. И затова
Той е почти единствениятъ насърдчитель и крепитель
на всЬко морско, малко или големо, начинание въ
нашата страна. Въ добавъкъ на това Той прите
жава отлична теоритическа и практическа морска
подготовка и опитность и затова винаги е билъ
най-компетентниятъ ржководитель на морската ни
деятелность. Съ своите полезни съвети и разумни
напжтвания Той е окрилялъ и насочвалъ вс/Ъко
зараждащо се българско морско дЪло въ най-пра
вилния и най-сигурния пжть за неговото успешно
развитие. Заслужено пръвъ въ всичко, и тукъ, въ
областьта на морето, мореплаването и военно-морското дело, Той е билъ, е и ще бжде, пакъ на
пълно заслужено и винаги пръвъ. Негово Величе
ство Царь Борисъ III. е безспорно най-добриятъ и
опитниятъ морякъ въ България. И ако българскигЬ
моряци се ценятъ и у насъ, и въ чужбина, като
едни отлични моряци, можете да си представите
тогава действително високото и завидно положение
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на Негово Величество Царь Борисъ III., който по
достойнство е пръвъ между всички български моряци.
Въ една своя статия подъ надсловъ „Негово
Величество Царь Борисъ III. и морето", бившиятъ
Му флигелъ-адютантъ капитанъ II рангь о. з. К.
Скутуновъ, който Го е придружавалъ въ много
морски пжтувания, между другото пише:
„Каленъ въ бури и познаващъ капризите,на
морето, Той има настойчивата упоритость на ста
рите моряци и нищо не може да спре замисленото
пжтуване. Той никога не се е връщалъ отъ пжть
поради лошо море. Това Той изрично подчерта
при своето сватбено пжтуване съ парахода „Царь
Фердинандъ" отъ Бриндизи до Б у р г а с ъ . . . "
Но, за да не бжда голословенъ, азъ ще под
крепя думитв си за Негово Величество Царь Бо
рисъ Ш. като морякъ съ няколко характерни факти,
на които самъ съмъ билъ свидетель.
*
Презъ м. май 1916 г. една група български
моряци, подъ командата на покойния вече лейтенантъ Преславъ Ляпчевъ, пжтуваше за Германия,
за да се обучи въ морското въздухоплавателно
дело. Къмъ полунощьтя чакаше на нишката гара,
за да смени влака и се насочи презъ Будапеща
и Бреслау за Берлинъ. Неочаквано на перона на
гарата се появи Н. В. Царь Борисъ III., тогава още
Престолонаследникъ. Забелязалъ това необикновенно явление—морска команда на нишката гара—
Той се насочи къмъ нась, поздрави крмандата
и, следъ като се информира подробно за цельта
на нашето пжтуване, завърза съ лейтенантъ Ляп
чевъ и мене продължителенъ разговоръ по мор
ските въпроси. Той се интересуваше отъ всичко,
което ставаше въ Флота на Негово Величество, и
разпитваше сь най-малки подробности за службата
тамъ презъ последните седмици. Отъ въпросите,
които ни задаваше, отъ осветленията, съ които Той
допълваше нашите отговори и въобще отъ цълия
разговоръ пролича, както солидната Му морска
подготовка, така и отличната Му осведоменость за
състоянието на службата въ Флота. Той даже знае
ше нъща и то съ много по-големи подробности
отъ нась, за които ние смътахме, че еж достояние
само на най-младитъ морски офицери. Макаръ че
ние познавахме отъ по-рано още отличната паметь
на тогавашния Престолонаследникъ и пълната Му
осведоменость по всички въпроси, все пакъ следъ
този разговоръ ние бЪхме просто удивени отъ Не
говите изключително големи морски познания и
напълно съвременна служебна осведоменость. Пжтувайки въ влака отъ Нишъ за Будапеща, лейте
нантъ Ляпчевъ често повтаряше: „Просто неве
роятно. Той познава флота, офицерите, службата
и станалите събития по-добре отъ нась. Яко не
бъхъ лично приежтетвувалъ на този разговоръ,
немаше да повЪрвамъ, че това е възможно. Просто
невероятно".
,
* * *
,
Негово Величество Царьтъ, когато летува въ
двореца Евксиноградъ, често посещава 8. Приморски
на Нейно Царско Височество Княгиня Мария Луиза
полкъ, бръговитв батареи и Флота на Негово Име,
за да види лично състоянието на частите, бойната
имъ подготовка, нуждите имъ и да имъ даде мждритв си и винаги много полезни и практични напжтетвия.

На 27. VII. 1920 г. Той посети съ моторнатаг
лодка „Въра" — Неговата любима „яхта" — Мор
ската въздухоплавателна станция въ Пейнерджикъ.
Следъ като направи прегледъ на станцията и се
информира за състоянието й, Той пожела да на
прави една разходка изъ езерото, като покани на
чалника на станцията капитанъ-лейтенантъ Иванъ
Михайловъ и мене. Лодката отблъсна. Н. В. Царьтъ
беше седналъ върху покрива на рубката въ найнепринудена моряшка поза, обгьрналъ съ ржцетъ
си стожера на лодката, а отъ дветЬ му страни,
седехме ние. Негово Величество Царьтъ продължи
да разговаря съ нась на морски теми. Времето^
обаче, минаваше, а ние бъхме страстни пушачи.
Язъ, съ всичката тогавашна моя младость и нетърпеливость, се престрашихъ и запитахъ: „Ваше Вели
чество, мога ли да запуша?" Той ме изгледа снизР#
ходително съ весели добродушни очи и засмяно
ми каза: „Разрешавамъ ви докато съмъ живъ да
пушите въ Мое приежтетвие безъ да ми искате
разрешение". Язъ запушихъ и тогава чакъ разбрахъ
колко нетактично бехъ постжпилъ. До края на пжтуването не запушихъ втори пжть. Естествено е, че
и следъ това азъ не дръзнахъ да се възползувамъ
отъ тази голъма царска милость и въобще не мисля
да се възползувамъ и занапредъ отъ нея—да пуша
въ Негово приежтетвие безъ да ми е предложена
и безъ да искамъ разрешение — защото голъмото
царско снизхождение и великодушие, проявено къмъ
мене, ме опомни и респектира повече, отколкото
можете да си представите. Я това царско велико
душие бЬше великодушието на единъ голъмъ в ъ
пълния смисълъ на думата морякъ, който се б е ш е
издигналъ надъ обикновения суетенъ животь.

Все къмъ това време, въ работилницата на
Морската въздухоплавателна станция се подтегна
гребната лодка на Негово Величество Царя и треб
ваше да се закара въ Ексиноградъ, натоварена на
моторната лодка „Капка" — единъ много старъ
тежъкъ желъзенъ корпусъ, снабденъ съ единъ почти
първобитенъ двутактовъ бензиновъ моторъ. Тя пухтъше и едвамъ се движеше напредъ, но все пакъ
напредваше къмъ Евксиноградъ. На сръдата на
пжтя, обаче, излезе силенъ поривистъ противенъ
вътъръ, който разви голъмо вълнение, и последното
започна да залива лодката. Тя още повече намали
хода си и като че ли тъпчеше на едно место. Следъ.
дълги усилия и трудности, цЪли измокрени отъ за
ливащите ни вълни, най-после благополучно при
стигнахме въ евксиноградското пристанище, завър
захме се на кея и предадохме новоремонтираната цар
ска гребна лодка. Негово Величество Царьтъ презъ
всичкото време наблюдавалъ трудното пжтуване
на „Капка" къмъ Евксиноградъ, готовъ вевки МОментъ да нареди да ни се притекатъ на помощь.
въ случай на нужда. Когато „Капка" приставаше,
Той беше на кея. Покани ме да си отпочина и
закуся, като даде нареждане да се погрижатъ и за
обслугата на лодката. Презъ време на закуската
Той описа накратко качествата и състоянието на
всички моторни лодки въ Флота на Негово Вели
чество, чиито мотори познаваше отлично. Едновре
менно съ това Той изказа много ценни и практични
напжтетвия какво требва да се направи, за да се
подобрятъ и лодките, и моторитЬ имъ, въ всъко
отношение. За ,,Капка" Той каза: „Това не е мо-
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пжтствия и за да ободри обитателигЬ му. Тия чести
посещения на Негово Величество Царя по край
брежието спомогнаха твърде много то да се бла
гоустрои, подобри и издигне въ стопанско отно
шение. При тия пжтувания, особено когато биваше
Въ работилницата на Флота на Н. Б: се ре съ моторната лодка „Вера", Той не обичаше да
монтираше' основно моторната лодка „Лилия" — има около Него други кораби, които да. даватъ
една отъ най-комфортните и луксозни лодки въ видъ, че еж готови да му помогнатъ при нужда. И
Флота, много представителна и съ ВСИЧКИГБ удоб затова ние винаги отбегвахме да отиваме на учение
ства за едно приятно продължително пжтуване, съ корабит-Ь си въ районите, кждето въ дадения
обаче, не беше и най-мореходната. Посетилъ района моментъ кръстосваше малката царска яхта „Вера".
на Флота, Негово Величество Царьтъ се спре предъ
Единъ день, при едно доста развълнувано море,
•ремонтиращата се моторна лодка и се информира намиращиятъ се въ Созополъ корабъ „Рибарь" се
подробно за* предстоящия ремонтъ и предвидените ТЪКМ-БЛЪ да излезе отъ пристанището и помогне
подобрения. Отъ подробния и изчерпателенъ въ морето на моторната лодка „Вт>ра", но не ус;разпитъ Той се досети, че следъ като моторната пелъ да се яви на време, като междувременно мо
..лодка бжде ремонтирана окончателно, ще Му бжде торната лодка „Вера", подъ вещото ржководство
предоставена на Негово разположение. Отдалеча на Негово Величество Царя, се прибрала благопо
вайки се отъ лодката, Той каза: „Вий довършете лучно въ едно отъ крайбрежните пристанища.
ремонта на лодката и я използувайте както наме Научилъ за желанието на „Рибарь" „да му помага",
рите за добре. Тя не е за мене. Язъ не се нуждая Негово Величество Царя при единъ разговоръ съ
•отъ много удобства. Предпочитамъ да пжтувамъ по мене съ явно незадоволство ми казваше: „Пред
море съ моторната лодка „Вера".
ставете си, „Рибарь" ще ме спасява. Каква ирония!
И действително, благодарение на ГОЛ"ВМИТ-Б и Той не може да се мръдне отъ М-БСТОТО си, а ще
напълно компетентни грижи на Негово Величество ме спасява. Това б%ха само напраздни аларми".
Царя, моторната лодка „ВЪрв" беше стегната отПри едно подобно пжтуване презъ лотото
: лично и, въпреки нейните. много по-малки удобства къмъ 1923 г. Негово Величество Царьтъ пристигна
за жив-вене, но съ несъмнено много по-големи мо- въ бургаското пристанище съ моторната лодка
реходни качества, Той я имаше дълги години като „В-вра", придруженъ отъ малка свита. Въ това време
своя яхта. Съ нея Той правеше многобройни пж азъ б-Ьхъ сжщо въ бургаското пристанище съ
тувания въ всеко време въ Черно море и въ при- моята група кораби. Негово Величество разгледа
бр-БЖнит-Б му води, които пжтувания по своята ве пристанището и стоящите въ него кораби. Б е ш е
щина, смълость и замахъ непрестанно удивляваха къмъ об%дъ. Следъ привършването на прегледа
не само крайбрежнит-Ь жители, но и най-смелигЬ азъ Го поканихъ, ако желае, да об"Ьдва при насъ.
>м опитни наши моряци.
Той благоволи да приеме поканата. Обедвахме на
кораба „Беломорецъ", който беше закотвенъ въ
басейна на бургаското пристанище, и кждето бехъ
Било то съ нашигв торпедоносци или най- събралъ всичките офицери отъ отряда си. ОбЪчесто съ любимата Му моторна лодка „Вера" Не дътъ мина при особено добро настроение. Висо-'
гово Величество Царь Борисъ III. посещаваше ре чайшитъ гости, следъ дългото и уморително пжту
довно презъ лътото и есеньта нашите черноморски ване, се чувствуваха видимо добре въ тази моряшка
пристанища, устията на реките или забележител обстановка и съ удоволствие ядоха заедно съ насъ
ните крайбрежни м^ста. За голема радость на коравия моряшки хльбъ. Презъ време на обЪда
крайбрежното население Той се явяваше често и Негово Величество Царьтъ непрестанно разговаряше
неочаквано въ различнит-Б пунктове на прибрЪ- съ присжтствующитБ на злободневни морски теми.
;жието, за да го огледа, да даде необходимите на- Следъ заминаването Му всички останаха възхитени
торна лодка, това е — камионъ". И действително
моторната лодка „Капка" беше сжщински тежъкъ
«морски камионъ".
* * *
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едно съвместно десантно учение, предприето отъ
частитЪ на Варненския гарнизонъ и изпълнено въ
района на монастиря „Св. Константинъ". Разборътъ
на това десантно учение стана въ лагера на 8.
Приморски на Нейно Царско Височество Княгиня
Мария Луиза полкъ въ присжтствието на Негово
Величество. Следъ привършването на разбора Не
гово Величество Царьтъ обобщи поукитъ- отъ това
учение и каза заключителни думи. Специално по
отношение на морскитЪ действия Той ги разкри
тикува основно и съ голяма вещина, като указа и
насоките на бждещата флотска подготовка. При
тия заключителни думи Той начерта въ едри щрихи
плана за бждещата сериозна и настойчива бойна
подготовка на Флота на Негово Величество съ
огледъ да се добиятъ още по-бързи и по-сигурни
резултати. Този планъ ние съ жаръ следвахме
неуклонно. И ако сега Флотътъ на Негово Име е отбелязалъ презъ последнитв няколко години една по
вишена и напълно резултатна бойна подготовка,
това се дължи преди всичко на мждрия, начертанъ
отъ Негово Величество планъ и на НеговигЬ не
престанни грижи и напжтствия въ това отношение
както и на интусиазъма, който Той вдъхва въ личния
сьставъ на флота чрезъ Своя могжщъ и заразяващъ личенъ примеръ като морякъ.

На големия моряшки праздникъ — Никулдень
19.ХН.1936 г.—както всека година, младите моряци отъ
Флота на Негово Величество даваха клетва за вЪрность на Царя и Отечеството. Очакваше се да присжтствува на клетвата и Негово Величество. Времето
беше много вЪтровито, и въ Варненския заливъ
имаше голямо вълнение. Тъкмо преди започване
на церемонията Негово Величество Царьтъ пристигна
съ новата си моторна лодка „Надежда", съ подо
баващата за случая тържественость. Следъ при
вършването на ц-влата церемония и благоволението
Му да вземе участие въ традиционната морска
закуска съ печенъ шаранъ, Той си замина за дво
реца Евксиноградъ, въпреки лошото море, пакъ
съ моторната лодка „Надежда".
Въ случая Негово Величество Царьтъ, като
истински и опитенъ морякъ, предпочете по-трудния,

по-опасния и по-продължителния морски пжть, от
колкото по-спокойния, по-сигурния и по-краткия
сухоземенъ пжть, за да даде още по-голема тър
жественость и още по-големо значение на това
военно-морско праздненство. И тукъ личниятъ примъфъ на Негово Величество беше могжщъ и величественъ, отговарящъ напълно на царските Му, въ
пълния смисълъ на думата, големи морски дарби.
Този царственъ морски жестъ направи извънредно
силно впечатление на присжтствующитЬ на търже
ството множесгво военни и граждански лица.
Презъ м. августъ миналата 1937 г. се освеща
ваше новопростроеното пристанище въ Царево
(Василико). Негово Величество Царь Борисъ III.
пристигна на това праздненство сь торпедоносецъ
„Дръзки" (придруженъ отъ контръ-адмиралъ Ив.
Вариклечковъ), тържествено посрещнатъ отъ оста
налите кораби отъ флота на Негово Величество
подъ моя флагъ и съответно салютуванъ съ 21 топовни гърмежи. Следъ приемането на салюта, спаз
вайки напълно предписанията на морския уставъ и
морскигЬ традиции, Негово Величество Царьтъ бла
говоли да заповяда да ми отговорятъ отъ кораба
„Дръзки" съ ответенъ салютъ отъ 11 изстрела, съо
бразно служебното ми положение.
Това беше единъ исторически моментъ. За
пръвъ пжть отъ създаването на нашия флотъ, бла
годарение, на стеклите се благоприятни условия и
Височайшото благоволение, единъ морски началникъ беше удостоенъ съ първия ответенъ царски
СЕЛЮТЪ.

Негово Величество Царьтъ почита и пази свето
морските правилници и старите морски традиции,
които еж отъ големо значение за възпитаването
на младите моряци и за създаване въ тъхь високъ
и мощенъ морски духъ.
* * *
Презъ миналата 1937 г. на Никулдень Н. В.
Цзрьтъ пакъ приежтетвува на клетвата на младите
моряци въ Варна и въ сжщото време тържествено
предаде на частите отъ флота (Дунавската и Черно
морската на Н. В. Флотилии и Морска Учебна на Н.

Негово Величество Царьтъ
произнася речьта Си при осве
щаване бойнигБ знамена на
Флота

Негово Величество
Царь Борисъ III въ
деня на клетвата на
младигв моряци отъ
Флота на Негово име
и раздаване на зна
мената на флотскитЬ
части разговаря съ
командующия парада
капитанъ I рангъ
Сава Н. Ивановъ —
Варна, 19.ХН.1937 г.

В. Часть) три знамена — сжщо единъ исторически
моментъ—първите знамена, които Флотътъ на Не
гово име получаваше отъ създаването му. И въ
този случай Негово Величество Цзрьтъ пристигна въ
района на Флота и си отиде по вода. Той дойде
с ь моторната лодка „ВЯра", тържествено посрещнатъ съ обичайния царски салюгъ отъ 21 изстрела
и си замина за Евксиноградъ съ сжщата моторна
лодка, пакъ тържествено изпратенъ съ традицион
ния царски салють, Въ великолепните речи, които
той държа по отношение на клетвата и въ връ
зка сь предаването на знамената, между другото,
Той каза за Флота следните исторически думи,
пропити сь отличното царско познаване на Не
говия Флотъ:
„ . . . Тези знамена, които днесъ ви предавам*.
символизиратъ връзката между едно славно ми
нало, сь което частитЬ на флота могатъ да се
гордеятъ, едно достойно настояще и, сь Божията
воля и благословението на Свети Никола, едно
славно бждеще..."
***
Не е мислимо въ една статия отъ неколко
страници да се обрисува напълно мощниятъ образъ
на Негово Величество Царь Борисъ III. като морякъ. Тукъ азъ нахвърлихъ само набързо и въ
едри щрихи най-характерното отъ това, на което
азъ лично сьмъ билъ свидетель и което най-силно

се е запечатало въ мене, по отношение ГОЛ-БМОТО
морячество на Негово Величество Царя. То, обаче,
въ края на крищата, е само една твърде малка
частичка огь сжщинската негова голема, талант
лива, мощна и царствена фигура, като големъ и
съ световна известность български морякъ.
Нека по случай 20 годишнината отъ възшествието Му на Престола на славните български
Царе, въ историческата върволица на които, благо
дарение на Своите големи природни дарби и мждри д%ла, Той заема едно отъ най-достойнигЬ
места, и който въ добавъкъ на това е единствениятъ
български Царь-морякъ, познаващъ отлично голя
мото значение на морето и на морската стопанска
и военна сила за преуспяването на България, да
Му пожелаемъ отъ все сърдце и душа, ние моря
ците и членовете на Българския Народенъ Морски
Сговоръ, като на истински и могжщъ нашъ Върховенъ покровитель, здраве, бодрость и благоден
ствие, за Негова лична радость и щастие, за радость и щастие на Височайшия Му домъ, за радость
и щастие на целокупния български народъ, и за
да може и за бждеще да ржководи, както и до
сега, мждро и резултатно, сждбинигв на сегашната
и бждещата целокупна и мощна морска България.
Да живее и преуспява нашиятъ любимъ Царьморякъ !
Варна 10. IX. 1938 г.
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Негово Величество Царь Борисъ III, покровитель
на българската жорска идея
Тжжни и пълни съ неизвестность беха по
следните дни на месецъ септември хиляда деветстотинъ и осемнадесета година. По лицата на
всички моряци личеше загриженость за утрешната
сждба на Родината, но на трети октомврии, когато
стана оповестяването на манифеста, съ който Не
гово Величество Царь Фердинандъ I се отказваше
отъ Престола въ полза на Престолонаследника
Борисъ Князъ Търновски, сърдцата ни отново се
ободриха, защото познавахме нашия новъ Царь,
още отъ юношеските Му години, като отличенъ
и смЪлъ морякъ.
Това обстоятелство ни вдъхна верата, че държавниятъ корабъ, чието кормило се поемаше отъ
здравигЬ и сигурни ржце на първия български мо
рякъ — Негово Величество Царь Борисъ III, ще
превъзмогне всички бури и изпитания и ще бжде
отведенъ въ обнадеждващо и добре защитено
пристанище.
Бурите и нещастията следъ трети октомврии,
обаче, не само че не престанаха, но се и засилиха.
Младиятъ Царь още отъ първитЬ дни на царува
нето Си требваше да преживее голЪми горчевини
и изпитания. Чужди войски навлязоха въ земята
ни, чужди ржце посегнаха и на плавателните сждове на малкия ни,' но славенъ боенъ флотъ. Въ
Ньойи искаха не само неговото унищожаване, но
и да не се позволи на България въобще да мисли
за морето. Военните и морски постановления отъ
мирния договоръ съ Германия за ограниченията
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Негова Величество Царьтъ и бившиятъ н-къ
на флота кап. I р. С. Стефановъ

на въоржжението безогледно бЪха предписани и?
за България. Така се стигна до смешното поло
жение, че за прилагането на ограниченията спрямо
българския флотъ б е назначена съглашенска ко
мисия отъ нЪколко адмирала, между които дажеи японски.
Въ тия тежки времена отъ всички наши дър
жавници само Негово Величество Царьтъ имашеясно схващане за значението на морето и воднигк
пжтища въ всестранния бждещъ напредъкъ на
България. За Него беше ясно, че ако се допусне
пълното унищожение на българския флотъ, ще се
лишимъ отъ възможностьта да подготвяме моряци
за родното корабоплаване, което, отъ друга страна,
означаваше неговото загиване и откжсването на
българина завинаги отъ морето. Благодарение на
тази Височайша прозорливость и непрестанното
застжпничество предъ наши и чужди, на България
се разреши да има морска и дунавска полицейска
служба съ десеть слабо въоржжени кораби (въ
тъхното число влизаха и четирите наши торпедо
носци, които се намираха въ това време въ съглашенски ржце) за закрила на рибарството и
търговското корабоплаване въ териториалните води.
Къмъ тази новосъздадена служба се прехвър
лиха всички подд+зления на флота, като се запази
почти Ц-БЛИЯТЪ команденъ личенъ съставъ и налич
ните плавателни средства.
Презъ 1920, 1921, 1922 години въ флотските
работилници кипеше трескава работа: извършваше
се целостна поправка на върнатите ни отъ съглашенците, въ сьвършенно разнебитено състояние
и неспособни да се движатъ, наши четири торпедо
носеца. Когато, презъ това време, Негово Вели
чество Царьтъ пребиваваше въ Евксиноградъ, не
пропущаше случай да посети флотскитЬ казарми,
за да подбодри началниците и моряците, като
казваше :
„Виждамъ вашата упорита работа и вашето
старание да възобновите старите ни корабчета.
Нищо, че еж малки и стари! Тъ- могатъ много
добре да служатъ, като ядро за подготовка на
личния съставъ, което за сега е най-важното. На,бавянето на нова материална часть е въпросъ на
парични възможности, а за подготовката на добъръ
личенъ съставъ се иска много време и добри учи
тели съ каквито, за щастие, ние сега разполагаме".
Наистина, на тъзи кораби и сега продължаватъ да се подготвятъ отлични моряци, еднакво
нуждни за военния и търговски флотъ и за всички
пристанищни служби.
Негово Величество е най-яркиятъ радъ-гель
за напредъка на нашето морско дело въ всЪко
отношение, въ успъха на което той силно върва.
Неговиятъ заветъ „ Българи, обичайте морето и
пазете родните брегове! Нашето бждеще е въ
морето и въ Дунава, чрезъ ТБХЪ ние ще ковемъ
нашето благоденствие. Коравото, трудолюбиво и
напредничаво българско племе заслужава по-добра
участь. То ще продължи своя напредъкъ и на
морето", дава подтикъ и неизчерпаеми сили на
всички големи и малки труженици, работещи за
преуспеването на българското морско дело.
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Негово Величество въ нашъ воененъ корабъ на р. Дунавъ

НЪма начинание изъ областьта на българската
морска идея, което да не е свързано съ Неговото
име. Той е върховенъ покровитель на организа
цията „Български народенъ морски сговоръ" и на
.Съюза на българските моряци". Негово Величество
Царьтъ живо се интересува за развоя на българ
ското параходно д-во,което въ последните няколко
години направи значителенъ напредъкъ съ доста
вянето на четири нови и съ поржчката на още
единъ търговски кораби.
ГолЪма радость ще е изпиталъ Негово Вели
чество Царьтъ, когато въ едно отъ заседанията на
неотдавнашната сесия на народното събрание всички
оратори се изказаха одобрително, и народното пред
ставителство единодушно гласува закона за сключ
ване заемъ отъ Б. 3. К. Банка, отъ който да се
купятъ плавателни сждове за дунавското ни кора
боплаване. Въ този единодушенъ одобрителенъ
вогь Той съ особено задоволство ще е констатиралъ, че българската морска идея вече добре се
е възприела отъ българския народъ.
Негово Величество Царь Борисъ III не е само
идеенъ радЪтель на- морската идея, но и силно
обича морето и неговата стихийна мощь. Никога
развълнуваното море не Го е спирало отъ зами
сленото и предприето пжтуване. Забележителенъ
е случаятъ при пжтуването на Царствените Мла
доженци отъ Бриндизи до Варна.
Следъ сватбената церемония въ Лсизи Лвгустейшигв младоженци заминали за Бриндизи, гдето
ги очаквалъ българскиятъ корабъ „Царь Фердинандъ", нарочно пригоденъ до отведе Негово Ве
личество Царя и Явгустейшата му съпруга Царица
Иоанна въ България. Морето било силно развъл
нувано, затова италиянскигв моряци съветвали
Техни Величества Царя и Царицата да се откажагь отъ пжтуването по море и да заминатъ за
България по суша,'ала Т ъ н е се съгласили. „Царь

Фердинандъ" дигналъ котва и се отправилъ въ
яростно-развълнуваното море. Презъ всичкото време
на пжтуването Негово Величество е бодърствувалъ
на капитанския мосгь, като е давалъ ценни напжтствия на коменданта на кораба. На 30 октомврий,
следъ бурното пжтуване, „Царь Фердинандъ" на
влиза въ спокойните води на Черно море, по
срещната отъ четиригв български торпедоносци,
които съ своите топовни салюти първи поздравиха
Височайшите младоженци съ навлизането имъ въ
българските териториални води.
Обичьта на Негово Величество Царь Борисъ
къмъ морето отдавна е станала легендарна между
жителите на нашето крайбрежие. Много пжти въ
тихо и бурно море Царьтъ кръстосва водигЬ на
Черно море съ Своята моторна лодка, ум-вло упра
влявана отъ Самия Него. Не е останалъ кжтъ отъ
нашето черноморско крайбрежие, който да не е
посетенъ отъ Царя по неколко пжти.
Ето защо сега, когато празднуваме двадесеть
годищнината отъ Възшествието на Негово Вели
чество Царь Борисъ Ш на престола на българските
царе, ние, старит-в моряци, сме особно радостни и ща
стливи, че благодарение 'на Неговия държавнически
усетъ, такть и търпение, ограничителните постано
вления на Ньойиския договоръ относно морското ни
въоржжение, заедно съ ограниченията въ сухопжтната ни войска, еж премахнати, и безъ каквито и
да било ограничения вече могатъ да се предприематъ м%рки за организирването на нашата морска
и рЪчна отбрана. И като разчитаме на мощната
подкрепа на Височайшия пръвъ български морякъ,
ние сме уверени, че скоро водите на Черно море
и Дунава ще се порятъ отъ нови модерни подво
дници, торпедни лодки и други бойни единици,
обслужвани отъ отлично подготвени и преданни на
Негово Величество и Родината смъли моряци.
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Царьтъ и Морската биологична станция
с ъ а к в а р и у т ъ в ъ Ьарна
Редко еж монарсигЬ, които да съчетавать въ
себе си качествата на единъ мждъръ държавенъ
вождъ, да обичатъ народа си сь топла, непринудена
любовь, а сжщевременно и успоредно съ грижитЬ
и заниманията си по управлението на държавата
да имагь сили, време и — най-важното — дълбоко
желание да опознаять тайните на природата, да я
обичатъ и изучавагь така основно, както това е
присжщо на истинските научни труженици. Българскиятъ народъ има щастието да бжде воденъ
именно отъ единъ такъвъ ръдъкъ монархъ. Негово
Величество Царь Борисъ III, чието двадесетгодишно
царствуване съ радость празднуваме днесъ, не е
само способенъ държавенъ владътель, който уотв
съ чудно умение и търпение да изведе народа ни
изъ мжчния и пъленъ сь страшни опасности следвоененъ хаось. Презъ тия 20 години Той ни показа
не само СВОИТ-Б високи държавнически качества, но
и много свои разностранни интереси и познания
изъ различнигв клонове на науката и преди всичко
— изъ природознанието!
Въ това отношение
ншииятъ Царь, подобно на Негово Величество
Царя Отецъ, е надаренъ съ дълбоко желание да
изучава и опознава майката-природа!
я любовьта къмъ природата и изучаването нейните сжщества облагородяватъ високо ума и душата на
всеки човъкъ!
Като изразъ на това дълбоко желание да се опо
знае и изучи природата, Негово Величество Царь Бо
рисъ III подържа съ такова редко настояване Царскитп> природонаучни институти въ СофияТ Б се състоять отъ Царския естествено-исторически
музей, ботаническата и зоологическа градини, които,
смело можемъ да кажемъ, еж на висотата на пър
востепенни европейски институти. И Той има не
само грижата за тия институти, но и истински имъ
се радва и ги пръвъ използува. Защото нъма
животно или растение, донесено въ тия институти,
което Той да не е видълъ, опозналъ, изучилъ. Неговиять частенъ работенъ ест.-историч. кабинетъ
се помещава въ самия музей, и тамъ Той се от
дава на изучаване чуднитъ творения на майката-

Височайше посещение въ аквариума
презъ м. септемврий 1935 г.

природа. Затова и нашиятъ единственъ университетъ се радва да има своя Владптель и като свой
пръвъ почетенъ докторъ по естественитпнауки!
Изразъ на сжщия дълбокъ интересъ къмъ
естествените науки е и вниманието, което Н. В.
Царьтъ показва къмъ Морската биологична станция
съ аквариумъ въ Варна. Замислена и създадена
отъ Негово Величество Царя-Отецъ, станцията биде
открита лично отъ Негово Величество Царя.
Знаменателни ще останатъ думитъ, казани отъ Него
при откриване на станцията, думи, които еж сж-т
щевременно едно откровение и една програма ?~
„Съ радость приежтетвувамъ на освещаването
и откриването на още едно културно дъло въ на
шето отечество, издигнато на китния черноморски
бръгъ. Съ ентусиазъмъ къмъ хубавата идея се по
ложиха преди четвърть векъ основите на този
институтъ. За жалость преживените тежки години
попречиха за неговото навременно привършване, и
едва днесъ нашата морска станция отваря широко
своитЬ врати за неуморните труженици на младата
ни наука, вложили всички свои сили и познания въ
услуга на родината.
Морската зоологич. станция съ аквариумъ иде
да попълни една празнота въ редицата научни ин
ститути, рожби на нашия Университетъ. Но
следъ тежката стопанска криза, която пре
живяваме
заедно съ всички други народи,
ние българитгъ не спргьхме да отдпляме отъскромния си залъкъ за наука и проевгъта, чрезъ
които да творимъ нови блага и да внасяме
своята скромна дань въ съкровищницата
на
общочовешката
култура.
Откритиятъ днесъ български институтъ за изу
чаване на Черно море ще работи за чистата
наука, ще обслужва народната проевгьта и
националното
ни стопанство. Нека се надъваме, че снабденъ съ необходимите съоржжения и
удобства, той ще може да даде гостоприемство и на
чуждестранни учени, които, посещавайки малката*.
но културно порастнала България, биха могли на
тоя очарователенъ бръгъ да изучавать една инте
ресна морска фауна".
Интересътъ на Негово Величество къмъ стан
цията не се свършва само съ откриването й. Почти
при вевко идване въ Варна Той не пропуска да по
сети станцията, за да се осведоми за нейното раз
витие и да се порадва на морските и сладководни
обитатели въ аквариума. Той използува ВСЕКИ
случай за да покаже станцията и аквариума, както
на членоветп
на Височайшето
семейство,.
така и на високитгъ си гости, които често самъ
развежда.
Неизгладими впечатления еж оставили въ менъ
почти всички посещения на Негово Величество. Ето
нъкои отъ тЬхъ:
Вътровитъ есененъ день презъ 1933 година.,
Използувамъ за пръвъ пжть моторната лодка „Генералъ Кирковъ", дадена ми на разположение отъ
началникъ флота, и правя изследвания въ горната
часть на Варненското езеро. Закотвени работимъ
въ люлеещата се лодка. Записани въ работа не.
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виждаме, че къмъ насъ се приближава царската
лодка отъ къмъ Гебедже. На лодката е издигнато
царското знаме, и тя бързо се направлява къмъ
насъ. На борда й стои Негово Величество Царьтъ
и усмихнатъ поздравява! Слисани едва успехме да
отговоримъ на поздрава М у . . . На другия день
Негово Величество посети станцията и пита какво
правихме вчера въ езерото. Обяснявамъ.
— Но тази лодка не е стабилна, — казва Не
гово Величество, — тя не е мореходна. Съ нея не
бихъ желалъ да ви видя при в-втъръ нито въ за
лива д а ж е . . .
Благодарихъ за съвета и най-добросъвестно
го изпълнихъ.
* * *
Августъ 1934 год. Негово Величество Царьтъ
ч
, придруженъ отъ Негово Царско Височество Князъ
Кирилъ, посети станцията и пожела да разгледа и
инсталациите въ избените помещения. Тукъ еж и
работилниците на станцията. Въ една отъ ГБХЪ
стои извънбортовъ моторъ, неотдавна повреденъ
при работа. Негово Величество забелязва мотора
и усмихнатъ казва: „Счупили сте си мотора". Отговарямъ: «При работа и това се случва, Ваше Ве
личество!" — „Да, но счупената кърмилна перка
едва ли ще може да се поправи . . . Чакайте! Азъ
имамъ единъ извънбортовъ моторъ, който ще може
добре да ви служи. Ще ви го пратя, за да не прекжевате работата си". Още въ сжщия день следъ
об-Ьдъ предъ станцията спира камионъ, и дворцовиятъ механикъ носи единъ хубавъ, голЪмъ извън
бортовъ моторъ, който и до днесъ станцията из
ползува и пази като цененъ даръ.
*
*
*
Септемврий, 1935 година. Негово Величество
Царьтъ, заедно съ Нейно Величество Царицата,
Нейно Височество Княгиня Евдокия и гостите си
Техни Височества Вюртембергския Херцогь и Херцогиня, придружени отъ директора на ЦарскигЬ
научни институти г-нъ д-ръ Бурешъ, г-жа и г-ца
Бурешъ, посетиха и разгледаха подробно целата
станция. Най-напредъ Височайшите гости се спряха
при релефа на Черно море въ парка предъ стан
цията. Освенъ дъното на морето, изобразенъ е ре
лефно само българскиятъ брегь. Тамъ ги посрещнахъ, за да дамъ евентуално нужднигЪ обяснения.
Негово Величество Царьтъ пита: „Ями защо сте
изобразили релефно само българския брегь?"
Обяснявамъ, че желанието ми е да представя ре
лефно всички брегове и по-голЪма часть отъ Бъл
гария, но средствата още не ми позволяватъ това.
Негово Величество усмихнатъ казва: „Направете
го. За останалото азъ ще се погрижа"...
Продължаваме обиколката изъ аквариума, и
Негово Величество се спира предъ басейна на го
лямата морска костенурка. Витринното стъкло на
този, както и на нЯколко други басейни, е пукнато
още отъ времето на рибарското училище и, за да
не тече, е залепено съ специално, но черно лепило,
което, разбира се, дразни при наблюдението. Негово
Величество се обръща къмъ менъ и пита: „Не могатъ ли да се СМ-БНЯТЬ счупените стъкла ?" Обясня
вамъ, че за сега това е трудно, едно защото тия
дебели и шлифовани стъкла еж твърде скжпи и
друго, защото требва да се доставятъ отъ стран
ство, а получаването на чужда валута отъ Б. Н.
Банка не е лесна работа . . . Негово Величество из-

Царьгь и
д-ръ Г. В.
Паспалевъ
на терасата
на аква
риума
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виква г. д-ръ Бурешъ и казва: „Г-нъ Бурешъ! Да
доставимъ ние тия стъкла. Вземете си бележка!"
За следващето лЯто всички бр-Ьгове на Черно
море, съ голЯма часть отъ България бЯха релефно
представени, и счупените стъкла замени съ н о в и . . .
А на излизане отъ станцията, видимо доволенъ
и добре разположенъ, Негово Величество казва
на г. д-ръ Бурешъ, който стои до него: „Да, може
и има какво да направи г. Паспалевъ, но липсватъ
му вжглища". Сжщевременно Негово Величество,
обърнатъ къмъ менъ, смеейки се търка двата си
първи пръста на дъсната ржка, за да поясни, че се
отнася до п а р и . . , Г-нъ д-ръ Бурешъ не вижда това
пояснение, гледа въпросително и недоумява за
какви вжглища се отнася въпросътъ... Негово Ве
личество, като вижда недоумението на г. Бурешъ,
весело се смее и казва: „Пари, пари, бели вжгли
ща му липсватъ!"
ВсЪко идване на Негово Величество въ стан
цията е съпроводено съ толкова явенъ интересъ
къмъ работата и съ толкова морална подкрепа, че се
превръща въ истински духовенъ праздникъ за
работящитБ въ нея, праздникъ, който дава мощенъ
импулсъ къмъ нова непрекжената и всеотдайна ра
бота за преуспяване на дЯлото!
Щастливъ е българскиятъ народъ, че има за
вождъ Негово Величество Царь Борись III. Единъ
истински духовенъ вождъ! Любовь,
втьрность,
всеотдайность
дължимъ ние Нему! И Той ги
има, ние Му ги даваме, за да ни води къмъ все
по-св/ътли дни, все по-голтьмъ духовенъ и материаленъ
напредъкъ!
Варна, Аквариума, 3. X. 1938 г.

Безкрайната любовь на Царя къмъ
морето тръбва да вдъхновява стре: : м е ж и т ь н а . в с и ч к и българи! : :
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Негово Величество Царьтъ разговаря съ италианския адмирвлъ Морено въ Евксиноградъ
ри госещен1ею на една италианска ескадра въ Варна
ДИМИТЪРЪ д . ДОБРЕВЪ — к а п и т а н ъ I р а н г ъ о. з .

СПОМЕНИ
Презъ октомврий 1899 г. бехъ преведенъ отъ
Русе въ Варна и назначенъ въ чинъ мичманъ I
рангъ за вахтенъ началникъ и миненъ офицеръ на
„Надежда".
Царьтъ, тогава още князъ Фердинандъ, и де
цата му често идваха на „Надежда" и пжтуваха
съ нея. Най-характерното, което се е връзало тогава
и е останало въ паметьта ми по отношение на
Негово Величество Царь Борись Ш, тогава Пре
столонаследника Князъ Борись Търновски, е Не
говата разсждливость и скромность, избиваща въ
св%нливость.
Презъ зимата 1899/1900 год., на седемгодиш
ната си възрасть, Той прекара тифа въ Пловдивъ.
Презъ лътото заедно съ брата си Князъ
Кирилъ Преславски и КНЯГИНИТЕ Евдокия И На
дежда замина презъ Кюстенджа въ Унгария, гдето
Царьтъ Отецъ има наследствени имоти.
При тръгването ни отъ Евксиноградъ, при
снемането ни отъ котва, князетв Борись и Кирилъ
дойдоха при менъ на носа, гдето се намириха парниятъ кранъ и другитЬ приспособления за мане
вриране съ котвите. Моятъ постъ по разписанието
при заставане и прибиране на КОТВИТЕ беше тамъ.
Презъ всичкото време на манипулирането на
помощния ми персоналъ при прибирането на кот
вата князете най-внимателно следъха заповъдитБ
и изпълнението, както и работата на машината.
Следъ като котвата бе поставена на местото си и
окончателно закрепена по походному, излъзохме
на палубата. Тамъ князете се заинтересуваха отъ

торпедните тржби, които беха по една на бортъ.
Извикахъ обслугата на левата тржба и обяснихъ
на князетъ назначението и манипулациите съ тор
педото и тржбата.
. Когато свършихъ обясненията си, князъ Кирилъ
се обади, че приспособленията за маневрирането
съ котвите еж по-интересни. Князъ Борись се по
замисли малко и отсече, че инсталацията за из
стрелване на торпедото е по-важна.
Вълнението лека полека се усилваше, и оттатъкъ Калиакра се разигра доста силно. Князетв
и княгинитъ се прибраха въ княжеското помещение.
Когато застанахме на кея въ Кюстенджа, князетв и КНЯГИНИТЕ бъха готови да напуснать „На
дежда". КнягинитЬ се оплакваха отъ токущо пре
търпените неприятности отъ люлеенето на „На
дежда" отъ вълнението. Князъ Борись нито се
оплакваше, нито говореше за вълнението и качката. Стоеше съсръдоточенъ въ себе си и чакаше
търпеливо последните приготовления за слизането
на кея.
По пжтя за Варна, следъ като заминаха кня
зете и княгините, старшиять офицеръ на „Надежда"
ми се оплака, че Князъ Борись билъ много любознателенъ. Попиталъ го билъ за нещо по ус
тройството на „Надежда", на което той не можалъ
да му отговори и му даде нужнитЬ обяснения.
Мина се време. Презъ балканската война
Князъ Борись прекара близо единъ месецъ въ
Евксиноградъ. Често отъ тамъ ми предаваха по
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телефона да изпратя торпедоносецъ въ разпорежданието на Князъ Бориса съ изричната добавка,
лично азъ да^не отивамъ съ него. На няколко
пжти ходи той съ торпедоносеца и изъ миннитЪ1
заграждения.
При заминаването за София заповяда да го
причакамъ на .Надежда". Торпедоносецътъ при
стана на .Надежда", която беше вързана на кея
въ Варна до паспортното отделение. Качи се Той
на палубата, здрависа се съ командата и офице

157

рите, заповЪда ми да ги распустна, заприказва се
съ менъ и се заинтересува н4що отъ лявото 10
с/м орждие на „Надежда". На кея до .Надежда"
започна да се трупа народъ. Дигна си очите, съ
гледа тълпата и зачудено ме запита, за какво се
е събрала. Огговорихъ, че това еж гражданите,
които отъ преданость и обичь еж дошли да Го
видятъ. Отпусна свенливо очи, юношеска черве
нина залъ- лицето Му, и се наведе пакъ надъ
орждието.

А Л . МАНОЛОВЪ - Ьап. II р. о. з.

Н А БОЙНИЯ МОРСКИ ФРОНТЪ
Беше краятъ на августъ 1915 г„ когато дей
ствията въ Добруджа и по Черно Море се разви
ваха въ пъленъ ходъ.
Въ Варна се съсредоточиха доста сили на
съюзения флотъ за подкрепа на десния флангъ на
войските, настжпващи на северъ, между които се
беше наредила, най-над^сно, и флотската дружина.
Наблюденията за нощните действия на про
тивника се извършваха отъ два наши торпедо
носци, който излизаха вънъ въ морето, обхож
даха, тарашуваха и бЪха готови всъки моментъ да
изстрелятъ своите торпеда върху първия срещнагь
неприятель. Денемъ тая служба се поемаше отъ
хидропланите.
И така въ тоя день, презъ ношьта, следъ
като извършиха своето разузнаване, се вързаха на
евксиноградския кей двата торпедоносци „Шумни"
подъ командата на пишущия, който беше въ
сжщото време и командиръ на група торпедоносци,
и .Летящи" подъ командата на лейтенантъ Тодоровъ Никола, впоследствие блестящъ командиръ на
първия български подводникъ № 18.
Вързахме се, за да почине командата, да

Негово Величество
открива пристанището
Царево, като пресича
символичната лента
отъ борда на торпедолосецъ „Дръзки"

се прегледатъ механизмите, и да се приготвимъ
преди разсъмване за ново разузнаване.
Къмъ 3 часа сутриньта дежурниятъ подофицеръ
ми доложи, че откъмъ двореца „Евксиноградъ"
идватъ група офицери.
Веднага изкочихъ и за моя приятна и:нгнада
посрещнахъ Престолонаследника, Негово Царско
Височество Князъ Борисъ Търновски, братъ му,
Негово Царско Височество Князъ Кирилъ Пре
славски, и маршала на двореца генералъ-майоръ
Сава Савовъ.
Следъ редовния докладъ и бързо разменени
думи и като се осведомиха, че азъ съмъ старшиять,
даде ми се заповЪдь да тръгвамъ и изпълня зада
чата си. Дойде при насъ и лейтенантъ Тодоровъ,
но за него не последва нищо.
Да носишъ на борда си Наследника на пре
стола и неговия единственъ братъ и да си самъ
въ морето, осеяно съ наши и неприятелски мини,
кръстосвано отъ изтребителите на единъ грамаденъ и добре обученъ неприятелски флотъ, беше не
особено разумно, макаръ см^ло и храбро, поради
които настояхъ да дойде съ насъ и торпедоносецъ
„Летящи". Моите доводи бъха уважени, и отъ
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сърдцето ми падна единъ камъкъ —«Летящи" ни
последва. Ха сега дипломация—б^ше добре два
мата Височайши братя да се раздълятъ, по единъ
на вейки торпедоносецъ, за да се намали рискътъ,
защото тукъ не се касаеше за липса на храбрость,
а за бждещето на държавата; но нали не съмъ
дипломат-ь, а офицеръ, формулата не намърихъ,
въ това не ми помогна и моятъ помощникъ мичманъ
В. Игнатовъ. Ний бързо се намерихме въ морето,
пълно съ изненади и опасни неизвестности.
Прекръстихъ се, па съ Бога напредъ се предадохъ на чувството на фатализма, че нашигв
князе еж щастливи хора, и куршумъ не ги лови.
И така тръгнахме на северъ, обърнахме на
изтокъ, минахме Каварна и наближихме носъ
Калиакра.
Почна да разсъмва, а времето едно тихо,
морето гладко, че да не му се нагледашъ.
Но нали почна да ме човърка, че на борта
ни се намира Наследникътъ на престола... Опасноститъ- отъ подводни мини като че ли избътнахме;
на връщане ще се държимъ плътно къмъ нашия
бръгъ, кждето в-вроятностьта отъ мини е по-малка;
но ако задъ Калиакра се покаже нъкой едъръ
руски сомъ, като напримЪръ 2,000 ТОННИТБ изтръбители отъ типа „Новикъ", който обладава пжвма
скорость и мощна артилерия, какво ще правять
два по сто тона торпедоносци? А това се случваше
често, защото рускигн изтребители не р-вдко на
разсъмване осъмваха около нашитв брегове.
Спод-влихъ моитъ опасения съ генералъ Савовъ. А Наследникътъ спокойно си изучаваше
картата, разпитваше за МИННИТЕ заграждения, изка
зваше мнения, които бъха за насъ отъ голъма
стойность. Той не само използуваше ВСЕКИ случай
за наблюдения, но и за поука и действително изу
чаване нашия труденъ занаятъ,' като впоследствие
доказа, че основите му добре е изучилъ.
Помислихъ да пратя „Летящи" напредъ за
разузнаване, но моряшката амбиция не ми по
зволи да останемъ и да чакаме донесенията, пъкъ
и времето летеше. Пакъ решихъ: да става каквото
ще, а Калиакра наближаваше!
Отново отидохъ при генерала и говорихме
вече по-сериозно. Предпочитамъ азъ да стоя
ц^лия день въ морето, но разберете, че Престолонаследникъть требва да се върне съ „Летящи" и
да остане и се прикрива най-малко подъ батареите.
Торпедоносецътъ хвърчи, милитЬ се печататъ,
Калиакра наближава, отмина — слава Богу, чисто е
на хоризонта.
По едно време Наследникътъ дойде при менъ
позасмъ се, радваше се и той, че щастието не Го
е оставило, па ми каза:
— Искали сте да се връщаме?
— Да, Ваше Царско Височество: не за менъ,
а за Васъ и България.
— Хайде сега съ Бога назадъ.
Прочетохъ въ очите Му: примърътъе даденъ;
задачата за днесъ е изпълнена. Истина е, че въ воен
ната педагогия, а особно на бойния фронтъ, нема
нищо по-велико отъ личния примъръ, още повече,
когато той се дава отъ Наследника на престола и
Неговия братъ Князъ Кирилъ.
Въ ОЧИТБ на моитъ моряци проблесна огьнь
на верность, искра отъ смълость, готовность да
мратъ. Да, задачата беше изпълнена, и затова,
когато следъ около две седмици посредъ нощь,

на И октомврий торпедоносецътъ ни удари на непрятелска мина и следъ чась и половина агония
потъна, цълиятъ екипажъ пееше „Добруджански
край" и за мигъ не изгуби самообладание; а на
разсъмване всички спасени, подъ Балчикъ, изпъхме
Отче Нашъ, и азъ посрещнахъ имения си день
„Св. Апександъръ Невски".
И тогава въ тоя тежъкъ чась Престолонаследникътъ не ни забрави—мжчейки се да спасимъ тор
педоносеца, ние работихме на брега; една сутринь
Той пристигна отъ Добричъ, кждето бъше гла
вната квартира; донесе ни бодрость и нови сили,
справи се за нещастието и направи такъвъ разборъ на събитието, че ме поразиха познанията му
по ОСНОВИТЕ на морския бой.
За големо съжаление, такива познания не
всички отъ тия, които бъха длъжни да ги иматъ,
ги имаха.
Но да не забравимъ и подслушанъ разговоръ.
Стоя на командния мостикъ, а на носа се разговарятъ Престолонаследникътъгь и моятъ доблестенъ и
отличенъ помощникъ, мичманъ В. Игнатовъ, съ
когото презъ войната видехме и добро и лошо,
но никога не загубихме верата въ доброто бждеще
на България.
По едно време Игнатовъ подава цигара и пали
кибрита си, а огьньтъ не изгасва отъ вятъра. Насле
дникътъ му казва: „Хей че си късметлия, май
снощи циганка си срещналъ". — „Върно е, Ваше
Царско Височество, хемъ млада и хубава беше, но
нали е и малко моряшки занаятъ!" Хуморътъ не
напущаше Княза, даже въ време на големи
опасности.
И така ние се приближихме къмъ Евксиноградъ, слънцето си направи сутрешния тоалетъ, като
си тури малко червило, па се издигна на високо.
Застанахме на кея, простиха се Князетъ •
съ насъ и „Летящи". Пратиха на екипажа хубаво
червено вино, та на объдъ моряцитъ пиха за здра
вето на скжпия Престолонаследникъ и пъха „Я
налей, Вело моме, вино червено", а Той малко
прегърбенъ отъ тежестите на поста, макаръ и още
младъ, понесе кръста си по бойнитъ полета, да
вайки прим-Ьръ за подражание, и отстояваше бой
ната несгода, излагайки се нееднократно да стане
жертва на неприятел», щастието, обаче, не го
остави — то винаги б е ш е съ Него.
И днесъ, когато Царьтъ на българите на
вършва двадесетгодишна държавна работа, въз
становявайки камъкъ по камъкъ и тухла по тухла
новата сграда на България, едно само Му поже
лаваме—бойното щастие да бжде и Неговото по
литическо щастие.
Ето защо, ние моряците наричаме Царя-морякъ.
Прочие, да живее Царьтъ морякъ още дълги години,
за да види оежществени блъновегв на отечеството
такива, каквито историята ни завеща; такива, какви
то Той и всички българи желаемъ; да види най
после възстановена и нашата морска мощь, едно
отъ Неговите най-съкровени желания, въ която Му
дейность, за съжаление, Той не отъ всички е ис
крено подкрепянъ.

Б Ъ Л Г А Р И . ОБИЧАЙТЕ МОРЕТО,
. : ПАЗЕТЕ СВОИТть БР-ЬГОВЕ ! :
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Негово Величество Царьтъ наблюдава работата по изваждането на германския подводникъ „С1В 45"
А Л . ТОДОРОБЪ — Ь а п и т а н ъ II р а н г ъ о. з.

Ц А Р Ь Т Ъ И НАШЕТО МИННО Д Ъ Л О
Наскоро следъ завръщанието ми отъ минния
класъ въ Русия бЪхъ назначенъ за командиръ на
минния заградитель „Камчия". Презъ лЪтото на
1912 г. Негово Величество Царь Борисъ III (тогава
•престолонаследникъ) заедно съ Н. Ц. В. Князъ Кирилъ посетиха района на морските казарми, като
обиколиха и разгледаха корабите. Следъ това. по
нареждание отъ щаба на флота, азъ требваше да
му се представя и да покажа мините за заграж
дение, което и сторихъ. Заедно отидохме въ хра
нилището, кждето имаше на разположение нъколко мини за обучение на командата.
Тамъ Негово Величество ми зададе редъ въп
роси, относящи се до конструктивните и техни
чески особености на нашит* мини, като същевре
менно се заинтересува и отъ характерните преи
мущества на разните видове мини, които изучавахме
въ Русия Негово Величество много се заинтересува
отъТуската мина типъ 1909 г.( която имаше това
преимущество, че при поставянето й въ чужди води
не можеше да се извади и използува огь против
ника, понеже при изплаването на п ° ^ Р х ; ° с ™ а
на морето се самовзриваваше. По тоя поводъ той,
като взе предъ видъ опасенията при една евентуалноеть, самъ извади заключението, че тЬ не требва
да се вадятъ, а да се унищожаватъ
Язъ бъхъ много изненаданъ отъ уместно за
дадените отъ Негово Величество въпроси, които
с^ввдетелствуваха, че той не само познаваше основно
ГнструктГвУните детайли на нашите мини, но и

всички подробности по гЬхното приемание и нап
равените изпитания отъ приемателните комисии.
Отъ хранилището ние отидохме на минния
заградитель „Камчия". Тамъ Негово Величество
прегледа машините, помещенията, на командата и
офицерските каюти, както и приспособленията за
поставянето на мините за заграждение.
И тукъ Негово Величество, следъ продължи-*
теленъ разговоръ по морски въпроси, ми направи
силно впечатление съ своята морска предвидливость и тактическа съобразителность, защото следъ
като изтъкна евентуалните наши морски против
ници и възможни действия по море за защита на
бреговете ни, той ме погледна изпитателно и съ
една спокойна категоричность, която не търпи
противоречие, каза:
— Не ми се вЪрва, че тоя малъкъ миненъ
заградитель ще свърши голЪма работа срещу единъ
сериозенъ и активенъ противникъ.
И действително, събитията не закъсняха да
оправдаятъ, както опасенията, така и тактическигв
съображения на Негово Величество, тъй като презъ
европейската война, когато ни се наложи да засилимъ нашето минно заграждение и да поставимъ минни банки далечъ предъ него, за да попр-вчимъ на руските контръ-торпедоносци да се
приближавать и обстрелвать нашитБ брегове,
бехме принудени да приспособимъ единъ отъ тър
говските ни кораби за миненъ заградитель и съ
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него бЪхъ изпратенъ, заедно съ минния офицеръ
покойниятъ кап. лейтенантъ Минковъ, да поста
вя минната банка, ' на която се взрива и потъна
единъ руски контръ-торпедоносецъ.
Презъ сжщата война руски миненъ заградитель усп-в незабелязано да нахвърля мини предъ
изхода на нашето минно заграждание, на които
мини се взрива тралната команда заедно съ капитанъ лейтенантъ Минковъ при опита да изваяятъ
мините (това беха сигурно мините отъ типа 1909 г.)
Тия бойни исторически факти доказаха съ
каква голъма предвидливость и тактическа съобразителность Негово Величество Царь Борись III, още
като младъ престолонаследникъ, е схващалъ всички
сериозни морски въпроси, отнасящи се до сигур-

ностьта и отбраната на нашите морски брегове.
ДУЬ поздравлявамъ Българския Народенъ
Морски Сговоръ съ хубавата идея да посвети ок
томврийската си книжка на 20 годишния юбилей на
нашия любимъ Царь, като ни дава възможность
да изтръгнемъ отъ напластените минали спомени,
сгушени всрЪдъ ГЬНКИТБ на спокойно задрямалото
минало, бисерите отъ ценни исторически мисли и
дЪла, изразъ на неговата голяма предвидливость,
мждрость и любовь къмъ родния ни флотъ, отъ
които да се изплете и му се поднесе като даръ
оня скжпоцененъ нанизъ отъ безспорни факти,
изразяващъ неговото безкрайно родолюбив и беззаветна преданость, съ която служи на българ
ския народъ и държава.

К а п . ' л е й т . ПАНЧЕБЪ

Парьтъ с ъ я х т а „Стрели
Много пжти съмъ чувалъ и виждалъ Негово
Величество Царя да посещавай пжтува съ кораби
те на флота по различни случаи и въ най-разно
образни обстановки: при ремонта на корабите, на
проби, на занятия, въ почивка, на състезания и пр.
Той винаги отблизо следи и познава до най-голе
ми подробности бита на нашия малъкъ флотъ въ
неговата пълна ц%лость.
Самъ нъколко пжти съмъ ималъ щастието да
бжда помощникъ или командиръ на кораба, съ
който пжтува Негово Величество, и да се възхища-

вамъ отъ грижовния, компетентенъ, любопитенъ и
безстрашенъ „пжтникъ" — учитель. Неговите въп
роси, неговите мнения, съвети и напжтствия винаги
еж падали така на место, че не еж могли да ги
отмЪстятъ никакви теории и авторитети.
Но най-силно се е врЪзало въ паметьта ми
едно отъ пжтуванията на Негово Величество Царя
съ ветроходната яхта „Стрела".
СВ-БТЬЛЪ октомврийски день. Следъ обедъ, източниять бризъ свеж-ве, и вълната му, примесена
съ изостаналата мъртва вълна, отъ време на време
надхвърля вълнолома. Моряшко в р е м е . . . .
Обслугата на Стрела по холандки и терлици
се движи оживено по палубата, развързва ветри
лата, приготвя вжжа, поставя чохли — готви се за
пжть. Корабъть отъ време на време леко се пок
лаща на страни, повдига носъ, подръпва се и опъва
веригата. Като храненъ конь, готвенъ за п ж т ь . . . .
Знамето плющи . . . .
Другите кораби, завързани за кея, въздишатъ
дълбоко и завистливо поглеждать къмъ Стрела:
тя пакъ излиза . . . .
Звънецътъ удари три двойни. Часъть е три
— време за излизане.
— По местата за о т в ъ р з в а н е . . . .
Стражникъть наду свирчицата си, моряците
притичаха и застанаха готови за работа. Нзъ хванахъ поводитЬ на кърмилото.
— Отдай . . . Ветрилата вдигни ..." Тегличи на
Л"БВО

Негово Величество Цгрьтъ на
яхта „Стрела"

.

Издрънка верига, проскърцаха скрипци, проплюцгвха платна и пакъ утихна. Стрела подаде носъ
на Л-БВО, пое вЪтъръ, наклони се леко, оправи се
и тръгна. Чува се само лекиятъ ШГБСЬКЪ предъ
носа, а задъ кърмата остава балата пжтека отъ
разперената вода. Стрела бърза къмъ изхода на
пристанището. Отъ време на време леко се повдига
ьосъть, снишава се, наточели диша въ ритъма на
мъртвата вълна.
Къмъ края на вълнолома поклоните се увеличавать, а вънъ Стрела увеличи наклона си, зак
репи се така, усили хода си подм-Ьтана отъ ВЪЛНИТЕ,
чийто върхове плискать, заливатъ и прехвърлять
пзлубата.
Слънцето огрело, силно осветява Евксиноградъ, гдето гордо се развева царскиятъ щандарть.
Негово Величество Царьть е тукъ и може би, въ
преки вълнението, ще ни дойде на гости.
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Въпреки лошото море, продължаваме заня
тията си. Кръстосваме неколко пжти залива, зави
ваме задъ Галата, и Стрела запори вълните на
откритото море. Подветрената страна на палубата
се рови въ водата.
Ние пжтуваме на югь, но нека си признаемъ, очакване свива сърдцата ни, и едното ни
око е обърнато все къмъ Евксиноградъ. И, дейст
вително, надеждите ни не останаха напраздни. Още
преди да достигнемъ Иланджика, отъ северъ се
зададе Вгьра — моторната лодка на Негово Вели
чество Царя, но дали е съ или безъ щандартъ още
не може да се види.
— Повратъ презъ вълноръза . . . Тегличи на
лево....
Ветрилата проплющаха, Стрела се изправи,
кривна нось, легна на лЪво и забърза срещу цар
ската лодка. Скоростьта и клатенето се увеличиха.
Минутитъ въ напрежение минаватъ трудно. Дали
самъ Негово Величество идва съ лодката или я е
пратилъ да ни каже да се прибираме, защото въл
ната е доста голема, а яхтата не много нова и
здрава за такива вълни? Моряците говорятъ помеж
ду си, спорятъ и почти всички твърдятъ, че Негово
Величество самъ ще дойде съ лодката.
Разговорите продължаватъ. Стрела отнася
кърма на лево и десно, лъга, изправя се и приб
лижава царската лодка.
— Лодката е подъ шандартъ, господинъ мичманъ....
МоряцитЬ самодоволно се подсмихватъ и потвърждаватъ:
—Така е, може ли при това моряшко време да
не дойде Негово Величество Царьтъ.
Наближаваме се. Вгьра се мЪта като черупка.
Негово Величество самъ седналъ на рубката, спо
койно се придържа о перилата. Стрела е по-спо
койна. Строените моряци поздравяватъ съ „ура
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приближаването на Вгьра и Негово Величество Царя.
Той дава знакъ, че иска да пристане на яхтата.
Завиваме срещу вътъра; Стрела забавя хода, на
малява играта си — очаква Височайшия гостъ,
който още съ приближаването на лодката пъргаво
скочи на палубата, поздрави моряците и даде
знакъ да си продължатъ занятията. Заедно съ него
се качиха Нейно Царско Височество Княгиня Евдокия и членовете отъ свитата. Щанда ргьтъ се
вдигна на високия стожеръ.
Вьтгрътъ е все още спокоенъ, поривистъ.
Стрела пое ходъ и зарови вълните, които една
следъ друга се вмъкватъ подъ нея, наклоняватъ я
напредъ и въ страни. Ветрилата еж пълни, опнати;
тегличигЬ еж на ржка. Ветровите удари (шкваловетъ) еж много буйни, изненадани и опасни: едно
невнимание, едно забавяне, едно случайно закачване на некой тегличъ — и яхтата ще легне въ
водата. Сега вниманието и напрежението ни е още
по-голЪмо, отговорностьта е още по-тежка. Въ обик
новени случаи може да се загуби кораба и обслугата му — една тревога, писане въ вестницитъ,
една панихида и . . . времето ще заличи всичко.
Сега не е така: съ нась е любимецътъ на всички
българи — Царьтъ на българите. Всеко по-черно
петно предъ носа на кораба, всеки по изненаданъ
и силенъ тласъкъ и наклонъ на яхтата ме караше
да удвоявамъ вниманието и непрежението си. .
Клатенето б е толкова силно, че човъкъ тру
дно се задържаше правъ на палубата, а вървенето
6% почти невъзможно. Всички м о р я ц и и сви
тата на Негово Величество бъха насЪдали по па
лубата. Некои бъха доста умислени и прижълтвли;
наближаваше време за «урока по английски"—външ
ните прояви на морската болесть. Само Негово
Величество Царьтъ и Нейно Царско Височество
Княгиня Евдокия весело се даижатъ по палубата меж
ду свитата и моряците, говорятъ имъ, закачатъ ги ше-
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гуватъ се. Ту долу изъ помещенията, ту при ве
трилата, ту при мене на кормилните тегличи —
заели моряшката стойка въ вълнение, турили ржце на кръсгь, й за задържането си прави на палу
бата, подгъватъ ту единия, ту другия си кракъ
иначе при първата вълна, при първия вЪтровъ
ударъ, биха се изсипали въ водата.
Единъ фотографъ седи на една отъ пейките,
пропълзява до предния капакъ, сЬда на палубата,
опитва се да стои на краката си и
току щрака,
прави снимки. Доколко вълнението му е дало
възможность да направи СНИМКИГБ си, се вижда
отъ това, че отъ твърде многото му снимки едва
петь-шесть видеха бЪпъ СВ"БТЪ—за останалите
сигурно следъ промиването на филма си се е чудилъ небе ли е фотографиралъ, море ли, или филмътъ му е билъ осветенъ. Въ единъ моментъ, ко
гато Негово Величество Царьтъ стоеше при мене
близо до кърмилнитъ- тегличи, и отъ клатенето на
кораба главите ни ту се приближаваха, ту отдале
чаваха, фотографътъ насочи апаратътъ си къмъ
насъ. Лзъ предложихъ за снимката тегличите на
Негово Величество Царя, но Той махна съ ржка
усмихна се и пакъ, опитвайки се да запази равно
весие, ми отговори:
— Съ чужда пита поменъ не правя...
И въ тоя моментъ фотографътъ е успЪлъ
да направи една отъ сполучливите си снимки, кои
МИХАИЛЪ ПОПОБЪ

то въ последствие Негово Величество Царьтъ благо
воли да ми подари, заедно съ автографа си..
Стрела съ лекъ шумъ продължи да се плъзга
по чернигЬ разпЪнени вълни. Подветрената страна
на палубата й се рови въ водата. Моторната лодка
се държи настрани отъ Стрела.
Слънцето клонеше къмъ залЪзъ. Вътърътъ
намали ударите си, стана по-равном-Ьренъ, започна
да утихва. Ние бЪхме вече близо до Евксиноградъ.
Моторната лодка се приближи, застана на стената
ни, Негово Величество Царьтъ благодари на моря
ците, взе си сбогомъ и пакъ съ пъргавъ скокъ се
намери на рубката на Вгьра. Щандардътъ се спусна
отъ върха на стожера. Ново мощно и продължи
телно „ура" се понесе и отекна въ б%лия брегъ,
до влизането на Вгьра въ евксиноградското при
станище.
Стрела зави нал-Ъво, вирна носъ и тръгна за
пристанището. И тя заедно съ насъ б е несравнимо
горда, че Негово Величество Царьтъ пакъ я удо
стои съ посещението си и то на такова море. ВЪтърътъ леко надува „пеперудата", а кърмата се
м"вта насамъ-нататъкъ, подхвърляна отъ мъртвата
вълна. Ние моряците прибавихме къмъ многото
още единъ скжпъ споменъ и още единъ пжть се
убедихме, че действително Негово Величество Ца
рьтъ е и си остава най-добриятъ отъ всички морякъ.

Ьапитанъ I р. о. з.

БсрЪдъ опасностите при ваденето
на заградни мини
Следъ свършването на балканската война б е
наредено да се извадятъ всички мини отъ минното
заграждение на Варненския заливъ. Тази опасна
операция се извърши отъ минната часть, коман"•«ми»!!' « и 1 '&•»»!!;" ш р ч т
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Негово Величество Царьтъ и Негово Царско
Височество Князъ Кирилъ на
торпедоносецъ „Храбри"
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дувана тогава отъ лейтенантъ Винаровъ, която при
обявяването на войната б е поставила тЬзи мини
съ най-първобитни средства. Ваденето на мините
требваше да става много внимателно и .предпаз
ливо, защото много отъ ГБЗИ опасни оржжия при
издигането имъ на повърхнината излизаха въ ак
тивно положение, и при най-малкото невнимание
и ударъ взривътъ беше готовъ.
По времето, когато се извършваше тази опасна
работа въ морето, Негово Величество Царьтъ, то
гава Престолонаследникъ, се намираше въ двореца
Евксиноградъ. Почти ВСБКИ день Той наблюдаваше
работата на моряците, които вадеха мините. На
негово разположение имаше въ евксиноградсквто
пристанище една моторница и една обикновена
лодка, и често пжти Той излизаше въ морете и
наблюдаваше действията на нашитв СМ-БЛИ миньори,
които съ рискъ на живота си вадеха мините и ги'
обезвредяваха.
Пон-Ькога, въпреки предупрежденията на на
чалника на минната часть, Той съ редко за ран
ната му възрасть хладнокръвие и съ присжщата
си СМ"БЛОСТЬ отиваше въ самото минно поле, кач
ваше се на минния плотъ, кждето моряците го
посрещаха съ бурно „ура", започваше да раз
глежда извадената въ момента мина и съ най-голъмъ
интересъ изслушваше докладите по изваждането и
обезвредяването на мините, като вникваше и въ
най-малките подробности.
Веднъжъ единъ отъ неговите адютанти за
почна да пипа токущо извадената мина, но Той
строго му извика на френски:
— Не пипайте, опасно е !
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Негово Величество Царьтъ и Т-Бхни*Царски Височесгва Княгинит*
Евдокия и Надежда на единъ отъ военнигв ни кораби

Морето за него беше обична стихия. Той не
обикновено много се интересуваше за всичко, което
се върши въ Флота.
По това време азъ въ битностьта си на началникъ на подвижната отбрана на Флота често
пжти отивахъ при минното заграждение, за да се
осведомя на самото место за ваденето на мините.
Оттамъ отивахъ и въ Евксиноградъ.
Веднъжъ Негово Царско Височество Престолонаследникътъ излЪзе наедно сь мене въ морето
съ лодка и настоя пакъ да отиде при минното за
граждение. Като имахъ предъ видъ сжществуваЩИТБ въ момента опасности тамъ, азъ го възпрепятствувахъ. Съ погледъ, въ който чегвхъ решителность и СМ-БЛОСТЬ на гордъ и опитенъ морякъ,
Той се вгледа въ минния плотъ, кждето смалите ми

ньори продължаваха самоотвержено своята опасна
работа, а следъ това се обърна къмъ мене и ми
каза:
— Виждате ли, господинъ капитанъ, какъ работятъ нашите храбри моряци? Те рискуватъ жи
вота си за великото дкпо на Родината.
Тези думи, казани отъ Престолонаследника,
който тогава б%ше още въ юношеската си възрасть, останаха дълбоко врязани въ паметъта ми.
Те подчертаваха обичьта и интереса му къмъ мо
рето и къмъ д-влото на родния флотъ. ТъЗи свои
чувства Той проявява и до сега и ни дава високъ.
примъръ на съзнание, че Флотътъ е необходимъ
за отбрана на нашите брегове и за използуването
на морето като благо, като пжть за напредъка на
България.

И. ЩРАСЕРЪ

Стари спомени
Красива и светла, подобно на голяма бела
чайка беше нашата „Надежда", олицетворение на
надеждата за нашето младо, жадно за действие
и работа морячество. Презъ 18*9 година кръстосвачътъ, прекръстенъ съ многозначителното име
«Надежда", пристигна въ варненското пристанище
отъ Бордо. Той носеше достойно своето име, за
щото наистина б е надеждата на целия български
народъ.
Този корабъ б е основниятъ камъкъ на нашия
скроменъ флотъ; върху него се изгради нашето
минало и се гради нашето бждеше, и съ него на
шето морско развитие е неразривно свързано.
Горчива истина е, че колкото единъ флотъ е
по-малъкъ, толкова повече той требва да изисква
отъ своите кораби, и те трЪбва да служатъ за

най-различни цели. И нашиятъ корабъ „Надежда*
сь своите 715 тона водоизместимость служеше
едновременно за учебенъ корабъ, за кръстосвачъ
и царска яхта, но изпълняваше винаги съ до
стойнство своето предназначение.
„Надежда" бе затворена въ Черно море по
добно на птичка въ клетка. Тя кръстосваше надлъжъ и наширъ Черно море и при своигЬ пжтувания измина пжть равенъ на Р/г пжти дължината
на екватора.
На кораба ставаха приеми и пжтувания отъ
историческо значение, и тогава той изпълняваше
ролята на царска яхта. Най-дълбоки спомени у
всички ни еж останали отъ пжтуванията на Негово
Величество Царь Фердинандъ съ Височайшето се
мейство.
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Морето, корабътъ, пжтуването — всичко това
имаше голяма привлекателна сила за Престоло
наследника, брата и сестрите му. Когато „Надежда"
приставаше въ живописното малко евксиноградско
пристанище, за да вземе на борда си Царското
семейство за нъкое пжтуване, по сияещитв детски
лица можеше да се прочете радостьта отъ това
събитие.
Негово Царско Височество Князъ Борись, то
гава около шестгодишенъ, се интересуваше съ мила
детска наивность за всичко, което ставаше на ко
раба. Съ голямо любопитство обичаше Той да над
нича въ машинното отделение, кждето се виж
даше веселата игра на дветв големи и другитв
спомагателни машини. Придружаванъ отъ своя възпитатель полковникъ Куртуклиевъ, малкиятъ Престолонаследникъ обикаляше изъ ц%лия корабъ, и
морските офицери Му даваха нужднитй обяснения.
Тъкмо по това време корабътъ получи отъ
Фиуме своигЬ петь торпеда. Това б е пжЬмо съ
битие за всички ни, защото тъзи торпеда беха
първите у насъ. Не следъ дълго време Царското
семейство пжтуваше сь „Надежда". При този случай
беха показани на малкия Князъ и торпедата. Тогавашниятъ миненъ офицеръ лейтенантъ Ковачевъ
или лейтенантъ Добревъ (не мога да си спомня
точно) обясни сь академиченъ тонъ и съ най-слож

ните подробности действието и силата на това
страшно оржжие и завърши съ заключението, че
торпедото е удобното оржжие за слабия, и че единъ
малъкъ бързопжтуващъ корабъ може само сь едно
единствено торпедо да разруши мощния броненосецъ, снабденъ съ всички нападателни и отбранител
ни средства. Той добави, че това оржжие ни дава
възможность съ малко средства да причинимъ на
противника голяма вреда и да го победимъ.
Следъ тъзи думи настжпи дълбоко мълчание.
Малкиятъ Престолонаследникъ, който слушаше сь
видимо внимание обясненията на лейтенанта, прекжсна първи това мълчание. Той каза сь звънтящъ
детски гласъ, обаче, съ сериозность, която би
правила честь на най-опитния адмиралъ, следнигв
думи: „Тогава това е н^що много полезно за
войната!"
Казаното отъ детето-Престолонаследникъ ми •
направи такова дълбоко впечатление, че и сега
следъ приблизително 35 години не мога да забравя
това.
Детските устни на бждещия Царь б^ха про
изнесли една дълбока истина за насоката, въ която
требва да се развива .нашиятъ флотъ и която доби
още по-гол"Ьмо значение при развитието на подвод
ните кораби.
Варна, 20 септември 1938 г.

И. КУНЕВЪ — техн. кап. лейт. о. з.

Царьтъ и огшярьтъ
Хубава слънчева утринь. Подухвани отъ свежия
източенъ вътъръ, вълнигЬ се гонятъ весело и сребрятъ като скжпоцененъ металъ, когато навлезатъ
въ широкия друмъ на ЛЖЧИТБ.
Бургаскиятъ заливъ е царствено широкъ. Той
властно ни кани да запоримъ юнашката му гръдь.
— Почакай! Скоро ще т р ъ г н е м ъ ! . . .
Нашиятъ торпедоносецъ нетърпеливо се полюшква, сдържанъ отъ здравите вързала на кея.
Меки кълба димъ се виятъ отъ тржбите. Долу
въ котлите парата се бунтува и сь ядосано сьскане
излиза презъ предпазителния клапанъ.
Ние сме готови за пжть. По цълия корабъ
владъе[|повдигнато, гордо настроение. Днешниятъ
день е праздникъ за насъ.

Млади моряци полагатъ клетва въ присжтствието на Негово
Величество Царя.

Днесь на борда ни ще се качи Негово Вели
чество и ще отпжтува съ насъ до Варна.
Е, какъ да не сме горди и радостни?
Нетърпението все по-силно завладява целия
нашъ малъкъ корабъ, кждето днесь традиционната
моряшка чистота е достигнала своя връхъ.
Най -после големъ черенъ автомобилъ профу
чава по кея и спира предъ насъ.
Царьтъ!
Тържествениятъ церемониалъ се изпълва.
Строената на борда обслуга поздравява съ радо
стно ура своя Върховенъ Вождъ. Царскиятъ щандарть гордо се извишава на стожера.
Негово Величество е въ кораба.
Отвързваме се отъ кея.
— Съ Бога на пжть!
Язъ стоя въ машинното отделение, напрег
нато изпълнявамъ командуваните маневри и
внимателно следя бодрата игра на стоманения
организъмъ.
Поемеме вече дадения курсь, и азъ излизамъ на палубата. Съдамъ на машинния кожухъ и се заглежда мъ въ бълитв струи, които
бъгатъ край борда, отхвърляни отъ корабния
носъ. Развиваме добъръ х о д ъ . . .
Внезапно единъ соченъ гласъ ме изтръгва
отъ моята замисленость:
— Добъръ день, Куневъ!
Скачамъ бързо на крака. Предъ менъ е
Негово Величество. Изпъвамъ се и козирувамъ.
Царьтъ приветливо ми се усмихва, подава
ми ржка, следъ това съда на машинния кожухъ
и ме кани да заема мъсто до него.
— Е, Куневъ, държи ли се машината? —
започва Той разговоръ на любимата си тема.
— Държи се, Веше Величество. Следъ ре
монта сме добре.

МОРСКИ СГОВОРЪ
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— Кърпете, кърпете! Като нймаме ново, да
гледаме и отъ старото да правимъ нойо.
Разговорътъ се оживява и разширява. Негово
Величество разпитва за машините на всички ко
раби, дава мнения по състоянието имъ и по необ
ходимите поправки. Ужъ разпитва само, пъкъ виждамъ азъ, че отъ мене по-добре знае кжде каква
машина има, и какъвъ е халътъ й . . .
Презъ време на разговора забелязвамъ, че
единъ морякъ-огнярь излезе отъ отделението на
пещите. Цълъ изпотенъ, той с%да въ единъ кжтъ
на палубата и бърше мокрото си чело.
А хладниятъ вътрецъ се засилва отъ острото
въздушно течение, причинявано отъ бързия ходъ
на кораба.
Готова настинка за огняра! Обръщамъ се
къмъ него и викамъ:
— Наметни си шинела! Не виждашъ ли какъ
духа? Потенъ си, ще настинешъ!
Докато говоря, виждамъ, че Царьтъ отива
къмъ моряка и носи въ ржце единъ шинелъ отъ
тези, които лежаха около насъ, метнати на машин
ния кожухъ.
Морякътъ стои изправенъ на палубата, опънатъ като струна.
Царьтъ се спира предъ него, разтваря шинела
и кротко проговаря:
— Облечи го.
Морякътъ смутено посега да вземе шинела,

но остава слисанъ, като мене, който изненадано
наблюдавамъ отстрана: Царьтъ продължава да
държи шинела разтворенъ и усмихнато дума:
— Обличай, обличай по-скоро!
Зачервенъ като ракъ и сконфузенъ като млада
мома, морякътъ извръща гръбъ и надъва ржцетъ'
си въ ржкавитъ- на шинела. Царьтъ внимателно го
загръща съ топлата дреха и все тъй приветливо
проговаря:
— Много е опасно да стоишъ потенъ на
такова течение!
Морякътъ козирува и трогнатъ, просълзенъ се
оттегля и съда въ жгъла. Той още не може да
дойде на себе си отъ необикновеното преживяване.
Азъ чувствамъ, че очитъ ми сжщо еж мокри
отъ умиление, но правя усилия да се овладея.
Царьтъ се връща при мене, евда пакъ на
машинния кожухъ и спокойно продължава да раз
говаря за машиниттз, числото на оборотигЬ и мор
ските мили.
Широко и необятно се простира родното
Черно море. Вълните му се гонятъ весело и сребрятъ като скжпоцененъ металъ, когато навлъзатъ
въ широкия друмъ на слънчевите лжчи.
А край двата борда на нашия корабъ разсъченитъ струи се навдигатъ да видятъ, какво става
на палубата, весело шуртятъ и разправятъ на въл
ните, какъ единъ великъ Царь се грижи за здра
вето и на най-малкия свой огняръ.

3. X. 1918. — 3. X. 1938.

На схрагЬа предъ р о д н и з брЬгъ

С Ъ Д ЪР Ж ННИЕ:
1. Нвтографъ на Негово Величество Царьтъ, 2. Царь Борисъ III, 3. Царю честити — „пъленъ напредъ"—к. адм.
Вариклечковъ, 4. Царьтъ—морякъ— Ял. Маноловъ, 5. Негово Величество Борисъ Ш като морякъ — кап. I р. Сава
Н. Ивановъ, 6. Н. В. Борисъ III, покровитель на българската морска идея — к. адм. о. з. Стефановъ, 7. Царьтъ и
морската биологична станция съ аквариумъ въ Варна — д-ръ Г. В. Паспалевъ, 8. Спомени — кап. I р. о. з. Д.
Добревъ, 9. На бойния морски фронть — кап. II р. о. з. Ял. Маноловъ, 10. Царьтъ и нашето минно дъчпо — кап.
II р. о. з. Ял. Тодоровъ, II. Царьтъ съ яхта .Стрела" — кап. лейт. Панчевъ, 12. Всръдъ опасностите при ваде
нето на заградни миии — кап. I р. о. з. М. Поповъ, 13. Стари спомени — И. Щрасеръ, 14. Царьтъ и огнярьтъ —
техн. кап. лейт. о. з. Куневъ.
Р е д а к п и о н е н ъ Ьомитетъ: л е й т е н а н х ъ Б. Паспалеевъ, д>ръ Г. Б. Паспалевъ и д>ръ П. Д. СЬорчевъ.
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БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО -ВАРНА

Дружеството подържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
и Дунава до северните европейски страни: Франиия, Англия, Белгия, Холандия,
Германия, Дания и пр.
Освенъ тая континентална линия, която се подържа съ три първокласни
линейни параходи типъ „Родина", дружеството подържа редовни и извънредни
линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Тур
ция, Гърция, Италианските острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
като се посещаватъ попжтнитъ пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Александрия, Портъ-Сайдъ и Пирея.
1к ^ ^ Н 8 ^ з ~ А
\Л
|Й
Тия последни пжтувания даватъ възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни ^ ^ Ж41Щ " Л
|§
Щ| най-много и съ разходи, които не надминавать ония, необходими за преживяване ^ ^ в д Ш р й ^ ^
}Ц
Д въ страната за сжщото време, да се видятъ останките и паметниците на всички
«м^аи—^
1
^ древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ които -^
М паметници, по своята величественость и художественость, еж още недостигнати.
М
Ш • .
Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокъ се извършватъ съ големи и луксозни пара- Щ
Щ ходи, т и п ъ — „Царь Фердинандъ", при всички удобства за приятно и неусетно пжтуване по морета, ^2
А които съдържатъ безбройни природни красоти: Босфора, Златния Рогь, Мраморно море, Дарданелитъ Л
д и осеяния съ острови Архипелагъ, много отъ които се издигатъ на хиляди метра надъ морската по- ^
М върхность.
М
Щ
Последното пжтуване дава възможность да се посетятъ и всички свети мЪста на еврейската, « I
•Й християнската и мохамеданската религия.
815
5?
Никое друго пжтуване не може да даде толкова големо разнообразие на неизгладими впечат- СТ
щ ления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговитЬ най-всестранни прояви отъ нача- х
лото на човешката история до днесъ.
ЗК
Дружеството поддържа редовни съобщения два пжти презъ седмицата и -между всички бъл- |™
гарски черноморски пристанища съ луксозния и бързоходенъ параходъ „Евдокия".
Щ
^
Освенъ горните редовни линии, дружеството презъ летните месеци прави и и з в ъ н р е д н и пж- 85
й тувания отъ Варна д о Цариградъ с ъ параходитЪ „Царь Фердинандъ" и „ Б у р г а с ъ " съ пре- й
Л стояване в ъ Ц а р и г р а д ъ ц в л и три дни.
^
Пжтуването между двете пристанища трае само 12 часа — една нощь.
иа
Презъ сжщите летни месеци п/х „Евдокия" плава крайбрежно по специално разписание, съ X
-— намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ ц%лото българско крайбрежие И
Ь4 въ течение само на 36 часа.
М
Щ
И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до $]|
X Яхтополъ и обратно, пжтниците нощуватъ на параходите и, ако желаятъ, могатъ да получаватъ и щ
X храната си тамъ на сравнително износни цени.
Д
—
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабите на Бъл- ^
Й гарското търговско параходно д-во, редовни и извънредни, еж дадени въ отдъленъ проспектъ, който М
Ш се намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ при по- Й
ьй искване и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ. д
Л
I. Ц е н и т в на билетите за Александрия съ редовните съобщения, които се подържатъ два пжти Л
5? въ месеца съ параходите „Бургасъ" и ,Ц. Фердинандъ", само отиване или само връщане, безъ храна еж: ™
М
I класъ — 4000, II - 3000 и III — 2000.
.
К
~
Презъ л%тните месеци, отъ 1-и юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за 53
Й отиване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на И
Ш престоя на кораба въ некое пристанище по разписание, както следва:
53
К
I класъ 6000 лв. II — 5000 и Ш •— 4000 лв., включително и храната.
щ
Л?
II. Ц е н и т в на билетитъ по нашето крайбр-Ъжие отъ Варна д о Ахтополъ и обратно, съ ^
5= п/х „Евдокия", по лътното разписание, отъ 15-и май до 15 септемирий, съ право на нощуване въ ^
М Царево въ помещенията на съответната класа — еж:
Ш
Ш
1 класъ лв. 300; II - 240 и III - 170 лв. безъ храна.
53
Й
Ш. Ц е н и т в на билетитв д о Ц а р и г р а д ъ и обратно, съ п/х „Ц. Фердинандъ" и „Бургасъ" й
Лш презъ летнитЬ месеци, съ престой въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите, еж:
К
лг
I класъ отъ лв. 1790 до 1390 споредъ положението на местата
т
V
II „ •
. - . 1380 . 1010
.
„ - . • „ <
М
III . . .
665
?
Й
З а храната се п л а щ а :
Ь4
$Щ
По Александрийската линия: закуски — 22 лв., объдъ — 70 лв. и вечеря — 70 лв., а пъленъ |Ц|
X дневенъ абонаментъ по 150 лв. •
.
щ
Зс
По крайбргьжието отъ Варна до Ахтополъ и обратно, презъ ЛЪТНИТБ месеци, пъленъ дневенъ А
~5 абонаментъ отъ закуска, обЪдъ и вечеря — 80 лв.
^
М
До Цариградъ и обратно, презъ летния сезонъ, само съ параходите, които правятъ екскурзии, %Р
Ш се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или о б щ о за цълото пжтуване — 452 л в .
Щ
Д
При редовнитп, пжтувания — съ п/х „Евдокия" к р а й б р е ж н о се плаща за закуска 15 лв., а за И
Л о б * д ъ и вечеря по 50 лв., а пъленъ абонаментъ — 100 лв.
^
х
' Н а м а л е н и я : правятъ се само отъ редовните тарифи, за отиване и в р ъ щ а н е предплатено 1 5 % , Ж
л за групи по-големи отъ 25 души — по споразумение.
1с
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