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Значението .на морето, за стопан
ския "ни животМорето е един от> най-важните фактори, влияющй вжрху
.историческия живот на народите и техното развитие.
у
Неговото влияние се отразява в еднаква степен в поли
тическото, стопанско и културно отношение.
Тава значение на морето се обуславя от неговото есте
ство, като природна стихия и от чисто физическите свойства
на водата.
.; " .
- Водата заема'Vs от аемната повжрхност и обхваща всич
ките климатически пояси, разпределена в обширни басейни,
свжрзани помежду си, които представляват една. подвижна
обща маса, от една точка на" която може да се отиде в дру
га, без да се пресича сушата, с твжрде малки изключения.
Водната среда е богата еже своята флора и фауна.
Физическите свойства на водата, ежбрана в такова го
лямо количество, оказват грамадно влияние вжрху климата
на крайбрежните страни, като смекчават резките промени на
температурата за едно денонощие и сезонните времена, и ре
гулират разпределението на влагата.
Това в своя ред действува благотворно вжрху условията
за развитието на" растителното и животно царство.
Всички-тия вкупом взети условия сжздават тая благо
приятна почва за човешките заселища, гдето той намира една
желана обстановка за подобрение-средствата на живота си.
Яко проследим историята на старите времена ние ид
ваме до неопровержимото -заключение, че люлката на ежвременната култура е бил морския брег—морето.
Тук, на границата между сушата и водата се е турило
началото на грандиозното здание на човешкия ум, което
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ние с гордост днес наричаме цивилизация, пжрвите творители на която са били тия народи, които са се проявили като
пжрви моряци и пжрви се решили да подчинят тая своеобраз
на стихия на своята воля и да я използуват, като сила по
мощница — за развитието им.
Дошел до брега на морето, древният човек намерил поблагоприятни условия за сжществуване и бил много по-добре
награден за своя труд, което веднага му развжрзало ржцете
и го потикнало кжм тжрговския обмен, улеснен твжрде много
с естествения морски пжт.
• ' . ' " ' .
Колкото и да са били ограничени и несжвременни поз
нанията на тогавашния човек, изобретателния ум все пак му
е указал вжзможността да използва водата, като пжт за
сжобщение.
•-"''•-.'
Трябва да се смята за епохално сжбитието, когато човек е
пуснал примитивния управляван сжд за да направи пжрврто
си, макар и ограничено, пжтуване по море.
От тоя момент се започва ускорения темп- в развитието
на човечеството, защото то е получило един тласжк. напред
кжм усжвжршенствуването на .сжобщенията между отделните
точки на населената земя.
Тжй че най-важното и главно значение на- морета се
явява в това.му свойство, че то е улеснило сжобщенията т. е.
сжкратило е времето и разтоянието за сношенията на хората.
В древността, когато, вола, коня, камилата и слона са
биле способите за сжобщение, можем си представи каква
рол би могжл да изиграе даже примитивния кораб, насочван
^по желано направление.
*
,
;
И от тогава пжрвенствующо място за сношенията в света
заема морето. Техническия напреджк наместо да намали зна
чението на морето, все по-вече и по-вече го увеличава.
Сравнителната лекота на сжобщенията е дала на край
брежния жител вжзможност да изпревари своите сжседи вжв
всичко, а най-вече в. подобрение на своето икономическо по
ложение, а от друга страна да стане посредник на обмена
между континенталните страни и тия от своите сжбратя, на
роди излезли на море, но. закжснели в своето развитие. ''••""
Конкуренцията между сжздалите се вече морски племена
ги подтикнала кжм изискване нови земи и усжвжршекствуване
сждовете, развивала е предприемчивостта им и по тоя начин
вжзнинват цветущите колонии на старите морски народи, които
фактически са били истинските господари на света, в земите
на които процжвтявала наука,и култура — носители на благосжстоянието. . - ' • ; - .
За нас, сегашните хора, е ясно, че успеха на народното
стопанство зависи от средствата на сжобщенията и пжтищата.
. Ние сме убедени, че успеха на производството се джлжи
главно на сжобщенията, както вжтре в страната, тжй и с вжншния свят.
'
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За сигурния успех на едно стопанство не стига само
производството, но трябва-произведението лестно да се за
несе там, кждето има нужда от него и колкото по-ефтино
струва тоя превоз, толкова по-благоприятни са условията за
процжвтяване на производството.
Никой не ще отрече, че тия места, през които минават
удобни добри пжтища в скоро време стават сжсредоточие на
производство и благосъстояние, и още повече, когато това е
железен пжт; явлението поразява сжс своята бжрзина.
Яко ние виждаме и . сжзнаваме това, практичните аме
риканци го прилагат; като пжрва мярка за издигане произ
водителността вжв всяка' нова област, най-напред прекарват
железница, прошарват областта с удобни шосета и след това
пристжпват кжм производството, което в скоро време богато .
покрива направените разходи за улеснение сжобщенията.
Какво е значението на сжобщенията за сушата, аз няма
да се спирам. С казаното до тук, достатжчно се вжзбужда
представата за него. Нека се пренесем вжрху още по-голя
мото значение на морето, като средство за сжобщенйе.
До като на сушата трябва да се уреждат и строят скжпо
струващи пжтища, тук ;на морето ние намираме естествен
пжт, който е готов и чака да бжде използван от човека.
Я неговите преимущества са големи!
Чрез морето ние добиваме най-леката вжзможност за
сношение с цял свят. Тук няма искуствените граници на джржавитё, няма непрестжпните гребени на планините, които спжват сжобщенията. Морската граница на джржавата е Tagv обла
годетелствана част на нейната територия, която дава вжзмож-.
ноет да се допре едновременно до целия свят чрез свобод
ното "море.
Само това качество на морето е напжлно достатжчно
да го постави като ценност, която като коефициент увели
чава ео^тваната стойност на всяка територия.
Свободното море е широката улица в международното
тжржище, кжм която улица всеки трябва да се стреми да
изнесе лицето на своя дом. Морският бряг е това именно лице,
на обществената постройка—джржавата. И колкото по-джлго
е това лице, толкова по-сигурна става стопанската мощ на
страната.
•
Яко морето е широката улица, сполучливо ще е да на
речем морските пристанища лицеви врати на джржавата.
Това наименование е добило историческо значение от
думите на великия руски реформатор Император Петр Ве
ликий, който през цялото свое царуване насочвал всички свои
усилия кжм отваряне тая врата за Русия и щастлив ё бил,
когато вместо врата е пробил едно само прозорче кжм Ев
ропа —'завладяването на Финския залив и основаването на
Петроград — прозорче кжм широката мирова улица,

4

Г. Купов.

В това отношение ние Бжлгарите макар, че не можем
се похвалим с много облагодетелствувания, но и не можем
се пжк оплака, че сме много онеправдани.
Но да излезем на пжт, да се сдобием с врата на тоя пжт
още не значи да добием всичко, що е трябвало й да зажи
веем спокойно в очакване благата.
Не достатжчно само да кацнем на брега и в упоително
сжзерцание да спрем своя поход и да чакаме да дойде друг
да ни отвори вратата.
- •
Това могат си позволи само тия, които имат всички бо
гатства в себе си и не "-чувствуват нужда от никого в света.
Нуждное.да сжумеем да използуваме благоприятните4
условия, които природата ни е дала.
- И тук е всичкия вжпрос: използването на морето не е
вжпрос само да знаеме негово значение. Необходимо е нещо
друго, което трябва да вложи човек за да види-тия чудни
дарове, които то дава на тоя, що му жертва своя труд.
За да си представим това ясно аз ще- се обжрна кжм
историята и ще предоставя всекиму да си направи своето за
ключение.
- , . : . . '
Ето пред нас минава еднообразната и мжртва за чове
чеството история на Китай. Тоя колос обхващащ Чъ Азия и
с население' равно на една трета отч цялото население на
земята, наивен до простота в своите разбирания на светов
ния прогрес, задремал над своята хилядолетна история, гра
дена вжрху съзерцателния мистицизжм без някой особено
ценен принос в напреджка на човечеството и тук сжпоставени редом с него, малките народи пигмеи по виличина — ги
ганти по култура и напреджк, като древна Елада, Картаген,
Венеция, Генуа — джржави — градове — сжздатели на човеш
ката цивилизация и просвета.
Дко се вгледаме в миналото на човечеството нас ще ни
порази обстоятелството, че из центровете на земята - са се
издигали великите световни завоеватели и разрушители на
света, които1 от време на време измжквали своите пжлчища,
от земите на Азия.и Европа да носят сеч и огжн между HQ-'
вечеството, а от друга страна, от морския бряг е расла и
крепнала цивилизацията и други завоеватели, носящи,не смжрт,
а живот и просвета. . . . . . .
Да! Велико е значението на морето за човечеството, af
още по великое неговото значение, когато значителните
етнически единици представляващи днес отделните народи,
сформирани в джржави, при всичкото си официално миролю
бие и тжржественост, без пренебрегване известна нравствена
церемонност, под разни видове и форми на конгреси,, конфе- .
ренции, сжбрания, сжбори и провжзгл*явано братство и лю
бов между народите, гледат' един на друг като на плячка,
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защото тук на морето ще се реши поделбата на благата —
правата за живот или смжрт.
За сжвремената джржава може би морето е нуждно
много по-вече за ч правилното й развитие, отколкото в мина
лото. Разбирам джржава, в която.националното сжзнание е
сжзрело за да направи от народа един всестранно завжршен
организжм—народ приспособен вече кжм живота, без да се
глада на неговата числена величина. .
Сме ли ние такжв народ?
Ние имаме нашето Черно море и тихия бел Дунав —
сигурен залог за нашия бждащ успех, ако сжумеем да изпол-'
зуваме тия две малки вратички кжм големия широк простор
на свободното море.Ч
'.'"'•
Ето в това ще бжде нашето бждаще!
• .
Ралото и мотиката, чука и пилата, са нуждни за да искараме насжщният си хлеб, но когато ще поискаме нашия
труд да бжде труд, не на народ — роб, а на свободен та
кжв, ползващ се с пжлното право да разполага с цената на
своя труд за да. излезе от тоя вечен гнет на черната небла
годарна работа, требва да обжрнем очите си кжм морето и
там да- насочим свободните мищци и духовни сили на свои
те синове. •
(
Нишата малка страна и народ само чрез упорния труд
ще излезат чрез морето на световен културен успех и ще
изплават на спасителния бряг при свободните народи, . пол
зващи се не само с правото да се трудят, а и с това — да
прибират благата от своя труд.
Тжкмо в това отношение има много да се работи.
Ние бжлгарите, кжм добрите и лоши качества, които ни
характеризират като племе и народ, имаме две особено сил
но изразени отличителни черти, които се..хвжрлят на пржв
поглед на всеки, който би се заел да ни изучва. Това са:
любовта на бжлгарина кжм земята и равнодушието му кжм
морето. Колкото привжрзаността му кжм земята е станала
пословична и стихийно се прояви през последните войни, в
сжщата степен отчуждението му от морето е силно и като
червена нишка минава през целата история на далечното ни
и близко минало.
•
'
•
* .
Тия две силно проявени характерни черти са легнали и
в основата на политическите разбирания на бжлгарина и са
указали най-мощно влияние на историческия ход на не
щата от момента на образуването на бжлгарската джржава
на балканския полуостров до днешния,ден,
Това са главните фактори, които, са повлияли за фор
мирането на бжлгарския мироглед и са. дали насока на це
лата му политика и стопанско, развитие, както в старите на
ши царства, така и днес.
'.
За очудване е поразителния- факт, че кжм всички ок-
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райнини на бжлгарското царство в старо време на четиритех
морета, за които песните ни пеят, не е бил проявен никжкжв
интерес, нито от правителство, лито от народ. Населявайки
целия Балкански полуостров и. разпространили властта си от
стените на Цариград до Дунава и Адриатическо море, от
Черно море до Мраморно и Бело морета, те са останали чужди
на самите морета и по-скоро са гледали на тех, като на удо
бни за себе си стратегически граници, без да чувствуват, че
това са врати кжм света и далечните земи.
Воювайки столетия за завладяването нови територии и
разширяване границите на царството, старите бжлгари нито
веднаж не са погледнали сериозно за завладяване бреговете
на собствената си територия, а.спокойно тжрпели чужденците
да се ширят по тях, застанали пред вратите на джржавата им.
Стремлението да се овладее Цариград е било не от сжзнанието за неговото мирово 'значение, като точка в която
се кржстосват пжтищата на три континента, а просто амби
циозното желание на варвара да увенчае блясжка на Бжл
гарската корона с брилянти на царствения град и големите
сжблазни от богатата плячка, която бжлгарите виждали там.
Познавайки добре своите слаби страни, ние. сегашните
бжлгари трябва да се радваме, че никога бжлгарската власт
не се е разпространила вжрху Цариград, защото там ние
щехме да загубим своята народност,,и днес ние, питомци на
старите бжлгари, щехме да учим друга история, в която пле
мето бжлгарин.мимоходом ще се спомене за да се забрави
веднага, като това за печенеги, осготй, и волжски бжлгари.
И мене ми се струва, че великия Симеон не туку напразд,-но е отстжпил от стените на Цариград, задоволявайки се само
с честта на победителя и- богатите дарове, без да прави опит
за. неговото завладяване.
Преди завладяването на Цариград нам е било нуждно да
разберем значението му, като морски, центжр^ и да се под
готвим за неговото владение, сжздавайки в себе си качество
на. морски народ.
' • - . - . .
Яко ние правилно схващахме нашата задача като народ
на бждащето и наследник4 на Византия, още преди 1000 гогини щехме да разберем, че пжтя ни за Цариград е през
Белото море и по-рано требваше да видим цжфнало на брега
на това море бжлгарско пристанище, а над самото море про-,
стрена бжлгарска власт и развето бжлгарско знаме.
Тоя е истинския пжт по който вжрви народ културтрегер,
с историята на когото се преплита историята на човечеството.
А ние — ние сме далеко,от тия схващания.
Ние ламтим за много земя; за обширни пространства
удобни да пуснем на длжж и .шир нашите плугове и гойни
стада — подчинявайки се на инстинктите на пжрвобитните ни
прадеди и с тжпо равнодушие гледаме на морския брег, ако
случайно кжм него ни изведе успеха на нашата оржжие".
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Примерите за това в старата ни история'са много и тех
не може да ги отслаби твжрдението, че не сме. могли, добре
да се проявим, понеже два пжти сме лежали под тежко
чуждо робство; особено турското иго — не би ни пречило
кжм излаза на морето, ако в нашия народ се появеше такова
стремление.
..
Само това обстоятелство, че за хилядо годишен живот
на бжлгарите в Балканския полуостров, нашите собствени
брегове са чужди за нас тз етническо отношение, без в това
да смё срещали особени пречки от вжн, ясно показва, че в
нас липсва сжзнанието за значението на морето; с други думи,.
ние не сме моряци и не сме се старали да разбудим и раз-.
вием тия качества, макар и искуствено чрез разума, в себе си.
• Още по-силно ще се подчертае тая липса в нас, ако по
джлбоко вникнем в нашата нова история.
Ние водихме три войни за 45 години. Едната имаше
своето оправдание за да заякчиме своето политическо сжществувание след нашето освобождение — това беше войната
за сжединението.
;
Втората и трета войни требваше да даджт на Болга
рия това политическо положение на полуострова, което й
гарантираше свободното развитие при едни нормални условия
за нейните'стопански и културни интереси. .
Балканската война по замисжл, и в политическа, и вжв
военна подготовка, вжпреки някои дефекти в подробностите,
бе добра и блестящите успехи на армията изгладиха всички
грешки на нашата дипломация и политика.
•,
Но в ликвидацията на войната ние се указахме не на
висотата
на положението, главно заради това, защото се
явихме:едностранчиво развити в разбир:-нието на истинската
полза от придобивките.
Тогава, когато целото ни внимание трябваше да бжде
насочено кжм закрепването ни на беломорския бряг? гдето
сждбата така майчински ни изведе, ние се отдадохме на сти
хийния си инстинкт кжм заемане територии. Верно е, че Ма
кедония, е наша, че за нея ние много сме-длжжни да жерт
ваме, но мждроста на опита и истинското преценяване на
интересите ни трябваше да ни укаже друг пжт.
Яко у нас и у сжрбите правилно се схващаха, нещата,
ние не щехме да;заспорим за парче територия, даже чисто
бжлгарска да е тя, а главното си внимание 4цехме да насо
чим кжм морето •'•— тоя щастлив изход кжм света, от който
хиляди години сме били лишени.
Но тук ние си останахме верни за себе си. Ние не поз
навахме и. не ценихме морето, ч
Вжпреки нещастния край на войната, все пак ние полу
чихме, макар и осакатен, но свободен излаз на Белото море.
Това беше единствената ни утеха за загубите в Македония и
'Добруджа.
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Само тая придобивка от Тракия беше толкова" ценна,
че т'я, не ще^бжркам ако кажа, компенсираше загубите ни
и на север, и на запад. Но ние трябваше да бждем морски на
род за да схванем това.
'
Добруджа и Македония населени с чисти бжлгари ще
си останат такива за джлго време, макар и под чужда власт,
но морето ние трябваше да джржим, за да го направим бжлгарско.
'••••'..'•'
, Дойде голямата европейска война. Това бе края на страш
ната проджлжителна борба нач икономическа почва, водена
от десятки години между великите джржави за надмощие
вжрху моретата.
Два гиганта настржхнали от години догонящи се един
други използваха повода за да подкачат войната и турят край
на глухата борба за владението на морето.
Около нас закипя вулкана и нека не си правим илюзии,
ние не можахме да останем неми свидетели и тжй, или иначе,
трябваше да се намесим.
Тук аз не ще разгледам право или криво е схванато
положението, тжй или иначе, трябваше да се прояви нашата
намеса, важно е да се изтжкне, че ние всичкото време носяхме идеите за освобождението на Македония и Добруджа
— разширение на територията, но нито един пжт у нас не
прогледна лжча на разбиране нашия главен интерес — закреп
ването ни на излаза кжм свободното море й затвжрдяването
ни здраво и сигурно на важния ни морски бряг.
."
В такжв случай ние, при намесването на коя и да е страна,
по-скоро бихме имали
за врагове не сжрбите, а гжрци или
J
турци.
Тжй сме си били в миналото, тжй сме си останали в на
стоящето,
но не дай боже, тжй да ни завари тл бждащето. .
4
Тая последна война за нас бе нещастна не затова, че
ние не* увеличихме нашата територия, че даже я намалихме,
а затова, че ние изгубихме най-ценната си придобивка, която
сме имали за.нашето кратко сжществуване. •'*•«*
• Време е вече да престанем да се оправдаваме, че сме
млад^народ.
'
••.'
Има неща достжпни за разума и разбрани от него, но г
до като не станат плжт и кржв, никога нямат фактическо
значение.
' .
»
Яз не се сжмнявам, че значението на морето е напжлно
сжзнато като идея от нашата интелегенция и ржководници
на политическия ни живот, но това е само една идея още
без смисжл и джлбоко сжджржание. /
"
За да. има цена една идея в практиката не е достатжчно тя да се вжзприеме само от ума, тя трябва да про
никне в сжрдцето, да го овладее и да му даде чувство на
схващане, усет. Трябва да се сроди с душата и мине кжм
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сжзнателните прояви на организжма народ, да се елее с ин
стинктите на масата.
Да се чака щото природата да развие у нас това чув
ство на сремеж кжм морето е глупаво.
Нам не ще ни -стигне времето за това й преди ние да
станем моряци и ще престанем да се чувстваме бжлгари.
Значи трябва ни друг пжт — чрез работа над себе си,
чрез вжзпитание да се всади липсващето ни качество на
морска нация, което ще ни гарантира правото за самостойно
сжществуване като народ.
Трябва с енергия и усилен труд да насадим у себе си
' разбирането за нуждата от море и обич кжм него,'
такава
ч
каквато имаме в изобилие кжм земята си сега.
Верно, че не ежвсем мжртво' са минали годините на на
шето сегашно сжществуване: опити са правени и у нас за
развитето ни в морско отношение, но те все пак са били капка
в морето. И в миналата ни история има подобни проблески,
но те по-скоро идат да подтвжрдят колко чужди сме ние на
това дело.
Морската политика на джржавата след освобождението
ни се е изразила в постройка на пристанищата вжв Варна и
Бургас, сжздаване на военен флот и подкрепа дадена на Па
раходното Дружество. По Дунава сжщо нещо е направено:,
Видин, Лом—'-.кей, в Русе от джлги години се строи и раз
ширява пристанщето, поджржаше се военен флот. "
Частната инициатива роди пжрвото и единствено наше
параходно дружество на Черно-море.
.,
Опити само, макар и сполучливи, но само опити, които
не излизаха из рамките на лабораторните средства и не бяха
разбрани от широката маса. На всичко това се гледаше поскоро като на лукс, отколкото като на основа за едно бждаще развитие на тия липсващи средства за успех в живота.
Яко не друго, поне се изпитахме и с задоволство трябва
да признаем, че при подходящи случаи бжлгарина доказа,
че не му липсват тия качества, които биха направили от него
един морски народ.
И тия, които еждбата случайно е изкарала на морето
не посрамиха себе си в нищо и доказаха, че чуждата ни з а '
сега стихия може да ни стане родна.
Макар, че опита е задоволителен, но да си скржетиме.
ржцете и да вярваме, че всичко само ще си дойде по своя
ред е, ако не друго, то твжрде лекомислено. Един народ,
който е преживял 1000 години до бреговете на две морета и
на една голяма река, като Дунав и е извлякжл само болната
поука: „на джрво без корен сё не качвай, морето гледай в
паница", има много да работи вжрху себе си за да придо
бие качества необходими да го сродят с морето.
' Чудно е, но факт, че бжлгарско село край' брега на
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Черно море няма, освен Св. Никола и Кюприя. В Св. Никола
кжщите са обжрнати с гжрба си кжм морето, а в Кюприя няма
ни една лодка принадлежаща на местен жител, вжпреки че
там се прави сравнително доста голям износ на джрва и
джрвени вжглища.
,
Вжв Василико и Ахтопол, две хубави градчета придобити
след балканската война, разцжвтяли по-рано благодарение.
на риболова си, след изселването на гжрците бяха заселени
с бежанци от Тракия; правителството помогна на бежанците с
мрежи и лодки надявайки се, че по тоя начин ще им даде
, вжзможността да проджлжат богатия рибен промисжл на
техните предшедственици, но трябваше да минат само няколко
месеца за да не остане ни помен от прежните богатства тук.
Морето отнесе мрежите, лодките беха изхвжрлени на брега при
пжрвата^ буря, а клетите бжлгари пионери останаха, да оплак
ват дните и сждбата си.
Чува се от стари и млади да казват: защо ни е вода,
земя, земя ни дайте. Тук за гжрка е дадено риба да лови.
. Не от труд бягат тия хора, бжлгарйте, напротив черния
труд на земята ги вика, те са негови роби, но голямите богат
ства на морето са чужди за тях. Там има джрво без корен.
- Погледнете Дунав, какво имаме ниетам, че да сеГ похва
лим. Риболов s —ами той! е в чужди ржце — не бжлгарски,
параходство ли'— не, там бжлгари няма.
_.>
От много, години русенски тжрговци се бяха засилили да
турят началото на едно параходство под бжлгарско знаме,
с бжлгарски 'Пари и бжлгарски труд. Русенската Тжрговска
Камара поде тая работа благодарение на просветения си се
кретар г-н Д. Иванов. Голями разисквания станаха по тоя
повод, но за голямо сжжаление делото се спре наполовина
пжт и заглжхна. Не тжрсете причините на друго място, те
са в психологията на бжлгарина, която спжна» новото начи
нание и застави тия пжрви инициатори да тжпчат на едно
място. Страхжт да се впуснат в нещо ново, макар и сигурно
в успеха си, погуби делото
И ето "ви друга една противоположна политика. Още не
сключили сжюза с бившите си сжюзници Двстрия и Герма
ния, между многото други работи, бе и това да турят нача
лото на две параходни дружества: Бжлгарски Лойд и Пара
ходно Дружество „Дунав".
- . . ч Предприемчивост не ни липсва и чние виждаме примери
от тая предприемчивост на всяка крачка, но там кждето ние
разбираме и чувстваме себе си мощни, т. е. на земята; мо
рето е непознато, то е чужда стихия, а човек не може да обича
това, което не познава.
Увлечени от общия поток на идеи ние днес говорим за
морето, за морски излаз, за свобода на морето, но сме да
леко да разберем истинския смисжл на тия термини, защото
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*в нашите уши те звучат като красиви мелодии, но не будят
образи познати и мили нам.
За един англичанин това е друга песен; вярвам,.че при
думата англичанин иронично ще се мерне всекиму мисжлта:
„англичанин то е друго, ние не сме морска нация". Верно е,
че ние не, сме морска нация — но не защото не можем по
своите физически и духовни качества, а защото ~ още тжнем
в предразсжджк, че морето не е за нас. : ' -.
Яко сжщо така мислеха англичаните преди четири пет
века, сигурно днес те не щяха- да владеят д/г свят, не биха
имали параходен тонаж за тжрговския си флот 11,556,000
тона и за воения около това, - а щяха да си останат бед
на островна страна с около 4 5 милиона в южната поло
вина на Британия, и толкова шотландци в Шотландия, вечно
враждующи помежду си за пжрвенство и хза амбициите на
своите крале.
И когато Франция, Испания, Холандия деляха, света не
щастните британски жители с труд преживяваха, изложени
всякога на ударите на своите могжщи противници.
Но чрез постоянство и развиване на своя национален
гений, те по ред сломиха своите противници, чрез джлги и
проджлжителни войни на море до*като станаха истински го
сподари на моретата, а чрез тях и на света.
Един народ никога не трябва да се отчайва и да смята,
че за него са пресечени пжтищата за бждащето му. Трябва
само да не губи способността си да се ориентира и да не изпуща нито един от благоприятните случаи и средства за из
дигането си.
Такова е значението на морето в историята на човече
ството. Щастливи са тия народи, които са научили тая тайна,
Те са избраниците на провидението,, които ще водят света.
Нас тая слава още може да не ни блазне, но нека се
отнесеме практично кжм нещата и нека се окажем практич
ните бжлгари, каквито ние се сметаме сами, и погледнеме с
най-реални очи на действителността.
Тежките кризи, които преживяхме в настоящите времена,
тжрсят своя изход. Да се огледаме наоколо и ще видим, че
страшното настжпва от сега нататжк. Ние сме изгубили рав
новесието и с стремителна бжрзина се носим по наклонена
площ надолу кжм пропастта без да предвиждаме, нито края,
нито размера й.
Всички добри» бжлгари са загрижени от нашето поло
жение и всеки от тях тжрси цяра за "нещастието; много ху
бави мисли са се изказали, много добри пожелания, но за
всички е ясно, че само с труда си ние ще излезем от тая
пропаст, и нищо друго не може ни спаси.
. Едно свжрхчовешко напрягане е необходимо за да спрем
катастрофалното си,падане. Вжв всички области на произ-
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водството трябва да бжде вложено това напрежение и ни'
един човек, ни една пара, не трябва да стоят бездейни.
Между многото, което може да се извжрши, ето ни едно
ново незачекнато поле за дейност у нас - това е морето.
Ние имаме около 300 к. м. морска граница и 470 к. -м.
от Дунава минават покрай северните ни равнини; 40,000 хек
тара блата са образувани по неговото течение в наша тери
тория. Освен това ние имаме Марица и други реки около
2,200 к.'м.
Нашият морски бряг е един от най-извйлистите и е при
годен за мореплаването.
В морето и Дунава лежат милиони богатство, кжм които
бжлгарина до сега почти нйкакжв4 интеререс не е проявил.
/Сега е времето да се отжрвем от сзоите предразсжджци и
протегнгм ржка кжм тия богатства.
Ще Ви дам няколко статистически сведения за да имате
една пжлна представа 'за това, що е направено, що йма и
що може да Се направи.
' • .-•
Черното море наистина не представлява от себе си тоя
резервуар на богатства от риба, каквито имат някои морета
с всесветско значение, но все пак това което има в него е
толкова достатжчно, че заслужава едно по-сериозно отноше
ние кжм него.
-.'•'.:
Рибната фауна около нашите бреговг застжпва едни от
най-ценните риби.
По-главни видове са: скомбрии, карагйози, паламуд, кал
кан, лефер, кефал, барбуня, сафрид, илария, попчета, хамсия.
Риболовството край нашите брегове е извжнредно слабо
развито и колкото го има, то е в чужди ржце. Почти всички"
рибари са местни гжрци, турци и руси, а през известни се
зони кжм нашите брегове идват специалисти рибари от Днадола — лазове.
Самите ние не сме използували това природно богат
ство даже- до размер, който би бил вжзможен без особена
специална инициатива и предприемчивост.
С риболовството се занимават в Черно море само 442
души, което значи на 10,000 от населението само един човек
вжрши риболовство. в Бжлгария.
В Дунава работата не стой по-благоприятно.
В целия Дунав и останалите сладки води има 1560 рибо
ловци, при това по Дунава почти всички са власи и малко
турци от останалите в Бжлгария.
Средно взето у нас 0,004% от населението се занимава
с риболовство.
' ' • • . • " ' .
В Дунава се вждят не по-малко ценни риби: шаран, сом,
щука, бела риба, косат, платина, лин, скомбрия, моруна,,
есетра, пжструга, чига, мерсин и др.
Вжв вжтрешните реки пжстжрва, мрена, скубар,* чёрвеноперка.
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Какво количество риба се вади ежегодно нема точни
данни, но според изчисленията на познавачите на това дело
у нзс, допустимо е да се улови в Дунава 1,500,000 кгр., в дунав
ските блата 1,500,000 и в Черно море 2,000,000 — всичко
5,000,000 кгр. ежегодно.
. .". ...
Стойноста на това количество риба при цените до вой
ната се опредля на местото до 1,500,000 лева.
От година на година това производство намалява изклю
чително благодарение на нашата незаинтересованост,. която,
накара и самите рибари да напуснат занаята си. Я "много
прибави и изселването на чуждите елементи от приводните
места. .
"
. ,• '
По мнението на компетентните.хора може да се разчита,
че при едно по современно риболовство, количеството на
уловената риба ежегодно може да бжде доведена до 20,000,000
кгр., което при сегашната костуема цена на рибата би .вжзлезла на обща стойност 150—200,000,000 лева.
Това количество още може да бжде увеличено, когато у
пас се сжздаде един добжр риболовен промисжл и когато в
него се, приложат всички модерни средства.
Както и да е, но това е страшно нейхаство. Ние губим
стотици милиони, само защото сме 'чужди на морето. .
Вжн от правото използване самата риба, развития рибо
ловен промисжл, косвено ще вжздейства вжрху повдигане на
местната рибна индустрия- (за консервиране риба), паралелно
с това индустрия за използуване рибните отброси, правене
кутии за консерви за които само ежегодно Бжлгария плаща,
на сегашни пари, по-вече от 10,000,000 лева.
Не е само това, което ще се добие, с риболова наедно
ще се засили корабостроението, вжжарската и конопна инду
стрия, а зад това иде и развитието на конопеното произ
водство.
~.
Ето где ще намери голяма част от нашето неземледелско население своя поминжк, вместо да очаква настанява-'
нието си на служби. За много години ние ще бждем спасени
от интелегентен и полуинтелегентен безработен свят.
Слицо това пренебрегнато от нас море в готов вид ни
дава и друг продукт, който е всичко за нашето стопанство
— солта.
И в това отношение ние не сме изаставени от приро
дата, но твжрде мнопэ сами сме останали назад.
"'
Отлични солници имаме в Янхиало и Бургас.
»
.
Годишното производство на сол у нас е от 16,000,000—
20,000,000 KFfW
Годишната консумация на сол вжзлиза кжм 40,000,000
кгр.; 20,000,000 в по-вече се внася <5т вжн.
При едно малко .подобрение на Лнхиалските солници и
използуването на Бургазките ще имаме едно годишно прои-
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зводство.'до 40,000,000 кгр. Тжкмо такова количество, как
вото ни трябва, а при поставяне на модерни начала солопроизводството, ние ще имаме около 60,000,000 кгр. годишно
производство. Което ще рече, че след като задоволим своите
нужди, ние ще можем да изнасяме толкова, колкото сега се-'
произвежда. Обжрнато в пари това ще даде икономии и пе
чалби, вжрху които заслужава да се спре вниманието ни.
Но всичко това е нищо или много малко в сравнение с
богатството, което крие в себе си мореплаването.
Общия годишен обмен на стоки в чужбина вжзлиза на
383,978,758 лева; от тоя износ и внос 28°/» по сухо, 46% по
море, 26% по Дунава. Данните са взети от ежегодния статисти
чески сборник
за 1911 год. Закржглявайки тия числа нами-,
римё, че 3/* на износ и внос става по вода.
Целия този обмен по Дунава става на кораби изклю
чително под чужди знамена. На Черно-море условията са
малко по:благоприятни и на" бжлгарското знаме се пада да
вземе участие в тази работу в размер до 12—15%.
Всичкия тонаж взет от чужди кораби ние трябяа да
сметаме за народна загуба, тжй като за превоза ние сме за
платили пари, които са .изнесени навжн от страната. Приба
вяйки кжм това и експлоатацията, произтичаща от липса на
конкуренция, заинтересована в намаление превозните навла,
ясно става каква сума ежегодно плащаме, като данжк на
чужденците за гдето вжршат превоза ни по вода:
. Презморската тжрговия на европейските джржави през
1910 година е била:
~
Джржави

сжс свой
кораби

/а"

на свои
кораби

с чужди
"•' корабч

V.

чуж
* на
кораби

Велико-Британия 81,885,000 т. 58-9~ 27,025,000 т. 41-1
Германия
24,867
-50-3
24,564
497
Испания
15,527
37-4
25,907
62-6
Франция
14,745
24-0
46,621
,76-0
Дания
- 9,070
54-9
7,433
45-1
• Италия
- 8,276
24-6
25,370
75-4
Холандия
8,187
266
22.629
"73-4
Лвстрия
5,484
66-8
2,724
33-2
Норвегия
2,391
52-6
4,840
47-4
Унгария
5,055 ,
66-4
2,563
33-6
Белгия
4,136
13-0
27,668
87-0Русия <"
3,817
12-8
26,023
87-2
Бжлгария
59
5-1
1,683
94-9
'••'•' Лз не ще наблегна вжрху обстоятелството, че вжн от
икономическите загуби ние страдаме като народ, който по
лекомислие подпомага тия, що му. вадят душата на разните
конгреси и конференции.
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Това което ние плащаме на чужденците за да ни извжршват
превоза, в пари по Цени до войната, ще бжд'е около. 27,000,000
лева, което на днешен език ще рече 810,000,000 лева.
Какжв ужас! Ние, които отлично сжзнавамё значението
на сжобщенията на суша и ревниво пазим своите железници
от посегателство, с едно чудно равнодушие гледаме как се
хвжрлят бжлгарските трудови пари, искарани с пот, от чер
ната земя, за да храним чужденци.
Ние не можем да разчитаме, че. ще сме в сжстояние да
отстраним сжвжршено чуждия трафик," но нека той заеме
сжответното си място тжй, че да предостави на самите нас
припадающия ни се дел.
Но това нещо само по себе си няма да дойде. Трябва
ние самите да се загрижим да го направим и само по тоя
начин ние няма да прахосваме "напразно своите народни
средства и не ще зависим"от чужденците.
Покрай правото използване на водните сжобщения, погледнатб на тях като на чисто тжргозско предприятие, неоце
нимо е и значението им, като икономически фактор в целого
народно стопанство.
Какжв удар би бил ако един ден осжмнем в положение
нашите железници да бждат всецело в чужди ржце! Туй е
пжрвия етап кжм абсолютно робство.
Това е и-за морските пжтища, само, че ние смё свикнали
на това.и не йиждаме неговите лоши страни. В нашата представа
Бжлгария се свжршва до брега на морето и Дунава, а нататжк" всичко е чуждо и гордейки се сжс своята толеран
тност, ние може би даже с. чувството на- задоволството си
казваме „ние чуждото не^щем"; но това не е чуждо, то е
наше право да бждем наедно с всички по морето, поне тол
кова, колкото това изискват най-близките ни нужди.
И тржгнали веднаж по тоя пжт ние скоро ще дойдем
до истинските резултати и ползи от морето.
Наистина, морето не може да бжде подведено напжлно
под един режим, по който се ржководят сжобщенията по
сухо, но то има тия приимущества, че там и големия и мал
кия могат да си бждат господари. И туй зависи не от голе
мината, на територията, нито от количеството •- на населе
нието, а от абсолютното число хора, които са сложили труда
си на морето.
Велика сухопжтна нация е тая, която има голяма земя и
много хора — велика морска нация е тая, която има много
корабни много моряци. Л само велика нация е тая, която
разнася културния и стопански напреджк, както по своите,
така и, по световните пжтища.
А в икономическата борба пжрвенството принадлежи на
на морския народ.
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Почти сжщото значение, но в малжк размер, имат и ре
ките; -за. тях хората се бият, а ние имаме под носа си тая
голема европейска река—Дунава и спокойно стоим около
нейните брегове, ако и да виждаме, че тя скоро става сжс
световно значение, влизайки вжв~водна вржзка сжс северното
море. Вжн от Австрийци и Унгарци на миналото, и Сжрби,
и Ромжни са ни изпреварвали тук, вжв всяко отношение.
Даже корабите на далечна Гжрция, нёмаща бряг тук, са достатжчни за да изнесат цяла Бжлгария.
Видинския край, .един от богатите наши краища стои
откжснат от цяла Бжлгария, вжНреки че тя е на воден пжт.
Там чакат да дойдат австрийци, ромжни и др. за да ги свжржат .
с общата родина, и никой бжлгарин до сега не проумя, че
богатствата ни изтичат през пржстите.
Когато някой замисли за , параход и параходство, той
трепери пред мисжлта за големите си загуби, за които той
чува да се говори, от всичко се отвржща с едно на нищо
не основано недоверие. Морето е извор на богатство, а мо
реплаванието, тая машина, която гребе тия богатства. Хората
са го разбрали и вижда се, че тези народи, които са силни
по вода, те са с голяма индустрия и с богато производство,
И взето изобщо може,с положителност да твжрдим, че
мореплаванието е едно от \най-доходните, с правите си и
косвени последици, икономическо предприятие.
Тжй, ч© време е вече сериозно да помислим и да
тржгнем по новия пжт на обновата и да заорем по новата
нива, непозната нам до сега.
Требва да. скжсаме завесата пред нашите очи, да раз
берем истинското значение на; морето" изобщо и данасочиме
нашия поглед кжм морските и Дунавски брегове. Не от сухо.
нас ни застрашава опастността, защото ние сме силни да ; за
щитим своя дом, но ст водата иде опастността за нашето сжществув§ние и там са нуждни крепките народни сили за да
спасим Бжлгария, а с това и себе си.
Понеже ние сме останали много назад, трябва, много
енергия й устрем за да се сравним поне с. нашите сжседи.
До сега ние се ласкаяхме от щедро сипаните похвали за
нашата сила. Ние бехме, и Японци, и Прусаци на балканите;
нека от днес бждем прусаци и японци, не по балкана, а на
моретата, които се виждат от тоя наш Балкан.
Там, там е разковничето на живота, там е спасението
и успеха на рода ни.
С твжрди решения кжм сигурно бждаще!

Французският морски риболов и
безжицния телеграф.
Днес ё признато, че морския риболов може да бжде го
лям извор на народно богатство за страните, които притежа
ват достатжчно обширно крайбрежие и кждето има вжзможност да се устроят рибарсчи пристаница, снабдени с модерни
приспособления.
Главните френски рибарски пристанища: Булон-сюр-мер,
Фекамп, Сент-Мало, Сент-Сервант, Ла Рошел, Лориент и flpкашон, през 1913 година, са разтоварили. 102,000 тона риба
на стойност 62 милиона франка, когато английските рибарски
пристанища за сжщото време са разтоварили 745,000 тона
риба на стойност 186 милиона франка, от които 177,000 тона
(на стойност 53 милиона франка) се падат на пристанището
Гримсби. Германските рибарски пристанищз: Норданхам, Гестемюнде, Ллтона, Хамбург, Бремерхафен и Куксхафеч дости
гнаха едно производство от 120,000 тона риба. Холандското
пристанище Имуйден, построено преди 22 години по обра
зеца на английските рибарски пристанища, е разтоварило
през течение на сжщата година 53,000 тона риба.
Негодността на французите да конкурират чужденците
намираше и намира още оправдание главно в недостатжчността
на уредите, разположени в района на риболовната промиш
леност. Според общото мнение, французските рибари, прите
жават опитност, ревност и увлечение кжм работа, които ги
поставят на пжрво място по отношение на плодотворното из
ползване на морския риболов, но нищо сериозно не е било
направено до сега за да се уреди и усили разтоварването,
поставянето в магазии, консервирането и експедирането на
техния улов. ' По настоящем французските рибарски пристанища се
преустройват с оглед на лесно и бжрзо разтоварване на ри
барските кораби. Джржавата и железопжтните дружества
сжтрудничат за изпжлнение на обширни проекти, които ще
обезпечат пжлното развитие на морския риболов, консерви
рането на рибата и рибните произведения чрез охладяване и
бжрзото им разпращане по консомативните центрове. От 200
милионния кредит, гласуван от французската камара за ре
организиране на морския риболов, една значителна част от
30 милиона франка,* е отредена за построяване на пристани
щето Лориент - Кероман. С двата си басейна, които ще по
криват една площ.от 12 хектара, това пристанище ще бжде
най-обширното в Европа. Вжв всеки басейн ще се местят по
железопжтен пжт електрически кранове за разтоварване на
2
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рибата, а друга редица подобни кранове ще товарят вжглища и лед на готвящите се за отплаване рибарски кораби.
Зад кейовете ще бждат наредени в права линия халите на
рибните тжрговци, кждето рибата ще се сортира в специални
улеи, а от там незаба'вно ще се изсипва в хладилните вагони.
В центжра на експлоатационните постройки ще се издигат:
централна гара, пристанищно пощенско писалище и станция
на, безжицния телеграф. Привършването на работите по
постройката на пристанището се предвижда да стане след 3
години (в 1925 год.) и се надяват още от началото това при
станище годишно да разтоварва от 40,003 до 50,000 тона риба,
благодарение на особеното му благоприятно разположение
—близко до изобилните с риба морски плитковини, напжлно
пригодни за морския риболов.
'
Пристанищата: Сен-Жан де Луц-Сокоа (в Гасконския за
лив), . Ла Рошел (на Атлантическия океан) и Булон-сюр-Мер
(в Ла Манш) ще оползотворят еднакво проектираните по
добрения за една по-усилена -тжрговия и по-модерно индустриализиране на рибните произведения.
Големия морски риболов, който става в районите на Нова-Земя, Исландия и Мавритания (покрай северозападния
бряг на Африка) изисква един специален рибарски флот от
парни кораби, снабдени с екипаж от 40—50 човека. За риболовството в Но;ва-Земя корабите отплават през месец март
и пжтуването трае около един месец. Риболова на треската
почва от месец април и се свжрщва през октомврий. През
този сезон анголската морска дивизия отделя един наблюдателелен сржстосвач, който се установява до местото на ри
болова заедно с един болничен параход, изпратен от обще
ството на морската благотворителност. Рибарските кораби си
набавят вжглища от острова Сент-Пиер, кждето почват да се
развиват и други допжлнителни индустрии. На сжщия остров
в Галантри ё построена, безжицна станция с район 300 мор
ски мили, която се сношава с Миклон (Miquelon) и рибар
ските кораби.
Около остров Исландия, както и около споменатата вече
Нова-Земя, се лови главно треската. Сезона за исландския
риболов започва през февруарий и свжршва през април.
Плаванкето в тоя край е едно от най-трудните, поради вне
запните промени на зятжра и бурите, които принуждават по
някога параходите да стоят при острова в проджлжение на
няколко дена до като се успокои развълнуваното море. Това
от друга страна нарушава от време на време еднообразието
на проджлжчтелния риболов. В такива времена .корабите се
спират обикновевдо в главното пристанище на острова —
Рёйкиавик. Последнйото притежава една безжицна телефонна
станция система „Маркони" с район 500 морски мили, която
служи за вржзка с рибарските кораби, които в по-големата

Француз, морски риболов и безжицния телеграф

19

си част са снабдени сжщо с безжицни станции от 250 до 1000
вата. Обществото на морската благотворителност и обще
ството на французските исландски болници. отделят един бол
ничен кораб, който се туря в услуга на рибарските параходи.
В продължение на риболовния сезон един кржстосвач от во
енния флот спира на котва при риболовците.
Зоната, на сжщо така големия риболов около Мароко,
е била определена с закон от 1911 година, в който между v
другото се предвиждат премии за снаражение и експорт: Тая
зона се простира от нос Джуби, при устието' на река РиоКашео, между 28° и 12° северна широчина. Големите рибар
ски кораби извличат много рибни богатства от мавританските
джлбочини; Те са изобилни с риба, но много малко изслед
вани и то само от някои рибари на сжседните Канарски ос
трови.
Освен параходите с голям тонаж, които са предназна
чени за големия морски риболов далеч от бреговете на Фран
ция, сжществува друга една рибарска флотилия от среден
тонаж,.която се занимава с крайбрежния риболов или с ри
болова в-близкото открито море, която е предназначена да
лови пресна риба с специални мрежи (Chaluts u Filet derivant) и която има главното се седалище в пристанището Булон-сюр-Мер. С втория тип мрежи (Filet derivant) се ловят
херингите и скумбриите.
:.
Херингите се появяват в северните морета в началото
на месец май на изток от островите на Шотландия. От ме
сец на месец те слизат покрай шотландските крайбрежия, в
края на октомврий се явяват пред Ярмут, в началото на ноемврий —срещу Булон, през декемврий — пред Диеп, през
януарий — пред Фекамп. и Хавлф," а след това," кжм среда
та на месец февруарий, изчезват за да подновят наново, през
месец май' на следующата година, гореизложените странствувания.
/Французските пристанища Фекамп и Булон дават госто
приемство на около * стотина парни и толкова ветроходни ко
раба, които се занимават специално с риболов на херинги.
През 1912 година този риболов е донесжл на Европа 145
милиона франка, от които 75 милиона на Лнглия, 26 ми
лиона на Холандия, 15 милиона на Норвегия, 14 милиона на
Фринция, 11 милиона на Германия, и 4 милиона" франка на
Швеция.
Ловжт на скобмриите е идентичен с тоя на херингите.
Ирландската скомбрия се лови през април и май около Кинзал, Бантри-Бай и Дингл-Бай. През месец юлий тя се среща
на паралела на островите Сорлинг, след това се разпржсва
из Ламанш, а през течението на останалата част от лятото
слиза покрай крайбрежията на „la Basse Brefagne". Този ри
болов доставя работа на стотина Фекампски и Булонски ко-

раби, от които 30 са парни. През септемврий и октомврий
друга една рибарска флотилия, корабите на която се ком
плектуват от Булон и околните места, лови скумбрията в Тем
за и крайбрежието на К4нт.
Ловидбата на пресна риба става по крайбрежията на
Па-де-Кале и Сомма и се извжршва от малки рибарски па
рни и ветроходни кораби, които се завржщат почти всеки
ден в пристанището си за да разтоварят рибата докато е
още свежа. Сжщия риболов' се практикува и в откритото море
по песжчливите плитковини на Ламанша и Северното море
с параходи, които са приспособени специално да влачат го
леми мрежи; те правят едно или две разстоварвания през
седмицата. Главния предмет на този риболов се сжстои от
плоски риби, като: калкан, камбала, морска лисица, морска
лястовица и др.
• „. •
,
В Франция, още преди 10 години, е бил, пригоден за
пржв пжт безжицния телеграф за нуждите на риболова. В
1911 годинаа „Новото общество на рибарството с парни ко^
раби в Яркашон" и „Французскою радиоелектрично дру-'
жество", през време на исландския риболовен сезон, пред
приели пжрвите опити с безжицния телеграф. Пжрвоначално
поставили на" два рибарски кораба радиотелеграфни постове
от по 1 киловат, които още сжщата година оправдали вжзлаганите им надежди и веднага вжоржжили трети кораб от
сжщата флотилия сжс сжщия уред. Булонското пристанище
е следяло с голямо внимание опитите на споменатите две
дружества и още на следующата година (1912) няколко арматйори от Булон-сюр-А\ер не се подвоумяли да инсталират
и те безжицни телеграфи на рибарските си кораби.
На следующата 1913 година е имало много проекти.за
инсталиране на безжицни телеграфи вжрху рибарските ко
раби, но настжпилата война през 1914 година преустановила
развитието на това ново вжведение в рибарското дело, така,
че през месец юлий 1914 година се наброяват само около
двадесетина французски рибарски кораби с безжицни теле
графи. Вследствие на разузнавателната служба, която е била
вжзложена през време на войната на рибарските кораби,
почти всичките биле вжоржжени с безжицни телеграфи, обаче
без оглед зз бждащите нужди на риболова. Ето защо, когато
.корабите след войната биле повжрнати от управлението на
французский флот на арматйорите, последните били прину
дени да извадят тая инсталация и да нагодят други — поикономични, по-малки и по-пригодни за чисто риболовните
кораби.
По настоящем един модерен-тип на безжицен телеграф
за рибарски корабм,. грижливо проучен и изработен от фрзнцузската радио-елекрическа индустрия, е инсталиран на 200
французски рибарски кораба, който безсжмнено принася
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голяма полза на риболова. На пржв поглед, станциите на
безжицния телеграф са неоценимо средство за безопастността
на рибарския или пасажерския кораб. Верно е, че рибар
ските ,' кораби са най-мореходни и че те най-рядко подават
сигнал за бедствие, но затова пжк те са призвани да полу
чават този сигнал и да летят с традиционното мжжестзо на
рибаря в помощ на изпздналите в опасност кораби, още по
вече, че те работят в неспокойните и пжлни с опасности мор
ски води покрай Исландия, в Северното море, Гасконския за
лив, крайбрежията на Мароко и водните пространства на НоваЗемя. Рибарският кораб се люшка от морските вжлни, зализа
се от тях, но в по-вечето случаи, той устоява и на най-тежките
бури без повреда.
Дко от една страна безжицния телеграф служи като
средство да се иска, помощ в случай на нещастие, от друга
страна — той улеснява управлението на кораба вжв време на
мжгла, като. дава на капитана му възможност да влезе вжв
вржзка с бреговите безжицни станции, по които ще си опре
дели мястото в морето. Нещо повече, благодарение на без
жицния телеграф, капитана на рибарския кораб може да.
джржи своя арматйор в течение на риболова и да получава
от него нози нареждания; арматйора ще може да командува
по такжв начин всеки един момент кораба си, седяйки в своята
кантора на брега."Капитана на един рибарски кораб може с
това нововъведение да използува сведенията, които ще по
лучава от колегите си от с кщага фирма, или от ония, които
работяйки за сметка на друга конкурентска кжща, не си слу
жат с условни знаци за да се предпазват. Арматйорските дру
жества, които притежават доста голям брой кораби, могат да
отделят един от тях, .който да сжбира от останалите рабарски кораби сведенията и всяка сутрин да ги систематизира.
Веднжж сжбрани и систематизирани сведенията, те могат вкупом, самО'.в една радиотелеграма да бждат изпратени до арма
тйора. По този начин на действие ще се печели време и ще
'се правят чувствителни икономии от радиотелеграфните такси.
Безжицния телеграф сждействува по най-ефикасен начин
"за откриване мястото на рибните стада. Пристигайки до ри
боловните места, корабите на една и сжща риболовна аген-.
ция тржгват по различни направления, като с помощта на
радиотелеграфа си съобщават резултатите от лова, за да се
отправят в последствие там, където рибата е най-изобилна.
На пжрво време почти всички-командири на рибарските ко
раби се противопоставили • на това ' нововъведение в начина
на ловидбата. Както е известно, те обичат страстно своя за
наят и употребяват всичките средства на своята опитност за
да се завжрнат в пристанището си с по-добра ловидба; между
командирите съществува голямо сжревнование, защото всеки
иска да получи първенство т. е. да реализира най-голяма
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цифра на улов и продажба през годината. Това сжревнование понякога кара недобросжвестните командири да заблуж
дават чрез радиотелеграфа другарите си и вместо да им по
кажат мястото на най-изобилния .риболов, — да ги отдалечат
от HerOi Случвало се е сжщо командирите да не си дават све
дения помежду си и даже да не уведомят арматйорите си за
вжрвежа на риболова, стоварвайки всичката вина за това на
неизправността на .уреда. Командирите, които в началото са
се противопоставили на използуването на безжичния телеграф,
като помощно средство за риболова, са били сжщите ония,
които понякога са говорили най-лошо и са били против риболовствуването с парни кораби. Вжпреки техните твжрдения,
обаче, рибата скоро свикна с шума на машината и струята
от корабната перка. Духжт на инициатива и прогрес в арма
тйорите превжзмогна окончателно и тоя пжт всички преду
беждения и благодарение на-услугите, които е допринесжл,
днес безжицния телеграф се счита като необходим уред на
борта на рибарския кораб. Крайбрежните станции, които прие
мат сжобщенията на рибарските кораби са сжщо многобройни.
По-вечето крайбрежни радиотелеграфни постове са доста от
далечени от града, чието име носят; радиотелеграфната стан
ция на булон-сюр-Мер, която е разположена в Ostrohove, се
намира на по-вече от три километра от града. Станцията Лориент-Пен-Мане е установена на няколко километра, от Ло.риент. Станцията Хавр е инсталирана в Bleviile — на няколко
километра от Хавжр. Диеп — важно риболовно пристанище,
използва безжичната станция, която е инсталирана от управ
лението на джржавните железници за частната служба на
параходното дружество от линията Диеп—Newhaven. Админи
страцията на това дружество, както и тая на телеграфите за
служават похвала за бжрзото споразумение до което дойдоха,
с цел да се дадат всички улеснения на рибарските арматйори
за предаване и приемане на радиотелеграми. Ла Рошел е
единственото важно риболовно пристанище, което не.е снаб
дено още с радиотелеграфна станция, при все че 40 рошелски рибарски кораба са вече снабдени с радиотелеграф. :•
В Сент-Пиер и Миклон", кждето риболовния сезон трае
повече от 6 месеца, няма още достатжчно силна крайбрежна
радио-станция, но идущата година ще бжде завжршена по
стройката на такава с район 600 морски мили. Тази станция
ще бжде особено ценна за арматйорите на големите рибар
ски кораби, като се йма предвид количеството на тяхния улов
и значението на тжрговията с него — риболова около НоваЗемя. По-голямата "част от корабите предават дневно' по-вече
от 30 телеграми или средно около 100,000 думи, през един
риболовен сезон от 6 месеца.
Естествено е, че за изпжлнението на гореначертаните
задачи, радиотелеграфическия уред трябва да бжде здрав и
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много продуктивен. Такжв е имено безжицния телеграф с
мощност от 250 вата до 1 киловат, който заема малко -място,
работи сжвжршено самостоятелно и е нагоден да може да
се приспособи кжм всички вжзможни комбинации при инсталиранието. Големината и мощността на инсталацията зависи
от тонажа на кораба, района на риболовството, и то с оглед
на това, че да може да кореспондира направо с бреговите
станции. Трябва да се забележи обаче, че рибарските^ кораби,
които плават кжм Сент-Пиер и които кжм средата на плава
нето си се намират на твжрде големи разстояния, от сушата,
немогат да имат непосредственна вржзка с радиотелеграфа. В
тия случаи вржзката между рибарския кораб и арматйора се,
добива посредством междини радиотелеграфни станции —
радиотелеграфните станции на други параходи.
Големите пощенски параходи от линията „Ню-йорк" често
препращат телеграмите и „океанските писма", предадени от
рибарските кораби и предназначени за тия, които в Франция
с нетжрпение ги очакват — семействата и близките на ри
барите. Благодарение на безжицния телеграф рибарите не
са вече изолирани през време на риболова от останалия
свят; тия доблестни моряци, които в продолжение на няколко
месеца.се отделят от жилищата си и свх. отдават на трудния.
живот из студените води на Нова-Земя, днес имат средство
да получават или да изпращат само в няколко часа известия,
които подадени чрез пощата биха употребили месеци за да
достигнат адресантите си.
Болничният кораб „Sainte-Jeanne о"Ягс", от обществото
на морската благотворителност, посещава риболовните места
и спохожда рибарските кораби, които още не савжоржжени
с безжицен телеграф. Персонала на болничният кораб посе
щава екипажите на споменатите рибарски кораби, обслужва
болните, прибира и разпределя пощата, сжобщава послед
ните' новини, получени по безжицния телеграф и изпраща
-.своите радиотелеграфни сжобщения за сжстоянието на ри
болова или известия до близките на риболовците, че всичко
на кораба е благополучно. Когато болничният кораб е много
отдалечен от тях, то за вржзка между него и последните се
оставя един рибарски кораб, който е снабден с радиотеле
графна инсталация.
Както се вижда от настоящата статия безжицния теле
граф се използва по най-разнообразни начини и с различни
цели за нуждите на морския риболов. Ние сме убедени, че
в едно близко бждаще и радиотелефона ще бжде използван
за нуждите на риболова и с това радиоелектрическата наука
ще допринесе още една услуга на риболова и на рибната
индустрия и тжрговия.
Превел от френски: Н. П. Иванов.
(Из списанието „Radioelectricite," 1922 г, кн. № !)

Инженер Fr. W. fkhenbach.

Значението на морския пжт
кжм Сибир.
За премахване необикновенното состояние в стопанския
живот на народите са необходими необикновени мерки. До
като производството и консумацията стават по обикновените
способи, тжрговските сделки се извжршват по най-прост на
чин; всичко,' което увеличава риска на печалбата се стара
телно избягва и отхвжрля.
За да се преодолее проджлжителната криза в между
народната тжрговия трябва да се прибегне до средства?, които
ни обещават значителен успех, без да се гледа дали те не са
биле прилагани по-рано, или, случайно приложени, не са
могли да си пробият пжт. Лко международния пазар в нор
мално време не е включвал и използувал някоя ценна област,
то причината на това най-често трябва да се тжрси в особно
неблагоприятното положение на тая област спрямо главните
морски пжтища, понеже само'морските сжобщения с големи
параходи позволяват пренасянето на големи количества стоки,
каквито предимно изисква международната консумация. Само
по тая важна причина една такава грамадна и при това бо
гата страна като Сибир е била почти затворена за между-.
народния пазар. Действително, когато разстоянието по море
от Владивосток до Хамбург е «22,150 км., това между Хам
бург и Омск, центжра на Сибир, по сухо е 4750 км., а от
Омск до Владивосток — 6950 км. Днес, когато източно-европейския пазар е изгубил напжлно своето равновесие, погле
дите ни справедливо са насочени кжм Сибир.
В самата Русия производството е сжсипано; обмената е
невжзможна; превозните средства са разнебитени, населе
нието е, изгладнело. Без помощта на Сибир. "Русия не може
да се подджржа и отново сжвземе. А заздравяването на меж
дународното производство без стопанското сжвземане на Русия
е невжзможно.
. • • ' '••"'.,
Сибир не е пострадал толкова от милитаризиране 'на
производствата и болшевишкия режим. През него е прока
рана от изток кжм. запад само една железопжтна линия и
тжкмо това обстоятелство, което в мирно време бе причина
за стопанското изолиране на тая страна, предпази я по-кжсно
от проникването на болшевишките идеи и опити и сжмнително: е, дали меката' форма на болшевишкото влияние в
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разположените по тая линия големи градове ще се промени
значително. По тая причина в Сибир се намират още хра
нителни продукти, сурови материали и необходимия за подигането на /земледелието добйтжк, тжй че гладующа Русия
може да бжде нахранена от тук и снабдена с добйтжк и су- рови материали за индустрията си. За да се снабди Русия,
Германия и другите нуждающи се страни сжс сурови мате
риали и хранителни продукти от Сибир и да се внесат в него
чуждестранните стоки, трябва да се използуват превозни
средства, които позволяват пренасянето на големи количества
товар. Преди войната Сибирските стоки се отправяха кжм
руските пристанища в Балтийско море. Вследствие разнебитването на железопжтното дело и общата несигурност на сухопжтния превоз, и след промената на болшевишкия режим
този пжт ще остане още за джлго време затворен. Обаче,
обемната на стоки и ценности е. основата за новото сжживяване на загиналите икономически страни; вжзможно ли е
да се иска от населението на Русия да пропуска стоки и цен
ности за западна Европа, докато то тжрпи ужасен глад ? По
тия причини северния морски пжт, който води кжм устията
на сибирските реки, изпжква на пжрво място за международ
ното стопанско сжвзёмание. Тия речни системи са естествено
допжлнение на Сибирската линия ;те се простират джлбоко в
Лзия и са плавателни, тжй че целия западен Сибир и частот
източният могат да "бждат включени в износната област и
чрез един кратжк пжт сжединени с Китай.
- ,
Сжобщението сжс западния Сибир чрез реките Об, Иртиш и Енисей е отдавна познато, но в проджлжение на няколко
столетия не е могло да добие онова значение, което заслу
жава като Най-близко и директно сжобщение на Европа с1
вжтрешността на Лзия. Преди войната егоизма на индустриалците от централна Русия, които се страхуваха от нахлуването
на чужди стоки по тоя пжт, пречеха на неговото развитие^
Вжв време на московското царство плаването в северните
морета се е наказвало даже сжс смжрт. В настояще време,
макар и подобни пречки да не сжществуват, транспорта в
тия води е изложен на голяма опастност вследствие движе
нието на ледовете и може да се развие, ако за компенсация
вноса се освободи от мито. Подобно стремление се забелязва
между сибирските тжрговски кржгове и допустимо е, че сега
Сибир ще си запази вжзможността да се развива стопански
самостоятелно..
Мжчнотиите за редовно сжобщение с устията на Сибир-,
ските реки лежат главно в движението на ледовете в Карското море. Откжсналите се през лятото ледени маси се дви
жат кжм юг, "сжбират се между островите Нова-Земя, Вайгач
и полуострова Ямал и в най-неблагоприятен случай запуш-
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ват морските входове. Количеството" на движущите се л едни
маси остава през цялото лято сравнително постоянно и пла
ването в Карското море зазиси почти изключително от раз
пределението на тия ледове в тая или оная част на. морето:
Яко, следователно, ледовете запушат южните проливи — Югурският и Карският, то северните — Маточкин и тоя около се
верния вржх на Нова-Земя остават обикновено свободни. Достжпността следователно зависи главно от посоката на господ
ствуващите ветрове. Едно проучване на вжпроса, каквото се
изисква при практическото използузане на тоя морски пжтг
по липса на систематизиран материал е незжзможно. Не може
следователно, с точност да.се определи вжз основа на мете
орологически наблюдения през изтеклата зима количеството
и разпределението на ледовете в разните входове и- усло
вията за един определен плавателен период. Обаче, почти
сигурно се.знае, че всеки 5 - 7 години настжпва един период
на непроходимост и че плаването между'тоя период е воз
можно -и безопасно, стига да се знае добре разположението
на ледените маси. Трябва следователно, да се направи нещо
повече, отколкото едно временно изучване разположението
на ледовете, което обикновено става няколко седмици преди
пжтуването. Вжрху належащата, нужда от едно продължи
телно, организирано от властта, метеорологическо и хидрологическо изучване на вжпросните води няма да говоря повече;
това нещо е неизбежно.
От джлго време пжтуването за устията на Сибирските,
реки е ставало през Карският или през Югурският пролив.
покрай бреговете на Ямал, около северните брегова на Бе
лия остров, оттам срещу течението на реките са се отпра.
вяли до устието на Об или кжм Бреховските острови на Ени
сей, кждето е ставала размяната сжс сибирските стоки. Това
пжтуване е било вжзможно от края на юлий долсредата на септемврий. На упоменатите места условията за прехвжрляне
на стоките са биле много неблагоприятни. Големите морски
параходи по причина на джлбокото си газене не са могле да.отиват близо до брега: много време се е губело при товаренето
на стоките. Работниците са страдали много вследствие нехигиеничните условия на' климата. Чиспото на заболелите по
някога е достигало 75 Уо. Понеже тия северни области са сжвсем безлюдни, то става нужда необходимите работници да се
довеждат от горните течения на реките. По тия причини и
дума не може да става за постройка на пристанище, скла
дове и жилища. При това през пролетта реките наводняват
цялата местност на височина няколко метра, а на грамадната
сила на движущите се ледове, не може да-противостои ни
каква постройка.
Оценявайки големите мжчнотии, сжс които е придру
жено директното сжобщение на морските параходи с' устията
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на сибирските реки, додох до мисжлта да не се оставят го
лемите параходи да минават през Карския проток, а размя
ната на стоките да става в някоя база на един от трите входа
—-Маточкин на север и Карският или Югурският на юг. В
пролива Маточкин се намира Белуския залив, който може да;
послужи за хвжрляне котва, а на острова Вайгач лежи Мароновия залив, кждето параходите често са се спирали и снаб
дявали с вжглища. За да се използува напжлно краткия пла
вателен период, трябва да се организират две смени от особно
построени малки параходи. Пжрвата смяна ще тржгва от Тоболск; там тя ще бжде натоварена сжс сибирска стока и в
края на юлий ще отпжтува' по течението до Обдорск. Тук
ржководителя на смената ще чака пжрвото благоприятно из
вестие за разположението на ледовете, може би от една стан
ция на Белия остров. От тук смяната придружена от един
или няколко ледоколни влекача ще проджлжи пжтя за Бе
лия остров, като през време на пжтуването чрез безжичен
телеграф следи непрекжснато разположението на ледовете.
На Белия остров ржководителжт трябва да реши, дали да
проджлжи. пжтуването си - по северния пжт, който, води за
пролива Маточкин или по южният, който отива за Вайгач.
Своето решение той ще предаде на една централна станция,
която може да се устрои вжв Вайгач. Чрез сжщата станция
смяната ще бжде отправена в мястото, кждето се предполага
да стане размяната на стоките сжс чуждестранните параходи.
Натоварената отново 4смяна ще проджлжи пжтуването си по
сжщата посока кжм някое руско пристанище — например Дрхангелск или Мурман. Тук смяната ще разтовари стоките и
ще презимува, за да предприеме на слэдующата година своят
пжт в обратното направление.
През това време втората смяна, натоварена сжс руска
стока, ще тржгне от руското пристанище. Чрез централната
станция тя ще бжде отправена кжм северния или южния раз
менен пункт, кждето тя ще извжрши размяната с морските
параходи едновременно или по-рано от смяната, която иде
от Сибир. След това тя ще проджлжи пжтя си през Карското море за Тоболск, кждето ще разтовари и презимува.
Това е — в кратки чжрти —основната мисжл за едно
сжобщение между Русия и Сибир, свжрзано при това и сжс
международните сжобщения. Преимуществата му са следните:
1) Опасността, на която са изложени големите морски
параходи с голям товар при пжтуването си през Карското
море, се прехвжрля вжрху особно построени малки параходи
с малжк товар.
2) Благоприятният момент за пропжтуването на Кар
ското море сигурно щё бжде улучен и няма да бжде про
пуснат както преди, вследствие на предварителни приготов
ления, размяна на стоките и неизвестност на ледовете.
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3) Едновременната свржзка на Сибир и Русия с между
народната линия ще вжзбуди повече интерес у русите вжрху
това пжтуване, тжй както Мурманската железопжтна линия,
която вжпреки големите жертви, се яви като икономическа
грешка,- ще се сжживи отново.
4) Постройката на леки речно-морски параходи с необ
ходимото число ледоколни влекачи и без това е нужна, тжй
като цялата речна Енисейска флотилия е унищожена, а тая
на Об не е годна за пренасяне голямо количество стоки.
На друго място ще се разгледа вжпроса за обема и целесжобразната организация на тия сжобщения. В пжрвите
години, размяната няма да надмине числото 20,000 тона, тжй
че на шкрва ржка трябва да се приготвят параходи и шле
пове за 10,000 тона.
В последно време сжщо така пак са подновени прего
ворите за постройката на една полярна железопжтна линия,
която да свжрзва Шайпудирския залив в Барентското море с
Обдорск при устието на Об. Макар тази линия да е много
желателна за Сибир, но по липса на свободни капитали по
настоящем и пред страха на големи загуби в пжрвите години
нанейната експлоатация, за постройката й ще трябва да се
чака още джлго време. Следователно, настоящето изисква:
Да се усжвжршенствува морското сжобщение между Европа,
и устията на сибирските реки в организационно, икономиче
ско и техническо отношение. Вложения тук капитал веднага
ще се уползотвори и за немския труд — на пжрва линия за
за пристанищата Кил и Вилхелмсхафен— ще се сжздаде ново
работно поле. Вжв многобройните тжрговски експедиции кжм
тоя край, досега ни един германски параход не е взел участие,
днес може би е настжпил момента чрез едно голямо гер
манско участие да се постави тжрговската размяна с.Язия на
височина, непозната до сега.
Превел от немското сп. „Marine Rundschau" }(p. Витанов.

Лейтенант Хайно фон Хаимбург.

Подводник срешу подводнике
Бедата от неприятелските подводници в Мряморно море
ставаше постепенно все по-тягостна и по-чувствителна; осо
бено беше вжзпрепятствано движението (на транспортите,
които отиваха от Цариград в Галиполи. Едно беше сжвжршено ясно — английските подводници трябваше да се из
требят —г но вжпросжт беше „как". Цял ред подводници бяха
унищожени от турците, обаче, на тяхно място идваха все нови
и нови. Те заставаха под закрилата на островите, отнемаха
хранителните припаси на рибарските и други ветроходи и по
тапяха всичко, което им попаднеше пред тржбата.2) След това
изчезваха, за да сторят място на други или пжк за да се
снабдят с муниции и пак да се завжрнат. Тяхното нахалство
отиваше тжй далеч, че един от тях посред бял ден дойде чак
до Цариград и там изстреля една мина вжрху един празен
шлеп, който естествено веднага потжна. След този геройски
подвиг подводникжт бжрзо изчезна пак в Мраморно море.
До сега бяха се появили само англичани. Пжрвйят фран
цузин, който пожела да се запознае с местността беше „Тюркоаз". Неговата сждба го догони при завржщането му. Вслед
ствие на лошо мореходство* и неособнр изкустно ржководство
той засяда на джното пжрвоначално в подводно сжстояние,
а сетне окончателно засяда и в надводно. Едно попадение от
турско орждие дотолкова повреди подводника, че той не мо
жеше по-вече да се потапя. Той. попадна в ржцете на турците
почти запазен и бе отвлечен в Цариград. Целият му лиичен
сжстав се предаде и остана в плен. Естествено, че подвод
никжт беше най-внимзтелно претжрсен. Между другото на
мери се в помещението на командири и една книга, в която
той всекидневно е водил своите записки. Всичко, което той е
преживял при влизането си в Мраморно море, беше отбеля
зано там. Вече на третия ден той е писал: «Господи, та как
ще • стане това. Осемнайсет дена трябва да останем тук, нима
е вжзможно да се изджржи, това е ужасно". Намери се сжщо
и заповедта на французският началник на флота: „Вам се.
вжзлага една славна задача, да отплавате кжм Мраморното
море и да прекжснетё там отиващите кжм Галиполи турски
*) Откжслек из книжката под сжщото заглавие—дневник на лейт.
X. фон Хаймбург, командир на германски подводник през голямата
война. Други две глави от сжщия дневник бяха поместени в № № 4 и 5
на „Морска библиотека".
2
) Минната тржба, от която се изстрелват самодвижешите се мини
на.подводника.
(Б. на пр.)
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транспорти. Очите на цяла Франция са обжрнати кжм Вас".
—Да, хубаво
В записката книга се намери освен това една извжнредно итерёсна бележка. Според нея „Тюркоаз" трябваше да
се срещне при една точка в Мраморното море, в напжлно
определено време, с три други подводника,, които сжщо така
са се намирали -в турските води.
Ядмиралщабният офицер ми предаде заповедта, — да
изляза колкото е вжзможно по-скоро и да се опитам дали не
бих могжл да пресрещна някой от неприятелските подвод
ници на сжвжршенно точно, указаното в записната книжка,
място. За сжжаление моят подводник се намираше на по
правка. Веднага биде пристжпено, с извжнредна бжрзина, кжм
привеждане на всичко в ред, а то бе напжлно разглобено за
почистване и подтягане. Хората работиха през цялата нощ и
"в двайсет и четири часа работата бе завжршена- и подвод-,
нйкжт готов за излизане. В дванайсет часа през нощта ний
напуснахме Цариград. Сутринта, когато започна да се разсжмва, аз се потопих под водата, за да не бжда забелязан
от-неприятелските подводници, които непременно исках да отбегна. За сжжаление, назначеното за преди обед „Rendez-vous"
биде пропуснато, защото не можахме да пристигием на време.
И тжй аз проджлжих под водата с половин ход, за да бжда
на място поне кжм назначената за след обед среща.
_ Точно в четири часа — определеното време —стражевият офицер
ми доложи: „Господин лейтенант, виждам една
кула Iя С един скок аз се намерих при морегледа и започнах
да-разглеждам тжмното петно под брега, което той ми по
каза. Много мжчно е да се забележи през морегледа с не
говото твжрде ограничено зрително поле, един неприятелски
подводник, чиято кула е доста низка и сжвсем малко се из
дига над водата.-Яз можах сжвсем точно да рззлича брега
при сжвжршенно ясното време. Бели кжщи, навеси и тжмни
точки, .между- които трудно се различаваше над водата и
един подводник. Заповядах, още малко да издигнат морегледа,
понеже тогава по-добре се вижда, Вжпреки. това, струваше
ми се като ле ли. посочения предмет сжвсем не е подводник.
По привичка аз се огледах наоколо си и на едно друго място
погледа ми падна'вжрху една точка, която ми се виждаше
миого по-подозрителна.' Едно малко сиво петжнце, което само
донякжде можеше да се разпознае, даже и - с увеличение.1)
Аз се обжрнах кжм стражевия офицер: „Това, което Вие
предполагате, не е нещо особенно, обаче погледнете, моля Ви
се, нататжк, това е вече един от тях." -Спад това заповядах
да се спусне морегледа сжвсем и се Ътпразих за известно
време с пжлен ход кжм точката. После пак биде вдигнат мо') През морегледа водната повжрност се разглежда като с просто
око, обаче може да се гледа и с увеличение, като през далекоглед.
(Б. на пр.)
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рёгледа. Сега аз сжвсем ясно разпознах един подводник,
който напжлно. беше изплавал над водата. Отначало ми се
струваше, че той се движи с малжк ход от дясно на ляво и
за да не го пропусна се насочих пред него. Той беше още
твжрде далеч и можех да виждам тжкмо само кулата и гор
ният под. Мерето беше гладко като огледало.
Главното нещо бе, само аз да остана незабелязан, за
това и заповядах да се спусне морегледа и да се даде пжлен ход напред на дванайсет метра под водата. Десет минути... ^
двайсет. . . половин час Когато аз пак надникнах над водата,'
можах да се убедя, че той не се е движил, а все лежи пак на
сжщото място.' Естествено, че за нашето нападение това ми
бе извжнредно удобно и много по-приятно. Определих него
вото направление и установих своят курс. При вдигане на
морегледа, аз винаги се движех с половин ход. Стражевият
офицер,_ който с удоволствие и живота си би дал, ако поне
за миг бих му разрешил да погледне през морегледа, почти
всяка секунда ме питаше: „Какво прави, какво е положението,
сега какво прави?" Яз се смеях в себе си и сериозно му да
вах сжответните сведения. Сега той се движи, сега се отда
лечава, потопява се. Я в действителност той все тжй спокойно
лежеше на своето място. Разбира се, че и лицата на целият
екипаж приличаха на „удивителни", всички чакаха с пжлно на^
прежение. Тем вече твжрде често се бяха попадали пред мин
ната тржба кораби, обаче, да очистят един подводник това бе
за тях сжвсем ново и им подготвяше едно лудо удоволствие.
От време на време аз сжвсем предпазливо понадниквах.
Това трая около един час. Пжрвият пжт, когато аз вдиг
нах морегледа, ний виждахме подводникжт вероятно на пет
до шест мили. Забелязахме го • в четири часа, а сега мина
ваше пет. До като бяхме още на две хиляди и петстотин ме
тра от него, аз си казах: сега ще погледна още веднаж навжн, ще му определя точно направлението и тогава ще бжда
готов за изтрела. До като го наблюдавах, той все още ле
жеше сжвсем спокойно. Но после започна да ме преследва
.безпокойният вжпрос: Дали той не ни е забелязал и дали е
още там ? По-рано можех да се шегувам с моят стражеви
офицер, а сега и самият мене ме гризеше неизвестността.
Яз заповядах да се приготви мината за един и половина ме
тра джлбочина, след което проджлжихме още десет митути.
„На минната тржба внимание! Вдигни морегледа ! Огжн!"
Когато вжрха на морегледа изникваше над водната повжрх
ност, неговата нулева черта сочеше зад неприятелската кула:
„Бий!" Кондуктора, който стоеше долу в кулата, натисна коп
чето — едно сжскане и мината беше вжн.
Нашият подводник, поиздигнал се малко след изстрела,
проджлжи по-нататжк. Водната повжрхност беше гладка като
огледало, отличен случай за наблюдаване пжтя на мината.
Долу в подводникжт, естественно, всички бяха в.сжщото на-
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прежение, в каквото бях и сам аз; а все пак плячката би
била превжзходна. Яз сжвсем ясно и отчетливо видях мин
ният пжт да сочи вжрху англичанина и сжображавах: Сега,
с пжлен ход той все още би могжл да отбегне . . . Хм. Сега
ще бжде обаче' трудно . . . Да, не би ли било вече кжсно .. .
Сега той~вече не може да отбегне. Внимание попадение!
Тжкмо една секунда по-кжсно се разнесе трясжка, заглушён
обаче от мощното ура, което се изтржгна — а между това
и сам аз ревех — из гжрдите на всички моряци. Там, дето
преди малко лежеше неприятелският подводник се вдигна
грамаден воден облак, който един миг по-кжсно се разпадна
и след това изобщо вече нищо не се виждаше.
От инженера долу се донесе вжпроса: „Трябва ли да
подджржам джлбочината ?" „Не, издухван".*) Ний изплавахме
и аз се покатерих вжрху кулата, оглеждайки се наоколо и
тжрсейкй отломки от разрушеният подводник, каквито все
трябваше да останат. На повжрхността, обаче, се виждаше
само едно огромно маслено петко, измежду което изглеж
даше да се движат множество черни точки. Вжзможността,
да се е спасил някой, ми се струваше за изключена. Яз бавно
се отправих кжм мястото на взрива. С помощта на далеко
гледа можах да установя, че черните точки, приличащи на
биещи се из супата мухи, бяха наистина хора. Когато ний се
приближихме до самите* тях, аз ги запитах как се чувствуват.
Отговора беше: „ftilright Sir",**) при което се силно изплюваха. Те плуваха в две групи; на едно място шест души, а
на друго трима. Яз се насочих кжм шестия и им помагах да
се покатерят вжрху нашият подзоднЙк. Те идзаха горе целите
мокри. На вжпросжт ми дали наблизо има и други подвод
ници — тоя вид лов ни се доста хареса—те отговаряха, че
такива няма и че те се джржели /някжде другаде. Един от
тях ме помоли, ако е вжзможно да побжрзам на помощ кжм
командиржт им, който подджржал двама души, незнаещи да
плават. Яз бжрзо се отправих кжм другата група и прибрах
и тях вжрху подводникжт. Те всички трепереха, мржзнеха и
изглеждаха приблизително еднакви; водата вжв всеки случай
беше измила и смжкнала силната им замржсеност "и зацапаност. Единият от тях, облечен в мичманска дреха, неможе да
бжде командиржт, затова и аз пак запитах: „Кой е капитанжт?"> Обади се тжкмо тоя, който изглеждаше най-лошо и
носеше голяма остра брада. Яз го поздравих приятелски и го
поканих да влезе заедно сжс своите хора вжтре в подводни
кжт, при условие обаче, че в никакжв случай те няма да се
джржат враждебно, изтжквайки му, което естественно и той
сам знае, че при такива условия ..'. но, и тжй нататжк.
*) „Издухван — команда за изплаване на подводника, при която
взетата в щерните вода се изхвжрля— издухва — с помощта на сгж^
стен вжздух, от което подводникжт олеква и изплавва над повжрхността.
**) „Много добре господине".
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Вече се мржкваше, затова и аз тржгнах обратно кжм
Цариград в надводно сжстояние. Повече от девет души не
бих могжл да взема в подводникжт, понеже нямаше излишен
запас от плавателност. До като англичанина стоеше за из
вестно време край мене, казваше ми, че сме стреляли отлично,
Разбира се — това най-малко нас ще натжжи. На всекиго от
англичаните биде дадено по една покривка и сухо облекло.
Я за да не би да направят някоя глупост или пжк да изми
слят някоя лудост, те - бидоха сжбрани всички заедно и пред
и зад тях биде поставен по един наш моряк, вжоржжен с пи
столет. Английският командир правеше едно твжрде жалко
впечатление. За да го поутеша малко, аз се разговорих с
него. Запитах го, как е можал да се промжкне'през нашата мре
жа. Той ми разказа, че е дал пжлен ход и я разкжсал. ft как
аз сжм преминал тяхната. Да, разбира се отговорих му усмихнато
и сжс сжщия тон, че и аз сжм дал пжлен ход срещу тяхната
мрежа и по един чудноват начин сжщо така сжм я разкжсал.
Но ясно е, че и двамата не бяхме \сж.всем искрени. Той
ми сжобщи по-нататжк, че бил вэче от четири седмици в Мра
морно море и е трябвало да остане ощё толкова. Я от кжде
се е продоволствувал, това той не пожела да ми довери. Не
говият подводник бил сжвсем нов, постройката му недавна е
била завжршена в Англия и той е направил пжрвото си пжтуване, обикаляйки Гибралтар придружен от друг военен ко
раб. След това се Отправил в Мудрое и от там пжк е влязал в Дарданелите. Аз не можах да се еджржа да' не му раз
правя, че той би трябвало да поблагодари на французкият
си другар за своята еждбаи чений сме заловили „Тюркоаз" в
изправност и там сме намерили бележката за определената тяхна
среща. Той остана просто изумен. А когато след това тримата
офицери не биваха наблюдавани, те почваха страшно да ругаят
своите другари от „Тюркоаз". Жалко, че незнаях накжде са от
ведени французите, ийжк с удоволствие и това бих му ежобщил.
Пжтйом ний подадохме в Цариград сигнал по безжич
ния'телеграф за нашият успех. Вржщането не беше сжвсем
безопасно, защото далеч не бе изключена вжзможността —
някой друг английски подводник да е наблюдавал цялата тази
история и сега да би пожелал да се вжз ползува сжс сжщото
наше оржжие. Затова трябваше зорко да се внимава.
В Цариград бяхме посрещнати с вжзторжени викове.
Адмиралщабният офицер сам дойде да ни срещне и поздрави;
той остана крайно очуден, като чу, че носим сжс себе си де
вет души пленници. След това предадохме пленниците и за
станахме на вжрзала э Златния Рог.
Моят подводник, който през. глава биде стегнат и при
готвен, сега наново биде разглобен и остана спокойно да проджлжи поправката си.
Преведе от немския, П. П. Сп-ва.
3

Петербок Я.*)

Бигорни образувания край Вар
ненското крайбрежие.
(Предварително съобщение).
Известно е, какво голямо влияние има растителността
върху образуванието на бигора (туф) от ^водите, които съ
държат калциев карбонат. Водните растения (мъхове, водо
расли и др.) отнимат на бикарбоната въглеродния двуокис, който
е слабо свързан с него и го разлагат на съставните му еле
менти. Кислородът се освобождава, а въглеродът служи за
храна на растенията. Щом се отнеме от бикарбоната въгле
родния двуокис, калциевият карбонат се отделя въз вид на
кора (бигар), която покрива повърхността на растенията. С
време тая кора надебелява и.в последствие се образуват де
бели пластове. Такива бигорни образувания има в Македо
ния (до гр. Воден), в Италия (до Тиволи) и пр. Често в би
гора се срещат вкаменени растения и животни (охлюви), като
например при Св. Иван, до гр. Бероун и Хухелец в Чехия.
Когато обикалях през това лято Варненското крайбрежие
намерих между гр. Варна и Евксиноград (под кйошка на г-н
Станчев) бигорни образувания до един голям извор. Под него,
при самия морски бряг намерих един голям бигорен блок от
около 20 кубически метра. Повърхността му е покрита с
арагонитна кора дебела няколко сантиметра. При разглеж
дането на блока намерих в него рецентли и субрецентни че
рупки на сухоземни охлювчета, от които привеждам предва
рително следните:
*) Ярослав Петербок от Прага, естественик, през лятото 1922 год..^
посети за втори пжт Бжлгария с цел да изучи фауната на мекотелите
животни (сладководни охлюви и миди). Той престоя два месеца вжв
Варна и обиколи Варненското крайбрежие, Варненското и Гебедженското езера, Султанларското блато, Девненските извори, устието на р.
Камчия и Месемврия. Настоящите предварителни бележки по неговите
изучвания са написани специално за читателите на „Морска библио
тека". Почитаемият естественик е до.бжр приятел на блшгарите и горещ
сжчувственик на идеите на Б. Н. М. Сговор. Той е член в редакцион
ния комитет на,чехското списание „Море" — орган на Чехския Морски
Сговор. Г-н Петербок е напечатал напоследжк една интересна статия в
изданията на че»ската академия в Прага (XXX), II, № 4) за „Стратюграфически доклад за осцилацията на водната повърхност на Адриатиче
ско море вжв времето на холоцена.
(Бележка на рекакцията):

Бигорни образувания край Варненското крайбрежие 35
1. Helix (Pomatio) sp.
2. Hyalinia.
3. Succiqea cf. elegans.
4^ Buliminns micr.
5.; Cyclostoma elegans.
В блока се забелязват тук-там морски миди:
Mytilus edulis L.
Ostrea sp. (стрида) и
Pecten sp.
Бигорните образувания се срещат и другаде из Варнен
ско (например до с. Иени-кйой и др.). От водите на девнен
ските извори се осаждат сжщо бигорни образувания. До из
вора „Дели-душка" има бигорен водоскок. Когато тук водата
скача, изпуща вжглеродния двуокис от бикарбоната и се осажда
карбонатжт. По воденичните колела там, сжщо се отлага бигор; той сжджржа 92% калциев карбонат, 1*29% магнезиев
карбонат, 0'62°/о железен и алуминиев триокис, З'вО0/» орга
нически вещества и 1"18°/о силициев двуокис В продолжение
на 12 години се е образувала по колелото 20 милиметра де
бела кора. Следователно всяка година се образува бигорен
пласт на дебелина 1'06б милиметра**).
Варна, август, 1923 год.

**) Шкорпилъ — „Девненски; извори" (Известия на Варненското
Археологическо Дружество, кн. III,^.стр. 89—92).

МОРСКИ НОВИНИ.
•I. Известия из дейността на Бжлгарския
Народен Морски. Сговор.
1. Ьеседи.
— На 19 януарий 1923 г. Горно-Оряховския клон е уредил
беседа от господин Петр Стоянов на тема „Значението на
морето вжобще и частно за нас в Бжлгария". Салона е бил
препжлнен с народ и учаща се младеж; голяма част от граж
даните по немане места са се вжрнали. Беседата е направила
на всички присжтствующи много силно впечатление, горнооряховчани за пржв пжт се запознават с морската идея и още
от пжрвия пжт те са схванали нейното огромно значение за
бждащето на народа и страната ни.
— На 4 февруарнй 1923 г. члена от комитета на Варнен
ския клон на Сговора г. Петжр Стоянов е чел^ пред гражда
ните беседа.на тема: „Ползата от морето за всемирната
тжрговия в свржзка с всемирния тонаж". Беседата е . била
уредена от демократическата младежка организация.
— На вечеринката устроена в края на месец февруарийот
Пернишкият клон на Б. Н. М. Сговор, председателя на редак
ционния комитет на Сговора, г-н кап. II ранг Борис Стателов
е говорил на тема: "„Ползата, от морето и стремлението на
народите кжм него".
— На 23 февруарий 1923 г. по покана на Икономическото
дружество в София* ^председателя на редакционния комитет
на Б. Н. М. Сговор, кап. II ранг Борис Стателов е джржал
реферат в помещението на Софийската Тжрговско-Индустриална камара\ на тема: „Дунава и бжлгарското корабоплаване
по~него". Реферата е бил много добре посетен. В няколко
последующи заседания се е; разисквало вжрху него.

2. Сжбрания.
— На 8 януарий т. г. Бургазският клон на Б. Н; М: Сговор
е имал общо сжбрание на членовете си, на което комитета
на клона е бил преустроен .както, следва: Председател г-н
Богдан Ганчев, зап. кап. II p., собственик на Политехническо
Бюро и почетен Шведски консул; членове: г. Д-р Бурилков,
рибопромишленик и собственик на ветроход и капитан Дй-

Известия за дейността на Б. Н. М. сговор

37

митжр Иванов, началник на 2-й морски пограничен участжк;
касиер-деловодител г. М. Сотиров, зап. полковник, председател на Д-вото на зап. офицери.,
— На 18 февруарий т. г. Врачанският клон на Б. Н. М. Сговор
е имал общо сжбрание, което е избрало нов^ сжстав на ко
митета, а именно: Председател Ив.. Цеков, директор на де
вическата гимназия; членове: госпожица Люба Манастева—
учителка в дезич. гимназия' и поручик Мазаджиев; касиерделоводител Николай Пенчев. В сжщото сжбрание е избран
и проверителен сжвет в сжстав: Митю Ц. Димитров — тор
говец, зап. полковник Морфов и Крум Кржстеняков—тжрговец.
Очаква се, че след избора на новия комитет дейността
на клона, досега почти свжршенно замряла, значително ще
се оживи.
— На 11 иарт т. г. Шуменският клон е имал общо сжбрание,
пред което председателя е дал ятчет за дейността на.коми
тета, след което е минал кжм запознаване с уставите на
чуждите просветни морски организации и кжм проучване из
пратеният от централния комитет проекто-устав на Б. Н. М.8
Сговор. В края на-заседанието общото сжбрание е избрало
и трима души делегати за учредителния сжбор. Комитета
усилено записва нови членове и постоянно изпраща нови
абонаменти^ винаги напжлно изплатени, за „Морска библио
тека*. Трябва да се подчертае сжщо така, .че Шуменският
клон е пжрвият, който е напжлно готов кжм учредителния
сжбор.
— *На 11 март т. г. Месемврийският клон се е преустроил
както следва: Председател Илия Шентев —директор на про
гимназията; секретар: Калуд Атанасов—агент на Бжлг.Тжрг.
Парах. Д-во; касиер: Пеню Я. Попов—книжар и сжветници:
Недю Спасов, Стойчо Бургуджиев — касиер-деловодител на
земледелската кооперация, Иван Костов—лозар, Коста Симео
нов и Ставраки Янев—тжрговец.

3. Увеселения и забави за & полза на Бжлгарския
Народен Морски Сговор.
— На 18 Януарий т. г. Шуменският клон на Б. Н. М. Сговор
е уредил литераТурно-музикална танцувална вечеринка. Вече
ринката е била открита с кратка беседа от делегата на цен
тралния комитет господин Петжр Стоянов, зап. кап. II ранг и
член в комитета на Варненския клон. На вечеринката е била
разиграна томбола „Алегри". На давани са били два шарана
изпратени от Варна и един голем 15 кгр. хляб, украсен с
котва и надпис Б. Н. М. Сговор; продавани са били препа
рирани морски птици и разни морски предмета; салона сжщо
така е бил украсен с морски предмети,
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.,—: На 19 януарий т. г. Бургазският клон на Б. Н. М. Сговор
е устроил сутринта при хвжрлянето на кржста в морето —
посещение на стоящите в пристанището: миноносец „Храбри",
яхтата „Ив. Вазов" и ветрохода на риболовното Д-во; при
хода от посещението на корабите е бил в полза на Сговора.
Вечерта е била уредена.вечеринка с томбола „Длегри"; салона
е бил украсен с всевжзможни. морски предмети. На вечерин
ката * свирила флотската музика от Варна. Сжс сжщата му
зика са били уредени два концерта на 19 и20 с м . ел. обед.
Общия приход от праздника и концертите вжзлиза на около
20,000 лв., а чистия на около 12,000 лв.
— На 19 януарий т. г. Русенският клон на Сговора е уредил
„Морски, ден" еж стоящ се от чай-концерт през деня с уча
стието на видни любители на изкуството и артистите от
градския театжр и вечерта—^Морска вечер" с танци,до раз
съмване. Салона е бил украсен с морска украса; разигравана
е била и томбола „Длегри". По улицата, водяща кжм салона,
гдето е била дадена вечеринката, а сжшр и пред входа на
салона са били поставени три морски фара, осветяващи ули
цата и входа. Общият приход е около 20,000 лева, а чистият
около 12,000 лв.^
— На 9 февруарий т. г. Горно-Оряховския клон на Сговора
е устроил през деня концерт, а вечерта вечеринка; за целта
е била поканена флотската музика от Варна./ Салона е бил
украсен с морски предмети, флагове и „морско джно". Рази
грана е била и томбола. Вжпреки станалото в тоя ден землетресение праздника е имал, особенно в морално отношение,
огромен успех. Общия приход от праздника вжзлиза на
20,000 лв.
— На 11 февруарий т. г. флотската музика е посетила и гр.
^Плевен, гдето е дала от името на Сговора един к о н ц е р т .
Успеха на тоя концерт е бил блестящ; той косвенно и вжздействувал и за раздвижването на тамкашния клон на Сговора,
останал доста назад в своята дейност.
— Пернишкият клон на Сговора е устроил вечеринка в края
на м. февруарий, която е имала блестящ успех. Прихода е
4,278 лв. от която сума е изпратено на централния комитет
1852 лв., ежетавляваща 25% о т чистия приход и други заджлжения спремо централата. На вечеринката са били поканени
и прйежтетлували: Гл. Секретар на М-вото на Тжрговията,
Промишлеността и Труда и г-н кап. II ранг Стателов, предсе
дател на редакционния комитет на Б. Н. М. Сговор.

4. Разни.
—- Учредителен едбор. Сжгласно решението на конферен
цията на Б. Н. М. Сговор от 27 август м. г., централния коми-
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тет е свикал Учредителен Сжбор за 11 април н. г. вгр. Варна
с дневен ред:
,
1) Избор на бюро и комисии;
2) Морален и материален отчет на централния комитет
за дейността му от основаването на сговора до сжбирането
на учредителния конгрес;
3) Приемане устава на Б. Н. М. Сговор;
4) Приемане бюджета на главното управително тяло и
общата и тая на клоновете дейна программа за следующата
година;
5) Вжпроси предложени от клоновете;
6) Избор на членове за главното управително тяло и ,
главен проверителен сжвет и
7) Определяне мястото на I-вия редовен сжбор и закри
ването на учредителния сжбор.
По предложение на някои от клоновете на Б. Н. М.
Сговор и поради технически причини централния комитет е
отложил свикването на Учредителния сжбор за 16-й май н. г.
с сжщия
дневен ред.
4
Сжбора ще трае 5 дни, през което време ще стане
тжржественното откриване на морския музей.
. — В ред свои извднредни заседания, на които беха поканени
и присжгсгвуваха всички наши живущи вжв Варна и' членове
на Сговора общественици, тжрговци и чиновници, добре за
познати с Дунавския вжпрос, централния комитет се занима
и обстойно. проучи днешното положение на вжпроса за бжлгарско корабоплавание по Дунава, след което реши да излезе
пред обществото сжс следното изложение:
По силата на една естественна необходимост, - на една
неотразима нужда за правилен развой и всестранно закреп
ване на излезлия вече от юношеската вжзраст народостопански организжм, наново се слага, не вече за разглеждание,
а за разрешение отдавна назрелия и твжрде често третиран
в близкото минало вжпрос

за нашето корабоплаване по Дунава.
Централния комитет на Б. Н. М. Сговор, изпжлнявайки една
от основните задачи на своята дейност, а именно: да сждействува за усилване и развитие на родното ни корабоплавание,
счита за свой джлг да излезе пред бжлгарското общество сжс
следното изложение:
От начало на историческото ни сжществуване, като на
род и джржава, през цялото пребивавание на бжлгарското
племе на Балканският полуостров и до днешно време, голя
мата плавателна река Дунав е играла грамадна рол в нашия
живот, нейното стопанско, политическо, културно и военно
значение всякога е било един от пжрвите фактори за преуспяванието йли нещастието ни; това голямо значение на тази
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международна река, безусловно ще проджлжи и в бждаще
да влияе на нашия напреджк—ако сме будни и деятелно ще
.отстояваме своите права, или за нашия упаджк и гибел —
ако все още проджлжаваме да бездействуваме и неизползваме
ценните природни блага на своето географическо положение.
Значението на Дунава за нас и по-рано е бивало оце
нено, но никога не сме го разработвали и използвали в не
говият пжлен обем и в сжгласие с всестранните прояви на
вжтрешният ни—домашен и вжнкашният ни—международен
живот. Действително, в миналото* има примери, когато сме
предприемали известна дейност и сме си служили с реката,
,но това са само единични и случайни прояви, те не са части
от една целостна, системна стопанска политика, която ясно
да проличава в историята ни. Обяснението на тая безсистемност се крие в обстоятелството, че нашето минало е силно
прошарено с крайностите от свободата до робството и от си
лата до най-голямата немощ, главно поради което не сме
развивали едно творческо желание и сжответна дейност на
морето и Дунава.
Така е било и през времето на освобождението до днес.
За този период, през който ние сжздавахме благоустройството
на третото си царство, други народи, вжршейки сжщото,
непропуснаха като нас да развият и използват й своите при
родни богатства. Примери: Германия след обединението си,
Ромжния и Сжрбия след освобождението си, Чехословашко и
Полша—днес—непосредствено след освобождението си.
Ний като нещо цяло, сме наследили една голяма празднина, която зее на географическата ни периферия—на морето.
и Дунава, чиито последствия проникват до най-малките клетки
на нашето стопанство и политика; но ние като че ли не я
чувстваме достатжчно и далеч не се отнасяме с необходимата
сериозност кжм нея. Нашата.бжрзо развиваща се стопанска
дейност се движи по разработени вжтрешни пжтища, достига
до хубави водни гаражи—бжлгарските пристанища, от гдето
преминава по вжншни, пжтища, които по право са наши,
щедро дадени нам от природата, от които ние обаче добро
волно сме се отчуждили. При прехода си кжм-вжншните пж
тища плодовете на нашия труд са принудни да меняват или
етикета си, или флага си, или едното и другото: ние не
сжпровождаваме битовата стойност на своето стопанство до
срещата му с чуждото такова.
Имайки пред вид горните истини, Централния комитет
на Б. Н. М. Сговор счита :1)Че времето от освобождението до сега е пропуснато
за сжздаванието и закрепванието на собствен воден превоз.
Правилното наше развитие изискваше то да бжде пжлно,
вжпроса за корабоплаванието по Дунава требваше -да има
своето место в общото ни творчество. Направеното до сега
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е плод на случайността, без да представлява един общ зи
дарски план. Всички инициативи и проучвания на вжпроса са
без взаимна вржзка, те са срещали само частични удобрения,
но не и общата народна подкрепа, още по-малко енергич
ното и ржководяще участие на джржавата.
2) Кжм сжздаванието на собственно корабоплавание е
могло да се престжпи вжв всяко време. Имало е моменти по*
вече или по*малко благоприятни, обаче при всеки от тях е
могло и требвало да се положи поне началото — големата
днешна празднина в такжв случай немаше да сжществува.
Пример—корабоплаванието ни по морето.
3) Всички признаци, елементи и данни на настоящия
международен стопански живот дават основания да се твжрди,
че днешния момент е много подходящ за сжздавание нашето
корабоплавание: Руското пароходство по Дунава не сжще
ствува; ромжнското, сржбското, а особенно австрийското и
унгарското са разстроени, чехословашкото и английското
. тепжрва се сжздават и уреждат; следователно конкуренцията
на чуждите пароходства, с която те биха посрещнали младото
бжлгарско корабоплавание, ще бжде незначителна.
'
4) Крайните форми и размери на нашето корабопла
вание по Дунава никога не може да се предвидят, защото
нему предстои да* се развива и нагажда според промените на
множество вжтрешни и вжнкашни фактори и условия. Това
обаче не може да ни послужи като повод за колебание, не
решителност и безкрайни отлагания. Времето лети—днешният
подходящ момент утре може да се последва от сжвжршенно
неблагоприятен такжв.
" :
5) Колколо по-скоро се откажем от подобно пренебре
жение кжм вжпроса, толкова по-скоро щё задоволиме лип
сата на един от най-сжществените елементи на нашето на
родно стопанство,
6) Корабоплаванието само по себе си е предприятие с
малка и несигурна рентабилност, особенно в началото, обаче
от общенародно-джржавно гледище то носи големи доходи
за целата страна и тжкмо тия му особености изискват поголема заинтересованост от джржавата и понасянието от нея
ма пржв поглед значителни жертви, които естественно в по
следствие и в други направления ще бждат стократно вжзнаградени.
7) Липсата на собственно корабоплавание по Дунава,
явявайки се като един голем неджг за общото народно сто
панство, е особенно чувствителна за естественият икономически
район на реката.
Дунава, Варна, Бургаз, Деде-Ягач —това са четири ска
чени сждове с общ резервоар Бжлгария и с много голема
чувствителност помежду им, поради малките размери на об
щият им хитерланд; Обаче всеки един от.тях има своят сто-
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пански минимум, който наложително изисква своето соб
ственно задоволявания
При разрешаванието на вжпроса за развитието на корабо
плаванието по Дунава требва да се изхожда от една страна
от неговия стопански минимум, а от друга — от общността в
системата на скачените сждове, т. е. от. сжгласуванието на
следваната политика по вжнкашните водни пжтища и тяхната
вжтрешна свржзка—сухопжтните сжобщения. , • "-.
8) Отсжтствието на собствен. превоз по големата между
народна река означава доброволен отказ от преимуществото
на равноправие с другите народи; тази самоволна изолираност и отчуждение ни поставя в едно унизително за нацио
налното ни достоинство и. за вжнкашната ни джржавна
политика сжстояние на подчиненност и зависимост. Така,. не
приязнено настроените кжм нас джржави винаги биха имали
едно силно средство в ржката си за да ни откажат правото
на глас по големите международни вжпроси, постоянно из
никващи около историческата река. По тоя начин ние сами
скжсваме още една нишка на сближение с близките и да
лечни нам сжседи.
9) Достиженията на собствената ни бжлгарска култура,
сжщо тжй и-плодовете на народното ни стопанство, се нуж
даят от непосредствен износ кжм големите . международни.
центрове на духовно сближение и опознавание. Бжлгарското
корабоплавание по Дунава ще бжде артерията на една сжживителна струя за напреджка ни.
Изхождайки от казаното до тук и сжобразявайки се с
днешното наше и световно положение, Централния комитет
на Б. Н. М. Сговор взе решение:
1) Да даде своето най-широко сждействие за по-скорош
ното сжздавание на нашето корабоплавание по р. Дунав,като при това апелира кжм всички джржавни и обществени
фактори, -по всекакжв начин да подкрепят подетата вече ини
циатива, която тоя пжт не требва да бжде още. веднжж
отложена.
2) Да изтжкне, че е крайно време, сериозно да се заеме
-с положителното разрешение на вжпроса за корабопланието
ни по Дунава и че вжрховен джлг е на джржавата да поеме
ржководната рол за осжществяванието на тая общонародна
идея, действувайки обаче по един строго обмислен план и ре
шена за настойчива постепеност.
3) Да изтжкне, че независимо от формата или размера,
при които би се сжздало корабоплаванието ни, трябва преди
всичко да бждат гарантирани нашите народни интереси, права
и достойнство.
4) Да настоява щото задачата ни по корабоплаванието
ни по Дунава да г бжде проучена, разяснена и обмислена от
напжлно компетентен орган, какжвто може да бжде само тоя,
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в който са представени всички страни, от които е сжставено
корабоплаванието по сжщество и назначение и всички гле
дища, от които ще трябва да се осветли тоя голям и сложен
по естество вжпрос.
5) Да предупреди, че всяка грешка при проучванйето и
сжздаванието на Дунавското ни корабоплавание не само води
след себе си ред други грешки и ще укаже вжрху него своето
вредно или даже гибелно влияние, но ще отчужди още по
вече бжлгарина от морето и Дунава, като с това силно ще
забави сродяването му с вйдата и развитието у него на обич,
познавание и използувание на природните водни богатства.
б. Да заяви че вжпроса за корабоплаванието по Дунава
е един,от големите вжпроси на нашето бждаща-като народ
и джржава и, че цялото младо сдружение — Бжлгарския На
роден Морски Сговор, който доброволно се е посветил да
служи на това бждаще, в това свое служение винаги ще
следи отблизо .и ще се погрижи за правилното разрешение
на поставения за разглеждание вжпрос, като е готов да
указва своето пжлно сждействие в общата творческа и зи
дарска работа.
,.
7) Да даде най-шйрока гласност на настоящето си
изложение.
гр. Варна, 7 март 1923 г.
ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НД Б. Н. М. СГОВОР:
Председател: Ив. А. Михайлов.
,,
/Ал. Манолов.
Членове:| г Славянов.
Касиер: . П. Кашлакев.
Деловодител: П. Павлов.
— По случай 50 годишният юбилей на Варненският митро
полит Симеон, варненският клон на Б. Н. М. Сговор му бе
поднесжл художествено изработен адрес. На последният Не
гово Високо Преосвещенство Митрополит Симеон е отговорил
сжс следното писмо:
«Трогнат сжм от милите привети и благопожелания,
които Вие и Вашите другари на комитета на Морския Сговор
благоволихте да ми отправите по случай 50 годишното ми
архиерейско служение. Благодаря Ви сжрдечно за това Ваше
внимание. Високо скжпя идеите, в името на -които Вашият
комитет е започнал своето културно-обществено и стопанско
дело. Нема нищо по-необходимо, по-ценно и по-полезно в
днешно време за озлочестения бжлгарски народ от девиза
за единение, сговор или спотеносг. Само по този спасителен
девиз в миналото Народа ни устоя над многобройни. вра
жески сили в упоритите борби за извоюване своята духовна
и политическа свобода. Само чрез сговор и .сплотеност и
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днес този народ може да превжзмогне разрушителните от
рицателни влияния и да се почувствува могжщ в стремежа
си да се благоустрои и унапредне. Народният Сговор е на
истина скжп залог за народната доброчестина и напреджк.
И благословени нека бждат усилията на всички, които ра
ботят за този Сговор. Благословени да еж и усилията на,
всички родолюииви и вжодушевени труженици, които еж се
групирали около Бжлгарскйя Народен Морски Сговор, който
еже своята отлична досегашна дейност дано'послужи като найсилен импулс, за да се сжздадат мощни -организации в нашия
обществен, културен и стопански живот, който над всичката
своя дейност да поставят свещената емблема: единнние, спло
теност и сговор.
С най добри пожелания запреуспеването-и засилването
като организация и на Варненския клон от Морския Сговор,
както и с.задушевни поздрави и благопожелания кжм чле
новете от комитета на този сговор оставам
Ваш во Христе молитствовател
Варненский и Преславский Симеон*.
Варненският клон на Б. Н. М. Сговор е поднеежл след
ният адрес на Н. В. П. Митрополита:
„Ваше Високо Преосвещенство,
Чествувайки половин вековната Митрополитска неуморна
и верна Ваша служба кжм младата бжлгарека православна
цжрква и кжм бжлгарскйя православен народ вжв Варненско
Преславски край, ний неволно се пренасяме в ония минали
времена, когато бжлгарският народ изнемогваше в борбите
за ззпазвание на своята националност и участта на светата си
родна православна цжрква; пред духовния ни взор.се пред-.
ставят редица труженици, в средата на които виждаме свет-.
лия лик на Ваше Високо Преосвещенство като неуморен
деец да отстоява борчески позициите и правата й в найкритическите времена до освобождаването ни и затова увен
чани с успех, положихте заедно основите на. бжлгарското
вжзраждане и бжлгарската духовна просвета. Вий проджлжихте, и проджлжавате еже сжщата самоотверженост да ра
ботите за духовната просвета, културното издигане и закреп
ване на младия ни народ и ний не може да не се радваме,
че като добжр просветен пастир и кален в борбите на ми
налото, можете и днес още да ни показвате спасителния пжт
в живота утруднен и усложнен тжй много след преживелите
ежбития.
Комитета на Варненския клон на Б. Н..М. Сговор преиспжлнен от желанието да бжде верен последовател и ратник
на Вашите учения, за единение, за пжлен сговор, тжй необ
ходим за днешните тежки ^времена, се счита щастлив, че
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може да поднесе на В. В. П. най:почтителни привети като
молитсгвува Всевишния да Ви дарува джлгоденствие, за да
доживеете и видите осжществени надеждите си за едно посветло бждаще на целокупния бжлгарски народ.
Председател: Зл." Бржчков.
,,
/П. Стоянов.
Ваши'чада во Христе:
Членове: { П. Белберов.
Секретар: Мич. I р. Мишляков."
— На Л1 февруарий т. г. Варненският Морски Спортен
Легион е устроил с добжр успех дневна забава.
— От Неимения Морски Сговор (Deutsche See-Verein), в
отговор на едно запитване от Централния комитет, е полу
чено твжрде любезно писмо, заедно с исканите от него све
дения за германските морски училища и условията за постжпванието в тях.
— От Чехския Морски Сговор сжщо така е получено лю
безно писмо, заедно-с което се изпращат безплатно,и всич
ките им печатни издания.
По тоя начин Централния комитет е вече в редовни
вржзки, освен с Италианския Морски Сговор още и с герман
ският и чехският. В скоро време се • очаква да се окздадат
редовни вржзки с полският и францускияг морски сговор.
— Излязла е-от печат книгата: „Практически указания
за предсказване на времето" — от зап. лейтенант С. Иванов.
Книгата е от две печатни коли и струва 8 лв. Централният
комитет препоржчва тази книга на членовете си и може да
им я достави след като изпратят гореозначената сума.,
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II. Вжтрешни морски новини.
1. Рибарство
— Ррболовната конференция на представителите на рибар
ските кооперации от Дунава и морето, сжстояла се през есента
в София е взела следните решения по вжпроса за акциза и
общинския налог вжрху рибата:
1. Да замоли министрите*на финансиите и земледелието
да направят потребното, за да се видоизмени закона,за ак
циза относно солената риба както-следва:
Облагането с акциз рибите да става по следната таблица:
а) Сом» пжстжрва, моруна, есетра, пжструга, чига, виза,
мерсин и всички видове - от рода на моруната, пжстжрвата,
лаврека, лакердата по 0 80 лв. зл.
б) Паламуд (нарезан и ненарезан), скомбрия, шаран от
1 кгр. нагоре, карагйоз, сом, бела риба, кефал и лефер по
0'40 лв. зл.
в) Сафрид; блеч, илария, хамсия, разпер, мрена, чируз
и платика по 0'20 лв. зл.
г) Чуч (дребен шаран до 1 кгр.), щука, фургина, червеноперка, белка, трицона, сребжрка, цаца по 0-05 лв. зл.
2. Моли министерството на финансиите при преработ
ване новия закон за акцизите, да има пред вид тази таблица
и да извика за в комисията и представител на министерството
на земледелието.
3. Да замоли министрите на финансиите и земледелието
да ходатайствуват пред Народното сжбрание да се допжлни
закона за общинския налог, както следва: ,
Кжм чл^ 2 пунк 1 да се прибави нова буква Г сжс следноно
сжджржаниё:
Освобождават се от общински налог следните видове
риби: чуч (дребен шаран до 1 кгр.), сулка, (дребен смадок),
попчета, щура, фурсина, трисогана, сребжрка, блеч, хамсия и
други подобни малоценни риби.
— Вдв финансовото министерство се приготовлява законопроект
за изменение закона за бюджета. В новия законопроект ще
бжде намален акциза и общинския налог вжрху луксознота
риба, а за простата — щё, бжде сжвсем унищожен.
^- Назначената от министра на земледелието комисии, която
да уреди вагони — хладилници за превоз на пресна риба е
установила, че през 1922 год. износжт на рибата от риболов
ните ни центрове в царството се е увеличил на 1100 тона. В
по-предните години този износ е бил около 500 тона годишно.
Комисията предполага, че в скоро време ще могат да се пус
нат в движение по Бжлгарските джржавни железници десет
хладилни вагона за • превоз на риба.
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— Рибни проходи. Министерството на земледелнието е из
дало наредба, с която се забранява строежа на язове и други
прегради в течащи;води, ако не се направи проходна сво
бодно преминаване на рибата. В оная зона, гдето е разпро
странена балканска пжстжрва, прохода ще се използува все
цело за тоя вид риба. Под зоната на пжстжрва ще се пред
виждат проходи за: балканска мрена; клен, речен кефал, скобар, бабушка, речна мрена, уклей, змиорка.
Рибните проходи ще се затварят в ония периоди, през
които пжтуването на „рибата е прекратено. Тия периоди са:
за балканската пастжрва —февруари до септември, включи
телно, а за останалите риби — от юли до март включително.
Освен обикновения тип „проходи", за реките в беломорския
бесейн, главно Марица, Тунджа и притоците им, ще се пред
виждат и. правят специални проходи за змиорки. Плановете
за направа на-рибни проходи ще се изработват „от контрол
ната власт на водата".
— Рнбаретвото по Марица. Министерството на земледелието
е наредило щото по р. Марица от Татар-Пазарджик. надолу,
да се отворят всички стари проходи, които са служили за
•преминаването на салове.за да се даде вжзможност през
пролетта на рибата, която се намира в долнйото течение но
р. Марица да дойде и вжв водите,,намиращи се в бжлгарска
територия.
— Министерството на земледелието отдава натжрг сжбирането на риболовното право в джржавните блата, Островско,
Беекутско (Оряховско), Беленско, Горноаблановско (Свищовско), Батинско и Тутраканско (Русенско) за до края на 1923
год. Приблизителния наем общо за всички блата вжзлиза на
1,280,000 лева.
— По предложение на министерството на земледелието, раз
решава се на Бургазската риболовна кооперация „Шаран"
да си достави от странство потребните железни материали за
постройка на „гард"< в блатото Мандра, които материали да
бждат освободени от .вносно "мито и други берии..
— Вав Видин св е образувала нова риболовна кооперация
„Верност", която е поискала Видинското блато (Чобанкюприя)
под концесия.
— От годишната равносметка за 1922 год. на Бжлгарското
риболовно дружество в Бургаз се1 вижда, че при капитал
3,000,000 лева, то има чиста печалба 522,401 лева. Брутният
приход от годишния му улов вжзлиза на 3,200,192 лева.
-— Общият риболов в Бжлгария през изтеклата 1922 год. по
количество надминава риболова за предните две години
(1921 и 1920).

48

Морски новини

— Разрешен е безмитен внос, иа всички риболовни прина
длежности.
— Директора на Рибарското училище вжв Варна— Б* Ста
нев, който бе в три месечна командировка в Италия и Фра
нция за да се запознае с различните риболовни уреди в тия
страни, се е завжрнал вжв Ва,.на.

2. Пристанища.
— Русенското пристанище пре;И921 и 1922 г. Според пред
варителни изчисления през 19<il г. в пристанището са били
разтоварени всичко 41,971 тон~1 стоки, от които 6,212 тона с
крайбрежни листове; за сжщата година натоварени са били
всичко 30,621 тона стоки, от кфто с крайбрежни листове —
1,816 тона. Разтоварените стсн'л през Т921 год. са били с
7,014 тона в повече от тия иррз 1920 год.; натоварени са
през 1921 год. 4,312 тона в по-рече от 1920 год.
Сжщото увеличение се констатира и в движението на
пжтниците., До като общото число на слезлите и качилите се
пжтници от Русе през 1920 е Зило около 11,000, през 1921
год. то се е удвоило — около 23,000 дущи.
Предварителните изчисления за пжрвото тримесечие от
1922 год. показват по-голямо* оживление в пристанищния
трафик през Русе. Разтоварен!! са били около 15,000 тона
стоки, а натоварени — 2,900.
— Открита е инженерна секции в Орехово в свржзка с по- •
строяването на кей в сжщия гоад. Почнато е измерването и
изучването на Дунавския бряг край пристанището.
— Според нарежданията на дирекцията на железниците—отдел
пристанища — за стоките, които се товарят или разтоварват
в Дунавските пристанища Белени, Вардим и др., щё се сжбира товарно право независимо от товарното право, което
се сжбира в Свищов или друге; някое пристанище на Дунава.
. Понтоните на разните пар;аходни агенции, които им слу
жат специално за пристанища.; нема да се облагат с приста
нищни такси, за зимовка. Яко, Ьбаче, понтона след зимовката
отиде в друго пристанище, кор.абната такса ще се сжбира на
общо основание за целото време на престояванието им.
— Варненско пристанище. Преходите от Варненското при
станище от м. април до м. ноемврий включително за 1922
год. са вжзлезли на 7,214,356 лв.
Подготвителните работи п> разширение на пристанището
и проджлжаването на кейовете стени отиват усилено. Парале
лно стова отиват и подготвителните работи по мястото на
бждащите елеватори.
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Работите по прокопаването на плавателния канал между
двете Варненски езера са кжм края си. Предполага, се,, че
през това. лето те ще бждат напжлно привжршени.
',— Бургаско пристанище. То в последно време е много ожи
вено и бжрзо напредва с тенденция да надмине варненското
и стане пжрво наше пристанище на Черно море. Кейовитё
му стени са недостатжчни вече за параходите, които го по
сещават, а сжщо така.и пристанищната площад става малка
за големото количество стоки, които се товарят и разтова
рват. По инициативата на тжрговско-индустриалните камари
в Бургаз и Пловдив, през миналото лето, почти вжв всички
по-големй южно-бжлгарски градове се. сжстояха общо граж
дански сжбрания на тжрговци, промишленици и занаятчини,
които вземаха резолюции в следната смисжл:;
1) Всички подобрения предприети от джржавата да се
започват за в бждаще едновременно и за двете: пристанища
— Варненското и Бургазското;
2) Да се започнат незабавно работите по разширението
на Бургазското пристанище от отпуснатия вече за целта кредит;
3) Да се поставят необходимите уреди , за товарене и
разтоварване на стоките, особено' тежките, за да не става
нужда щото стоки предназначени за Бургаз да се разтова
рват вжв; Варна.
4) Да се започне веднага дойскарването на започнатите
от преди години, а изоставени от после постройки, за гара,
митница и електрическа инсталация;'
5) Постройката на проектираните елеватори да се за~
хване едновременно и в двете пристанища;
6) Да се сжградят необходимите карантинни1 постройки
за да не се принуждават идящите по море за Бургаз пжтници
да слизат в Варна и
7) Да се' премахнат благоприятствените за Варна, по от
ношение на Бургаз, параходни навла на Бжлгарското1 пара
ходно дружество.
— Вноса и износа по стойност през Варна и Бургаз (в про
цент от обща стойност на вжншната- тжрговия на Бжлгария)
за периода от 1908—1912 год. се вижда от следнята таблица:
Бургаз
Варна
Години
27-65% -10-68%
Г 1908
1909 ' 30-27
13-69
191022-86
1537
1911
24-53
17-53
1912
26-16
15-39
За един период от 5 години общия внос и износ по
стойност се е увеличил през. Бургаз с 50%, а през^ Варна се е
4
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намалил с 4°/о, От войната насам няма еквивалентни данни,
но тенденцията да се увеличава трафика през. Бургаз проджлжава. Собственно" това ё очевидно и от следнята таблица:
— Таблица за износа през Варненското и " Бургазското
пристанища за периода от 1913—1920 г.

Години

1913
1914
1915,
1916
1917
1918,
1919 \
1920 :
Всичко

В Я Р Н R*

Б У Р Г А З

в хиляди
кгр.
лева

в хиляди
кгр.
лева

.77,713 15,816 51,218 73,003
178,042 30,760 170,573 31,612
.2,044
1,242 • 5,323 1,487
... 173 : 576 1,216 . : 248
.'/•з I
- 24
2
15
,
18'
293 '."• " —
..—
,. 3,420; 118,825
7,093 195,111
23.937J 249,559 26,630 696,550
285,349 1417,074 ; 262,068 998,035

Според тази таблица средния годишен износ през Бургаз
вжзлиза на 32,758"5 тона на стойност 124,754,375 лв., а тоя
през-Варна — на 35,668'б тона на стойност. 52,134,250 лв.
Особенно данните за последните две-години (1919 и : 1920)
са? много характерни; те явно... показват первенствующего
значение на Бургаз за износа по.черноморския ни.бряг. Това
се длжжи главно на-намаляване Варненското задземие след
войните, и увеличаването на Бургазското задземие, след отне-:
мането ни на • Деде-Ягач.
г—Престоите на влекачите и матерните лодки ще се таксуват
с половин от установените такси, безразлично кжде стават
тези простои, дали в самото пристанище или вжн от него.

~.— Фаровите такси ще се/сжбират* от всички кораби, които
посещават бжгарските пристанища, включително и от парохо 1
дате на Бжлгарското >Тжрговско Параходно Д-во," които извжршват крайбрежно .плавание.
— Очаква се за настоящето; бюджетно упражнение прихо
дите от всички пристанища да надминат значително предви- дената в бюджета, сума от 20 милиона лева.
— При дирекцията на пристанищата е назначена комисия,
която да произведе изпити за капитани' на пароходите за
крайбрежно плавание на Бжлгарското Параходно Д-во..Изпи
тите щ е се лроизведажт вжв Варна.

Вътрешни новини

51

3. Мореплавание.
•

— С Царски уназ № 5 от 27 февруарий 1923 г, е утвжрден
закона „За разширение и подобрение JK. П. мрежа и построя
ване малки морски и дунавски пристанища и скели". •'»
Според тоя закон правителството се натоварва освен х
разширение на ж. п. мрежа:
1; Да построи малки пристанища или товарителни скели
в Месемврия, Лнхиало, Созопол, Кюпр.ия, Василико, Лгатопол и други пристанищни сжоржжения за морския бряг, и в
Орехово, Никопол, с. Вржф, Ново-село, Акчар, Остров, Цибжр,
Козлудуй, Бешлии, Янтра. с. Ряхово — по дунавския бряг.* 2) Да изучи и извжрши необходимите работи за довжршване, разширение и обзавеждане с всички нужднй сгради
и принадлежности на морските и дунавски пристанища i Варна
(Евксиноград), ,Бургаз, Рус%, Свищов, Сомозит,. Лом и Видин,
както и да набави нуждния за тази цел плавателен инвентар.
. За постигане на целите ще се използуват: Определе
ния кредит от три милиарда, лева и временната и постоянна
трудова повинност на заинтересованите общини.
Предимство се дава на тия постройки, за които заитересуваните общини са заявили, че са готови да подпомогнат
безвжзмезно с работа или някои доставки.
— С Царски указ № 2 от 12 февруарий 1923 год. е уИжрден закона „За службата по поджржане и подобрение
плаеателността по Дунава".
'
• ..
Тая служба: 1) ще поджржа плаеателността по Дунава
в границите на Болгария.
2) Ще прилага правилника за плаването и плавателния
надзор по Дунава и закона за полицията на крайбрежията
и пристанищата от 1899 год.
3) Ще изучва леглото на Дунава и укрепява бреговете му.
4) Ща набави и поджржа нуждния за целта; плавателен
и строителен инвентар.
5) Ще урежда Дунавската превозна служба с помощта
на сжбственни плавателни сждозе.
6) Ща урежда понтонната служба вжв всички големи и
малки Дунавски пристанища и .".
7) Ще урежда пристанищни работилници за поправка
и поджржане сждовете на строителния инвентар, превозната
и понтонната служби.
С този закон се поставя начало на нова не проявена до
сега дейност, която ни обещава едно сигурно закрепване на
Дунава и отстояване на икономическите ни интереси там.
— От обнародваните в Джржавен вестник баланси на „Цар
ското бжлгарско, параходно акционерно дружество „Дунав" в *
София се вижда, ча дружеството е работило с един капитал
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от 4,000,000 лв.; остатжк на невнесенйя капитал 2,400,000 лв.;
инвентар -от- плавателни,'сждове — 899.589 лв. За.Л918 г.
д-вото е имало 189,131 лв. загуби;' за 1919.год. зйгубите са
били 175,043 лв; за 1920 г. те са били 227,526 лв.; а за 1921
год.; д-вото е имало 28,176 лв. печалба.
— От годишната равносметка за 1922. год. на Бжлгарското
каботажно безименно акционерно д-ство — Бургаз, се вижда,
че дружеството има капитал 1,000,000 лв.;:от тях 562,446. лв
са вложени в плавателен парк. Прихода от експлоатацията
на плавателните сждове с 3,715 лв. Загуби за изтеклата го
дила — 312,615 лв.
— От.5; юний до 12. септеиврий 1922 год. корабите на миночйетачното отделение от морската полиция са работили по
почистване минните заграждания в4Бургазския залив. Най-сжщёствёната част от работата, еизвжршена от пет моторни
лодки. Общо взето почистено е едно пространство от 15 квад
ратни морски мили.; остава да се почистят за през настжпващето
лято още 3.5 кв. м. мили. Прочистен е прохода между' острова

Почистване на минните заграждания в Бургазекия задив.

Св. Иван (Мегало-Низи) и гр. Созопол; цялата северна по
ловина на-,Бургазския залив (кжм Анхиало) и линията между
Анхиало и селото] Св. Никола. -По тоя начин пжтищата
за
крайбрежните параходи стават сжвжршенно чисти,: а именно:

Почистване на минните заграждания в Бургазския залив.

пжтя Варна—Янхиало—Бургаз; Бургаз—Созоцол-Василико
и лнхиало—Созопол. Останалите неочистени мини лежат край
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пжтя Бургаз — Цариград, на една миля северно от острова
Св. Иван и четири мили юго-източно от Лнхиало.
На мястото дето е чистено, са били хвжрлени през
1914—1916 г. всичко 90 мини (на неочистеното място още—70).
От тях са били намерени и извадени 11 мини, т. е. в про
должение на повече от шест години са могли-да се.-запазят
под'водата 12.2%,. което е твжрде много като се знае, че
мините се дават от фабриката с гаранция за две години.
Освен тия 11 мини, намерени са още 18^— скжсани и изхвър
лени по крайбрежието; те сжщо така са били разоржжени,
а някои от тях взривани. При работата не е имало никакжв
нещастен случай.

4. Разни.
— Солната реколта миналата 1922 година до*стигана .около
20,000,000 кгр., от които 15 милиона кгр. се падат на Лнхиалските солници и 5 милиони кгр. на Лтанаскйойското блато,
отдадено на концесия «а една чужда компания и експлоати
рано за пржв пжт от войната насам. . По-миналата година
(1921) производството на морската сол беше изключително
благоприятно по-причина на големите суши и достигна само
за Лнхиалското езеро на 25,000,000 кгр. Годишно у нас се
консумира около 60,000,000
кгр. сол. За бжрзото развитие на
нашето солопроизводство4 извжнредно много пречи неуреди
цата в транспорта. Пренебрегвайки кж'сия и ефтин морски пжт
само по причина на липса на плавателни сждове, тжрговците
са принудени да превозват морската сол от Лнхиало до Бур
газ с коли или каруци, което от своя страна много поскжпва
солта. Освен; това, недовжршено е свжрзванието на Лнхиало
и Бургаз с теснолинейна железница, а тая_постройка макар
че не би разрешила вжпроса за транспорта на солта, все
пак доста би облекчила днешното несносто положение. Тяс
ната линия между Лнхиало и близката каменна кариера е
свжршена през миналото лято; сжщо така е завжршена по
стройката-на. тясната линия между Бургаз и каменовжглената
мина на брега на морето между Бургаз и Лнхиало. Двете
линии, макар и да ги дели едно незначитело пространство от
около 5 километра, не еж още свжрзани.
—" Обявен ё закона, сконто се одобряват решенията на ме
ждународната организация на труда, взети на конференцията
в Генуа през 1920 год., а именно препоръчванията относно:
а), ограничаването на рабогното време в риболовната индус
трия; б) ограничаването на работното време вжв вжтрешното
корабоплавание; в) сжздавине национално законодателство на
моряците и, г) осугуряване на моряците против безработица.
R сжщо така конвенциите относно: а) допустимата минимална
вжзраст на децата, които постжпват на морска служба; б)
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обезщетение за. безработица в случай на загуби от корабо
крушения и в) настаняване на моряците. Първата конвенция
влиза в сила от 1 юний 1922 год., а останалите от 1 юлий
1923. год.
— Прихода на Варненската община от студените морски бани
през 1920 год. е бил 141,960 лв.,,през 1921 год.—137,220 лв,
и през 1922 год.—285,182 лв.; като се извадят всички напра
вени през последната година разходи за баните, чистия при
ход от тях вжзлиза на 163,457 лв. По бюджето-проекта на
общината за 1922-23 год. се предвиждат за ремонт на студе
ните морски бани 150,000 лв., а за постройка на топли морски
бани—700,000 лв.
— Според едно обявление на Варненското пристанищно уп
равление, напечатано в брой 288 от Джржавен вестник,, по
канват се стопаните или заинтересованите на следните пара
ходи, потжнали вжв водите на бжлгарското черноморско край
брежие, а имено:.
1. Парахода „Шйраз", под персийско знаме, потжнал
вжв Варненския залив;
2. Яхтата „Колхида", от руския военнен транспорт, потжнала при нос Кара-Бурун;
3. Контр-миионосеца QT турския военен флот, потжнал
при сжщия нос;"
4. „Мопанг", под италианско знаме, потжтнал при остров
„Св. Иван";
5. Парахода „Сите де Спарта", под французско знаме,
изгорял и потжнал в Бургазското пристанище;
6. Влекача „Омирос", заседнал вжрху подводната скала
при остров „Св. Кирик";
7. Ветрохода „Никола Бошняк", потжнал при нос Емине;
8. Шлепа „Томрук", изхвжрлен при Василико;
9. Шлепа „Самое", потжнал западно от остров „Св. Лнанастасия" и
10. Шлепа род гржцко знаме, потжнал в Сезополския
залив.
(
В срок от три месеца, считан от 24 март т. г. п.а пристжпят ,кжм изваждането на потжналите кораби и изчистят
морското джно, иначе това ще се извжрши от пристани
щното управление" и разноските в случая ще с& покрият от
продажбата на корабите и товарите им, сжгласно чл! 26 от
закона за полицията на крайбрежията и пристанищата.
— За италиянски морски военен аташе в София е наз
начен капитан Федерико Кастракани, като постоянното му
седалище е Букурещ.
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Ills. Вжншни морски новини.
— Североамериканските „Сжединени Щати са прекратили намаляванието на своите морски вжоржжения понеже Фринция
и Италия още не '"са.ратифицирали Вашингтонската конфе
ренция. Италия щела да стори това след като Франция ра
тифицира тая спогодба.
Предстояще е внасянето в парламента • от страна на
французскою правителство проекта за ратифицирането на
тая конвенция.
— Вжв военния флот на Сжёдинените Щати се правят опити
с установяването на корабите катапултй за отхажрлянето и
отлитането на. водохвжрчила (хидроплани). Новите кржстосвачи тип „Омаха" ще имат по две катапулти. Всеки линеен
кораб ще има по четири водохвжрчила: 2 боеви, 1 за арти
лерийско наблюдение и 1 за хвжрляне самодвижни мини или
бомби. Освен линейните кораби и кржстосвачите, ще бждаг
снабдени с водохвжрчила и водачите на миноносните отряди.
Общо взето вжоржжението на флота с водохвжрчила за те
кущата бюджетна година достига 213 водохвжрчила; за което
се предвиждат 17 милиона долара. •:
'•••'-•
— Световният тонаж преди войната е достигнал 43-5 ми
лиона бруто R. Т., а.в 1921 година, е достигнал кржгло 60
милиона R. Т. Особенно е усилен строежа на кораби в Гер
мания, чийто тжргрвски флот, както е известно, по силата на
мирния договор е разпределен между сжюзниците. От при
мирието до началото на 1922 год. в Германия са построени
кржгло 280 парахода с 1,5 мил. R. Т. Само през 1921 год. в '
Германия са построени 509,064 Br. R. Т. (с около 11,000 т.
по-вече отколкото през 1913 г.). През сжщата 1921 год. в
Англия й нейните колонии са построени 1,7 мил. тона, в Аме
рика 1,01 милиона, в Холандия'232,000 тона, в Япония 221,000,
в Франция 210,000 Br, R. Т. и в Дания 135,802 Br. R. Т..
— Вдпрени големите обезщетения, които германското прави
телство е изплатило на немските параходни дружества • за
отнетите им от сжглашението параходи, всички дружества.
за да. усилят строежа на нови кораби са прибегналй до
увеличение на своя капитал, чрез пущането на'нови акции;
така осем от/най-големите параходни компании, които са
имали общо 598 милиона марки "капитал са го увеличили
през 1921 год. на 1578 мши марки (общо за осемтях ком
пании). "
— Започнато е престрояването на двете германски военни
пристанища Кил и Фленсбург, сжгласно мирния договор, в
свободни пристанища.
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— Новият английски гигант „Мавритания" е достигнал напоследжк световния^ рекорд на скорост през океана: разстоя
нието между Ню-Йорк и Шербург — 3194 морски мили е
проплувал за .5 дена и 8*2 часа, йоето прави 25*92 вжзела
скорост. Вярва се, че тоя рекорд ще бжде надминат от довжршения напоследжк и предаден на англичаните германски
гигант „Бисмарк",, който ^в английския флот ще • плава под
името „Мажектик".
-г- В Америка се проектира образуванието на едно голямо
параходно дружаство с един капитал от 30 милиона долара;
дружеството щяло да построи два кораба, движени с електро
двигатели. Всеки от тия кораби ще има обща вместимост по
70,000 R. Т. и щё бжде джлжг 300 метра. Правителството
щяло да подкрепи финансово предприятието.
— В министерството на тжрговията' в Чехословашко се об^
мисля вжпроса за образуване Чехско морско параходно дру*
жество. В дружеството щели да влязат и английски капита
листи — корабопритежатели.
— Слшетското правителство е отпуснало 50 милиона златни
рубли за военния флот; кредита ще се употреби главно за
ремонт на военните кораби.
— Продадените от съветското правителство стари бронирани
Кржстосвачи „Лдмирал Макаров" и „Баян" на Германия са
пристигнали на 4 септемврий 1922 г. в Щетин.
— В Америка се правят опити с нов тип "самодвижна мини
—- самоуправляваща се мина. При пробните стрелби of
водохвжрчила срещу линейния кораб „Арканзас", движащсе с 17 мили,.скорост и по зигзагообразни курсове, От 17
мини изстреляни, на разстояние 2300 метра, попаднали са в
целта 9 мини.
— Едно холандско дружество . е докарало за обспужвание
корабоплаванието по Дунава моторни влекачи. На пжрво
време са пуснати в движение, два влекача по 650 тона, "всеки
,с. по два мотора, развиващи по 300 конски сиЛи. В скоро
време ще трябва да бждат пуснати в движение и останалите
влекачи, намиращи се за сега в постройка," С тия нови, вле
качи пжтя между Регенсбург—Гюргево ще се взема за 11
дена, а тоя между Виёна—Гюргевсг за б дена.
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132, София, 1922 г.).
Б.
Балканска, В. ученичка.— „Един детски морски санаториум". (Сп.
Младежки червен кржет, год. I, кн. 3, София 1922, ст. 42—44).
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lin, 1922 (Verl. Klasing & Co.). ч
Germanischer Lloyd, Internat. Register. Berlin 1922.
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Дренски, Пенчо. — „Балканската пжстжрва у нас". (Б. Т., год. XV.
ч
ч
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. v Schmidt & Co).
Й.
Иванов, С., зап. лейтенант. — „Сведения на старите писатели за
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60

Морска библиотека
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Murken, D-r Er. — „Die grossen transatlantischen Linienreederei —
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