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Печатница „Войников".
1322. г.
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Борбата за обединението- на бжлтарското племе е неми
нуемо евжрвана сже стремежа му кжм здраво заейдане на
бреговете на воре, откждето сношенията G вжншния GBHT
са независими от чужди фактори.

Морето не разделя континентите, не разделя народите, а на
опаки свярзва ги, сближава ги и то толкова повече, колкото
са по напреднали в културно отношение.
ъж

т

Загубени са, тия* народи, които дочакват сжбитията
економически и културно неподготвени, защото не
принципа на националността, а принципа на жизне
способността ще бжде .решителния фактор в бждащите стжлкновения. Не великите империи, а великите
економисти и култура ще бждат двигатели на чове
чеството,, както са били и до сега — и не притежатели
те на богатства, а владетелите на пжтищата кжм тях
ще гарантират свободата на народите. '-
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В. Каракостов
Комендант на параход s/s .Варна".

Задачите на Бжлгарския народен
морски сговор.

Идеята за сжздаване и в Бжлгария „Морски сжюз", по
образеца на сжществуващите такива вжв всички морски страни не е нова. Опити за реализиране на тази идея са пра
вени много пжти и под различни форми. Правени са опити
за основаване „Морско периодично списание"; на няколко
пжти вжв Варна и Бургас е туряно начало на тжй нарече
ните „яхт-клубове" — морски спортни дружества — за
мисляно е основаването на „Морска лига" и т. н., но без
успех, защото слабата заинтересованост на бжл'гарина и не
говото голямо недоверие кжм морето е убивало всяко-доб
ро начинание.
След балканската война, която ни откри нови морета
с нови хоризонти, като че ли очите ни се поотвориха и в
нас проблесна сжзнанието, че ние сме пренебрегнали сжвсем „онова", от кждето може да дойде нашето обновление
и благосжстояние — морето и неговите богати крайбрежия.
Веднага изниква фонда „Отец Паисий" за постройка на на
роден крейсер под сжщото име — идея родена далеч от
морето — в сжрцето на Бжлгария, в нейната стара столица
Тжрново, което трябваше да бжде залога за нейния успех:
комитетите почнаха бжрже да никнат и средствата на фонда
да се увеличават. Роди се веднага след това втори фонд —
- в днешната наша столица — за постройка на миноносец
„Кирил и Методий". В пжрвия случай идеята излезе от же
лезничарите, а втория — от Софийските общинари и св.
Синод. До като вжв вжтрешността на Бжлгария сжбираха
средства за засилване военния ни флот, Варненската мла
деж се групирва около неколцина морски офицери и туря
основата на спортния .Морски легион", който не закжснеде

прояви своята дейност на пжрвия голям морски праздник
през 1915 год. устроен от бившия ни военен флот. Работеше
се трескаво и като че ли правият пжт кжм морските ши
рини беше налучен. Идеята за засилване! и развиване мор
ското дело и у нас почна бжрзо да печели привжрженици
и да се налага в нашия живот. Но започна се голямата
общо европейска война и на всичко се тури точка. Народа
беше ангажиран с отбраната на страната и пропагандира
нето на „Морската идея" наново почна да заглжхва за да се
вжзроди днес при нови, може би по-благоприятни условия,
Настана погрома. Ударжт бе тежжк. Малкия ни военен флот
бе унищожен, но затова пжк, останалият ни тжрговски флот,
колкото и незначителен и да е той, вджхна нови надежди
за вжзраждане на заглжхналите идеи. Малцината наши ос
танали морски офицери, водени и вджхновявани от чувство
то на национализиране нашето морско крайбрежие и сжздавание на нови средства и пжтища кжм обновление мор
ското дело — замислюват да вжзродят идеята за „Морски
сжюз" и поставиха началото на сжществующия вече „Бжлгарски народен морски сговор". Големи и тежки са задачите,
С които се е нагжрбил сговора, затова всички без разлика
трябва да му се.притекат на помощ! „Задачата не е от час
тен характер, не е джржавна нито политическа, а задача на
целият народ и за нейното разрешаване е.нуждно участие
то на всички. Не е важно дали те са край морето, край Дут
нава или в недрата и сжрцето на балкана", — казва един
от основателите на Сговора, и е много прав. Тук трябва да
се притекат на помощ и джржава и обществом училище и
печат и всеки сжзнателен бжлгарин. В това отношение за
слугата и работата на всички моряци е да хвжрлят семето,
което с помоща на целият народ ще отглеждат до като то
поникне и даде своят богат плод от който ще се ползуват
всички. Нека вземем пример от по-напредналите в морското
дело народи, кждето движението за опознавание морето е
неювите богатства сжществува отдавна и е оформено в
организации, чиято работа е дала и дава ценни резултати
за напреджка и благосжстоянието на тия народи. Такива
организации сжществуват не само в чисто морските джржави, каквито са Англия, Италия, Гжрция, но и в тия които
са повече континентални. До преди войната в Италия, кж
дето най-кжсно се е почнало това движение, а основана
„Морска лига" (Lega Navalle) броеше 50,000 члена. В Фран
ция морската организация имаше 100,000 члена, в Англия
тя брои 500,000; числото на членовете на Германската „Flo*
ttenverein" бете достигнало колосалната цифра 1,000,000! И
само, благодарение на тази мощна организация, на която се
опираше и джржавната и политика, Германия можа да стане
първостепенна морска джржава, чийто огромен и модерен

тжрговски флот one сигурна стжпка завладяваше всички мо
рета и океани, а военния й флот поиска да оспори тради
ционното владичество над моретата на Англия
Благодарение на сжщата тая организация до войната,
Русия можа да се сдобие с известния неин търговско вое
нен „доброволчески флот", който в мирно време служеше
за чисто тжрговски цели, а вжв време на война, ставаше
спомагателен на военния флот.
Тези морски организации или морски сжюзи навсякжде
подпомагани от държавата, водят усилена и широка дей
ност за популязиране и упознаване на морето от целият
народ, като му показват пжтищата по които трябва да вжрви за да се достигне желаната цел. — Те използуват в тази
си работа всички средства с които разполагаме днес: мор
ски екскурзии, кинематографически представления, морски
праздници и тжржества наред с повсеместно четене беседи
и най-пжлно използване на печата. Тая пропаганда се води
в парламента, в училището, вжв фабриката, в казармата, в
семейството и ако щете даже и на улицата! Рекламата и
тука не отказва за тази цел своята помощ Тая пропаганда
не избира ежеловията и класовете, тя се шири както в найвисшето общество, така и в най-затжнтената колиба. Но това
не е още всичко. Не е достатжчно само да се запознае на
рода с морето, той трябва да се сближи с него, да го обик
не и се сроди с него, защото само по този начин ще може
той да използва неговите големи и неизчерпаеми богатства.
И тука пак трябва да доде на помощ джржавата, тжрговския капитал и работната ржка, които ще реализират идея
та, защото най-доброто и сигурно средство за оежществяване всяка идея е реалното благо, което морето обещава
да ни вжрне стократно.
Имайки пред сибе си направеното от по-напредналите
в морско отношение народи, на нас не остава нищо друго,
освен да се заловим з*а работа, понеже този е най-правият
пжт който ще ни изведе на желания край.
Но нека се запознаем по отблизо с целите, които пре
следва нашият Морски сговор и видим какви начини е из
брал за постигането им. Той се стреми:
1) Да пробуди, привие, поджржа и пропагандира у
народа познания и любов кжм морето вжв всичките им прояви
и форми".
2) „Да еждействува за усилване и развитие на народ
ното мореплаване, морските промисли и опомняне на бре
говете ни".
С малко думи нам се посочва огромната област в която
ще трябва да се действува. Да се действува така, че в скоро
време и ние да имаме едно голямо — смело и предприем
чиво бжлгарско морячество, чрез което ще можем да под-
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джржаме вржзки с всички близки и далечни културни стра
ни. Морячеството, чрез което най-лесно ще разнасяме и ние
нашата култура, колкото ,'и малка да е тя. Морячеството,
което ще отвикне българина да гледа на морето като на
плашило, ще го сближи с него, ще го упознае и без страх
ще се впусне по неговия шир за да носи на отечеството си
ценни богатства от всичките краища на света. Морячеството
чрез което ний ще излезем от черупкята си и се приобщим
кжм международния живот. И най-сетне, морячеството, което
ще разнася далеко бжлгарското име и ще развява нар.одното ни знаме. Нека вземем за пример сжседката си Гжрция,
чиито моряци са ни изместили даже из родното ни море.
Но не е само морячеството, в което трябва да се ргра*
ничим. Тук се намира широко поле за работа и за бжлгар*
ските учени: историка, географа, стенографа, естествоизпи
тателя, математика, астронома и т. н. — Много тжмни стра
ници от нашата история ще намерят своето осветление от
кжм морето. По нашето крайбрежие сжществуват много ис
торически легенди, които чакат своята научна разработка;
почти всяко име от нашето крайбрежие крие в себе си по
една загадка, всяко заселище по един паметник. Много ра
бота трябва за да можем да дадем точно описание на на
шите брегове, които ние познаваме много по-слабо, откол
кото който и да е друг вжн от нашата черупка. Веднжж
това постигнато, погледа ни сам ще се бржкне вжв водата,
като по сухо ще тржгнем отгоре, ще полазим джното и заприбираме сладкото от горчивата вода.
Любовта кжм морето и неговите брегове не трябва да е
чужда за нашите писатели, поети, художници и музиканти—
вджхновители на народа. .
Не веднжж са вжзпявани нашите планини, гори и до
лини, хжлмове и равнини, но смело казвам, никой още не се
е опитал да вжзпее красотата на единственното ни море:
неговите волни стихии, тихите му летни нощи осветявани от
изгряващата луна, усмивката и любезността на погледката
и отражението, пжтя й вжрху гжделичканата от вятжра вода,
или светящите му с фосфорно-сребриста светлина, през тжмните предесенни нощни простори. Где е поетичното? Где е
красивото ?
В осамотената ли овчарска кошара, в издигналия се
кжм небето вжрх, в игривото ли Стадо, в село ли, в града
ли или в клокочещото ручейче? Не е лк то най-мило, найнежно, най-забавително? Нали там едно дете може да пре
кара в най-приятна забава? Нали там песента на млада де
войка се допява от сладкото клокочене на „Божиите сжлзи"?
Да, там при ручейчето, при водата! ft вгжването на синйозелената морска мантия, плискането на вечно подвижните

вжлни, вечната усмивка и младост на старото море какво
са? Далеч е от вжзможността перото ми да го опише.
Златната ни младеж, която ежегодно отива на покло
нение пред хубостите на природата по недостжпните вжрхове на Рила, Родопите и Балкана, трябва да отдели време
да надникне и запознае морските скрити джлбини, които ще
открият у нея нови наслади, нови желания и стремления за
нов живот. И Спорта който напоспеджк у нас се засилва по
всичките му клонове трябва да доведем и до морето. Нек
се научим да обичаме и морския спорт, който има много
преимущества пред останалите. Той преди всичко е свобо
ден от душната атмосфера на юнашките и танцувални са
лони, далеч е от прашните колодруми и шосета. Морския
гребен спорт затяга и най-малките мускулчета на тялото;
платноходния пжк и моторния спорт сграждат у ' спортиста
най-ценните качества на един характер, воля, смелост, ежобразителност, ловкост, внимание, тжрпение и пр., като му
дават в сжщото време да изпита онези силни осещания,
които на брега е невозможно да изпита: Влизайки в тихото
пристанище след борба с вжлните, моряка се чувства побе
дител, наложил се на природата. След втория, третия пжт •—
той вече се надсмива на морската стихия: люлка са за него
вжлните, — сладка приспиваща песен — грозният им вой.
Той е твжрд, той е кален - - душата му е гранитна.
Сжщевременно по-сл&бите и болнави — ще намерят
край нашето „Черно-море" не по-малко приятни и ценни по
своите, лечебни свойства, курорти отколкото другите у нас.
Тук лекарите имат думата, нек не оставят народа ни втжмнина.
Нашият «Народен морски сговор* ще се стреми найусилено да развие народното ни мореходство, което е от найголямо стопанско значение и. кждето най-добре ще се ви
дят на практика приложени идеите които той пропагандира.
Сжздаденото у> нас преди 27 години едничко Параходно дру
жество освен че е недостатжчно да отговаря на нуждите на
страната, но по една или друга причина, които в послед
ствие Морския Сговор, ще се помжчи да проучи и премахне,
ежвсем не е оправдало до сега надеждите, които му са се
вжзлагалй. Разяснени веднаж причините, които са спжвали
неговото развитие, ще се премахне и сжмнението за прогре
са и на новите такива, които ще се сжздадат в последствие.
Веднжж вжпроса поставен като „вжпрос народен", който
засяга целият ни народ, то и самият той трябва да се по
грижи и намери цяр за своите болки. Морският Сговор в
случая ще укаже своето ценно еждействие на всички, които
желаят да видят и Бжлгария да изпраща и посреща своите
кораби по далечни страни за да й носят все по-нови и поценни сведения за вжнкашния свят и богатствата произходящи от него. Сговора, трябва да получи от самото Пара-
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ходно Д-во, от българското тжрговско сжслнвие, тжрговскоиндустриалните камари, от самите производители, които из
насят своите производства из Бжлгария, от правителството
и от самия народ най-усилена подкрепа. В свржзка на всички
вжпроси, които ще се повдигнат в случая; ще изникнат още
маса други вжпроси от економичен и стопанствен характер:
Вжпроса за нашите пристанища, техното целосжобразно раз
витие и използване; железнопжтния трафи"к, линиите които
водят кжм тях; арсенали, работилници, докове и др.
Когато говорим за параходство, нека да не забравяме
и плаването по Дунава — този голям естествен -пжт кжм
средня Бвропа, който е сжвжршенно забравен от нас, като
всички ргромни облаги сме оставили да използват изключи
телно чужди за нас хора.
И друга една трудна задача си е поставил Бжлгарския
народен морски сговор: тая за развитие на всички морски
промисли като риболовството по Дунава, -Черно море, бла
тата и езерата. С този вжпрос наред ще дойдат и вжпросите за рибната тжрговия, индустрия и законодателство. Ще
се повдигнат вжпроси за научни изследвания, както вжрху
анатомията на разните видове риби, тжй и .техния бит, развжждане и ловидба. В това направление вече е турена
основа с откриването на пжрвата риболовна школа вжв
Варна и от риболовното отделение при Министерството на
земледелието. Сжщо така ще се разискват и изследват найприложимите за нас модерни средства и уреди за най-ефи
касна и доходна ловидба, като не се забравя, че за всичко
това Сговора ще чака подкрепата отгоре, знаейки че готов
ността за £ждействие от страна на правителството е найпрактичния и лек пжт.
Важен клон от тия морски промисли е производството
на солта, което тая година, благодарение на сушата е дало
много задоволителни резултати.
<
Без да се впускам повече да изброявам всичко което
може морето да ни даде, нек спомена още и за друга една
зададена от Сговора цел — тая, за опомването на нашите
брегове, или по-право да се развие сжзнанието у всички,
които заселяват нашете крайбрежие, че те никога не са би
ле други, освен бжлгари и че и бжлгарина е способен да
разбере, обикне и използува морето си.
Макар че Сговора си е задал, и току що поменатата
цел това сжвсем не трябва да се тжлкува като шовинизжм,
а напротив — цел, която ще улесни в последствие всички
в задружната работа за която Сговора ратува.
Сжнародници, нека не оставяме днешната работа за утре!
s/s Варна, ноември 1921 г.

янхйллсна
ЕЗ£Р7

1

Зап. Лейтенант
HBRHOB CRBA.

ДНХИЯЛСКО ЕЗЕРО.

В началото на месец Лвгуст 1921 година, придружа
вайки Г-н Професор Д-р Стоянов в предприетото му дирене
на лечебна кал .в прибрежните ни Черноморски езера, ми
се удаде случай да изуча Ннхиалското езеро и да направя
някои изследвания в него и прибрежните Янхиалски Черно
морски води, като в сжщото време можах да се запозная на
мястото с условията на Лнхиалското солопроизводство, които
искам да споделя с читателите на Морска библиотека. Това
ще ни даде едно реално понятие за една част от богатст
вото на морските ни води, което почти с нищожен труд се
преобгжща на крупна сума налични пари.
ПОЛОЖЕНИЕ И PR3На север от града Днхиало, който е
МЕРИ HR ЕЗЕРОТО, разположен на едно малко полуостровче в северната част на Бургаския за
лив, се простира успоредно с морския бряг соленото г\нхиалско езеро. То има слабо с/крповидна форма с изпжкналата
си част кжм сушата, а вдлжбнатата кжм морето. Източната
(вдлжбната) част на езерото вжрви паралелно с извивката
на морския бряг и е отделена от морето само с една низка
пясжчна ивица, която достига на широчина от 100 до 200
метра. Почти на средата си -езерото се дели на две части:
северна — по-тясна и еднообразна и южна — по-широка и
нарязана. В североизточния край на езерото се влива един
незначителен приток. Езерото е джлго по меридиана, който
почти сжвпада с надлжжната му ос, 7 километра. Широ
чината в северната част на езерото е 600 метра, а в юж
ната му част тя се колебае от 1200 — 1800 метра. По запад
ния бряг на северната половина от езерото расте камжш,
зад който на запад и юго-запад се простират прочутите анхиалски лозя, на мястото на античния град Янхиало. Днхиал-

ските солници са разположени по южния и северо-западния
бряг на езерото. Повжрхността на Лнхиалското езеро не над
минава 7 кв. километра.
ДЖПБОЧИНИ И ДЖ- , Езерото изобщо е плитко Направените
НО HR ЕЗЕРОТО.
3 промера*), един по надлжжната му
ос (1.VIII921 г.) и два — напречно на
нея (2.VIH.921 г.), дадоха следните резултати: При промера
по надлжжната ос, който бе започнат на около 400 метра
от южния бряг на езерото, тжй като лодката не можеше да
се приближи по-близко до брега, се измериха следните джлбочини: 50 см., 55 см., 60 см., 70 см., 80 см., 85 см., 90 см.
(кжм средата на южната част на езерото), след което джлбочината намалява на 85 см., 80 см. 75 см. и на ново почва
да се увеличава на 80 см. 90 см. (кжм началото на север
ната част на езерото), като по-нататжк пак се намалява на
80 см., 70 см., 65 см, 5'1 см., (на 800 метра от северния бряг
на езерото, кждето спре промера). Пжрвият напречен про
мер — в южната половина на езерото, се започна на около
400 метра от западния бряг, почти срещу монастиря и даде
следните данни: 50 см., 70 см., 90 см., 1 метжр (най-голямата
измерена джлбочина, намираща се кжм средата на линията
на измерванията), 90 см., 80 см., 1 метжр, 70 см., и 50 см., на
50 метра от източния бряг на езерото. Вторият напречен про
мер — в северната част на., южната половина от езерото, се
започна на около 300 метра от западния бряг и даде след
ните джлбочини: 50 см., 55 см. (на проджлжително разтояние), 60 см., 65 см., 70 см., 75 см4 (най-голямата джлбочина
по тази линия, на мястото на пресичането й с надлжжния
промер), после което джлбочината бжрзо намалява на 70 см.,
60 см. и 50 см, на 10—15 метра от източния бряг на езерото.
От тези данни, особенно като се вгледаме в техното
разположение по приложения план на езерото, става ясно,
че Лнхиалското езеро е по джлбоко кжм източния си край,
че западния му бряг се спуща по-полегато, а източният—постржмно под водата и че най-голямата му джлбочина се на
мира в югоизточната част на езерото. Те сжщо ни подсказ
ват, че среднята му джлбочина е около 70 см. При това,
трябва да се вземе предвид, че през време на изследването
на езерото (1 и 2.VIII.1921 г.), благодарение на сухото лято и
големите горещини, нивото на езерото бе спаднало, според
показанията на Анхиалските жители, на около 80 см. до.-1
метр и че, следователно, измерените джлбочини са най-мал
ките. Янхиалци казваха, че много отдавна езерото не е спа
днало тжй низко. Според това, може да се заключи, че при
*) Виж приложения план на Янхиалското езеро с нанесените му
джлбочини.

обикновенното ниво на езерото, среднята му джлбочина
трябва да е 1'5 метра, най-голямата му джлбочина 2 метра,
а средното му кубическо сжджржание — около 10 милиона
кубически метра.
Джното на Анхиалското езеро е покрито с черна, като
катран тиня, която на пипане е мазна, реже се като кисело
мляко и издава неприятна миризма на сероводород. Тинята
извадена на вжздуха приема тжмно-зелен цвят, а после —
сиво-кафяв; като се остави да изсжхнетя се чупи. Произхода
й е растителен, животински и минерален. Това е то лечеб
ната кал, която Г-н Професор Д-р Стоянов тжрсеше и която
има свойства сходни с тия на Текир-гйолската и Балчишката
лечебна кал. Тази тиня покрива джното на Анхиалското езе
ро с нееднаква дебелина от 20 до 50 и повече см-, като в
юго-източния край на езерото пласта е най-дебел и от подобро качество, като лечебна кал. Само в средата на юж
ната част от езерото, джното е пясжчно, с малки примеси
от тази тиня (Виж плана на Анхиалското езеро). На места
тинята е примесена с пясжк и чакжл. Под горния тиняст
пласт на джното на езерото, следва друг по-дебел и по-плжтен, сиво-синкаво-зелен, глинесто-хумест пласт. Той е богат
с хумести сжединения; на пипане е мазен и лепкав; на места
той е сжвжршенно чист — там кждето и черната, тиня е
чиста (в юго-източната част на езерото), а на други — е
примесен с пясжк, черупки от миди и чакжл. Дебелината му
на някои места достига до 1 метр. Изглежда, че анхиалската
тиня е богата с иод и йодни сжединения По джното на езе
рото е опасно да се ходи, тжй като човек може да потжне
в тинята сжвжршенно.
СОЛЕНОСТ HR
E3EPHRTR ВОДП.

Водата на Анхиалското езеро е мносолена. От един килограм'вода взета
от езерото на 2.VII1.1921 г , след като се
изпари, се получи 77 грама сол. Това ще рече, че солеността
на Янхиалското езеро в тоя момент е била 77%о> когато найголямата соленост на прибрежните ни черноморски води не
е повече от 18.5%-. а солеността на Текир-гйолското езеро—
едно от най-солените езера по западния бряг на Черното
море, е 55%о- Анхиалското езеро се явява, като най-соленото
Черно-морско езеро по западния бряг на Черното море, кое
то му дава големи преимущества за добиване на морска сол
от водите му. В това отношение то е оценено и използвано
още от джлбока древност. Трябва да се отбележи при това,
че обикновенната морска сол има солено-горчив вкус, а тая,
добита от водите на Анхиалското езеро, по вкуса си се при
ближава кжм каменната сол.
Причината за голямата соленост на водата от Анхиал
ското езеро се крие наверно в подпочвенните солни залежи
го
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или минерални води, които вероятно извират някжде в дж,ното му, както и в плиткостта му и окржжающата го пя
сжчна повжрхност, които способствуват за по-бжрзото на
гряване и изпарение на водите му, от колкото тия на мо
рето. Мнението на някои, че Лнхиалското езеро се питае с
вода от морето, която се просмуква през пясжчната ивица,
която го дели от него. не изглежда да е правдоподобно, още
повече, че по тази пясжчна ивица, според Братя Шкорпилови, се срещат кладенци с сладка вода. Независимо от това,
ако езерото и. морето биха имали подземно сжобщение, то
водата на езерото в никой случай не би могла да има 4—5
пжти по-голяма соленост Според мене, постоянното количество
на водите на Анхиалското езеро се поджржа: от атмосфер«ите осаджци, от незначителните притоци — дерениа и главно
от извиращите някжде в джното му минерални води, както и
постоянно полямата му соленост се поджржа от споменатите
минерални води и вероятно от близките някжде солни залежи.
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ТЁМПЕРЯТУРН, ЦВЯТ
Температурата на водата на ЯнхиИ ПР03РНЧН0СТ HR .алското езеро изобщо през лятото е
E3EPHRTR ВОДН.
по-голяма от тази на морето, а през
зимата се наблюдава обратното явле
ние — езерната вода е по-студена от морската. Причината
за това е сравнително малката площад на езерото и плитсостта на басейна, свойството на окржжающата го пясжчна
повжрхност бжрзо да се нагрява от лжчите на слжнцето и
бжрзо да изтива, както и свойството на водата бавно да се
нагрява и бавно да изпуща топлината си. Направените на
блюдения вжрху температурата на вжздуха и водата в езе
рото и морето на 2.VHI.921 год. дадоха следните разултати:
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От горната таблица, като се вгледаме внимателно в
нея, се вижда ясно, че над езерото и вжв водата му е имало
по-голяма температура, от колкото морето.

Цвета на езерната вода обикнбвенно е мжтен—чаен.
Благодарение на множеството ниши оргнизми, водорасли и
плаващи постоянно минерални частици, прозрачността на во
дата му е много малка. Само при много тихо време —
безветрие (обикновенно сутрин) и при ясно небе, плиткото
джно на езерото се вижда ясно, как е обрасло с водорасли,
когато прозрачността на морската вода през двата дена на
наблюдението беше повече от 6 метра. ФЙУгШИФЛОРЯ
Нг\ ЕЗЕРОТО.

Фауната на Анхиалското езеро е извжнредно бедна. Като изключим нишите орга
низми, които имат тук добри условия за
развитието си и се срещат в голямо количество, единстве
ните представители на фауната са малките няколко милитерови червени рачета {Branchipus Salinus или Artemia Salina).
Тези рачета се размножават много в езерото и често пжти
са причина за червеникавия вид на водата му; те сжщите
са причина за розовия цвят на извадената от солниците сол,
която в последствие побелява, след като постои известно
време на вжздуха и слжнцето и рачетата измрат. Самото
раче прилича на малжк рак, с джлга опашка w плува мно
го живо. Голямата соленост на езерната вода пречи на жи
вота на вишите организми. Хвжрленита риба или жаба в
езерото умира веднага. С заловения планктон от езерото
попаднаха и няколко мржтви рибки—попчета, на джлжина
около '2 см. Анхиалчани разказваха, че през пролетта, кога?
то нивото на езерото е високо и чрез юго-западния си край
протича понякога кжм морето и се сжединява с него, т о о т
морето в езерото навлизала малка илария, която в езерото
се угоява, ставала много вкусна и през лятото я ловели. В
езерото аз не можах да срещна такава. По повжрхността
на езерото и над брега, летят неимоверно голямо количет
ство малки мушички, които като се насжберат и накацат вжрху водата, правят повжрхността й черна. Флората на Лнхиалското езеро, в противоположност на фауната, е много бо
гата, макар да не е толкова разновидна. Водораслите, които
се срещат тук, намират много добри условия за развитието
си. От тях най-разпространени са три вида: Gtadophorj cristallina
Mormiscia specwsu и Rhizoclinum riparirum. Вжв всеки случай
пжрвата — Clodophora Cristallina (жабуняк), която прилича на
тжнка зелена трева, сжставена от джлги и тжнки влакна,
като косми, но с. разклонения, е най-изобилната. Тази. водорасла, взета в ржка и изцедена от водата, с която е напоена,
прави впечатление на парче памук измокрен и изцеден*).
Водораслите покриват почти цяпотоджно на езерото и
повечето се провличат до повжрхността му, вследствие на
*) Д-р Пар. Ив. Стоянов. — Калолечението в Бжлгария и Балчик
ката тузла. Варна 1911 год. Стр. 24.

-

14 •-.'

което лодката се движи много трудно из езерото. На места
водораслите са се набрали на повърхността на езерото вжв
вид на миниатюрни саргасови морета, кждето ако попадне
лодката с полям труд би могла да се измжкне из този ла
биринт от влакна. Това грамадно количество водорасли, след
като измре и почне да гние на джното на езерото, служи
като главна сжставна част за образуването на поменатата
вече лечебна кал — черна миризлива тиня. Според Г-н Про
фесор Д-р Стоянов, достатжчно е една година време от измирането на водораслите за да изгният и се преобжрнат на
млада лечебна кал;> кждето все още могат да се проследят
влакната на водораслите. Като други фактори за образува
нето на лечебната кал следват, организмите на измрелите
рачета (Branchipus Salimts), мушиците и микроорганизмите,
които споменах вече.
По пясжчните брегове на езерото, а най-вече по юго
западния му бряг — между езерото и солниците при града
вирее едно голямо червеникаво растение Sahola Sodii, Salsola
kalii,, c дребни месести листа и солено содов вкус, които се
ядат, като салата. Пролетно време Анхиалчани го берат и
правят от него вкусна салата, без да има нужда да я солят.
ПРОИЗХОД HR
Пжрвоначално Анхиалското. езеро е било
ЕЗЕРОТО.
морски залив, който отпосле се е отделил
от морето чрез натрупване на пясжчната
ивица, както е случая с Девненското и Бургаските езера*).
Образуването на Анхиалското езеро, ако не е едно от найстарите по целия западен черноморски бряг, то вжв всеки слу
чай изглежда, че е предшествувало образуването на Девнен
ското, Атанаскйойското, Ваякйойското и Мандренското езера.
Пясжка, който отделя Анхиалското езеро от морето на
места' е чер, а на други — примесен с обикновен^пясжк. По
това трябва да се предположи, че тук наблизо има желез
на или манганова руда, отломените и разрушени продукти
на която, сжставляват черния пясжк**). Това обстоятелство
спомага още повече зе силното изпарение на езерната вода,
тжй като известно е, че черният пясжк се нагрява много посилно от обикновенния. Измерената температура на този пя
сжк на 2.VIII.921 год. кжм 10V2 часа сутринта бе 48° С
Народното предание говори, че на мястото на Анхиалското езеро сжществувал някога еврейски град, който потжнал и на негово място се появило езерото. Според Братя
'.*) Виж .Блатата при Бургас" издание на Бург. Тжрг. Инд. Камара;
Бургас, 1912 год., стр. 12—15 (произхождение на блатата).
**) По-точни сведения, както за произхода на черния пясжк, тжй
И,за солеността на водата на езерото и сжстава им, не мога да дам тук,
понеже взетите проби не са още анализирани. Вжв всеки случай присжтствието не разрушена железна руда в пясжка можах да установя по
средством обикновен магнит.
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Шкорпилови произхода на това предание трябва да се тжрси в развалините на Античния град Анхиало (Улпия-Анхиалеон),
който се намира на западния бряг на езерото на мястото на Анхиалските лозя, наречени „Палеокастро" т. е. стара крепост.
ПН^ИНПСКИ
СОЛНИЦИ.

Както поменах вече, анхиалските солници
са разположени по южния и юго-западния
бряг на езерото, като тия, между южния бряг
на езерото и града Анхиало са най-големите и най-добрите.
Солниците представляват от себе си заградени правожгжлници с колчета и джски, в които по особен канал се пуща
вода от Анхиалското езеро. И без това богатата сжс сол ёзерна вода от летната топлина и особеността на местото
бжрзо се изпарява, разтЕора се конденсира и след няколко
разбжрквания, солта бжрзо кристализира. Кристализираната
сол, която често пжти има светло-розов или желтеникав цвет,
поради присжтствието на малките червени рачета или други
примеси, се изважда и натрупва от страни на солниците на
купове, от кждето се изнася за продан. Често пжти, за да
добият по-добро качество, натрупаната на купове сол хвжрлят още веднжж в солниците, кждето се разтваря, криста
лизира на ново и след като я извадят тя има вече чисто
снежно-бел цвят и се цени по-високо, като.доброкачественна.
Но за това, разбира се, се изисква и повече време. Полу
чаването на солта от Анхиалските солници, макар че то
още е на примитивни начала, е доста доходно и дава на
анхиалчани един голем приход. Средно годишно там се про
извежда от 10—20 милиона килограма морска сол.
Ако добиването на солта би се поставило на по-модер
ни начала, главно, като се цементират солниците, като се
направи подслон на добитата сол и се предпазят по-сигурно
солниците от заливането им с морската вода, то годишното
производство би се значително увеличило и качеството по
добрило.
Последното е от голямо значение за доброто реноме
на анхиалската сол, което, да си признаем, за сега тя не
притежава, благодарение на това, че анхиалските производители-солари, малко се грижат за доброто й качество, а се
стараят да добият само големо количество,. мислейки
че то е, което ще им дал.е големи печалби, без да подози
рат даже, че доброто име на солта е, което ще ги обогати
повече. Анхиалските солници са частни, но джржавата за
бранява на чиновниците, кйито са най-просветения елемент
в града да имат свои солници, както биха имали едно лозе,
един бостан или една нива Това не само, че не ё в инте
реса на народното стопанство и на идеята за предаване на
черноморските ни брегове по бжлгарски вид, а е против
тях, вследствие на което аз мисля, че джржавата не трябва да
забранява това, а напротив—трябва усилено да го поощрява.
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Тази година, до началото на месец Август, бяха изва-*
дили от Янхиалските солници 16 милиона килограма морска
сол и се надяват до края на сезона да я увеличат до 20 милиона
килограма*). Това. ще рече, че в това малко хубаво морско
градче, почти без никакжв труд ще влезат тази есен (1921
год.) около 20 милиона лева от сол, ако. се сметне солта по
1-,'л'ев килограма. Казвам, без труд, защото действително солопроизводството изисква нищожен труд в сравнение с го
лемите приходи, които дава. Една солница — един правожгжлник от 80—100 кв. метра, дава средно годишно около
2-т-ЗООО кгр. сол, а има разходи по поджржането й не по
вече от 150—200 лева. При това един човек е в состояние
да гледа и да се грижи за добивандто на сол от няколко
солници едновременно. От тука излиза, че една солница
може. да донесе на стопанина й най-малко чиста годишна
печалба, средно около 2,500 лева, без да е вложил почти
никакжв труд и никакжв капитал, ft v един стопанин може
отлично сам да добива сол от 5—6 солници едновременно
и да си изкарва най-малко около 14,000 лева годишен доход.
Драги сжотечественници,. ето един добжр поминжк, с
който ако се заемете ще обогатите себе си и страната ниекономически, а с това и без да щете ще спомогнете за заселяването на хубавите ни Черноморски брегове сжс сжзнателен 'бжлгарски елемент, което е от голямо значение за
бждащето сжществуване на Бжлгария с правото да прите
жава черно-морската граница и припадающето й се море —
един от големите източници за благосжстоянието на роди
ната ни. Бжлгария има нужда от морска сол. Това количество,
коетр досега се е произвеждало и се произвежда е недостаза нуждите на страната и ний сме принудени да внасяме
от вжнка всяка година почти двойно по-голямо коли
чество морска сол от това, което добиваме у нас Среднйо
годишно ний внасяме 40 милиона кгр. морска сол. Солопроизводството в Анхиало може да се увеличи, защото площад
за солници не липсва — почтн целия западен бряг на езе
рото може да се преобжрне на такива, а и водата на езе
рото е достатжчна за да може да се получава от нея го
дишно още 20—40 милиона килограма сол, без да бжде това
в тяжест на езерото. Грубите изчисления показват, че вжв
водата на Янхиалското езеро се сжджржа най-малко около
400 милиона килограма сол. От това количество, като се
вземе през сезона 40—60 милиона килограма сол, то през
останалото време на годината ще може лесно да се вжзтанови наново от подземните източници. Бжлгари, не обога*) По сведенията на Бургаската Тжрговско-Индустриална Камара,
количеството на добита сол от Янхиалското езеро за 1921 год. е 25 ми
лиона килограма. Виж: .Известия на Бургаската Тжрговско-Индустриална
Камара*, брой № 38 стр. 4, от 1921 год.
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тяваите чуждите джржави, а обогатете себе си и Бжлгария,
като увеличите производството на солта в количество, -което
да задоволи напжлно нуждите на страната ни!
Единственния неприятел на солопроизводството, това
са честите джждове, а по некога— много на редко — и
морските бури. Предвид на това, че песжчната ивица, която
отделя източната част на южните Анхиалски солници от мо
рето, е доста тесна и низка, то при много силни морски ве
трове и бури, морската вода залива песжчната ивица и понекога прелива в солниците и езерото, а тжй като тя -е 5
пжти по-малко солена, вреди, на солопроиаводството, проджлжавайки процедурата по кристализирането на солта с
недели. Такова преливане на морето в езерото и солниците
е станало например в 1891 година, когато при една силна
морска буря, езерото и морето се соединили, а входа за
града Анхиало бил залян с вода. За предпазване от това
нежелателно нахлуване на морската вода още от турско
време са предприети ред изкуственни сжоржжения, които
с течение на времето от действието на морските вжлни са
се разваляли, а опитната ржка на анхиалчани наново ги е
възстановявала- Сега се предприема модерно укрепяване на
брега между морето и Анхиалските солници. За тази цел е
образуван фонд «Анхиалски солници", кждето всеки солопроизводител внася ежегодно 16% от брутното си годишно
производство*).
От Лнхиалското езеро се е добивала сол още от от
давнашни времена и още от тогава са известни Анхиалските
солници. Нам остава само да ги модернизираме малко, както
споменах вече и да улесним превоза на солта както по су
хо тжй и по .море, за да проджлжим и увеличим старата из
вестност на Анхиалските солници.
За последното е необходимо да се построи една тесно*
линейка, която да опасва добре всичките солници и да се
свжршва при пристанището, а самото пристанище да се по
добри. Не ще и дума, че изнасянето на солта требва да ста
ва само по море, който пренос несжмнено ще бжде много
по-евтин. Солта, предназначена за вжтрешността на южна
Бжлгария, ще требва да се складира в Бургаското приста
нище, а тая за северна Бжлгария — вжв Варненското.
Независимо от споменатото богатство на Анхиало —
Анхиалските солници — Анхиалчани притежават и отлични
лозя, които им дават годишен доход, който по някога се
приближава кжм тоя на солта, макар за неговото получава
не да влагат по-големи капитали и работа. През 1921 го
дина се предполагаше да влязат в това богато морско градче
'*) През 1921 г. Анхиалските солопроизводители са дали за целта 4 ми
лиона килограма сол. която без акциза струва 4 милиона лева. (бед. н Ай)
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и #т вйнд «коло 20 милиона лева! Не е ли жалко, че и до
сега джржаватв * оставила едно такова богато градче, кое
то принася голем дял за да подобри економическото поло
жение на страната, далеч от железнопжтна мрежа и не
се е погрижила да направи пристанището му по-леснодостжпно, удобно и напжлно надеждно,- за което не се изис
кват много големи средства ? Пжрвото ако не е много необ
ходимо на Анхиало, то второто — пристанището — е много
необходимо и от много големо значение за него. Ако джржавата разбираше добре стопано-економическите си интереси,
требваше отдавна да отпустне една сума от няколко милио
на лева, за подобрение на пристанището, която след някол
ко само години ще се покрие от доходите, които то щеше
да дава. Примери и опит за това имаме — Бургаското и
Варненското пристанища. Не е кжсно и сега, но трябва да се
побжрза, защото всеки пропустнат дене загуба за джржавата.
Сжобразявайки се с местноста, богатството и производителноста на Анхиало, тук е най-изгодното место за
построяване на:
1) Морски санаториум за лекуване на болни посред
ством морелечение и калолечение.
2) Фабрика за сода, която на местото ще използува
морската сол, като главен продукт за добиването на содата.
А требва да се забележи, че и от сода имаме нужда защо
то я внасяме от странство, когато бихме могли ний да из
насяме такава в Ррмжния и Турция.
3) Фабрика за тергя, която ще използва безвжзмездно
изхвжргящите се всяка година в големо количество от анхиалчани —пращини. А тергята има осигурен износ в Япо
ния, кждето се консумира много и се тжрси, тжй като япон
ците си замесват хляба с нея.
Варна, 22 декември 1921 г.

Пароходното риболовство в
Янглия.
Развитието на риболовството има двойно значение за
всеки народ, който граничи с морето. От една страна то
способства за сжздаването на смели моряци, от които главно
се^комплектуза флота, тжрговски и военен, а от друга — то,
несжмнено, двва добра печалба и средства за живеене на жи
телите от крайбрежието. Обаче то требва да бжде урегу
лирано, тжй като хйщннческата ловитба близо до бреговете
способства за унищожение на рибата. На запад това отдав
на е разбрано и там риболовството е поставено на строго
научни начала. Открити са риболовни школи и от време на
време се вземат запретителни мерки, с цел да се опази ри
бата в крайбрежните води; риболовците, естественно, са при
нудени да тжрсят своя лов на големите джлбочини, посте
пенно отдалечавайки се от брега.
Вследттвие на това, на всекжде се образуват огромни
рибарски пароходни флотилии, които донасят големи печал
би за собственниците си.
До колко вредно може да бжде упражняваното в близ
ките до брега води риболовство с големи сжвременни мрежи,
свидетелствува Г. Бенар, председател на океанографического
дружество за Гасконския залив. Той, между другото, пише,
че плитководието де Порто, на 12 мили от португалския
брег, в течение на два риболовни сезона, за две години е
било сжвжршенно очистено от живущата там риба султан
ка. Сжщото се е случило и край бреговете на Шотландия,
но там веднага са били взети строги ограничителни мерки,
забраняващи на рибарите да ловят риба с големите мрежи
(fhlm) близо до брега, благодарение на което, изчезналите.
за известно време от там треска (мерлан) и калкан, отново
са, се появили.
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Но какво собственно представлява тая „страшна мре*
жа" (chalut)? В сжщност това е уред, изнамерен още в древноста,
но благодарение на растящата потребност от риба, усжвжршенствуван, което, от своя страна след изтребване рибата
по крайбрежната, е довело риболовството в открито море.
/
Тия мрежи, особенно в' последните 30—40 години, са
били твжрде усжвжршенствувани и уголемени и са позво
лявали залавяне на рибата на значително големи джлбочини.
Представете си една огромна коническа торба, чийто
горен отвор, подджржан разкрит с помоща на обржч, при
лича на грамадна зееща уста. Това е съвременната мре
жа (chalut). ^
Най-често употребяваната днес мрежа с плочки, бива
с големо отверстие и лесно се управлява. На нея, кжм гор
ния край на торбата, са прикрепени здрави плочки от твжрдо джрво, за които пжк са притегнати две нееднакви же
лезни лапи свжрзани всека от тях с по едно вжже, чиито
свободни краища се сжбират на кжрмата на риболовния
кораб. Чрез тия вжжета се влачи и целата мрежа. Когато
кораба е на ход и следователно вжжетата се обтягат, а мре
жата бива повлечена, плочките се разделят и подджржат
устата отворена; през така отворената уста на мрежата се
поглжща всичката срещната риба.
Chalut е джлга до 40 метра и широка при отверстието
си,25—30
метра; тежи 90—120 килограма и струваЗОО—360
лева.1) Плочките, имащи форма на уджлжени правожгжлници,
имат височина около 1*25 м. и джлжина до 2 .метра; всич
ките тежат 300—350 кгр. Такива мрежи с плочки, влачени
сжс здрави вжжета, най-често телени, — за изджрпванието
си изискват устройството на парни рудани (барабани, около
които се навива изтегляното вжже.)
Chalut се спуска вжв водата или с помоща на два стра
нични, закрепени на кораба, пжрта или пжк непосредственно.
След като мрежата се провлече достатжчно и вече из
глежда напжлнена, тя* се изтегля с помоща на телените вж-'
жета и рудана на кораба, кждето сжщо така се прибира и
джното й, за да не остава рибата вжв водата или тинята.
След това се развжрзва вжзела, с който е бил завжрзан
края на торбата и рибата се изсипва на пода на кораба.
Веднага тя бива сортирана и' очистена.
Рибата се запазва в лед или пжк с голема скорост на
тжй наречените ловджийски кораби, се' отнася в пристани
щата, гдето част от нея се запазва в рибни басейни,
) С-втнята е писана в 1908 год. и всички цифри и данни се отна«ят вяй той 1^вие»
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Употреблението на такива именно мрежи се. забранява
близко до бреговете, гдето рибата хвърля хайвера си, макар
. че треба да се. спомене, некой породи се разплодяват само
в открито море. Но благодарение на запознаванието с оке?
анографията и на международните съглашения, скоро ще
се съзнае-нуждата, да се запазват и тия места на.ловнтбакато се третират като крайбрежни.
Риболовните школи, предупреждавайки моряците за
опасноста; която грози потомството им от безразборните
опустошения на рибните запаси, най-добре се борят с това
зло: риболовците съзнават, че като изтощават чрез ловитба дълбочините на близките край брега места, те създават
положение, при което лишават за в бъдаще сами себе си
от насъщния хлеб. Това съзнаване на опасноста, може би
означава много по-вече, отколкото всички ограничителни за
кони. От друга страна, практическото изучване нв дълбочините, опиращо се на изследванията на учените, е показало
на риболовците, че рибарския кораб требва да следва -риба*
та, т. е. да „пътешествува заедно с нея". И действително,
предвидливите корабопритежатели пременяват заедно с го
дишното време, местото на рибния лов и породата на под
лежащата за ловитба риба, като по тоя начин дават въз
можност на дълбочините да бъдат отново попълвани от пе
риодическите рибни преселения, въпреки работата на мре
жите. Освен това винаги остават пространства, съвършени©
неексплоатирани, които биха могли да бъдат използувани,
когато останалите почиват. Ако се говори за риболовен флот, требва да се отиде ш
Англия за да се изучат приетите там способи и енергия.
Човек неволно се убеждава в прекрасната организация
на риболовството от англичаните, когато посещава техните
образцови пристанища, каквито са: Гримсби, Абердин, Хул,
Лондон, Ярмут и др. Особенно забележителни . са първите
две, всяко от които си имас воите достоинства. Естественно е,
че не се чувствува недостатък и у другите пристанища, кои
то се наброяват до 150 я които изпращат много риба в го
лемите центрове. .'
<
Но винаги практичните англичани са разбирали, че
всека разхвърленост е вредна, че рибната търговия изисква
специални продукти, специално построени и снабдени прис
танища, специални кейове, специални способи и те много умело са съсредоточили вниманието си на неколко града с
по-благоприятно местоположение и по-добре устроени по от.
ношение превоза.
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И ето резултатите: от риболовство през 1906 и 1907
година, английските пристанища са изпратили 1 на различни
те пазари всичко около 12 милиона квинтала ) риба, шот
ландските пристанища — около 8 милиона, а ирландските
само 100 хиляди, което общо за Великобритания съставлява
по-вече от 20 милиона квинтала Това представлява ценност
почти на 300 милиона франка (по днешния курс на българ
ските пари 10 милиарда лева. 5. на пр.)
За да си състави човек точно понятие за употребява
ните от англичаните способи, достатъчно е да изучи тия
способи в двете най-забележителни пристанища Гримсби и
Абердин, на източния бряг — първия на Англия и втория
на Шотландия.
Гримсби е най-важен риболовен център на всички бри
тански острови. Неговите 70 хиляди жители живеят почти
изключително от риболовството и свързаните с него про
мисли. За това и там може да се види единствения в света,
поне по числото на корабите, риболовен флот.
В 1907 година там са се наброявали до 535 парни ко
раби (Chalutiers) и 442 ветроходни, — без да се сметат неколкото стотин малки корабчета и лодки; всичко това общо
взето представлява 25000 тона вместимост. За целия този
риболовен флот* благодарение на машините са достатжчни
само 8000 моряци. Естественно, не требва да се миел», че вси
чки тия кораби и лодки могат да се видят едновременно
събрани в пристанището на Гримсби, не тук често се сре
щат стотина от риболовните пароходи —: „Chalutiers", което
е достатъчно за да се обясни интензивния живот на това
пристанище.
За да се разбере колко интересни и живописни са те
зи големи риболовни убежища, требва да се знае какво пред
ставлява самото риболовство.,
.'••.•• По-големата част от корабите на Гримсби, Хул и Абер
дин ходят да ловят риба на яDogger -biwk," — плоска и пя
съчна плитковина дълга 500 и широка 30 километра и дъл
бока от 14 до 60 метра, там се лови главно треската (бакалара) и херинга (селдата). Това место на рибния лов лежи
между английския бряг на запад, крайбрежието на Ютлан
дия 'Дания) на изток и Шлезвиг (Германия) на юг То е по
лучило името си от холандския тип риболовен кораб — le
'dogger'или'dogr; това е малък, по рано ветроходен кораб, с
добри мореходни качества от 100—200 тона водоизмещение
чийто хамбар е устроен така. чё да се залазва рибата жй, ва. Но английските риболовци отиват и много по-дапеч чак
до самото Балтийско море — на дълбочини 100—200 метра,
на северо-запад и свверо-исток от Шотландските острови —
*) Квяггал — английска черва за тядает, равна на 45 36 юлеграяа. (й. на пр.)
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на джлбочини до 200 метра, кжм Исландските брегове на
100—200 метрови джлбочини и най-сетне кжм Французките
Испански и Португалски брегове на Атлантическия океан.
дето джлбочините достигат сжщо тжй 100—200 метра.
". Успехите на науката са дали вжзможност аа риболов
ните пароходи при помоща на охладителните способи да
достигат почти сжщите резултати, както и при водните
хранилища за жива риба; но тия способи са се указали още
по-практични: леда- не само позволява пренасянието рибата
на големи разстояния, но дава вжзможност и да се има винаги пресна вода за запазване рибата жива.
*
Гримсби, собственно, не представлява от себе си напжлно благоприятно убежище: неговото крайбрежие е пжлно с
песжчни и тинести плитковини, но тия неудобства са отстра
нени с устройството на неколко входа. На вжлнолома на
пристанището е построен висок фар вжв вид на красива
кула, напомняща средневековна часовна кула; издигайки се,
като че ли на височината на величествен стржмен бряг. той
отдалеч осветява риболовците, намиращи се на пжт. Осо
бенно удивително тук е забележителната практичност на ан
гличаните: те винаги започват с удовлетворение нуждата на
времето. > В Гримсби, обаче, нема великолепни кейове, но има ня
колко входа кжм разните вжтрешни басейни, кждето железо-пжтните влакове доставят вжглища за риболовните кора
би и кждето специални приспособления разтоварват тия вж
глища по цели вагони наведнжж; тук и там се виждат здра
ви джрвени мостове, дето от едната страна риболовните ко
раби разтоварват своята риба, а от другата — в най-прости
навеси са изложени продуктите, които те желаят да продшдат от тжржището; навсекжде железни пжтища за преми
наването на специални влакове, предназначени за пренася
нето на преснета морска риба.
Любопитно зрелище представлява от себе си пристани- '
щето в момента на отплуването на корабите за Dogger bank
или за Исландия. Време на приливна вжлна. Северното море
едва се вжлнува; то е тихо с бледно млечен цвят. В масата
риболовни кораби стоящи надлжж по кея, притиснати един
кжм друг, с носа кжм брега, за да заемат по-малко място,
изведнжж се започва движение; няколко кораба се отделят,
изтеглят се назад и в това време, когато новопристигналите
кораби, свжршили разтоварването на своята риба, заемат
освободените места, те влизат в канала и бжрэат'кжм откри-
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тото- море; други вжршат сжщото след тех; понякога
два
или* три се намират почти едновременно в Шлюза1), един от
тех се плжзва напред и всички излизат в тжнка линия; ето
те се разпржсват по залива, отивайки в едно направление
и скоро по сивите вжлни на Северното море се виждат само
едни петна, които.изчезват и се погяжщат в безкрайостта...
Но ето ни в сжрцето на гранитния град, в Ябердин.
От най-скромната кжщица до най богатото жилище, от ма
газина на кея до градския дом, всичко е изцело гранит, из
ключенията са много малко. От всички тия здания, най-об
ширното и най-разкошното — това е новото здание на
университета.
%
. Лбердин се гордее сжс своите улици и требва да се
признае, че те са действително великолепни Но най-забеле
жителното в Ябердин —това е неговото пристанище и риб
ния пазар.
Както и в Гримсби, тук ще видите стотици риболовни
пароходи. И каква чудна организация при разтоварването
и на> тжржището.
Предназначения за тая цел навес е джлж!* 800 и широк
40 метра. Навсекжде поряджк и образцова чистота.
Рибата е поставена в ред на циментирания под, поедрата като напр. треската, лежи отделно, по 5 парчета на
участжк, другата — на купчини и в санджци, подравнени
в линия.
В 5 часа сутринта пазаря е отворен": стоката малко помалко покрива пода- В 8 часа се почва .наддаването и про
дажбата; любопитните сноват насам и нататжк. навсекжде
се чува шум на работниците, които придружават круп
ните купувачи. >
Последната цена се произнася с извжнредна бжрзина,
купувачите опустошават санджците за да се уверят в качест
вото на' рибата; сложена в средата и на джното.
Тжрга е бжрзо завжршен. Купувачите или техните до
верители, веднага залепват на санджците. или даже направо
вжрху некоя голема,риба етикети с името на собственика.
С преминаването на комисаря стоката се вдига и'изнася:
част от нея се отделя за запазване, а друга за изпращане
или-незабавна^ продажба в града.
Мжчно- е да си представи човек по-добре организирана
тжрговскаг операция» и при това с безукоризнена чистота,—
което има голямо значение, за продукти от тоя род.
*) Шлюз — особен затварящ се вход в пристанището, през който
се влиза или излиза от. по-високия- уровен на водата в пристанището.
кжи<по-нисния на морето или обратно. Б. на Г)Р-
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Дохода, койта оолучават риболовците от пароходите, на*
пжлно оправдава всички-разходи по постройката и подджржането на тжржището.
За пржв пжт риболовните пароходи са влезли в упот
ребление в Англия в 1878 година, а в 1896 година та» вече
се е наброявало по-вече от 680 от тоя нов тип кораби- у—
риболовци.
За сега те значително надминават числото 1000. Найсилните-са предназначени за Немското (Северно) море; тех
ния? корпус е- винаги от железо или стомана, достатжчно
здрав за да изджржа на всички морски нёзгоди, те са джлги от 25 до 40 метра, широки до 7 метра, газят 3 метра и
имат машини от 300—350 конски сили, тия кораби струват
от 100—150,000 франка.
Риболовните кораби от последния образец имаг на- левата и десна страна ржкави и джнери сжс скрипци, необхо
дими при. ловитбата на рибата посредством мрежи с плоч
ки и пжртове.
Тези кораби, както се каза и по-rope, отиват на Dogger
hank, в Исландия н на северо-запад от Шотландия, в Ирлан
дските пространства. За техния лов може да се сжстави по
нятие по една цифра: 250 парохода през течение на 1906
год. са разтоварили само в пристанището на Абердин риба
на стойност 23,949950 франка.
.
Службата на кораба се носи от екипаж в следния сжстав: един капитан или корабник, хазяина, четирма рибари в
собствения смисжл на думата, един механик и едии кжрмчия.
Естествено, че при стойност на кораба до 150,000 франка и
при годишен доход най-малко 100,000 лева, при такжв ма
лочислен екипаж, печалбата от работата е доста голяма.
Всичката уловена риба, с изключение на нейните дро
бове и вжтрешности, които остават като собственост на еки
пажа се продават на тжрг.
Като се спаднат разходите за комисарите — оцените-ли, тия по запазването на рибата, за леДа и вжглищата,
чистата печалба се дели между хазяина на кораба, остана
лия екипаж и рибарите. •
При стоене в пристанището, вжзнаграждението е
по-малкоЗа обезпечавание участвуващите в риболовството лица
са организирани особенни застрахователни дружества. Тук
всичко е предвидено. Тжй напр, „Взаимно-застрахователното
Дружество на риболовците от корабите на пристанището
Абердин" дава помощ при нещастни случаи не само на вдо
виците и сираците, а и На самите риболовци, които внасят
като премия 10 стотинки от дневното си вжзнаграждение.
Администрацията служи без вжзмездно. Исканията за не
щастни случаи, требва да се направят в пжрвите 48 часа от
пристигането на кораба в пристанището. Размера на помощ-
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та е различен и достига до 500 франка в случай на смжрт,
последвала при изпжлнение служебните длъжности на.ко
раба; за частична инвалидност — в половин размер и помалко.
В Гримсби организацията е по-друга и не толкова ще
дра, но все пак напжлно удовлетворителна. В течение на пжрвите шест месеца, които следват по
дир смжрта на риболовеца, неговата вдовица получава 9
франка и 35 стотинки седмично с прибавка за всяко нейно
дете по 3 франка и "10 стотинки След това помощта в про
должение на две години се намалява.
•'•••"
Освен това дават се и пенсии, чийто размери се изменяват в зависимост от вноските. Тия пенсии са малки от 3
франка и 75 стотинки в седмицата, но те постепенно се уве
личават заедно с увеличенията на вноските.
Не са забравени тжй слицо и нравствените грижи — в
пристанището има свещеник, готов всякога да даде своята
духовна помощ на моряците.
Превел от руски Л. С

Кирил Аристов.

Три дни с миноносец Лржзки.
ДЕН П Ж Р В И .
Днес, 14 февруарий 1918 г., разхождайки се из край
брежната градина в Бургаз, узнах от един морски офицер,
че миноносец Држзки бил в пристанището; вжзложено му
било да провери, дали русите не са поставили мини по мор
ския пжт от Созопол до Резово, на новата турска граница.
Издействувах си тутакси разрешение от началника на укре
пения пункт, да взема участие в тоя опасен поход, и преди
един часа, когато миноносецжт требваше да замине, аз бех
на борда.
Држзки е една малка, но могжша морска единица. Сто
манената му броня не му пречи да лети като чайка над во
дите. Машините му са сипни и в сжщото време крайно де
ликатна работа Те се движат с дестилирана вода. През сто
тина тжнки тржбици 1,500 килограма вода в три минути се
превржща на пара и пак на вода. Тоя миноносец е свжрзан
с най-слачните борби на бжлгарския народ. Историята на
бжлгарската флота почва, може да се каже, с негов подвиг.
Предният му кумин и сега носи една двойна дупка от'гра
ната, минала през него от лево на десно- Отвжтое куминжт
е, разбира се, закжрпен, но отвжн тая благородна рана е
запазена. Над изходното отвжрстиа е поставено бронзово от
личие, на което се чете: .Получена на 8 ноември 1912 год.
от 47 м./м. снаряд при атаката на турския крейсер Хамидие".
Вжрху единия от апаратите за хвжрляне мини е приковано
тоже бронзово отличие, на което пише: „На 8 ноември 1912
год. от тоя апарат е стрелял мичман Минков с мина N» 3893,
която удари турския крайсер Хамидие". Тоя герой мичман
Минков свърши своя млад живот при експедиция т^кмо като
тази, на която ние днес сме тржгналн. Той бил пратен в
края на ноември 1916 г. да чисти руски мини между Варна
и Балчик. Изпжлваики вжзложената му работа, той с някол
ко войника, бива хвжрлен вжв вжздуха от една мина.
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Точно в 1 часа Држзки се отдели от Бургазкия кей и се от
прави кжм изхода на залива. Раздадоха се отсечени команди:
— Десет надесно!
— Нула!
— Десет на лево!
— Петнайсет!
— Юг двайсет изток!
През февруари Черно-море обикновено бива много не
спокойно. Но тоя ден копринените му води бяха тжй гладки,
като в самото пристанище. Джлбоко синйо небе, пжлно сжс
слжнце, се хвжрляше в тяхното безпределно огледало, което
миноносецжт и придружаващите го три моторни лодки оста
вяха почупено зад себе си.
На борда всеки бе зает мжлком сжс своята служба. В
шума на машините и на разсичаната вода се чуваха само
твжрдите команди на капитана:
— Десет на лево!
— Тжй Држж!
— Юг 76!
—Бинокла да се даде! ,
— С една бжрзина тридесет и пет километра в час,
която превржщаше водата пред носа на миноносеца и при
кжрмилото в белоснежна пяна, ние, минавайки през нашите
минни заграждения, сё озовахме на открито море. На десно.
от нас синее остров Св. Анастасия сжс своя строен фар;
далеко в лево се е белнало Днхиало с развалините на ко
лосалната си мряморна черква Колкото повече се отдалеча
ваме, Бургаз, светнал на слжнцето, изглежда сякаш по-го
лям и по-хубав^
Ствжд Св. Анастасия се подава нос Монопетра. Там е
каменоломната; от която е построено бургазкото пристанище.
От камжните на Монопетра са издигнати и множеството
хубави сгради в Бургаз, които сжперничат с най-новите по
стройки нгг столицата. Ето и нос Атия. Моряците показват
там- на една изхвжрлека в пясжците руска мина, която тия
дни требва да: вжзпламенят. Морето изтласква откжснатите
мини 4 най-вече тука и край по-отвждния нос Св. Никола. Бур
газ в бурно време често чува детонации, прилични на из
стрели от голямо-калибжрни морски орждия. Нощем тЬ раздрусват кжщите и правят прозорците да звжнтят.
Далеко пред нас се показва Созопол сжс своите джсчени сгради, струпани така, като че се подигат една зад
друга* на пржсти да гледат морето. Най големият бжлгарски
остров в Черно-море, Мегалонизи, и по-малкия Св Иван при-;
тулят пристанището от ветровете. Благодарение на тия два
острова Созополският залив е найтдобрия от Бургаз до се
гашната ни турска граница, а чини ми се дори до самия
Цариград. Застигнатите от буря кораби по тия места само
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там могат да намерят прибежище. Наверно това е дало LM
името на града, понеже Созопол на бжлгарски значело спа
сение. В тоя залив през кримската война се криели сжюзните флоти на Англия, Франция и Турция.
— Юг 77 изток!
Лодките напущат миноносеца и в* строен ред се отпра
вят за Созопол. Натам отиваме и ние, забавяйки своя /ход.
Часжт е два и нещо след обед; денжт като че малко се е
помжтил и премрежил. На миноносеца днес повече не пред
стои никаква работа понеже онова, за което иде, требва да
бжде свжршено за един ден, като се смята да можетдо ве;
черта да се прибере пак назад в Созопол. Той ще остане
на котва тука и утре в тжмно ще потеглим надолу кжм тур
ската граница, да издирим и вжзпламеним мините, които би
се попаднали по морския пжт.
Заливжт е почернял От хиледи морски кокошки. Под
плашени от приближаващите се моторни лодки, те бягат на
всички страни и оставят лжчеобразни брезди тю водата. На
пристанището се виждат купчини хора. Приаигането на ми
ноносеца и лодкитече цяло сжбитие за местното население.
Островите остават в лево и ние хвжрляме котва на
стотина метра от сушата. В това време лодките са вече на
пристанището. В една от тях влезе офицер и тя потегли на
зад кжм миноносеца. Това е коменданта на града, който иде
да посети капитана. Раняван на няколко пжти, този герой
отбива и тука тежка повиност, бидейки и комендант на Со
зопол и началник на пограничната войскова част при Резово. Бледното му лице странно контрастира с мжжестве*
ния му открит поглед и енергичните му движения. Запоз
нахме се и се сприказахме. Останах приятно изненадан, че
излезохме сжграждани и сжмахленци.
Капитанжт дава своите разпореждания на екипажа и
напущаме миноносеца, отправяйки се с моторната лодка кжм
пристанището, дето все още чакаха групи любопитни. След
като вжрнахме визитата на коменданта, ние направихме ед
на разходка из градеца. Тесни, криви улички, ужасни калдаржми, вехти джрвени кжщи. Общият вид ми напомня мал
ките крайморски италиянски градчета. Разликата е тая, че
вместо от камжк, тука всички постройки отвжн са обковани
с джски; строено е не за векове, а от днес за утре. Кждето се спре погледжт, следи от занемареност, запустение, некаква ориенталска умора от живота. Това тжй малко хармонира с хубавото благосжстояние, на което, както уверяват, се
радвал тоя градец.
В лицата на хората, които срещаме, се чете покрай
любопитството една с мжка скривана под изкуствена скром
ност и почтителност неприязжн. Това са такива «елини",
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каквито са почти всички бжлгаоски гжрци: т. а. изгубени
не преди много поколения бжлгари. Учителите в града ми
разправиха .типични истории за тия ренегати, чийто деца се
га малко по-малко се вржщат кжм своя народ. Болшинство
то от по-вжзрастните созополци били преселници от бжлгарски села. В много клщи най-старите още знаели по-добре български, отколкото гръцки. Множество фамилни име
на най-добре свидетелствуват, от какжв произход *.а тия »едини". Тжга свива сжрцето като мисли човек, че джржавата ни не е имала до днес време да се погрижи за т«я хора
да бждат те вирнати кжм своето сжщинско отечество, а ги
оставя да живеят с враждебни кжм него чувства или наймалко с безучастие кжм еждбините му. Сжрбите на наше
место за един месец биха дали ержбека физиономия на гра
дове като Созопол. Защо ние, които сме тжй зли и безпощадни кжм своите — дори кжм най-висшите представители
на бжлгарския дух — да бждам спрямо чуждате най-толе
рантния народ на света? Та това не е толерантност, а биволодушие! Сякаш е свржх разбиранията ни елементарната
истина, че една от най-сигурните ни мерки за големите ка
чества на един народ е неговата асмилативна мощ.
Созопол и всички гнезда на гжрцизма в Болгария имат
все сжщото оржжие за запазване на своето неестествено
положение в тая страна: те са, с всяко правителство. Ето>
ви една от многото слаби страни на иначе отличния, но не
у дома си основен закон. За няколко депутатски мандата,
които най-враждебно настроените кжм джржавата чужди
•лементи < готовност дават на дирещите парламентарно бол
шинство правителства, ние всякога сме ги менажирали, ние
не сме с нищо еждеиствували за тяхното асимилиране. И
те благоденствуват и растат, дори повече от нас. Аз видях
по улиците на Созопол толкова много деца, колкото не мо
жете срещна надвечер нито в Юч-Бунар. А какви изпитани
от най-културните народи средства има, всичкото това на
селение да се превжрне на българско.в по-малко от две
десетилетия. Турнете напр. в такива градчета по една дру
жина най-жилави бжлгари, особно шопи и балканджии. На
станете вжв всяка по-заможна кжща по двама-трима бжлга реки войника. Само една рота в Созопол за десетина го
дини ще направи чудеса, може би по големи от чудесата
на просветата!
Минаваме край училището и излизаме, на вжрха на
полуостровчето, което се заема от Созопол. Там е морският
наблюдателен пункт, в който живеят няколко войника от
флотилията. Пред нас се открива необятност. От тука Бжлгария изглежда много по-голяма и по-могжща. На такива
места в земята ни трябва да живеят бжлгари и само бжл-
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гари. Няма нищо по-велико и по-възвишаваще духа от про»
стата черта на морския хоризонт. На морския бряг умът не
е зает с дребнавости; тука и на най-примитивната душа се
приобщават големите въпроси на битието и благороднейшата от страстите: страстта към скритите зад далечините неща.
Прибуленото с тънки равни облаци небе взе да потъм
нява. Ние пресякохме пак градеца и излезохме на шийката
на полуострова. Това низко место някога е било прокопано
и морето, което се синее от двете страни, се е съединявало
с канал, правейки от Созопол остров. Над канала е имало
подвижен мост, който нощем се е дигал. Сега по тия пясъ
ци надвечер се «разхождат созополци и созополки.
•it 'и. Увлечен в разговор с учителите, кои го, работили от де
сетина години в тоза селище на заблудени ренегати, има
ше какво да разказват, аз не усетих как притъмня. Почна
да ръми и трябваше да се върнем на борда. В пристанище
то, между две изправени надлъж рибарски лодки, бе на
кладен буен огън, около който беха насядали неколцина от
нашите моряци. Това са стражите, които ще бдят през ця
лата нощ. Приближихме към тях и се слрехме в непроница
емата тъма зад една от изправените лодки. Те не се препираха, не се заяждаха, не се ругаеха, както обикновено
правят нашите хора, щом се олберат неколцина наедно, а
си приказваха като най-добри приятели. Не е ли и това ве
ликата сила на далечните хоризонти, които свързват хора
та по-здраво дори от афинйтета на кръвта?
Когато се качихме в лодката, над водите бе тъй тъм
но, че миноносецът не се виждаше нито като призрак.
Чак като го доближихме, той изведнаж израстна пред ньс
В кают-компания бе топло и светло. Помощникът на
капитана нави грамофона и в закътаното моряшко гнездо
се раздаде гласът на Карузо, който пееше прочутата ария
ОТ mtvscaton
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След вечерята капитанът и началникът на миночистачната рота пригодиха своите съобщения до управлението
на флота във Варна и безжицната станция на миноносеца
заработи. А към'10 и половина часа ние приехме берлин
ския бюлетин, предаван на Османие в Цариград, и узнахме
ония новини, които софиянци ще четат по вестниците на
другия ден. Ние се приготвихме за спане чак след като в 1
ч. и 4? м. биде приет по радиотелиграфа и парижкият бю
летин.
_^
ДЕН ВТОРИ.
На 15 февруари миноносецът бе готов за път преди
първата руменина на зората. Когато, излязох на покрива от
осветената вътрешност на парохода, над водите още беше
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нощ. Не се виждаха ни островите, ни града. Бе студено.
Загжнат в своя вжлчи кожух, аз потропвах, приятно възбу
ден от новите обстоятелства, всред които се намирах. И други
пжт сжм посрещал зората над .море, но то бе тжй отдавна,
в 1чоите най-ранни младини, когато бех студент по морепла
ване-в Триест.
. Бреговете на залива, силуетжт на града и тжмната гра
мада на двата острова почнаха да се открояват в едва побелелото небе. На парохода се раздаде команда:
— Веригата да се прибере! Петнайсет ка вода да остане!
*До краката ми на пода се отвори една светла дупка
и от нея се подаде стар моряк. На миноносеца настана трес
кава работа. Котвата биде изтеглена и дадена бе -команда
за тржгване Моторните лодки се извиха една подир друга
в голем полукржг около островите. Облаци диви кокошки
пржхнаха подплашени. Повечето кривваха -в страни,. но: ня
кои упорито проджлжаваха да се носят пред лодките и *миноносеца. Крилата тжй малко им служеха, че нозете им се
влачеха по водата и чертаеха джлги прави брезди. Ония.^
които миноносецжт застигаще, гуркаха се и изкачаха далеко'
настрани.
,
Когато извихме зад островите, изток бе заруменел да
леко на морския хоризонт. С приближаване на зората, пред
миноносеца се появиха два делфина. Те се преметнаха ня
колко пжти и пак изчезнаха. Ние плавахме почти на изток
по обагрените от утрото води. В края на морето се бе из
пречил един джлжг, тесен пояс от облак и отделяше двата
засилващи се пожара — в небето и вжв водите. На едно
место в горния крайчец на облака взе да блика ослепител
на- светлина, която-изведнжж се изля в морето на огнен пжт
от края на хоризонта до миноносеца. Слжнцето бавно изгря
ваше над облака. Водите едвам трепкаха на утренния ветрец.
Часжт е осем. Ние сме наравно сжс село Кюприя, курс
право на гЛгатопол. Моряците се строят на две редици, една
срещу друга, пред мостчето на капитана. Той ги поздравлява, те отговарят дружно сжс силни грждни гласове. Звжнецжт бие, всички на парахода свалят шапки и знамето се из
дига. Слжнцето свети пролетно, а морето е тжй кротко, ка
то че никога по него не е минавала буря.
Под Кюприя стигнахме на старата турска граница. Виж
дат се сградите-на предишните постове.
Тука имахме малжк инцидент. Срещу ни откжм Агатопол се зададе един голем тримачтов турски ветроход. Той
мина встрани на стотина метра от миноносеца. Всички от
ветрохода гледаха насам и ние гледахме нататжк. Според
моряшките традиции, ветроходжт требва пржв да поздрави
с трикратно спущане на знамето, на което миноносецжт треб-

•а да отговори еднократно. Обаче, неизвестно по какви при*
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чини, чуждестранният кораб отминаваше. Тогава капитана
пипна вжжето на парната свирка, която издаде няколкокжси и остри звуци. На ветрохода никой ле мрждна от място
то си. Свирката пак запищя, тоя пжт по-настоятелно. Тогава
"на ветрохода се разтичаха и знамето биде свалено на три
пжти. Веднага : се отговори на поздрава и всеки проджлжи
пжтя си.
- -"'
, , , ,
-Стигаме наравно с Агатопол. Градецжт, населен сега с
наши бежанци, е обжрнат кжм изток сжс своите джрвени
клици и много прилича на Созопол. Онзи ден до тук миноносецжт и. моторните лодки са проверили един 15СЦметра
широк морски пжт, без да попаднат на мини. Днес" тази
проверка трябва да проджлжи до Резово.
Лодките, които до Агатопол пжтуваха закачени една
зад друга за миноносеца, сега минаха на около 70 метра
пред нас. Те се изравниха напреко на по 75 метра една от
друга. Уредите за издирване на мини се пуснаха вжв вода
та, закачени за плаващи зад всяка лодка кухи металически
тела. На известна джлбочина, паралелно с повжрхността на
морето, между трите лодки се движи едно вжже. Мините се
поставят обикновено на 2—2 и половина метра под водата.
Те могат да бждат засегнати и вжзпламенени от миноносеца,
но не и от моторните лодки, които плават на 30 сантиметра
джлбочина. Обаче, вжжето между тях непременно ще кржстоса вржзката на мината с пуснатата на морското джно тяжест, която я джржи на едно място и на една и сжща джл
бочина от повжрхността. В такжв случай тутакси един апа
рат, наречен грайфер (хващач), улавя тая вржзка, а на по
вжрхността плаващите тела в двата края на вжжето се от
делят от лодките и отбелязват мястото на мината. След това
възпламеняването й е лесно. То става по една жица, джлга
няколко стотин метра. За миноносеца и лодките, застанали
, на такава далечина, няма никаква опастност вт взрива, кой
то хвжрля на вжзбог грамаден стжлб вода и убива по 80
до 100 килограма риба.
'
Лодките тржгнаха с най-бавен ход. Стражникжт от ми
ноносеца, правейки красиви движения с флагчета, им преда
де: .Минете толкова и толкова мили пред носа!" Всички са
вжв вжзбуждение. Предават се наблюдения и запитвания от
лодките на миноносеца и обратно. Малката ескадра стигна
на успоред с нос Галайо. Всички чакаме с • нетжрпение да
светне червена ракета-в лодките; което.ще означава, че е
закачена мина. Обаче, оказа се, че оня пжт от 150 метра
ширина, по който ние приближавахме границата, бе чист от
мини. Ето, вижда се вече рекичката, на отсамния бряг на
която е бжлгарското погранично село Резово, а на оттатжшния — Стефано, в турска територия. Мнозина изглеждат раз
очаровани, Моето участие в тая работа сжвсем губи смисжл.
S
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Няма червена ракета, няма мини. Но затова пжк има нещо
друго, може би по-страшно.
Ние сме на крайния пункт. Капитанжт бе казал още
сутринта, че ще отидем с лодките чак в пределната рекич
ка; ще обядваме при нашите граничари, па ще имаме време
и да посетим турския пост. Обаче, тжкмо щёхме да завием
кжм там, зад нас се зададе тжмна стена. От далечните из
вивки на брега и от морето бжрзо идеше насам'джжд. Кжм
изток, между появилите се от невидело разбжркани облаци,
пробиваха на цветни стжлбове слжнчеви лжчи. Наоколо бе
зловеща тишина.
|
Барометжржт от неотдавна сочеше на буря; обаче, ни
кой не можеше да предполага, че тя тжй скоро ще дойде.
Изведнжж, като че току-що се е откжснал някжде отблизо,
духна силен западен вятжр и взе да пржска джжд По за
повед на капитана, миноносецжт вжзви, моторните лодки би
доха пжк закачени за него и ние бжрзо се отправихме на
зад. Обаче, бурята още по-бжрзо пристигна. Вятжра взе
да се мени. От западен той стана северозападен, после се
верен и кжм 12 и половина наса се обжрна на източен. Капитанжт забележи» че сме попаднали в областта на дале
чен циклон и че трябва да очакваме голямо вжлнение Дей
ствително това тжй кратко и светло днес сутринта море се
га бе неузнаваемо. Прииждаха една от друга по-големи вжлни, които нанасяха на парахода удари, като от твжрд пред
мет. Положението на тжрчащите подире ни лодки се затрудни.
Напраздно бедните правеха усилия да се извиват срещу поголемите вжлни и да ги разсичат с носа си. Те взеха да се
пжлнят.
;
• .•
Стражник! Да им се предаде, влязлата вода. да изхвжрлят1
$>лагчехата се размахаха и заповедта биде предадена.
От лодките отговориха, че на едната помпата не работи, но
водата се изхвжрля с тенекии.
Бурята от миг на миг се засилваше. Всред гиганските
пржски на вжлните от последнята лодка се сжобщи, че не
може да се изджржи бжрзината, с която се движат. Отго
вори се, че при по-малка бжрзина ще бжде още по-опасно.
Вжлнението се развиваше извжнредно бжрзо. След ня
колко минути бе невжзможно да се пжтува така. Лодките
грозеше явка гибел. В случай че те потжнеха, ние не бихме
могли всред тия вжлни да спасим никого от намиращите се
в тях моряци. При кжрмилото на последнята лодка отново
te появи сигналистжт. Той издигаше и разперваше ту една
та, ту двете си ржце тжй напрегнато, като в страстна мо
литва. Сжрцето се свиваше от мжка- Всички от миноносеца
гдеда*а с безкрайно участие кжм погиващите. Ще могат ли
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тия^малки лодки да изджржат такава страшна буря, когато
вжлните прехвжрляха вече и миноносеца?
От последнята лодка предадоха, че положениетд е от
чаяно и че мотбржт не работи добре. Миноносецжт отгово
ри: «Лодките да бждат отвжрзани и да минат на завет от
лява страна!"
Тутакси те бидоха отвжрзани и се наредиха една зад
друга успоредно с парахода, на 10—15 метра от него. Това
сравнително гн облекчи. Те сега можаха по-свободно да се
извиват и да посрещат вжлните. С извжнредно бавен ход,
притулвайки лодките, ние трябваше да гоним Созопол, по
неже никжде другаде не бихме могли да се укрием от все
по-засилващата се буря. Миноносеца сам бе почнал да се
люшка като лодка. Няколцина млади моряци, които пржв
пжт пжтуваха в такова време, се превиваха, хванати от мор
ската болест.
-. Измокрен и вкоченясал, правейки големи усилия на во
лята да спра мжчителните подигания в стомаха, аз слезох в ка
ют-компания да се стопля. Обаче, там бе още по-непоносимо.По
пода беха наскачали множество едри и дребни предмети и бяга
ха насам-нататжк като живи, блжскайки се ту в една, ту в дру
га стена. Бе хаос и трясжк. Стените се навеждаха по на 45
' градуса и невжзможно бе човек нито да лежи, без да се е
хванал здраво за нещо. Лз почувствувах, че тука не мога "се
противопоставя на морската болест. Бжрзо легнах на гжрб
и затворих Очи. Настжпи едно кжсо успокоение в стомаха,
но след малко кают-компания изпжлни отвратителна остра
меризма. Отворих очи. До. мене от пода и канапето се ди
гаше дим. Мина ми през ума, че само една джсчена стена
дели кают-компания от машините и настржхнах. Бжрзо ско
чих и отидох по тясната стжлбица горе. Да извикам, че гори,
ще причиня паника и ще отклоня мнозина от работата им,
която те сега трябваше да изпжлняват с най-голяма сжсредоточеност. Самообладавайки се, аз се приближих до помо
щника на капитана, един млад мичман, началник на маши
ните, и тихо му казах, че долу струва ми се има пожар. Отичахме и двамада назад в кают-компания. Острата меризма
и димжт ни посрещнаха още на стжлбите. Тая закжтана при
ветлива стаичка бе се превжрнала на ад. От джсченвта стена насреща, зад която шумяха машините, иконата на св. Ни
кола гледаше през дима кжм нас. Мичмана бжрзо се ориен
тира, какво се е случило. Между предметите, които скачаха
по пода, бил и акумулатора за осветлението. Като се блжснал няколко пжти в стените, той се разбил и сярната кисе
лина се разляла. Щом разбра това, без да изгуби присжтствие на духа, офицержт се сцусна в кухнята, грабна сжд
с вода и я разля да разреди киселината. После се наведе,
извади сржчно напречните пржчици, които прикрепят кра*
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ката на масата сред ка ютата в'неподвижни металически чаш
ки, и разтреби пода. След това почна бжрзо Да отваря ка
паците, от които той се сжстоеше. и , да полива вода. Там
били снарядите, вжрху които от междините между капаците
се бе втекла сярна киселина.
Св. Никола гледаше сжс своя благ поглед кжм нас.
Макар опастиостта да бе избегната, в помещениетз не
бе вжзможно да се остане, понеже острата меризма на ки
селината извикваше нетжрпими плдигания в стомаха, а ка
паците на стжлбата не можеха да се отварят, защото отго
ре би се втичала вода.
* Яз отново излязох нь покрива. Зрелището бе зловещо.
V- лбеснели вжлни се хвжрляхр ст всички сграни вжрху мининосеца и лодките, в които се виждаха посинели и вцепе
нени от студ моряци. Между нас и лодките се преметаха
цяло стадо делфини. Смисжлжт на техната злорадна игра бе
ясен. В тия отвратителни риби сякаш бе влезжл зжл дух.
Те ни обикаляха с видимо ч нетжрпение и с надежда- за бо
гата плячка.
• '
'
След джлга и изтощителна борба сжс стихията, дви
жейки се едва с три-четири мили, за да запазим лодките,
ние минахме за повече от шест часа, едно растояние, което,
ако минонпсецжс бе сам, би го взел най-много за два.
Притжмняваше, когато влезохме в созополския залив.
Обаче, аз напразно мислех, че сме се отжрвали от властта
на бурята. Вжлнението и в залива не бе слабо. "Ние хвжрлихме котва на 15 мегра, за да пружинира, та да е по-мал
ка вжзможността, че ще се откжене.
Сжбрахме се в кают-компания. Капитанжт, командира
на миночистачната рота и началника на машините решиха,
че за лодките ще е по-добре да отидат на брега и да бждат здраво привжрзани на джрвената скеля. В такжв случай
техният прям начал! к требаше да спи в града. Ние всички
бехме канени там на угощение още вчера трябваше да сле
зем за неколко часа. Обаче, капитанж.т не можеше да напустне в такова време парахода си, а аз се чувствувах извжнредно уморен и исках по-скоро да легна да спя. Така,
че на брега отидоха двамата млади офицери, а капитанжт
й аз останахме на парахода, който вс по неспокойно и понеспокойно се люшкаше, извивайки с: под променлив ту
северен, ту североизточен вятжр.
Хапнахме набжрзо, разговаряйки се за вжзможните евен
туалност през нощта, и аз отидох да- спя, без да чакам тоя
пжт берлинския и парижкия бюлетини. Моят ежбеседник ми
бе казал при вечерята, че в такава буря ние не сме твжрде
сигурни в тоЕа пристанище; че ако.се скжса котвата — кое
то е много вжзможно— за да не бжде разбит миноносецжт
в скалите, ние требга и по сред нощ да тржгнем за Ьургаз,
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макар при най-голем риск. Обаче, бях така прекапал of
умора, че щом легнах и заспах, без да мисля за близките
опасности.
Кжм 11 и половина часа ме сжбуди оглушително бу
чене на един извжнредно нисжк тон, който тресеше пара
хода. Бученето ту отслабваше и замираше, ту отново се усил
ваше и в него се поячяваше един тжнжк и печален писжк,
като че от ветжр?, а едновременно с това едно отсечено
тревожно свиркане, секаш на локомотив. После тия три тона
се превржщеха на един уморително проджлжитепен джлбок
звук, който правеше целия параход да трепти като корда.
Работеше безжицната станция. Командиржт на миноносеца,
макар да не бе спезжл нито минута от капитанското мостче,
макар да беше най-измореният човек днес, вместо да почи
ва, приготвил своя доклад за изминалия, опасен ден и сега
той се предаваше шифрован вжв Варна.
Мисжлта ми се сжсредоточи вжрху личността на този
необикновено симпатичен момжк, лейтенант Борис Станев,
артилерийски офицер преди да свжрши морското училище.
Каква енергия и какво самообладание лжхаше през целия
ден от бронзовото му лице и от набитата му вжзкжса снага!
И какво детинско добродушие вжв всичко що вжрши и го
вори, когато не е на капитанското мостче- Тоя човек е редко
сжчетание на моряшки добродетели. При една спокойна,
безтрепетна храброст, той никога в бурния си живот не по
чувствувал нужда да изпуши една цигара или да изпие чаша
вино Напраздно се смета, че моряците тряба да пиянству
ват. Истинският моряч е вжзвишен по своя вжзджржан жи
вот. Този човек е ргген моряк, с душа открита като самото
море. Има хора, които узнаваме изведнжж, от един поглед,
чиято цела природа е на лицето. FTO, аз едвам вчера се за
познах с капитана на, Држзки, а чини ми се, че сме живели
години под един покрив. И мислейки за него, аз изпитвах
едно чувство на гордост за бжлгарина. Ако можем да бждем такива моряци, Бжлгария заслужЕ? да има три морета
и най-силната флота на полуострова.
ДЕН ТРЕТИ.
Сжбуди ме твжрд блжсжк на вжлна в стената, до която
бе опряно леглото- Миноносецжт се люшкаше като вчера в
открито море. Помислих, че пжтуваме. Около ми бе непро
ницаем мрак, но през цепките на не добре притворената
врата в кают-компания светеше. Там се чуваше гласжт на
капитана. Облякох се набжрзо, политайки насам-натам, и излезох вжн. Лейтенант Станев бе готов. Пред него стоеше
един подофицер, комуто той даваше заповеди.
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-~ Как спахте?
— Много добре А вие?
— Яз не сжм лягал, както И всички стари моряци.
— Тжй ли? — почудих се. — Защо така?
— Гледайте, как се джрпа инноносецжт. Ние чакахме
на всеки миг да се скжса котвата.
Качих се на покрива да погледна морето. Бе предутринна дрезгавина. Ветжржт пищеше в вжжетата, вжлните се
мятаха вжрху миноносеца, който се теглеше и се извиваше
ту на една, ту на друга страна. Той приличаше на вжрзан
добнтжк, нападнат от глутница вжлци. Прекрачих да отида
кжм носа, но ветжржт ме тласна и аз се улових с две ржце
за гжрлото на едина от минните апарати. Моторните лодки
се сжзираха на пристанището, ала не се разбираше що ста
ва там с тях.
Вжрнах се в кают-компания, да узная, какво ще правим.
'- Положението ни бе no-лошо, отколкото преполагах. Барометжржт бжрзо се подигал. В такова време това означа
вало извжнредно големо развитие на бурята. И наистина,
вятжржт и вжлнението видимо се усилваха. За двамата ос
танали на брега офицери бе невозможно да се вжрнат на
борда, защото нито в моторната лодка можеха да слязат,
нито тук да се качат на миноносеца.
— Колко дена обикновено проджлжава, такова време?
— запитах аз.
— Ако вятжра спре и завали джжд, в ден-два мо
рето ще се успокои. Добре е и ако духне противоположен
вятжр. Но така може да отиде и седмица.
— Значи ние требва да стоим тука, на това ужасно
люление?
— Там е работата, че не можем. Яко останем днес,
котвата непременно ще се скжса.
— Но можем ли в тая буря да се вжрнем в Бургаз?
—• Ще се опитаме.
— Ями лодките?
— За тях е абсолютно невжзможно да излезат от за
лива. Ще заповядам да ги изтеглят на суша, за да не се
разбият.
Лейтенант Станев стоеше като закован на стола си. сжс
сериозно спокойно лице и с замислен поглед. Той*позвжни.
Яви се предишният стар моряк.
Да ми се докладва всеки петнайсет минути, как вжрви
барометжржт.
•— Слушам, г-н лейтенант!
Ветжрв пищи, парното отопление шуми така, като че
се пжржи масло, вжлните бият твжрдо, секаш параходжт се
блжска в скали. Я времето вжрви тжй бавно, тжй непоно
симо бавно! Погледна часовника — минали са едвам пет
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минути, пжк мене ми се струва часове. Аз лягам на кана*
пето, неможейки повече да понасяме люлението. Капитанжт
е наведен над масата и пише нещо. Докладват му, че барометжржт се качва. Той отговаря спокойно „добре", и проджлжава да работи. После прибира книжата си и отива го
ре. Времето почва да тече още по-бавно. Опитах се лежишком да запиша некой впечатления. Отначало не вжрвеше,
после се увлекох и не усетих, как часжт станал десет.
Лейтенант Станев се вжрна.
—• Няма да завали.'
— Как е барометжржт?
— Дига се. Снощи беше 748, а сега е вече 761. Това
бива в два-три деня, но за една нощ е твжрде много. Не
може да се остане тука. Трябва да вжрвимТой почна да си облича кожухчето.
— Пжтувал ли е някога миноносецжт в такава буря?
— Не. Недопустимо е, освен в извжнредни случаи.
Сякаш говореше за най-обикновени неща. Обаче, гот
вейки се да тржгне, аз забелязвх едно леко протягане на
ржцете, като че те се схванали. Аха! Значи опастността е
голяма. Правилото е познато: най-храбрите хора или се про
зяват в сждбоносни моменти, или се протягат.
— Ами,мините? Вие вчера казахте, че се кжсали •
такава буря. Откжснатн, те наистина плават; но кои очи ще
ги видят в това запенено море?
• -- То е най-малката опасност сега, — отговори той с
една откровеност, която ме поласка, понеже ми показа, че
не мё счита човек неспособен да преживее и най-големия
ужас с прилично самообладание.
В сжзнанието ми проби една мисжл, която не ме на
пусна до край: .Яко имаш още работа в живота, наслаж
давай се спокойно на несравнимата красота на разюзданата
стихия! Ако пжк няма защо повече да живееш, сждбата ти
праща поне една прекрасна смжрт."
— Тжй тржгваме при условия, при каквито Држзки ни
кога не е плувал ?
— Да.
— Това е,една джрзост, достойна за Држзки. . . .
— Нали ? — отговори командиржт на миносецжт, пре
ди аз да прибавя ,и за негова капитан".
Той нахлупи* фуражката си и отича по стжлбичката.
Последвах го.
Бе извжнредно трудно да се ходи по мокрия покрив
при люшкането на парахода и буйните удари на вятжра. Аз
едвам пристжпвах, джржейки се с две ржце за какжвто не
подвижен предмет ми се изпречи.
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Котвата биде прибрана и машината заработи.
Щом островите останаха зад нас, миноносецжт заподс
кача по водата като книжна ладийка. Великански вжлни,
каквито има само в океаните и вЧерно-море, се спущаха на
групи, улавяха стоманения параход и го хвжрляха зад себе
си, за да го грабнат други. Когато миноносецжт се спуща
ше от; вжрха- на една вжлна по отвждния й склон, той се,
друсаше и трещеше като талига по камжняк. Моряците ти
чаха насам-нататжк по работата си, сжсредоточени. и сери
озни. Личеше, какво всеки разбира, че е застанал пред ли
цето на смжртта. И това сжзнание не ги отслабваше, а ту
ряше в движение всички пружини на могжщата им приро
да. Величавата твжрдост, която лжхаше от командите, от
погледа, от цялата набита фигура на капитана, изправен на
най-опасното място, лице срещу лице с бурята, действуваше
вжрху им заразително. Вцепен с посинели ржие за джрвената кутия, в която под стжкло бе разгжната картата на мор
ския пжт, той надвиквайки бурята, даваше своите заповеди
тяка, както завчера при най-спокойно море. Пред него два
ма наблюдатели, цели измокрени, впиваха очи напред и до
кладваха, каква вжлна иде. Всред тях, вжрху носа на миноносеца, се стовариха цели тонове вода.
Ржцете и нозете не можеха по вече да ме оджржат;
бяха премржзнали. Слезох долу. Там бе друга картина- Вси
чко пукаше, като че миноносецжт се трошеше треска- по
треска. Вмжкнах* се в пжрвата кзюта до стжлбата и.'блжскан на всички страни, едва можах да легна. Шумжт бе тжй
голям й тжй зловещ, че аз си бих затиснал ушите, ако не
трябаше да се джржа с две ржце о високия перваз на лег
лото, за да не бжда изхвжрлен от него и тласнат в стената.
Мина ми през ума за аеропланните нападения на София и
за неотколешните землетресения- Каква разлика! Онова бе
проста проба на нервите, а това проба на духа.
Щом се постоплих, аз пак излезох нд покрива.
Приближаваме в безконечни зигзаги най-опасното място
— завой на нос Св. Никола, дето има силно течение и дето
н при малжк ветжр морето е неспокойно.
Край мене мина моряк и се поспре.
— Как Ви се вижда ? ;— залита той.
— Хубаво el
Момжкжт едва ли подозираше онова раздвоение на
личността, което позволява и ясно да сжзнаваме опастността
и да се наслаждаваме на ужаса: обаче, отговоржт ми оче
видно «му хареса и той се усмихна. £ това време вжлна вдиг
на миноносеца на гржб и го преметна зад себе си. Студени
пржски шибнаха двама ни, като с разплетен камшик, и бу
ен поток мина по покрива,

. —- Е, тая го сжвсем прекалява, — казвам аз с желание
да^му покажа, че и на сушата има хора, които не се боят
от морето и бурите му.
•'••-••,,=•
— Такова ей е нашето Черно-море, какво ще го пра-.
виш, — отговаря той и отминава по работата си.
Яз стоя още, доде измржзна и отново слизам долу, за
дя се изкача след малко и пак да се заловя за минния ana-v
, рат, дето намерих, най-сгодно място.
Имаше репица едва поносими моменти. Особно, когато
две вжлни подемеха миноносеца. Те, тия великански вжлни,
не идеха по на 100—150 метра една от друга,, а едва на
20—25. Така, че случваше се пзрахода ца се озове като мост
вжрху две вжлни, които го излитаха и бжрзо го тржшваха долу.
Един особно опасен случай имахме преди да стигнем до
Св Никола. Вжрху носа на миноносеца се хвжрли вжлна;
преди да се отече, стовари се втора и тутакси трета. Целата предня част на миноносеца бе в водата и той се наведе,
като че полете в пропастта Капитанжт дяде заповед машините
да спрат; водата се отече и ноежт на парахода се издигна.
Но най-опасните моменти, от които, според мнението
на самия командир на миноносеца, ние излязохме с редко
щастие,- Настжпиха, когато трябаше при Св. Никола да за
вием така, че да оставим ржлните да ни гонят. Тая извивка
не можеше да се направи с голям параход толкова бжозо,
щото да не се изложим на странични удари, които най-лес
но- превржщат и потопяват. И тук от фланга иде най-голе_матабеда. Яла благодарение на ержчното манегриране на
капитана, издебна, се така, че получихме улари от пжрв^те
вжлни на една група, не от най-големите, които биха захлупили миноносеца като обикновена лодка. При все т уй .и от
<*ях той на неколко пжти се наклони вжв водата с целата си
джлжина, дето от противоположната страна биле буйно залян. •
След тоя завой идеше друга опастност: трябваше да
кржетосаме пжтя на откженатите мини, каквито немислимо
б е да няма и каквито действително имаше, както после се
уверихме. Те не можеха да бкрат с«глед<?ни на време дори
от най-опитен наблюдател. Всички била сидели плаващата
мина само когато тя е до парахода и когато е вече кжено.
Пресичайки тоя тайнствен п --.т на. смжртта аз се мжт
чех да си представя, как в един миг.се би рззхвжрчал ми
ноносеца на кжсове. И иззеднжж пр*ез ума ми мина: какво
биха казали в тзижв сгсучай ония, които по една или друга
причина имат зжб на мене. Най вжзкожното обяснение на
факта, че без да ме кара някой, сжм взел участие в епно
такова пжтуване, сигурно ще е : „Острата критика на едикогс-си — или еди-коя-си — за последнята му книга е по
нижила чувсТвото на самоежхранение и той е отишжл да се
самоубие по един театрален начин". Охо, лжжете се, прия-
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тели! Ако всеки завистлив некаджрник може да ме доведе
до там, моята песен в жи°рта отдавна би била изпята. Как
ви по-зжбести са се заяждали — и то, както и сега, тжкмо
за най-доброто, което сжм могжл да сторя. На моя пжт само
сижртта — по нейна собствена инициатива—може да заета*
не, никой друг! Ала очевидно тя не бжрза да ни пречи
на работата.
Аз отново слязох на топло в пжрвата каюта до стжлбата.
Вжрху покрива на парахода се раздаде силен удар,
който ясно се отделя от останалите шумове. Ослушвам се,
не се повтори. Какво ли е паднало с такава сила ? Надигам
се и бжрзо пак лягам; изглежда, че стомахжт няма да уджржи до край морската болест ще ме хване. Доде правя уси
лия да надделея, при мене иде един от моряците.
— Да видите какво ни сполетя f
— Какво?
Сепвам се, и подиганията на стомаха спират. Излизаме
на покрива. По пода в лево от предния кумин и мостчето
на капитана, обжркани вжжета и железария. Лейтенант~Станев ме гледа усмихнат, а на левата му страна край окото
и над веждата е подуто От лудешкото люшкане вжрхжт на
мачвата се строшава и 80-100 кгр. железо от безжичния
телеграф полетява не вжв водата, а вжрху покрива на па
рахода, тжкмо на това място, дето и аз, и мнозина други
не еднаж от вчера насам сме се спирали на завет. Прехвучавайки край главата на капитана, когото само едно вжже
жулва по лицето, острите железа падат на две крачки от
група матроси. Ако тая тяжест, полетяла' от петнайсетина
метра височина, попаднеше а главите им, те до един биха
останали на мястото си!
Всички са радостни и сжзират добро предзнаменование
в щастливия случай. А и Бургаз вече се вижда- Вжлнита
все тжй бясно налитат на миноносеца, но той вжрвй сега
по-леко. Очевидно като се е махнала оная буца железа от
вжрха на мачтата, центжржт на тяжестта е паднал по-низко
н устойчивостта се е увеличила.
Бургаз! Ето го хе! Вижда се ясно, как вжлните прехвжрлят вжлнолома. Ние летим кжм входа на пристанището.
Вжрху топлия от машината металически под между кумините са насядали в живописни пози незаетите с работа мо
ряци и пеят в хор. Обжрнатите им кжм белналият се град
очи светят от детинска радост.
Влизаме в пристанището и изведнжж миноносецжт до
бива непоклатимостта на супердреднаут. .
— А-а, тука е друг Господ! Обажда се някой.
Чува се вжзбуден говор и смях.
Оттатжк океански вжлни се блжекат вжв вжлнолома и
грвиадна бяла дантела, три-четири метра широка, прескача
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по цялото му протежение. В края на вжлнолома цели стжлбове вода се дига до околчестата галерия на кулата. Л ту
ка, в пристанището, сжвсем мжнички вжлни, като в найкротко езерце.
Когато миноносецжт биде привжрзан на кея, вместо да
отичам да се порадвам на неподвижната земя, аз слезох в
как>т-компания и останах там няколко часа. За тия три де
на така бях се сродил с миноносеца, с всяко нещице в него,
както и с хората му", че не ми се излизаше. При нас дойдо
ха коменданта на порта и капитана на търговския параход
.София" и, приказвайки с лейтенант Станева и с тях, аз се
чувствувах тжй добре, като сжвсем между близки хора, ка
то у дома си. Отидох си чак надвечер.
След полунощ един силен гржм разтжрси прозорците
на квартирата ми и сжбуди града. На утрото друг. През
деня още няколко- На другия ден сжщо- Това бяха откжснатите мини, които се разбиваха Нататжк, кжм Св, Никола.
Очевидно пресичайки пжтя им, ние бяхме минали край тях,
може би сжвсем близко.
*
След като хубаво си отспах й починах, отидох да по
сетя лейтенант Станева на миноносеца. Матросите бяха струпани на покрива едни приведени, други чправи около им.
Те обжрнаха приветливи лица кжм мене. Един се обади, со
чейки нещо на пода:
— Я рибата, дето вчера щеше да ни яде. Да я хапнем
ние сега, че да види!
Заливжт бил пжлен с риба, избягала от бурята, която
още вилнееше, и те бяха ходили на ловитба.
Ето и лейтенант Станев, пъргав, боджр, силен. Всеко
движение издава удоволствие от живота. Слизаме в каюткомпания, приказвайки един през друг, като отдавнашни
приятели. Господи, как всичко в тая като кутийка стаичка
ми е мило, родно! Не, това няма да бжде моето последно
посещение на славния миноносец Држзки, макар че утре си
заминавам за София.

Море и морска политика.
Реферат четен от зап. напитан II ранг Я. Манолов вжа Варна
на б ноември 1921 год.
Почитаемо сжбрание, ;
Токата, която ще имам честта да изложа пред Вас е
така обширна, че представлява предмет на джлги и об
стойни дебати в парламентите на великите длржави. Тя ще
бжде и главния вжпрос на конференцията за обезоржжаването в'ж« Вашингтон, защото там ще се разгледа вжпроса
за намаление или ограничение на морските вжоржжения.
Морето и морската политика е лейб-мотивжт за да се,
противопоставят едни срещу други двата колоса —.Англия
и Германия сткс своите сложни коалиции и да си успорват
владението на морето.
Всекл един рлшрос от тоя ми реферат би могжл да по
служи като пper" """на отдглна беседа и вжрху всеки един
би могло да се водят джлги и принцнпални спорове. Вре
мето не ми ПОЗРОЛЯИЕ1 и аз нямам вжзмо:кността да навляза
ЕЖВ БСИЧКИ подробности на настоящата ми беседа от край
но интересно естество и за тоеа ще ми позволите да нахвжрлям пред вас скицата на рсемкрната* морска политика, в
зависимост от това, каква е била до сега и каква ще ?бжде в бждаще и да направя КЗРОДИ относяши се в чзстичност до нашата малка Бжягария, като част от Европа иджржава от балканския полуостров
Известно Ви е, че събитията световни се направляват
от стопанската и икономическа политика на великите джржави, а следователно от тях зависи и сждбата на нашата
страна.
Израза на икономическата мощ на отделимте джржави
е в зависимост от жизнеспособността на нацуята, от владеното
количество земя и от богатствата иа тая земя.
Обаче, националните богатства натрупани на едно' мяс
то не биха били никакво богатство, ако не служеха да се

^

45 —

разпределят'между човечеството и да попаднат там, кждето
нуждата ги изисква, или с други думи да попаднат в ржцете на тоя индивид за когото те представляват ценност.
Като средство за резпределение на тия богатства слу
жат пжтищата, кзто почнем от най-малката пжтечка и свер
шим с най-мощния и сжвжршен пжт—морето. Не напразно
англичаните казват, че моретата сжединяват народите, кои
то разделят. Има ли-нужда това да се доказва за нас, зв
варненци, които живеем Е бжлгарската Марсилия и сме ежечастно свидетели на щедрото проявление от владението на
морския брег? Нима всеки от нас не знае, че за да се
пренесе 1 кгр. стока до Цариград се плаща 20 ст,.когато
за сжщия този кгр. изпратен по железницата се плаща 10
пжти повече. Нали ние виждаме голямата разлика между
тия две мощни средства за сообщение на хората и нали от
това стаза ясно, защо всички, народи, държавниците, на ко
ито не са лишени от далковидство, се стремят да излезат"
на така нареченото свободно море, а еднжж излезли, да употребят всякакви простени и непростени средства за да се
закрепят на морските брегове и да създадат средства за
използването на морето, като по тоя начин обезпечат сво
бодния ПАТ за разпространение на световните богатства.
Ето защо ние виждаме от най-стари времеьа, че тия наро
ди, на които провидението е дарявало по-голям умствен пробл.есжк да се стремят кдм владението на морето, за да за
станат на една глава no-rope от своите сжвременици. Поч
нете от Финикия и Картаген и свършете сжс славния Рим,
вий ще видите всичките усилия, които тия народи са при
ложили в неприкжсньти борби, за да спечелят морски из:
лаз, а един пжт спечелили, да го запазят. По нататжк ние
ще видим, чё тия народи, които са владели морето, са би
ли центжр на култура, богатство и сила. Това е историята
на разцвета на Испания, Холандия, Франция, Германия, а
най-вече — Англия.
Като че ли провидението е особено щедро изляло бла
говолението си над Англия и й е присждило вечно да вла
дее морето, а с това и да се^налага на сждбнни^е на голе-.
мите и малки народи'.
Ето защо в тая си беседа, аз ще се спра.глагно вжрху морската политика на Англия като център, а от там ще
се докосна и до всички други джржави, които чрез, морето
се съединяват с нея, а следователно и с н а с .
Англия—това е недостигнат още от никого ум, источ
ник на неизчерпаеми богатстьа и акумулатор на непобеди
ма сила: тя е морския Рим Такава тя на мен ми се пред
ставлява и тежко на тогова, който с погрешни сметки посе
гне В/т,рху английските интереси на м о р е ш ; тук Англия ще
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Му излее всичката си злоба и няма да му прости до тога
ва, до гдето не стжпи отгоре му—затова говори история
та, която наредко греши.
Пренасяйки се в края на XVII век, ние виждаме Испа
ния на върха, на своя разцвет, а когато тя в своята само
забрава пожела да унизи Англия и приготви своята велика
армада за нейното унищожение, за свое нещастие тя
срещна подвижната сила на организирана Англия и намери
края на своето величие. Тогава пжтищата, които бяха поде
лили между Испания и Англия минаха в ръцете на последната.
Но минава време, дохожда разцвета на Холандия и ис
торията пак ни сведоточи за безкрайните кървави борби за
владението на морето или морските пътища. В края на тия
борби ние виждаме Англия да налага своята воля и да от
нема първенството на Холандия, като продължи неизменната
си политика.
'
Когато в края на XVIII *и в началото на XIX век инди
видуалния гений на Напалеона се сблъска със средствата и
учрежденията на Англия, ние знаем от историята как ан
глийския народ се бири, поставяйки на верна карта съще
ствуването си, как той при Трафалгар пренесе в жертва
гения на морето, боготворимия от всеки англичанин адми
рала Нелсон, изтръгна от ръцете на Напалеона един път
за винаги владението на морето и тури кръст на бляновете
му да прехвърли войските си в сърцето на Англия и да й
нанесе последния економически удар.
А знаете ли че Напалеон, тоя гениален държавник и
пълководец, се е считал слаб пред морската стихия и немо-ч
жейки лично да поведе флотата си е писал дълго на своя
адмирал Вилнев, като му е обещавал всичко що е било в
неговата власт, само и само да му даде владението на мо
рето. Тук обаче, Англия, като морска нация, сломи французката сила нчзавладя отново пътищата за цял един век.
Най-после ние сме съвременници на последния свето
вен катаклизъм, свидетели на борбата между Англия и Гер
мания, борба par ехчИепсе за икономическо надмощие, чрез
владението на морските пътища.
•;
Не си ли спомняте преди войната, когато сте надник
вали в нашето'пристанище да виждате: при два английски
флага един германски? И ако Германия беше вървяла по
еволютивния път на икономическото си развитие, зя би съз
дала твърде много грижи на Англия, а след това,не би бил
известен и края, на който сме свидетели.
Но трябаше император Вилхелм да каже истината: че
бъдещето на Германия е на морето и да хвърли още тогава
ръкавицата на своя противник. Англия се разтревожи, хит-,
ро създаде историческото вече съглашение, взема мерки за
усилване на своя търговски и военен флот и когато отно*
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шенията на силите достигна 1:3, тогава иненн» Германий
направи пжрвата фатална крачка и се хвжрли а неизвест
ността на непосилната за нея борба.
•
, '
«
За мен е непонятно как така германските джржавнмци
почтн без причина, подцениха английската мощ, която в своя
услуга тури . най-добрите сили на своите сжюзници и как
така Германия, достигнала вжрха на едно техническо сжвжршенство, се хвжрли в пропастта без криле, за да счупи на
джното А главата си.
Никой не тряба да си прави илюзии, че великата вой
на се води между Германия и Русия, или Германия и Фран
ция. Истина е, че Германия най-напред посегна вжрху Фран
ция, но тя не посегна на Франция в Европа, а на француз*
ките колонии; тя чрез Белгия искаше да дойде по близко
до Англия. И така посегайки на французките колонии и бел
гийския брег, тя се сблжска с най големите английски интереси.
Гледайки право в лицето своя враг <— Германия, Ан
глия никога не изпускаше из ума си, далечното бждаще,
че рано или кжсно нейните интереси ще се срещнат с ин
тересите на друго едно племе — славянството.
А можем ли Ние си представи картината, ако Герма
ния вместо враг Русия би имала сжюзник Русия. Но това
не бе задача, която можеше да разреши болната амбиция
на император Вилхелм — Бисмарк не беше между живите,
а и да беше, той надали щеше да бжде железния канцлер,
защото и неговото време мина.
И ние виждаме, че Англия застрашена от мощта на
Германската сила и обржщайки погледа си' за спасение на
север, по неволя подписа договора за отстжпване на Цари
град и теснините на Русия.
Аз сжм напжлно убеден, че тоя договор никога не е
бил искрен; той бе наложен от, необходимостта. И тогава,
когато най-малката вратичка се отвори и Англия почувст
вува, че тя може да не даде Цариград на русите — тя н*
го даде. Великата, Русия, а с нея цялото славянство, вклю
чително и ний, нема щастието в него момент, да притежава тоя
великан, който би се наложил, като й кажеше: Най-напред
спаси твоите интереси и после бжди кавалер да спасиш
сжюзниците си.
Лично аз сжм твжрдо убеден, че така наречената дар
данелска операция бе един кжрЕвв фарс, най-тжнко и май
сторски скроен от Англия. И никога не ще престана да вяр
вам, че Англия, подпомогната от Франция и даже сама Ан
глия, сжс своите мощни средства не би могла да пробив
Дарданелите и да вземе Цариград. Нито турците, нито гер
манците разполагаха с физически, материални и морални
сили» за да спрат марша напред на морския колос
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рация? Не се ли започна тая операция по решението на
един сжвет, в който участвуваха дипломати и като изключе
ние само един военен Лорд Китчинер? Не беше ли това ед
на дипломатическа акция, в, рху военното^начение на коя
то малко желаха да знаят. Как така русите можеха да до
пуснат, щото За обекта на тяхните стремежи да се бият
•чужди хора. Защо те в • критическия момент не стовариха
войски вжв Варна и Бургаз и не ни увлекоха сжс себе си,
че в един месец да се свжрши с Цариград и да настанеше
близкия край на войната, та и ние днес.да не бждем изос
тавени не мили не драги и да се пжржем в собственото си
масло? Всичко това е едно защо, на което ще отговоря, че
Англия,така искаше, а Русия и ние надминахме , вжрха. на
гламавщинато, оставихме се да ни лжжат и сами изритахме
собствените си интереси; и нас и нея чужденци водеха за
носа,. Аз- случайно чух от французки офицери да споделят
мнението ми ежрху дарданелската операция, макар и д а бя
ха участници в тия действия. И те не можаха да разберат,
защо Цариград. не се е взел, когато е бил в ржцете им.
Германските сфицери, които дойдоха х>т Цариград вжв Вар
на, след нашата намеса, ми казаха, че е трябало още .един
малжк напАН ла да падне Цариград—средствата за борба
били изчерпани и че те на два пжти сжбирали куфарите
си-за бягство. .
Аз знзя, че английските джржавници и английската
преса ни най-остро обвиняват и ни отмжщават за гдето сме
били техни противници; но аз ежи убеден, че никога голе
мите английски дипломати не са искр.нно пожелавали ние
да отидем с нашата 'оевдбодителко, защото иначе те щеха
да отидат против традиционните английски интереси, нещо
което до сега не е сторил никой . английски дипломат. Ето
защо за мен е ясно, ч£ и руския болшевизжм, който от на
чалото стресна Англия, бе добре дошел за английските ин
тереси, защото без неговата помощ, Англия надали би могла
така лесно да обезвреди най-малко за 50 години славяните,
да очисти руската морска мощ, като потопи по-голямата
част от руския военен флот, а тжрговския предаде на фран
цузите, като гаранция за стари джлгове. Руския болшеви
зъм лиши Русия от по-голяма част морски бряг. Дали това
е една случайност или не, но вжв всеки случай е в инте
ресите на Англия. И ако Врангёл и предшествениците му
сториха една, непростителна грешка, то е че разпиляха рус• ката морски мощ. когато на всяка цена трябаше да я пре
дадат на болшевиките, защото ако не,днес, то утре тя пак
щеше да бжде руска.
'
Но както и да е, англичаните, които гоняха едина заек
— Германия, удариха и двата Германия и Русия, И от ново
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за един век напред си обезпечиха владението на морета
Известно е, че след погрома на Германия, согласно услови
ята на примирието, тя требаше да предаде на Англия целия
си флот. И така предаден той бе сжсредоточен в англий
ските пристанища и англичаните, които никога не са били
наивни, по едно чудо оставиха германските екипажи на па
раходите. В това време, аз имах един твжрде интересен раз*
говор с един висш английски морски офицер. Запитах го
какво ще правят германския флот; вероятно ще го paspyшим ми каза той. Изумен аз го попитах, как може да се
унищожи такова голямо богатство и такава придобивка от
войната. Англия е достатжчно мощна, ми отговори той и ня
ма нужда от германския флот, после което прекрати разго
вора на тая тема и даде вид, че по-вече не желае да гово
ри на нея. Скоро след това германските екипажи, като по
чудо сами. потопиха своите кораби в английските пристани
ща; те изпжлниха, разбира се, джлга си като германски
офицери и някак си автоматически разрешиха английската
проблема. А до това време Англия и съюзниците й водеха
джлги разговори, как да си поделят плячката.
Като че ли е неразбираемо защо Англия не смжкна
германските екипажи от корабите и защо не покани сжюзниците си за совместно пазене на плячката. Вижда се, че
англичаните много добре познаваха психологията на герман
ския офицер й бяха уверени, че ще стане това, което иска
ха: германския флот да отиде на джното.
Разбира се, че след това потопяване англичаните диг
наха олелия до Бога, дадоха под съд германските офицери
и направиха всичко вжзможно, щото никой да не си позво
ли да ги упрекне в лоши намерения. За мен е ясна карти
ната. Традиционната политика на Англия не можеше да
позволи поделбата на германския флот между сжюзниците,
защото все таки бждащето е неизвестно. Вжржи попа да
ти е мирно селото.
След като унищожи германския и руски флот, Англия
трябваше да се гарантира всестранно от всяко едно бждаще
заплашване, идещо от страна на славянството; поради кое
то много лесно се призна независимостта на Финландия и на
републиките в прибалткйския край, като на Русия се оста
ви едно мжничко и лесно затворимо прозорче около Петро
град. На Полша се даде някакжв си малжк излаз през Дан
циг — немски град. На Чешко се обеща излаз чрез Хам
бург; Сжрбия получи несигурен излаз на Адриатическо мо
ре, което ревниво се наблюдава от Италия и лесно се зат
варя при Отранто, нещо подобно на нашия черноморски из
лаз. Нас изгониха от Егейско море и сжздадоха добжр бариер от Гжрция, а скоро вероятно ще сжздадат такжв и от
Турция. И нашите братя сжрбите джяго ще поглеждат кжм
4,
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Солун, като искам да вярвам, че един ден хиляди пжти щё
се разкайват за гдето поджржаха гржцките претенции вжрху бжлгарска Тракия. За сжщото вероятно един ден ще се
разкаят и нашите северни сжседи ромжните, но за сожале
ние тогава ще бжде много кжсно. Така е то, когато отмъ
щението помрачава умжт и за това сме ние малки и дреб
нави народчета, с които големите си играят като с билярд-;
ни топки; Ето защо Англия, гдето можа, по славянските
крайбрежия излюпи своите орленца и ги остави да ни па
зят — изолираха племето ни.
В борбата си с Германия Англия прекара една твжрде сериозна криза, когато стана нужда да се справи с та
ка наречената подводна война, а в последствие безпощадната подводна война. Германия зап4чна подводната война
с единствената цел да унищожи английската тжрговска фло
та и по този начин да изгладни островната джржава.
Започването на подводната война беше политическа и
математическа грешка от страна на Германия. Политическа,
защото вжзбуди до крайност общественото мнение' в Сжединените американски щати и математическа, защото гер
манците *- започнаха с едно малко количество подводници,
неотговарящи на голямата цел.
Така наречената безпощадна подводна война, която се
сжстоеше в това, че Германия декларира какво всеки ко
раб, който се срещне в определени зони ще бжде без пре
дупреждаване потопяван, преля чашата на тжрпението и
предизвика намесата на Америка. Германците подцениха си
лите на Америка, те се бяха самозабравили и станаха жер
тва на своето неблагоразумие. Макар че в Германия да имаше отделни трезви и умни хора, които бяха против безпощадната война, а в това число и канцлера Бюлов, дес
ните партии начело с Лудендорфа и фаталния адмирал Тирпиц тикнаха Германия, а заедно с нея и целия сжюз в пропаста.
Германския подводен флот,, както казахме по-горе, бе
количествено недостатжчен, но морално, технически и каче
ствено бе на една недостигаема висота. Независимо от това
той не можа да устои на средствата, които му противопос
тави Англия и почти бе парализиран, когато Америка хвжрли своите резерви; стана невжзможно да се чистят хвжрлените пред германските брегове хиляди мини, Англия усили
тжрговското корабостроене, а Америка го удесетори. В заме
на на потопения тонаж се явяваше нов, мерките за охрана
«а тжрговските кораби станаха почти непреодолими и го
лемия шум, който предизвика подводната война в началото
си, почна да се забравя кжм края. Германската главна квар
тира отдаде твжрде голямо значение на подводната война,
обаче опита даде други резултати; и когато аз лично през
ме^ец аргуст и септември 1917 год. бях в сжрдцето на Гер-

майския подводен флот, когдто се записваха "най-големите
успехи на подводниците, долових друго настроение. Герман
ците не мислеха вече, че са в сжстояние да спрат стоварва*.
нето на американската армия, подвоза на хранителни при
паси и др. за сжглашението. Те се стремяха да нанесат кол
кото може по-големи и по-страшни пакости на противника,
да застрашат сжобщенията на Англия и под тая угроза да
заставят общественото мнение да се отчае и прояви мало
душие, което да накара правителството на Англия да потжрси причини и да сключи не победоносен, а почтен за
двете страни мир.
•'..'••
•>
От следната приблизително статистика се подведе гер
манската главна квартира и започна на 1 февруари 1917
година безпощадната подводна война, като смяташе, че в
година и половина ще получи такива резултати, че Англия
ще поиска мир.
,
На 1 февруари 1917 год. Англия е разполагала с:
Транспортен тонаж от
18,000,000 тона
Използувала е неутрални параходи . . . 3,250,000 „
Получила е за използуване конфискуваните
от Сжединините щати и : Бразилия за- '
бягнали германски параходи . . . . 1,000,000 тона
Предполагали са, че Англия ще построи от
1.П. 1917 год. до август 1918 год. . . 3,000,000 тона
(Изглежда, че тая цифра е било едно го
лямо заблуждение)
Всичко • . . 25,250,000 тона
Според донесенията на командирите на под
водниците, германския морски щаб
считаше, че от 1.11. до 1.XI. 1917 г. са:
потопени от подводници . . . .
. . 7,697,500 тона
Или средно месечно . . . .
. . . . .
855,278 тона
Били са потопени не английски параходи 1,539,500 тона
Така щото считали, че има потопени англий
ски параходи
* . . 6,158,000 тона
Имайки горните данни на ржка германския
морски щаб считаше, че ще бждат по. топявани средно месечно по . . . .
600,000 тона
Така щото от 1.XI 1917 г. до 1 август 1918
год. смятаха да потопят s
. . . . ' . 5,400,000 тона
Англия е употребявала за чисто военни свои
и на сжюзниците си нужди
. . , . 10,000,000 тона
Тоя тонаж по никой начин не е могжл да
услужва метрополията.
Или всичко Англия не би могла Да използу
ва кжм 1 август 1918. год. . . . . . 21,558,000 тона
Разликата между горните два сбора . . . 3,692,000 тона,
който според германските изчисления требаше да остане
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Мжм 1 август 1918 год. и да обслужва Англия. Тоя тонаж
действително би бил недостатъчен да прехрани населението
на островите и би предизвикал вжтрешни недоволства.
Времената показаха, че германските сметки не се оправ
даха, защото сжглашението с бжрз строеж заместваше загу
бите; сведенията давани от командирите на подводниците,
требва да са биле твжрде неточни. Действието на подвод
ниците през 1918 г. чрез разни технически средства бе крайно
ограничено; потжванията ставаха все по чести и по-чести.
Сжглашението намери тонаж не само да продоволства Ан
глия, но да пренася и поджржа милионната американска
армия.
Но най-голема грешка в сметките си Германия направи
като верваше, че тя ще изтощи противниците си чрез под
водната война, не обржщайки внимание какво те владееха
целия свет и всичките му пжтища.
През м. Септемврии 1917 г. аз чух да се говори в Гер
мания от сериозни хора, че безпощадната подводна война
би имала успех, ако се започнеше с 600 подводника, а кжм
това време германците имаха само 200, от които едва една
четвжрт действуваше в открито море, а останалите се по
правяха и приготовляваха, за да сменят тия които се завржщахаЧе подводния флот е фактор в модерната борба за
икономическото надмощие не отричам, но че само с подво
ден флот може да се сжбори един добре организиран
противник какжвто е Англия, е абсурдно да се мисли. Под
водния флот е отделен и важен елеме'нт в морската военна
сила, така както например — пехотата или артилерията в
сухопжтните воени сили.
И макар Германския подводен флот да бе идеално ор
ганизиран, той не бе принципално в сжстоянйе да сжбори
английската морска мощ.
Ето как подводната война в края на краищата бе па
рализирана, като остави пруските бюргери и до ден днешен
да се чудят за нейния неуспех.
Като свжрши с тевтонизма и славянството, Англия не
се задоволи с широкото владение на морето, тя проникна и
кжмсжрдцата на разните народи, чрез така наречените меж
дународни реки; настани се на Рейн, настани се и на Дунава
и то така, че когато стана нужда да се прибере от БудаПеща Императора Карл, после последнята му авантюра, пак
англичаните изпратиха свой военен кораб за Буда-Пеща,
който не достига до местото, защото тоя пжт не хора се
изпречиха на Англия, а природата — малките води на Ду
нава, вследствие на големата суша.
След като вече разгледах тия Исторически факти, аз не
мога да не си спомня с болки на душата, че ние бжлгарите
бенме тия, които си позволиха да се противопоставят на
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естествения пжт на великата си славянска сестра Русия, в
стремежа й да излезе на Средиземното море. Това е един
грех, който не зная как ще ни бжде простен; това е един
грех, който счупи и нашата глава.
Кой каквото ще да приказва, но за мен е ясно, че ако
днес Русия беше добре и ние щехмеда бждем сто пжти подобре, отколкото сме сега. Но аз нема да се спирам на тоя
вжпрос, защото горчевината, която пием всеки ден, е найочевидното доказатевство.
Като. разгледахме какво е било до сега положението
на Англия, не ще бжде трудно да отидем и малко по-далеч
и да извадим нуждкото заключение, за да разберем каква
ще е в бждаще всемирната политика.
Янглия ще се стреми да'запази спечеленото преимущес
тво на моретата, поради което- ще поджржа добри отноше
ния с великата Американска република и никога сериозно
и решително нема да отиде против нея. Отношенията й с
Япония ще бждат така корегирани, че тя да се яви като
естествен арбитжр между Америка и Япония, а в случай че
Япония един ден се самозабрави, Англия, като майсторка на
нан-тжнките интриги и коалиции, ще сжумее заедно с Ща
тите да подигне целия свет против Япония и да направи това,
що стори на времето с Испания, Холандия, Франция и сега
с Германия.
Англия ще бжде до толкова приятелка на Франция, до
колкото тая последната не и пречи в големите морски стре
межи ; и аз не искам да вервам, че французите, които са
един народ с пжргав и бистжр ум, ще си позволят некога да
отидат в разрез с големите интереси на Англия. Ето, тук е
секрета, че твжрде често по балканските вжпроси, колкото
и да неще Франция, е отстжпвала на Англия. Така б-feme и
с Тракийския вжпрос. Мен се струва, че и шумната Ангорска
афера на Франция, двете остриета на която са^теснините
при Цариград и Персийския залив, ще се свжрши с,почет
ното отстжпление на Франция и с запазването преимуще
ствата, които Англия е придобила на Босфора и Персийския
залив.
Хвжрляйки още по-далеч поглед вжрху всемирната мор
ска политика, ние се спираме на така наречената Тихо-океанска проблема от сжщс такова големо значение, каквото
на времето е било Средиземното море, а в наше време Ат
лантическия океан.
Известно е как на времето си се зароди и израсна им
перията на вжзходящето слжнце с светкавична бжрзинаДнес Япония е пжрвокласен фактор в всемирната политика
не само като една морена воена и икономическа сила, но и
като сила сухопжтна. Природата така е наредила, че Япония
да бжде граничара на много-милионна Азия. Протегнала се
от север кжм юг по целото протежение на източна Азия, тя
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вече владее всички вътрешни мерата и по-важните страте
гически пунктове в Китай. Тя е гранитната ограда на Азия
от кжм океана, прескачането на която не е така лесно.
Тя поглежда на юг кжм Филипините и Зондския Архи
пелаг и прехвжрля още по-далеч погледа си кжм Австралия;
тя е. новия Пиемонт на изтока, около който ще иска да обе
дини Индия и Китай; тя най-после ще иска да запази из
ключителния монопол на Тихия океан. Ето как гледайки в
миража на бждащето, аз виждам бждащата кжрвава арена
вжрху безпределния простор на Великия-Тихи океан: борбата
на двете велики раси — белата и желтата; борба за владе
ние на света. Дали човечеството ще превиши себе си и ще
преодолее животинските си инстинкти, това е вжпрос на
който ние не смеем да отговорим и на който ще отговарят
. още много конференции, подобни на днешната — Вашинг
тонската.
• '' ',
Аз мисля, че човечеството стая конференция прави
една крачка напред, защото за пжрви пжт така смело се
поставя на зелената маса вжпросат за всемирната морска
политика, която е в сжщност всемирната политика и в която
макар да не участвуват всички джржави на земното кжлбо,
участвуват все пак сжвремените мирови фактори.
Вжв Вашингтонската конференция и в други ней подобни,
Сжединените Щати ще се помжчат да разрешат по мирен
начин Тихо-океанската проблема, така че наред с Япония
да не загубят * преимуществата си, придобити с толкова
жертви в Неточна Азия и запазят разбира се, Филипинските
острови, като „Tete de Pont" на мирното си проникване.:.
И така като разгледахме до тук мировата морска по
литика, от която ще зависят еждбините и на всички второстепени джржави в света, а в това: число и нашите, идва
ред да разгледаме нашето чисто бжлгарско положение.
Известно е, че най-големата ни придобивка от Балкан
ската война е излаза на Бело море и че най-големата ни
загуба след сегашната катастрофа, ё загубата на сжщия
тоя излаз.
'
Аз си спомням с болка на душата за това богатство,
което изгуби нашето отечество с изгонването ни от Тракия.
Има ли нужда да се споменува за богатствата на долината
на Марица, на така наречената копринена долина; за мас
линените богатства, които щехме да получим от култивирането
на горите между Деде-Агач и Марония, за да хранят не
само нас, но да ни дадат и стока за износ; за единствената
в света тютюнева култура; за сусама, афиона, паламуда и
пр; за рибните богатства на Марица, блатата и Бело море;
безпрепятствения излаз на открито море; свободното об
щение с културните народи; престижат ни жато джржава£и
приятелския, може би, излаз на това море на нашите се
верни ежееди.
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Ето това е ударжт който напоследжк претжрпе роди
ната ни, а покрай нея й славянството.
Ето защо на базата за тжрсене свободен морски из
лаз, ние още можем да намерим допирни точки за едно ос
новно разбирателство с нашата сжседка Ромжния, с която
рано или кжсно ние не можем да не се споразумеем, за
щото се взаимно допжлваме.
• - Когато умопомрачението от войната изчезне и стопан
ските интереси поискат своето, Ромжния сама ще ни потжрси за сжвместна работа кжм топлото море, а постигнем
ли разбирателството на икономическа почва, ние можем да
бждем спокойни за нашите нещастни братя останали
в Добруджа, защото ще им гарантираме сносен човешки и
и национален живот.
Тжрсейки сжщо излаз на свободното-море, Сжрбия не
волно ще допре до нас и като се отжрси от миналото, ще
ни подаде ржка за икономическо разбиране. Югаславия ще
разбере, че без нас нема да излезе на топлото море, както
и ние разбираме, че без нея няма да видиме Бело-море.
В тоя ред на мисли нека отбележим, че в стремежа
си за морски излаз, ние не искаме да посегаме на чужди
земи, нито бихме се осмелили да помислим и да увредим
интересите на Англия; иие искаме само справедливост, това
що по Божие повеление ни се следва, като чада на един и
сжщи Бог, живущи на 'една и сжща планета.
Няма да сжздаваме флота и да заплашваме велика
Англия; сжвсем не — чрез морския излаз, ще искаме да бж
дем по-близо до нея и да вкусим и ний от плодовете на
културата, индустрията и тжрговията.
Ние требва да декларираме тжржествено, че никога и
никжде няма да станем орждие на нейните врагове.
Новото славянство няма защо да бжде враг на Англия,
па и не може да бжде такжв, защото джлги години ще
требва вжтрешно да се нарежда.
.'....
Англия най-после ще признае, че и славянството треб
ва да има своя скромен дел на безкрайният морски шир и
че всеко едно противопоставяне на тоя естествен стре
меж ще бжде противно и на добре разбираните английски
интереси.
Русия може да бжде изолирана още 100 години и да
се сменят още 50 Троцки, обаче тя не може да живее без
Цариград. Тя един ден ще го потжрси и в удобния момент
—намери, защото така е завещал великия Император.Петжр
и то не по каприз или царска прищевка, а от джржавническа предвидливост, от която няма да се откаже нито
Троцки, нито Ленин, щом царя на царете — човешкия сто
мах, почне да приказва.
,И имено тогаз когато се разреши тая проблема, ние
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.можем да кажем^ че в източна Европа и от Ледовития океан
до Средиземно море, ще цари човешки мир и за нас ще
настанат по-добри дни.
Обаче днес, в тоя момент, какво требва да правим,
каква вжншна политика требва да вжршим за да запазим
това, що ни остана на Дунава и на Черно море? Много
просто — тряба да престанем да приличаме на жабата,
която искала да стигне вола; да не дразним великите на
роди с пустословия, смйсжла даже на които не разбираме
и с една дума- почти да престанем да правим вжншна по
литика, а когато обстоятелствата ни наложат, да бждем
предвидливи, умни, скромни и прилични, както подобава наедин малжк народ.
Вжншната ни политика требва да бжде вжтрешния ни
мир и икономическо и стопанско вжзраждане. Нарушим ли
вжтрешния мир с некакжв си глупав скок на политически
палячо, ние сжщия час ще загубим Видин, Лом, Русе и Вар
на и вместо да разширим излазат си на великата между
народна река и широкото море, щеотидем още по нада
леч и ще се самоубием.
А че това е така, нека си спомним недавнашнвто ми
нало на Унгария.
Нека се помжчим да закрепнем на бреговете, що сждбата ни остави; нека на тия брегове дадем бжлгарски об
раз; нека закрепнем бжлгарското мореплаване; да модерни
зираме риболовството и да престанем да внасяме и купува
ме чужда сол, когато можем да произвеждаме наша; нека
привлечем кжм морския шир 'всички онеправдани по бед
ност сжотечественици и им дадем сигурно препитание, за
да сжздадем елемент на мир и спокойствие, защото сития
стомах не познава революцията.
;
Да се гордеем, че в тоя момент притежаваме добри
пристанища по нашите брегове, построени от бжлгарски
инжинер и бжлгарски работник; да ни окуражава нашето
пжрво бжлгарско параходно д-ство, пжрвият пионер на бжл
гарското мореплаване, нека всеки сжзнателен бжлгарин се
интересува от неговата сждба и му даде своята подкрепа;
нека подкрепим и ново-роденото скромно Рибарско Учили
ще, в което ще намерят препитание много сираци от пос
ледните войни и което ще ни сжздаде истински бжлгарски
моряци и риболовци.
Да се радваме че и пжрвият бжлгарски гражданин
симпатичния и млад наш цар е и пжрвият бжлгарски моряк.
Да подкрепим най-после, макар и сжс скромни сили ог
нището, гдето ще се култивира бжлгарската морска мисжл
на нова и вжзродена Бжлгария: „Бжлгарскйя Народен Мор
ски Сговор", това наше мило и симпатично чадо.
Напред прочие, Бжлгарио, с културни и мирни стреме
жи КЖМ МОрСКИЯ ШИр.
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Кжм благотворителите!
Нашето минало е пжлно с тжмни страни и загатки.
Много са вжпросите, които чакат разрешението си,от бжлгарсната история. Много са тружениците в тая област, но
плетищата из нея са понякога страшно непроходими • и поч
ти винаги обвити в гжста мжгла. Действително мжчна е за
дачата на работниците на мисжлта и перото, които са се
посветили на бжлгарското минало; много сили и средства
тряба да изразходват те, за да могат бавно и постелено да
приповдигат все по-високо и по-високо тежката завеса, зад
която се крият отговорите на толкова парливи и насжщни
питания- Но не сме ли длжжни ние да ги подкрепим? Не
тряба ли да им помогнем при разчистването на пжтищата
клш светлината и истината. Та нали чрез светлината и исти
ната почерпени от своята история, ние ще можем да се офор
мим като народ и джржава ? Нали в историята си ний ще
видим най-ясно причините за грешките и паденията си ? Найсетне нали чрез историята си ний ще налучкаме пжтя кжм
по-светло бждаще?
Просветения бжлгарин винаги е сжзнавал джлгжт си
кжм миналото на своето отечество и винаги отлично е разбирал, че само след като опознае своите предки той,ще опознае и себе си. Пжрвата искра за вжзраждането беше Паисиевата история! Най-силния повик след катастрофата бе
ше зовжт кжм истината и светлината на историята! Стрес
налото се бжлгарско общество разбра от кжде ще получи
лека за своите рани, разбра от кжде ще научи то причиниза своите нещастия. И сжздадения миналата година фонд
„Бжлгарска история" бжрже почна да расте и вече достиг
на няколко стотици хиляди^
Има едно голямо черно петно в бжлгарската история—
една много тжмна страница! Това е отношението на бжлгарина кжм морето. Защо както днес, тжй и през вековете
бжлгарина е бил безучастен зрител на морето и безчуствено е гледал неговите неизчерпаеми богатства? Защо, както
днес, тжй и тогава той не е посягал вжрху тях? Защо ни-

нога той не се е възползувал от безкрайната шир на морето
за да се сдобие с високата култура — привилегия само
на богатите крайморски джржави, богати по причина пак
на това море, от което бжлгарина е бягал ?
Ето един голям вжпрос, на който отговоржт могат да
даджт само нашите историци. Но те тряба да бждат подпо
могнати. Не много отдавна вжв Варна бе сжздадена една
културна организация, която си е поставила за цел да за
интересува бжлгарина с морето, да обжрне вниманието му
кжм неговите богатства и най-сетне да го заджржи на мор
ските брегове, изоставени от него на чужди елементи. Нагжрбил се с тази тежка задача, Бжлгар. Народен Морски
Сговор независимо от започнатата широка пропаганда на
морската идея, иска да спомогне и за разпржсването на
тжмнината, в която е обвито нашето минало от кжм морето,
като по тоя начин застане на една по-сигурна почва за сво
ята бждаща дейност. Средствата на „Морския Сговор", дос
тигнали до една доста значителна сума, не са обаче достатжчни за да отговорят на тая нужда.
Но от кжде би могжл „Морския Сговор" да почерпи
необходимите му за испжлнението на това хубаво начинание
суми? Ние се надяваме, че познатото по своята щедрост в
такива случаи бжлгарско общество ще отговори на тоя вж
прос без двоумение като внесе своята лепта. От сжбраните
по тоя начин пожертвувания ще може да се обяви конкурс
за трудове вжрху Бжлгарската морска история.
Родолюбиви бжлгари! Вий които не оставихте да за-"
глжхне делото на Паисия! Вий, които от тогава и до сега
давате стотици доказателства за любовта си кжм отечеството
и светлината на \неговата наука! Вий, който тжй щедро
подкрепяте всяко културно начинание изникнало на родната
Ви и любима земя! Подкрепете и тоя устрем, засилете го,
дайте му вжзможност да се развива и даде своите плодове.
Всички пожертвувания изпращайте или направо на
„Бжлгарския Народен Морски Сговор" — Варна, или чрез
Бжлгарската Народна Банка, като ги внасяте на текуща
лихвена сметка на фонда Б. Н. М. Сговор, открита с окржжно от Банката под № 13,374/220 от 29 юли 1921 год.
Варна, ноември 921 год.

Морски новини.
I. Известия из дейността на бжлгапсння народен морски сговор:
Централния комитет на Б. Н. М. сговор издава седми
чен бюлетин за своята дейност, чрез който джржи в течение
на работата си основаните до сега клонове. До сега са из
лезли 8 бюлетина. Извлечение от бюлетините, които сжставляват интерес за всеки морелюбец и кнтересующ се от раз
витието на Морския Сговор четец, ще се печата за в бждаще в „Морска библиотека", за да могат да стават досто
яние на всички членове на Сговора.
1 Основани клонове.

Списжка на основаните клонове и на лицата от упра
вителните им тела ще обявим в хронологически ред на фор
мирането им и в следния р е д : Председател, 2 члена и Касиер-деловодителЦентр Комитет
Варна, 24.V1.920

Ив. Михаилов, Директор на Мор. машин, у-ще:
В. Игнатов, зап. лейт, к-р на група кораби,
Г. Славяновъ, леит., к-р на група мот. лодки*
В. Атанасов, учител в Морското машинно училище.

Варна, Редакц. И. Вариклечков, кап.-лейт. от крайбр. джанд. д-на,
Г. Славяновъ, лейт, к-р на група мот. лодки.
Комитет кжм
»
центр, комитет. С Иванов, зап. лейт. к-р на група кораби.
И. Стоенчев, зап. техн. мичм. I р. пред. на д-вото
на сред, техници вжв Варна.
Г. Панчев, зап. мичм. II ранг.
б юний 1921 г. Хр. Я. Книжаров, управ, на митницата,
Ставраки Янев, Илия Пинтев, гАт. Хр. Стоев.
Месемврия.
2 юлий 1921 г. Б. Ганчев, зап. кап. I р., тжрговец.
X. Калчев, дирек, на риб. дружество.
гр. Бургаз.
К. Николовъ, д-р,
М. Сотиров, зап. полковник, пред. на дружеството
на запасните "офицери,
Септемв. 1921 г. Стателов, началник на Дунав. Мор. Т. П. Сяужба,
Киров, зап. мичм. I ранг,
гр. Русе
Ст. Хранков, зап. мичм. И ранг,
'Чехларов, зап. мичман II ранг.
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16Ноемв.921 г.
с Черковна,
Провадийско.

Ж. Василев, учител,
Гинка Николова, учителка,
Антон Тодоров, фелдшер.

4 Декви. 921 г. Златан Бржчков, инженер.
Белберов, председател на главните учители,
Клон-Варна.
П. Стоянов, зап. капитан Н р. индустриалец,
Т. Обрешков, Д-р. препод, в Тжрг. гимназия.
22 Деквм. 921 г. Камбуров, преде, на окр- ежд,
г р. В-Тжрново. Моско Москов, дирек, на 2-ра прогимназия,
Дончо Смилов, адвокат,
Балабански, поручик
19 Дек. 1921 г.
Мина Перник

Бошко Петров, завед. фабриката,
Гавраил Милев, електро-кондуктор,
Борис RHTOB, електроментйор,
Стоян Кржстев,
»
П. Люцканов,
„

15 Януар. 921 г.
гр. Шумен

ШкОЙНОВ, зап. генерал, тжрговец,
П. Паскалев, индустриалец,
Г. Попов , директор на прогимназия»
А. Костов, капитан.

22 Януар. 922 г.
гр. Пловдив.

Богданов, зап. генерал,
Бангеев, полковнику
Кржстев, редактор в. „Юг".
Л. Лазаров, тжрговец-механик,
Салганджиевj адвокат,
2. Беседи и ежбраиия.

На 12 юний 1921 год. в гр. Бургаз пред гражданите:
цНуждата от Б. Н. Морски Сговор" от зап. капитан-лейт.
Михаилов.
На 13 юлий 1921 год в гр. Тжрново, пред група граж
дани и Значението на морето и нуждата от Б. Н. Морски
Сговор в Бжлгария", от зап. лейт. Иванов Сава.
На 23 юлий 1921 г. вжв Варна, пред гражданите: .Нуж
дата от Б. Н. М. Сговор" от зап. кап. лейт. Михаилов.
На 11 Декемврий 1921 год. в гр. Варна, пред гражда
ните: «Варна и Бжлгар. Черноморски брег преди 133 год."
от проф. Н. Милев (от страна на дружеството на учените,
писателите и художниците по покана на Б. Н. М. Сговор).
• На 22 Декемврий 1921 год. в гр. В.-Тжрново, пред ор
ганизационно ежбрание „Целите на Сговора и неговата до
сегашна дейност" от лейт. Славянов.
На 26 Декемврий 1921 г. в гр. В.-Тжрново, пред граж
даните .Задачите на М. Сговор* от лейт. Славянов.
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В края на Декемврнй 1921 г. в гр. Русе, пред офицерите
от гарнизона „Културното и економическо значение на Ду
нава" от зап. кап. II р Стателов.
На 15 Януарий 1922 год. в гр Шумен, пред организа
ционно сжбрание «Нуждата от Б. Н. М. Сговор" и значе
нието на морето" от Б. С.
На 22 Януарий 1922 год- в гр. Шумен, пред гражда
ните „Морето и неговото значение за нас" от Б. С
На 22 Януарий 1922 год. в гр. Пловдив, пред гражда
ните, „Морето и морската идея в Болгария" от инженер
Буков.
«ъ*& На 25 Януарий 1922 год. в гр. В.-Тжрново, пред граж
даните „Бжлгарската История вжв вржзка с морето" от мич
ман Панчев.
3. Увеселения и забави в полза на Бжяг. Народ. Морски Сгмер.
— На 12 Юлий 1921 год. в гр. Бургаз е било устроено
градинско увеселение с участието на морския оркестр от
Варна и с морски излети до Созопол и остров Св. Анаста
сия, което е дало чист приход 16700 лева.
— На 22 и 23 Юлий с. г. в Варна беше устроен мор
ски празник единствен по рода си за сезона. Взеха участие
корабите на М. Т. П. Служба, машинното училище, рибар
ското училище, Параходното дружество и дружеството на
лодкарите в града. С разрешението на Н. В. Царя беше ус
троен морски излет до парка на Двореца Евксиноград, кой
то беше открит за посещение рт гражданите. Чистия при
ход от празденството е 33227 лева.
— На 3 Декемврий 1921 год, Подофицерите от Крайбрежн. жандарм, дружина и Морската Т. П. Служба дадоха
вечеринка в полза на Сговора, чистия приход от вечерицката е 600 лева.
— На 18 Декемврий 1921 год Варненския клон от Б.
Н. М. Сговор, устрои в офицерското сжбрание през деня
морска изложба с томбола „Плегри", а вечерта морски бал
при отлично декориран салон в морски стил, изражаващ
идеите на Сговора. Чистия приход е 14156 лв.
—- Организирания ученически коледарски хор на Вар
ненския клон е внесал в касата му за коледуване сумата
6600 лева.
4. Р а з н и.
'
— Ц^рез миналия летен сезон в Варна е образуван
„Морски Спортен Легион", който между чисто морските си
спортни цели, си е поставил и задачата да пробуди и поджржа в членовете си любов кжм морето чрез сказки, бе
седи, морски излети и пр.

— На 26 Декемврий 1921 г, зап. Капитан I! р. П. Сто
янов, член от комитета на Варненския клон от Б. Н. М. Сго-.
вор, по покана на спортния морски легион е чел в салона
на Военния клуб пред рбщодостжпно собрание беседа на
тема — „Морския спорт."
—• Г^рез м. Август е турено началото на морския му
зей при Б Н. М. Сговор. Централния комитет е подкрепен
в тази му инициатива от Варненското Археологическо д-во,
като последното му отстжпеа едно от помещенията на своя
музей, нждето ще се премести и уреди временно морския
музей.
— В близко бждаще се очаква образуването на клоно
ве—комитети от Б. Н. М. Сговор в София и цел ред градо
ве в провинцията.
— Сжстоянието на касата при Централ- комитет на Б.
Н.М. Сговор, кжм 1 Февруари 1922 г. е следното:
1) Наличност в Б. Н. Банка
57,55430 л.
, 2 ) Оценени в пар4!* предмети
1000 л.
3) Една облигация от 61/8 % народен заем
1921 г.
5,000 л.
4) Дадени в аванс пари
3,685 л.
Всичко 67,439*30 л.

II- Вжтрешви ковш.
1. Рибарство.
— На 30 Октомврий 1921 г. се откри пжрвото у нас
„Практическо Рибарско Училище в гр. Варна", в което се
приеха предимно кржгли сираци от войната или деца на
бедни рибари бжлгари. Училището ще подготвя рибари бжлгари за риболов в открито море.
— В Варна се основа бжлгарска рибарска кооперация
«Бжлгарски Риболовец" която си поставя за цел правилно
то използуване на Гебеджанското блато и постепенно оти
ване кжм риболов в открито море.
— Новия закон за рибарството е публикуван в брой
235 на джржав. вестник от, 18.1.1921 г. С'жобразно с поста
новленията на тоя закон, изработен е и устав за рибарски
те кооперации. Изработва се и правилник по прилагане на
закона за рибарството. След како се приготвят още някои
предварителни работи, които новия закон за рибарството
налага, ще се свика вероятно в края на Февруарий т. год.
вишия рибарски сжвет, който ще се занимае с правилника и
някои текущи вжпроси по рибарството.
2. Пристанища и мореплавание
—' На 15 Февруарий т. г. ще се произведе тжрг за от
иване постройката на елеватори за зжрнени храни вжв Вар-

-ёз—
На с вместимост 30,000 тона. Кжм него ще има модерна су
шилна за проветряване и сушене мокрите зжрнени храни. До
края на т. г. требва да е готов житния кей джлжг 220 м.
с направление почти север-юг, източно от фабрика* «Сил*"
и юго-запндно от гара Варна. При тоя кей ще са елеваторите.
Подготвителните работи по постройката е почната. Те
рена от западния брег ка водния басейн до местото на жит
ния кей се снема на височина 50 с м- над морското равни
ще, за удобно действие на сухата земночерпалка, която ще
се използува за попжлване низките места в новата част на
пристанището. Джлбочината при житния кей ще бжде 9
метра. Южно от житния кей с направление изток-запад ще
бжде брашнения кей, а западно отъ него елинга за големи
кораби. Средства за постройката на кейовете са предвидени
в бюджета за пристанището, а за елеваторите са внесени в
Бжлгар. Земледел. Банка от консорциума двеста мил. лева.
— В брой 134 на джр. вестрник от 2I.X м. г. е публи
куван сключения между джржавата и Бжлгар. Тжргов. Паразодно Д-ство вжв Варна договор.
Сжгласно тоя договор параходното д-ство се заджлжава да поджржа една линия по крайбрежието най-малко 2
пжти седмично, а до Василико н Анхиало веднаж през сед
мицата. Освен тази линия дружеството ще поджржа , Цари
градска, Дрхипелагска и Египетска линия.
За поджржане на тия линии дружеството получава от
страна на джржавата субсидия за всека проплувана от не
говите параходи миля.
Правителството притежава 1250 безименни дружественни акции и се ползува в сжбранията на дружеството с 100
гласа.
Срещу получаваната субсидия дружеството извжршва
следните услуги: пренася пощата безплатно; пренася с по
ловин такса войските и припасите им при редовните рейси;
пренася безплатно по искането на легациите и косулствата
в Царството бедни бжлгарски граждани.
Договора е приет в общото годишно сжбрание на дру
жеството на 16 декември м. г. В сжщото сжбрание са при
ети и наложилите се от приемането на новия договор про
мени в устава на дружеството.
,
— На 6 ноемврий м. г. на Черния нос, южно от устие
то на река Камчия, по черноморското "ни крайбрежие, е от
крита самафорно-наблюдателна и спасителна станция.
3. Корабостроение.
— През м. април 1S20 год. е основана вжв Варна твхническо-лодкарска кооперация „Сжгласие". Кооперацията е

започнала да работи с един двигател от 4 конски сили, едвн
примитивен струг за железо и обикновено подухало. За ед
на година става нужда и двигателя се увеличава на 8 кон
ски сили, прибавя се нов и по-голям струг, 3 бор машини,
фрезова машина и леярна за до 150 кгр. чугунена маса.
Кооперацията е в очакване да получи много нови машини
и уреди като: оксижени апарати, 1пет метров струг, фре
зова машина; приготви се вече нова леярна за чугунена
масадо 800 кгр. Пред откриване е н лодкарското отделение
и почване постройка на елинг, за около 60 тонни кораби.
През течение на м. г. кооперацията е построила поч
ти из ново от стари моторни и ветроходни кораби б нови
такива. Удобството на местото и настойчивоста с която се
работи в „Сжгласие" ни подсказват, че тук е основата на ед
на от бжджщите корабостроителници вжв Варна.
— Близо до тех. лодк. коопер. „Сжгласие" вжв Варна
има навес, останал от холандската компания, която е била
заета с, постройка на канала и пристанището; днес там се
правят и поправят малки рибарски лодки. "
— В гараж Ауто-мотор вжв Варна се правят нови и
поправят стари лодки.
— Близко до окр. затвор вжв Варна е почната пос
тройката на 15 тонен моторен ветроход който ще се снеме
до водата сжс специална кола.

Умоляват се членовете на Бжлгарския; Народен Мор
ски Сговор да сжобщават новините из морския живот на
Бжлгария на Редакциония комитет при централното управ
ление на Б. Н. М. Сговор вжв Варна за да бждат навре*
ме помествани в отделаДОорСКИНОВИНИ на „Морска Биб
лиотека."
От редакциония комитет на Б. Н. М. Сговор.

Статиите по морските вжпроси, за напечатването им в
Морска библиотека да се изпращат направо на адрес:

Бокмарски Народен Морски Сшор
Редакционен комитет.
_____
Варна.
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| Бжлгррския Народен Порски Сговор
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Член първи.' Основава се Бзклшрскь(Народен[Морски Сю~
<вор, който има за цел: v .- \ ;.'л.".-.'".. ч ^ ; ;
;
V. ,
•
IV Да пробуди, привие, поджржа и пропагандира у на<
"рода познание и любов към морето, във всичките им проя:
ВИ И^форМИ.
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.* , 2 . Да сждействува за усилване и развитие на родното
^мореплаване, морските промисли й,за побжлгаряване бре-говете.ни/..;.' '.,,-,;-:-;.;iV'-":>.--^ '^-Л : •'•^••.••4i%>'' - : •••• :_-••: ;Л
i s : ; i ? 4neH втори. За достигане тия цели способствуват; ;
Волните-пожертвувания. . s
^
;
я . 1 .
.-•".;'2: Приходите от научните 'сказки, забавления и други
'поступления.
'••''<-']'..'* ''•"( '^—Z1'.- -Л-тЛ"'-^-. Л; Л. -'•;' -7- >• --'• Л".
/.Чистите приходи се внасят в Българската Народна Бан- :
:«а на името на Българския Народен Морски Сговор на. те. к у щ а лихва".
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/ Ч п е н трети. Бжлгарския Народен Морски Сговор се уп
равлява of" комитет.» избран из между основателите му до
момента, когато ще, се сжздаджт; условия за разширение.
^дейноста му из целото Царство i Тогава ще се изработи, и
утвърди прстояния устав от учредителния сжбор, предста
вителите в който ще бждат, ^избрани от всички отделни ор-;
.ганизации,,чвзависимос^ш^ ус)товията на времето. Л ;
Бремения комитег.се състои .от: Председател, двама
'члена и«Касиер-деповодитёл. Комитета служи безвжзмездно>
- Времения комитет поема грижата- да основе из всички•градове и села клоновеот Бждгарския Народен, Морски!
Сговори се гриже за популяризиране идеята на Л Сговора.
Подготвя обединението със съществуващите в страната сро.дни организации, периодични издания и фондове кжм мо-,.
мента н а събора.

. ...• "Л-

•"' , ; - ; : Л ? Л'•'"•-'.'[ Л'- ,-•..;.•" Л-\ :

Той разучва, редактира и докладва проекта на постояния устав, а тжй сжщо дава подробен отчет за ежегоянието на делото до момента на предаване управлението на по-.
•стояниия комитет, след коего се освобождава от отговорност.;
Срока на действието на на настоящия устав се. опре-;
.деля от деня на утвърждението му до момента, когато вре-.
'менния комитет, след като е подготвил работата, свика уч
редителен сжбор и-се изработи и утвърди нов устав на
".Българския Народен Морски Сговор.
Във всеки случай тоя срок не може да бжде по-джлжг от три години.
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Мореплаването и флота на един народ са
огледалото на неговото благосостояние,
култура и величие.

Мехен.
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Народа ни се самоубива като бяга от морето и не цени това, за което други народи сжс столетия пеят ккрви
*

w

в страшна борба.
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Балабанов.
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