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Година 1. Брой 9.
Ноемврий 1924 год.
гр. Варна.
Урежда:

Годишенъ абонаментъ
за България 100 лв.
за чужбина 120 лв.
Отдъленъ брой 15 лв.

П Списанието „Морски Сговоръ" се изпращабезплатно на всички
П
редовни членове на Българския Народенъ Морски Сговоръ.
Какъ да се запиша за членъ на Б. Н. М. Сговоръ? — Обърнете се кънъ секретаригв
на клоноветъ на Б. Н. М. Сговоръ въ градоветъ и селата на Царството. Тамъ
кждето нъма клонове — отнесете се до Главното Управително Тъло на
Б. Н. М. Сговоръ въ Варна. Месечна членска вноска 5 лева.
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Първиятъ редовенъ съборъ на Б. Н. М. Сговоръ, сьстоялъ се вь гр. Бургазъ
отъ 15-18. VIII. 1924 год.
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Списанието .Морски Сговоръ" е удобрено и препоркчано отъ Министерството на Народното про
свещение съ окржжно № 4 4 7 отъ 9.1.1924 год, и отъ М-вото на Войната съ наредба № 22 оть_1923 г.
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Морски Сговоръ

Брой 9.

ДелегатитЪ на първия редовенъ съборъ на Б. Н. М. Сговоръ, състоялъ се въ
гр.^Бургазъ оть 15—18. VIII. 1924 год.
Пашмаковъ.

ПЪРВИЯТЪ РЕДОВЕНЪ СЪБОРЪ НА БЪЛГАРСКИЯ
НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ ВЪ ГР. БУРГАЗЪ.
На 15 августъ т. г. най-вишата власть — пър
вия редовенъ съборъ на Б. Н. М. С. откри своите
заседания въ гр. Бургазъ. Представени беха 15
клона отъ царството съ 37 делегата™. При подобающита тържественость събора се откри отъ под
председателя на Гл. Упр. твло Г. Д-ръ Недълковъ.
Последния съ съдържателни слова набел-вза жи
вота и дейностьта на Б. Н. М. Сговоръ и съ поже
лание за ползотворна дейность отъ страна на събо
ряните, той обяви заседанията за открити.
Пристжпи се къмъ изборъ на бюро, за което
съ единодушие бидоха избрани следните делегати:
Председатель Г-нъ Професоръ Д-ръ Консуловъ —
София; Подпредседатели: Г-да Богданъ Ганчевъ —
Бургазъ и М. Милчевъ — Плевенъ; секретари: Г-да
Йовко Обрейковъ — Пловдивъ и Поручикъ Пашмановъ — Шуменъ. Бюрото зае местото си, като пред
седателя г-нъ професоръ Консуловъ огъ свое име
и отъ това на бюрото благодари най-сърдечно за
високата честь, която имъ е направена съ избора
да ржковоцятъ първия редовенъ съборъ на Б. Н. М.
Сговоръ.
Той най-красноречиво доказа и подчерта предъ
всички, че Б. Н. М. Сговоръ тепърва ще има да
играе една и то доста важна роля въ нашия бждащъ общественъ животь. Историята .ни учи, каза
той, че великите дела
на народите еж преуспъвали само тогава, ; когато тия народи еж биле напжтетвани и водени отъ една свъта идея. Липсва
ли такава, — народното дЪло колкото и желанно да
би било, то рухва и пропада. Много на мъхто председателствующия изтъкна, че нашия народъ въ ми
налото е ималъ своите съзнателни и несъзнателни
национални грешки, които тепърва тръбва да се

корегиратъ. Ние, каза той, ще спомогнемъ и ще
сътрудничимъ при корекцията на тия грешки.
За изправлението на установените вече греш
ки и въ стремежа си да бждемъ предпазени отъ
втори такива, се породи и още презъ 1920 година
закрепна идеята за създаване на Б. Н М. Сговоръ
— сдружение съ културно-просвътна цель, което
между многото задачи си зададе и тая какъ да опо
знае и привърже българина къмъ морето съ цен
ните блага, които то дава на тия, които знаятъ да
го тачатъ и използуватъ. За да дойдемъ по-скоро
до реални резултати, тази идея каза той, ще я носимъ, насаждаме и култивираме средъ нашия на
родъ, който твърде слабо познава нашите богати
морета.
Сжщия разглеждайки дневня редъ съ задо
волство констатира, че въ него еж сложени за раз
глеждане въпроси отъ капитално значение, пра
вилното разрешение и приемането на които ще до
принесе не малко за националния ни напредъкъ.
Целтьта на днешния ни съборъ, каза г. Консуловъ,
е проучването и разработването на идеите, които
преследва Сговора, а гвхното постигане ще бжде
единъ цененъ приносъ за бжднинитв на България.
По случай откриването на събора поднесоха
се приветствия отъ кмета на града г. Куйковъ, отъ
представителя на Туристическите дружества г. Ивановъ; отъ Инженеръ Христовъ — представители на
инжинерно-архитектното дружество; отъ Д-ръ К.
Николовъ — представителъ на търговското сдруже
ние и Бургазската Търговска Камара; оть г. Иваровъ — представитель на оргаризираното запасно
войнство и оть представителя на юнашкитЬ дру
жества.

Брой 9.

Морски Сговоръ

Наредъ съ това се прочетоха поздравителните
телеграми, като на първо мъсто б-Ь тая на нашия
пръвъ морякъ и членъ на Б. Н. М. Сгопоръ — Н. В.
Царя. Съ дълбоки и съдържателни мисли, той под
насяше искренигв си благопожелания къмъ събо
ра и сговорянитв за ползотворна дейность. Проче
тени бъчса тоже и теграмитв, изпратени отъ на
шите министри, държавници, корпорации и други.
Отъ името на Сговора г. Консуловъ благодари на
всички. Сговора удобри съ акламации приготвените
телеграми-отговори до Н. Величество и г. г. мини
стрите. Следъ избиране на съответните комисии,
пристжпи се къмъ разглеждане на дневния редъ,
като секретаря на Главното Управително ТБЛО Г.
Славяновъ прочете отчета за изтеклата година.
Следъ об-вдъ четоха докладите си: домакина, глав
ния редакторъ на списанието „Морски Сговоръ" и
уредника на Морския музей.
Вечертьта къмъ 18 часа при свободна аудито
рия бургазския делегатъ г. Д-ръ К. Николовъ чете
рефератъ на тема: „Морската ни политика въ
свръзка съ културно-икономическото повдигане на
Бургазското пристанище". Реферата, много интересенъ по съдържание, и при все, че въ него се тре
тираха въпроси, свързани съ културно-икономиче
ското повдигане на Бургазъ и неговото приста
нище, бургазсчани, па даже и членоветв отъ ма
стния клонъ, проявиха пълна незаинтересованость.
Смътаме, че отъ страна на бургазсчани требваше
да се прояви малко по-голъма заинтересованость и
внимание къмъ Събора, още повече, че се вземаха
важни решения, засътащи лично тъхъ и гЬхния
край.
Втория заседателенъ день мина въ доклада
на комисията по отчета. Повдигнаха се интересни
дебати въ свръзка съ четения рефератъ, но освенъ
делегатите, тъхъ нямаше кой да слуша и почерпи
ценна поука, понеже виши комерчески интереси на
лагаха на гражданството да бжде въ този моментъ
другаде.
Установиха се членските (70 лв.) и встжпителни
(10 лв.) вноски за 1925 год. Приетъ бе почти безъ
изменение правилника за фонда „Черноморски Наученъ Институтъ." Следъ об-вдъ сжщия день, бюджетарната комисия чете своя докладъ. Бюджета се
прие: приходъ 561,000 лв. и толкова разходъ. Втори
по редъ Д-ръ Нед-влковъ чете рефератъ на тема:
„ЛБчебното значение на морския климатъ и нашия
Черноморски , брегь". Реферата заслужаваше по
гол-вмо число слушатели, тъй като той третираше
материя слабо позната у насъ. За популяризиране
на този тъй хубавъ рефератъ всредъ по-широкъ
кржгъ отъ нашето общество решено б-Б той да се
отпечата въ отд-кпна брошура.
Денятъ 17 августъ — нед-вля — 6% опредЪленъ
за развеждане и опознане делегатитв съ нашето
Черноморско крайбр-вжие и поминъка на местното
население. Рано сутриньта къмъ 6 часа и 30 ми
нути, миноносеца „Дръзки" напустна пристанището,
отнасяйки делегатите за гр. Анхиало. Тукъ тв има
ха възможностьта да се опознаятъ съ прочутите
анхиалски солници, които при едно модерно и ра
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ционално използуване биха дали годишно произ
водство 70 милиона кгр. чиста морска соль, до
статъчна да задоволи нуждите на българското на
селение и да остане даже излишекъ за износъПоради краткото време съ което разполагаха делега
тите, ТБМЪ не имъ се отдаде възможность да се опо
знаятъ съ известнитЬ анхиалски лозя, които тази
година възлизатъ на около 140 хил. дек. — лозя на
плодъ. Втория посетенъ градъ бе Месемврия. Тукъ
се престоя около 2 часа, гдето делегатите имаха
възможностьта да направятъ съвместно съ курор
тисти, дошли предимно отъ София, по една морска
баня, а ведно съ това да полежатъ и се опознаятъ
съ единъ отличенъ морски плажъ, немащъ равенъ
на себе си по ц-влото Черноморско крайбрежие.
Следъ об-вдъ биде посетенъ и градъ Созополъ.
Тукъ делегатите имаха възможностьта да видятъ
малкия островъ предъ града, върху когото тази го
дина почва постройката на нашето първо Рибар
ско Училище. Местното население тукъ предимно
се занимава съ рибарство. Вечертьта къмъ 18 часа
делегатите се завърнаха обратно въ Бургазъ, ве
сели и доволни отъ отличната научна разходка по
море. Последния заседателенъ день оставаше 18
августъ — понеделникъ. Презъ този день се взе
маха едни отъ най-важните решения по отноше
ние бждащата дейность на Б. Н. М. Сговоръ. Сжщия день се разгледа подробно и прие дейната
програма на Сговора, която се прилага отпечатана
отделно въ настоящата книжка на списанието.
Въ свръзка съ дебатите по реферата на Д-ръ
Нед-влковъ, направиха се отд-влни допълнения и
изменения къмъ дейната програма. Чете се трети
по редъ рефератъ отъ Поручикъ Пашмаковъ на
тема: „Народите и твхната мирова политика презъ
различните епохи за владение на моретата, про
ливите и ползуването отъ големите плавателни
реки". По предложение на председателя взема се
решение сжщо и този рефератъ да бжде отпечатанъ за да стане достояние на по-широкъ кржгъ.
Следъ об-вдъ се продължи разглеждането на
дейната програма като разните направени предло
жения се формулираха и вместиха въ последната.
ВзетитЬ резолюции бидоха докладвани предъ Съ
бора отъ председателя, следъ което сжщия закри
вайки събора благодари на всички делегати за по
ложените усилия и проявенъ интересъ отъ твхна
страна при разрешаването на сложените за раз
глеждане въпроси; подчерта съ задоволство едино
душието и желанието за разбирателство въ името
на Сговора, които сжществуваха презъ траенето на
всички заседания, като завърши съ благопожелание и надежди, че Б. Н. М. Сговоръ въ лицето на
държавата и обществото очаква да намери ценна
подкрепа, била тя морална или материялна.
Съ единодушие се прие втория редовенъ
Съборъ презъ идущата година де се открие въ гр.
Русе, а следующия въ ст. София, кждето ще има
вече достатъчно съмишленици и крепители на мор
ската идея.
27.УШ. 1924 г. гр. Шуменъ.
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Морски Сговоръ

Брой 9.

Сава Н. Ивановъ.

ФИНИНИЙЦИТ-Ь И ВРЪЗКИТЪ ИМЪ СЪ
ЧЕРНО МОРЕ
Най-искустнитв стари мореплаватели, за които
веднага ще ни направи впечатление, че Ливански
историята знае, еж безпорно финикийците — наре
те планини достигатъ почти до самия брътъ, а
чени отъ Максутовъ „микроби на морето" — които
тамъ кждето ТЕ се пресичатъ съ проломи или мал
още преди 36 века еж кръстосвали съ корабитъ
ко отстжпватъ въ вътрешностьта на страната, море
си Средиземноморския басеинъ и съседнитъ съ
то се връзва въ сушата като образува заливчета,
него морета и океани.
представляващи прекрасна защита за тогавашните
Те принадлежали къмъ кавказкото племе — 1 кораби срещу вътъра и морските вълни. А като
. единъ клонъ отъ многочисленага семитска раса —,
се вземе подъ внимание и ГОЛБМОТО изобилие на
а страната имъ се простирала по източния брътъ
корабостроителния материалъ съ който еж изобилна Средиземно море, между Сирийския полуостровъ
ствували горите, то ще ни стане лесно разбираемо,
и Мала-Азия. Споредъ древно-египетските паметни
че изгодното географическо положение на Фини
ци ТБХната страна се наричала Хару (Кефту), а
кия, опряна на морския брътъ и то въ центъра на
въ последствие получила името Сирия, поради единъ
стария свътъ, като че ли еж тикали нейното насе
отъ главнитЬ имъ градове. Съгласно преданието
ление да насочи деятелносгьта си къмъ морето и
на гърците ГБ получили названието си отъ името
морскитъ промисли.
на единъ легендаренъ началникъ на едно отъ хаВъ древния изтокъ сжществували три най-го
нанейскитъ племена, нареченъ — Фениксъ. По прав
леми
грамадни производителни пункта: Египетъ,
доподобно е, обаче, общоразпространеното мнение,
Халдея и Южна Арабия и главните имъ, а понъкоето гласи, че името Финикия (т. е. страна на пал
кога даже и единствени посредници между ТБХЪ,
мите) е произлязло отъ думата геглх, което въ
еж биле финикийците. Не само това, но въ района
преводъ означава палма. ФИНИКИЙЦИТЕ наричали
на тяхната обширна търговия е влизалъ цълия тосебе си кепа1 т. е. хананеи; названието финикийци,
гавашенъ културенъ свътъ и даже много страни,
което срещаме въ класическата география е отъ
които еж биле открити отъ ТБХЪ и които еж лежа
гръцки произходъ. Римлянитъ ги наричали Пуни.
ли далечъ отъ центъра на тБхната деятелность. Ето
По-големата часть оть хананеитъ се разделили на
защо, финикийската история е по-малко свързана
малки племена, разпръснали се по различни посо
съ страната имъ, отколкото съ странитъ на древ
ки и въ последствие били покорени — една часть
ния свътъ. Отъ всичките древни образовани народи
оть евреитЬ, а друга — оть филистимлянитБ; бръТБ първи съумъли, безъ да загубятъ своята наци
говитЬ хананеи (кепа1), кОито обетавали между
онална самобитность и своята култура, да останать
планинските вериги и морето, останали самостоя
независими отъ това парче земя на което еж се
телни, затвърдили се тамъ, станали търговци и
създали и придобили самобитносьта си.
мореплаватели и въ времената на класическата
древность — ТБ СЖЩИТБ — получили името фини
Въ корабостроителното искуство финикийците
кийци. Този народъ е билъ въ виша степень поеж
биле
първостепени майстори. Даже и старитъ
движенъ, енергиченъ и предприемчивъ. Неговата
гърци признавали, че корабитъ на финикийците
деятелность е била всецъло съсредоточена въ мор
стояли значително по-горе отъ ТЕХНИТЕ, като ги
ската търговия и въ резултатъ като последствие отъ
превъзхождали по бързина и обработка. Финикий
това се е създала високата за тия времена фини
ския търговски корабъ е ималъ широка кърма, закийска култура.
кржглени стени и оваленъ гръбнакъ; еднозременно
съ греблата еж действували и платната. ОТЛИЧНИ
Историята на финикийците е написана отъ
ТЕ кърмчии и корабоводачи преискустно могли да
финикийския историкъ Санхуниатонъ, но тя не е
прекарватъ корабитъ презъ най-опаснитъ мъста.
достигнала до насъ. За нея ние знаемъ само по
Военнитв имъ кораби се строили по-просто, откол
откжслецитв, които еж се запазили у Порфирия,
кото търговскитъ, но пъкъ за това ТБ се правели
Евсевия и Йоана Лида, заимствувани въ свой редъ
много по-здрави. Числото на военнитв имъ кораби,
отъ Филона. Нъкои указания за финикийците ни
въ сравнение съ другитъ древни страни, е било
даватъ и множеството архиологически находки и
неимовърно много по-голъмо; даже въ епохата на
писмени паметници, открити както въ тюсното оте
персийското владичество, когато Финикия представ
чество, така и въ странитЬ съ които еж биле въ
лявала отъ себе си само една сънка отъ своето
най-оживени връзки.
минало величие, градоветЬ Сидонъ, Тиръ и Арабъ
Тътната ивица пъсъчно-ска листа земя, която
били въ състояние да въоржжать 300 триреми за
еж обитавали финикийците, не се е отличавала съ
флота на Ксеркса. На времето си, много отъ страплодородие при все че на нЪкои места — по пла
НИТБ на стария свътъ отрупвали финикийците съ
нинските склонове и тукъ-тамъ въ ДОЛИНИТЕ — поч
поржчки за военни и търговски кораби и имъ плавата е позволявала да се занимаватъ съ земледъщзли големи суми за това. ФИНИКИЙЦИТЕ СЖ биле
лие. Останалото пространство отъ страната имъ
безусловно и най-искустнитъ и най-опитнитЬ корабо
било обрасло съ отлични гори, годни за превъзхостроители въ ц^лия източенъ древенъ свътъ. Т Б
денъ корабостроителенъ материалъ. Близостьта на
сжщо така сж били и отлични водолази, за което
морето открило за финикийците единъ сигуренъ
ни сведетелствува ТБхната истотия.*)
пжть за добиване на благосъстояние и придобива
не на всесвътско историческо значение. И действи
телно, ако хвърлимъ погледъ върху картата на из
*) Вижъ писаното по отношение обсадата на Тиръ оть
Плександъръ Македонски, стр. 708, томъ II, оть книгата на
точния брегъ на Средиземно море, т. е. на тая
Максуговь — „Истор[я древнаго востока," С. Пргербургъ,
часть оть Сирия, кждето е била древната Финикия,
1905 година.
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Изобщо всички финикийци били превъзходни
моряци и като такива те дълго време нъмали до
стойни съперници; както търговскиятъ. тъй и военния
имъ флотъ еж били на недостигната висота въ дрезностьта и послужили за източникъ на заслуженото
имъ величие всредъ тогавашния свътъ.
Неудържимата жажда за богатства е подбуж
дала финикийците да разширяватъ търговските си
операции и да търсятъ нови пазари, вследствие на
което се впущали въ далечни и опасни експедиции
както по сухо, така и още по-вече по море, което
отъ своя страна имъ е дало възможность да влезатъ въ сношение въ цълия тогавашенъ известенъ
свътъ и да монополизиратъ изключително за себе
си международната морска търговия. Първото, оба
че, което се хвърля въ очи при внимателно изучване историята на финикийската търговия е това,
че тв еж отдавали предпочитание въ търговско
отношение на тия страни, които еж били богати
съ злато и сребро; странитБ, коиго еж били източ
ници на други богатства, те еж ги оставяли на
втори планъ.
Доста ясна представа за начините по които
еж търгували финикийците ни дава Херодотъ.**)
Ето какво той ни говори за това, какъ картагеня
нитв (преселници отъ Финикия) еж търгували съ
африканските диваци:
„Доближавайки се до западния край на Аф
рика, за да търгуватъ съ туземците, картагеняни
тв разтоварватъ стоките отъ корабите си и ги нареждатъ на морския брътъ, а следъ това се връщатъ на корабите си и наклаждатъ огънь. Щомъ
туземците забележатъ дима, приближаватъ се къмъ
морския брътъ, оставятъ злато при СТОКИТЕ и си
отиватъ обратно. Тогава картагенянитв излизатъ
на бръта повторно за да видятъ дали оставенето
злато е достатъчно за СТОКИТЕ имъ Яко то е до
статъчно — взематъ го и си отиватъ, но ако зла
тото е недостатъчно,-то отново отиватъ на кора
бите си и чакать тамъ до като туземците пакъ се
появятъ и прибавятъ злато за да ги удовлетворятъ.
По думите на картагенянитв никога едната страна
не обиждала другата: Картагенянитв никога не се
докосвали до златото, преди да се е равнявало то
на стойностьта на стоките имъ; по сжщия начинъ
и туземците вземали съ себе си товарите само то
гава, когато златото е прибрано отъ картагенянитв".
Сжщия Херодотъ, обаче, на друго место раз
казва какъ финикийски търговци дошли въ Яргосъ
и следъ като разпродали тамъ своите стоки от
краднали неколко копувачки и отплавали съ ТБХЪ
въ Египетъ, кждето ги продали и получили богати
печалби.
По тоя начинъ, споредъ обстоятелствата фи
никийския търговецъ е могьлъ да се превръща въ
морски разбойникъ и обратното — отъ морски разбойникъ е ставалъ чесгенъ търговецъ, когато- об
стоятелствата еж изисквали това или когато мор
ското разбойничество му е давало по-малко изгоди,
а по-вече опасности, отколкото честната търговия.
Колкото и да е била раззита и доходна сухопжтната му търговия, финикиеца все пакъ е предпочиталъ търговията по море. Неговата вродена сти
хия е било морето; тамъ той е немалъ никакви
съперници и не само, че не се е бояпъ отъ мор
ски разбойници, но даже и при случай не се е
срамувалъ да се обогатява и по нечестенъ начинъ,
**) Херодотъ, IV, 42.

.
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безъ да прави различие между търговия и морско
разбойничество, между търговска хитростьи грабежъ;
Желаейки да запазятъ само за себе си ИЗГО
ДИТЕ на международната морска търговия, ФИНИ
КИЙСКИТЕ мореплаватели старателно скривали отъ
чужденците пжтищата по които еж се носили ТЕХ
НИТЕ ветроходи и не еж оставали въ никой слу
чай да бждатъ проследявани отъ чужди кораби.
Съ това те еж се стремили главно къмъ едно
н^що
да ограничать до минимумъ числото на
тия, които еж се осмелявали понекога да се опитватъ да имъ бждатъ конкуренти. Съ тази цель тв
разпространявали невероятни работи за ужаснитв
опастноеги на които ужъ се подлагали морепла
вателите въ океана. Така напримеръ тв разказва
ли, че задъ Херкулесовите стълбове (днешниять
Гибралтарски проливъ) морето било гъсто като
пихтия и че ако се пжтува по-нататъкъ, то море
плавателите е требвало да се борять съ множест
во морски чудовища, оть устата на които изригвали пламъци. Бивали еж даже случаи, когато фини
кийците нарочно еж заблуждавали чуждите кораби,
ако ТБ еж ги следвали съ цель ца се осведомять
за пжтя имъ, и винаги въ такива случаи чужде
странните кораби или еж заседали на плитко или
еж се разбивали у морските скали. Страбонъ (III, 15.)
съобщава, че картагенянитв тъй грижливо скри
вали пжтя за Касситеридамъ (сегашните Сорлингенски острови), че нарочно закарали даже своя ко-.
рабъ на плитко, за да погубятъ и римския корабъ,
който ги е следвалъ. На тия и тЬмъ подобни фак
ти, на големата тайна въ която еж пазели фини
кийците своитЬ открития и пжтищата къмъ ТБХЪ,
се дължи отчасти повърхностното ни познанство
съ историята на морската търговия на Финикия.
Финикийската промишленость е достигнала до
първостепенна височина на процъвтяване; нейните.
произведения добили напълно заслужена слава по
целия басеинъ на Средиземно море, кждето е пулсиралъ финикийския търговски животъ. Като главенъ суровъ материалъ еж служили богатствата на
морето и природните дарове на познатите темъ
страни въ стария светъ. Тв съ най-големо умение
използували рудниците въ страните съ които еж
били въ сношеине. Даже въ периода на своето
търговско могжщество богатството на финикийците
се е градило преимуществено на посредничество
то имъ въ рударско отношение между народите,
населяващи околните средиземноморски близки
и далечни страни. Требва обаче да се спомене, че
финикийците посещавали преимуществено тия стра
ни, които еж могли най-добре да възнаградял»
техниять смелъ спекулативенъ цухъ, а това еж били
тия места, които еж се славили съ златни и сре
бърни рудници. За разработването на рудницитв
ТЕ използвали главно робите, вербувани отъ сре
диземноморските страни и бреговетв на нашето
Черно море.*)
Финикийците еж били и отлични колонизато
ри. Тъхната дейность въ това отношение е почна
ла много отдавна и вече въ XVI векъ преди Рож
дество Христово тя е била въ разцвета си. Една
отъ първитЬ имъ колонии е била на островъ Кипъръ (Египетския Лсебъ). Въ XVII столетие преди
Христа острова е билъ заетъ отъ жителите на
града Сидонъ, които основали тамъ града Цитиумъ.
Оть островъ Кипъръ финикийцитъ разпространили
колонизаторската си дейность въ островите на Егей*) Главно оть Лидия, Фригия, Нрмения и Пафлагония,
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ско море. Затвърдили се на островъ Кандия (Критъ),
господството имъ се разпространило чакъ до Ипаносъ и Чериго а въ последствие и по целия тогавашенъ известенъ св^тъ. Часть отъ финикийския
флотъ преминалъ презъ Дарданелигв и Босфора,
проникналъ въ Черно море и достигналъ до Колхида — най-богатата черноморска страна въ юго
източния жгълъ на Черно море при устието на р.
Фазисъ (Рионъ).
Започвайки отъ XIII вЪкъ до Р. Хр„ ФИНИКИЙ
СКИТЕ колонии по брътовегв на Средиземно море
почнали да отпадатъ и да отстжпватъ първенството
си на новооснованитв гръцки селища. Стжпка по
стжпка изтиквайки финикийците, старите гърци ги
принудили въ последствие да слъзатъ окончателно отъ
историческата сцена. Когато могжществото на Елада
достигнало значително развитие, финикийците е
требвало на всвкжде да отстжпятъ на енергичесКЙТБ си съперници и да предадатъ цялата си кул
турна, промишлена и търговска дейность отъ всеСВ-БТГКИ характеръ въ ржцетв на превишаващите
ги по спекулативенъ духъ — древните елини.
Края на могжществото на на Финикия требва
да отнесемъ къмъ началото на XII въкъ пр. Р. Хр.
Макаръ, че тъй отдавна е загинала Финикия, ней
ния исторически животъ не е отишелъ безследно
за човечеството, защото той е билъ насоченъ къмъ
сближение на на роди тЬ отъ древния св-Ьтъ на културно-икономическа почва. ИБКОИ историци много
справедливо -сравнявать Финикия съ една грамадна
лаборатория; въ която се комбинирали и преварявали
елементитЬ на културата, доставена тамъ отъ бре
говете на Нилъ и Ефратъ. Морските пжтища нгбелезани отъ финикийците еж били въ последствие
пжтищата на разпространение на християнството и
културните явления.
II.
Едновременно съ СВОИТЕ обширни културни и
търговско-промишлени връзки съ стария свътъ, фи
никийците безпорно еж имали сношения и съ на
шето Черно море. Техната особеность обаче да
скриватъ своите търговски операции съ природнобогатитЬ страни и пжтищата къмъ тЪхъ съ целъ
да останатъ единствени експлоататори на богат
ствата имъ, заедно съ цълия твхенъ търговски жи
вотъ, забулва и връзките имъ съ Черно море. Я
ТБ не еж могли да не бждатъ наравно съ тия на
останалитЬ страни отъ Средиземноморския басеинъ.
ВръзкитЬ на финикийците съ нашето Черно море
и околнитЬ му природно богати брегове се очертаватъ ясно въ всъки просв-Ьтенъ умъ, който е проследилъ известната до сега намъ история на мор
ските микроби — финикийцитЬ. Та и не може да
бжде друго яче — преди финикийските кораби да
еж достигнали далечните за гЬхъ брегове на днеш
на Лнглия, тъ сигурно отдавна еж се ползвали отъ
почти девствените богатства на причерноморскитв
страни, използвайки ВОДИТЕ на стария Понгъ, като
пжть за най-бързо, сигурно и евтино сношение.
Това го подсказва здравия разумъ, а тв — това
ни твърди ТБХНОТО могжщество — не еж страдали
отъ липса на такъвъ. Независимо отъ тия съобра
жения, които еж логически последствия отъ исто
рията на финикийците, резюмирана въ Н-БКОЛКО
щриха по-горе, ний срещаме и напълно положи
телни и доказани данни за връзките на финикий
ците съ Черно море.

брой 9.

За морските пжтешествия на финикийците въ
Черно море и търговските имъ сношения съ окол
ните страни пръвъ ни съобщава стария гръцки историкъ Бюаюг (3, 34) живълъ въ края на I въкъ
пр. Р. Хр.
Въ своята книга „Между Дунава и Кавказъ",
Швайгеръ-Лерхенфелдъ*) изтъква много ясно, че
Черното море е било отлично познато на фини
кийците. Даже, казва той, ТЕ СЖ господствували
надъ него, както надъ останалите морета. Споредъ
сжщия, финикийските кораби сж порили ВОДИТЕ
на Черно море съ една изумителна бързина за
тогавашнитъ времена. Натоварените финикийски
ветроходни кораби, тръгвайки отъ Азовското море
за 10 дена сж стигали въ Родостъ, а отъ тамъ за
4 дена въ Александрия.
За връзките на финикийците съ Черно море
ни говори и руския историкъ Максутовъ**). Той из
тъква, че Малоазийския черноморски брегъ е доставялъ на финикийците жито, метали, мряморъ, рогатъ добитъкъ, коне и роби. Богатата прочута Колхида въ юго-източния жгълъ на Черно море е снаб
дявала финикийците съ пурпуръ, олово, кихлибаръ,
риба (скумбрия), роби и.съ произведенията на мест
ната промишленость. Главния контингентъ отъ роби
за разработване на своите рудници финикийците
сж получавали отъ бреговете на Черно море, а
особено отъ Малоазийския черноморски брегъ въ
областъта на Пафлагония. Въ замена на получа
ваните товари отъ бреговете на Черно море фи
никийците сж пласирали произведенията на своята
промишленость. Като посредници за тоя товарообменъ финикийците сж имали на всекжде по бре
говете на морето свои представители — агенти,
които сж дали началото на финикийската колони
зация въ нашето Черно море. Всички тия факти
показватъ, че Черното море въ тия отдалечени
времена — около 36 века преди насъ — е било
оживено отъ корабите на финикийците, на които
то е давало просторъ за една голема търговия.
Вниквайки въ морско-търгозеката деятелность
на финикийците въ нашето Черно море, менъ ми
се струва, че множеството гръцки колонии по бре
говете му, за които знаемъ отъ историята, не сж
дело само на старите гърцки моряци. Пжтя къмъ
елинските колонии по бреговете на Черно Море е
билъ прочертанъ отъ финикийците и местото имъ
— набеле?ано отъ тЪхъ. Първоначалните тържища
на финикийците сж станали въ последствие гръцки
колонии, когато гърците въобще сж наследили отъ
финикийците първенството на древната морска тър
говия. Финикийците сж били първите пионери на
гръцката колонизация по бреговете на Черно море.
На първитЬ е подобавало смелото предприятие за
откритията презъ неизвестните морета, а на вторите
(гърците) е подхождало най-вече да завладеятъ въ
всеко отношение първите финикийски тържища
и да ги направятъ почти неузнаваеми по произходъ
за историците отъ последующитв векове.
София, априлъ 1924 г.
*) 5сЬ*е1дег-ЬегсЬепГе1с1 — „2\ш5спеп Оопаи ипй Каикаги5 а , \Меп 1887 стр. 23 и 24.
**) Максутовъ — вИстор1Я древняго Востока", — томъ
I, кн. III. Финиша. С. П. Б. 1905 г.
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Инженеръ-Корабостроитель Пампуловъ Пр.

МОРСКИЯТЪ МУЗЕЙ ВЪ БЕРЛИНЪ.
Морскиягь музей въ Берлинъ се намира въ
Георгенъ Щрасе № 34—36 близо до гарата ФриДрихъ Щрасе, гдето се спира влака идящъ отъ
къмъ Балкана. По своята вънкашность самото зда
ние въ което се помещава последниятъ не пред
ставлява нъкой особенъ сюжетъ на миналото или
сегашно архитектурно искуство, но по вжтрешно
разпределение и уредба то напълно е задоволило
нуждигв за доброто и правилно развитие на мор
ския музей.
Задачата на морския музей е да разясни
значението на морето и неговите прояви т. е. да
покаже чрезъ сбирките си и уредите за изследва
нето му, богатствата криещи се въ неговиятъ животъ и неговото значение, както за културното и
стопанско развитие на страната, така сжщо и за на
саждане любовь къмъ него и за повдигане нацио
налния духъ.
Той чрезъ своята океанографическа сбирка
представя нагледно големината, химическите и фи
зически състояния, а така сжщо и движението на
световните морета; чрезъ отделна сбирка той по
казва всички инструменти служащи за изследване
на морето всвкжде, кждето могатъ да видятъ ОЧИТЕ,
а; чрезъ една риболовна такава показва какъ мо
гатъ да се използватъ съкровищата, които то крие
въ себе си и въ особенности какъ морските жи
вотни могатъ да се направятъ полезни за човъшКИГБ нужди.
Една историко-икономическа сбирка е посве
тена на корабостроението, мореплаването, мор
ските пжтища, пристанищните устройства и спаси
телното дъло. Къмъ трите сбирки т. е. океанографическата, биологическата и историко - икономиче
ската е присъединена като часть отъ морския му
зей и държавната морска сбирка имаща за цъль
да покаже историята и развитието на германскиятъ
воененъ флотъ.
Зданието се състои отъ партеръ и два етажа.
Въ партера се намиратъ държавната морска сбирка
и НБКОЛКО части на историко-икономическата, а
двата етажа надъ него еж заети отъ океанографическата, инструменталната, биологическата и рибо
ловната. Морскиягь музей не служи само като учебенъ институтъ и една сбирка при университета въ
Берлинъ, а главно за всеобщото народно възпита
ние. Поради това и вевки единъ предметъ въ
която и да било сбирка е така подробно описанъ
върху едно до предмета поставено табло, че той
става напълно разбираемъ за публиката. За сжщата цель върху всека врата е поста венъ надписъ
за названието на отделението и въ вевко пъкъ от
деление независимо отъ описанията дадени до
всеки' единъ предметъ е поставено и по едно общо
табло на което накжсо е написано съдържанието
въ това отделение.
Тъй като поради малкиятъ обемъ на настоя
щето списание не мога да направя едно пълно
описание на музея, то ще се задоволя, като по
кажа само кЬкои отъ отделенията или предметите
поставени въ гвхъ, като подробното описание бжде
оставено за единъ отъ бждащигв броеве на „Мор
ската библиотека".
На фиг. 1. е направена снимка отъ св-етлиятъ
салонъ на музея, който се вижда при първото вли

зане на посетителя. Най-отпредъ се вижда бюста
на бившиягь германски императоръ Вилхелмъ II
въ морска униформа, подаренъ на музея отъ самия
него. Задъ [бюста по делата дължина на салона
еж поставени джамлъци {съдържащи моделите на

Фиг. 1.
почти всички бивши германски първостепенни боеви
кораби, изработени въ мащабъ съ най-големи по
дробности. Задъ тия модели е поставенъ построениятъ въ естествена големина команденъ мостикъ
на броненосеца „Брауншвайгъ" и съ стълба може
да се отиде както въ командантската рубка, така
сжщо и по цълиятъ мостикъ. Въ него има мирно
временно рулево отделение, съдържащо всички
прибори като крайзелъ компасъ, шурвалъ, кърмиленъ телеграфъ и пр.
На боевата мачта е построена наблюдателна
кула съ прожектори. Макаръ мачтата поради ви
сочината на салона и да е скжеена малко, но тй
дава пълна представа за една мачта на броненосецъ. Въ лева страна до колоната се вижда единъ
водолазъ, качващъ се по стълбата, чиято представа
се вижда по-пълно и добръ отъ фигура 2.
Въ фигурата е представенъ момента, когато
водолаза се качва по стълбата на борта на кораба
и водолазниятъ подофицеръ си взема бележка ОП»
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донесенията на водолаза. Тия три човешки фигури
еж направени отъ восъкъ, но така искустно, щото

На фиг. 4 е показанъ начина по който става
ловене на рибата въ Северното море и то посредствомъ мрежи, които се влачатъ по дъното. Черниятъ параходъ е единъ обикновенъ рибарски тралчикъ, до него б-влиятъ е единъ отъ големите и най-

Фиг. 4.

Фиг. 2.

отъ Н-БКОЛКО крачки човЪкъ мжчно би различилъ
това фигури ли еж или живи хора.
На фиг. 3 е представено едно хубаво изящно
изработено отъ стъкло приспособление за докуване
на кораби въ мащабъ 1:100. Съ него се правятъ

модерни рибарски крейсери, а въ д-вено на фигу
рата се вижда единъ рибарски платноходъ. Всичко
това е така добре декорирано, щото зрителя изправенъ предъ сюжета получава пълна представа
за това, което се иска да му се покаже. Въ дътно
отъ тая фигура въ сжщото отделение има единъ
шкафъ на който е поставенъ надписъ: „Турски въдич^и прибори" и еж поставени вжтръ- всички ви
дове въдици и приоми за ловене на риба по на
чина, който се практикува и у насъ.
Въ десетото отделение на музея между дру
гото е представенъ и живота на ПТИЦИГБ ПО бръта
на „Шлезвигъ-Холщайнъ". Направена е една бр-вгова групировка показана въ фиг. 5 и като фондъ
е поставена една картина отъ художника „Рихардъ
Ешке", представляваща морски чайки и други птици
спущайки се върху бръта следъ отлива на морето
за да дирятъ храна. Въ сжщото отделение е пред
ставенъ и живота на морскигБ животни. Тоя

Фиг. 3.

различни експерименти предъ публиката като из
важдане на кораби, опити за устойчивостьта имъ и
спущането имъ. На снимката се вижда спускането
на вода (въ дока) на голЪмия пжтнишки параходъ
«Берлинъ." Отчасти се виждатъ и доковигв ус
тройства,

•Фиг. 5.

сюжетъ представлява какъ единъ делфинъ гони
едно стадо макрели, които пъкъ отъ своя страна
гонятъ едно стадо сардели; върху последните се
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Българския Народенъ Морски Сговоръ за презъ 1924/26 год. (втора редовна
година), приета отъ 1-я редовенъ съборъ на 18 Аагустъ 1924 г. въ гр. Бургазъ.
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1) Засилване организацията чрезъ образувание на нови клонове.на пръвъ планъ въ
всички населени места по Дунава; (следъ това4
постепенно ,въ всички по-важни вътрешни
центрове, а отъ тамъ и въ възможно повече
населени м-Ьста.
2\ Засилване отд-Ьлнигв клонове чрезъ
вербувание и записвание нови членове и съ*здавание представителства въ своите райони
на действие.
.!
. 3 ) Образувание на младежки групи въ
всички учебни заведения на тия,градове^ и
села, гдето има основани клонове или ще,се <
основатъ такива.
4) Образувание на морски и р-Ьчни спорт
ни групи къмъ всички
клонове отъ крайбре
жието на морето,."4Дунава и вжтрешнигЬ води.
5) Засилвание пропагандата чрезъ живото
слово,,като за цельта се организиратъ вещи
познавачи на разнигв отрасли на морското
дело и знания, както отъ страна на Гл. Упра
вително Т-вло за уреждание на по-големи
обиколки, така и отъ страна на клонбвегв за
отД-ЕЛНИГБ гостувания и четения на беседи въ
ТЕХНИТЕ райони на действие. Беседите ще
требва да се придружаватъ по възможность
отъ светливи картини.
'! > 6) Засилвание на пропагандата чрезъ
устройване отъ страна на клоновете екскур
зии къмъ черноморските и дунавските ни
крайбрежия, а сж.що така отъ клоновете и
Гл. Управит. Т-БЛО на по-гол*ми екскурзии
по морето и Дунава вънъ отъ пределите на
България.
^
7) Основавание къмъ тия отъ клоновете',
чиито бюджети позволяватъ на читални и
библиотеки, снабдени съ наша и чужда ли
тература ло разнитеклонове на морското
дйло и знанга:-':'..-•'••'•;';;-:';;''•'•;';';' ' ;•;'.'''.'';' " ;
8) Урежданиеотъ страна на клоновете
конкурси за разработвание отделни въпроси
въ връзка съ развитието на местните мор
ски поминъци, създаванието мореугвчебни за
ведения, пристанища, параходства и т. н., за
всичко което, ще цели създаванието на мор
ска култура ч и морски стопанства.; ;
. 9 ) Засилвание както отъПетрана на Гл.
Управит.Т-БЛО,ТЬЙ и отъ страна на клоно

ветв събиранието- на материали з« Морския
музей. Събирание отъ' страна на КЛОНФ
вегв статистически данни относно всички об- ласти на културното и стопанско използвание
на морето, Дунава и вжтрешнитЬ води 1и
свързаните съ ТБХЪ крайбрежия; обобщава ние на тия данни отъ страна на Гл. У прав.
Тело. ' . ,: > '""; ; ;'
-"/'
• '" '••
10) Засилвание дейностьта на Гл. Упра
вително Т-БЛО и съответните клонове по обединяванието на сродните организации й фойдове, а" именно: комитета за постройка на
народенъ крейсеръ „Отець Паисий" въ гр.
Търново, комитета фондъ за ; постройка на
миноносецъ ъКцрилъ и Методий* въ София;
. фонда при Вжтрешното Министерство „Бъл
гарски воененъ флотъ" и фонда за въздигане
паметникъ на падналите презъ войната мо
ряци въ гр. Варна.;
.
'" :
11) Откривание въкрайбр-Ьашят^Б на мо
рето клонове летни детски или за възрастни
морски колонни; а' сжщо и устаиовяванйе
връзка и обмена съ ученическите колонии
въ вътрешностьта.
,
12) Уреждане отъ крайморските и край
речни клонове самостоятелно или съвместно
съ туристическите дружества или други та
кива, морски и речни хижи или временни
летни спални за проходящите членове на.Сгрвора и туристи.
13) Изходатайствувание отъ държавата
отпечатвание на пощенски марки и др. ценни
книжа съ видове отъ нашите черноморско и
дунавско-крайбрежия.;
14) Изходатайствувание откриванието на
професионално мореходно
училище отъ стра
г
на на държавата.
: -•:.•:•• /
15) Засилвание на < 5дейностьта 'по създавание на чисто българско корабоплавание по
/р. Дунавъ. •"-:''.••••"•'•••'•-••' ; ••-•'•'^ • • > . • • ; ч - " - 7 .
16) Действувание 'за засилвание рибар
ската просвета чрезъ откривание отъ рибар
ското училище повсеместни професионални
рибарски курсове й Отъ държавата нак второ
п
рибарско училище на Дунава. п - '
. '
17) Продължавание усилията за издййствуванйе въвежданието въ;^учшищататва
предмета морезнание.
•> • / г ? . 4» :н

18) Действувание за създавание особенъ
законъ за насърдчение българското корабоплавание.
•' • '...,_„'...
•,.. ,,...;
19) Действувание заразширението отъ •
страна на държавата на Варненското и Бур-«
газско пристанища, а сжщо така и за снаб- г
дяванието както на ТБХЪ, ТЪЙ И на по-гол*МИГБ. дунавски, пристанища съ житни елева
тори и средства за бързото трварение, разтоварвание и претоварвание на СТОКИТЕ. При
това да се настоява, — каквото е направемо
до сега з» варненското пристанище, да се на
прави сжщото и за бургазското, —- а за напредъ подобренията да се правя гъ едновре
менно и за двегЬ пристанища.
'
20У Да се действува за постройката отъ
стрина на държавата на малки, но удобни
пристанища въ: устието на р. Камчия, гр. Ме
семврия, гр. Ахтополъ, с. Кюприя, гр. Василико и гр. Анхиало, като заедно съ това гв
се свържатъ съ,добри пжтища съ вжтрешностьта на страната.
Да се действува и за създавание на удоб
ства за спирание на корабигв въ малките
крайдунавски центров^е.
21) Действувание предъ Параходното
Д-во и държавата за засилвание параходната
служба по крайбрежието на Черно море,.като
за цельта се доставятъ отъг страна на д-вото
най-малко два, специално нагодени за нужДИГБ на крайбрежието параходи.
22) Ходатайствувание предъ. държавата
за уреждание на хидрографическа и метеоро
логическа, сигнална и др. специални служби
за улеснение на корабоплаванието по Черно
море и Дунава, както и за изучвание въ кли
матично и хигиенично отношение.
•'"'•'•'•'ч 23) Действувание за създаванието. на едно
предприятие съ участието на държавата за ре-монтирание на тол-вми и постройка на малки
кораби, изважданйе на потънали кораби и т. н.
24) Продължавания досегашнитв усилия
за премахванйето на всички видове данъци,
-'такси .и т. н., които тежатъ ^върху риболо
веца и рибата. •
'.• ! '•.?.-•• ; ;
25) Действувание за пълното приложе
ние на закона за .рибарството.
,
*
. . 26) Б. Н. ;М... Сговоръ» взема, инициати
вата за създаванието на единъ рибарски
съюзъ.ръ България, когото Б. Н. М. С. ще
ржководи и крепи^ до като се засили доста
тъчно. Съюза ще има две главни цели: първо
-~ да бди върху запазванието постигнатитв
придобивки по улеснението развитието на ри
барството,- и; да разшири тия придобивки;
.второ--: да ррганвзира кооперативна продаж
ба на рибата на дребно.въ по-голъ^игв кон-сумативни центрове, за дасе избътнатъ всич"•1кл цосреднйцй и да сепостигяе йоефтинявание на рибата. • !-'-'!-,-л*г-••"";* -••^-•/•и=

27) Постжпки въ София и въздействие
върху солопроизводителитъ въ гр. Анхиало
за кооперйранието имъ, за да може по тоя
начинъ да се модернизира производството на
> %апь и отстранятъ посредниците при изподзванието труда на производителите.
28) Действувание за построявание на но,ви солни складове въгр. Анхиало.
" 29) Ходатайствувание предъ държавата
за създавание специална техническа* инспек
торска служба по солопроизводството, съ се
далище единъ центъръ отъ Бургазския заливъ.
30) Действувание за оздравявание на Чер
номорското и Дунавското ни крайбрежия по
единъ подробно и системно разработенъ планъ.
Продължавание и довършвание на започна
тите вече оздравителни предприятия противъ
маларията.
\ ':
Постжпки
за
по-скорошното
създавание
|Ч
на институти за борба; съ маларията въ Бургазъ и Видинъ.
Изисквание да се назначи една анкетна
комисия отъ Министра на В-жлрешнигв Рабо
ти съ участието на представители отъ Б. Н.
М. С, която да установи в-Ьрно ли е, че едно
посочвано лице е било причина за спъвание
изпълнението програмата на инспектората по
маларията, и за закриванието на този културенъ институгъ. Ако анкетата потвърди това,
да се иска отъ господинъ Министра единъ
прим-Ьренъ жестъ по отношение
на евенту
алния виновникъ.
^ у
31) Проучвание на черноморското край
брежие въ здравно, морел-Ьчебно и клима
тично отношение по единъ специално изработенъ и осжщественъ отъ дирекцията на на.
родното здраве планъ. "
;
\
'
^Уреждание по крайбрежието на редица
метеорологически станции и биологични лабаратории за климатичното* биологично и ле
чебно проучвание на Черно море. >.
32) Изработвание отъ държавата на обща
курортна. политика спр-Ьмо всички лечебни
места въ стрината. Подпомагание общинигв
за създавание на морел-вчебни курорти по
концесионенъ или другъ начинъ, образувание
• на курортни. фондове чрезъ въвеждание на
специални курортни и^др. такси; предназна. чени' за тЬхното благоустройство.
,33) Застжпвание предъ държавата за
ускорявание постройката на втория детски
оморски санаториумъ въ гр. Месемврия й за
постройката „на една1 калолечебница
въ гр.
:
1: ;
Анхиало. .,; '
;
*
'.,.;\
'
" .'.'
,/ 34) ,3астжпвание: за уреждание _ при Бур^газското пристанище на, .една пълна каран
тинна служба, чрезъ^ кйето да 'се улесни: и
засили неговото търговско Значение, ' ;
, , 35) Първия редбвенъ съборъ; на Б. Н.
реки Сговоръ счита ' като;; рръвъ свой

дьлгъ да подчертае, че. требва да се взематъ
брежията на.Черно морели Дунава да се от-_
неотложни мерки за да се уреди въпроса по. криещ-отделъ четвърти, нареченъ •.Морски"*
настанявание бежанците. За това той реши
отделъ". Той ще застжпва всичката наша мор
«дна специална делегация отъ Б. Н. М. С. да
ска култура; дейностьта по арбитражните
се яви предъ надлежните министри и други
морски спорове, морската самостоятелна ин
те фактори въ страната, да имъ изложи по
формация, морската дейность на страната въ
ложението на въпроса, като особенно наблег
зависимость отъ отношенията й къмъ търго
не на следните обстоятелства: До сега наша
вията за износъ и вносъ; уреждание редота държава не е имала една планомерна по
венъ контролъ за борсовъ котажъ на навла,
литика по въпроса и за това на три ПАТИ е
както местни, така и иностранни,, щомъ те ..
правила скжпо искупвание грешки съ настасе контрактуватъ въ България и др. Сжщр
няванието на бежанците, именно въ 1903,
и апелъ къмъ респективните камари да по1913 и следъ 1918 ход.
• дематъ решително тази инициатива на Б. Н.
М. С. съ огледъ да носятъ наименованията
Настаняванието е било поверявано из
така:
' . ; . . •
ключително на административните власти,
които не еж. могли да>бждатъ всестранно ком
а) Бургазската и Варненската камари да
петентни по въпроса. Те еж настанявали бе
се наименовагь/по законъ:
жанците въ най-страшните гнезда на мала
.Бургазска Търговско-Индустриална Мор
рията и анкетата предприета отъ професори
ска Камара".
на нашия университетъ,' както и тъзи отъ
„Варненска Търговско-Индустриална Мор
организацията на бежанците, е констатирала
ска'Камара".
че „настанените" въ по-големата си часть
б) Русенската Камара да се наименова:
е требвало да оставятъ костите си по тъзи
.Русенска Търговско-Индустриална Ду
места, а останалите да бегатъ и сами да динавска Камара".
рятъ спасение другаде.
38) По висши национални съображения
да се ходатайствува покрай сжществующата
Б. Н. М. С, който обширно и обстойно
се занимава съ въпроса, като е вземалъ мне ^Анхиалска околия, която требва да си остане,
нието и на редица компетентни лица предла
да се уредятъ самостоятелни околийски цен
га на държавата своето сътрудничество и
трове още въ Месемврия и Созополъ съ око
моли заповедь отъ г. Министра на Вжтрешлийски управления и клбнове на Б. Н. Банка
ните Работи щото за напредъ настаняванието
и Б. 3. Банка, съ което ще се допринесе за попо крайбрежията да става отъ респективните
бързото културно повдигание на гЪзи градове.
органи, въ сътрудничество съ Б. Н. М. С.
39) При назначавание, на началници на
Последниятъ ще посочи конкретно за всички
учреждения, учители, свещеници и пр. въ край
пунктове кжде би требвало, колко бежанци
брежието да се прави щателенъ изборъ и
и какъ да се настанятъ,. за да се избегне попращатъ тамъ най-способните и съ видно на
втарянието на миналите грешки. Само по
ционално чувство българи и то отъ вжтреш- ч
този начинъ, безъ каквито и да било насил
ностьта. Специално околийските началници
нически мерки, само чрезъ организиранието.
да бждатъ съ висше'юридическо образование.
на едно културно прониквание, ний ще мо40) Ходатайствувание предъ ректората
жемъ. въ скоро време да*видимъ родните
на Софийския държавенъ университетъ за
брегове заселени съ чисти българи, съ което
откривание при юридическия факултетъ ка
ще се постигне и една отъ първите цели на
тедра по частното и обществено морско право.
Б. Н. М., Сговоръ.
'-.
41) Гл. Управит. ТЬло и клоновете ще
се
етремятъ
да прокаратъ предъ държавните,
37) Да се ходатайствува предъ Министер
обшински
и
обществени фактори привличаството на «Търговията, за изменение или до
нието
и
на
представители
отъ Б. Н. М. С.
пълнение на закона за Търговско-индустрипри
разрешаванието
на
всички
въпроси, стоя
алните камари въ смисъль: къмъ сжществующи
въ
връзка
съ
целите
и
дейностьта на
щите търговски, индустриаленъ и занаятчий
Сговора.
ски бтдели на -камарите, които еж по край

ьългарски пароденъ щодски
ГЛДВНО УПРАВИТЕЛНО
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спущатъ два рибара — далгъчи, едина отъ които
е усптзлъ да улови една рибка — сардела.
При входа въ тринадесетото отделение е по
ставена разкошна колекция отъ западно - индийски

Фиг. 6.

корали. Виждатъ се още голъми корали отъ островъ
„Бахама" и корали отъ Червеното море. Въ сре

Стр. 9.

дата на залата е представена една такава картинна
групировка на която окото не може да се нагледа.
Тя представлява богата сбирка отъ коралови камани отъ Синайското крайбрежие на Червеното
море Между различните растителни форми на ко
ралите се виждатъ живи риби, раци, миди, охлюви
и др. Въ сжщата зала е построенъ единъ ГОЛ^БМЪ
джамлжкъ, който представлява дъно отъ Средизем
ното море ОСЕЯНО сь сюнгери и между ТБХЪ единъ
водолазъ, който ги вади. Нъмамъ думи сь които да
искажа картинностьта на това що човъкъ тамъ
виждз, и както казахъ и по-рано, по н-Ьмане тукъ на
м^сто въ единъ отъ бждащигв броеве на морска
библиотека господа читателигв ще намерягь под
робно описание на всичко намираще се въ Бер
линския морски музей.
Отъ уредбата на последния се вижда ясно
културниятъ напредъкъ на германцитъ- въ това Д-БЛО
и не остава освенъ да пожелаемъ всички, щото
следъ години и нашиятъ сега сжществуващъ мор
ски музей въ Варна да стане истински разсадникъ
на просвЪта и да спомогне за по-скорошното ни
културно развитие по отношение на морските
промисли.

Пашмаковъ.

СЪ ХИДРОПЛАНЪ „ЛЯПЧЕВЪ" НАДЪ ВАРНА И
ЕВНСИНОГРАДЪ
(Въ памятъ на т мичманъ II рангъ Стефанъ Пампуловъ).

Това беше презъ м. Явгустъ 1922 г- на връхъ
„Илинденъ". Гостувахъ въ Варна у тогавашния началникъ на водохвърчилното отделение лейтенантъ
С. Ив. Станалъ следъ ободрителенъ сънь и то дос
та подранилъ, самичекъ азъ обикаляхъ всредъ во
енния пристанъ. Като ВСБКИ новодошелъ любопитствувахъ да разгледамъ и се запозная сь всичко
което ме заобикаляше. Привличаха ме обаче
най-вече грамаднитв хангари на нашитв водохвърчила. Съ нетърпение очаквахъ да се разтворятъ
широкитв врати на последните за да надзърна и
разгледамъ онова, за което само б-юсъ слушалъ да
говорятъ. Не следъ много, млади морячета, вейки
занять сь своята работа, се раздвижиха и засноваха
край менъ. Една групичка отъ 3—4 такива, безъ да
зная кжде отиваха, ми обърна вниманието сь
своя разговоръ, отъ който само доловихъ, че днесъ
билъ твхенъ реда да почистятъ и прегледатъ
„Ляпчевъ".
СтранНия за менъ разговоръ, ме наведе на
мисьльта, че това ще да е име на нъкой отъ водохвърчилата, обстоятелство, което ме застави да
проследя тази група. Спрълъ се на пъсъка, азъ не
снемахъ очи отъ последнитв. Истинско за менъ удо
волствие бе, когато видъхъ, че т% спряха предъ
ШИРОКИТЕ врати на хангара. Приближихъ. Предъ
менъ стоеше въ покой като че ли току що кацнала
бълата птица. Онова което най-вече привлече вни
манието ми бъ сладкия снажно б-влъ цвътъ на апа
рата. Съ детска боязливость прекрачихъ низкия
прагь и пристжпихъ навътре.
Спръхъ се предъ перката и съ затаенъ дъхъ
пипайки тукъ и тамъ почнахъ щателно разглеждане
и опознаване сь водохвърчилото, името на което
за пръвъ пжть прочетохъ върху корпуса на апа
рата Въ последствие научихъ, че това име му е

дадено въ память на единъ отъ нашитв см-Ьли мо
ряци — Мичманъ 1 р. Преславъ Ляпчевъ, който презъ
1916 година загиналъ въ Норденай (Германия), ко
гато се обучавалъ за морски авиаторъ. Спокойното
ми разглеждание бъ нарушено отъ приближаващия
се за представление офицерски кандидать Пампу
ловъ Ст. — единъ отъ нашитв млади и обещаващи
авиатори. Схваналъ моето любопитство, той се ста
раеше всячески да разясни всичко онова къмъ
което проявявахъ интересь. Не следъ много той
даде нареждание апарата да се искара навънъ на
п-Ьсъка край бръга и тамъ да се продължи чистението. Изглеждаше, че той схвана какво азъ мислъхь и бихъ пожелалъ въ тоя моменгъ. На изли
зане отъ ханцара той ме запита: „Не желаете ли
г-нъ поручикъ да летите?" Зарадванъ и усмихнатъ
до уши отговорихъ му, че съмъ готовъ на подобно
предложение, стига само да има кой да разреши.
Като че ли той чакаше подобенъ предлогъ,
за да се затича и поиска разрешение отъ своя
началникъ, безъ знанието на когото никой не мо
жеше да се вдигне съ хвърчило, още по-вече като
се имаше предъ видъ и приежтетвието на съглашенската комисия, която твърде много не й се ха
ресвало да гледа летенето на нашитв хвърчила.
Жзмайки какъ, господинъ Лейтенанта требваше да
даде съгласието си, още по-вече, че го замолихъ
и азъ. Той нвмаше какво да прави; нали му бехъ
гостенинъ.
Смигна два-три пжти, смукна отъ цигарата си,
пусна Н-БКОЛКО кълбовидни кржгчета, осмихна се и
давайки съгласието си изрично предупреди Пампулова да не лети по-вече отъ 10—15 минути.
Даде се заповедь „Ляпчевъ" да бжде готовъ
за летене. Разшаваха се по писъка боси моряци.
Други се запретнаха и нагазиха въ морето. При-
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талъ върху чистъ листъ. Нъма и петь минути, а
държанъ внимателно, апарата бавно бъ подвозенъ
високомъра показваше, че ние сме на нъколко стосъ своята двуколка върху водната поврхность. Детинъ метра надъ хубавия градъ Варна. Искамъ да
ньтъ бъ чудесенъ. Надали съмъ ималъ случлй да
кажа н^що на авиатора, но той не ме чува отъ
видя другь тъй хубавъ и прекрасенъ лЕтенъ день.
Слабъ морски в-втрецъ се носеше и галеше лицата
бръмченето на мотора и силното въздушно тече
ни. Япарата подъ СИЯЙНИТЕ слънчеви лжчи доби
ние. Послужихъ си съ знакъ, като дадохъ да раз
бълъ приятно сребристь ЦВЕТЬ. ПървитЕ леки
бере, че желая да минемъ надъ Евксиноградъ.
вълни бъха го освежили вече. Двама моряци на
Няколко минути и ние се видъхме надъ самия
влезли до колене въ водата завъртъха перката и
градъ гдето имахъ възможность да разгледамъ
мотора отначало тихо, по-после все по-силно и поправилнитв очертания на улици и квартали. Долу
силно, забръмчя край насъ. У него чувствувахъ
хората се тълпяха на групи следейки нашия курсъ
азъ вече бодрость, свежесть и мощь. Докладва се,
на летение. Продължаваме да се издигаме. Въ
че апарата е готовъ. По липса на кожени дрехи,
дъсно и долу отъ насъ остана неподвижното море.
шапка, ржкавици и др.,
За моментъ правя следния
предупреденъ бехъ, че
подборъ, !а именно: въ
ще летя безъ такива. Збослучай на нещастие кжде
гувахме се. — На качване
бихъ предпочелъ да' пад
запитахъ Пампуловъ не
на? Приемамъ, че по-без
пазять ли ТБ при летене
опасно и сигурно би било,
ДНИТЕ като днешния —
ако това станеше надъ
Илинденъ, Св. Богороди
морската повърхнина, за
ца, Преображение и др.?
щото в-вроятностьта да бжТой се усмихна, махна съ
да пребитъ и смазанъ споржка и съ една самоувъредъ менъ би била пореность каза: „Това еж
малка,
отколкото тази на
останали още у нась предсуша.
Не
щешъ ли, едно
разсъдаци за пазенето на
бързо
спадане
надолу като
подобни дни. Г-нъ поруче ли полетъхме въ прочикъ, ние на ТЕХЪ не дърпасть, ме накара да за
жимъ". Качвамъ се по
бравя вевкакви предпочи
опредБленитъ* стжпала и
тания. Обърнахъ се къмъ
се настанявамъ удобно,
моя съпжтникъ и съ глава
като че ли се намирамъ
го запитахъ какво е това?
на кресло. Мотора работи
Той се усмихна и съ ржка
съ всичката си сила. ЦЕЛИЯ
ми даде да разбера, че
апарать неедържано тре
долу ще ми каже. Това
пери, подобно на буенъ
ненадейно падане стана,
конь, готовъ ВСЕКИ мопричина да се простя съ
ментъ да се впусне и
единствената ми до сега
6-БСНО понесе своя ездачъ.
най-хубава копринена фу
Долу ни придържатъ само
ражка, която току що
4—5 души моряци. По дабехъ купилъ отъ София.
денъ знакъ тъ- отпуснаха
Напразни бъха по-после
апарата и ние се плъзнах
усилията на моряци и лод
ме по гладкитЬ води на
ки да я намерятъ. Когато
канала. Подъ ЛОДКИТЕ во
слъзохме долу узнахъ, че
дата се пенеше, заливаше
Загиналиягь на 19. VIII. 1924 год. при Бургазъ
ги и скоро задъ твхъ утихтова падане се дължало
морски авиаторъ •)- Мичманъ 11 рангъ
ваше. Излезохме на откри
на неправилното въздуш
,
Стефанъ Пампуловъ:
то море и веднага взех- ^ • • м М М М М М В Н М
но течение въ което сме
ме посока срещу вътъра.
ШШШШШШЯШШШШШШК0 попаднали, когато сме ми
навали отъ сушата къмъ
Нищо не е въ състояние да опише приятнитв чувства,
морето и което нъкои неправилно наричатъ въз
които изпитвахъ въ този моментъ. Нъщо ме влечеше
душна яма. На пжть за Евксиноградъ имахме слу
на горе. Съ натърпение гледахъ кога ще се отдъчая да се полюбуваме на красивата моторна лоцка
лимъ отъ морската повърхнина. Товане закженя.
на Н. Величество, която бавно се хлъзгаше по
Свихме право на западъ и следъ двъ три леки подгладкото море къмъ Варненското пристанище. На
скачания, ние бъхме вече надъ морето. Като че ли
правихме нъколко тура по крайбрежието на живо
нещо ни тласкаше все по-нагоре и по-нагоре. За
писния Евксиноградъ, надъ самия него и двореца, и
моментъ направихъ сравнение между летенето съ
бързо свърнахме по посока на канала. Долу подъ
водохвърчило и возенето въ второ и първо класно
нась димяха неподвижните параходи наредени единъ
купе. Особено различие н-вмаше. Разликата бъше
задъ другъ край пристанището. Нъколко* последо
само въ това, че тукъ имаше слабо навеждане въ лъво
вателни спирали и ние приближихме отново къмъ
и въ дъсно. Испитвайки и това непознато за менъ
морската повърхнина. Още нъколко мига, и ние
до сега удоволствие, съ отворени гърди широко
почувствувахме какъ ЛОДКИТЕ плисватъ тукъ-тамъ р
поемахъ свежия и чистъ въздухъ. Огледахъ наоколо
водата. Още единъ два слаби труса и ние сме от
си; предъ менъ се чертаеха широки простори отъ
ново всредъ морето. Бързо апарата взема напра
сушата. Долу морето представляваше чудно кра
вление къмъ канала, влезе въ него и гордо, гордо
сиво огледало. Железопжтнитв линии около гарата
спря предъ хангара. Така завърши нашето лете
сь своето радиално очартание ми се особено поние, което и до днесъ си остава паметно за менъ.
нравиха. Като че ли нъкой СЪ ЛИНИЯ ГИ 6Ъ черНяколко дни по-кжено научихъ, че „Ляпчевъ" по
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запов-Ьдь на сьгпашенската комисия билъ разрушенъ. Тази новина ми достави само тжга и
печаль. Д-БЛЯТЪ ни тоже нъколко дни отъ нещаст
ната кончина и на самия авиаторъ — Мичманъ
Пампуловъ Ст.
Съ него за последенъ пжть се срещнахъ и

разминахме този день, той на пжть за Бургазъ
всредъ небеснигЬ висини, азъ съ миноносецъ
„Дръзки" за градъ Варна. Въ паметь на този милъ
и добъръ български морски офицеръ посвещавамъ
настоящия си разказъ.
Шуменъ, 24 VIII. 1924 г.

Турскиятъ търговски флотъ. Турция, до Лозанския миръ, благодарение на капитулацитъ, разстрое
ното финансово положение, продължителни войни
и слабата й наклонность къмъ търговия и трудъ,
при много, макаръ и благоприятни условия, съ про
странни морета — Черно, Мраморно, Егейско, Сре
диземно, Червено, отъ Кавказъ до Джибути, отъ
Египетъ до Мароко, съответно цвътущитв си при
станища и морета никога не е разполагала съ задоволителенъ свой флотъ.
До преди една година почти, Ц-БЛИЯГЬ турски
търговски флотъ бЪше централизиранъ въ Цари
градското пристанище, като значителна часть отъ
корабигв му б%ха собственость на държавното мо
реплаване съ наименование „Сейръ и Сефайнъ",
който обема и воениятъ транспортъ, служащъ въ
мирно време за търговски нужди.
Параходите на д-вото „Ширкетъ и Хайрие" и
„Макксусие* — съ съвсемъ малъкъ тонажъ услужваха, както и днесъ, Босфора и Златния рогъ и от
части близкия каботажъ въ Мраморно море. На
частното арматьорство се падаше почти незначителенъ тонажъ параходи. Изобщо ц-влиятъ тонажъ
освенъ че б-вше крайно недостатъченъ, но и самиГБ кораби б-Бха стари и лишени отъ всЬкакво удоб
ство и комфортъ.
Когато преговорите въ Лозана наближиха своя
край и турските арматьори се увериха, че ангорското правителство ще обезпечи своя каботажъ за.
турския флотъ, се започна единъ силенъ стремежъ
и надпредварване по между имъ къмъ покупка на
параходи, което КБЩО продължава усилено и до
днесъ. Вънъ отъ* това и държавата, въ лицето на
„Сейри-Сефайнъ" отпусна една значителна сума за
покупка на параходи, главно за обезпечаване пре
носа на въглищата отъ Зонгулдагъ и Ираклия, ка
то откупи и два пощенски парахода отъ едно ан
глийско дружество, което до новата година услужваше линията Цариградъ — Смирна, Мерсина, Ллександрета. Частни арматьори закупиха значително
количество параходи, почти всички пакъ стари и
дългоупотръбявани, които, напълно не могатъ да
задоволятъ днешнигБ нужди, а на ПЖТНИЦИГБ да
дадъть пълни удобства.
Много корабособственици — турци заминаха
за Пирея, Марсилия, Германия и Италия съ цель
да закупятъ параходи, като съ това възнамеряватъ
да дадатъ по-широкъ тласькъ на турското море
плаване вънъ отъ кабатажа и средиземноморски^
турски пристанища
Частни арматьори - турци закупиха, почти
ВСИЧКИТЕ параходи на французкото дружество „Ьа

ггапса1зе" (бивши руски) и сега водятъ преговори
и за последния отъ параходите на сжщото д-во —
„Мегзюе." Закупиха се: парахода „Мапе 1_01нзе"
подъ белгийски флагь отъ 2500 т. за 37500 тур.
лири, „Дрхангелъ Михаилъ" подъ сръбски флагь
отъ 2500 т. за бООООт. л., параходите „Тасия", з^з
Препорецъ, з/з Руменцевъ, три малки парахода отъ
Дунава отъ 350, 500 и 600 т. за 80000 пири тур
ски и други.
На 1. I. 1924 г. турския търговски флотъ е
ималъ 82490 тона, отъ които „Ширкетъ И Хайрие"
съ 29 парахода отъ 4215 тона, „Максусие" (услужвзще Златния рогъ) отъ 16 парахода съ 1397 т.,
„Сейръ и Сефайнъ" съ 35 парахода, отъ които б
големи, 4 средни и 5 малки, а останалитв съ помалъкъ тонажъ, реморкьори, танкове и др. съ то
нажъ 37494 т.. ГолемитЬ му параходи еж „Гюлъ
Джемалъ" 2991 т. нето, „Решидъ Паша" 2482 т.,
„Акъ Денизъ" 3167 т., „Керасонъ" 1880 т., „Кизилъ
Ирмакъ" 1802 т.- На частното арматьорство оставатъ 48 парахода съ 30242 т.
Следъ 1 януарий, както споменахме по-горе,
числото на параходитЬ постоянно се увеличава.
Почти всички параходи еж зарегистрирани при
. Цариградското пристанище, кждето имъ еж и ди: рекциигв и стопанитЬ.
|
За сега, повечето" параходи обслужватъ анадол. ските .турски пристанища, Мраморно море, приста\ нищата, на останалиятъ турски Сирийски брегь, а
по-малките — Босфора, Принцовитв острови и Злат' ниятърогь и превоза на малцинствата отъ гръцкитв
: (главно Солунъ, Кавала, Критъ и Митилинъ) при; станища, за турскитв — Смирна, Цариградъ, Родос' то, Трапезундъ и Самсунъ. Постоянни линии и
' връзки съ чуждите пристанища за сега нъма.
)
При благоприятните сега условия, следъ Лозанския миръ,, когато Ц-БЛИЯГЬ турски каботажъ
е твхенъ съ многото и цветущи пристанища на
ДнатолийскИя брегь, Средиземно море и вътрешенъ каботажъ (проливите и Мраморно море), за
турския търговски флотъ се отваря широко поле
за работа, като само каменовжгленигБ мини на
Зонгулдакъ и Ираклия биха осигурили едната му
четвърть съ постоянна и непрекжената работа, а
превоза на добитъкъ, пжтници и разм-вна на стоки
и сурогати за износъ и вътрешна консумация —
останалиятъ.
За насьрдчение националното мореплаване
правителството освобождава до 1929 година тур
ските арматьори отъ всички мита при покупка на
параходи.
Цариградъ, 8. II. 1924 г.
Тодоръ Ангеловъ.
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БЪЛГАРСКИ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ

СЪОБЩЕНИЕ № 3
гр. Варна, 12 септемврий 1924 г..
Морския легионъ къмъ Варненския клонъ на
Б. Н. М. Сговоръ се е снабдилъ съ две спортни лодки
типъ „Ва Ра \Уе" отъ Мюнхенската корабострои
телница ВауепзсНе РаИЬоо! — \Уеггг. ЛОДКИТЕ еж за
по двама гребци и се движатъ подъ гребла или
ветрила; това еж малки, бързоходни, разглобяеми
лодки, направени отъ лекъ дървенъ скелетъ и об
вити съ гумиранъ, водонепропускаемъ плагь. Лод
кигЬ могатъ въ КБКОЛКО минути да се сглобятъ или
разглобятъ; могатъ удобно да се пазять въ кжщи,
а сжщо и удобно да се пренасятъ на гол-вми разтояния по сушата въ свободни туристически раници.
. Забележка: По-подробно тия лодки еж опи
сани въ книжка VII на списанието „Морска Сговоръ".
Съ тия две лодки, у насъ за пръвъ пжть се
тури началото на единъ отъ най-разпространенитБ
и най-любимите видове воденъ спортъ въ чужбина.
Морския легионъ проектира въ едно близко
бждаще да посети съ ТЕЗИ си лодки Дунавските
легионери въ Русее, Легионерите въ Търново и
Бургазъ, а сжщо и клоновете на Б. Н. М. Сговоръ
въ Пловдивъ и Ямболъ за да демонстрира предъ
другарите си легионери и членовете, на Б. Н. М.
Сговоръ отъ тия градове новиятъ видъ воденъ
спортъ и самигв лодки.
Секретарь: Г. Славяновъ.

СЪОБЩЕНИЕ № 4 .
гр. Варна, 18 септемврий 1924 г.
1) На 3 августъ т. г. Дунавския Спортенъ Ле
гионъ къмъ русенския клонъ на Б. Н. М. Сговоръ
е устроилъ състезание по Дунава съ морскиятъ.
Спортенъ Легионъ къмъ Варненския клонъ. Мно
жество граждани еж се стекли да се любуватъ на
хубавиятъ и новъ за насъ воденъ спортъ.
Победители на състезанието на дълго и на
късо гребание еж излезли варненци, а на дългото
и кжсо плавание — русенци.
2) На 4 септемврий т. г. по случай панаира
въ гр. Гюргево, русенския клонъ на Б. Н. М. Сго
воръ е устроилъ екскурзия на СВОИТЕ членове до
тоя градъ съ катера „Борисъ". Поради работния
день учествували еж въ екскурзията само 30 души.
3) На 5 септемврий т. г. група екскурзианти
членове на Б. Н. М. Сговоръ отъ клоновете въ
Ст-Загора и Нова-Загора еж пристигнали въ гр.
Русе, кждето еж били посрещнати, настанени по
квартири, а следъ това и разведени изъ града отъ
членоветв на мастния клонъ на Сговора. Сжщитв еж били заведени отъ русенци въ отсрещния
румънски градъ и пристанище Гюргево.
Секретарь: Г. Славяновъ.
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СЪОБЩЕНИЕ № 5.
гр. Варна, 2 октомврий 1924 г.
1) На 28 септемврий т. г. Морския Спортенъ
Легионъ къмъ Варненския клонъ на Б. Н. М. Сго
воръ устрои тържественно освещавание на знаме
то си и спущанието двете нови спортни лодки
„Русалка" (типъ Ва Ра \Уе). Тържеството започна
съ манифестация изъ града. На чело вървеше му
зикантския хоръ, следъ него сгънатото знаме на
легиона, после двете „Русалки", носени отъ леги
онери, едната въ сглобенъ, а другата въ прибранъ
видъ. Следъ ТБХЪ вървеха въ стройни редове мла-.
дежитв и девиците легионерки, една чета отъ
юнаци и юнакини отъ местното дружество „Юнакъ"
на чело съ своя председатель и знамето на дру
жеството, представители на други спортни друже
ства, Морското машинно училище, другите учили
ща и гражданството.
На плажа предъ морската градина бъ отслуженъ молебенъ и осветено знамето.
Държаха речи: свещеника, председателя на
Гл. Управително ТБЛО — г-нъ Петъръ Стояновъ,
който предаде осветеното знаме на председателя
на Легиона и тоя последния, поемайки разгънатия
трицвътъ на Легиона.
Подъ звуковетЬ на музиката, едната русалка
бе сглобена, а следъ това и дветБ — бъха спустнати въ морето. Започнаха се състезанията на ЛОД
КИТЕ отъ легиона: ученицитв отъ търговската и
мжжка гимназии и студентите отъ търговската ака
демия. Първи дойдоха ученицитв отъ търовската
гимназия, втори студентите, а последни — ученициТБ отъ мжжката гимназия.
Тържеството завърши съ предавание знамето
на победителите — лодката на ученицитв отъ тър
говската гимназия.
2) Постройката на поржчаната отъ Р-БЧНИЯ
Спортенъ Легионъ при Търновския клонъ на Б. Н.
М. Сговоръ втора учебна спорнна лодка е окон
чателно готова и вече изпратена въ Търново.
Лодката е четворка и отъ сжщия типъ, както
първата търновска лодка-шесторка; строена е отъ
сжщия корабостроитепъ — Г. Плющевъ въ Варна.
Търновския легионъ разучава условията за
поржчка на още две спортни лодки, тоя пжть въ
с. БЪлени на Дунава.
3) Варненския корабостроитепъ Плющевъ,
строените отъ когото спортни лодки се указаха
твърде пригодни за нашитв условия, е приспособилъ своята работилница за постройката и на спорт
ни лодки отъ Германския типъ „Ва Ра \Ме" (русал
ките на Варненския легионъ), той разчита, че построенитЕ отъ него лодки ще бждать по-ефтени
отъ Германските.
Секретарь: Г. Славяновъ.
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ИЗЪ ОКРЖЖНО № 606.
отъ 15. IX. 1924 година.
До Председателите на Управителните
тела на клоновегЬ отъ Б. Н. М. Сговоръ.
1) Тия отъ клоноветЬ които имагь още НЙ на
пълно издължили се за до края на текущата го
дина членове да побързатъ съ събирането на всички
остатъчни вноски и веднага да се отчетатъ съ съ
ответните суми предъ Гл. Управително твло.
Понеже бройоветБ на списанието не еж на
пълно изчерпани допуща се записването на нови
членове все още и за текущата година (отъ 1 януарий 1924 год.), обаче при непременно условие, че
ще се събира първата годишна вноска и клона
веднага ще се отчита предъ Гл. Управително Твло
за да може по тоя начинъ съ достиганието макси
малното общо число (равно на тиража на списа
нието за тази година), своевременно да се съобщи
отъ Гл. Управително Твло за прекращавание за
писванията за текущата година.
Успоредно съ горната дейность, веднага да се
започне събиранието на членските вноски за 1925 г.
Както е известно (съгласно решението на събора)
тия вноски за старитБ членове ще бждатъ 70 лв„
а за НОВИТЕ — 80 л в , т. е. 70 лв. членски вноски
и 10 лв. встжпителна вноска (отъ старите членове
заплатили веднажъ встжпителната си вноска, тя
повече нъма да се събира).
Не напълно издължените за 1924 год. чле
нове не могатъ да бждатъ записвани за презъ иду
щата 1925 год., до като не изплатятъ всичките си
задължения отъ 1924 год.
ВноскитЬ за идущата 1925 год. ще се събиратъ
за ц-влата година отведнажъ; само въ краенъ слу
чай и то като изключение за по-беднитБ, но ре
довни въ плащанията си членове, ще се допуща

(Приключенъ на 201Х.1924 г.) ]
С Ъ.К Р А Щ Е Н И Я :
М. С. — Списание .Морски Сговоръ'.
Р. — Рибарство и аграслитв му.
Изв. В Т. И. К. — Известия на Бургазската ТърговскоИндустриална Камара.
А.
Абаджиевъ, П., инженеръ. — „Последните големи водни
инсталации въ Германия". (Списание на Бълг. Инж.архитектно д-во, год. XXIV, брой 15, София 1924 г).
Б.
Българинъть и морето - (в. .Свободна речь, год. I,
брой 152, София 23. VIII. 1924 год.
Бедния Хайнрихъ, — .По Дунава до Буда-Пеща. (Сжщо,
брой 125, София, 23. VII* 1924 г.).
В.
Мавзег, й-г. — Р*ка Тунджа въ Стара-Загора и въ Ям
болъ* (в. Тракиецъ, год. II, броъ 6, Ямболъ 24 VII.
1924 год.).
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изплащането на два пжти, — за първото шест
месечие (до 1 юлий 1925 год.) 35 лв. и за второто
— сжщо толкова (за НОВИТЕ членове за първото
шестмесечие 45 лв.. а за второто — 35 лв.). Поголеми разсрочки въ плащанията т. е. за триме
сечия или за месеци, могатъ да ставатъ за сметка
на КЛОНОВИТБ каси т. е. клона събира годишната
вноска на части, а се отчита предъ Централата съ
пълната годишна вноска, като покрива разликата
отъ своята каса.
Списанието н-вма да се изпраща на никого
отъ старитв членове .по инерция", за 1925 год. ще
требва да се съставляватъ и изпращатъ въ Гл.
Управително Т-вло нови списъци на всички членове
(стари и нови).
Всички списъци непременно требва да бждатъ
придружавани съ съответните, припадающи се на
Гл. Управително ТБЛО суми. Досегашната практика
на н-Ъкои клонове да изпращатъ списъци на СВОИТЕ
членове съ молба да имъ се изпраща списанието,
а съ вноскитЬ на тия членове да се отчитатъ нъколко месеца по-късно, — ще требва да се изо
стави. Списанието ще се изпраща само на напълно
издължени и отчетени предъ Гл. Управително ТБЛО
членове.
2) Получената отъ Германия втора пратка
членски значки задържани отъ известно време въ
Варненската митница, по решение на Министерския
съветъ еж освободени отъ мито. Значкитв се намиратъ въ склада на Гл. Управително ТБЛО И С Ж
на разположение на клоноветБ за желающитв ТЕХНИ
членове. Една значка струва 35 лв. Всвка поржчка
на клоноветЬ за изпращание на значки да се при
дружава и отъ съответната сума — стойностьта на
всички поржчани значки.
Председатель: Стояновъ
Секретарь: Славяновъ

Д

Динитровъ, Ст.— .Инженери по р*ка Тунджа* (в. Тра
киецъ, год II, брой 7 и 8, Ямболъ 31. VII. 924 г.).
0, К. — „Ьа Огесе е1 Пвзие Ьи1рге а 1а тег Е^ее".
(Ьа Ви^апе, I аипбе № 331, 5ойа 1924).
Е.
Еттпсп. — .Оег *йГа1й5сЬ1ап§ег". Огегйеп 1924. ОУег
1а& Оеи1зсЬе Вис1шегк5Ш1еп, цена 5 зл. марки)
3.
2. — .Ьа тег" (Ьа Викане, ргепиеге аппее № 346, 5оЙа 20. VIII 1924),
И.
Ивановъ, Сава Н. — „Нуждата отъ предсказване на вре,
мето за мореплаванието" (М. С , год. I, брой 8Варна, октом. 1924 г.).
Иосифовъ, И. Ст. — „Пазачътъ на фара" — Стихове —
(М. С , год I, брой 8, Варна, октом. 1924 г, стр. 2).
Ивановъ, Н. П. — .По море" отъ Гюи де Мопасанъ. —
Преводъ отъ френски — (М С„ год I, брой 8,
Варна, октомврий 1924 г., стр. 7—10).
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Ивановъ, Н. П. — ,,Новите изследвания по биологията
на скомбрията* — Преводъ отъ френски — Р. год
II, брой 2, Варна VI. 1924 г , стр. 6 и 7).
Изложение по въпроса за пречките по повдигане на на
шето риболовство, направено отъ комисията при
Министерството на Земледелието и Държавните
имоти — (Р., год II, брой 2, Варна, VI. 1924 г.,
стр. 445),
ККаракашевъ, Т. И.— „Българското параходство" (в. Сло
во, год III, брой 642, София, 17. VII. 1924 г., стр. 2)
Конгресътъ на Морския Сговоръ, (в. Бургазски фаръ,
год I, брой 306, Бургазъ, 18. VIII. 1924 г.).
Кеггопсит, "}. — ,Ьа Рбспе тагШте, зоп еуо1иНоп еп
Ргапсе е1 а Гакап^ег" Рапз 1917 (ЗоаеЧе сГесНпопз
Оео§;гар1^ие5, МапНте е! Союта1ез. 17, гие 1асоЪ
VI-е Съ илюстрации, цена 11 франка).
Л.
Ьез рог!5 тгапсз — (Ьа Ви1§апе, ргепнеге аппее № 321,
Зопа 1924).
1.е рог1 <1е 5а1ошяие с! 1а У о и д о з ^ е — (сжщия вестникь, брой 325).
V еЧо1е «1е ресЬе де Уагпа е! <1е Зогоро! — (сжщия вестникъ, брой 337).
1.иЬег. — „Бег 5сп\у1тт$рогГ (Огейпеш & Оо, Ье1рг1е.
Цена 2'50 зл. марки).
V Ехр1оН'юп йе 1а тег — Р.иЬНсаНоп <3е 1а 1л§ие МагШте 1гапса1зе — (5оие1е й' еглпопз Оео§;гар1^ие5,
МагШтез е4 Союшакз, 17 гие ЗасоЪ VI е, Рапз.
Цена 5 фр. франка).
М.
Матеевъ, М. Г. — .Силопроизводителя .Морска стихия".
(Изв. Б. Т. И. К, год. VIII, брой 19, Бургазъ,
1924 г., стр. 3).
Матеевъ, М. Г. —- .Действието на апарата .Стихия'.
(Изв. Б. Т. И. К,, год VIII, брой 24, Бургазъ, 11. IX.
1924 г, стр. 7).
Мировски, Ив. — .На бр^га" (Седмичень вестникъ „Куриеръ*, брой 81 отъ 14 IX. 1924 г. гр Кюстендилъ).
Н
Нечаевъ, А. — „Шило за биологията на скумбрията".
(Р., год. II, брой 2, Варна, VI, 1924 п, стр. 2)
Николовъ, Инж. Р. — „Влиянието на- надземните води
върху подземните" — (Сп. на Бълг. ИнженерноАрхитектно Д-во, год. XXIV, брой 17, .София,
5. IX. 1924 г )
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НиколОвъ, Д ръ К. — „Морско-стопанската ни политика
въ връзка съ кулгурно-економическото повдигане на
Бургазското крайбрежие". (Изв. Б Т. И. К., год. VIII,
брой 22, 23 и 25 Бургазъ, септемврий 1924 г ) .
О.
Оздравителните работи около Атанаскьойското блато.
(в Фаръ, гоа. V, брой 233, Бургазъ 17. VIII. 1924 г.).
П. .
Първиятъ редовенъ конгресъ на Б. Н. М. Сговоръ. —
(Изв Б Т. И. К, год. VIII, брой 21, Бургазъ,
1924 г.).
Погналите въ иорето богатства. — (в. Зорница, год 44,
брой 55, София, 9 VIII. 1924 г).
Р.
Рибарската конференция въ София. — ( Р . год II, брой 2,
Варна, VI 1924 г., стр. 3).
Кеппег, С. — ,Бег "\Д/ап<1ег5е§1ег аи{ Зее" — Шу^айоп
ап Вогй уоп ^сп!еп — (Ккпагй Саг1 ЗсЬписК & Со.,
ВегИп № 62. Цена 4 зл, марки).
Кискиск. — „Бег Могазееюгзе" НатЬищ 1924. (0. Ме1ззпегз Vе^1а§).
С
Станевъ, Б. — „За рибарското училище*. ( Р , год. II,
брой 2, Варна VI, 1924 г., стр 8 и 9).
Скрежинъ, И. Б. — „Градъ Василико" (в. Фаръ, год. V,
брой 234 и 235, Бургазъ, 23. VIII. 1924 г )
Зиппд, Нап5. — „ЬегЬисЬ йег Ме*еого1о§1е". (СЬг. Негтапп ТаисппНг, Ъе1рг\§),
Славяновъ, Г. — „Куксхафенъ" (М С , год. I, брой 8,
Варна, октомврий 1924 г., стр. 4—7).
Т.
Титеровъ, Ив. С. — „Градъ Ахтополъ" — (Изв. Б. Т.
И. К., год. VIII, брой 19, Бургазъ 1924 г ) .
Татарчевъ, С, — „Съборъ на Бълг. Нар Мор. Сговоръ"
(в. Тракиецъ, год. II, брой 7—8, Ямболъ 31. VII.
1924 г.
X.
Христовъ, Инж. Хр. — „Бургазъ — портъ на България"
(в „Фаръ", год V, бр, 231, Бургазъ, 20 VII 924 г.)
Ш.
Шпиндлеръ, Кап. К. — „Таинственнй корабль" — Пла
ваше парахода „Либава" въ связи съ револющей
въ Ирланд1и — (Издательство Ольга Дьякова и К-о,
Берлинъ).

„ЗА" И „П РОТИВЪ"
Върно, че Ньойскиятъ договоръ нанесе смъртенъ ударъ на военно-морското ни развитие, но
развитието на военно-морската мисъль въ по-щаСТЛИВИГБ въ тази область отъ насъ страни предста
влява за насъ винаги ГОЛГБМЪ интересъ, ако не за
друго, поне за това, че е . . . забранения плодъ.
Освенъ това, да следиме развитието на тази
мисъль, приложена въ другигв страни на практика
следъ опита на гол-вмата война, представлява, за
насъ и този интересъ, че можиме да си даваме отчетъ за това което бихме могли и ний да правиме,
ако.
Въ Януарската книжка на френското списание
„Кеуие МагЖте" срещаме много интересни мне
ния по въпроса какъвъ следвало би да бжде бждащия флотъ следъ опита отъ голЪмата война, мне
ния на двама авторитети по въпроса: адмиралъ Перси

Скотъ и адмиралъ Стжрди. И двегв мнения еж
изложени въ единъ и сжгцъ брой на англиското
списание Гтауа1апс1 МШгагу Кесога" отъ 17 октомври
1923 год.
Извадката отъ горнето списание въ Ревю Маритимъ носи заглавието: за и протпвъ.
Следъ дълга полемика между двамата адми
рали какъвъ да бжде бждащиятъ флотъ-броненосенъ или тъй наречениятъ „Флотъ-дребосъкъ", ад
миралъ Перси Скотъ признава въ статията, „че ако
той билъ Морски Министръ, той би строилъ броненосци, ако другитъ1 строягь такива, но, че той би
построилъ още и нъчцо", каквото той си знаялъ...
Нав-врно той вече е приготвилъ съвършенно новия
планъ, който би направилъ всички сегашни масто
донти, годни само за проданъ като старо жел-взо...
Ще бжде ли този новъ корабъ подводникъ ги-
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ганть? или сюперъ — хвърчилоносачъ ? или пъкъ
комбинация между двата ? Въ всеки случай,
новиятъ корабъ требва да бжде непотопимъ, тъй
като аргументътъ на Перси Скотъ противъ съвременнния броненосецъ е, че той билъ потопимъ
отъ подводникъ или хвърчило.
Тукъ е вжзелътъ на въпроса. Докаже ли се
че броненосецътъ усп-вва да изпълни своята за
дача преди да бжде изваденъ изъ строя, то ще
бжде отлично основание за да продължатъ пос
тройките на броненосци. Тежката артилерия по
море се указа най-мощниятъ разрушитель, какъвто
ЧОВ-БШКИЯТЪ гений е усп-влъ да създаде. Самодвижущата се мина, неподвижната мина, бомбата еж
смъртоносни, но имъ липсва точность. Отъ СТОТИ
ЦИТЕ самодвижущи мини изстреляни въ боя при
Ютландъ, сако два процента еж попаднали въ
цельта. Споредъ последните опити, точностьта на
бомбата не е увеличена, а неподвижната мина на
нася ударъ само когато се сблъскатъ съ нея. Артилерията значи превишава другитв оржжия. И въ
края на краищата, достатъчно е да се знае дали
корабътъ, който носи артилерията, ще може да се
задържи надъ водата до като си изпълни задачата.
Отъ досегашните опити отговора на този въпрось
е въ положетелна смисъль. Съ новитв широки и
дълбоки приспособления, съ подходяще клеточно
разпределение, корабътъ издържа безнаказано
всички удари на движущитв се мини. АНГЛИЙСКИТЕ
канониерки, построени презъ войната, проявиха
удивителна отбрана; една отъ ТБХЪ, макаръ да била
получила три удара отъ самодвижущи се мини, не
потжнала; друга една — безнаказано понесла ек
сплозията на лодка въоржжена съ голЪмъ зарядъ
отъ много силенъ експлозивъ (лодката експлодирала на близко разтояние). Характерно — за забе
лязване е, че единственната потопена канонерка,
Рагланъ, е била потопена отъ артилерия.
Съ намаляване пространството заемано отъ
машините, тъй като и не еж още достигнати преД-БЛИТБ въ отбраната на кораба, той би могьлъ да
се направи несъкрушимъ отъ самодвижущи се
мини . . .
Говори се: че хвърчилоносачътъ би могьлъ да
замени броненосеца, но по отношение потопяемостьта, той не е по-добре поставенъ . . . Освенъ
това, презъ последната война се видя, че подводникътъ не представлява опастность за добре охра
нявания отъ всички страни броненосецъ, защо то
гава да се смета подводника за по-опасенъ въ бждаще, когато защитата на броненосеца ще се раз
вива още?
Верно, хвърчилата поженаха евтини успехи
противъ броненосцитв тогава, когато ТБЗИ послед
ните б-Ьха свеждани до ролята на пасивни щитове
за учебна стрелба. По е смислено да се основава
бждаща политика върху резултатитв отъ опита,
отъ колкото върху спекулантнитв заключения. А
всичко, което еж извлекли до сега отъ опита пос
тавя броненосеца въ положението на крайжгъленъ
камъкъ на флота.
Въ сжщия брой. отъ сжщото английско спи
сание съ сжщата дата еж печатани и следнитв
мисли, които адмиралъ Перси Скотъ е развилъ по
отношение броненосеца предъ съюза на Австра
лийците въ Лондонъ.
Първиять линеенъ корабъ бъ" лодката — еднодръвка, която носеше въоржженъ войнъ; размЪритв на кораба и на неговото въоржжение се уве

Стр. 15.

личаваха постепенно до като достигнаха до 30000
тона водоизм-вщение и 1000 души екипажъ. Такъвъ
корабъ стана въ състояние да прочиства океаните,
като потопяваше ВСЕКИ по-малъкъ отъ себе си
Той можеше да блокира неприятелските брегове и
да попречва на ТБХНОТО снабдяване съ храни и
припаси. Той можеше да унищожава складовете —
депозити за вжглища, да бомбардира пристанищата,
градовете, укрепленията. Той можеше да снове
изъ света, като завземаше това което му се по
иска. Той можеше да принуждава ГОЛ-БМИТБ мор
ски градове да капитулирватъ.
Когато линейните кораби (броненосцитв) мо
жеха всичко това, тЬ представляваха най-доходния
пласманъ за една държава, защото тв бъха тогава
ИСТИНСКИТЕ господари на света.
Цели векове, ТБ б^ха неуспоримитЬ владе
тели на океанитЬ, единственъ твхенъ съперникъ
бе само другъ линеенъ корабъ.
Но преди 50 години, г-нъ Уайтхедъ изнамери
самодвижна мина, която изстреляна отъ малъкъ
корабъ потопяваше линейния корабъ, който тогава
престана да бжде непобъдимъ. Това изплаши всички
морски държави.. . Следъ 2 год. г-нъ Ярровъ из
намери малъкъ корабъ, почти невидимъ, по-бързоходенъ отъ всички други и който стреляше съ
самодвижни мини. Отъ тогава, броненосеца изгуби
способностьта да изпълнява своитгь зъдачи.
Това положение бе добр-в разбрано отъ единъ
мждъръ френски министръ, който прекрати строежа
на броненосци и използува средствата си за по
стройка на леки кораби и миноносци. Яко тази
смисленна строителна политика бе поддържана,
презъ последната война, Франция би притежавала
най-хубавия лекъ флоть, отъ какъвто тъй силно
се почувствува тогава нужда.
За съжеление, другъ френски министръ, не
толкова мждъръ, дойде на власть и започна да
строи броненосци, големъ брой отъ които бЯха
потопени презъ войната. На французитв отъ то
гава се възвърна разума и тв не строять вече
броненосци.
Презъ 50 годишната ми служба въ флота, нии
не се бояхме отъ техните броненосци, ала отъ ТБХНИТБ миноносци —\ноще"мъ.
Ако такова бъ;'положението вчера, какво е то
днесъ? Мината може да потопи и да разстрои бро
неносеца. Самодвижущата се мина може да потопи
или разстрои бронесосеца. Хвърчилото съ бомбата
си може да потопи или разстрои броненосеца. Подводникътъ може да потопи или разстрои броне
носеца.
Денемъ, броненосецътъ неможе да плава въ
района на действие на подводника, ако за отбрана
не е обкржженъ отъ разрушители. Ако се намира
въ района на действие на хвърчилото, той не може
да излезе въ морето безъ охрана на хвърчилоносачъ.
Нощемъ, броненосцитв еж подъ двойната опасность на МИНОНОСЦИТБ и подводниците. Бронено
сецътъ не, може да блокира н-вкое пристанище,
защото той требва да се държи далечъ отъ него.
Единъ американски адмиралъ казва: „Ескадра отъ
броненосци по неприятелските брегове, напомня
Донъ Кихотъ, който нападна съ копието си в-втреннитЬ мелници". Броненосецътъ не може да се
укрие отъ разузнавателното хвърчило. Бронено
сецътъ въ пристанището не може да се защити
отъ бомбардировката на хвърчилото. Броненосе
цътъ е заставенъ да се крие въ сигурни приета-

нища за да избегне опастностьта отъ подводника.
Презъ последната война, неприятелските ескадри
се криеха въ Скапа Флау и Килъ. Да имахме два
пжти повече броненосци, това не би ни послужило
за нищо.
Но какво могатъ тогава да вършатъ бронеНОСЦИТБ? Никой не може да го каже. Единъ американецъ казва: „Партизаните на броненосеца искатъ да водятъ бждащето сражение съ оржжието
на миналата война, ТБ се придържатъ о СБНКИГБ
на миналото и не искатъ да знаятъ същинската
действителность на бждащето. Въ мрака на отжи
вели теории, ТБ еж ослЕпени отъ свътлината на
нова морска ера". Той иска да каже очевидно, че
ТБ еж голъми глупци и азъ съмъ съгласенъ сь
него, защото какъ друго яче заслужавать да бждатъ наричани тези, които искатъ да водятъ бой
съ оржжието на миналото ? . . .
100,000 тона английски военни кораби бЕха
потопени отъ германскитв подводници; това е ука
зало непременно своето влияние върху свободата
на ТЕХНИТЕ движения. Броненосцигв, които бом
бардираха Дарданелигв избътаха всички въ Лондонъ
предъ единъ подводникъ (съ изключение на ТЕЗИ
които б-вха потопени).
Свободата на нашитв движения бе до тол
кова ограничена, че ний изпратихме нашитв хора
за учебни артилерийски стрелби чакъ на Бермудскитъ острови, на ЗООО мили. ПОДВОДНИЦИТЕ по
пречиха на нашитв броненосци да изпълнятъ за
дачата за която б-вха строени: Да бомбардиратъ
немските пристанища. ТЕ бъха много далече отъ
твхъ, и тв биха се скрили още по-далечъ, ако германцигв разполагаха съ хвърчилата, миноносцитв
и бомбитЬ, които сжществуватъ сега.
Преди нъколко дни, единъ бележитъ адмиралъ
заявяваше публично, че броненосцигв били дока
зали, че с;к най-мощното оржжие по море, найсигурното и че ако тъ еж бътали отъ-подводни
ците, то било защото не еж ги пращали на доброто
м^сто и че т-Ъзи които еж ги пращали* били ли
шени отъ воененъ усетъ.
Това е строга критика за Министерството. Азъ
мисля, че храбриятъ адмиралъ (Стжрди) има право
да я формулира. Но колко тя ще е полезна на мо
ята аудитория отъ австралийци, които ще знаятъ,
че ако те защитяватъ брЕговетЕ си съ подводници.
неприятелските броненосци, които биха се появили
по брътовегБ имъ, ще се намиратъ на лошото ме
сто. Ако всички чужди брегове се охраняватъ съ
подводници, броненосцигв ще се намиратъ на всъКЖДЕ на лошото мъхто . . .
Освенъ това, когато не ще ни бжде известно
КЖДЕ именно се намиратъ неприятелските подвод
ници, броненосцигв ще се намиратъ на ВСБКЖДБ
на лошото место. За твхъ ще бжде по-добръ то

гава да стоятъ до края на войната въ приста
нищата.
Тогава и азъ ще кажа като мичманътъ: „Броненосцитв, хичъ за нищо ги не бива".
Понеже мисля, че ДОМИНИОНИТБ не искатъ да
нападатъ, да говоря най-напредъ за отбраната. Дирижабли, хвърчила, водохвърчила, самодвижущи се
мини, мини, подводници много засилиха отбраната
и отслабиха нападателя. Японскиятъ флотъ не може
да отиде въ Австралия. Американскиятъ Флотъ не
може да нападне Япония.
Колкото се отнася до офанзивата, надводнитв
кораби до толкова еж застрашени отъ самодвижущата се мина и хвърчилото, че ги считамъ за не
способни да пренасятъ войната отъ единъ материкъ въ другъ, както това правеха въ миналото.
НОВИТЕ оржжия могатъ да се окажатъ ластовичкитв
на мира. Ний притежаваме вече въ Сингапуръ база
снабдена сь. всички нови оржжия, които нъма да
допуснатъ приближаването на неприятеля въ единъ
районъ отъ двестя мили. ВСЕКИ е съгласенъ съ това.
Но въпросътъ е да се направи отъ Сингапуръ база
за броненосци за защита на Австралия.
Доказахъ мисля, че Австралия може да се за
щити сама и че басейнитъ за броненосци въ Син
гапуръ, които ще струватъ отъ 20—30 милиона
английски лири, не ще помогнать въ нищо. А
говори се, че тв ЩЕЛИ да струватъ 50 милиона...
Понеже считамъ, че това би било отвратително
разпиляване, не вървамъ, че ДОМИНИОНИТБ вместо
да си купятъ модерни оржжия, биха си вложили
тамъ паричъч
Въ пренията, които последваха ТБЗИ изявле
ния на адмиралъ Перси Скотъ,
адмиралъ Макъ
Нерръ изказа следнитв възгледи1:
Линейниятъ корабъ (броненосецъ) е защитникътъ на съобщителните линии. Никога Флота не е
спечелвалъ война и никога сухопжтната армия не
. е могла да спечели такава безъ помощьта на Флота.
Винаги само единъ отъ враговетв, има интересъ да
иска сражение по море. Австрийскиятъ Флотъ бе
блокиранъ въ Пола отъ три подводника съ по б
мили ходъ. Никога корабъ охраняванъ съ хвърчила
не е билъ потопенъ презъ войната, защото подводникътъ се бои отъ хвърчилото, което може да
го засегне безъ той да може да му отвърне.
Английската империя жив-ве само чрезъ СВОИТЕ
: съобщения. Имаме депозити сь гориво защитени
съ хвърчила; Ето защо требва да предназначимъ
СВОИТЕ пари за да направимъ ТЕЗИ съобщения побързи й ио-сигурни.
Този резултатъ може да се
постигне съ 2/з отъ паритв, които Англия харчи за
кораби вънъ отъ мода още преди да бждатъ спус
нати на вода.
Н. М.
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