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Бъягаосно Общо Застрахователно Доужзство
Приема осигуровки за неограничена сума и въ всички първоклвсии
валути по:

Ж ш , ш в д и , кражба щш ш% пожаръ, транспортъ.

Съ примерна бързина и кулвнтность посреща задълженията си, за
което прикжаиа хиляди благодарности отъ сбащетени пострадали
.клиенти по различните клонове.
За в-ечи нидъ застраховка, справете се съ условията и тарифите.,
на „ОРЕЛЪ" било чрезъ главната му Дирекция въ София ул. МЛуина" № 41, соещу модернкя театъръ и на телефони Ха №594 и 1917,
или чрезъ tpf дсгазителигЬ му въ всички градове и по големи села5£^4^^^w^S^*"* '

Всички ЗДКОНИ ПРЯВ^ЛНИЦИ, *ззания нв дъ*>жазното изпателЯбонаментъ: За година—70 л.; зв 6 м-иа ^10 лв.; ство и частни ТВКИВР, кв^то и в<--Ьчвкяа ЮРИ 1ИЧЕСКЯ ЛИТЕРА
чужбина—140 л. Обявления: на 1 стр-Злв. кв
ТУРИ. П Р О Д Л В А и д о с т а в я
см; на 2 стр—2 лв на кв. сантиметр/ь.
ГЕОРГИ
Н.
Г
Е
О
Р Г И Е З Ъ - В а р н а , ул. Шуменска 6, тел. 248Редактори : В. Станчевъ й Ив. Димиревъ с..,-, 1 „„
.Черноморска Кв^бана*
ьрои 1 лв КЯдресъ:
в а р т а л ъ 5 8 1 п а , 16 _ в й р н а

Незовисннъ .ьчсшнъ

Б., Станчевъ.

За /лорското казино
въ Рз£жа.
Казваме «морско", защото то
трЪбва да бжде ar-хчтечтуренъ и
културенъ б-сепъ на бьлгарския
черноморски брегъ.
Както подобава вь една истин
ска демократическа страна, кмета
на града Варни, г н ъ Н Поповъ,
свика общогрвждянскг» съб-ачие за
разглеждане нЪкои въпроси СВЪР
зани съ стопанското повдигане на
града, -у
•; • ,
Конкретно въ три поспедовчтепчи
-заседания, се изказаха големи и
малки представители на всевъзмож
ни организации, учреждения и об
щественици, по в>посса за бждащето казино въ морската говаинв.
Главниятъ секретапь на Т>ргов
ската кямаса г. Се. Грекозъ няправи обширно изложение за бждащето на гр. Варна. Съ вещина и ком
петентность, той посочи пжтя по
който трЪбра д* се върви за сто
ланското издигане на курорти* Варнв
* Следъ това се увредиха Г^едъ
мнения •- tid бждвщ«то к зчно И
главно въпосса се въртеше да се
допусне пи аъ него разиграването
на хазартни игри или не.
Казиното е необходимость за гр.
Вгрна. ,Щомъ имаме претенциит-fe
ПЦ създадемъ отъ нашия грацъ
единъ европейски морски курортъ,
тукъ е необходимо създаването на
единъ центръ, който да привлече
всички културни ПРОЯВИ на морския
бр+гь — место, кжпето ще си да.ватъ среща всички културни хора
Казиното тр-вб»а да има концерт
на зала. радио, ресторвнти съ общедостжпни цени, почив-»и и за
развлечение Зали, четапмя и пр
"•-Съедна речь. казиното е закъснпла необходимость за гр Впрна.
Б г Доброполски.

За историята п ш т ! Nflii.
(продължение отъ бр 33)
, Другъ единъ чудакъ —- началникъ
щаба на дивизия, -написаль въ ре
ляцията и дневника за единъ день
отъ военните действия цвла „паномска легенда" . . . срещнел ь ед
ндфота отъ чужда дивизия, водена
отъ своя ротенъ командиръ — капитанъ — спрелъ го и му заповъдалъ до отиде и заеме единъ
пунктъ на фланга на б: йиото раз.'положение, като. .много важенъ,
обаче капитана отказапъ да изпъл
ни заповеяьта му и този отказь
билъ фвтиленъ за изхода иа боя за
т е л а т а дивизия! fl истината е, че
този началникъ щабъ на.дивизия,
Iзагубилъ ума й дума, билъ изпадналъ въ сьвършенно чужда нему
бригада, кадето не можелъ вече да
заповядва, а срещнатата отъ него
рота имала дадена бойна задача
Ьйчно отх бригадния си командиръ;
съ HaibKHajH' ножове, пълни пушки
И.усилела крачка, ротата отивала
да заеме обекта си и блескаво из
пълнила незначението си.
Сжщчя чудакъ, незадоволилъ се
да пише неверности и нелепости,
е.разказавлъ сжщата паномска ле
генда/5 години по късно, даже въ
висшия воененъ съветъ и безъ
свенъ и срамъ е йзльгалъ цвла
'дузина висши началници, разбира
ее, зв да оправдае еебе си. .

Я"я«а се въпрос», кжпе тр-вбвз р а бжавшето казино, ч- поставянела бжпе построено това казино? ;то му на местото на сегашния бюНегочото м-всто«ахожпение ше бж- 'фетъ, ще е една фзтална грешка,
д" птъ най голямо значение не само *която щз нап^мля на поколенията
зч чудчп хубз>вг»т*' (ягрскя грвдина, ^нишето нжесгледс^во.
но и зя с^мия гр Варни, като мор
Ние имахме въз»«ожность да чуе н курортъ Ил т ' з и вгпросъ, иземъ мнението на единъ чиденъ чужгл*ч/га. се гл^да твърде леко
.демеаъ за нашата моргка градина,
кпйто беше въ възтоогъ от> ней
М-го^иня миспят-ь, че бжпашето
ното местонвхожпечие, а сжщевре
к»3'-<чо тръб*а ла замести сегашн я
менно не можа да скрие н*задоволбюфзтъ въ мооската грялини. обСгяото си отъ зчнемяреносьтв на
градеиъ отъ р с е в т з т ж ти чебапчь-й
н-цч, бир«оий<и съ ш^печи орке •н-йхубввття й ч*сть. кац^то липстри, джасбанди и панаирски ба ic^a осветление и пей^и за почивка.
Л"ой ^е се стесчи да ни изкеже
раки. .
'
_
Т^ва би бяло една
ф»тална (уаияление^о си, че още не е на•ПГ>РВ»НО ецчо. казино, имечно на
' грр<пча
r
На бх^ащето кпзичо е необходимо 'посоч-н-^то отъ асъ M-fec o, a всич•ки
ся
тт-гпатъ
ок^ло
сегаш
ия бюпреди втчко проспоръ м неговото лпъсто е въ втората по>ов><на на шоп ?фйт-и, кадето ся създава най пушна
ятмпефера на самия морски брегъ.
ската фпдинп, на мЬ т.^го на шадозячиа. отт> кжд^тб се открива
най хубчвята морска г^едча на вар
Ич. Лимиоечъ.
ненския ззпивъ, напъ семия курортенъ пр^стачъ.
Това е единственото сполучливо
Историята е отбелезала жестоко
избрано мЪсто на казиното. ВсЬкакстите иа официалната влясть въ
во откпонява«е отъ това МБСТО ще
прявчитъ времян» надъ бечпр^вние фа«-апно и зя самото квзино и за
;rfe роб ( Тя е отбепв^алв сжшо и
^лесгак^т-Ь..оро»ви , ча спецчо»ечоя^морската градина. ,
•...
ната ичкв<чиция по отношение на
Сь огледъ раз1Итието на града
всички Д(=йич презъ епохата на реВарна, посоченото м-fecro на бжавнесянса, рефоомацията и ревопюциЩЙТО казино е цантрашо, яещ!то
итв въ еятропейскигв държави Ис
въ ник«;къчъ случой морската грзторията, обачз, ни"де не е отбе'>едина не може па остяне само съ
залч тъй жестоко отнасяне, на как
сегашния си гпяоечъ РХОДЪ. Такива
вото цчесъ еж обречени 6\л^арите
входове ще тр-Ьбча да re с>здадятъ
въ Мчкег«очця, Дибруджа и Тракия.
още тези .година срещу ул^цч МиСистематическото
преслеаваче,
л»диновска и срещу Т>ргор.сквт#
малтретиране и изб1в я не на мирно
Ачядем я, съ подоб> ющи врати и
то население въ Мо-едо'ия взема
дзбзо осветление Срамно и обидно
напоследъкъ широки раз^-Ьри и го
е за курортна Варна да ге дър
постави въ неаъ^можность да жижатъ оше сега
сжи<-стаующит-в
въе тпм>. М-1рни и въ нищо непротамь препятствежи стжгил», които
винени граждяни на тая нещастна
си иматъ местото въ селата, за да
страна се арестучатъ. изт^заватъ и
не влиза Д' битъча отъ селската
оеж-кдатъ на строгъ тъмничен^, зача ада . .
творъ само за това защото еж бъл
Нека добре се зяп м <и о ъ т><я,
гари и не се поддаввтъ на всими
въ чи^то ржце остане постройката

-гБезпрингЬрча жестокость.

И неговата реляцчя. за единъ важеч-ь дань отъ войната ще послу
жи за „исторически документъ" на
бжаащитъ1
историографи,
които
следь 4 0 - 5 0 години щ° пишлтъ ис
торията на нашите 'войчи!
И можемъ да си представимъ, съ
квкви исторически документи ще си
служатъ ившит-fe наследници, кога
то единъ день ще пишетъ историятя на войните.
Е г о зашо наложителенъ дъчгъ е
на всички участници въ мой-*итЪ,
строеви и нестроеви нпчапииц",отъ
рота на горе, да бжцатъ поканени
да напишатъ своит-fe спомени, или
Д1 разреботятъ личните си дневни
ци отъ войните, които трудове, ако
н-^матъ отъ военно гледища чисто
научна сгейность, или ако не подлагатъ военните действия на военнокритически вналязъ — ше допри
несат ь твърде много за нвписване
правдоподобна история на нашит*
войни.
ВсЬка литературна творба, какаръ
и посредстванна, но проникната отъ
истини, колкото и да илюстрира
слабия талантъ на а*«тора, е ценность не само на бг-лтрехата кни
жнина, но е и подезе ъ НРИНОСЪ зи
обпастьта, която засъга. Обратно—
най-художественото и таланглиао
написано творение, щомъ извърта
истината, дава преднина на невтърности т. е. лхжи, е цинична злоу
потреба съ читателя, народа, поколвнията,,,» сжщевременно илюстри

леция, къмъ което се стреми сръб
ската самозабравила се шовинис
тична власть Безприм-врната й же
стокость отиде до тамъ напоследъкъ, че принуди българското на
селение да прибегне къмъ крайно
сти и жертва съ които за лишенъ
пжть засвидетел:твува своето висо
ко национално съзнание и готовность да се жертвува за извоюване
на саоята независимость и св^бзди,
Вь почти сжщото непоносимо
положение и при сжшите ограниче
ния и страдания живъятъ и поробенит-fe българи въ Добруджа.
Преследванията и убийствата;все
така продъпжяватъ тамъ съ единственчвта .цель да прокудятъ бългаоитъ и на техно место да засе
ля гъ цинцпри, — най сервилните
днесъ на ромжнеквтв власть, които
споредъ последните сведения, полу
чени отъ автентиченъ източникъ,
организирали, разбойнически чети,
които ограбвали мирното българско
население и съ това оше повече
влошавани положението му.
Въ Тракия, която се намира подъ
режима на ТЪРЦИТ-Ь и турците, по
ложението > не п рг баните бьлкари.
е тоже лошо и много често става
едва ттрпимо. На българите тамъ
не се позволява дч говорятъ и се
у«атъ, както въ Македония и До
б?уджа, на матерния си езикъ и се
нвричвтъ българи, и не е ли това
възмутително — Обществото на Нароаитъ да продължава да бжде
ь^мь зритель на тая безпримерна
въ историята жестокость.
Сега, когато следъ нъколко дни
предстои да се открие неговата се
сия. дългъ се налага то да са зани
мае съ въпооса за българските
меншества, който ако не бжде
справедливо разргш*нъ въ бчизкото бждаще, това ще се отрази мно
го зпе в»-рху отношенията на бал
канските държави, а въ последствие

ча заслугите и славата на българ
ра просташкия манталитетъ на
скат* армия въ Добруджа презъ
автора
1916 год. Но за това пъкъпоменаЛомгйскиятъ Военно издателски
тит* „спгмени" дадоха поводъ д
фзндъ тоъбва да поеме грижите да
се из-бличи лжжата и изнесе пвкъ
отпечата всички тези трудове кои
истината. — Лудендорфъ, въпреки
то да могвтъ да бждятъ прочетени
широката си популярность, биде ии рецензирвни отъ всички живи
зобличенъ въ изнасяне исторически
опи участници и по този начинъ
иеп-Боности. Покойниятъ генервлъ
да серетлим-ь много въпроси, които
Ст. Тошевъ. съ цепъ томъ, въста
и дкесъ още еж тжмни Епз 10 го
на противъ описаното отъ генервлъ
дини вече изминаха отъ последната
Лудендорфа «българско бездейст
война. Ечичъ следъ другъ военавие" въ Добруджа презъ 1916 г.
чалн1ци-1е отиватъ въ вечностьта
и мнозина отъ техъ отнасятъ с ъ ' изнесе истината и много неща, ко
ито не знаехме.
себе си въ неизвестиость и забве
ние, тъй много важни исторически
Може бн намъ ше се въчрози. че
факти и епизоди, които биха пол
армейския военно изд фондъ вър
зували нашите приемници — поко
ши това що искаме, че сжщиятъ е
ленията, които тр-Ьбвз да донскаиздалъ вече редъ трудове по п с
ратъ далото на България.
ледните войни. Направеното не*е
достатъчно,
защото всички участ
Кой може да отрече историчес
вували въ войните началници тр-вбките полза на труда „Трета армия
ва да бждатъ .вмбицирани въ тази
въ Балканската война 1912 »." отъ
рвбота, а на останалитв още иа
незабравимия Радко Димитриевъ,
служба въ армията — тр-Ьбва да се
генерапъ. отъ пехотата, командузаповпда да нвпишвтъ своите спо
ющъ 3 та отделна армия? Съ този
мени, или да разработятъ личнит*
си трудъ скромния покойчикъ маси дневници отъ войнит%.
каръ да не претендира за чисто на
учна работа и ако да има по вечеТази рвбота не търпи отлагане,
то форма на спомени, все таки
защото годините неусетно летятъ.
много ще ползува съвременници и
Нека се знае, че въ мнбзинв уисториографи.
частвували въ войните началници
се намиратъ и сега официални до
Ние ща приведемъ и отрицатекументи и исторически снимки, не
лень примеръ нв подобенъ родъ
известни на военно историческата
„спомени" отъ войната. Думата ни
комисия. Наложителенъ дългъ е тй
е за спомените на германския гене
да бждатъ събрани и публикувани.
рапъ Лудендорфъ, който съ попу
Край.
лярното си име, чугъ ли не зьейн-
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Централното управление на съю
ностьта говори о*мо въ полза, на
тия безукоризни, експедитивни, без за на зш1«снит4 офицери требва
да бмде гд-<акво спрааедливь и
ропотни, винаги услужливи, трезги
строгъ.къмъ-всички подобни дема
и
работливи
чиновници..
Изглежда,
Боянъ Божиновъ.
че г-нъ Чарвениоиъ не е висилъ по гози, за.да не остава съмнение, че
гишетата на други банки, кадето къмъ едни е майка, а къмъ други
кисели и надменни фигури съ часова мащеха . . . а ние весникарите да
малко употребявана йваНякога тамъ на истокъ станало разкаоватъ клиента за една опера заключимъ съ наши нрави. . .
;
едно чудо. Земята взела да се на ция Колкото се касае до тлъститй
Огъ всичко това би тръбвало да
пазена диря да щт,
дига бавно, постепенно и предъ възнаграждения, за които се намек си вз«ме добра бележка и г нъ
слисаните очи на човеците се об на, по спряведлизъ бн билъ г нъ Военния минкстръ генералъ ВълОферти се првематъ^Рвъ
разувала една планина, върховете Ч, ако изтъкнеше факта, че семо козъ, като обтегне здраво за ушина която достигнали облацмте Раз- трима члена кп контролния оветъ т-в под; бкит-в на Д. бри Петковъ
получаватъ 91780 лева тантиеми —
тежа и не спирелъ и тя захванала
да стеснява полетата на чов-вцитЬ колкото се да»:а на 22 чиновници хупктели ка въоржжения български
изатуля хоризонтътъ имъ. Мвкаръ за гвхчия неуиоримъ и ползотво- народъ, какиито за жалость се наВ.рнв, Печатница на Д! Тодоровъ
мирдтъ и въ армията.
че тя ги хранела съ благодатьта рен-ь трудъ.
на своите плодоносни гори и поила
Друга ввжнв точна отъ дневния
съ бистра кристална вода, топлила
редъ бъч вчемането решение БянПроизв. fVlex. Корабна Кооперация „Съмасие^-^Варца.
презъ студените зимни дни, хората, кятв да стане колеетчяенъ "ленъ
й завиждали на нейното величие, на Бълг. Корабспп.а«атегн'> Коопера
съскали отъ злоба, когато сутринь тивно Д-во „Въл1пгтяи въ ВврНа,
слънцето слагало първата си целув
чрезъ записали!» 200 ц-fena на сой
ПЯСЙВф
ка на нейните върхове Тя заплаш ность ЮРХГ0 грва- Съ т^зи си
на 31 XII 1927 г.
ЯКТИВЪ
вала да имъ отнеме и последния
вотъ бчнкпвит*: .чл^ове ичпършиха
356088 70
мегданъ, който тЬ дЪлили помежду най високъ патриоти«р"-ки п^лвчгъ
2046640 1. Кредитори
1. Каса
166212 —
си. Сбрали се фарисеи и книжници, за днешното воеме- Моралната и
2Г J5 Ю 50 2. Б Ц К. Б.лич. кред.
2. Материали ,
3. Деловъ кепиталъ
986000 —
дълго мислили и решили: Въ една
177165
материална попкррпа, която даде
3 Готови стоки
13^60355
гьмнанощь пренесли много бврутъ В. П. Б. на българското коо^бопла3863 7 40 4. Резервенъ фзндъ
4. Дебитори
57687 25
и взривове и запалили фитилите... ване въ лицето на поменатото д-во,
936510-- 5. Взаимноспом фо»дъ
5 Игшентаръ
6. Просветитепенъ фзндъ 30482 25
Грозенъ тресъкъ разтърсилъ земяше бжде отб-Ьл^зано . съ златни
б. ДЬлозе при Б. Ц К. Б
ЧЛ-M.KR
3075-55
тя, грамадни скали, които биле по букви въ историята на бълг коо
и др 12100 — 7 Печалби & Загуби
върховете, полетели на долу, гъсть перативно дЪло — респективно и
Л73614930
1736149-30
черъ димъ покрилъ небето. . .
на родното корабоплаванеУплахата минала и въ тъмнината
Друго вяжно решение б& отпус
см-Ьтка Загуби & Печалби на 31 декемврий 1927 row
малките човечета тържествували. кането на Вярненск Гпвлска Об
ЛЯ
ДАВЯ
ДОЗЕМЛ
Върху съборените скали те извили
шина звемъ отъ 5 000,000 лева.
юцино хоро — пепи и веселили се.
И по това р*»ш<*ние се квзвха
1. Издръжка на членоветт^(|впл) 462986— Огъ поправки на раз1
Черенъ бухалъ прехвръквапъ ниско много лишни прикязки. Съ този си
ни машинни части
329454- 2.
Pd6oTH заплати и надници
и кряскалъ; „Финисъ либерта".
жесть В. П Б. дойпе па подчертае
и
отъ производство 1136939*60
7661
60
3:
Канцеларски
Но минало много време и слън че дррбчитЪ сжшествувания, въ
Огъ
несъбираеми
3007'
4.
Наемъ.
осветление
и
отопл.
цето не се показвало. Димътъ отъ дни тъй тежки за страната, постро
времания
за мин4
4
6
6
8
5
Нарла,
превози
и
др.
взрива ставвлъ все по-гъстъ и по- ени подъ кооперативното з«аме,
9804-години
и
др.50304-6.
Лчхзи,
ком-с
и
комлндиров
черенъ и притискалъ земята. Хора б+зхч по шедри отъ варненскитЪ но7.
Подържане
на
машини
и
та се изплашили, блъскали се въ твбили. . .
6677 15
др инструменти
тъмнината, газили се, убивали се и
Няколко думи за избора на МОРИ
8. Работнич. осигуровки
8044ядели се единъ други. Въ кръвь га членове отъ упоярит. и контролния
9.
Застраховки,
данчци
и
мита
12141*—
зили те и все по ненаситни ставали, съвети. Състез^в^хч се н-Ькопко пи
10. Разни др. разносни
12665 —
а тъмата ставала все по-черна и сти. Тягостно впечатление правеше
11. Несъбираеми
85379по-черна. . .
влагането на пяотиз«"Ски ствигдви12 Погашение на ИМОТИГБ
120381-30
Огчаени хората паднали на коле
ша по този ь-зб^ръ. Не по малко
13. Чистата печалба за 1927 г.
не и молили боговете да имъ из- лошо впечатление появеше рфишя
3075 55
къмъ взаимноспомаг ф^кцъ
пратятъ слънцето и да ги отърватъ — известие nar'eneH-'. пои-вх^дя^на
114644360
отъ тая беда. Дълго се молили ТБ.
Ючвшк«я СРЛОНЪ, съ който се съ
1146443 60
Боговете с е смилили, пръснали
общаваше на всички банкови членаве.
тъмнината и предъ изумените по
за кого било преппешено ля се
гр. Варна, 24 фгвруарий 1927 год.
гледи но хората планината се пакъ
гласува въ предстоящия избор>1
Счетоводич ельг Ян. Симеонови
очертала съ всичкото си величие, Ние мислимъ. «е и безъ този ефишъ
Г Я-еиовъ'
къпейки върховете си въ небесни
членовете б+ха въ състояние да
Контроленъ Съветъ: Зах Тодбрдв-6
те лазури, милвани отъ слънцето... преценвтъ, зи кого требва ла глаХр. Трандефилбаъ
И днесъ, макаръ и да е минало суввтъ — и безъ този гфишъ резуптатит-Ь отъ избооа шекн да бжло много време отъ тогава, хората
датъ пакъ сжщи<е, ковто ги има
съ страхъ шепнатъ за оная ужасна
нощь и за многото беди, които тя ме днесъ.
имъ докара.
На мипеющитЬ зи дпбоото бждаще на нашета Популярна банка
д? се пазятъ отъ
Варненска Популярна Банна. препоржчваме
партизанстяувпне съ кея, защото
Предъ несъ е нейния отчетъ за пвртизанствуването въ коопераци
за положението на сметките къмъ 31 XII 1927 год.
истеклата 1927 год., кадето твърде ите — респективно популярните
релефно се изтъкватъ колосалните банки, ще ги компромитпра.
Остатъци
успЪхи на това кредитно коопера
Наименование на сметките
о
тивно сдружение на пребнитЪ сжПасивъ
Яктивъ
jiabjK крави.
с
шествуаания. Отъ 181 члена съ
52,750 лв. капиталъ въ 1911 година,
Бившиятъ минисфъ отъ Радосля1
Каса
3325! 72
на 31 декемврий 19/7 год. тя е и- вовия кабинетъ, з?пас полковникъ
2
Заеми на членовете
428048
мала 3630 члена съ 14,719,230 лева
Добри Петковъ е нвписчлъ ц%лъ
3
Движими и недвижими имоти
95238
напълно внесенъ 'капиталъ.
томъ подъ НЕСЯОКЬ: „Виновниците
4
ОЗщи доставки стоки
17422
Кратките колони на вестника не за погрома нр Бъчгррия", въ който
5
Дебитори тек. лихаени сметки
82
т
ни!позволяватъ да се спремъ по
покрай многото гадости, изнася е6
Д*лпве въ съюзи
19100
обстойно на този отчетъ, обаче ние динъ апокрчфенъ „моторандучъ"
7
6975F10
Капиталъ въ делове и чл. вноски
го'препоржчваме на кооперативни
писанъ, по негово, тиьрдение, отъ
8
4703-96
Резервенъ фондъ
те противници, които биха разсеяли
покойннгЬ бивши министри Ял
9
13285'16
;
настроението си при ^напичностьта
Стамболийски и ДръН. Генадиеаъ.
Фондъ общи полезни начинания
10
800Ш
на тъй убедителните цифри,не ор
Отъ тамъ той взема фанта, усвояСродни влогове
11
1,0222^0
ганизирания общестаенъ капиталъ
вя го за вЪренъ, и оъзь основа на
Безрзчни нпогоее
12
560485
похь знамето на кооперацията.
нгго хули не^качествимо лекомис
13
Ко«*дитори Б 3. Банка
J70360
На 19 м. м. се състоия XIV общо ленно бългерск1<я ниродъ въ лице
Ж^тенъ отд%лъ
"716451 72 716451Л2
годишно събрание на банката, при то на-неговото войнство.
единъ твърде притрупанъ дневенъ
По този поводъ снозп на запое
СМ ТКИ З а п е ч а л б и т
редъ.
ните офицери му поискалъ обясне
^
* и загубите на 31 октомври 1927 гОд.
Една само" излишна"дума"— „че
ние, на които Д. П. атговорилъ съ
I
ЗАГУБИ
Суми
тене" огъ точка 2 на дневния редъ извъртания сьвсемъ недостойни за
ПЕЧАЛБИ
Суми
предизвика твърде много губене на единъ бившъ министръ и зеп. пол
Нзименсшание на разходите
Наим.
на
приходите
•
лем.'?].«'
лева |ст
•реме и^излишно чесане на'езици... ковникъ.
Лихви
на
влоговете
378050 Лихви и глоби отъ
Логическа последица на всичко
Добре бн било 'B v Ц. К. Банка да
Лихви
на
кредиторнитЪ
с
ки
58421
това:
заемите
изпраща въ Варна своите ревизори
8Ш
Събрани лихаи по заеми от
Л»хви отъ дебитор
не презъ банския, сезонъ,'; а'презъ
— Запас, полковникъ Добри Пет
насящи се кьмъ следующани сметки
зиматг, когато биха се написали по ковъ се изключиа отъ съюза на за
та година
2839
15000
Твкси канцеларски
кратки „ревизионни" протоколи, за
пасните офицери, като недостоенъ
Заплата нн персонала
24000
1206Q
Житенъ отделъ
да не смущаватъ съвестьта на бан наговъ членъ.
Каицзларски осв. и oTonneiifie
1767
Разни
14412
ковите членове.
Но Д. П. на е първия и послеПогашение на имотите
13506
Въ критиките си по дейностьта денъ хулитель на въоржжения бъл
Р<*зни
14565
на банковата управа г-нъ Червен- гарски народъ. Легендата за „пре
Р«зервеиъ фондъ
301575
ковъ мина границите на позволено дателство" на Добро Пола се съз
Фондъ общ. пол начинания
301575
то въ подобенъ родъ събрания и даде и подхренва отъ слицо такива
..<•-*
съвсемъ незаслужено оскърби чи герои, като Д. П., даже по-отврати
124910-124910
новниците на банката. Противно телни сквернооювци и грешници
Чиста печалба 603 '50 лева.
отъ него.
на неговото твърдение, действителКосиеръ Дйловодитель: С. Петровь.
За председатели

— и изобщо върху европейския
мнръ.

А е г е н д а.

9 F КАНТОРАШТЕ! 4

5йЛЛНбЪ

Ьшт Ксспегеря „Шт" t. Шт — Шпт
5йЛАнеъ

