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^Забравени"
Въ в. „Правда" бехме про
чети пиомо отъ И. С Т . , надъ
което е поставено горното за
главие.
: Въ края на това писмо четемъ апела, който свършва оъ
думите:
„Погрижете со за вашия
помияъкъ, инакъ ние ще треб
ва да разбътаме по четерите
страни на свита немили и
недраги!"
' Апела визира Малко Търново
съ неговото 5 хилядно насе
ление. Той, апела, има за
цель да обърне вниманието
на обществото и на меродав
ните хора, начело на управ
лението на държавата върху
не много отдавнашното минало
на гр. Малко Търново и исто
рическата роля, която му 64
определена презъ мрачните
в р е м е н а да играе, като
централно место помежду едно
' чиото българско 5 0 хилядно
наеелевие на повече отъ 25
до 30 български села, когато,
обаче, мвкаръ й подъ агариянока власть, макаръ u подъ
робоки хомотъ, той се е чув
ству валъ по дсбре политиче
ски и общественно органяэнранъ, а и сносно ва живота
си отрпаноки и икономически
обваведенъ, нежели сега, кога
то е политически сврбоденъу

бинптЬ народни да изиграе
историческата роля на про
светитель и будитель на на
родното съзнание до Ергене
и Марица на югъ, до Развалъ
и Черното море на изтокъ,
до Бургазъ*] и цълата Хесакия
на еёверъ и западъ; като
хвърлимъ погледъ, повтаряме,
на това негово по отдавнаш
но минало и на достойно за
времето си изиграна истори
ческа роля отъ неговата ро
долюбива интелигенция, ще
видимъ и разберемъ, че той
и неговото бъдствоюще насе
ление, по големи иоторичеоки
заслуги има право па оо-доб
ро вачитане на нуждите му,
има право на по инаквотре
тиране и помиоляне отъ дър
жавата — има вправо на една
много по добра" участь отъ тая
дори, за която то, въ прости
рано ржце, въ- молби и пла
чове непрекъснати отъ осво
бождението си наоамъ, се
домогва. ' : . ; , ' •
•, Но нека оотавимъ на стра
на миналото на Малко Тър
ново, нека забравимъ онова,
което неговата будна и оъ
българско съзнание на врЬ
мето си интерегенция е на
правила за нар'Ьдаота пробуж
дане и овЪетяване. Най-после
и законите на икономиката и
условията за поминъка не ое
поддавать на, нито се и еъздаватъ оъ сантименталности,
съ състрадание и илатонизмъ.
Те, законите на икономиката,
обаче, изискватъ мъотни усло
вия тъкмо такива, които най
много изобилотвувагъ въ и
около Малко Търново, но кои
то всЬки пренебрегва само по
една единственна причина, чо
Малко Търново е изоставено
или забравено отъ държавата
— предоставено е, изключи
телно, на собственната си
сждба. Едно единственно нЬщо, въ редъ години искано
отъ него 64 и е: построява
нето шосето Бургазъ—МялкоТърново, но и това, и толкова
малкото искано отъ държава
та, тя не го направи, не го
даде. Не го направи и не го
даде, не защото нвма съзна
нието, че, като ое построи
едно п&тно съобщение, то
донася благоденотвеннооть за
мастните населения, а защо
то единъ лошъ гений напжтва у наоъ разума и ржководи
общеотвенната миоъль. Тоя
лошъ гений вдъхновява де
лата и на органите на дър
жавата. Отъ тоя пакоотенъ
рйководенъ духъ страда Мал
ко Търново и неговите „ туч
ни" пасища, неговите «об
ширни" гори, неговите „буй
ни* води, неговите „окдпи*
мраморни залежи, неговите
„непроучени" подземни и над
земни богатства, оъотоящи въ

железни, медни и други руди,
неговите безбройни отада не
продставляватъ за никого и
предъ никого и най-малката
ценность. Тоя лошъ гений, тоя
окверенъ духъ е партизанството. По партиэаноки вну
шения, по егоистични равчети, начнатото преди войната
шосе Бургазъ - М.-Търново не
ое е построило; не ое пред. вижда и кога ще може да ое
построи. Населението, немощ
но да преодолева лишенията
си, непреотава да се пръска
по четерите страни на света
— М.-Търново се обезлгодва.
Въ интереоъ ли е на дър
жаната Малко Търново да се
заличи и да остави на место
то си единъ жалъкъ опоменъ
на едно селище, което и по
ради даровете на природата,
която го окржжава, я поради
поривите на дейната му ин
телигенция, и поради уоловията ва воекаква отопанока
предприемчивооть, заолужва
иротивното: да се оживи, да
се уголем^ да стане место
на благатъ, место на чеотитъ
стопански животъ и оъ тия
ценнооти да е една общест
венна и политическа твърди
на за България на нейната
неточна и южна граница, да
е по оигуренъ етапъ ва по
нататъшно културно и нацио
нално проникване. Отъ това
и дебюшетата при Черно мо
ре, и цела България ще спечелятъ най много. Дори, ако
само девотвенните вековни
джбови и букови гори въ
околноотьта на М.-Търново се
пригодятъ на една модерна
индустрия и рационална тър
говска експлоатация, за де
оятки години ще има дебю
шетата и държавата да извдичатъ големи ползи. Ако Малко
Търново ое издигне като ин
дуотрияленъ центръ, за ка
къвто го оочатъ изобилните
му водни двигателни сили,
бхдащата му електрификация
и природните му подземни и
надземни богатства; ако въ
него се развиятъ всички ония
овощни и растителна култу
ри, за които благоприятотву
ватъ всичките му климати
чеоки и почвенни условия;
ако държавата разбере, че не
само пжтища о& нуждни на
Малко Търново, а още и дру
ги много улеонения ва да ое
утиливиратъ природните му
богатства и България да има
единъ бжджщъ цветущъ градъ
подъ полптЬ на Странджа, тя
ще почне и требва да почне
отъ първите дребни искания
и нужди на М.-Търново и не
ще и не требва да опира отъ
да извършва воичко, що изи
скватъ нуждите и уоловията
за доотиганвто на желанното
високо процъвтяване.

стопански осакатенъ и иконо
мически сломенъ, икономиче
ски — нека подчертаемъ —
така назадъ изостаналъ, че,
за поминъка си, населението,
що населява самия градъ, е
заставено или — още сзедъ
малки усилия и несполуки въ
това, за което се моли
ще
бжде заставено да ое разпелЗш по четерите страни на
свита да дири поминъкъ и пб
честить животъ.
Миолимъ, не е добра дър
жавна политика тая, която, оъ
недоглеждане или оъ съзна
телно вдигане рлще отъ гри
жите за едно население, изо
ставя, това последното да се
разнелява по четерите страни
на сайта, защото поминъкътъ
му е м&ченъ и. то защото е
лишено отъ най обществен
ното условие и най ценното
средство за тая нужда — за
щото нЪма пжтни съобщения,
ва да го доближатъ до извест
ни дебюшета, които ще му
създадътъ условия за поми
нъкъ.
А като N хвърлимъ погледъ
на много по отдавнашното
минало на Малко Търново —
когато въ духовното пробуж
дане и българското съзнавие
Не желае ли държавата да
*) Пьрвиятъ български еаещепвикь и
на тогавашната му интели първиатъ българсви учитель иг Бургаз* направи и добръ нринооъ на
64xa огь М. Тгрвово родомъ и тант.
генция бе пдвикинъ отъ о&д- дшолувани на български
себе оп; не разбере ли въ

пиющите нужди на М.-Тър
ново, добре е да ое каже на
жаждущите — кой кадето на
мери, да си потърси щастие
то. Но това ще е . . . уня*
кумъ въ историята на света.

Грижйт% за младежьта.
Въ полето на хуманитарноera има много благодарни вадачи, които могатъ да ев иапълнятъ не само ва личното
добро на иввестии членове о т *
общественнигЬ маси, а в м
особенно голямото добро на
самигЬ тия общества — в на
самата страна.
:
Ако се намира сила и валвш*
на енергия да се уотройвагь
спортни дружества ва «иаическо раввитие и вавдравяване вя
младежьта; ако се намира вола
и похвална инициатива ва уст
ройване на общества ва раввлечения и веселии; ако не липсва
още напълно духътъ на сбли
жение ва морална вваимновакри*
ла и поддърженето душата въ
християнска чистота, това зна
чи, че въ днешните общества
могатъ да се наагврятъ още
неивхабени сили и пламенна
енергия, които да се повикатъ
на грижит4 надъ младежьта и
въ една друга насока, вя която
до сега не се е мислило, ма
каръ, че времето, живота и
нуждата е подсещала общест
вените маси много отдавна./?
Думата е ва малките мом
ченца и момиченца, които обравоватъ тъй, наречената дребна
„гаменария", у които се ватриватъ и ва вечно вагиватъ мно
го големи добродетели, много
драги и ценни качества, много
таланти, единственно, ващото
бедните имъ родители ве е х
били въ състояние да ги иенесътъ отъ тинята на покварата,
а обществото е гледало на жи
вота имъ, на растенето имъ в
на оформяването имъ като лич
ности в граждани съ апатия,
съ бевгрижие, съ пренебрежение
— отритвало ги е.
По улиците, по стжгдит%,
около баните, около халите а
на всеки л.глецъ въ градътъ,
вие ще видите тълпи отъ малки
момченца да иодевиркватъ да
додюкатъ, да крещатъ, да ое
псуватъ едно-друго или да псуватъ другиго, да пушатъ цига
ри, да се ная-бевобравни борич*
катъ, да хвърлятъ каманв дя
чупятъ джамове и често да
следватъ жертви на наивностьта и недогледностьта да вършатъ апашлъкъ. Отъ година
на година TixtiOTO число се
уголемява, съобравно съ това,
уголемява ое и раввалята и
ирестлшноотьта. Тоя елементъ
е най пригодния ва култивира
нето на раввалеви гражданв в
преотлъпници.
И вабележете, че, това- еж
хора още деца — отъ 10 до 16
и 17 години, които ве само
бЪгатъ отъ училищата, во ее
надпреварват* кое повече ка
мъни да хвърли върху учили
щето и кое повече негови проворци да счупи; или кое пове
че дворове и овошки да напад
не и да ги обере.
А истината е, че на повечето
отъ т%хъ майките и бащите
имъ не еж въ състояние да
упражняват* надворъ в да ги
обувдаватъ, яащото , главнята
им* дневна грижа е да тър
сят* х л е б * далеч* отъ гряда

t— на ловето си, на нивата, ва
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ресира съ лютия си саркавмъ вежда годишно 100—160,000 куб.
метра дърва за горене, техната
Въ „Бургавска Поща" проче- къмъ бургавскитя'търговци — цена определя периодически
т
е
не
еж,
отговорни
за
грехо
тъхме едно подлистниче про
„стопански съветъ", състоящъ
пито отъ остаръ саркавмъ сре вете на ония. които мислеха се отъ управителя на стопан
па
какъ
да
ивползуватъ
управле
щу бургавци и особенно срещу
ството и неколко чиновници
бургавските търговци, че не се нията на града ва себе си, а за при сжщото, тия ц е н н е е обанего
нищо
не
мислеха
и
нищо
интересоватъ за нищо вънъ отъ
вяватъ въ държавенъ вестним,
канторите си, а проходящите не вършеха за да го преобър- и слёдъ това се подканват* patнатъ
едновременно
и
въ
единъ
и приходящите „СОФИЯНЦИ", ко
ните държавни учреждения да
ито търсили курортни почивки оъвре-иенеиъ модеренъ градъ „побързатъ съ поржчките си?,
халва, бисквити, шоколадъ, какао, бомбони
съ
благоустройство
и
хигиена
въ градътъ имъ, били оставени
като предварително внесътъвъ
еж по-скашвг, защото по качество еж во добри отъ
на произвола на необовданите нривликателепъ.
Нар. Банка стойностьта на по«
При
едно
желание
да
стане
инсекти —, комарите и дърве
"'2—2
всички други.
ржчаните дърва. По износни
ниците — които бевжалостно курортенъ градъ съ всички пре цени стопанството продава дър
димства
предъ
всички
други
ги жилели и хапели — даже
ва и на пост. комисии и общи
превъ чорапите, а дори и иревъ крайморски курортни градове, ните, но по чисто Формални
обаче,
Бургавъ
има
редките
ус
панталоните. Наистина, бевжапричини много отъ държавнитЬ
лостни еж тия инсекти и оплак ловия, съ които Богъ, приро и други учреждения; немогатъ
дата
и
невиделицата
го
е
дари
ванията па Фейлетониста до неда виесатъ вужната •*•; дърва
каде еж, основателни; но кого ла и окржжила : Хубавото мо сума и поради това оствватъ да
ва
ре
и
красивата
възвишеность
би требвало той да изобличава
дирятъ дърва тогава,, когато ее
и отъ кого да се тжжи и — ва- на неточната му страна, които отстранятъ тия причини, а то
що той хвърля главната вина се милуватъ и освежаватъ отъ гава обикновенно дърва стопан
София, ул. Вр. Маладинови 8
върху търговците? — т е вър- прохладниятъ и чиотъ въздухъ ството нема. При сегашния
шатъ своето дело, въздигатъ отъ Стара-планина — неточно — р д _ предварително внисаие
ТеЛегр. адресъ: ФермвТалъ
ТелеФОнъ № 580
е Ъ
градътъ си като търговски и и отъ Странджа-планина — юж стойностьта
Нгй-изнссно доставя и продава ст> силада разни видове
на дървата — чяг
стопански центъръ, съ това но — съ прелестите ся и днесъ новииците да си набавятъ ее»
1. Жел%за! за бетонъ и греди тпЬш.
еж
обектъ
на
не
тъй
ограни•
техния дългъ и мисията имъ
тени дърва отъ стопанството >е
2. Железа и сюманя: обли, плоски, квадратни и Фасонни.
еж свършени. Така мислимъ чено използувани за тая потре редкость. Промена въредътъ на
3". Метали: цинкъ, олово, калай, медь, антимонъ и композиции,
ба
отъ
бургазекото
население.
ние. А за курорта, за пречист
изплащане дървата се налага. s
4: ЛаиарКНИ: Черни и поцинковани отъ V* до 20 м.м. дебелина.
ването на града отъ комарите Ако т е се спретнатъ, ако се
Стопаоството Тича е преди
б. Трдбх: стоманени; железни и галваниаирани.
и другите инсекти, това е дългъ валесятъ и добре окрасятъ и всичко държавно учрежденведа
6. .Прибори ва тржбни инсталации: ФИТИНГИ, кранове,
и служба на други хора, къмъ ако се обеввредятъ отъ влия като такова то требва давад^"
арматури й др.
които пострадалия Фейлетонистъ нието на блатата, варненския воли първомъ нуждите на дър
7. Чугунъ: ва леяри, члгунени тржби, печки, плочи ва
не е мислидъ да се адресира са курортъ, ако не бледнее предъ жавните учреждения и. на дър
г
к
пёчки и пурии.
мо по навикътъ, общия напикъ: Бургавъ, ще има единъ. големъ жавните чиновници; то требва
8: Пирони (гвоздеи): отъ равни големини.
^
да се говори, че еа всеко вло съперникъ.
да вземе подъ своя-миерилвлви>
9. Твль: железна, поцинкована и помесингована.
виновника е търговеца — ако
ваяидите и сираците отъ двете
10. Бурми: гнйки, нитове, клинци (гвовдеи ва добитъкъ)
не е търговеца светътъ ще вавойни, приютит*, старопитаяии подкови.
живее като въ Едема — нема
щата и сиропиталищата, Равпос
11Г Чуновв: брадви, тесли, кирки, лопати; мотики лемежи идр.
да има комари, дървеници, бъл
лага ли съ повече дърва и. ма
хи', въшки, които не даватъ по
териали стопанството магатъ
кой на курортиста „соФиянецъ",
кошарата и въ полето при до не е била завладела душите дошълъ да си отдъхне ва триВековните гори въ „Лонго» да се вадоволяватъ нуждите то
битъка, на ' Фабриката и т, н., имъ, ва техъ еж били открити четири или повече дни и нощи аа" и „Коджа-Балканъ" отъ не- гава, на общини и други учреяикогато "бевнадвефнит^ имъ деца переспективите за летежъ къмъ въ курорта Бургавъ".
колко години се експлоатиратъ дения. Т ъ й схващайки' назна
чението на държавното стопан
се скитосввтъ но улиците и онова, къмъ което ги е влекла
Верното и истинското поло отъ държавното горско «стопан ство Тича, ние питаме: Задо
стжгдите.
техната
естествена
нвклонность
жение ,— съ всичките прите ство „Тича". Въ . помощъ на
' Това ; е една" епидемия на вре и дарованията имъ. И така, въ жавани и окржжаващи Бургавъ стопанството, еж дадени неколко, волени ли еж нуждате на иамето', както всички епидемии, равстояние на 24 години Хърват условия, за които вече споме хиляди трудоваци; които при- броените учреждения и лица
"за •йойто благоприятствуватъ ско, предимно Загребъ, се е отър нахме — тоя .градъ днесъ ва готовляватъ траверси, минни или ако не еж — ще се •адапочвенпите условия. То е на вало отъ 9,600 — това е една цела днесъ не е курортенъ, нито не- подпори и други материали еа волятъ ли? ОтговорътъУни «к:
чалото на епидемията на амо- армия —раввалени хора, поста кога е обявяванъ за такъвъ. Той държавните предприятия, а ва не еж вадоволени и нема да ее
ралностьта, на отчуждаването вило ги е в ъ единъ правъпжть е само на пжтищата за курор пазаря се приготовляватъ: бъч- вадоводятъ. Не е ли смешно:
Отъ обществената солидарность, на полезна дёйность и съедало тите Месемврия и Совополъ. варски дъски, брестовъ мате- държавно учреждение, каквото
на б&з'отёчественостьта, които е една цела армия отъ граж •Да,-и на пжтя*Ъа минералните риалъ, дърва еа горене и дър. е окржжния затворъ въ, Варна,
докарватъ до конспирвтивно- дани, които градятъ неговите бани (лжджите), ва които по- вени въглища. Тукъ държавата да си набави дърва чрезъ търг*
по баснословна цена 620*дева
стьта, до кръвната мъсть и до доброчестини.
нататъкъ ще говоримъ, Той са е вложила милиони левове въ куб. метръ, а стопанството ДА
рушйтелството на всичко'съз
инвентаръ:
теонолинейки,
доби
Мжчно ли ще е, лошо ли ще мо посреща и ивпраща курор
продава дърва ва разни коопе
дадено отъ културата и отъ
бжде еа тия, що отделятъ тол тистите ва едина, втория или тъкъ, коля, машини, сгради и рации по 320 дева тонътъ. Ни
човеш кия ге ний.
др.
Производството
на
стопан
кова много сили и енергия и третия курортъ. Задържащите
е ЛИ възмутително члвновОкЬ
що проявяватъ такава силна се въ него, като въ почивна ството възлиза на стотици ми на кооперациите които въ бол
лиона
лева.
Но
върху
това
ко
ВсЬка епидемия е лечима и воля и такава похвална рев станция, еж твърде малко. И еашинството си еж заможни хо
излечима, щомъ се взематъ ле- ность въ създаването дружества държатъ се въ него повечето лосално държавно предприятие ра, да получаватъ отъ стопа
шглежда,
че
малко
се
мисли,
чителни м'Ьркй на вр-Ьме. И еа равни забави и веселии, да такива посетители, които наредъ
нството дърва по 320 дева то
'тая епидемия не е отъ нелечи отделятъ малки сили и енергия съ приятното ще ивползуватъ и или никакъ не се мисли макаръ, нътъ, а чиновничеството въ
че
понекога
случайно
се
спомите й' неизлечимите и особен и съ една по добра воля и по полезнато, т. е, които наедно
Варна да дири дърва на три
но за ония деца младежи, които, хвална ревность ва създаването съ почивката; имнтъ да уреж- хожда отъ министри и депу месечно изплащане като предтати.
Неможе
човекъ
да
си
обя
по непригодность на еЖдбата- на едно подобно дружество и въ датъ и въпроси отъ търговски
лагатъ по 620—630 лева ва тонъ
си, като ивоставени отъ бедни нашата земя, намножена съ дреб характеръ — да си вършатъ и сни какъ такова големо дър дърва? Какво е навначениетр
жавно
богатство
може
да
се
ос
т е , си родители, влекътъ се на и поправима още гаменария? спекулата, Като курортенъ градъ
на стопанството ? Тови въпросъ
подиръ .природно развалените Въ свързека съ дружеството за той не е популяренъ даже за тави безъ сериозно проучвание, вадаватъ мнозина чиновници отъ
си или домашно покварените престжпностъта едно йодобно средите на своето местно насе вещо ржководство и авторитет Русе, Пловдивъ, Плевевъ, Бур
си другарчета, нагавнатъ въ ти дружество ще принесе големи ление, та и въ здравословното но управление. Докато въ уп гавъ, СОФИИ И другаде, детогдърнята'на гамена] >иятъ и отъ тамъ васлуги на страната.
състояние, въ което се намира, равлението на мина „Перникъ" вата се продаввтъ съ апгеиарВьрб.
отиватъ въ провала. Не искаме
едва ли може да бжде градъ ва има дувина инжинери, техници ски веани на баснословно ви
да търейме примери на подоб
курортъ. Неговото население въ и вещи по минното дело хора, соки цени в на «его трЬбва да
но лечение 'въ други държави
деветтехъ си десети е хинини- а напоеледъкъ управлението й се отговори.
5-ко Ив. Чвъ други чужди намъ по духъ,
зирано, а едната му десета е е поверено на управителенъ съветъ
съ
своите
постоянни
де
[срънъ и плъть страни. Щ е
алкохолизирана и така се дър
посочимъ такъйъ единъ при• I,
жи срещу маларията. Между легати, тукъ това колосално
мЪръ въ Загребъ, (Хърватско).
.Когато Богъ дава, Той не тия, които управляваха тоя държавно предприятие се ржко' пита чий синъ си и коя водишъ", градъ още отъ времената на води отъ хора бевъ специална
Отъ 1902 година тамъ има съ
казва подумкатаставено едно дружество подъ
румелийските управления а до подготовка. А това милиардно
наввание «Hrvatski Radica", васкоро
—• отъ които зависеше държавно богатство васлужава
Покрай всичките.добрини, съ
дачата на което е да помага на които Богъ и природата, еж да градътъ да добие не само едно по-сериозно внимание, ващото
IPRбеднит% деца въ вс/Ъко едно рили гр. Бургавъ за да бжде по-особенно благоустройство и то може да съперничи на пер
отношение, но, най-главно да той градъ въ роляти на пър- красота, но и. едно съвършен нишкия басейнъ.
Долавя се, че назначението
ги отнема отъ улицата, да ги востепененъ търговски центръ, ство въ хигиената (като малко
поводъ публикувалото
и По
нарежда на добра и црлевна ра Богъ и природата го еж окрж- градче той почна да <-е застро на стопанство Тича е да приго съобщение
въ брой 786 отъ
бота и ва всеко дете, по на жили и съ условия да бжде и ява и да расте на ширъ и длъжъ товлява материали ва държав вестника Ви, ва веваква. .на
клонностите и талантите му центръ съ големи предимства при едни особенно с г о д н и ните предприятия — железни редба тарифа на параходни аген
природни, да му даде насока за добивателна и обработватед- условия и сгоди да се потуши ците, мините и равнитНЬ дърво ти — Представителството на
добра въ живота. Основатель на промишлениость, въ особен всека негова нехигиеничность), делски работилници, а покрай Търгов! Параходни Агенти въ
на това дружество е dr. Luka ности ва добивателната рибна което да му осигури преимуще това,, да набавя дърва за гориво Варна дължи да съобщи, чего
Seiriak. Дружеството проучва, промишденнОсть, като цёнтръ, ствата и на единъ отличенъ на държавните учреждения и не е приемало, нито щч арвеме
прёбира5 и настанява на работа като средоточно место, около курортъ, между тия, именно, чиновниците Тови ли е ржко- въпросната наредба, тъй като
при търговци, индустриалци и което тая промишленость се е унравляющи беше се вмъкналъ водния принципъ на стопанство Тър. Парах. Агенти не еж под;
ваиавгчни, както кавахме, деца развила и заради която държава лошия нравъ да вършатъ и ми- то „Тича" ? Ако се отговори чинени на Б. Д. Ж, и П. и,
изключително бедии отъ ,13 до та ивравходва и ще иврязходва слятъ повече за себе си, а за утвърдителио явява се въпроса че' последната не е компетент
16 години, включително. До сега десетки милиони ва въздигането подвата — за благоустройството, спазва ли се принципа? Bipno на да регулира отношенията
спасило е отъ опасните пжти- на специално рибарско училище красотата и хигиеиичностьта на е, че произведените траверси, между изпращачи, получатели
ща на 'здонравйето и развалата и съсредоточаването на всичкия градътъ си по-малко или ни- минни подпори и материалите и Парах. Агенти. . ..,
,ч 9,600 й повече подобни деца. нейнъ развой тъкмо въ. това какъ не. мислеха и Не залитаха. нужни еа държавните пред
„Отношенията между превов
Отъ техъ вечъ има големи тър сродоточио место. И съ това И градътъ е, като че ли заслу приятия отиватъ по назначе
вача
(Параход Д ; во); изпраща
той,
гр.
Бургавъ
надвишава
говци, добри индустриялци и
жено, съ репутацията на нехи- нието си. Какво става обаче съ
дървата ва горене, едно отъ най- ча и получателя се регулират»
занаятчии, твърде .полевни об- всички крайморски и край ду
ГИСНВЧЙНЪ, въ пекон свои час
ществеини дейци и учени по навеки градове. Но ведно съ ти непроходимо каленъ и не големите пера на стопанството, чрезъ Коносамента, в ъ който
равни отрасли на науката а всичките тия божий и природни приветливъ благоустройствеыио. отиватъ ли т е по предназначе еж неброени -всички--права И
.вадължения, а въ основата си
пнаншто, защото съ настанява дарения, Бургавъ притежава и
Ето зашо^ почтенния авторъ нието си? Стопанството произ- коносамента е договорно отно
всички
редко
д
о
б
р
и
условия
нето ва работа, до като вътия
на Фейлетончето погрешно ти
s
) Даваме Micro ia настоящего паю шение съгласно приетите прин
'•деца не е било напълно проник да ее Оформи и като градъ ку- тулува гр. Бургавъ като ку
рортевъ.
.
запазваме
въ него натлно стила и нра- ципи въ Търг. Вакйнъ З'ЗЗ и
шадо влоиравието и покварата
рортъ и неоснователно се ад вонаса на автор» uj.
Ред,
Договорите,-/3, «а Морската Т*р-
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говня, Международни Законо- нищо общо съ техните правни
положения и Търговски Кон отношения, проистичащи отъ
венции • и които отношения не договорите, обичаите и зако
могатъ да б&датъ нито огра ните, които споменуватъ. За да
ничавани нито нааравляванй отстлшятъ отъ правата, които
съ наредби.
имъ еж. създадени отъ тия пра
„Търгов. Параходни Аген воотношения, нужно е т е да
ти еж. представители на чуж съ преговаряли съ контра
дестранни" параходни Д-ва ' съ гентите на параходните д-ства
задължения да съблюдаватъ из и да СА отстъпили часть или
пълнението на поетите вадъл всецело отъ вапазените и га
жения.по коносамента отъ всич рантираните имъ права — по
ки заинтересовани с т р а н и . взаимно съгласие т. е. да СА
Следъ равтоварването на сто намалили или еж. се отказали
ката до момента,на предаване отъ, таксите, които по обичая
то й въ, магааинигЬ на митни и по силата на правото ва въз
цата, става подъ наше наблю награждение ослугите имъ т е
дение,,наши доврки и наши от получаватъ. Не е компетеитевъ,
говорности и за да се ивнесе нито е властенъ некой по свой
-стокота р т ъ митницата, пара проивволъ да ми налага възна
ходнит'Ь агенти еж, единствени граждението ва моятъ трудъ и
те, които, мргатъ• да, издадатъ ослуги, които му правя. Когато
delivery order (ордеръ за пре- тацитно приема трудътъ ми и
даване).
. ....
ослугите ми, длъженъ е да ми
„Вмешателството на когото и плати толкова, съ колкото авъ
да е — то е поемане на една ще бжда вадоволенъ.
голъма отговорность — рискъ,
Но съ всичко това, особенна
•ащото това нарушава условия -важна и отговорна. въ агентта на коносаментигЬ, а непо скиятъ институтъ е Функцията
средствено всички ваконополо- по издаването на ордера:
жениячоъвдадени чреаъ,, него,
Ordre — повеление, ваповедь,
въ който случай отнема ни се прикавъ, джиро. Кой е властенъ
възможностьта да бдимъ ва ив • по търговски или граждански
пълневието н а ввдълженията сделки да дава ваповеди, рав'поети о т ъ ваинтересованите поредби ;— да джиросова? Кой
страни спремо параходните Д-ва другъ може да се меси въ тая
и- ивпращач», като намъсе пре частно-правна търговска или
чи да събервмъ суми длъжими гражданска Функция, освенъ
•а рамбурси, навла, такси, гло стопанина или ваконноупълноби по неправилно обявени сто мощения? Това. е едно право,
ки,, депозити, еждебни такси, . е една Функция, която е енърдеповити по Генерална иЧастич-' вана съ отговорности материна Аварии, такси по равтов. на ялни и морални, функция, коя
тежести, усигуровки и пр. и то никой не може да озурпира,
пр., както и да съблюдаваме която: легално правно и закон
•а правилното предаване на сто но требва да я притежава онката.
ви. комуто е въвложено да я
.• . я 3а самата тарифа требва' извърши или да я непълни.
да се каже,, че тя е едно вадълже- ( Легално-правно и. ваконно сто
ние и ограничение непочлввще ките се пр^щатъ до агентите
на никое ваконоположение ни съ възлагане те да ги предато на ,3.' ?а" 3.. и Договорите, дътъ или да дадътъ заповедь
нито на 3. ва Мор. Търговия, кому и при какви условия да
нито на I ' i p r T ' Законъ; нито се преда дътъ. О гъ чия- прав
нлдадяи аа.Далид, ва Крайбре на, н . . в в к о н н а . делегация .ще
жията и. пристанищата, като произтича правото на камари
същевременно нарушава до те, да ивдаватъ противъ воля
говорните отношения поети отъ! та на агента, или противъ, тая
ааинтересовани страни, ето за- на изпращача и превозача на
ща съобщаваме на всички за стоките да се , предадътъ на
интересовани, «е ТОЗИ КОЙТО тоя или оня приемачъ? На ос
наруши чревъ вмешателство нование,наредбата на Дирекция
поетите по Коносамента вадъл- та ли? Че, коя е и каква е Ди
жения ще ; нцеи отговорностьта рекцията въ. тия частно търва делата си,; тъй като въпрос гъвоко—правни или граждан
ната» наредба не почива на ни ско — правни отношения на
кое, ваконоположение.
хората? Продавачъ ли е, пре! .„Върховния Администрати- : воввачъ ли е или. приемачь?
венъ Съдъ СЪЩО ще има да Наредбата ваконъ ли е да уста
каже своята дума по наредба новява подобни отношения? За
та на Гл. Дир. на Жел.и При щото само законътъ е, който
станищата. '
може да установява подобни
»Отъ Прпдставителството права и отношения, Но и зако
}• 1наТгрюв.Мараходни Агенти". на, като ваконъ, може — и то
"Още когато публикувахме спо въвъ основа на правните прин
менатата по горе тарифа ва ципи —• само да регулира частправата и възнагражденията нц но-правните отношения ,—- не
параходните агенти по разто и противоправно да отнема отъ
варването на стоките отъ па едного легалното частно право
раходите, ние бехме убедени, че и нелегално да го предава или
тая. тария>а е изработена бевъ възлага другиму,- който е нито
участието и беаъ внанието на въ клинъ, нито въ ръкава по
, параходните • агенти й, че кон- търговската ИЛИ гражданската
'фликта между Дирекцията на вдълка. Впрочем ь, явно е, въп
пристанищата и агентите е не- роса ще се отнеее до Върхов
ния Административенъ съдъ и
минуемъ.
'
той
ще каже колко ваконно е
Не внаемъ какъ е мислила и
на какъвъ правенъ принципъ това прехвърляне правата на
ее е облягала Дирекцията, ко агента върху търговските ка
гато е решавала и нареждала мари и колко правилно е постъ
тая тарифа, а но право, когато пила Дирекцията като е наре
е решавала да наложи на една дила такса 8а възнаграждение
.страна единъ'договоръ, по есте личния трудъ и ослуги на аген
етвото и характера си, напълно тите бевъ да е ивслушала и
двустраненъ бевъ да ввеме ней технатата. дула и съгласие, ка
ното съгласие. Вие искате да то страна въ тоя двустраненъ
Върб.
използувате трудътъ, капитала договоръ.
и ослугите на еднол договорно
лице, какъ е въвможно да му'
налагате manu militare единъ ;
договоръ, отъ който то и ха.беръ нема. Агентите ваявяватъ,
че техните договорни отнощения оъ техните клиенти лроЗнае се, че английското дру
ивхождатъ о т ъ съвършенно жество „Lloyd's Register of Ship
други договори, обичаи и вако- ping" надвирава целото светов
,ни, кои,т,р , 1при натоварването но корабостроене и класифицира
яа стоките, ре. удобряват.ъ и цочти всички световни кораби.
ррдвисаатъ отъ':всйчки контра То неотдавна обнародва обстой
генти. Съвсемъ другъ е въпро : но иввестие ва състоянието на
са, че таксите; събирани отъ световното корабостроене ва пър
агентите, съ. високи. Той не«а вото, шестмесечие отъ н. г. НаЙ-

( ш и ш ва 'Niaiinjmu-

CT8QTQ да ганн 1926 гол.

важните съобщения въ това
иввестие еж. тия:
Въ края на юни т. г. е има
ло въ градежъ нецело 612 тър
говски кораби аа целокупепъ
регистровъ тонажъ 1,970,687
тона бруто, отъ които въ Ве
лико Британия и Ирландия 200
за 841,338 тона. Граденето на
нови кораби продължава да отстжпва и то съ една разлика
отъ 400 хиляди тона за същото време отъ ланшното съ
стояние.
Въ Италия се строиха само
два парахода, а въ Франция
единъ за повече отъ 30 хиляди
тона.
По родътъ си построените
кораби еж,: съ парна сила 289
съ стоманени, а само 3 съ дър
вени конструкции; съ моторна
сила стоманени 170, а дървени
2; ветроплуви и мауни стома
нени 42, а дървена 6. Градежа
отъ дърво се свежда до минимумъ.
Що се отнася до парната и
моторната предимно (дивелъ-моторната) сила, важно е да се
каже, че употребата на алтер
нативните строения непрекъс
нато навадеатъ, толкова по от
ношение моторните вътрешни
експлозии. Наистина въ градежъ
имаше: 243 параходи съ 370,594
индикативни конски сили; 39
парахода на турбинна парна
сила съ 399.740 индик. конски
сили; 273 моторни кораба съ
782,216 индик. конски сили.
Следъ Англия (която е по
строила 139 кораба съ 211,414
индик. конски сили съ алтер
нативни машини; 17 кораба съ
145,916 инд. конски сили съ
турбини и 52 кораба съ 278,209
инд. конски сили съ моторна
сила) иде Италия, която по
строи големи кораби (24 съ
119,300 индик. конски сили).
И по-нататакъ развива се стро
енето на цистернени кораби съ
големи тонажи. Такива кораби
имаше въ строежъ 43 оъ 261,218
регистрови тона бруто. Огъ
техъ почти половината се строятъ въ Великобритания, следъ
която иде Холандия, Северна
Америка, Франция и Италия,
отъ които всека строи по два
цисторнени кораба,
Въ корабостроенето подиръ
Великобритание (дето се каза,
че се строятъ 200 кораба) биятъ
въ очи параходите и моторни
т е кораби на първо место тия
на Италия на брой 39 кораба
съ 286,000 регистр, тона бруто,
следъ това Холандия съ 88 ко
раба съ механическа сила отъ
148,245 per. тона, Франция 34
кораба отъ 153,955: тона. Вь
Северо-Американ, държави се
строятъ 33 кораба съ механи
ческа сила отъ 117,840 тона, до
като платноходи и мауни се
строятъ 15,000 тона. Въ Русия
е имало въ градежъ 9 парахо
да отъ 21,000 тона и 3 мотор
ни кораба отъ 13,000 тона. Въ
мъничката дъря«ава Данцигъ се
етрояше единъ параходъ отъ
107 тона, а и единъ моторенъ
корабъ отъ 7100 тона. Отъ
строящите се въ Велико Бри
тания кораби единъ корабъ отъ
5,918 тона бруто се строеше за
югославянската търговска Флота.

тп и, земледплски произведения,
mm 30 Оептемврий до 10 Октомврий т. г. въ Горна- Орпховица. Целъта е Българскитп инг
дустриалци и занаятчии да мокажатъ своитп, произведения на
широката публика и да изучатъ
нуждитп на консумацията и се
еъобразявашъ съ кея земледелеча
и вепки другъ производитель да
намери по добри г(ени и пазари
за своитп ироизведеиия.
„Същевременно управление
то на Българския Мостренъ
Панаиръ съобщава на всички
търговски Фирми, че досегаш
ния чиновникъ при ежтция Г нъ
Копринковъ не е вече та
къвъ и го лишава отъ правото
да ангажирва и представлява
управлението на. Панаиря.
„Тия дни тръгва г нъ Н.
Ковачевъ пълномощникъ н а
Мострения Панаиръ, който ще
обиколи провинцията и ще по
сети лично търговските Фирми 8а да влеве въ преговори по
уреждане участието имъ на
есения мостренъ панаиръ".
Къмъ тоя Иовикъ отъ панаирното управление ние можемъ да прибавимъ, че съзна
нието у българския производии стопанинъ твърде много порастна вя. да цени полейте отъ
тоя родъ панаири-ивложби, че
отъ всички краища на стопан
ската и производителна родина
ще се стекатъ. сега, и винаги
ще се стичатъ ца тоа единотвенъ мостренъ панаиръ.

За
в. „Тунджа" пише:
„На, 29 юлий вечерьта надъ
града се раврави силна буря,
която трая отъ 5 26 часа до
5'35 часа.
Бурята с е предшествуваше
отъ гжети градоносни облаци,
които следъ нейното появяване
се разпръснаха.
Съ силни тласъци, които гра
да скоро не е виждалъ, тая бу
ря направи вначителни опуотошения. — Има съборени огради,
изкъртени дървета и контувени
граждани.
Вънъ отъ града свирепствуването на бурята е било еж що
така силно.
, Подъ „Къркларъ-баиръ" отъ
хармана на единъ старъ турчинъ не е останало нищо дру
го, освенъ наметената, лъскава
и кржгла площъ на земята.
Почти сжщото се случило в съ
харманите бливо до гарнизон
ната градина до третия отделъ
на града.
Тамъ зърното сжгцо било на
хвърлено отъ харманите изъ
тревата наоколо, а отъ плява
та не останало нито следа.
По тия хармани, не стига
другото, ами бурята размесила
и снопите на хората, но така,
че никой не е могълъ оъ сигурность да отдели своите отъ
чуждите.
Въ градската градина, освенъ
пречупването на некой клоне
отъ дърветата, бурята е раетрошила и разхвърлила, гарде
роба (градинската барака) на
колоездачното дружество „Соколъ".

Замолени сме да дадемъ гласностъ на долоивложеното и ние
Тия дни заседава въ Женева
съ удоволствие правимъ това. една комисия на Обществото на
„Управлението на I-впя Бъл Народите, която се занимава
гарски Мостренъ Панаиръ въ съ проучиане реформите на ка
Горня Ореховица насърдчено лендара, Въ тави комисия се
отъ отличните успехи на про в а с т ж п н а римокатолйческата
летния панаиръ прави трескави църква, чревъ Ватикана. Освенъ
приготовления ва есения такъвъ, това, вастлшватъ се и источнокойто ще. се състои отъ 30 Сеп- православната, както й англий
темврий и ще трае до 10 ок ската църкви. Отъ световните
томври т. г. По този случай учреждения застжпена о интер
Управлението публикува след националната търговска камара,
както и интернационалния ас
ното съобщение:
трономически
институтъ.
„Българи отъ всички краища
Новия календаръ ще требва
на България, пригответе се за
българския Мостренъ ,Цанаирг, да влеве въ сила ва 1930 год,
въ който ще бждатъ застжпени: Годината ще се дели на 13 ме
занаятчийскипт, индустриални* сеца, съ ежщите имена, к а т о

и до,сега, само;че-тринадесетв»
Я,тъ месецъ -ще се смести» с%
ново име, помежду юни и юли.
Всеки месецъ ще има по 28 дни,
а годината Зб4 дви. Началото
ва годината, като .Нова годи
на", ще е день бевъ дата.—
общъ интернационаленъ правдникъ — който ще се пада на
1 априлъ, Подиръ „новата го
дина" ще иде 1 априлъ, крито
ще се пада въ ср-Ьда и тогава ще
се иресмета по седмици. Месеца
ще има, точно четери недели,
а неделята ще се пада всеки
месецъ въ сжщата дата, както
и другите, дни. Така всички
неделни днц ще се падатъ на
5, 12, 19 и 29 то числа, четвъртаците на 2, 9, 16 в 23-то чи
сла и т. н. Всички религиозни
и ОФИЦИЯЛНИ правдницв ще- се

падатъ въ неделните дни.
Както се смета и отъ всичко
вижда, съ таа промена, ще има
да се даде едивъ по-големъ напредъкъ особенно въ отопавг
скиятъ животъ.

„Модерна Доиакииа" месечно
списание препоръчано отъ Ми
нистерството, на Просветата и
това на Труда, редакторъ Ац.
Митева бивша, сътрудница на
„Mode mm Heim", въ Берлинъ.
Съдържа: Модели ва дамски и
детски дрехи, бельо, Филета,
апликации, изящни бродерии,
дантели ва кърпички, плетени
мотиви и дантели и детски бро
дерии. Една истина — въ отговоръ на писаното въ „Економия и Домакинство", Тайната
на щастието отъ К. Къекчиевъ,
Четирите темперамента, Мвйки
учете децата си отъ малки на
домакинство, Средства иротипъ
ухапване отъ насекоми, Въвдушни и слънчеви бани, Прак
тически съвети, Консервиране
равни зарзавати и кухненоки
рецепти» Списанието, е, придру
жено съ две бевплатни прибав
ки, които съдържатъ 17 кройки
въ естествена величина ва дам
ски и детски дрехи и много мо- *
дели ва «рилата и бродерии,
Абонаментъ ва. годи,ва 15Д.ЛВ.
платими и на 3 плти. Редакция
СОФИЯ, Гурко 12.
. Препоръчваме това сццеание
на всека българка.

(Цени ва бушелъ съ цевти:
бушелъ пшеница 27*2; кгр^ бу
шелъ кукурузъ 25кгр; 1центъ
139 стотинки).
НЮЙОРКЪ
Пшеница:
Mixed Durum loco 2 — cts 158-26
Northern xManitoba № 1 „
IVfZb
Har d'Wint loco № 2•; „ 167'2;5
Red Winter loco № 2 , 149*75
Кукурувъ Mixed Western
№ 2 cts 98 37-Б
Р А Ж Ь loco ва каса J6 2 • „ 115 26
Ечмикъ American
Maiting *
76-00
Пристигания пшеница въ при
станище Pacific 3,996,000, в *
Atlantske 900,000 бушеле.
Износъ пшеница (ивцело)
2,000 буш.
Пристигане кукурувъ в» Pa
cific 50,000, аъ Atlant, ЗД.рОО.
ЧИКАГО.
Пшеница НагД Winter
К 21 cts 138-60
Кукурувъ loco Je.7MUed
,
cts 85;50
ST. LOUIS.
Пще.иица Red Winter
loce № 2 cts l37-5,0
MINEAPOLIS.
Цщенида loco Je 1 cts 157V».
Па американските тържища
на 2 и 3 авгуртъ пшеницата
почна да клони къмъ понижение.
ТЪРЖИЩАТА
ва семена, дамукъ, кафе, ваздрь.и каучукъ, ,

Стр. 4
•••••.••

•

ДУЛУтъ.

•••

, С4ые /ленено, септември cts
248J октомври 249,
' 'l
'ТОЛЕДО.
Семе д-Ьтелинено loco 17.75,
октошври 20 cts.
','. .''-., НЮЙОРКЪ.
• КаФе loco тенденция слабо.
' Rio
№ 7.loco
19V4
' Santos № 4 -loco
21%
Продадени торби 21,0^0.
Терминна продажба:
/.:'..,.'.' 1926
1927
Септември 17 66 Януари 16*30
Декември 16*66 Мартъ 15*96
Май
1555
/.;. .'..,;'' "'.' 5 .: Юли
15 26
•V
'
НЮИОРКЪ.
Захаръ, тенденция постоянна
.,... ,1926 .
1927 •
р^птември ,,.
Януари
.',', , 2*42-2 42
2*62-2 62
Декември
Мартъ 266
2 5 8 - 2 59
Май
2 74
Юли
2 83
ЦентрОФуженъ
4 21
"Какао тенденция твърда:
Септември 1Г30, Декемврий
10*36, Февруари 19*20.
.' ;
НЮИОРКЪ,
Памукъ Американски
-;.-'.: J ..'... Midling loco 1920
Масло памучно loco
. 14*00
Каучукъ 2 p.m. Plantation
..,• ,.-,\ ;.:,,.,.•• 1st latex 38%
Каучукъ 2 р. щ. Smoked
. , . ,-;• г . : Ribbed slieet Зв1/*
Каучукъ ЧИФТЪ Up. River
.,

;

;-,;•'.•;

Врой 736

Търговско Промишлена Защита

..'..-

Fin 3 7 %

Shelfac.lVN.loco. : / . ' .. 2700
По «тия: цени, с * сключени
сделки.. '.,..;,

ХРОНИКА
При едно непредвидено и нео
чаквано усложнение на вабол'Ьването' ни, ние се чувствуваме
иеспособни да уреждаме редовно
изданието си. Но вярваме, че
съ истичането на мъртвия сввонъ и ние ще б&димъ въ съ
стояние да станемъ редовни.

Отъ редакцията.
Имаше страхове, че кривата и

ниците, които пАтуватъ до
курортните места, следовател
но, съ намалени цени, при явя
ването си по гишетата на ж,пАтните станции да се снабднватъ съ билети, СА вадълясени
да обявяватъ на чиновника, че
пАтуватъ ва курортъ и да изискватъ отъ него да прави над
лежната бележка. Иначе подоб
ни билети нище се признавать
ва валидни ва вавръщането и
пАтниците ще плащатъ пълна
стойность ва обратното пАтуване, а билета ва отиване неще
важи.

Презъ иЪсецъ октлмврйи т. г.
съ съдействието на Търновския
окр. съветъ и на министерст
вата на вемледелието и търго
вията, въ гр. В.-Търново ще се
уреди и открие голёма ивложба
на житни, Фуражни, маслобойни
и веленчукови семена. Иницияторите полагать усилени ста
рания да направятъ ивложбата
пълна и интересна ва . всички
посетители.
Въ Свръзка съ състоялите се
неотдавна конференции въ Вар
на и Бургасъ, на които биде
ввето решение да се построятъ
въ тия пристанища два големи
елеватори-антрепозити, сега въ
Интернационалната банка се
приготовляватъ необходимите
планове и постройката ще 6Адё почната веднага. Антреповитите ще ' бАдатъ построени
съ средствата на Интернацио
налната банка, подъ чието уп- •
равление и експлоатация те ще
бАдатъ. Въ теви два антреповита щё се складиратъ предимно стоките на българските ивносители, главно, на храни. Бан
ката Ще приема стоките въ
антреповитите, срещу което ще
дава на износителите варантни
кредити.
Пресметнато е, че пострада
лите отъ градушка общини
надвишаватъ 100 общини. И
следуемите се вреди и вагуби
вгвливатъ надъ 240 милиона,
въ тежесть да ги обезвреди
държавата. Пострадалите об
щини, предимно, СА въ северовападна и юго-источна Бълга
рия. По декари убитите места
СА ивчислени надъ 800 хиляди
декара.

постоянно променящата се тем
Драго ние да събщимъ, че мно
пература въ атмосферата — ту го преживелия български индуна дъждове и влаги, ту на сил стриялецъ отъ Габрово, г. Иванъ
ни горещини, ту ни ветрове и х. Беровъ на 8 того преживе растудове — ще въвпрепятству- доста отъ венчавката на пос
ватъ на външни посетители ва ледната му дъщеря Еленка съ
летуване и море^ечение въ ку нашия съгражданинъ търгорорта „Вврна" и „Св. Констан вецъ малифактуристъ отъ Фир
тине," но тия страхове и пред мата Братя Генови, г-нъ Кон
положения не се сбъднаха. Въ стантинъ Бр. Геновъ. Отпра
Варна и ,Св. Константинъ", отъ вяме честитката си ва радост
къмъ половината на юлий, не та на стария ветеранъ индустпрекъснато пребиваващите по риялецъ — баща и тъстъ, и на
сетители не СА се намалили ВЪ , младата двойка отъ всичката
по-малко отъ 10—11,000 души. си душа и сърдце.
Тоя Фактъ говори, че Варна не е
изоставена отъ слдбата си. Ней
Размината на ратификациите
ните добри хора нека напра на договра ва приятелство съ
вить още малко по гол-Ъми Турция е станало въ Ангора.
усилия и нека дадътъ припа Договора влива въ сила отъ
дащите й се жертви ва подоб 17 того, а конвенцията за уста
рение, благоустройството и хи новяване— на 2 септември т.
гиената й и ва окрасата й, и тя г.; съгласно текста на догово
ще има, минимумъ, Va милиярдъ ра и конвенцията. Последната
лева доходъ, при най лошите е сключене ва срокъ отъ 4
врЬмена и при най-тежките години.
.КрИВИ. ,,•.,.,._, ,.,:, ...S ..- .

!*

Презъ денесъ въ е. Махалата
(Плевенско) се произведе пле
бисците ва комасацията на земя
та, който стана въ полва на коивсацията. Тия дни ще се про
ивведе плебисцитъ ва САЩОТО
въ'село Пелишатъ (сжщо пле
венско). Въ полва на комаса
цията се е говорело почти отъ
целото заселение на Пелишатъ.
Съвнанйето ва модернизирането
на вемледелието, и селското сто
панство расте въ. всички .ши
рини в а . Плевенския окрАгъ.
Знае св, че ж.-пжтните стан, ции ивдаватъ билети ва обикновенни НАтувания.и ва пАтуване до йдрор'гиите места (въ
последните оъ определено на
маление 60%). Теви отъ ЦАТ-

Н» 3 ТОГО Главния Директоръ
на желевниците г. Вл. Каракашевъ отпразнува' своята 25 го
дишнина на непрекъсната слуя«ба по САЩОТО ведомство. Г-нъ
Каракашевъ е почналъ карие
рата си отъ прость огняря
съ 50 лева месечно. Трудътъ,
умелото и честното .изпълне
ние на службите, които е ваемалъ, способностите дарования
та му като органиваторъ и ив
пълнитель на службите, които
му СА възлагани, го ивнесъха
на най високото стАпало на
кариерата и служебната йерар
хия. Редки СА държавните
служители съ служебната пох •
нал на отестация, каквато е получавалъ, и следва да пол) ча
г. Каракашевъ. Щастлива ще е
България, ако всички нейни

държавни служители служатъ
бевукоривненно и похвално ка
то г. Каракашевв. Отъ сърдце
поздравляваме юбиляра.
Жилищниять заканъ се пре
махна. Наемодавци и наемате
ли СА оставени на стария редъ
на наемодаване и паемване. Вяр
ванията, че въ тоя преходъ
отъ едина режимъ въ други
могатъ да станатъ печална ин
циденти, до сега, излевъха направдни. До сега нито единъ
иицидешъ. Наемателите
не
могатъ да стоятъ насила въ
ваетите си, здания и ивливатъ
самоволно. Но и наемодатели
те не смеятъ да изпъждатъ на
емателите си и при заварените
положения ги търнятъ, ващото
паричната крива не повволява
да се търсятъ ония чревмерни
наеми, каквито се плащаха пре
ди години 2—3. И кютатъ.
Варненската тьрговсна намара,
по единъ частенъ редъ е сон
дирала местните индустриялци

какво участие би могли да ввематъ въ солунската ивложба и
е констатирала особенна готов
ность — отъ брашнарите наймного — да ввематъ живо уча
стие съ излагане на български
проивведения и да ваоилятъ
връзските си съ гръцкия паваръ!
За водоснабдяването на бевводните места въ Кеманлар-.
ска и Шуменска околии (ДелиОрманв) е внесенъ въ Народ
ното събрание ваконопроектъ
отъ министра на вътрешните
работи. За целта се съвдаватъ
две строителни групи — в ъ
Шуменъ и Русе — подъ кон
трола и съдействието на окръж
ните съвети.
Председателя на Варн. Тър
говска камара г. К. Геновъ и
секретаре при сАщата камара
г- Грековъ на 7 того предприе
ха една служебна обиколка въ
района на камарата съ цель г.
секретаре да бАде представенъ

на г. г. тър^овцит*, индустриялцит4>,и ванаятчиите я,-; той,
да се оиовнае съ търговскопромишленните центрове поотблиоо. Освенъ това лично да
се обяснятъ полайте предъ ин
дустриалците и проивводителит е и да ое проагитира евинавето участие въ солунската ив
ложба — папаиръ.

Министра на финанснмт* г.
Молловъ се завърна отъ стран
ство и направи своя докладъ
по вървежа на преговорите ' ва
бежанския ваемъ. Следъ като
се изработиха, въвъ основа иа
тоя докладъ, директивите, кои
то му се дадыа отъ пра
вителството, г. Молловъ вамина пъкъ въ странство да
ОФорми условията ва заема и да
осигури получавенето на аванса
отъ 400 хиляди англ. лири,
които ще послужатъ ва обза
веждане бежанците превъ настАпващата вима.
Печ. Д. Тодоровъ пар. Ne 157

Търговско Акционерно Дружество .КРИСПИНЪ & С-о" — Варна.

п о к а иа

Управителниия Съветъ на Търговско Акционерно дружество „Криспинъ & Со" съгласно
чл. чл. 17 и 23 отъ Дружествения Уставъ и протоколното му решение отъ 5 Авгуотъ т, г„ по
канва г. г. акционерите на САЩОТО да присАтствуватъ на второто му редовно общо годишно
събрание, което ще се състои на 22 Августъ т. г, 9. часа преди обедъ въ помещението на Дру
жеството въ гр. Варна (ул. ,Девня" въ вданието на Банка ва Народенъ Кредитъ) при следния
ДНЕВЕНЪ РЕДЪ:
1. Ивслушване и удобряване докладите на Управителния и Проверителния Съвети, прие
мане годишната равносметка и сметката „Загуби & Печалби" и освобождаване отъ отговорностъ
членовете на сАщите съвети ва дейноста имъ превъ ивтеклото годишно упражнение.
' *'
2. Ввимане решение ва равпределение остатъка печалбата съгласно чл. 26 отъ Устав». ,
3. Избиране нови членове на Проверителния Съветъ и
.•
..>..4. Разни.
.
•""''.'••
' :•••••••/•'••*'>::• <ь
Депозирането на акциите ва правоучастие на това събрание требва да стане въ дружест
вената канцелария въ гр. Варна най КАСНО три дни преди датата на васеданйето, т. е. до 19 Ав
густъ т. г. 17 часа. Ако събранието не се състои на определения день по неявяване на доста
тъчно число аккционери, то се отлага ва следующий неделенъ день (29 Август т. г.) при "ежщия дневенъ редъ, въ САЩОТО време и меето, бевъ особена ва тая цель покана, като срока ва
дановиране акциите се продължава до 26 с. м. 17 часа и се счита ваконно каквото и да било
числото на ирисАтотвующите акционери, както и каквато часть да се представлява отъ' техъ иапиталъ. (чл. 18 отъ Устава).
*
гр. Варна. 10. Августъ 916 г.
ОТЪ УпраВИТвЛНИЯ СъвеТЪ.
-.?'

Годишна равносметка
на Търгов. Акц. Д во . КРИСПИНЪ & С о съставена на 80 Юний 1926 год.

;
АКТИВЪ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Каса
Стоки
ПортФ. с/у странство
Деповити
Учредит, равноски
Дебитори
Инвентаръ на стиФа
Мобили , v
Камбио
Текущи
Гимеси
Гаранции ;

Варна

•

'

.

-

•ч •-'

• > • : » : :

3000000 U
300917в;5Б
1753572 85
3161324 —
3000 —
300000 |—
395216 25
90000 —•
; 29Б246 —

S

•

;

' •

ПАСИВЪ

100061 25 1 Капиталъ
7848282 — 2 Текущи
105000 —' 3 Кредитори
61912 — 4 Камбио
23150 40 5 Неравдадени тантиеми
2733932 6 Фондъ Данъци
704764. — 7 Ревервенъ ФОНДЪ
125600 8 Депованти
544265 • 9 Чиста печалба
105865 64750 —
90000 1—
12007531 65
•

' •

•«!>•

•

'

•

•

.

.

•

.

12007631 65

Печалби & Загуби
на 30 ЮИИЕ

1
2
3
4
5
6
7
8

Отъ стоки
2522225 85
1
/о Учредит, равнооки
7716 80
10°/о амортивац. мобилите
18956 |—
10°/о
„
инвентаря
78307 30
Заплати
1144550 |—
Общи равноски
'100fe667 ,75
Лихви и комисиони
970193 70
Равпред. печалбата
20% Ревера, ФОНДЪ
59049'—
10% Управ. Съветъ 29524*50
На Провер. Съветъ
3000'—
На Общ. събрание
203771*50
295245
6040862 '40

Счетоводитель: Xp ХрИБТОВЪ.

1926

ГОД.

6187800 70
631853 GO
271208 16

'
1 Отъ стоки
2 м съдружие
8 п Лихви / Комисиони
•

•

•

-

•'

"

* •

;

.

'

.
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•

•

'

.

.

.

•

:

•

•

.

-

.

•

•

: t

•

'-

•

;'i

•

,

i
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6040862 40

Контр, съветъ: Давидт. Папо, Моисъ Басанъ, Авраиъ Налевъ.

д<,окладъ

,л.;:;;:

на Пров4рителния Съвътъ на Търговско Анционерио Дртжество .НРИСПИНЪ Л С о " до второто .
годишно събрание на г. г. акционеритЪ.
*«;,,.

Господа Акционери, '
]. .
,
'
,, Съгласно постановленията на чл.: чл, 202 и 207 отъ Търговския Законъ и тия на чл. 15
отъ Устава на Дружеството, имаме честь да Ви явимъ, че проверихме операциите и книгите ва
дружеството ни ва ивтеклото годишно упражнение отъ 1 Януарий 924 год. до 30 Юний 1926 г.,
които намерихме ва правилно подени, както и съставените на 30 Юний 1926хгодина еметки
„Равносметка" и „Печалби и Загуби", които СА верно иввлечени отъ дружествените книги! '
•
Его защо ние Ви молимъ да приемете тия д«е омЬтки тъй както Ви еж представени й
да освободите отъ отговорность, както насъ, така и членов!-те на Управителния Съветъ ва дейностьта имъ въ дружествените дела превъ ивтеклото годишно упражнение отъ 1 Януарий 1926:Г.,
до 30 Юний 1926 година.
„
,
„ .
,
:
гр. Варна, 10 Августъ 1926 г.
,
Проверителенъ Съветъ:
v

v

'

}

Давидтг Папо, Моисъ Басану. Авраиъ Иалевъ.

