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Всичко що се

За годйиш . , 55 лв.
За б месеци 30 лв.

отнася до вестни
ка да се изпраща
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Варна

Обявления:
Официални по 2 лв.
/ н а квадр. сант.;
|
търговски
;/по'слоразум-вние

.''I»1
«>
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В* миналия Ив. Странски
брой съоб
щихме, ч е
общчнскитЬ
Цщобе, които отъ десятки
цШни стоятъ виеящи еж на
съ мскустленн торове
шть да се уредятъ. Общин.
сгфтъ бъ едно специално за
(Продължение отъ бр. 226)
дание, разгледа базата на
Торенето е извършено
II. Втория опитъ е билъ
фто се бодятъ преговорите
$ дирекцията на държавни- върху 2 декара, които еж заложенъ въ лозе младо,
1Я$ дългобе и реши да се из разделени на 8 парцела върху подложка мурведръпрати една делегация начело по 250 кв. м. вевка една.
ф кмета бъ столицата, ко Отъ ГБХЪ 4 еж Наторени рупестрисъ 1202, която за
даденитъ условия е непод
ето д2 уреди окончателно
ш)ози бъпросъ. Делегацията се и* 4 еж оставени за кон ходяща и която по* правил
чабърна и ний сме бъ поло трола. ТоренигБ се реду- но би било да бжде мон•*ение да съобщимъ, че Вар ватъ съ неторенитБ. Пора тикола. Присадникътъ $е
ненската община получава ди неблагоприятно време,
една отсрочка отъ три годи тороветБ еж разхвърляни памидъ. Засадено е въ ква
дратна форма съ разтряние
ни презъ което бреме ще пла
сравнително
късно
—
едва
>,ежду
ЛОЗИГБ 1 м. 40 см.
ща > само лихвитЬ, около 8
на 3 априлъ, като на д. а., т.е. по 510 лози въ декаръ.
на сто.
Варненската община е на еж хвърлени по 35 кгр. Презъ есеньта е извърше
*жть да получи и частично суперфосфатъ, 25 кгр. амо- но почистване и рБзитба
прощаваме на едно сбеце за
дължение отъ около 5 мили- ниевъ сулфатъ и 20 кгр. съ дълга плодна пръчка.
)на лева. Лодъ какба форма 40 процентова калиева Лозето се намира при Русе
ще стане това опрощабане, соль.
въ мБСТностьтя„Алваджий4а насъ не е бажно. ВажноВеднага следъ разхвър ски билюкъ;*! почвата е
по е, че общината ще ликви
дира по единъ събършено без- лянето на тороветБ е.из слаба, глинес^о-ПБсъклива
Ьлезненъ начинъсъ едно сбое вършена и първата копань. червенопръст^ииа. Цвлата
задължение отъ кръгло 5 ми • Окършването е извършено площь, върху моято еж по
•'йона леба, за което до сега' къмъ 25 май.' Следъ това ставени опитф-ъ, е 2 дек.
^платено като погашение , е ж направени още три преочти половината отъ тази копавания — една преди и тя е раздълсна на 8 пар-,
цели по 250 кв. м., като
•ума, ако не и побече >
^{ачинътъ по който ще се цъвтениего и две следъ 4 т^ торени се редуватъ
ткбидира съ останалитЬ за- прецъвтяването. Пръскане съ 4 неторени.
'ми, е известенъ. В* по ми- съ бордолезовъ разтворъ е
Торенето е извършено
шлня брой ние го съобщихме извършено 4 пжти, въпре • при вътровито време на
амо като проектъ. Сега, обо ки липсата на условия за
.7 следъ отиването на де развитието на болестьта. 3 априлъ, въ количество
30 кгр. суперфосфатъ и 26
легацията бъ Со'0ия, всичко
Лозето
е
било
чисто
отъ
уформено и подписано.
кгр. калиева соль. Вънъ
Лжтя на пост. приежт- болести и неприятели. На отъ това на 21 май и на
т бие за реал изирането 25 августъ то е било по- 29 юний еж разхвърляни
а оная сбоя програма, бла пъстрено съ грозде, а гро още по 15 кгр. чилска се
гоустройствена, стопанска и зд оберътъ е билъ извърлитра, всичко 30 кгр. Вед
•ултурна, която начерта при
оемането управлението на шенъ на 12 октомврий. Не- нага следъ разхвърлянето
бщината е разчистенъ, и то тореното е дало средно на тороветъ на 3 априлъ е
•мЬло може да върви по него, 1205 кгр, отъ дек., а торе валълъ напоителенъ дъжд.
1езъ да се смущава отъ как ното 1400 кгр., т. е. полуСледъ разхвърлянето на
аото и да било.
чила
се
е
прибавка
отъ
195
тороветБ
всъки пжть е биТСмета :г. Туяновъ е успЬлъ
1а издействува сжщо така кгр. на дек. въ полза на то- ло извършено прашене,
чедица улеснения за нашето ренитБ. Като се има предъ ирезъ което тороветъ еж
Нтовище.
видъ, че тороветБ еж раз били заровени въ почвата.
3(е ще бжде малка апридо
се
хвърляни късно и че въ Лозето е било напълно за
бивката за ВорхО' *°
пуснатъ презъ лЬтото 7—8 случая най - благоприятно пазено отъ болести.
Разликата въ гроздето
увеселителни влакове съ 50 би било да се раз-хвърлятъ
на сто намаление. Макова презъ есеньта, презъ зи отъ торенитъ и неторенитБ
обещание вече отъ г-на ми- мата или пъкъ много рано парцели е била очебийна.
нистра на желЬзницитЬ е да на пролъть — презъ фев- Гроздето отъ първитв е
дено и ние имаме пълна ви
ра, че той ще изпълни тър руарий или презъ мартъ, било съ еднакви зърна, ко
жествено поетото отъ него можемъ да смътаме, че о- гато отъ вторитв е било
обещание.
питътъ е много насърдчи- дребно и нееднакво.
Лравятъ се у.илия да се теленъ.
Нетореното е дало 532
издейетбуватъ известни уле
кгр,
отъ дек., а тореното
Гроздето е било прода
снения и за чужденцитЬ, кои
—742,
т. е. съ 210 кгр. по
то идбатъ Аъ В^рмо- По ^Ь • дено по 5 лв. „ килограма,
ка вЬроятностъ, следъ опрос- така прибавката отъ торе вече, което по 5 лв., на
тотворяването, което е нап нето е дала на стопанина каквато цена е продадено,
равено 'отъ надлежното м-во приходъ отъ 975 лв. на де дава 1050 лв., когато упоотносително паспортнитЬ ви каръ. Стойностьта на упо- тръбенитБ на декаръ торо
зи,, ще бжде направено тако
ва и по полицейскитЬ фор трвбенитБ торове е 485 л. ве възлизатъ на 632 лв.
на дек., като се пресмБта (при гореозначенит-Б страмалности.
суперфосфата по 4 лв. ки ни и при цена на 1*кгр.
лограма, амониева сулфатъ селитра 12 лв.). Чистата
Печатница „Новини" по 9 лв, и калиевата соль печалба следователно тукъ
приема да печата все- по б лв. Следователно, чи възлиза на 414 лв. при
печалба е възлъзла много по-добро качество на
какви печатни про стата
на 490 лв. на дек., или то гроздето отъ торенитБ лози
изведения на единъ ренето се е рентирано съ .111.' Още по-окуражителенъ е третия опитъ, за
повече отъ 110 на сто. .
и няколко цв-вта,

Торенето на лозята
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и законопроекта за изменението инъ > *<»
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Въ сп. „Общински прегледъ'" год. XI. кн. XVII!
стр, 941 и „Варнен. Общ.
Вестникъ" бр. 223 отъ 17
мартъи22б отъ 28 априлъ
т. г. въ статията си „Кринина и кантарина" заклю
чаваме, че по добре би би
ло въ новия законъ за
градските общини този приходъ съвсемъ да не фигу
рира. Това пожелание се
отнася и до всички останали, отжив-вли времето си
общински приходи, като
„сергийно право" и т. п.
Но ТБХНОТО унищожение,
бързаме да добавимъ, не
може да стане докато не
бждатъ създадени на мъстото имъ нови.*) ГОЛБМИТБ,
всъкиму ИЗВБСТНИ, финансови затррднения нанашигв общини не позволяватъ
за моментъ дори- отклоня
ване или намаляване н-вкои отъ сега сжществуващитъ приходи, безъ да имъ
се даде съответно постжпление подъ каквато и да
е форма. Това би разтрои•) Сжщото становище застжпвама
въ органа на съюза на градСкнт-Ь
общини, сп. „Самоуправление" кн.
IX отъ 1.У. т. г.

ложенъ въ едно- лозе въ
мъстностьта „Кръстъ" при
Русе, при почва бедна червенопръстнича, глинестоПБСъклива. Подложката е
е моотикола, сортътъ на
присадника димятъ съ око
ло 2 на сто примъсъ. По
садено е пръзъ 1924 год.
на разтояние между редоветБ 1 м. 40 см. въ квадратъ, т. е. 510 лози на де
каръ. Отгледва се на телъ,
резидбата се §ърши на чепове съ дълга плодна пръ
чка. Тореоето е извършено
на 14 априлъ върху 2 де
кара, всичко на 8 парцели
отъ по половинъ дек. ВСБ
ка една, като торенитБ се
редуватъ съ неторенитБ.
Употръбени еж на дек. 30
кгр. суперфосфатъ, 25 кгр.
калиева соль и 30 кгр. се
литра, която е била раз
хвърлена на два пжти:
първия пжть преди цъвтението (на 24 май) и втория
пжть следъ прецъвтяването (на 30 юний). Кършенето е извършено на 26 май,
при което еж пречупени
върховетБ, а на 25 юлий
е направено второ покършване. Извършени еж две
копани: една преди цъвте-

ло съвършенно ТБХНИТБ ( гЬ;
финансии.
>пс
Предъ насъ е законопро- ( '
екта за изменение т. 5 на. .*
чл. 88 отъ закона заград-|'. в
скигв общини ичл, 6 7 о т ъ | , ъ
закона за селските общи-..' 01
ни. Факта на внасянето му"/рг
ни навежда на мисъльта,че',<:
скоро не ще имаме новъ^ор
законъ за общините, въп-„ъ
реки многократните обеща
ния на отговорнигв факто-,' ъ
ри. Така или иначе," же-!вдн
лаемъ да се спремъ съна-;»
СТОЯЩИТБ редове върху тоуно
зи законопроектъ, колкото , и
и кжсо време да действу-.в»
ва, като законъ, защото,
_ унищожава един,|
^
той почти
общински приходъ (безраз^
лично кой и какъвъ), безъ 5,
да създава на негово м"Ьс-1
то новъ. Разклатеното фи-)|
нансово равновесие на на-;
ШИГБ общлни ще изчезнв]в|
съвсемъ, ако при това тъх««.а|*
но състояние той бжде^ I
приетъ. Покрай уяснениетар4
което законопроекта прави рег,
на нъкои текстове на пун«гъ
ктоветъ на реепективнит^зш]
членове въ законить зг
градскитъ и селски общИ''рДл
I С|

нието и втора следъ пре(131,
цъвтяването. Гроздето се б ш
прошарило на 25 августъ! в 1
а гроздоберътъ е извър* от,
шенъ на 10 октомври.
:,_.,
Отъ торенитБ парцели #™ 01
получено срБдно на декар а
900 кгр,, а отъ неторенитъ н а
698'5кгр., което прави раз)>0
лика отъ 202'5 кгр. в по1дв
вече въ полза на торенитБ^ о т
Гроздето е продадено по, в ъ
650 лв. кгр. и потозина! 110П .
чинъ полученото въ пове н щ в
че грозде е струвало 131* _ гя
лв. 50 ст., когато употръ1У
бени1Ъ торове еж стрували.)0ЙК
630 л , т. е., чистата пе/ В|
чалба е възлмзала на 68|
лв. 50 ст, на декаръ.
|, а , е
Тъзи опити еж доста ст чуа \
куражителни. Обаче, услс„ (
вията при които еж постг * _
вени нашитБ лозя еж край г р
но разнообразни и затова.0 V
необходимо всъки да наг;пата
рави най-напредъ опити
а после да пристжпи къи? та
употребяване на изкустведо
ни торове, ако намъри в*- поТБХЪ СМБТКЗ.
^п Колкото повече лозар1/9МГ
направятъ опити, толкоЕ^а
по-скоро ще се разрещ
въпроса за изкуственотр*8
в
наторяване на лозята.
Ь с
Ю"*1!

'аар*»атащ"'ХющинЦК1;1 1-пас-г; Ш1и
Ии, той цели, както е ка ратъ само веднажъ берия
зано въ мотивите, да улес та, независимо колко пжня конкурентоспособноста ти се продава храната до
на известни стоки изнася като се изнесе и следова
ни въ чужбина," които се телно — колко пжти се
налага да бждатъ освобо обслужва на търговците
дени при товарене за пръвъ , съ организираната отъ об
пжть на гара или приста щините служба за теглене
нище .отъ събраните възъ и мерене, е смвтаке дос
основа?т 0 на чл. 88 отъ татъчно голяма, за да незакона заградените общи ма нужда да се увеличава.
ни и чл. 67 отъ закона за Но, ако и при даденото
селските общини въ пол облекчение храната не е
за наобщинитв такси „кри- конкурентоспособна на чу
ждигв пазари и се смета,
нина и кантарина".
Срещу тази цель, осж- че като бжде освободена
ществяването на която ста съвсемъ отъ тези такси ще
ва за сметка на праздните добие желаното качество,
общински каси, нвма да се това пакъ. би могло да ста
противопоставяме, но мис- не безъ да се засягатъ
лимъ, че тя е далечъ
над- другите изнасяни стоки.
хвърлена въ този1 заково- Никжде дори въ законо
проектъ. Желанието да се ;. проекта не се казва», че ис
улесни по сжщия начинъ каното освобождаване се
конкурентноспос об н остьта отнася до стоки, които еж
на нашето производство на предназначени за износъ и
чуждите пазари не е ново; се произвеждатъ въ стра
то е ясно и достатъчно сил ната., Неговите постанов
но изразено въ чл. 311 отъ ления еж - общи и съвърправилника за приложение шенно унищожаващи при
закона заградскит-в общи хода, освобождавайки не
ни, издадените окржжни само храните, а изнасяни
и установената практика. те стоки въобще.
Това обаче, въ днешниятъ
Ще- разгледаме съ немоментъ изглежда недос колко думи текста на са
татъчно. Вврно е, че всич мия зконопроектъ^. Неговия
ки отрасли на стопанския паратрафъ единственъ има
жнвотъ, не само у насъ, елддното' съдържание:
но и въ чужбина се нами „ В ъ втората алинея на
рат* въ криза, която по т. 5 на;чл. 88 отъ закона
степенно се, разраства въ за градските общини и на
застрашителни размери. Но чл. 67 отъ закона за сел
причините на това най- ските общини, следъ ду-,
малко се криягъ въ об мите: „На всеки 50 кгр,"
щинските бврииякринина се прибавятъ думите: или
и кантарина", и когато е часть отъ техъ", а следъ
въпросъ да се премахвате думата йдекалитъръ" се
обективните причини - на у прибавятъ думиие: „или
но тази криза, излишно е^ часть отъ него отъ единъ
тяхното споменуване дори. декалитъръ нагоре". .„•
Жертвата, която общи
Въ третата алинея на
ните правятъ като събн- сжщата точка думите: „кои
тштшшвти
Вл. Сисъ

(Впечатления на г. Вп. Сисъ — поместени въ големия,
чехеки вестникъ Народни листи)
]•"]
Продължение отъ бр* 226.
Гостоприемната г-жа Ви- гостъ, затона мирските ба
чвва предлага студени яс ни й оставате като един
тия и после варимъ кафе. ствено спасение.
Но'невъзможно е да се
Мжчно е да ей гледа
почине отъ комари! По-до- сгавкойно къмъ Балчикъ и
бре е да се разхождаме. по нататъкъ къмъ Калиак
По пжтеката, водеща отъ ра. Тукъ славянството е
отъ чешмата,, се качваме претърпело" грамадни за
на единъ баиръ, отъ кж- губи. Ще бждатъ ли недвто има разкошна гледка кога върнати?
къмъ Балчикъ. Ромжнска|та граница е близо/отъ
тукъ: не цели 7 клмЛБалНа гости сме у Царя.
чикъ е вече подъ чужда •Евксиноградъ е негова летвласть, славянския еле- 'на резиденция. Двореца,
ментъ вц» Добруджа е за- на чийто фасадъ има ре[плашенъ. И никжде не лефечъ образъ (знакъ) на
|увствувате страшното без- бурбонската династия, взет
равие, извършено надъ отъ прабабата на царя отъ
пьлгария съ мирните до- : Франция, тжне въ разкош
овори, такр убедително, ната буйна зеленина на
както тука. Целия този парка, построенъ отъ чех*
\ 5огатъ н плодороденъ край ския градинарь Краусъ.
«ойто е уравновесилъ бълЦарь Борисъ обича да
? "арското финансово стопан- показва своето крайморско
тво, е загубенъ. И за то- царство! Неговия баща е
\ за Варна упада. Затова въ докара лъ тукъ най-скжпи
йейното пристанище чуж видове иглолистни дърве
дия ' параходъ е скъпъ та отъ всички чаети на све

то се вадятъ отъ държав
ните мини" се заличаватъ.
Четвъртата алинея на
сжщата точка се изменя
така:
„Кринината и кантарината се събира върху стоки
само при всека покупкоиродажба, станала въ раз
мери, предвидени въ вто
рата алинея и ако се склю
чва на панаири, пазари или
сергии.
При покупно-продажба
на стоки, сключени на дру
ги места, както и при по-^
купко продажби въ разме
ри, по малки отъ горепре
двидеиите, макаръ и да се
сключвате ка панаири, па
зари или сергии, таксите
кантарина и*кринйна не се
сьбиратъ." ''•'.'••".
Огменява се забележка
II къмъ сжщата точка, а
къмъ първата забележка
се прибавя следната нова
алинея;
„Гороите такси не се
събиратъ, а ако еж събра
ни такива до сега се повръщатъ, върху стоки, отъ ко
йто единъ пжтъ еж съби
рани, макаръ и въ послед
ствие сжщите стоки да еж,
били преработени въ дру
ги видъ^стоки."
Отъ цитата се вижда,
че този приходъ се запаз
ва, обаче се правятъ изве
стни ограничения въ съби
рането му, които еж твър-,
де сжществени и противъ
които не бихме имали ни
що, както въобще не бих
ме имали, ако целата тази
берия се премахнеше съв
семъ отъ списъка иа об
щинските приходи, но при
условие, че ще бжде за
менена отъ Другъ приходъ
съ по приемлива облагател-

на основа, постояненъ, сигуренъ и лесно събираемъ.
Първата алинея на ци
тирания параграфъ прави
едно несжществено пояс
нение, което съвършено кечувствително би увеличило
прихода. Редки еж, дори
нпмъ не еж известни спо
рове за незаплзщвне бе
рията въ такива случаи:
за часть-отъ 50 кгр., надъ
50 кгр. и часть отъ двоенъ
декалитъръ надъ двоенъ
декалитъръ, даже когато
се събира въ най-високия
размеръ—1 лв. ;'
Освобождаване отъ за
плащане изобщо камвните
вжглища, безъ разлика за
каква, консумация (вжтрешна или външна) еж пред
назначени, не оправдава
поставената отъ мотивите:
цель, когато еж за местна
употреба;
Съ изменението, което се
прави въ четвъртата али
нея, се изключватъ гарите
н пристанищата, гдето сто
ките сетоварятъ за пръвъ
пжть. При даденото въ
редъ решения отъ Адми
нистративния еждъ тълку
вание на изменения текстъ,
берията се събираше, като
се приемаше, че при всеко
натоварване, до доказване
противното, има покупкопродажба. Тази възможность за общините вече се
отнема и то не само. за
стоки, предназначени за из
носъ, но и за местна кон
сумация, защото такива се
товарятъ за пръвъ пжть
на гарите и пристанищата
Йе само когато се изна
сяте. При това положение
стоките, продадени не на
панаири, пазари или сер
гии, не плащатъ берията;

та. Собствено парка е бо
таническа градина на при«
морската флора. Царя ни
показва собственото си при
станище, въ което се лю
лее бела яхта. Т1одъ ви
соката стеиа въ крайбреж
ните канари се белее
кръстъ. .'.>. ' -:
„Удави се тукъ единъ
придворенъ рфицеръ"—ни
обяснява царя. Лутаме се
по-нататъкъ'изъ парка, кждето не достига шума на
външния светъ. На чове<
ка не му се мърда отъ

чината се простирате къмъ
зелените гори. Казва се,
че тукъ щело да има
чехеки хотелъ.
Виждаме тукъ Хр. Морфова. Хората се подигра
вате: .когато Морфова се
кжпе, имаме тукъ прилив."

Тъй, около 4;'клм. задъ
Верна^ недалечъ отъ шо
сето, водещо къмъ Добричъ, ще видите могила.
Спрете се. Тукъ, на това
т у к ъ .
•.-';''?' - ' • '•'.. '••''.',••:
меггго, въ ноемврий 1444
год.
е текла Славянска
Св. кокетантииъ. На кръвь за освобождението
мира се семо половинъ на България. И текла и
часъ далечъ\ отъ Евсино чехека кръвь. Тукъ, на то
градъ, по посбка на рсмжн- ва место, е падналъ убитъ
ската граница. Тихия мо- полския кралъ Владислав.
на^стиръ се е променилъ Билъ е младъ. Мечта лъ е
въ шуменъ хотелъ, отъ в. за освобождението на
който излизатъ гостите по южните славяни и е похавлии и право за морето. жертвувалъ за това своя
Само малката тъмна черк- животъ^ Отсечената му гла
вица, потънала като чели ва турците отнесли чакъ
въ земята, нм припомня ' въ Бурса. Жертвувалъ е
времената, когато тихо и тукъ живота:си за свобо
важно еж се разхождали, дата на България и чехсъ своите сиви и черни ския гетманъ Чейка и съ
раса православни калугери. него до единъ еж паднали
Плажа надминава: вар тукъ неговите войници —
ненския (?). Песъка е ро- 100 конника и 300 пеша
зовъ, дребенъ и чистъ. Ви ци. Нека имъ бжде. лека
соките брегове въ дале- българската пръсть.
- V

*

•

.'••!.

.'

•.•'•

тя остава въ тяжесть !ЙР
на покупко-продажби,
нали на означените мъ.
И тукъ цельтаца се
равятъ предназначенит
йзносъ стоки конкуре.,
способни, се губи въ го!
и
мия обхватъ на текста. цор
Отйеняването на втор
забележка, както щ "РИ
вяното нова алинея
първата, сжщо дале
хвърлятъ посочена,
мотивите цель.
V"'"
Съображенията,
биха могли правил №о
диктуватъ подобно
ряне на този прихо
а№
достатъчно силни з.
вото съвършено прег|1а;
не, което въ интере
свободната търговия,
Ь •
бза да стане. Но сам !ли>
повторимъ, когато едно г>менно се увеличатъ по
щия или другъ редъ I [«ска
ходите на общините, п >ргавъ размеръ на загуб
която биха претърпели Г0--Г
лишаването им > отъ не [пор*—

V-

СЪ

ТИЯ

НВКОЛКО

Ду]

ж е л а е м ъ да повдигнем'
интересъ к ъ м ъ този въДевме
росъ докато законопроекчи.к
не е стана л ъ още законт са г

Вари. Популярна ;в»нн

Обявление
. Продавагь се по добровол
но спазаряване следните нед
вижими имоти:
1. КЖЩЯ отъ две стаи.д:
салона, кухня и пристройка
двора, ул. „6 линия" /& 27.
2. К ж щ а въ квартала ,Мек<
суда" отъ две отдЪления едното дюкянъсъ две стаидвуЬтажно, другото отъ
стаи, дамъ и плевникъ.

КН1

за
тие
СР1

Н1
С'

3. Лозе американско отъ ПР"
около б декара, местности! на
„Сотира".
в.
правна дирекцията на банката]

Дикнлитгшъ. Требва]
да се пжтува рано преди I
8 часа съ влака до Гебедже. Минава се покрай Вар
ненското езеро, въ което
, преди години еж били на
мерени следи отънакелни
жилища, минава се покрай
малко рибарско селце на
руските липованци, секта,
която не зачита духовни
лица. После отъ Гебедженската гара се върви презъ
делото къмъ, песъчнит^
склонове и следъ това, по
пжтеката въ лево отъ
техъ по гребена, обрао
налъ.съ шубраци, на ви
сокото плато..
Ветреца, приятно подух
ва. Тукъ-таме преминава
костенурка, иждето на мЪстаТи има съ стотици: И
изведнажъ оставаме като
заковани въ немъ ужасъ.
Развалини на древбнъ град
ли? Грамадни, чакъ десеть
метрови каменни стълбове
израствате отъ песенното
попе, преминаващо въ ГБсна долина между невисоки наклони (баири) и та
кива стълбове има цела
горичка; те еж проядени
отъ нападенията, на ветъра и дъждовете, некои
отъ техъ еж кухи, като че
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Кремаковъ

Една отъ най.важните те се извършватъ на" су
стопански дейности у насъ шата при много по голема
> морското риболовство сигурность. Природните мо
.-въпреки тежкото поло* рски стихии не влизат ъ въ
^ение въ което се намира техните съображения.
която то прей |ризата,
Характерътъ на труда,
#§вева, си остава и до риска и резултатите отъ
днкъ ненасърдчено отъ двете стопански дейности
Държавата. •
еж най-различни. Яко ин
Грамадните полезни и дустрията може да се раз
цейни блага, които то но- вива при едно физическо
сй|всБка година за стра- спокойствие, при което ре
на!а, макаръ и нередовно, зултатите отъ работата ве
би) требвало да ни нака- днага могатъ да бждатъ
ра&ъ да се позамислимъ, на лице, това не е сжщода*ли не би могло щото то и въ риболовството, где
тия блага да се удвоятъ то въ повечето случаи се
йли утроятъ.
манипулира, по несбходиПълната примитивность, месть, съ въроятНость, ка
сжществуваща скжпа дал- квато изучването на море
янска система и липсата на то, направлението на вет
зрганизация, еж другите ровете й големата и дъл
;жществени елементи, кои га опитность е дала. До
то характеризиратъ нашето статъчно е, обаче едно
морско риболовство.
силно природно течение
Ако ние .насърдчаваме, —> чести капризи на мо
даже и изкуствено създа рето — или една буря, за
ваме индустрии въ страна да компрометира ц е л а т а
та, на кои7осе даватъ ма работа, нейната подготов
са права и привилегии въ ка и строежъ, да рухнатъ
ущърбъ на държавниятъ всички надежди, усилия и
бюджетъ и консуматора, трудъ, както и да се да •
колко е необходимо и ну датъ скжпи човешки жер
жно това да се направи и тви. Загубването, отвлича*
за закрепването и разви нето, потъване или раз
тието на морското ни ри рушаване на целия инвенболовство? Не може и таръ и съоржжения е посравнение да става на ония стоянниятъ спжтникъ на
индустрии, които еж обя т о в а рисковано занятие,
вени за обществено необ макаръ че то е нашата гор«
ходими и полезни за стра дость въ морето.
ната,* съ морското риболов
Много скжпа/ и ч е с т о
ство, защото първите еж пжти, кървава е рибат^
предметъ на възмножно която риболовецътъ изна
най-големи грижи, матери ся на пазаря; тя ерезулални насърдчення н при татъ на рисковани и тежки
вилегии, а най-важнвто, че усилия, на страшна и нешшшжтштшшвштшашшшштк

равна борба на човека съ
природнитъ морски стихии
Рибата е редкость у насъ
съ нея се спекулира — об
ществото така обвинява—
но не е виновенъ за това
риболовецътъ, ако той е
слабъ, изоставенъ на про
извола, за да разполагатъ
други~ съ неговото тежко
и рисковано производство.
Риболовството,' подобно
на другите -човъшки дей
ности,-има за цель звдоволяването на известни ре
ални обществени нужди
да увеличи наличностьта
на благата, богатството на
нацията, да я направи, споредъ възможностите и си
лите ей, стопански неза
висима отъ вънъ. И въ
своята тъй полезна и цен
на дейность за общество
то, риболовството не внася( оная грамада отъ суро
ви материали безъ мито,
освобождаване отъ данъ
ци, пренасяне по желез
ниците по наиалени тари
фи и пр., както е това за
другитъ индустрии, а само
преждите за своитЪ рибо
ловни мрежи, които еж
„машините и сечивата" на
това производство и се плетатъ въ страната съ бъл
гарски трудъ.
Сжществующия законъ
за рибарството и усвоена
та, до сега, практика по
него — държавата да изтиска колкото се може по
вече отъ риболовството, а
никога да не прилата пред
видените въ негова полза
постановления въ закона,

ли прервзвани и пакъ на
дени.:'-'"
Мълкомъ влизаме въ го
ричката отъокаменели пжнове, чиито клони като че
ли еж счупени отъ .черно
морските оркани. Фантас
тични сенки се кръстосватъ по желтия севетенъ
песъкъ. Мъртва тишина.
Хората дълго еж вервали,
че това с*> развалини на
старъ градъ. И повалените
стълбове еж станали жер
тва на хора, които търси
ли имане.
Презъ Кримската война
еж били тукъ на лагеръ ан
гличаните. Капитанъ Спратъ е предприелъ разкоп
ки, разкопалъ е песъка на
Дълбочина неколкъ метра
и е достигналъ на равенъ
камененъ пласть. Така е
констатиралъ играта на при
родата. Турците дебре схва
нали името Дикили ташъ.
Това значи изправени ка
мъни, Вървиш» изъ песъ
ка. Добре е да върви човекъ босъ. Песъка е топълъ. 'Огвреме на време
ветреца дига облаци прахъ.
Спомнямъ си хубавото вре
ме прекарано въ Сахара и
Синай. Какъ фантастично
красиво требва да е тукъ
въ лунна нощь, когато вси

животъ. Пакъ пжтуваме по
край Варненското езеро
презъ Гебедже. Надесно,
отъ висока скала, надниквагъ въ дълбока долина
развалини отъ стара крепость. Войниците на краль
Владислава еж хвърлили
отъ тия стр шни 'скали въ
дълбоката пропасть 5000
турски пленници. После
още спирка Синделъ и въ
Мирово слизаме. Води ни
Д-ръ Ат. Мирчевъ. Свършилъ е въ Прага химия и
е директоръ на соливара,
отдалечекъ около 10 ми
нути отъ ж. п. линия. По
казва ни скжпи богатства
нл България. Собственна
соль, открита неотдавна.
Огъ земята извиратъ сил
ни извори отъ солена во
да и чрезъизпаряване ес
тествено и. изкуствено се
нобива нежна, бела соль.
Въ кжщата на управителя
ни посреща неговата жена
Зорка, дъщеря на писател
ката Попелка Вилианова.
Сждбата я е отвела отъ
В шехградъ при стария про
вадийски римски градъ,
чийто развалини живопис
но рбграждатъ скалите;
Града /е отдалеченъ отъ
соловара пълни 5 клм. Преминаваме презъ улиците,

чко наоколо е забулено въ
тайнствена дрезгавина, ко
гато свините на стълбове
те по-силио се врезватъ
въ песъка, и когато мъх
натите стълбове изглеждатъ още по-огромни и гро
зящи.. Минаваме отъ една
каменна горичка къмъ дру
га. Следъ това се прост иратъ на далечъ песъчни
дюни. Правилно въ видъ
на вълнички песъка, нап- 1
равенъ отъ подухването на
ветъра обвива склоновете
съ плисирана покривка.
Тукъ тамъ се чернеятъ въ
желтия песъкъ дребни храстчета и обрастнали съ
мжхъ канари. Пустинна ка
ртина, но незабравима.
Този оребенъ песъкъ и
прахъ, който е на насъ,
можемъ да сплакнеиъ до
лу задъ селото въ Девнен
ското езеро, което се об
разува отъ Провадийската
и главно Девненските ре
ки. Езерото има зелена боя.
Водата чиста, прозрачна.
Съединено е съ каналъ съ
Варненското езеро, а това
пъкъ съ морето.
*

- Провадия. Добре е да
се види единъ провинциаленъ български градъ и
да се вникне въ неговия

— всичко това е станало
крайно опасно, рушающе и
рисковано. *
То е противъ общите
интереси на страната, за
щото не се насърдчава, а
се убива единъ полезенъ
и важенъ отрасълъ на на
родното стопанство у насъ
— морското риболовство.
Предвидената премия за
риболуване на открито мо
ре, по силата на която ри
боловеца получава 25 на
сто отъ стойностьта на съоржженията си, макаръ,
да е нищожна, никога и
никому до днесъ не се е
дала макаръ, че изхабява
нето на инвентара да ста
ва всека година.
Независимо отъ това, законътъ предвижда и дава
нето на премия за уловена
известенъ видъ риба, но
и това постановление е ос
танало мъртва буква и не
се е прилагало. Но найинтересното . постановлечие
въ тоя законъ е, че той
предвижда така наречения
;,фондъ за риболовство",
който се образува отъ 5
на сто отъ стойностьта на
наловената и продадената
риба, внасяни отъ самите
риболовци.Специалното на
значение на този фондъ,
съгласно закона, е че въ
тежки и,безплодни години
за риболовците — какви
то се наредиха вече неколко по редъ — тЪ ще
бждатъ подпомогнати отъ
него.
Горните постановления
въ закона еж единствена
та надежда и гаранция за
риболовците, които само
на това основание еж пла
сирали своите капитали и
трудъ въ това рисковано

производство. Но дали на-', | | |
истина гаранцията е дей
ствителна и надеждите сл РН1
оправдани? Може ли дър-11
жавата безнаказано и при- к в
нудително да събира суми ш
отъ продажбата на нало',1 м .
вената риба, безъ да се ог
подпомагатъ тия, които сл* Г
ги внесли, като техенъ ма КПН1
каръ и принудителен фонд!
Те немогатъ да принадле
жатъ като собственость н*:,„.
държавата, защото въ та еж
къвъ случай бихме се обър н°г,
нали на обикновенъ да^1ИЗГ
нъкъ, а не фондъ съ.спе» кв.
циа лно предназначение. То * с
зи фондъ бе изчерпани > се
ква
харченъ за други цели ? ако
дали е възстановенъ, коп Нар
ще се възстанови, това I ) п о л ,
жизненъ въпросъ за мор, I Д8|
ското риболовство, ко*Т1-1ь
по настоящемъ се намирЬд до
въ кратическо положени^ }Ъаг
Практиката—да се свли ••отр(
чатъ все по големи прихст е д .
ди за държавата, безъ д'•|Г
се дава нуждната помощ*;дори
поне отъ внесените от ь"Ь п
самите риболовци Сум> п;
така се е. отразила върх ь
това производство, че т"„•едн!
е бивало винаги въ немощ 4 3
не е могло да се органи',н0 '
зира, да се издигне и д г
употреби ония средства з "ш
риболуване, които ще г
направятъ по малко зав§
симо отъ отъ каприза н
морето и повече ще въ:
наградятъ вложениятъ в
него трудъ. По този начин
биха се насърдчили и к<
питалите въ това прои;
водство. Това е причина*
щото морското риболовс.
во да бжде вечно зд>. пр! I
митивно състояние, да въ|
ви изъ старятъ пжть
безполезно да губи сили

штштттншшт!ття|ятфц^ц|шмш^ттж>м^шш^ят

въ които всека кжща е
работилница^ кафене и ес
нафски дюкянъ. Българи
и турци седятъ предъ ка
фенетата на тротуарите, ра
ботниците работятъ сжщо
по тротуарите и всекжде
е шумно, макаръ че горе
щина до 40 градуса вла
дее целото ЛБТО надъ гра
да. Спираме се предъ общ и и а т а , - н о в о построено
здание^ По стълбата насре
ща ни бърза младия, енергиченъ кметъ Спасовъ и
въ заседателната стая ни
посреща помощникъ кмета,
добродушния турчинъ Изет,
и общинския съветникъ Рафаиловъ. Първо сладко,
после черно кафе и въ неколко минути се запозна
ваме съ сждбата на града,
който подиръ загубването
на Балчикъ и Добруджа
става търговски центъръ
на храни въ тоя кжтъ на
България. Затопа бързо се
увеличава. После още на
бързо вечеряме при роди
телите на Мирчевъ въ сен
честата градина и бързаме
къмъ експреса и съ него
въ Варна.

датъ мълчали^ о въ тъмн! , П|
V

; ?Ц1

ната, която прорезватъ пр , 0
късвани снопове светлин 53
изпускани отъ Галатенск» ш
брътъ се простира въ тъ) в
нинаха, като предпотот от,
чудовище. Отъ приморск 1ТВ
та градина долитатъ ме! Т0[
тонове на Зтехапа „Рп а Т
ЬисЬот $е. '. ." и насъ! н а
е тъжно. Последна вечер , 0
Морето като че ли дрем це и
Неподвижно е. Само на м ь о т
менти, като че ли се пр , в ъ
бужда отъ сънь и стрем !Т0Ц1
тел но се спуща къмъ бр и щ а
га по после пакъ утихв ,уГИ'
Въ далечината съ реди!
светлини сбржща на се» ) о й
си вниманието параход р
п
Неговите светлини се сл алок
"
ватъ въ една, отслабват* гчуж
се губятъ, погълннати от еопе
тъмната повърхность. Е 0. С
грпградината е шумно.
Бай Ннколовъ въ „Кр ганоп
сталъ" ни подава шип о и
„Чиста гроздова ракия, а: пата.
самъ съмъ я приготвя;
отъ собствено грозде. Знг , т а
те за пжть. И, довиждане до
И така,значи това е \ по-ц
тина, заминаваме. На др хи —
гия день сутриньта начеивищ
*
никъ гарата Мариновъ 1^а
Тежко е да се простишъ маха съ ржкакъмъ про!' ш
съ Варна. Но терасата надъ реца на вагона: .На добъ]
е
морето е тихо. Гостите гле- пжть,до виждане!"
Ь

а|»^у(ам>'"'е^^1Н^йг1застигог1'*'''
средства, безъ да се съз подобно на другите стра
даде н%що трайно. Вло- ни съ голвма опастность
женйятъ въ него капиталъ и реални резултата;
не е насърдченъ, а новъ
б) Прилагане на нови
такъвъ не идва, неможе способи за риболуване, при
да се привлече въ това които да бждатъ използу
производство, защото той вани изучванията, техника
не намира нуждната гаран та и практическите позна
ция въ приложението на лия;
закона, който е много мов) Механизиране на про
деренъ, но който по-скоро изводството съ модерни
изземва вложениятъ капи- прибори и съоржжения,
талъ въ продължение на при които да се намали
няколко години.
до минимумъ елепата слуПигвма грешка е да се чайность при риболова;
г) Строго приложение на
мисли, че.за да имаме ед
но широко развито морско. закона за рибарството и то
риболовство и промишле- въ ония негови постанов
ность е нуждна само работ ления, които даватъ пра
на сила. Ние такава има вата, насърдченията и га
ме въ излишъкъ, но сама ранциите на риболовците,
тя. е безпомощна безъ ну- както и широкото разши
жднит-в средства. Нуждни рение на насърдченията;
еж големи технически съ»
д) Премахването веднъж
оржжения, риболовни па за винаги на системата за_
раходи, механизиране на даване на далянигв на"
производството, за да бж търгъ и вземането на по
де то трайно и ефиквено следните отъ лица, наии относително сигурно, за меющи нищо общо съ ри'•' да бжде въ състояние ши боловството. Далянит-Ь да
роко да използува морски- се даватъ на използуване
•тЬ богатства и да даде пре безплатно и то на органи
храна на риболовния трудъ, зации, които еж създаде
•Въ това отношение голе ни специално за тази цел
лите
.морски държави ни и които вече еж пласира
:
даватъ примери на модер ли грамадни средства въ
но организирано риболов• инвентаръ;
„тво и ако искаме и ние
е) Създаване на условия
ца. използуваме неизчерпа- . за привличане на капита
змото морско богатство, ли въ рйболовството, коиг
грабва да последваме ТСБХ- то ще г о модернизиратъ
ниятъ примЪръ.
и издигнатъ на висота, ра
Начинътъ, по който се вна на другите стопански
гретира днешното ми мор отрасли;
ско риболовство, далече не
ж) Масово организиране
ни вдъхва доверието, че на рйболовството въ здрав
разуменъ и че . така и- риболовенъ съюзъ, който
зискватъ самите интереси защищавайки професиона •
«рйболовството. Напро- лни^е интереси на своите
•ивъ — лошото третиране членове— риболовци, ще
и абсолютното отежтетвие бжде най-главниятъ и комна какъвто и да било ри- петентенъ съветникъ на
-юловенъ планъ и целе- съответните държавни ор
лъобразность въ тази важ- гани и фактори и тълкова—чинародна промишленость
тель на нуждите и инте
~»н характерното. Този4 на- ресите на това народно
анинъ може да задоволява производство.
^петите на изникналите
Реализирането на горни
кооперации кърмени съ те принципи и пожелания
гържавни с р е д с т в а може да извоюва само ор
отстжпване н а съ- ганизацията на съсловие
гьршенно нови условия то— морските риболовци
«а даляни. но това не е подпомогнати отъ специа
шкаква гаранция, че се листите, Морскиятъ Сго1рави нещо за развитие го воръ и всички други на
модернизирането на на родни организации, които
ето риболовство. Щомъ искрено иматъ за девизъ
е премахнатъ помощите „Българи, обичайте море
тъ държавата и се при- то", и които действително
^авнятъ съ другите, всич- желаятъ изграждането на
:о,ще рухне.А наймалко- българското модерно мор
о държавата може да пра- ско риболовство.
1и разлика въ раздаване
.ЮЩИГБ блага и да трети
на различно еднаквото сто- Варвшки Археологически Щт
тнетво творчество, полезПостжпления за м. ап1остьта на което е сжщо рилъ.
ака установена отъ мноОтъ Варна. М. Шадовъ
|о дълги години.
— мрвморенъ фрегмантъ
За да бжде издигнато съ турски надписъ; К. Марррекото ни риболовство камски — стомничка, кана подобающата му висо- дилница и гърне; Г. Усанеобходимо нуждно е тенко — дивитъ; М. Спаа се следватъ ония общи вовъ — мед. и бронз, рим
опански принципи, които ски монети; Н. Димитровъ
ж доминирали въ модер- — мраморна плоча съ над
изирането и развитието писъ пр. Хр.; Д. Стаменовъ
а другите стопански дей- —•брадва мотика; П. Д. Ни
ости у насъ а именно:
колова — дървенъ гребенъ;
а) Строгото и последо- Г. Капитановъ — ятаганъ
ателно изучване на море- и пищовъ; Е. Софийска —
з и неговите богатства, иерусалимска, щампа; Сул%

>. ш,Ш.ттт«т**'' .«ЙАМ*»»
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Акционерно Д-во X. М. Китринопуло" Д. Д. Варна!
7У

ПОКАНА
Управителния съветъ на Лкци&нерното Дружество „С М. Китринопуло" Д.
Варна, възъ основа на чл. 7 отъ дружествения уставъ поканва Г-да Дкционери
на общо годишно събрание на 29 май 1830 година въ 10 часа преди пладне 1
дружественото помещение на ул. Малка Търговска № 13- за разглеждане следш

Дневенъ редъ:

1) Изслушване доклада на: управителния и проверителния съвети на| др по
жеството върху положението и операциите презъ 1929 година.
2) Праглеждане и удобрение на Баланса, и сметката „Загуби и ПечаШ
за 1929 година.
]
3) Освобождаване отъ отговерность управителния и проверителния сънгЬт1
4) Избиране нови управителенъ и проверителенъ съвети.
I
5) Обсжждане въпроса за прекратяване на дружест. чрезъ ликвидирванш 0.16) Разни. ' • • • . . . , . . .
^ -.'•
у
I
Тия отъ господа акционерите, които желаятъ да участвуватъ въ ейбрвш
то, требва да делозиратъ акциите си до откривание на сжщото събрание^
дружествената кантора*
0149
Въ случай че на казаната дата не се състои, отлага се за сжщия де^
№••':часъ, место и дневенъ редъ на идущата седмица.
Варна 10 май 1930 година...

,

Отъ Управителния СъвЪт-!^
успе

РаВНОСМеТКа

Л -

ПЯСИВЪ ш

на 31 декември 1929 г.

АКТИВЪ

.»«<•

Каса ^

Стоки
Н е движими имоти
Представителства
Мобили и пособия
Преходни сметки
Дебитори, и Кредитори
Клиенти
Полици за събирание
Загуби и печалби

№ ДНВН

23030 55
1461819
210924
' 14330
58000
2236

1200000
494447 X:
1201354 -|;рн<
473563
с.

Капиталъ
Влогове
Полици за изплащание
Банки
'

Ц

317353 90
832062 50

|да.'.
я/

18180
431428 05
3369364

3369364;-

смъткя ;ЗЯГУБИ.-Й ПЕЧЯЛБИ"

67951 05
335990
588995
99293605
гр. Варна, 27 февруарий 1929 г.

Салдо отъ 1928 година
Лихви и комисиони
Общи разноски

Счетоводитель К. И. Поповъ

• -'

*•..

ш:,
ДД ЗЕМП

Отъ представителства
х „ Стоки
Чиста загуба за уравнение

№.

66392
495116
431428 05
992936 05

>К. Димитровъ
Проверители: К. Цоневъ
П. Д. Пастиевъ

ДОКЛАДЪ
На Проверителния съветъ на Якционерното Дружество „€. М. Китринопу
ло* Л. Д. Варна.
Господа Дкционери,
)
Съгласно устава на дружеството и постановленията на Търговския законъ,
проверихме книгите и сметките на Дружеството, приключени на 31 декември
1929 г. както и сметката „Загуби и Печалби" къмъ сжщата дата които намерих
ме редовни и Ви молимъ да удобрите и Вие и ни освободите отъ отговорность
за истекпата 1929 година.
Варна, 27 февруари 1930 г.
>К. Димитровъ
Проверителенъ съветъ : К. Цоневъ
П. Л. Пастиевъ
тана Статева—сжщо; Сул
тана Петкова.— икона; Д.
Б. Бояджиева —мраморенъ
фрагментъ съ надписъ отъ
варнен. чешма; С. Върлевъ
— мраморенъ фрагментъ
съ берелефъ и надписъ;
К. Петровъ — бронз, мо
нета Лизимахъ; Хр. К. Мир
ски—три фотограф, сним
ки; В. Клочковъ — над
гробна плоча съ надписъ
пр. Хр., седемь амфори, два
фрагмента отъ амфори; ке
ремида и глиненъ еждъ;
Я. Г. Ганушевъ -— медна
рим. монета; П. Димитровъ

— мраморенъ фрагментъ
корнизъ и солница отъ
морска пяна съ инкруста
ции. Р. Девня. П. Стояновъ — златни обици; Хр.
Дамяновъ — глинена лам
пичка, два мраморни фраг
мента, надпизъ и украше
ния. Таптъкъ. В. Циповъ
— четири. предисторични
глинени еждове. ГюмъДооду. X. Ивановъ—осем
металически гривни, една
висулка, две тур. монети.
Аджемлеръ. К. Чериков
— мед. рим. монети; Л. Георгиевъ — железенъ ко-

серъ; К. Иванавъ— жел1.
ножицр; Д. Ст. Яяновъ —
вИзан. монета; Ан. Димит
ровъ — д в е мед. римски
монети; Ив. Павловъ — пе«
чатъ. Дервентъ. Ст. Н.
Пупуновъ —-четири мед.
рим. монети, железна стре
ла и брадвичка. Николаевка. К. Кирязовъ — две
мед. визан. монети, Айджи
д е р е . 3. Славовъ — 15
сребърни монети .Одесусъ
и Месемврия,. Дружеството
благодари на дарителите.
Печатница «НОВИНИ-, Варна
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