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Нашата Alma mater.
Спасителенъ фаръ, що сочи правия друмъ год. се движи така: i8p, 123, 202 и гду, а
на заблудилия се корабъ — младежъта, пж- тая учебна год. еж записани 400 стдуенти.
теводна звезда, която води къмъ възходъ и
Тоя значителенъ напливъ на младежи,
победа е Търговската Академия въ гр. Варна! произходящи отъ различните краища на
Родила се наскоро следъ войната, въ епо Родината ни, е най сигурния залогъ, че Ака
ха на социаленъ земетръсъ и духовенъ хаосъ, тя демията и за напредь ще следва неотклонно
стана единствено обединително звено у насъ, своя пжтъ.—да твори еволюциония периодъ,
за тия, които желаятъ да се посветятъ на който предстои да преживт нашето народ
творчески трудъ и ползотворна работа въ но стопанство въ всичкють му отрасли.
Извънъ програмнштъ занятия и семи
полето на българското стопанство
Това е едно Висше Учебно Заведение, нарни упра жнения, като ценгенъ приносъ,
единъ Институтъ, който пръска всестранна въ културно- просветнат а си дейность Ака
просвета въ областъта на търговията и демията, чрезъ г г. професорите изготвя на
финансите; подготвя ръководители въ сто учни трудове, а студентите развиватъ ре
панския ни животъ и създава отъ своите ферати.
Въ осемъ годишното съществувание на
питомци, борци за повече благоденствие и
Академията еж привършили занаятията си
повече правда.
Неговата програма е сжщинска енцикло 6 випуска, отъ които см взели дипломъ 266
педия. Свършилитп, Академията еж еднакво мжже и j6 жени.
Тя се стопанисва и финансира отъ Вар
годни за търговци^ за финансисти, стопан
ненската
Търг. Индустр. камара u отъ раз
ски дейци и дори отчасти за юристи.
Въ своя кратъкъ и самостоенъ развой ни субсидии. Презъ отчетната 1926J29 год.
на 1,398,498 лв., а разхода
тоя Институтъ е набелязалъ небивалъ ръстъ, прихода й възлизалъ
лв
съ
на
IJ6I,44&
-у
разлика
отъ ij6,ooo лв.въ
който говори за могъщия стремежъ на бъл
гарската икономика къмъ усвояване модерни тяжестъ ня камарата.
Това е, за сега въ общи черти ликътъ
те европейски форми на стопанска и тех
на
нашата
Alma mater, името на която
ническа организация, за интензивния процесъ, който тепърва се извършва въ България требва високо да се цени it пази.
Съ общи усилия, професори и студенти,
за трансформиране на народното стопан
въ тая евещена зграда ще се помжчимъ да
ство.
създадемъ
ржководните сили, нуждни за спа
Споредъ отчета, който биде даденъ въ
деня на акта на Академията (22.XII.p2p) сението на нашето стопанство.
броя на студентите презъ периода i02$J28
„Студентска дума*
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Брой 3

Емипъ Първанов*—студентъ.

Основни въпроси.
Непоносимо тежъкъ е живота. Милиони човеш
ки сжщества стенатъ подъ чудовщнит-fe му лапи.
Хищна уста е разчекналъ и за насъ. Той жадно ни
очаква. Ние вървимъ по хлъзгава пжтека къмъ не
го. Тъмно и страшно е. Най-малко невнимание и
ето ни на дъното. Това често се случва. Мнозина
отъ насъ се чувствуватъ доста зрели й напреднали
въ науката и живота. Не обичатъ да се занимаватъ
съ азбучните истини. Нехайно вървятъ и загубватъ
надеждната пжтека.
После се лутатъ, отчайватъ се, пропадатъ. Я
може да не бжае тъй. Ние требва да бждемъ много
внимателни. Да изследваме явленията, като започва
ме отъ елементарните имъ предпоставки и вървимъ
къмъ идеологическите висини Огъ простото къмъ
сложното —е записала съ златни букви на скрижалигЬ си педагогикита. Нашите недооформени до
край светогледи се нуждаять отъ тоза. Само тъй
не ще има заблуда и пакостна едностранчивости
Така требва да постжпваме. Но ние напротивъ,
съ пословична готовность веднага влизаме въ ро
лята на вещи познавачи дори въ областьта на найтъмните проблеми. Последиците еж известни. По
някога смешни и жалки, понекога доста печални.
Характера на нещата и явленията определя нашето
отношение къмъ техъ, когато научното ни чутие не
е достатъчно развито. Очевидностьта въ дребното,
всекидневно явление ни заставя да дъожимъ сметка
и за най-дребните подробности. При сложните
явления очебийность не сжществува. Яко нашата
научна съвесть не е развита, нема кой да ни огра
ничава. Общо и нехайно се отнасяме тогава съ
тЬхъ. Нехайно търсимъ пжтеката къмъ живота. Не
хайно се отнасяме къмъ собстзената си еждба 1 Съ
кървава поть и мжка изкарватъ родителите ни на
шата пояръжка. Съ трудъ и лишения добиваме на
шето образование. Задъ насъ е зло, предъ насъ е
неизвестность по страшна отъ него Необходимъ ни
е изходъ. Светълъ изходъ въ живота. Необходима
ни е сила да ни подкрепя и води. Требва да намЯримъ силата и тръгнемъ къмъ изхода . . . Не сторнмъ
ли това—изгубени сме. Но коя е тази сила? Съще
ствува ли? Зависи ли отъ насъ? Съ какво може да
ни помогне тя? За да си отговоримъ на тези вопюищи въпроси, требва да видимъ какво сме ние.
Какво можемъ да направимъ и какъ требва да го
направимъ.
Студенти сме. Етимологичното значение ка ду
мата студентъ е ученикъ. Обаче това определение
не е пълно и точно. Самото отделно съществувание
на думите: студентъ и ученлкъ ни убеждава въ
това. Въ френския езикъ: etudiant и eleve, въ ан
глийския — pupil и student, въ немския schuler и
student и пр. Понятието студентъ не се припокрива
съ понятието ученикъ. Учеиикътъ учи — студентътъ
изучава (studia, 6tude, изучаване). Учеиикътъ въ
учението е зависимъ. Студентътъ въ изучаването е
самостоятеленъ и самоактивенъ, Но сжшностьта е
ецна и сяшда. Учеиикътъ учи — студентътъ изучава.
И двамата придобиватъ нови знания и ержчности.
Защо учатъ—учеиикътъ и студентътъ? Учеиикътъ
отъ общообразователните училища се подготвя за
висше образование. Учеиикътъ отъ специалните
училища се подготвя или за известна професия или

за висше образование. Примеръ. Учениците отъ
търговските гимназии следъ завършване на послед
ните или се залавятъ на съответна работа, или пъкъ
продължаватъ образованието си въ висши търговски
училища. Студентитгь се подгошятъ изключително
за известна професия. Тези отъ юридическия факултетъ — за адвокати, и служители по еждебното ве
домство, отъ агрономно-лесовъдския— за агрономи,
отъ медицинския -— за лекари и т. н Студентството
не е професия. Ето какво сме, Сега вече можемъ
въ общи черти да опрецелимъ главните студентски
интереси.
1. На студента требва да се гарантира умело,
авторитетно и сериозно преподазане на науките.
Требва да му се доставятъ книгите и пособията не
обходими за изучзане на науките. По възможность
требва да се облекчи материалния му жчвотъ за въ
полза на спокойните и резултатни научни занима
ния.
2 Да се стабилизира стжпването въ професии
те, за които студентите се готвятъ.
За насъ тоза е жизнения смисъль на студент
ството, като форма за житейска подготозка. Не задоволягъ ли се тези наши наежщни интереси, ние
нахалосъ сме делили на две залъга си. Нахалосъ
сме хабили сили и младость. Ние неминуемо ще затънемъ въ нищета и унижения. Отвратителни, не
поносими.
Но кой ще ни помогне ? Кой ще се загрижи
за нашите интереси ? Кой ще ги вземе присърдце?
Отговора проличава: помогни си самъ, за да ти по
могне и Богъ. Когото боли гой търси лекъ. Всеки
студентъ требза да се загрижи за настоящето и бждащето си. Требва да потърси начини за задоволя»
ване на тези неотложни интереси. Но отделенъ,
самъ, той е безсиленъ. Мравките, вкупомъ, влекатъ
много по големи зърна отъ самите техъ. Та нима
тези дребни сжщества могатъ да се сдружаватъ и
да осигурятъ своя животъ—а ние не можемъ. Мо
жемъ и ние. Сдружаваме се. Само че мравките еж
единодушни, а ние не сме. За да действуватъ за
задоволяване студентските си интереси студентите
се организиратъ въ студентски дружества обединени
въ студентски съюзъ. Ако всички студенти се орга
низиратъ въ този съюзъ, сплотеностъта и единство
то, ако станатъ негова сжщность, той би билъ още
по-голема сила отколкото е сега. Тогава той би могълъ съ успехъ да издействува задоволяване на сту
дентските интереси. Но тукъ е болния въпросъ.
Нема единомислие по въпроса какъ, по какъвъ
начинъ да действува, да се бори студентството.
Часть отъ него предлага професионална борба, дру
га частъ предлага чисто студентска. Кой е правъ?
Коя борба е по-резултатна за насъ ? За да отгово
римъ, нека сравнимъ професионалната организация
съ студентската.
Членовете на професията извършватъ изве
стна служба или работа, за което получаватъ въз
награждение. Огъ професиите зависи стопанския и
общесгвенъ животъ. Огъ железничарите зависятъ:
превоза, транспорта и часть отъ съобщенията. Огъ
телеграфопощенските служащи—съобщенията. Отъ
преносвачите—транспорта. Огъ фабричните работни
ци—индустриалното производство и т. н. Вервамъ,
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че всеки си представлява какво мъртвило ще настжпи следъ една всеобща професионална стачка I
За да се борятъ за интересите си, членовете на
професията се организиратъ въ професионална ор
ганизация. Tfe знаятъ, че обществения животъ зави
си отъ тЪхъ и съобразно това водятъ своята борба.
Професионалната организация е обществена сила.
Тя може силомъ да застави държавното управление
да вземе благоприятни за нея мероприятия. Харак
тера на професионалната борба се определя отъ
сжщностьта на професията като колективъ
Студентството не е професия. Студентите не
изпълняватъ въ текущия общественъ животъ дейность, отъ която той да зависи. Студентство не е
обществена сила въ настоящето. То не може бру
тално да принуждава държавното управление къмъ
отстжпки и реформи. Отъ това съпоставяне се виж
да, че тези две движения еж противоположни по
сжщность. Тогава може ли да иматъ еднаква идео
логия? Могатъ ли да водятъ еднаква борба? Безпорно—не. Професионалното движение води своя
борба. Студентското сжщо требва да води своя, отговоряща на сжщностьта му. Разбрали гореизложе
ното ние съзнаваме, че студентстиото не може да
променя курса на държавното управление. За него
е вредно да се занимава съ активна политика. (Ду
мата -е за колективътъ). ОТД-БЛНИЯТЪ студентъ е свободенъ да се занимава съ нея. Но това требва да
върши не отъ име на студентството, а отъ името
на известна политическа партия, общественна гру
пировка или отъ свое име. И то съобразно закони
те и правилниците въ страната ни. Удачно полити
ческа борба студентското движение не може да
води. Политическата окраска само ще му пречи.
Неговит^ членове, обединени отъ студентските ин
тереси, еж съ различни политически убеждения.
Което и да е политическо credo, наложено на сту
дентското движение ще ги разедини.
Професионалната борба за насъ е невъзможна.
Политическата - неприемлива. Но коя требва да бжде нашата борба?— Студентската борба. Рожба на
студентското движение Само тя ще гарантира на
шите интереси.
Студентските дружества се борятъ съ матери
алните незгоди на живота. Търпятъ несправедливи
укори. Излагатъ се на рискове, за да снабдяватъ
студентите съ учебници и помагала. Развиватъ вжтрешна самопомощь, безъ напраздно да очакватъ
такава отъ вънъ.
Докато обществения животъ въ своето настоя
ще не е въ зависимость отъ студентството, акаде
мичния е въ пълна такава. Тукъ студентската борба
е на местото си. Но тя требва да се води отъ сту
дентството високостояше въ морално и научно от
ношение. Тя требва да се води умело, спокойно и
толерантно, както подобава на претендента за висша
наука. Така ще се гарантира за студентството спо
койно и сериозно проучване на науките и живота,
Не само въ академичния животъ студентството
е сила. То е и народна сила. Когато нашиятъ народъ е изправенъ предъ грамадна напасть и е заставенъ да се бори морално за своето опазване,
всички българи еж обществено морална сила. Народно-моралната сила на студентството — утрешенъ
ржководитель на народа — се удвоява. То желае
страната, която утре ще ржкозоди да бжде добре,
да може да гарантира сносенъ животъ. И то взема
участие въ националните борби като сила.
Ползата огъ тая борба е двояка. Предразполага
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държавното управление къмъ студентството. Приоб
щава се съ народа, средъ който ще стжпи утре.
И за да не счупимъ характерите си, когато
влеземъ въ живота. За да не превиваме гръбнакъ
предъ големи и малки политически величия. За да
не се отчаяваме, за да гарантираме своя бждащъ
стабилитетъ, требва още отсега да се предразполо
жи обществото и държавното управление къмъ насъ.
Силата, която може да стори това е студентското
движение. Пжтя студентската борба. То, преди всич
ко, требва единно и сплотено да докаже, че ние
се боримъ за наежщните си студентски интереси,
че не се бъркаме направо и грубо работите на
държавното управление, че не делимъ народа на
части. И най-после, да се изразимъ съ думите на
в. „Студ. борба", „че сме оная часть отъ народа,
която носи надеждата за утрешния день и върху
която лежи грижата да твори утрешните блага".

К. Хр. Стояновъ — студентъ.

Животътъ и младежьта.
Културниятъ напредъкъ на всеки народъ и неговиятъ исторически развой се обуславятъ въ чувстви
телно големъ размеръ отъ ония, предвиждани или
случайни пречки и трудности, съ които той презъ
целото свое сжществуване ще има да се среща. Но
не само да среща затуй, че предопределението
диктува и изисква това така или пъкъ, че комплицираностьта на неизменните природни закони го нала
гатъ като една неизбежность, а това, което е
отъ капитално значение и интересъ, то е щото тези
срещи да могатъ сполучливо и удачно да изиграятъ
ролята си на основни фактори въ битието и про
греса на този народъ. Те требва да поставятъ предъ
неговия взоръ и съзнание известни задачи, съ пра
вилното разрешение на които той ще има повели
телния дългъ да се занимава, ако постазя, като ржководно начало въ своите разбирания, мисъльта и
желанието за националния си просперитетъ. И дей
ствително, ако е верно, че въ историческия животъ
на всеки народъ, по отделно, сжществуватъ непре
станно проявяващи се сили, направлението на кои
то, било въ времето, било- въ пространството, е неподдатливо на човешката воля и независещо отъ
нея, то още по-верно е сжществуването на ония
духовни сили, които еж резултатъ на творческата
народна воля, отъ проявлението и съвършенството
на които зависи нравствената и историческа жизнеспособность на този народъ. И затуй народи, които
еж носители на достатъчна нравствена сила на духа
и облацаватъ сжщевременно чиличена воля, правиленъ мирогледъ и чиста национална идеология, притежаватъ най-сигурния залогъ за едно хубаво бждаще,% осветено отъ лжчезарието на богати периспективи за културно-обществени обновления и големи
национални постижения . . .
Такива, а може би и много по-здрави размиш
ления се надпреварватъ въ главата на всеки добъръ и честенъ българинъ, когато предъ него стои
зловещо мрачната картина на нашите народни не
щастия отъ последната злополучна война и страш
ния мораленъ и материаленъ кризисъ, който наме
ри убежище въ страната ни и се застоя повече, от
колкото
се предполагаше, за да разстрои и безъ
.
това силко повредения ни сбщесгвено-стопански жи
вотъ. И зъ тлйъиъ едиаъ нс.хчитъ, кега-.с np*.t мг-
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личностьта на чувствително силно извратената и из
ключена въ основите на своите проявления тежка
българска действителность, безцветната неизвестность за утрешния день чертае своя ужасъ предъ
съзнанието на българския народъ, неговите погле
ди обнадеждени съ последна в-fepa се обръщатъ въ
спасително и утешно очакване къмто родната младежь. Главно къмто учащата се младежь — носи
телката на освеженото просветно знание и мисъль
и въ която бликатъ животворните струи на нови
стимули за по-съвършенъ и честитъ животъ.
Защото младежите еж въ оная плодотворна
възрастъ на човешкия животъ, когато личностьта
въ своето духовно развитие, излиза отъ детския и
юношески периодъ на невинната и дори наивна пасивность и влиза въ новъ периодъ на живота, ко
гато бързотечното време възправя предъ нея нови
и по-тежки задачи на човешкото знание и народ
но сжществуване, съ осъществяването на които тя
ще изработи съзнателно и самостоятелно своето
участие и отношение въ живота. Младежите се намиратъ въ оня периодъ отъ живота, който се ха
рактеризира съ най-голямото развитие на умстве
ните стремления, съ най голямата широчина на об
щите интереси и съ най-силно развитата способность за възприемането и критикуването на съвършенно разнородни знания въ културата, морала и
живота. Този периодъ носи върху себе си отпеча
тъка на ония нравствени проявления на духа и ония
творчески постижения, които еж приежщи на неиз
черпаемата, младежка енергия и самопожертвувателность.
Младежите сжмногоочакванитеи подновителни
легиони на отскоро мобилизирани бойци, които вис
шия човешки и националенъ дългъ е призовалъ въ
стройни фаланги за житейска брань. Те еж рицари
те на народните благоденствия, които носятъ въ
препълнените си съ благородство и чисти чувства
гърди жизнената сила на буйно туптящите си сърдца, техния девственъ пламъкъ и непорочность. Въ
техните ненакърнени и непохабени отъ горчивата
житейска действителность души тлее огъня на въз
вишените младежки чувства и на безгранично бла
городните имъ пориви и стремежи, които ги издигатъ надъ сивото еднообразие, надъ болната общес
твена върволица, притискана отъ железните обръ
чи на опорочени привички и загрубяли предразсждъци. Те — младежите — еж предвестници на нови
епохи, на нови по светли дни. Чрезъ техъ духътъ
на настоящото прозира въ близкото бждаще, чрезъ
техъ целокупната и колективна народна душа виж
да бждния обликъ на духовния си животъ, величие
то или падението на моралните си сили и най-после
образътъ на утрешната си еждба.
Сжщите тези младежи, обаче, при правилно
и съзнателно обежждане ролята и значението на
призванието си въ организацията на обществения
и културенъ животъ, не требва да се самооблащаватъ отъ красотата и искренностьта на възлаганите
имъ надежди и хубави благопожелания. Защото,
колкото и осезателно да прониква въ гЬхната ис
тинска или въображаемо идеална нравствена чис
тота светлия лжчь на стимулиращия ги къмъ твор
чество идеализъмъ и колкото техния воленъ полетъ къмъ всичко хубаво и добро да е мощенъ и
самонадеенъ, все пакъ на младежите и на техните
въжделения имъ липсува нещо, безъ което те не
могатъ да минатъ въ живота.
f\ това, именно, е житейската опитность на по-
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старите поколения, техната практическа вещина и
мждрость. които младежите не требва да погубватъ
въ целомжцрения пламъкъ на своите чувства и
стремежи. Защото въ безсмъртните скрижали на
живота вековете еж издълбали буквите на единъ
законъ, който те никога не требва да забравятъ:
доизграждайте, това, което пазителите на тради
циите въ миналото еж сътворили, въодушевлявайте
се отъ чистотата на техните дела и търсете въ
техъ, ония образци, които вие ще требва да подръжавате за да изнесете достойно, това, което жи
вота иска отъ васъ.
И, наистина, превъзходството на младежите
ще добие своя завършенъ видъ само тогава, когато
те съумеятъ да изградятъ живота си не въ зависимость отъ временния успЬхъ и това, което е не
трайно и покварено въ основите си, не и - отъ
преобладаващите слабости на времето гдето делата
еж продиктувани отъ егоизма, користолюбието и
извратената практичяосгь, а въ зависимость отъ
творческите завети на миналото народно величие и
слава и — отъ безграничното бждаще, въ лоното
на което се криятъ техните светли идеили.
Младежите требва да се движатъ съзнателно
по пжтя, който ще ги отдалечи отъ дребнавото,
злото и развалата. По него те ще требва да вървятъ съ постоянство и воля и съ свойствения, имъ
младенчески интусиазъмъ и жарь да отстояватъ на
житейската поквара и на нейните морални и мате
риални разрушения. По този пжть къмъ общия напредъкъ и величието на народа, освободените отъ
духа на от рицанието младежи, съ чистия идеализъмъ
на родолюбието и на благородните .обществени
прояви ще обогатятъ своите души съ новоусвоени
чисти идеи, чувства и дела и ще подигнатъ морал
ната цечность на своето име и призвание.
И само по такъвъ начинъ, оежществявайки
хармоничностьта между моралното въздитане на ду
шата и нейното всестранно развитие и обогатяване
съ научни познания, младежите ще постигнатъ съ
вършенството на мирогледите и характерите си.
А заедно съ това, те ще култивиратъ въ себе
си. въ своето просветено съзнание и делова ми
съль благородните пориви и подбуди къмъ възви
шеното въ живота и ония граждански добродетели,
които ще ги направятъ достойни носители на хуба
вото име: творци на бждащия културенъ, стопански
и общественъ животъ.

К. Траяновъ — студенгь.

Кооперативното движение
въ България.
Като самотно дърво средъ открито поле е
отделния човекъ. И както самотното дърво люш
кано отъ ветъра огъва слабите си клоне, стене
подъ силния му напоръ, докато най-сетне се пре
кърши неговото стебло и умре, така отделния чо
векъ изложенъ на житейските бури, става жертва
на своята самотность. Слабъ и безпомощенъ на
празно той хаби енергията си, въ неравна борба
самъ срещу всичко. Обаче, подобно дърветата на
гората, които устояватъ на природните стихии, обе
динените групи човеци побеждаватъ всичките не
сгоди въ живота. .Съединението прави силата", е
девизътъ на българския народъ 1 . . .
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При едно такова отнасяне къмъ сждбата на автономна. При това положение кооперативната
човека, на пръвъ погледъ ни се струва, че инди власть се носи отъ самите членове. Даже нещо по
видуализма страда за сметка на колективизма. Въ вече — кооперативната воля неможе да бжце зави
сжщность съвсемъ не е така 1 Стопанскиятъ животъ сима отъ държавната.
на народите е доста широкъ, за да даде възможРодината на кооператизма е Англия. Въ 1852
ность да се прояви, както индивидуалната, така и год. тя създава специаленъ законъ за кооперациите.
колективната инициатива. Тия две тенденции еж Интернационалность въ пълната смисъль на думата,
основните прояви на личностьта и обществото. Об кооперативното движение едва добива презъ 90 год.
ществото не може да живее безъ свободната ини на миналия векъ. Оттогава датира и първия Коопециатива на индивида, ала то сжщо не може и безъ ративенъ Ингернационалъ. Като първоапостоли на
великия принципъ на човешката асоциация, койго кооператизма се сочатъ Рочдалските пионери, Райводи къмъ по-пълно и по-рационално осъществя файзенъ и Шулце Деличъ.
ване на индивидуалните цели у чов-вка.
Обаче, не по-малки идеолози на кооператив
Стопанската асоциация въ съвремения животъ, ното движение' еж Шзрлъ Жидъ, Мюллеръ, Туганъ
която се роди и заживе, като реакция на капита Барановски и др.. У насъ кооперативното дело води
лизма, е кооперацията. Тя е чисто стопанска орга 'началото си отъ турско време. Създадените *отъ
низация съ неограниченъ брой членове, предимно Мидхадъ-паша, околийски каси въ крайдунавската
изъ средата на малоимотните обществени слоеве и область презъ периода 1864/67 год. еж били зачаима за цель; чрезъ обединяването имъ да устрои тъкъ на кооперации. Първата истинска кооперация
едро предприятие, което да усъвършенствува своя въ България се основала въ 1890 п"въ е. Мирково—
начинъ на стопанисване, да увеличи трудовия до- Пирдопска околия, която е била райфайзеновъ типъ.
ходъ на членовете си и ги запази отъ спекулата Усилениятъ растежъ на нашите кооперации започва
следъ 1900 год. Презъ 1907 год. въ България се
на капиталиста.
прокарва първия законъ за кооперациите и се ос
Кооперацията за новото време е изобщо звез новава Съюза на земедллскитгь кооперации. Въ 1919
дата. която озарява пжтя къмъ братството, равен год. еж образувани първостепенните кооперации
ството и свободата не чрезъ революция, а чрезъ яНапредьц, „Асгьнова крепость", централа я8ъча" и
мирно развитие на човечеството и благоденствие въ още много други второстепенни. Въ края на 1920
световното стопанство. Кооперацията споредъ едни год. селските кооперации се отделиха отъ Б. Ц К.
е «асоциация която унищожава печалбата", споредъ Банка и се присъединиха къмъ Земеделската. Тези
други се явява до известна степень регулаторъ на еж двата кредитни института на кооперациите у
цените. Най съществената й задача обаче, е да насъ. Презъ 1922 год. Б. 3 Банка е кредитирала
подпомага стопанството въ всичките му отрасли: 948 кооперации, съ 312 милиона лева. Презъ 1924
земеделие, скотовъдство, индустрия, търговия, за- год. еж кредитирани 1143 кооперации съ 935 ми
наятия и т. н. Характерътъ на кооперацията се обу лиона лева.
славя въ зависимость отъ целите, които тя си по
Отъ своя страна Б. Ц. К. Банка за 1923 год.
ставя. Така кооператизма държейки отъ една стра
на разковничето на стопанското благополучие е отпуснала кредитъ на 162 кооперации на сума
за обществото — отъ друга факела на човешката 89 милиона лева, а въ 1924 год. на 298 кооперации
любовь, се явява единъ отъ главните импулси, които съ 213 милиона лева. Общо и двете банки днесъ
сега движатъ човечеството въ стремежа му къмъ кредитиратъ 1441 кооперации съ 1,150,000,000 лв.
Споредъ сведенията отъ Дирекцията на Стаматериално н духовно усъвършенствуване . . .
листиката за 1925 год. въ България има образувани
— .Единъ за всички и всички за единъ* — ето 2,383 кооперации, отъ които 1631 еж селски и 752
лозунга на кооперацията у насъ и навсекжде 1 Обе градски. При 630,000 селски домакинства, застжпени
динени и кооперирани ведно блабите икономически еж въ кооперациите 130,000, или около Vs отъ об
и финансови сили добизатъ една обща мощь. Сле щото число. Годишно най-много кооперации еж
дователно днесъ вече „човекъ за човека не е основани презъ периода 1906/10 г„ а именно 474 сел
вълкъ". Но това още не ще рече, че егоизма е ски и 53 градски. Отъ 1916 до 1923 год. еж осно
престанала да сжществува, или, че индивида е обез- вани 606 градски кооперации и 835 селски. Явно е,
личенъ. Преди всичко кооперативното движение не че презъ тоя периодъ процентно въ градовете коо
е любовь къмъ ближния, подбуждана отъ чувство перациите. преобладаватъ. Къмъ Б. 3. Банка минана състрадание и самопожертвуване къмъ страдащия ватъ 741 кооперативни здружения, 740 райфайзенови
въ живота, а е просто една механично-причинна каси, 2 селски популярни банки, 6 потребителни
смесица, единъ конгломератъ отъ хора, за които кооперации и единъ съюзъ.
важатъ само собствените имъ интереси, въ унисонъ
Успехите на кооперативното дело у насъ се
съ тези на другите членове — кооператори. Те еж
изразяватъ
въ непосредствените резултати, които
началото и края — както за целото, така и за
то носи за стопанството ни. Нашето земеделие е
отделната единица.
твърде екстензивно, а скотовъдството ни е още при
Сжщностьта на кооператизма е въ тесна връзка митивно и крайно недоходно. Въ техна^ помощь въ
съ идеята за организацията на обществото. Обаче, България се яви кооперацията, борейки се срещу
обществото за кооперацията не е, и не може да капитализма и неговите прояви. По своето естество
бжде плодъ на религиозна етичность, защото тя е кооператизма не е нищо друго, освенъ организи
твърде метафизична, за да даде реалната стойка на рана борба за смекчаване и намаляване тежкото
обществото. Все пакъ, въ основата на кооператив бреме, създавано отъ капитализма. Въ приложените
ната идея лежи принципа на взаимопомощьта. Коо таблици, които илюстриратъ нагледно дейностьта
перацията е свободно здружение за обща работа на разните видове кооперации презъ периода 1920/
която ползува всеки поотделно. Значи стреиежътъ, 25 год. включително, се вижда размера на деловия
който лежи въ основата на кооператизма е инди- капиталъ и фондовете имъ
видуалистиченъ тъй като на кооперативния членъ
се гледа като на отделна единица, което я прави
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*) ДаннигЬ еж взети отъ Дирекцията на Статистиката.
Въ гюсъ влизатъ и сведенията за популярните банки.
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I Кредитна Кооперация, — най-разпространения
видъ,
който се разпада на селски кредитни коопе
o
X
рации и популярни банки. Тоя видъ брои 1900 здру
c
Ш
(i j
>!
35
<5
жения, отъ които 1700 еж селски кооперации райs
файзеновъ типъ, а останалите популярни банки, типъ
id
<
Шулце Деличъ. Кредитната кооперация обединява
сa
-fa
X
<D
повече 200,000 членове. Разполага съ собствени
ex
X
t5
en
ср-Бдства надъ 300,000,000 лева, а съ влогове и спе
Ql0
CX
to
to
63
s
o
CX
CO
CO c
U
стявания съ около 40,000,000 лв. По гол-вмата часть
se: tr
d3
отъ селските кооперации еж обединени въ общия
Ч.ИЗС 1 ou
CM
•4"
Ю
Съюзъ на Земедгьлскитгь Кооперации. Членуващите въ
en
in
r^.
oH
тоя съюзъ стопанства еж близо 130,000 съ 120,000,000
Броятъ на зарегистрираните кооперации, спо- собствени ср-Бдства. Другиятъ типъ кредитни коопе
редъ последното преброяване, въ края на 1926 г. рации — популярните банки — обединяватъ 100,000
е 4,000. Т-Ьзи 4,000 здружения обединяватъ въ себе членове. Съюза на популярнитп банки разпола съ
си близо 600,000 членове. T-fe разполагатъ съ соб 15 милиона свои средства и има влогове 5,000,000
ствени средства около 1 милиардъ лева и съ вло лева. Въ България най-напредъ еж се развили сел
гове надъ 600 милиона, или общо една сума равна ските кредитни кооперации, а по-късно се образуна четвъртината отъ държавния бюджетъ на Бъл ватъ популярните банки. Първата популярна банка
гария. Осемъ централи и съюзи обединяватъ въ е създадена въ София. Презъ годинит-fe 1920/23 еж
себе си 1500 здружения, които разполагатъ съ по основани, най-много популярни банки. Общиятъ имъ
вече отъ 500 милиона собствени ср-Ьдства. Коопера брой на 30. IX. 1923 год. е билъ 147, днесъ е 182.
тивното движение у насъ е обособено въ следнитЪ Въ 1914 год. е образуванъ т-Ъхния съюзъ.
родове групировки :
Освгнъ кредитиране и доставка на машини,
a
X

«n

o
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ra
a
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3X
o
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суровъ материалъ и др., напоследъкъ нЪкой попу
лярни банки почнаха да уреждатъ въ градовете
електрически централи, водоснабдителни мрежи и
темъ подобни предприятия.
II Потребителната кооперация, брои не по-малко
отъ 120 здружения, позечето отъ които еж сгрулирани въ кооперативната централа „Напред»", съ 60
клона и 50,000 членове, съ около 18 милиона сред
ства, а влогове повече отъ 20 милиона лева. Има
въ цялата страна близо 120 магазина, отъ които
само 20 еж въ София. Обаче, тоя видъ коо
перации отъ войната насамъ, поради обективно
стопанската конюнктура на Европа и частно спесифичнит-fe условия у насъ, отстжпи първенството си
въ полза на другите видове.
/// Производителната кооперация сжществуаа въ
няколко вида. Най-старата е занаятчийско-производителната. Трудътъ въ тая кооперация е ржченъ, а
производството й полуфабрично, следствие на което
днесъ тя не може да устои на конкуренцията. За
това държавата я поощрява да се превърне въ
трудоза, К5ТО работническата, дърводелската, же
лезарската, обущарската и т. н. Броятъ иа тоя видъ
производителни кооперации е 150. Около 100 отъ
гЬхъ еж групирани въ Съюза на производителните
кооперации. Те разполагатъ съ свои средства надъ
33 милиона лева. Общото имъ производство е къмъ
150 милиона лева при пласиментъ за повече отъ
130 милиона лева. Презъ 1925 год. брутната печал
ба на тая кооперация е била 56 милиона лева.
Къмъ сжщата категория кооперации спадатъ
тютюнопроизводителите, обединени въ Съюза на
тютюневятгь кооперации съ 27 здружения и около
13,000 членове, които добиватъ средно 4 милиона
килограма тютюнъ.
IV Застрахователната кооперация по броя на
здружениятй е най-слабо застжпена въ България.
Освенъ 355 здружения за застраховка на добитъкъ,
учредени отъ Б. Ц. К. Банка, съ застрахователна
сума надъ 60 милиона лева, съ около 900 хиляди
лева премии и изплатени обезщетения за 1 милиардъ лева, кооперативното застрахователно дело
у насъ се представлява на първо место отъ Чинов
ническото Кооперативно Сп.-Застрахователно Д-во.
Това дружество е най-голямата кооперация въ Бъл
гария. Обсегъ на дейностьта му е застраховка за
животъ, пожаръ, злополука и спестовна служба. То
брои надъ 100 хиляди застраховани членове Има
застрахов. капиталъ близо 1 милиардъ лева и ма
тематически резерви 120 милиона лева. Тукъ заслу
жава да се спомене Учителската взаимноусигурит.
спестовна каса, съ повече отъ 8,000 членове, съ
застрахователенъ капиталъ надъ 100 милиона лева
и матиматически резерви около 12 милиона лева.
V Жилищната кооперация, се явява презъ го
дините 1924, 25 и 26, извикана на животъ, след
ствие острата жилищна криза. Tfe наброяватъ около
50. Отъ т^хъ 30 еж въ столицата, съ собствени
средства надъ 80 милиона лева и използуванъ държавенъ кредитъ 50 милиона лева.
VI Воднитгь синдикати еж новъ типъ коопе
рации у насъ. До сега сжществуватъ 42 дейни,
водни синдикати, които иматъ около 31,000 членове
и д-вловъ капиталъ надъ 125 милиона лева. Тукъ
спада електрическата централа яВ*ча*.
VII Разни кооперации. Къмъ гвхъ се отнасятъ
аптекарската кооперация, зжболБкарската, коопе
ративния оперетенъ театъръ и др.
Това е въ общи черти движението на коопе
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ративното д^ло въ България, което особено много
се засили следъ войната. Големитв войни винаги
еж били последвани отъ нови стопански епохи въ
историята на човешкото развитие. Въпреки, че кооператизма у насъ намери благоприятна почва за
развитие, той има и лоши страни въ своето съще
ствувание. Най-големия недъгъ на нашето коопе
ративно движение е политическо-партийната му боя.
Така напримеръ широките социалисти иматъ сво
ите кооперации и централа кНачр:дъ", гвените
имаха „Освобождение", демократите .Солидарност",
радикалите „Изгрлзь", земеделците „Нзроденъ ма
газин*" и народняците „Миръ". Въ тези кооперации
обикновено се настаняватъ „наши" хора и се внася
духъ на вражда по между имъ. Л тамъ дето има
деление на „наши" и .ваши", бързо се загнездва
бацила на разрушението. Днесъ българските коопе
рации еж застрашени отъ израждане и крахъ. За
техното спасяване е нуждна просвета. Наистина.
Висшата Кооперативна Школа е» Сория, създадена
по типа на чехословашката, подготвя закапредъ
ржководители на кооператизма въ България, но
това не е достатъчно. За бждащия разцветъ и тър
жеството на нашето кооперативно дело. требва
всеки стопански деецъ да се обедини подъ него
вото знаме. Само чрезъ кооперацията ние можемъ
да постигнемъ поевтиняване на стопанския трудъ и
да се запазимъ отъ експлоатацията на днешното
време.

Търг. Инженеръ П. Куртевъ.

Справедливата работническа зпшшта
тъ практична гледна точна.
Проблемътъ за справедливата работническа
заплата е билъ обектъ на изследванията на некои
монаси въ Xlli векъ. Съзремената политическа ико
номия познава много теории, третиращи неговото
разрешение. Това разнообразие е накарало иконо
мисти, като Жидъ, да сметатъ въпроса теорети
чески неразрешимъ. Двете противоположни теории
на Марксъ и на папа Леонъ ХШ чертаятъ крайнит-Ь
предели на тези икономически доктрини. Докато за
социализма принципа за справедливата работни
ческа заплата се изразява въ правото на работника
върху интегралния продуктъ на труда, за католичес
ката школа той се свежда до заплата, която би поз
волила на работника да живее честно и въздържано.
При разрешението на този въпросъ, практи
чески требва да се държи винаги сметка за даде
ната конкретна обстановка. Основния ржяоводенъ
принципъ е да се установи пълна хармония между
просперитета на предприятието и исканията на ра
ботниците. Тукъ формулите еж лишни—онова, което
е разумно за дадено предприятие, може да внесе
само анархия при други условия. И така, основното
начало за тази хармоничность ще се оежществи
чрезъ най разнообразни методи за заплащане на
наемния трудъ, обусловени отъ конкретните инте
реси на господарите и на работниците, както и отъ
условията и обстановката, при която се развива да
деното предприятия. Проблемътъ е труденъ за раз
решение, защото требва да се съгласуватъ фактори
отъ най-противоположно и променливо естество.
Рационалната организация, особено • на едно инду
стриално предприятие, налага този проблемъ, за-
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щото отъ успешното му разрешение ще зависи
правилния развой на производствената дейность.
Лошите методи на заплащане наемния трудъ водятъ или къмъ загуби, или къмъ недоволства и
стачки, елементи фатални за живота на предприя
тието. Обаче и най-добрите методи не бива да се
взиматъ наготово и прилагатъ шаблонно, като дог
матични формули, а тръгва да претърпятъ общия
законъ на приспособлението къмъ дадена обстановка.
Обективниятъ изследователь на справедливата
работническа заплата отъ практична гледна точка
требва винаги да го разглежда отъ двойното гле
дище на господарите и на работниците, като при
мири техните интереси, защото ако низката заплата
създава условия зп недоволства, прекомерната спъва
развоя на предприятието.
Когато господарьтъ избира метода за запла
щане на труда, той го съгласува и съ принципа на
доброто управление. Трудовите условия не бива да
нарушаватъ единството въ управлението и да
ограничаватъ свободата на действие на шефа, за
щото само той понася отговорностите, а често и
риска. Високите работнически заплати отъ друга
страна поставятъ предприятието въ неизгодни по
зиции при н-вкоя частична или обща криза. Стремежътъ на предприемача да реализира по-гол-Ьма
печалба е напълно оправдателенъ, но той требва
да бжде .постигнатъ не чрезъ намаление на работ
ническите заплати, а чрезъ увеличение произво
дителностьта на труда. Индивидуалните усилия на
трудовия елементъ еж необходима предпоставка за
тази повишена производителность, но постигната
чрезъ прекомерни заплати и директно участие на
работниците въ печалбите, което налага контролъ
въ сметкитв и управлението, тя носи бацилите на
скрита болесть, която не ще закъснее да се прояви.
Въпросътъ за справедливата работническа за
плата играе особена роль въ търговските пред
приятия, кждето производителностьта на труда, по
ради своето интелектуално естество, не подлежи
почти на контролъ.^ Справедливото възнаграждение
тукъ ще има за целъ да спечели доверието на пер
сонала. Заплата, която би удовлетворила законните
негови нужди, е основнмятъ елементъ за съзнателно
изпълнение на професионалния дългъ, гаранция за
напрегане на максималните творчески сили.
Справедлива заплата отъ гледището на трудящия се е оная, която би задоволила не само лич
ните, а и семейнине му нужди. Но съвременото
човечество, резултатъ на модерната култура, наредъ
съ своите наежщни и физични потреби, е носитель
и на стремежи отъ по-висше естество, целящи да
задоволятъ културните му и духовни нужди. Задо
воляването на некои отъ тоя видъ потреби носи
вече императивенъ характеръ и тЬхъ идеята за
справедливата заплата не би могла леко да неглижира.
Личностьта въ съвременото общество за раз
лика отъ миналите епохи е предоставена, изключи
телно, на себе си и изложена на елемента на несигурностьта. Старостьта, болестите и безработицата
би били вечния съпжтникъ и бичъ на работничеството, ако мизерната заплата би направила спестя
ването невъзможно. Требва да се държи сжщо
сметка и на амбицията за лично й семейно благо
получие и издигане. Съвокупностьта отъ всички из
броени фактори определятъ равнището за едно
справедливо заплащане на труда отъ работническо
гледище.
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Само оня шефъ, който би съгласувалъ идеите
за справедливата работническа заплата отъ гледи
щето на господарите и на работниците би създалъ
необходимите условия за икономическо равновесие,
класова хармония и миръ, тъй желани за съвреме
ното човечество, уморено отъ класови борби, които
застрашаватъ съ дегенериране и унищожение мо
дерната цивицизация.
При определяне на работническата заплата не
требва да се изпуска изъ предъ видъ и услугата
на всека категория трудъ. Между тия два елемента
ще сжществува естествено функционална зависимость. Съвършено неестествена, смешна и глупава
ни се струва идеята на некои крайни течения за
равни заплати при еднакво работно време и нужда.
Ние сметаме, че и най елементарната справедливость налага квалифицирания трудъ на инженера
да бжде по-добре възнаграденъ отъ оня на метача,
понеже първиятъ принася услуга, както отъ повисше естество, така и отъ по-важно за предприя
тието значение. Теорията за еднаквите стомаси е
само празна залъгалка.
Нивото на работническите заплати при една
рационална организация на заплащане на труда ще
бжде винаги пропорционално съ печалбите на пред
приятието, но и при най-неблагоприятните условия
това възнаграждение ще требва да осигури на ра
ботника минималните средства за сжществувание,
защото, иначе, ще се предизвика недоволство, ста
чка, понижена производителность.
Минималната работническа заплата е въпросъ
отъ практическо естество, която научно би могла
да се установи за всека конкретна обстановка,
условия, личности, материални и духовни нужди,
колкото многобройни и разнообразни да еж елемен
тите, които я детерминиратъ. Очевидно е, че некои
отъ съставните фактори подлежатъ на развой, което
е предизвикало принципа на пълзящата скала да
влезе, като начало въ некои модерни работнически
законодателства, третиращи въпроса за работни
ческата заплата (напримеръ Италиянската Харта на
труда).
Рационалната организация на едно предприятие
за насъ е немислима безъ провеждане принципа
за справедливата работническа заплата, внисаща
елемента на доверието, съзнанието, хармонията,
повишената производителность. Съвършено оправ
дателни ни се струватъ претенциите на работниците,
предявени въ благоприятни за техъ моменти, по от
ношение на оня предприемачъ, който е градилъ
личното си щастие върху техната мизерия, като е
използувалъ принципа на търсенето и предлагането
— сега е редъ на слабия да изкор'исти тоя стихиенъ, слепъ законъ. Икономическите закони, какъвто
е и закона за търсенето и предлагането на работни
ческия трудъ, не еж фатални и подлежатъ на спра
ведлива корекция въ рационалното предприятие.
Принципа за материалното обезпечение и мо
рално задоволяване на труда некои господари постигатъ чрезъ допълнителни възнаграждения при
увеличение на производителностьта на работниците,
обаче този методъ е почти неприложимъ за труда
въ търговската кантора.
Съвършено погрешно некои автори сметатъ
участието на работниците въ печалбите на пред
приятието за най-сполучливо разрешение на про
блема за справедливата работническа запллта. Нес
праведливо е, споредъ насъ, работниците да участвуватъ въ разпределението на печалби които не
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еж създадени директно отъ техъ, а еж резултатъ
отъ целъ комплексъ най-разнообразни фактори,
които лежатъ вънъ отъ техъ, като напримеръ бла
гоприятна конюнктура, лични качества и инициатива
на предприемача, рационална организация на по
купките и продажбите и пр. Тоя методъ нарушава
и единството на управлението, защото е длъженъ
да търпи контрола на въ нищо неотговорните ра
ботници, а да понася всички отговорности и рискъ.
Но тая система носи разочорования и за работни
ците, които еж подложени вечно на съмнението да
бждатъ излъгани, понеже често този контролъ въ
управлението и счетоводството е непъленъ, а даже
и илюзоренъ.
Другъ единъ отъ методите за рационално за
плащане на труда, пъкъ, изхожда отъ положението,
че общите разноски въ предприятието не растатъ
въ еднаква пропорция съ реализираните търговски
сделки. Тукъ, следователно, печалбите еж резултатъ,
както на засилената търговска дейность, така и на
чувствителното намаление на общите разноски,
което позволява да се увеличатъ работническите
заплати чрезъ допълнителни възнаграждения и да
се възведатъ следователно въ функционална зависимость отъ размера на реализираните търговски
сделки. При този методъ предварително се опре
д е л я : 1) постояната работническа заплата, 2) раз
мера на реализираните търговски сделки, надъ
които ще почне да се пресметатъ допълнителните
възнаграждения и 3) техниятъ процентъ.
Много предприятия, водими отъ желанието да
рационализиратъ заплащането на труда, си служатъ
съ особни премии, които иматъ за цель да поощрять
усърдието на най добрите помощници.
Възприелъ идеята за рационална организация
на предприятието добриятъ предприемачъ при раз
решаване на частния случай за трудовото възна
граждение ще избере методъ, който да хармонира
на конкретните условия на неговото предприятие и
само така ще създаде не случайния му, а еманентенъ просперитетъ и възходъ.

Ст. Чолаковъ.

ДрбитражнитЪ дЬла по дого
вора за миръ.
Явторите на световния миръ не пропущатъ
случая да ни убеждавате, че те еж творци на нова,
тиха и светла епоха въ живота на човечеството,
защото делото имъ почивало върху всичките изис
квания на възвишената справедливость и на строгия
и изтънченъ моралъ. За насъ такова твърдение е
една комична смелость и ние не бихме споменавали
думите справедливость и моралность, ако победи
телите, както въобще всички пресметливи хора,
не държаха точно на техъ като прикритие на от
вратителната си настървеность да тормозятъ и да
разрушаватъ целокупния ни обществено-стопански
животъ. Яко войната се води съ най-модерните
технически средства за човешко изтребление, мирътъ се насажда съ най-префинените дипломати
чески остроумия за физическо и културно задуша
ване на цели нации, изсмуквайки и последните кап
ки кръвь на разкжсаните имъ тела. Това е исти
ната и въ страхътъ си да не блесне тя съ целата
си голота, победителите еж измислили най-разно
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цветно боядисани формули, защото, впрочемъ, наймалко те биха искали да бжде открита моралната
порочность на делото имъ. Поради тази двойственность, клаузите на мирния договоръ еж стигнали
едва ли не до една плитка дипломатическа тартюфщина. Пресилихме ли? Де да беше тъй! Де да се
заблуждаваше наболелата българска душа, защото
кой, наистина, не би предпочелъ по-скоро да се за
блуждава, отколкото да осъзнае суровата и вулгарна
действителность! Ще видимъ! И наистина, не еж само
репарационните или финансови клаузи, които не
могатъ да прикриятъ хищническата злонамереность
на-победителите да пресушаватъ соковете за единъ
стопански и културенъ разцветъ на нацията ни; не
еж само те единственно убийствените парични тяжести. Напротивъ, има още много други .морални"
форми на безсрамни изнудвания. Достатъчно е да
спре човекъ погледа си и върху часть IX на Ньойския договоръ, за да се убеди въ това. Тази часть,
озаглавена още „Икономически клаузи", е подраз
делена на неколко отдели, всеки отъ който, безъ
първите два, третира конкретни спорове, повдиг
нати отъ войната и предписва техното оригинално
разрешение. Не ще съмнение, току-що затихналата
война, която се води до последнитв напряжения на
народите, наруши много предивоени порядки, между
които и предивоенното състояние на чуждите частни
имоти, права и интереси както вънъ, тъй и върху
териториите на всеки отъ воюващите държави, макаръ че по елементарните правила на международ
ното право, войната се води между държава и дър
жава,' а на между държава и частни лица — наймалкото срещу частни лица, поданици на неприя
телската държава, които иматъ некакви имоти, пра
ва и интереси върху територията на другата вою
ваща държава. Въпреки това, всички воюващи
страни туриха ржка на неприятелските частни имо
ти, права и интереси находящи се не само вънъ, но
и вжтре въ мирновременнните си територии. Това
направиха всички, не само победените, затова, ко
гато става дума за възстановяване на старото поло
жение, всички требва да взематъ участие. Обаче
победителите подчиниха това правило на фиктивния
принципъ, че победените били виновни за войната
и за всичките й разрушения, затова само те треб
вало да възстановяватъ: съ репарационни плащания
— нанесените вънъ отъ териториите си щети и съ
плащания по икономическите клаузи— щетите върху
териториите си. За първите ни е отказанъ всекакъвъ реципроцитетъ, за вторите той е ужъ признагъ,
но само на книга. На практика тази взаимность не
може никога да се прояви, макаръ че за ликвиди
рането на споровете е предвидена еждебна проце
дура. Всички спорове, които биха изникнали на
базата на отдели III, IV, V, VII и VIII на часть IX
отъ Ньойския договоръ, както и всички спорове по
правоотношения, създадени преди влизането на мир
ния договоръ въ сила, ако тези спорове не еж отъ
компетентностьта на законите на респективната дър
жава—победителка, подлежатъ на разрешение отъ
създадените по отделъ VI на сжщата часть сме
сени арбитражни еждилища. За всека държава —
победителка, къмъ която цитираните отделиб иха
имали приложение, се организира отделенъ еждъ,
състоящъ се отъ 3 лица — един представитель на
българската държава, единъ на съответната държава-победителка и председатель, избранъ по спо
разумение на двете правителства или отъ съвета
на обществото на народитз, ако прахдтег.стиата не.

Стр. 10.

.Студентска дума*

еж могли да се споразумЪятъ. Тези еждилища се
отличаватъ отъ обикновените арбитражни еждилища,
създадени за разрешаване било на частно-правни,
било на между-държавни спорове, по това, че ком
петенцията имъ е определена по единъ международенъ актъ и второ, по това, че rfe се считатъ за
дължителни, щомъ дори само едната отъ спорящитЬ страни подири юрисдикцията имъ. Страни еж
българската държава ипи български поданикъ и
поданикъ на н-Ькоя отъ държавите победителки или,
въ краенъ случай, самата държава победителка.
Споредъ това заведените дела могатъ да бждатъ
или дела срещу българската държава, или дела
срещу българския поданикъ. Всеки еждъ самъ оп
ределя съдопроизводството си, но само .дотолкова,
доколкото то не е определено отъ постановленията
на приложението къмъ настоящия договоръ" (чл.
188 -d). Ho, за съжаление, тези постановления еж
тъй хитро нагласени, че българската държава или
българския поданикъ се явяватъ всекога въ каче
ството на ответникъ и то безъ универсално при
знатото право на ответника за реципрочность и
прихващане. Затова всекога ние сме платците. До
колко такива предписания еж наистина оправдани
не по принципите на възвишения моралъ, съ който
победителите еж проглушили ушите ни, но дори
само по обичайните правила на войната, ще оставимъ да се ежди и отъ въ едри линии нахвърле
ната ни скица. Както казахме, компетенцията на
смесените арбитражни еждилища се състои въспоровете по отдели III, IV, V, VII и VIII на часть
IX, но еждопроизводството е тъй предписано отъ
сжщите отдели, че фактически еждилищата се занимаватъ само съ това, колко требва да плащаме.
Отделъ III предписва Какъ требва да се уредятъ създадените още преди войната парични вза
имоотношения между нашата държава или нашия
поданикъ, отъ една страна и поданикъ или пода
ници на една отъ държавите — победители, отъ
друга (чл. 176). Къмъ тЬхъ еж приравнени и па
ричните взаимоотношения между държавата или
български поданикъ и бивши български поданици,
ако тези взаимоотношения еж създадени до 29. IX.
1918 год. (чл. 202). Окончателното ликвидиране на
едните и другите спорове става при следните по
становления на мирния договоръ:
1. Не се допуща частното уреждане на дъл
говете. Това требва да стане по официаленъ редъ.
2. Ако държавата — победителка или нейния
поданикъ еж кредитори, получаватъ незабавно приеждената сума съ лихвите 5%.
3. Яко държавата — победитепна или нейния
поданикъ съ длъжници, приеждената сума не ни се
изплаща, а се записва на кредитъ по репарационната
сметка (чл. 121). Съ гЪзи суми, по-нататъкъ, ще се
намаляватъ репарациите ни по траншъ Б,- когато
тк станатъ изискуеми.
4 Яко българския поданикъ не е въ състояние
да плати приеждените суми, българската държава
е задължена да плати вместо него. Изключение се
прави само, ако оеждения длъжникъ е билъ въ несъстоятелность още преди войната (чл. 176 - Ь.)
Отделъ IV предписва какъ да се възстановяла
неприкосновеностьта на имотите, правата и интере
сите на частните лица. Понеже миротворците еж
хора на абсолютната принципалность за неприко
сновеностьта на частната собственость, побързаха
да ни задължатъ да възстановимъ тази неприкосновеность и да обезщетимъ претърпените вреди. На
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тази база те еж измислили цела система отъ мерки,
които създаватъ колосални задължения за бедната
ни държавна каса. Споредъ чл. 177 ний требва да
възстановимъ предивоенното състояние на всичките
намиращи се върху територията ни имоти, права и
интереси на поданиците на държавите — победи
телки, ако тези имоти, права и интереси еж били
по некакъвъ начинъ засегнати отъ каквито и да
било разпоредби или изключителни военни мерки!
требва още да обезвредимъ и всичите видове ще
ти, които поданиците на страните —победителки еж
претърпели, когато частната имъ собственость е
била нарушена. Тези постановления се отнасятъ и
до дружества, въ които поданика или поданиците на
държавигв-победителки еж само часть отъ члено
вете. Но и победителите еж нарушили неприкосно
веностьта на намиращата се върху териториите имъ
наша частна собственость, затова, ако требва да се
държи на принципа и те требва да възстановятъ
предивоенното й състояние, и те требва да. обезщетятъ нанесените вреди. И ето, немайки куражъ
да приематъ този принципъ, те прокарватъ свое
образни и груби предписания, задъ които, като ка
милската птица, сметатъ, че най-сигурно еж се при
крили. Те не възстановяватъ частната собственость
на нашите поданици, не ги и обезщетяватъ, защото
съ чл. 177—d те легализираха всичките си изклю
чителни военни мерки като окончателни и състоя
нието, което те еж създали, се обявява за абсо
лютно противопоставаемо срещу всеко друго лице.
Това постановление освобождава победителите как
то отъ задължението да възстановятъ нашата частна
собственость, тъй и отъ задължението да обезщетятъ нанесените вреди. Нещо повече, § 2 на при
ложението къмъ чл. 177 и чл. 295 не допущатъ ни
какви рекламации било отъ страна на българската
държава, било отъ страна на български поданикъ
срещу некакъвъ актъ или дори опущение, извършени
отъ поданици на държавите-победителки или отъ
самите тЬхъ, ако този актъ или това опущение е
базирано на юрисдикционни или административни
разпоредба на държавата-победителка. Я има нещо
още по-страшно. Победителите не само, че не въз
становяватъ и не обезвредявагъ имотите, правата и
интересите на нашите поданици, но, надъ всичко
отгоре, те ги секвестиратъ и ликвидирагь и то по
начинъ, който никакъ не е далечъ отъ чистата ек
спроприация. За да замаскиратъ това последното, те
задължаватъ насъ ние да заплащаме ликвидираните
имоти (чл. 177—j); за да дадатъ пъкъ на постжпките си благовиденъ и всеоправдаващъ характеръ,
победителите заявяватъ, че секвестъра или ликви
дацията се предприемали съ цель да си покриятъ
задълженията на българската държава или на бъл
гарските поданици срещу извършените нарушения
на частната собственость на поданиците имъ. Яко
секвестираните и ликвидирани имоти не могатъ да
покриятъ горните задължения, височината на които
се определя отъ респективните смесени арбитражни
еждилища, доплаща българската държава; ако пъкъ
се яви излишъкъ, не ни се връща, а се записва на
кредитъ по репарациония траншъ Б и се прихваща,
когато този последния стане изискуемъ. Нека тука
да кажемъ, че румънския секвестъръ противоречи и
на това и безъ друго порочно постановление. Нито
румънската държава, нито румънски поданици еж
претърпели некакви щети на имотите си, намиращи
се върху наша територия, затова нито къмъ румън
ската държава, нито къмъ румънски поданици ние
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сме задължени било да възстановимъ, било да обезщетимъ нарушената имъ собственость. Съ това се
обяснява и факта, че н-Ьма създаденъ румъно-бъл
гарски смЪсенъ арбитраженъ сждъ. Защо тогава
се секвесгиратъ и понастоящемъ ликвидиратъ имо
тите на български-rfe поданици, когато, съгласно духа
на мирния договоръ, rfe въ никой случай не могатъ
да служатъ за гаранция на репарационните платежи?
Поради това, трагедията на добруджанското бъл
гарско население ще остане една отъ най-печалните
страници въ безпомощното дело на победителитемиротворци.
Въ края на краищата, задължавайки ни съ
възстаковяването и обезвредяването на ИМОТИТЕ,
правата и интересите на поданиците имъ, което може
да има толкова разнообразни форми, колкото мно
гообразни, всестранни и безгранични еж формите
и проявите на самата частна собственость; лиша
вайки ни отъ правото да искаме сжщото за нашите
поданици; ликвидирайки по своеобразни наредби
ИМОТИТЕ И правата на българските поданици и найпосле, задължавайки ни да плащаме ликвидираните
имоти и да доплащаме недостига, ако такъвъ се
яви безъ да имаме право да получимъ излишъка,
победителите еж сгъстили боите на една потресающа картина на пълното ни и окончателно ико
номическо разорение.
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сждъ, а ликвидирането имъ става по общото правило.
Обобщавайки правилата, по които става раз
решението на всичките спорове «по отдели III, IV,
V, VII и VIII на часть IX отъ Ньойския договоръ,
требва съ съжаление да признаемъ, че тези пра
вила еж формулирани по начинъ, поставящъ бъл
гарската държава, респективно, българския поданикъ
въ положението на обезправенъ ответникъ, който
всекога плаща безъ еднажъ поне да му бжце пла
тено. При това българската държава е задължена
да плаща не само по дела заведени непосредствено
срещу нея. Тя е задължена да плаща и по дела.
ответници по които еж български поданици, ако те
не еж въ състояние да плащатъ, а сжщо и да обез
щети всички свои поданици, чиито имоти еж секве
стирани или ликвидирани огь победителите. Не е
за чудене тогава, че тъй разноцветно приплетенитЬ
задължения на българската държава създаватъ
единъ париченъ товаръ, малко отстжпващъ на репарационния. R ако вземемъ предвидъ безсъвест
ното разорение на нашите поданици, чиито имоти
се ликвидиратъ на безценица, жестокостьта на тре
тираните отъ насъ отдели на „Икономическите
клаузи", остава далечъ ненадмината отъ всички
други.

Споредъ досегашното ни изложение, финан
совото обременяване на държавната ни каса е
Отделъ V предписва уреждането на договори, тройно: 1) по арбитражни дела срещу самата нея,
давности и решения, при които една отъ страните 2) пс арбитражни дела срещу български поданици
е поданикъ на държава-победителка или, въ краенъ и 3) заплащане ликвидираните имоти на българ
случай, самата държава-победителка, а другата стра ските поданици. Сега за сега ще се спремъ само
на е българската държава или български поданикъ. върху делата заведени срещу държавата.
Членъ 180 казва, че всичките частни договори, съз
До 1. X. 1929 година срещу българската дър
дадени до обявяването на войната, ставатъ по-право жава еж били заведени всичко 304 дела, отъ които
унищожени, освенъ ако страната-победителка по 2 предъ сръбско-българския, 127 предъ гръцкоиска обратното. Това ще рече, нашия поданикъ е българския, 12 предъ белгийско-българския, 24 предъ
задълженъ да се съгласи, че договора му е унищо- англо-българския, 48 предъ френско-българския и
женъ, но той е принуденъ и да се съгласи, че, по из 91 предъ итало-българския арбитраженъ сждъ. При
ключение, договора му не е унищоженъ, щомъ като* чините за делата еж най-разнообразни: за връщане
чуждия поданикъ пожелае това. Членъ 185 пъкъ по на собственость, за нарушена експлоатация или
становява, че всички решения за спорове между наши концесия, за вреди и загуби отъ реквизиция на
поданици и поданици на държавите-победители, изда имоти, за вреди отъ секвестирани вещи и имоти,
дени отъ еждилищата на тези последните, иматъ за вреди отъ мобилизиране или интерниране, за
законна сила и у насъ, когато решенията, издздени вреди отъ преследване по чл. 4 отъ Закона за сжотъ нашите еждилища могатъ да бждатъ подлагани дене и наказание виновните за народната ката
на ревизия отъ респективните арбитражни ежди строфа (напр. делото на Яни Г. Цукатосъ и Дим.
лища. Сжщите приежждатъ и щетите по всички Ст. Лнемоянисъ отъ Варна), за връщане взетъ даспорове, визирани отъ отделъ V, изплащането на нъкъ — печалби отъ войната, за използване ж. п.
които става по познатия вече начинъ.
материали на чужди компании, за обезщетение на
Отделъ VII урежда споровете и щетите, които опожарени стоки и складове, за вреди отъ изклю
требва да плащаме, свързани съ индустриалната чителни мерки върху производството или търго
собственость на поданицигв-победители. При това, вията и пр. пр.. Особено разнообразни еж при
индустриалната собственость се разбира въ най- чините по делата предъ гръцко-българския смеширокъ емисьль, като включва и литературната и сенъ арбитраженъ сждъ. Тукъ ее стига дори до
художествена собственость. Споровете и щетите се 1906 година, когато антигръцкото движение е на
ликвидиратъ по сжщия начииъ, както при другите несло некакви вреди на гръцките поданици. Сметаме за необходимо да забележимъ, че успоредно
отдели.
ч
Отделъ VIII предписва особенит-b постановле съ смесения гръцко-български арбитражекъ сждъ
ния за прехвърлените територии. Споредъ чл. 197 сжществува и смесена гръцко българска комисия
България е задължена да въведе въ владение за изселване. См. арб. сждъ разрешава въпросите
всички свои бивши поданици, чиито имоти еж оста относително възвръщането или обезщетението на
нали въ българска територия. Споредъ чл. 193 пъкъ, нарушената чрезъ изключителните военни мерки
всички договори, по които бивши български по частна собственость на гръцките поданици у насъ
даници" еж страна и които еж сключени до 29. IX. или на нашите въ Гърция, когато см. гръцко-бъл1918 год., оставатъ въ сила, освенъ ако държа гарска комисия се занимава съ делата на гръцките
ва та-победителка, чийто поданикъ е вече бившия малцинства у насъ и на българските въ Гърция,
български поданикъ, пожелае унищожението му. •които искатъ да се изселятъ или еж се изселили вече.
Повръщайки се къмъ заведените предъ см.
Яко при процедурата по чл. 197 и 198 се проявятъ
арб.
еждилища дела, требва да кажемъ, че не.
некакви щети, определя ги смесения арбитраженъ
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Арбитражни дела заведени срешу българската държава до 1.Х 1929 г.
Заведени предъ:

a

i

IS

§. 1
Сръбско българ,
См. арб. сждъ

Всичко
Белгийско-бълг.
См. арб. сждъ

Висящи

Р А З Р Е Ш Е Н И
Отхвърлени
У в а ж е н и
Валюта

§.

Валюта

(
(лева 999,925,2 динари 20,000, | зл, франка
127
2

о
а.

Валюта

43

63

i

п

6 бел. фр. 31,118,476
161,500
2 зл, лв.
1 лева
1.630,586

Въ лева по курса
на 1.Х 1929 г.

1

1 ! фр. фр.
450,000
2 ,белг. фр. 2,500,337

2,434,500
48,081,480

1

Всичко
Гръцко-бълг.
См. арб. сждъ

9

Лнгло-българ.
См. арб. сждъ

12

Всичко

-

3,189,266
лева
69,749,440 18 лева
4,000
зл- фр, 2,148,873 1 фр. фр.
250,000
фр. фр.
558,080 1 драхми
драхми 3,400,000 1 70 тона кам. в.
зл. драх.
45,529
f лири тур. 54,000
1 V . „ зл. 43,520
1 експл. на гора

48

Френско-бълг.
См. арб. сждъ

3

10
24
8
2
2

Всичко

Всичко

»

п

L 92.838,—,6

21

50,515,980

3,682,306

12 | L

212.358,12,—

зл. фр. 18,534,288
драхми 1,563,385
фр. фр. 3,205,000
лири т.
4,257

3,189,266
21,640
447,000
24,500

58

555,315.461 лева

142,260,262

i

12

12

142,260,262

1,300,'000
2 зл. фр. 20,030.000 . 1 лева
20 фр. фр. 2,085.383 18 f фр.фр. 44.242,282
\ L
109.210,6,11
1 собств. на гора
22

Итало-българ.
См. арб. сждъ

9
31
15
15
1
4
1
1
1

Всичко

78

А всичко д^ла
и сумата имъ
въ лева 171

п

20

в

1,300 000
239,350,745
73,170,935
?

6 фр. фр. 11,238,694

313,821,680

6

лева
1,509,370
фр. фр. 1,714,906
зл. фр. 3,647,592
лирети 1,296,454
лири т.
160
драхми
102,013
шв. фр.
337,770
собств. на гора
совств, на дворно
мтзсто

60,801,334 лева
зл. фр..
480,225
лева
280,000
L
5,652
драхми
36,045
лири т.
860
» . зл. 10,574
лирети
44,424

»

V

56

510,280,228

13

24,838,624 лева

77

640,955,418 лева
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всички еж разгледани, а гЪзи, които еж вече раз
гледани, не еж всичките уважени. Това, както и
исковата, и приеждената сума се виждатъ по след
ната таблица, данни-rfe за която еж взети отъ канце
ларията на българското комисарство за репарациите.
Върху отхвърлените дела не е необходимо да
се спираме. Положението имъ е изяснено отъ са
мата таблица. Неразглежданитъ д-fena достигатъ су
мата 640,955,418 лева по курса на съответните валюти на 1. X. 1929 год. Най-голяма часть отъ гкхъ
— и по брой и по сума —заема гръцко-българския
См. арбитраженъ с ж ц ъ - 5 8 дътш за 555,315,461 лв.
Предъ франко-българския См. арбитраженъ еждъ
оставатъ неразрешени още 6 дъла за 60,801,334 лв.
й предъ. итало-българския — 13 д-вла за 24,838,623
лева. Кои отъ тези д-fena ще бждатъ отхвърлени,
кои уважени и на каква сума, ще покаже бждащето.
Уваженит-fe 56 дъчпа носятъ на държавата едно
задължение отъ 510,280,228 лева, което требва да
се увеличи най-малко съ 50%, защото присжденит-fe
суми носятъ лихви 5 % отъ деня на нанесените
вреди. По държави -^ кредиторки, ТБЗИ суми се
разпред-влятъ:
къмъ Белгия
50,515,980 лв. -{- лихвите и разнос.
къмъ Гърция
3,682,306 „
„
„
.
къмъ Англия 142,260,262 „
»
.
•
къмъ Франция 313,821,680 .
.
.
.
Обективно признато е не само отъ насъ, но и
отъ кредиторит-fe, че следвоенното състояние на на
родното ни стопанство не може, дори съ цената
на конвулсивни усилия, да изплати веднага, въ наличность, присжденит-fe суми. Затова белгийските и
френскитъ кредитори по арбитражнит-fe д-fena се
съгласиха на единъ мораториумъ и на издаването
на държавни 6х/201о, облигации 1923 год., съ които
да се покриватъ вземанията имъ отъ държавата.
Този заемъ носи името на полковникъ Ено, пред
ставитель на казанит-fe кредитори. Впрочемъ, ние не
искаме на това м-fecro да се занимаваме съ този
аъпросъ. но нека кажемъ, че все въ свръзка съ
сжщия мораториумъ, Българската Народна Банка,
действуваща за сметка на българскигЬ поданици,
оеждени по арбитражни дела, издава 7 3 / 0 облигации
(пакъ заемъ Ено), съ които българските поданици
покривать задълженията си къмъ белгийскит-fe и
френски кредитори. Къмъ спогодбата Ено се при
съедини и Италия. Оставатъ Англия и Гърция. Съ
Гърция въпроса е откритъ, а Англия ликвидира
българскит-fe имоти и прихваща вземанията си. Прибавятъ ли се къмъ тЬзи суми: 1) сумит-fe, които ще
бждатъ приеждени по висящит-fe д-fena, 2) сумит-fe,
по неизплатени-rfe задължения на осжденит-fe бъл
гарски поданици и 3) сумит-fe, които требва да платимъ на ограбваните отъ румънцит-fe български по
даници, вземемъ ли предъ видъ и постояния тормозъ, свързанъ съ всичките ТБЗИ въпроси ще разберемъ колко много има още да изнемогваме подъ
тяжестит-fe на ц-Ьлата ловко прикриваща и найсмъртоноснигЬ намерения система, наречена мирни
договори и колко миниранъ отъ сжщигЬ е мирътъ.
Казватъ, че рисувайки въ картината си „Пролъчъ"
млада, хубава девица съ бпикащи радость и животъ очи, цветуща гръдь и обградена съ слънце,
Свежесть и цвътя, флорентийския художникъ Ботичели (1447—1510) пръвъ издигналъ и наложилъ
идеалътъ на античната жизнерадость предъ за
душния мракъ на католическия мирогледъ. Такава
мантия над-внаха и миротворцигЬ. Но сждбата се
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иронизира. .Войната, водена да се прекратятъ вой
ните, се последвала отъ единъ миръ, който турилъ
край на мира", както сполучливо се е изразилъ
предъ английския парламентъ Попковникъ Wedgwood
(Сп. Отецъ Паисий, 1929 г., кн. 21—22, стр. 347).

Вл. Ст. Ябаджиевъ. — студентъ.

Грижи за нашето Сшко-Сюпошво.
Народното ни стопанство преживява едно сипно
напрежение въ своето сжществувание.
То може да се уподоби на единъ запрялъ конь
следванъ отъ непоносимъ товаръ, подкарванъ отъ
безпощаденъ каруцарь.
За никой стопански дъецъ не е тайна това не
гово унило състояние — Банкрути и мораториуми,
големия брой на протестирани полици иде да по
каже това. Това е една напасть, която крие въ себе
си користни цели и една дълбока стопанска криза.
Необходимо би било да се потърсятъ причинит-fe на това застрашаващо зло!
Нашето селско стопанство, което се явява база
на народното ни стопанство, се намира въ едно
жалко, ако може така да се изразимъ. въ ппачевно
състояние. Неговата раздробеность и разпокжсаность
изживява много сили и време, напразно, по разтакане отъ това до онова парче, примитивенъ начинъ
на обработване, липса на снаряжения за неговото
по-рационално обработване, липса на стопанско-земедълски знания.
Главата на нашия селянинъ стопанинъ требва
да бжце издигната по-високо. Да вижда и да знае,
какво отглежда и какво cfee, съобразно съ своите
местни условия, кжце ще ппасира това свое произ
водство и съобразно съ това да нагажда своята
стопанска дейность.
За да не бжда криво разбранъ ще поясня своя
та мисъль. Азъ далечъ не мисля, че нашия
дребенъ собственикъ-земед-Ьлецъ ще може да се
нагърби съ пласирането на своето производство на
по-далечни местни пазари, камоли на световните
такива. Това не е по негозит-fe стопански сили и
разбирания, това предполага научна и специална
подготовка, преодолимо само съ задружнит-fe и ко
ординирани сили въ лицето на неговит-fe кооперации
и централи. Нашия селянинъ требва да знае още,
че неговото производство намира пласиментъ—про
дажба и на чуждите световни пазари, кждето не
говото производство требва да бжде готово да се
бори съ големата и силна конкуренция и да отго
варя на единъ капризенъ вкусъ създаванъ и крепенъ отъ големото свръхпроизводство.
Така напримеръ, нашата пшеница требва да
бжде типизирана, да бжде лишена отъ всЬкакви
примеси и плевели, съ добре развити зърна и точно
определенъ типъ—да си е извоювала световно име
съ непоколебимите си качества. Та не само пшени
цата, а всичко, което ние изнасяме на световните
пазари.
За да може да съперничи нашето селско-стопанство съ производството си на тия световни па
зари, кждето вече еж излезли да се- борятъ селски
стопанства, които по начина на обработването на
земята еж се тъй да се изразимъ индустрцализирали —каквото е Американското селско стопанство,
което извършва своята земеделска pa6oi a почти съ
машини, кждето и квачката е заменена съ машина
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за люпене на пилета. Ще бжде абсурдъ да се мисли,
че ние сме въ състояние да се боримъ съ една Аме
рика, Канада, Аржентина и Русия, но въ кржгътъ
на нашите сили ние можемъ да направимъ това
—за примеръ нека вземемъ една малка Дания.
Какъ и съ какви средства възниква въпроса
следъ нашите разсъждения ? Необходима е една си
стемна и продължителна стопанска политика, про
веждана отъ държавата, чертана отъ компетентни
въ областьта на земеделието и стопанството сили,
обединени и оформени въ така наречените .Земе
делски стопански камари". Да се тури край на до
сегашните палиативни мерки, преставляващи подсил
ващи инжекции на невъзвръщаемъ мъртвецъ. Ние
викаме на първо место за издигане на нашето сел
ско стопанство. Държавата—като страна земеделска
требва съ разполагаеми 1Ъ средства да издигне сел
ското стопанство, а надъ IHTO да изгради заражда
щата се индустрия.
Държавата не требва да остава глуха на про
стонародната поговорка, произнасяна почти отъ
всички—.Щомъ има въ земеделеца има и у насъ*.
Щомъ е така, усилията на всички требва да
бждатъ насочени тамъ — издигане на селското сто
панство.
Това преустройство не може да стане съ нЪкоя магическа пръчка, нъма место за мждруване въ
областьта на стопанството, а бързи и радикални
мерки, въ унисонъ съ изискванията и развитието на
световните пазари. Необходимо е да го направимъ
по-рентабилно, да подигнемъ неговата доходность
на единица площь, а това ще стане като върнемъ
или връщаме постоянно изгубената плодовитость на
земята чрезъ естественъ торъ и съ искуственъ до
толкова, доколкото имаме едно основно проучвание
състава на почвата, чрезъ дълбока ораньчи напоя
ване. Въпросътъ за напояването е въпросъ, който
едва сега изниква на сцената въ областьта на сто
панските проучвания, специално у насъ, обаче той
заслужава едно дълбоко проучване и бързо реализи
ране. Да съкратимъ производствените разноски, а
това ще стане съ въвеждането на машините при
предварително извършенъ кадастъръ и комасация
на земите — (Законъ имаме за тая цель отъ 1907
год, но той за големо съжаление си остана такъвъ
безъ да намери некакво осжществено до сега при
ложение).
Необходимъ е кредитъ, кредитъ ефтинъ и дългосроченъ.
Земеделското стопанство по своята природа
ангажира големъ основенъ капиталъ. въплотенъ въ
постройки, земя, инвентаръ мъртавъ и живъ. Но

Брой

наредъ съ него необходимъ е и оборотенъ капи
талъ, нуждата отъ който е тоже голема, като се
има предъ видъ неговото годишно обръщение —
единъ пжть въ годината.
Такъвъ кредитъ естествено сега може да даде
само държавата. Тя треба да отвори вратите на
своите кредитни институти за даване ефтинъ и дългосроченъ кредитъ, който да импулсира земледелското стопанство и да го направи конкурентно-способно на световните пазари съ своите цени и ка
чество. Като го субсидира дори и улеснява въ на
миране пазари, което е едно отъ сжществените
условия следъ кредита, за да не се изроди той въ
чисто консумативенъ.
Да избави нашето селско стопанство отъ тана
нареченото „зеленичарство", оставено ни наслед
ство отъ една тъмна епоха, което за жалость и
днесъ още се шири. Ако това се дължи на неве
жеството на селския стопанинъ, то на държавата
се налага дълга да има просветени граждани и да
тури ржка на тая опасна и пакостна практика.
За частния кредитъ требва да се създадатъ
законоположения, които да гарантиратъ неговия
правиленъ развой, да се ограничи до минимумъ не
говата спекулативна цель, което ще бжде въ инте
реса и на самите кредитори, па и на селското сто
панство, и то бидейки платежноспособно ще га
рантира вземанията на който и да е кредиторъ.
Нашите търговци експортьори на произведе
ния отъ селското ни стопанство требва да иматъ
винаги задъ себе си закрепнало селско стопанство,
което да произвежда стоки за световните пазари,
колкото се може все повече и повече, за да бж
датъ предмети на техната търговия. Това ще се
постигне като незакупватъ на безценица неговите
храни, използувайки настоящето му тежко финансо
во положение. Нека за своята посредническа дейность се задоволяватъ съ по-малко, имайки предъ
видъ, че като правятъ това въ интереса за ^за
крепването на селското стопанство, го правятъ" въ
името на своите лични интереси, а по-далечъ и
тия на държавата.
Нека всичко просветено и милеещо своята
страна жертвува знанията си за издигане духов
но ржководителите на дребните селски стопанства,
да подигнатъ интереса му къмъ неговата работа,
която е първия и най-важенъ стимулъ за преуспя
ването, а кредитните институти, — материално, въ
форма на кредитъ, защото имаме ли мощно селско
стопанство, ще имаме и народно такова, а тамъ кждето има рентабилно народно стопанство, тамъ има
миръ и благоденствие.
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К. Траяновъ — студентъ.

Каменна
Монотонно, като капките на есененъ дъждъ
отминаватъ дните ни. Тъмно е 1 Секашъ слънцето
отколе се е .простило съ земята. Посредъ мрачните
облаци, които покриватъ небосклона на нашето
битие, само светлия споменъ за некогашното ве
личие и слава крепи духътъ ни. Но съ спомена по
миналото, безъ настояще, човвкъ не може да жи
вее. И когато ни е тежко, когато душата е набо
ляла въ своето желание да литне, да разкжса обла
ците, да се окжпе въ благодатните лжчи на свет
лината, колко много значатъ думите на планинеца:
— „Das Wandern ist des MQlIers Lust".
*
* *
Чудо на природата, игра на вековете е мъстностьта Дикили-ташъ1), въ околностьта на Варна.
Тая интересна пустиня, съ палми отъ камъкъ, заема
единъ малъкъ хъпмъ северно отъ Гебедже. Отъ
далечъ тя наподобява омагьосано сборище на дру
жина великани, окаменели за мигъ по местата си.
И наистина, Дикили-ташъ — това е една каменна
поема, едно велико дело на майката природа. Гле
дани отъ близо, стърчащите въ безреда каменни
стълбове, напомнятъ древните останки на Плиска и
Преславъ. Самотни обелиски издигатъ снаги високо
на възбогъ. Между техъ въ кръшно хоро се виятъ
все по-низки и по-низки групи. Морскиятъ ветъръ имъ
пее и ги унася. Всрвдъ накъдрената площь, подъ
синьото небе, те приличатъ на гора съ обрулени
клоне следъ буря. Некой обрасли въ лишаи и мжхъ,
образуватъ пъстри колони, секашъ еж подпорни
стълбове на старъ, езически храмъ. Други се търкалятъ по земята, подобно убити люде на бойно
поле. Времето ги е сразило! ОбачеГ и човешката ржка е сложила своя печатъ, Презъ Руско-турската
(1828) и Кримска войни, много отъ стълбовете еж
пострадали.
Въ лудешката си игра природата е дала край
но загадъченъ видъ на своята гениална творба. Тукъ
влюбена двойка съ зла орисия, напраздно се сили
да си даде първа целувка. Тамъ отборъ момци се
готвятъ за походъ къмъ Златна Добруджа. Всжде
длетото на даровития майсторъ!—Твореца, е изваяло
чудеса.
Да, сънъ на яве, приказка безъ думи еж тези
изправени колоси къмъ небето, това редко явление
въ историята на земята, тая омагьосана гора отъ
сухи стволи.
Невъзмутими свидетели на много епохи, на кър
вави борби, заслушени въ песеньта на морския ветъръ, те каточели въплощаватъ прикования борче
ски духъ на нашия великъ народъ.
Денемъ подъ лжчите на слънцето хвърлятъ
призрачни сенки на погребани херои отъ миналото
като Крали Марко, Чавдаръ войвода и др., а нощемъ щомъ луната изгрее и всичко се удави въ
1) Изправени камъни.

сребърно море—те оживеватъ. Събрани около своя
вождъ разговарятъ помежду си, както душа на ду
ша говори сподавено, дълбоко, скрито. Дали те сподвлятъ своя копнежъ по красивите русалки, съ ко
си пръснати като лжчите на зората по белата имъ
снага, или искатъ да разбератъ шепота на игривите
черноморски сирени? - Незная!.. Но азъ зная, че те
казватъ много повече отъ това, което перото е въ
състояние да опише. Ето защо, Дикили-ташъ треб
ва да се види!
Едно посещение на тая Каменна гора. остава
неизличимъ споменъ до края на живота. Защото
спомените изживени въ природата еж достатъчно
силни, за да не изчезнатъ презъ краткия ни земенъ
пжть. Единствено нещо, което живее у насъ като
вълшебна приказка за душата, е спомена. Думите
не грвятъ достатъчно силно за да бжде топло на
душата. Те все си остават!. по-малко отъ онова,
което говори самата природа. До колко това е така,
знаятъ само ония, които съ отворени и будни души
еж съзерцавали нейното величие на хармония и
красота. Те иматъ живата, непосредствена опитность, която имъ дава възможность да разбиратъ
природата, за да я обичатъ.

Ем. Мутафовъ — учитель.

„По свеш* мШа" — отъ R. Траяновъ.
Това е една малка книга, току-що излезла отъ
печатъ. Тя е написана съ онази вдъхновеность, която
може да се подхрани само отъ една непредубедена
душа. Свети еж за нея ония места, които свидетелствуватъ за материалната култура на нашия народъ
— Плиска, Мадара и Преславъ. .Некога тв били
сърдцето на България, а днесъ еж само жалки
останки отъ минало величие. Обаче, и сега надъ
техъ витае духътъ на нашите прадеди." (К. Т.)
Единъ младежъ, който гледа на миналото като
стимулъ за прогресъ, е посетилъ Плиска, Мадара и
Преславъ презъ месецъ май 1929 година.
Останките отъ палатите и църквите на вели
чавото ни минало извикватъ въ въображението на
автора картини, които будятъ гордото му чувство
на българинъ, потомъкъ на народъ, който е създалъ своя култура, за да импонира предъ света сь
права за благатко сжществувание.
Ние сме народъ и требва тези свети места да
ни привличать на поклонение, понеже тамъ ще на
мери душата на българина опора за верата въ
собственитв му сили. Мощьта на онази епоха, ко
гато българинъть е закрепилъ своето сжществува
ние и създалъ упората на своето бждаще, младиятъ
авторъ е прочуетвувалъ, та впечатленията му еж
излени въ единъ елегантенъ стилъ, който униса
читателя въ виденията, които К. Траяновъ, въ своя
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унесъ, виделъ надъ Преславъ, Мадара и Плиска.
Четецътъ преценява радостите на автора, но се
буди у него и желание да литне по ония пжтеки,
по които се е движелъ той, та негли и той види
разказаното отъ К. Траяновъ.
По тия свети места требва да се търси на
шата младежь, Тамъ тя ще намери себе си и силите,
които ще я издигнатъ за светла бжднина. Ето защо
книжката на К. Траяновъ требва не само да се про
чете отъ всички българи, но въ душата на всички
да проникне горещия позивъ на автора „По све
тите места", за да бждатъ rfe посетени и превър
нати на места за поклонението на целия български
народъ.
Но ще ли да видимъ нашиятъ народъ да се
стича на поклонение и по други места, които еж
люлка на просветата ни?
— Охридъ, Вардарската долина!..
Надеждата подхранвана отъ Плиска, Мадара и
Преславъ ще бжде озарена, когато млади българи
като К. Траяновъ видятъ величието на миналото ни,
за да се изгради благатката бжднина на общата
Родина.

СТУДЕНТСКИ ВЕСТИ.
Събрания. На 26 ноемврий т. г. въ аудитория
№ 44 се състоя общо-студентско събрание, на което
Ив. х. Железковъ чете своя рефератъ на тема: „Аги
тация и пропаганда на съглашението между съюз
ническите войски".
Събранието бе добре посетено, а реферата —
изнесенъ съ големъ усп-вхъ. По него не станаха
никакви разисквания.
Изслушани б^вха съ особенъ интересъ и вни
мание отъ приежтетвующигк, студентите Б. п.
Ивановъ и К. Траяновъ, който говориха върху по
ложението на България отъ подписването на мир
ните договори до сега и приканиха студенството да
вземе активно участие въ протестния митингъ противъ Ньойския договоръ, който се готвеше за след
ния день. Сжщо б е приета съ бурни удобренйя ре
золюция.
Следъ това въодушевеното студентство напу
сна Академията и групово тръгна изъ главната ули
ца .Царь Борисъ". Едни отъ студентите раздаваха
на гражданството позиви, а другите пееха родолю
биви песни.
Когато стигнаха до Окр. Управление кордонъ
отъ стражари се изпречи предъ т%хъ и ги подка
ниха да си разотидатъ тихо и спокойно. Студентите
се подчиниха.
На следния день — деньтъ на всенародния
протесть — оживлението всрЪдъ студентите се забе
лязваше още отъ първия часъ. Двата учебни часа,
който ги д-вляха отъ момента, когато rfe требваше
да тръгнатъ къмъ уреченото место за общогражданския митингъ, минаха при силно напрежение и
необйкновенно големи коментарии, относно забра
ната на всекакви манифестации. Конната стража,
която отъ ранни зори сновеше изъ улиците и около
зданието на Академията представляваше обектъ на
оживени разговори, препирни и лоши предчувствия.
Най-после училищния звънецъ предвести настжпилото време за тръгване и всички студенти на
пускаха аудиториите, излезеха предъ двора на учи
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лището, кждето се строиха начело съ дружестве
ното знаме увито въ трауренъ вуалъ. Презъ това
време пристигнаха два класа отъ мжжката гимна
зия, избътали отъ занятия за да се присъединятъ
къмъ студентската манифестация. Оттукъ въ строй
ни редове, цълото студентство дошло да манифес
тира своите чувства на ропотъ и недоволство за
голвмата неправда, която гнети България, отъ под
писването на договорите, се отправи къмъ площадъ
„Независимость". Появата на студентството въ този
му внушителенъ видъ достави респектъ по всички
места отдето то минеше. Громъкъ шумъ отъ спус
кащи се ролетки, общи вълни отъ възбудени зри
тели неволно тръгваха следъ него и до като послед
ното стигна площада, манифестацията,взе видъ на
общогражданска.
Въ продължение на петнадесеть минути камба
ните на църквите биеха, сирените на параходите,
фабриките и автомобилите свиреха непрестанно и
многохиляденъ народъ запълваше площада и всички
улици, които водеха за него.
Точно въ 11'/2 часа стана откриването на ми
тинга отъ председателя на общогражданския комитетъ, а следъ това отъ три различни трибуни гово
риха петъ оратора за несправедливостите извър
шени надъ България съ подписването на Ньойския
договоръ и тежкото положение въ което той по
стави българския народъ. Отъ името на организира
ното варненско студентство говори К. Хр. Стояновъ,
председатель на студентското дружество.
Следъ прочитането и приемането на резолю
цията, изработена отъ общогражданския комитетъ,
митинга се закри.
Студентството въ СЖЩИТБ редове последвано
отъ добруджанската организация и по-голъмата
часть отъ гражданството потегли по улица .Владиславъ" къмъ немското консулство. На пресечката
на ул. „Владиславъ" отъ ул. .Херм. Шкорпилъ"
студентството бъше възпрено отъ двоенъ кордонъ
стражари. Манифестацията продължи по ул. „Владиславъ", бул. .Съборна" и минавайки край нъмското консулство студентството викна мощно „hoch f
hoch 1" и запе немския химнъ въ знакъ на добри
чувства, къмъ упорития и енергиченъ въ СВОИТЕ
борби за национално сжществувание нъмеки народъ.
На кръстопжтя на ул. .Войнишка" и „Мария
Луиза" предъ манифестацията се изпречи за втори
пжть стражата, която въ гжети редици се съпротиви
на мощната вълна отъ студентството и граждан
ството. Настжпи критически моментъ. Стълкновението
при наличностьта отъ упорство и у двете страни б е
неизбежно. Обаче, благодарение съобразителностьта
и умелата команда отъ страна на пристава П. Станевъ, нежелателните инциденти бидоха избегнати.
Следъ това манифестацията продължи заедно съ
полицията до Академията, кждето секретаря на Б.
Н. С С — Р. Ошановъ държа речь, въ която из
тъкна участието на българското студентство въ
общонародната протестна акция.
Манифестацията се закри отъ председателя на
дружеството. Студентите пеейки „Шуми Марица" на
големи групи съ явно задоволство, че еж изпълни
ли единъ свой дългъ къмъ изстрадала България си
разотидоха.
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ФЯБРИКА „КИРИЛЪ"
ВАРНА - ПЛОВДИВЪ.

Произвежда всички видове зебла, чулове за
тютюневъ амбалажъ и карпети (пжтеки).
СЛОВИЯ
Телеграми: .КИРИЛЪ"'
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Телефонъ Варна
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Употребявайте рафинираните слънчогледови и
кокосови масла, които по вкусъ и качество на
пълно заместватъ

СКЖПИГБ

чуждестранни та

кива. Съ това ще насърдчите

българскиятъ

земеделецъ, родната индустрия и ще спрете
износа на стотици милиони български левове.
1—3.
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Производств
ървокачествени памучн пр жди - сурови,
боядиса
и белени.
За телеграми: БОРИСЪ.

2 — 3.

Телефони № № 64 и 117.

„ТЕКСТИЛЪ"
© Н ©
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КАПИТАЛЪ 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .

Памучно предачество и тъкаче
ство. Производство на български
платна — б%лени и неб-Ьлени,
оксфорди и докуми.
Телефони: 170 и 3 3 2 .

2-3.

За телеграми: ТЕКСТИПЪ.

БЪЛГЛРСКО АКЦИОНЕРНО Д-ВО

ЗИ СТРОЕНЕ §€©РЙВИ, НОКОМШТШШШ и ВАГОНИ
Ф

ВАРНА.
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Строежъ на кораби и всички видове лодки като:

Моторни, рибарски, спортни, луксозни, платноходни и др.
Строежъ, монтажъ и поправка на всвкакви видове машинни инсталации.
СПЕЦИЯЛЕНЪ ОТДБЛЪ ЗЯ ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ.
РЕЗЕРВУДРИ И ЕЛЕКТРОЖЕННИ ЗДВЯРКИ.
• » Гарантирана, веща и прецизна работа при най-конкурентни цени *•-ш
2 —3
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