Година XII

Варна, 10 Декември 1924 иод.

ГЬРГОВ
МИШЛЕНА

И м * » *Р* и * « седмично
в ноиедедник, среда
АНОПАМЕИТА В:
Годишно 150 « . , Vs-год.
80 *«•. 3-месечно 45 дп.
Абонамент* яавочпа на
вееко Ьно-чиедо отъ ме«еда. — пиши предплата

ВЪстнинъ за търговска и индустриална защита и информация.
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Родакторъ-издатель: П. Д. Драгупевъ. •

Врой 677
" Цените м обявите сл

За кв. сантиметр 2-50
лв. за годежни, венчални,
векродозя1-50 дв. га одно
публикуване; баданен, ре
шения, циркуляри и яротокоди no 1-fiO дева; ре
гистрация на т*рговски •
индустрияли
фирии 10 ди
Всичко гцо се отнася до
вестника се адресира; до
„Търгов.-Проинтдеина За
щита", Варна „Венчан" 8.

Стефанъ Р. Иинковъ - Габрово
Търговия—Представителство—Консигнация
•<•••-'•

^

ТелеФОнъ № 1 3 2 .

Каменни въглища: индустриални, ковашки
и тухларски.
Коксъ: леярски и металургически.
Вълни, ленти и п р е ж д и отъ първокласни
европейски КАШИ.
Elsenmatthes A G. Magdeburg
Трансмисии, лагери, куплунги, конволи, шайби и
пр. Най-доброкачеетвенъ материалъ, прецивна обра
ботка, вай-вФтени цени; конкурира всички мастни
и европейски Фабрикати. ИЗНОСНИ УСЛОВИЯ.
Поржлки ва комплектни трансмисионни обстанов
ки се ивпълняватъ ВЕДНАГА направо отъ Фабри
ките въ Магдебургъ и консигнационния складъ въ
Габрово и Варна.

Maffei Schwartzkopff Werke Berlin
Електрически машини и апарати. Електромотори
аа правъ и променливъ токъ; Динама ва осветле
ние ; Генератори всички видове и гол-Ьмини; Транс
Форматори; Електрически локомотиви.
Доставка и пускане въ движение комплектни елек
трически обстановки ва градски, Фабрични и други
• централи.
ЦентроФугални помпи sa ниско и високо наляга: не. Доставка машини за комплектно градско и кжщно
водоснабдяване.
Парни турбини до 40,000 конски силп една тур
бина, строи, доставя и пуска въ движение.

ШНПТ8ЛЯИТ* йзйнрвтелн i s тьрговшо-инддетриялвтв комара
Избиратели! търговци, индустриялци, занаятчии,
Поговорката казва: както си постелишь, така ще легнешъ.
Въ търговско-индустриалната камара, по аналогия на поговорката, управлението бива
такова, каквито хора изберете, каквито избранница поставите. Добри ли ож, умни ли еж
предашш на длъжностите ли еж, милеятъ ли за доброто ви, скжпътъ ли интересите ви'
управлението; на камарата ще е добро, работите въ ноя ще вървятъ но пжтя, който ое сочи
отъ вашата иврична воля, отъ вашите скжпи търговски и примишленни интереси. Не ож
ли добри, проста и неподготвени ли еж за званието ой тия, които добиватъ мандатъ за ка
марата, невежи и кориотодюбиви ли ож мандатьоригЬ ви, профани ли еж въ работата която
имъ се възлага, управлението ще бжде лошо, вашите добри намерения, изкреннитъ ви ynoi
вания и възлаганите ви надежди ще рухнатъ — ще имате камара, която никога и съ нищо
не ще може да се справи съ създаденото досегашно положение за търговията ви, ва инду
стрията ви, ва занаятите ви — за поминъкътъ ви главно. Добрите ивбранници добро принас1тъ. Лошите, нееполучено избраните п нескопооницитъ само нещастие нооятъ — аа добро
не еж способни.
Вземете поука отъ досегашното минало: невежи, неопоообни, нерадеящп избранници
разрушиха всичко оградено. Варна,* първия търговски градъ Варна, остана последенъ; ико
номически цъйхящия градъ Варна, псвъхна, цвета му окапа, засиромаша, защото просташка
ржка ржководеше еждбините му, защото здокобна и злотворна душа напжтотвуваше делата му.

Търговци, индустрия лци, занаятчии,
На 14i декември т. г. вие сте повикани на избори ва членове на Варненската тър

0. Електрически крушки всички волтажи и
говско- индустриялна камара —- повикани сте сами да си постелите постелката/ върху която
количества — на картелни цени.
ще легнете, т|!.е. да изберете лицата, на които що повЬрпте интересите на съоловията OHt
:
7. Бирени бутилки щ^томУЩ-4^Ш^Я^!^, аиадш' 1№йта~щв«%:ьадожитв^
* тъмно зелени и жълти. / .
въодушевен/ъ натриотазмъ и съ високо съзнание на дългътъ си, най-първо къмъ целокуп8. Технически материали — нуждни за вевко
пигЬ стопански и\ икономически маси отъ всички оъоловия ведно, едедъ това къмъ своите
индустриално заведение на складъ въ Габрово.
собственна оъоловия отделно, а на трето место сами къмъ себе си; да го направите съ
съзнание и разбиране, че на тия предни линии требва да сэ извадятъ избранница умни,
На разположение специаленъ инженеръ.
честни, просветени1, делови, изкренни и предании — именно, носителите на изпитаната,
Искайте оферти и каталози.
7—10
безкористната, иеогоиотичната общественность. Тт., умните и достойните, да управлявате
шшшшшшшшавшяшшшшттшяшяшя
камарата ви, а не натрапените и некадърните парвенюта.

швш&ь*ч

А

електро-техникъ въ Варна
съобщава, че премести бюрото си въ единъ отъ
.•• етажите на хотелъ „Лондонъ".
За улеснение на г. г. влиентит-Ь си поставилъ
о предъ входните врата на хотелъ «Лондонъ" котия за писма, въ която всЬки клиента може да
оставя своята писменна бележка и самъ г. Кириловъ по нея ще се отзовава и поставя въ ослуга
Дий
на клиента.

%2&
въ

МАГАЗИНА
на

Триандафилъ Теодосиу
БУРГАСЪ
со продаватъ всичките произведения отъ фабриката па

Авр. М. Чалйовски — Бургасъ
като: Халва бвпа и шоколадена, бисквити,
слжнчогледово масло, сусамъ бълъ и др.
САЩО и голът депозита на всички
колониални стоки на едроПристигнаха: Руски хайверъ-тарама и шарановъ хайверъ-далакъ, очаква въ скоро
врвме Бандрамалийска солена риба
сомъ и шаранъ.
За знание отъ г-да клиеититъ ми.

До сега цовечето биха натрапници, егоисти и подли парвенюта. Презрете тоя родъ
натрапени избранници. Дайте изразъ на своя патриотизмъ и пять на иокренната колективна
душа, на епнотеноота и на солидарности да каже своята дума — да изпратите въ камарата
само добри избранници. Отъ това ще опечелятъ само съсловията ви, а най-много народа ни.

Търговци, индустрия лци, занаятчии,
Изборътъ ви отъ добри избранница, отъ честни, просветени и способни лица да ви
предстлвдяватъ въ камарата ще ви даде възможность да се оправите оъ миналото, което
донеое само беди, само пакости п злина за търговията и промишленноотта въ районътъ ни,
а най-много за гр. Варна; ще се оправите съ оса дателното бездействие и апатията къмъ
общите ви и оъсловните ви интереси отъ досегашните ваши избранници, забравили длъж
ностите си, захласнали ое въ неокопосно вървене мижешката подиръ инспирациите на чер
вени и виненочервени вдъхновители и тлаенаш кораба на търговците, индустриалците и
занаятчиите въ опасна, въ страшно оиаона безиоходность. Въ това справване, вие ще
требва да поискате да ви се дадатъ обяснения отъ отговорните лица: кой беше причината
и коя бешо нуждата да се довежда да свие гнездо въ камарата бившия секретарь Д. Влаховъ, за когото ое знаеше Г а) че е дезертьоръ отъ българската войска, бидейки войникъ въ
Княжево; б) чо е подставеиъ агентъ на болшевизма отъ Парвуса и Раковски, оъ които въ
Цариградъ години наредъ оъжителотвува въ една квартира; в) че като кумъ на Раковски,
непрекъснато беше въ кореспонденция съ него, за което въ ослуга му беха знийните и
незнайни агенти на болшевиките въ режима на Стамболийски; г) че, бидейки коноулъ на
нашето царство въ Одеса, при първото появяване на болшевиките въ тоя градъ, смъкна
българското знаме и на местото му ивдигна червено болшевишко знаме; д) че ката пред
ставитель на българската власть въ Одеса преследваше и предаваше на болшевишките власти
всички ония български поданници* които не споделяха на болшевизма; е) че благодарение
на близкоота и връзките му съ Раковски, бе ивбранъ и извиканъ ,отъ Стамболийски въ
Генуа, на което бюрото не се възпротиви, напротивъ, сметна' това за честь и заслуга на
камарата; ж) че безъ да държи сметка за службата и положението, което заемаше като сек
ретарь на одна боржуазна търговска камара, явяваше ое въ публични места и въ митинги
съ публични проповеди и речи да наеърдчава пропагандата на болшевизма и да провокира
гражданството, чийто платенъ служащъ беше; в) че си устройваше воекакви нуждни и ненуждни скжпи командировки и безцеремонно разпеляваше камарнате пари; в) че иравеше
заеми за сметка на Варненската търговока камара отъ другите камари, безъ да има разре
шение отъ некого ; к) че е иотеглилъ отъ камарната 'каса пари ва разни анкети (Габрово),
но безъ да представя никакви анкети, отнесе сумите; л) чо никога и за нищо не е рабо
тать да се въздигне камарата; напротивъ, оъ бездействието си или оъ паоивпото си дей
ствуване, спомогна камарата да отпадне, да губи проотижъ и да не е въ оъотояипе въ нещо
поне да помогне на търговията и промишленноотьта.

Търговци, индустриялЦи, занаятчии,
Когато вашите нови, честни, безпристрастни и прооветоаи ашбрашшци разтърсят
не само порочната дойность на Влахова, подкопаваща

Рфадоаша е 9ушаша на тъдаовира. * «»» ™ ****«*, ^ намерял
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Северната часть на Балтии, разрешения и легитимационвд
карта се определя на 500 лева;
ското море е вамръвнала.
4) ЧЛ. 10 ал.. II да се ивмевд
. —о—
.,
Палестина иолучи отъ евреи въ следнята смисълъ: „Камарате отъ Ню-Иоркъ единъ даръ та издава ежегодно ново раарешително и легитимационна каротъ 3 милиона долара.
та на амбулантните търговци."
—о—
Сърбия ще отсече 200 милио
б) Чл. 12 ал. II сеивмепя
на динара дребни метални па така : „Притежателя имъ е длъри: по 60 пара 25 мил., по 1 жеиъ да ги носи* винаги .съ
дин. 75 милиона, по 2 динара себе си и да ги показва при
50 мил. Омеса на метала ще е поискване на всички органи на
25% чистъ никелъ и 7б°/о чистъ Търговско Индустриалните Ка
бакъръ.
мари, общински, административни и полицейски власти, както
—о—
Америнанското правителство и на лица, съ които, търгува".
реши и нареди ва онищожава6) Чл. 13 точка 14 се премахва.
нето 28 военни параходи, заЛитературни и художественщото ивпълниха мисията си, ни издания: като книги, пьсви
която е предвидена отъ Вашинг : ; и календари, картини, статуйкв
тонската конвенция.
' неможатъ да бждатъ забранени
за амбулантната търговия, за
"—о—
Единъ тренъ отъ тесноколей- щото старите книги се продаката между Битоля—Градско шатъ само вмбуяантно, равии
бливо до Прилепъ е билъ ватру- книжки съ песни се ^продават*
панъ съ сггЬгъ, При големи отъ странствующин*твшанаиръ
усилия следъ 12 часа отринване яа панаиръ.чотъ сборв.иа сборъ
на снега отъ двете страни е певци и особенно селското на
селение е свикнало да купува
спасенъ трепа.
книжки съ- песни*-тъкмо от*
такива певци; разповтраненйето
на картини и статуйки амбулантно не представлява някак
ва онастнооть за добрите нрйви,
защото стоката на амбудантния
Обикновепното Събрание на търговецъ е- изложена на •- поРусенската Търговско-Йндуст- кавъ ва всеки минувач* и кон
риална Камара въ заседанието трола тукъ е несравнено по-леси на 12 ноемвриш 1924 год\ сенъ отколкото»въ. ^книжарни/г
следъ като разгледа законопроек ците.
та ва Амбулантната търговия,
7) Точка 15 отъ чл. 13, кой'
ивпратенъ въ Камарата ва мне то става сега точка 14 се прение о т ъ Министерството на редактира така :„Предмети, кар
Редакцията на „Търговсно-Промишленна Защита".
Търговията, Промишленостъта тини и книги противъ добрита
и Труда, реши да помоли Ми нрави".
'•"••'••"'
нистерството да направи след
8) Чл, 18 ал. поелвдня се ивните изменения и допълнения меня въ следния смисълъ: «Ми
въ ежщия законопроекта:
нистра на Търговията, Промиш
1) Къмъ чл. 3 да се прибави леностъта и Труда,- може да от
нова точка съ следното съдър мени забраната на горните Й,
жание: „Гостилничарите, вклю да вабрани амбулантната тър
чая и тия. които продавать въ говия и на - другд щртнкулй, W
заведенията** си спиртни питие целата страна 'или за отделни
Отъ 27 ноември т. г. новооткрития ни клонъ въ Пловдивъ п%на да из
та, кафеджиите и млекарите по камарни райоии по.искането йа
вършва .всички банкови- операции.:- -да ф и н а н с и р а п р и и з н о с н и у с л о в и я
равните годишни и полугодиш- ; Търговско- Ин,%c'fpиaлнит'Jk^KA•,,
панаири и сборове".
м а р и " ; .'•';.;••
'••••..".•''",';';:.;
търговски и промиишенйи предприятия; да открива текущи
Г
Необходимостьта
отъ
прибав
;
1
Въ
това
чл..
Ш; ~ож йвброеии
смЪтки; да извършва преводи; да сконтира търговски портфейлът
ката на една такава нове али -артикулите, съ които ее забраня
да о т п у щ а а в а н с и срещу ценни кпижа, полици и стоки; да купува и п р о 
нея е очевидна. Равличпите па-, ва амбулантната търговия. Bs>
дава ценни книжа; да дава гаранции; да инкасира полици, д о 
наири и сборове у насъ, които законопроекта се предвияеда, 46
кументи и купони; да приема парични влогове: срочни, безсрочни и
се посещаватъ отъ много при г... Министра '• на Търгопият|,
шелци отъ далечни градове и Иромишленостьта и Труда, може
на текуща сметка; да издава спестовни книжки; да издава кредит
села се уреждатъ често пж.ти да забрани амбулантната тър
ни писма срещу странство и за България; да п р и е м а н а х р а н е н и е ценна отдалечени отъ населеният* говия й съ други артикули не[и.книжа; да п р и е м а в л о г о в е и да и з в ъ р ш в а всЬкакъвъ видъ други
центръ местность и дошлите упоменати въ закона. При при
)анкови операции.
fe
, ;
тамъ посетители не биха Имали лагането на закона, обаче, може
въвможность да се снабдятъ съ да се укаже вабраната на не
КРЕДИТНА БАНКА
обедъ и закуска и отпочинатъ, кой упоменати вече въ закона
Пловдивски клонъ,
ако нема на самото место та артикули за неуместна и вред
кива гостилници, каФецета ж на и ето защо: камарата ни иска
млекарници.
щото г.. Министра да има пра
Точка „б" отъ ежтйя чл. 3 во да отменява вабраната' «а
да се ивмени, както следва: „Пъ некой артикули по исканетона
туващите .-, търговски агенти, Търговско Индустриалните Ка
местни и чуждестранни, кога мари.
то т е не ыосятъ съ себе си
9) Чл. 14 ал. последна се ивстока за проданъ, а само мостри". маня въ.следйия смисъль: „Иа
Конференцията на Бюрата на редовните търговци се раввеТърговско Индустриалните Ка шава поставянето на сергии^и
мари, състояла се въ месецъ дродажба въ бараки и други
октомврий т. г. въ СОФИЯ е ив- помещения само по панаирйт**.
' Г А О Ъ
казала мнение да се считат*
Въ ваконопроеата «vrtpoieapa*
В "У
и продавачите на веленчукъ и на тенденцията да се заиавят*
плодове (чл. 3 точка г) ва ам- наварите, панаирите и сборо
булантни търговци. Камарата вете ва амбулантните търтЛвЦй.
ни не е съгласна съ това мне Всекиму е ианестно, обаче, че
ние на конференцията, тъй ка на големите панаири, к а т Ь
то при сегашната крива въ пре • „Джумайекия" напримеръ,си«*
храната не требва да се пра- насятъ стока и големи търгов
вятъ никакви спънки на велен- ски кжщи и т е "сл гтеШЩ
чукопродавачите, за да може които лшдържатъ тови панаир*.
по-вече стока да ивлезе на па- •Аво-се вабрани на редовиитА
ПОЯСНИТ* работници обявиха причиниха големи щети. Го- варъ и се регулират* цените, търговци и на занаятчиите да
генерална стачка въ текстил лемъ брой моряци се издавиха, и независимо отъ това, дали я продаватъ но панаирите, гЬЩ
много рибарски!кораби още не продава о с е д н а л ъ търговецъ, последните ще загубить CBOetO
Мнждусъюзиишната конФерен-, ната индустрия.
сё внаятъ що ек станали.
ция по Финансовите въпроси,
проивводитель или частно лице. значение и ще се обърнат* Щ
както авятъ отъ Парижъ, се е
—о—.
Продавачите на плодова «ъ обикновешш даа»арй> ,
Постигнато е споразумение
отложила ва януари ш'Ьсецъ.
около заема между Германски
Английсното правителство по кошници по улиците с* дребни •^ Ето ващо камарата, .ци^йви*
•—о—
те желевпични компании и Аме лучи 1 мйлионъ лири стерлин съществувания, които иввърш- да се, разреши й на peXollife1^
МитницитЪ въ Александрия. риканските банкери. Герман ги ва поддържане реда въ Ир ватъ та»и търговия сезонно и търговци да продаватъ "0 " ^
често ПАТИ случайно и не тре<5» наирите, но не и на седмични^
\
(Египетъ), които 6ixa окупира ските желевници щё получатъ ландия!
ва да се третират* като амбу- павари,
ни отъ англичаните въ момен ваемъ единъ мйлионъ и поло
•
• _0__ •
тите на конфликта еж, евакуи вина долара. Заема ще се из- Въ Атлантическия онеанъ бес- лантни търговци.
10) Чл..1б ал. II се ивмеий,!
плати на 1 януари 1926 г.
рани.
нуваше съвсем* силна буря.
2) Къмъ чл. 6 да се прибави: яЫоотавянёто; на сергии *ri я»*
—о—
-—о—
Единъ параход* потж,на в ъ
„Забелеоюка II. Па редовнитА латки, /барака и други подобия
Лоидъ Жоржъ е обявенъ аа
Има изгледъ Зайпалъ да бжде пристанището на Иортландъ. търговци се издава разрешение се допуща само отъ амбулаи**
шевъ на либералната депутат ваместенъ като председатель на Отъ екипая(а му се спасиха за амбулантна търговия по па ни и редовни търговци й в**
ска група въ парламента,. а австр. република отъ г. Хейфу. само двама моряка.
наирите и легитимационна кар наят чий" иритеясаващи наддежйр
Асквитъ остава ШЙФЪ на либе Всички партии ся. почти съглас
та срещу представяне само на разрешение аалмбулЪнтиа тър»
ралната партия.
ни на това.
Въ БрюкСвЛЪ е открита на 6 общинско удостоверение, че еж, говия".
—о—
декември ивложба (международ оседнали търговци".
; I I ) Въ края -ЙА! чл;'1в*се
Вь Средна Ааия се почуяствуВъ брвтонштв п о б р е ж й я на) на автомобили, Ще трае
3) Максималните равмери на прибавя следнята уговорка: иЦ*
в.а твърде голймъ земетръсъ. имаше страшни бури, които до 15 о&щи, •
предвидената въ чл. 9 такса ва случай, че въ еелото илитрД*
здравината на камарата и уронваща престижа й като инотитутъ съсредоточаващъ въ себе
си почтеното паэителство на икономическите и стопанските интереси на е'динъ районъ отъ
3—4 округа. Напротивъ, т/Ь ще нам-Ьрятъ и много друга подозрителни и заслужваща про
верка факти, факти, за които непраздно почтения индуотриялецъ, търновокия членъ отъ
досегашната търговска камара, г. архитектъ Коваровъ изхаби думи и енергия • да ги предот
врати. Те заоегагь бюджета; те засегатъ преко вашата киоия и требва да се уяснять —
по не да се омотоляватъ, както до сега ое вършеше.
Освенъ това вашите нови избраници ще требва да ревизиратъ неколко решения
отъ 1922 и 1923 години, взети отъ редовните сесии презъ сжщитй години., Ревизията ще
установи колко недобросъвестно е ваблуждавана сесията отъ Влахова и некой заинтересовани
професори да се взимать тия решения.
Най-важното, предъ васъ ще се откриятъ фактите, че Влаховъ изтръгна отъ сесията
едно решение, което го оневинява за неговото пасивно съдействуване на аферите на между
народните апаши Пеензи-шезъ' и Мевиянъ да получать своето развитие до тамъ, че да се
опозори пияцата на гр. Варна и да се подбие много тежко нейния кредитъ. v
Претърсването на делата на камарата ще ви откриятъ а много други факти, като
тоя: че още единъ комуниотъ се подържа отъ бюджета за единъ съвършено неоериоаенъ
трудъ въ странство, само по влиянието, което на времето си е уоражншъ Влаховъ да на
стани другаря си на работа; че единъ профеооръ, който оъ саморжчно писмо е иекалъ едва
тенекия мась отъ единъ абитуриента за ослуга по служба още се търпи на служба; че въ
търговокото училище станаха парични злоупотребления, до въпреки това на ,влоупотребигеля
му се издаде отъ едно учебно заведение на* камарата свидетелство за честность да получи
държавна служба въ стопанството „Генишъ-ада"; че веотникътъ на камарата е въ дефи
цити почти всека година и пр. и пр.
Прочее, поотелете си добре, добре да легнете, т. е. приогжпете къмъ изборните урни
оъ пълно съзнание на своя високъ общеотвенъ и умно проявенъ съоловенъ дъдгъ, подайте
паса ой само за честни, способни и просветени лица, като изискате отъ тгЬхъ съ охщо та
кова съзнание, честь и преданность къмъ вашите ска ай интереси да се предадътъ само
на плодотворна работа въ камарата — да пречистятъ най-първо всичко, що е гнило въ нея;
да поиокатъ сметка отъ виновниците за обскурантизма и ретроградството въ нея; да възбудятъ углавни преследвания срещу виновниците въ расточителотвото на средствата на ка
марата и за заклеймяването на всички ония, които работиха въ вреда на търговския и сто
панския прогреоъ въобще въ района.
4
Още нещо: презрете и позорно изгонете всички грешници отъ стария 5 режимъ, които
накъ ви обикалятъ и се стараятъ още еднъжъ да ви се натрапятъ. Презрете ги й изгонете ги!

ПАРАХОДНИ АГЕНЦИИ О. 0. JL
Редовни товарно-параходни съобщения между
България и Янверсъ, Ротердамъ, Хамбург^,
БалтийскитЪ пристанища и Лондонъ.

Къси съобщения.

Резолюция «о законопроекта за
п

БройчвТТ

Търговско Промишлена Защита

Страници В.

«АЛ 610 'ванаятчияха-работа неЗа доброто бжджще на Плов- спомена ва бливкигЬ вървеки на
s/s „Louis Fraissinet" на 11/12 нето въ тенденцията ва вахар„ществува' съответно вапаят- дивска Банка, главно ва добри- Кредитна Банка съ Банка Дит.
м„ ще натовари 1С00 тона ните цеви. Въ Триестъ ситна
чййвво сдружение, тогава про тЬ ослугн, които има да до ско1 то РевелшаФТЪ и ва гол-Ьзърнени храни.
та вахарь се нотира по 19-10
в е д я предотавя удостоверение принесе тя на търговския и митЬ ослуги, които първата е
s/s „Felia Fraissinet" на 13 де англ, лири. Това означава, че'
„дадена отъ ;0 6 щ и н е-.ката •стопанския кредитъ въ Плов принесла на България.
кември, ще равтовари 150 тона въ странство още спадането на
дивъ и района му две мнения
Последваха ФОтограФИческигЪ колониялнй стоки.
цените не е достигнало до раз
12) Чл. 23 — размера на гло •н*ма-и, поради в4рата която снимки на прислдствоющигв на
s/s „Ceres" на 14 декември съ мерите, които се очакваха следъ
бата ва нарушение да бжде отъ вдъхватъ" съставителите й и тържеството и сбогуването съ
197 тона стоки.
спадането у насъ. Въ странст
^.,до"5;000~лева.
ржководителите й, никога не- най-сърдечна равдЪла на го- •
во това положение се влияе отъ
13) Да се впише въ ваконо- ще има: тя ще принесе голЪми стит-Ь.
очакваните известия ва продук
цроекта иовъ чл, ;24): „Всички П0Л8Н и ще пожене добри успехи.
'*
цията
въ Куба. Отъ нея ще
такси, глоби и други постжпле*., *
зависи да се вадъря;атъ и повя
по
настоящия
законъ
се
вй
Впечатленията, които, вевки
Варна, 10 декември 1924 год.
дигнатъ цените или, подобно
„инаватъ на приходъ по бюд
можа да ианесе от,ъ това кул
у насъ, да идатъ на-долу. Пър
Седмиченъ
пр%гледъ.
жета на съответната Търговско
турно тържество бе, че Кредит
вите пристигнали н е в е с т и н ,
Уяцустриална Камара, която ги
на Вайка се посреща въ Плов
За състоянието на борсата въ обаче, говорятъ ва твърде доб
въ
Пловдивъ.
употребява ва подобрение на
дивъ съ отворени обятия отъ последната половина на седми рите ивгледи въ захарната ре
професионалното . образование".
На 27 ноември, деньтъ на икономическите съсловия и че цата требва да се каже, че мно колта и въ Куба. Положението
14) Предвидениятъ въ чл. 24, победите, стана търясественното почвата ва нейната плодотвор го слабо аървя — продажби ре-> ще бж,де ясно въ течението още
който става 26, срокъ ва вли откриване клона на Кредитна на дейность тукъ е по-отдавна довни и големи не с т д н а х а на настоящия месецъ и съ товя
ване на вакона въ сила да бжде Банка въ Пловдивъ.
обработена — тукъ иде тя само вследствие на спадането на це наедно и пияците ще се упраПоканени бЪха и присъст да сЬе и да жене. Но нейната ните на кукуруза и на боба. вятъ. Въ италиянската пияца
увеличенъ отъ два на три месе
ца, ва, да се даде въвможиость на вуваха на това тържественно плодотворна дейность с т а в а Дори нревъ дните 4 и 5 декем напоследъкъ се появи герман
„нбулаитниге търговци да се откриване и осветяване много толкова по-сигурна и отъ тоя ври въ борсата не състояха ни ска вахарь, която бие чехеката
снабдятъ. съ предвиденит Ь въ бройни банкери, търговци, про Фактъ: че ръководството й, по какви продажби и борсовъ бго- и унгарската.
аакона документи и ва да мо мишленици — отъ цвета на тия верено на директорите на кло бетинъ не се ивдаде. Но и шУ насъ вахарта продължава
тать ои-Ьви отъ гЬхъ, които съсловия — общественици, пред на г. г. Брауеръ и Станевъ из общо единъ страхъ владее по- да се продава съ левъ и полоспоредъ вакона немогатъ да ставители отъ търговско-инду- питани банковд р а б о т н и ц и , средъ търговците, които се на впнъ-два по-долу отъ напрега/идатъ амбулантни . търговци стриялиата камара, отъ " маст преди всичко и съ лични връв- мериха бъ достатъчни количест ните цени.
ната общпна и отъ местния ски поради по-раншните служ ва вакупени бобища и кукурувъ
дяликвидиратъ.
печатъ. Удостоенъ бе да бжде би на едина отъ техъ въ Плов и отъ внезапното спадане на
Кафето.
поканенъ и нашия редакторъ, дивъ, веднага поставя редовна цените изгубиха доста много.
У насъ цените непрекъснато
който случайно тоя день пре та и у с п е ш н а т а с л у я « б а Освенъ това и влажните сто
биваваше въ Пловдивъ.
въ,. к о н т а к т / ь с ъ к л и е н  ки-, конто не беха изнесени на отиватъ нагоре, особено превъ
се вапариха, повредиха ивтеклата седмица т'Ь играха
По общия обичай и по бъл телата на к л о н а . Голема- време
:
въ Пловдивъ.
гарската традиция клона се от та банкова опитность на г. Бра се и търговците претърпеха иввънредно много по причина,
че въ чуясдите търясища кафе
1
Неотдавна съобщихме, че въ кри и освети съ водосветъ ив- уеръ и големото повианство на эагуби.
то
се изложи на много проме
•
г.
Станева
съ
клиентителата
еж.
вършенъ
отъ
едииъ
отъ
проПрезъ изтеклата седмица стана
Пловдивъ се основа и откри
ни.
Въ началото на седмицата
два
елемента,
които
се
вваимно
ха продажби:
нова байка подъ името „ Плов топреввитерите и отъ единъ
кампанията
почна съ гол4мо
допълнятъ
и
съ
голема
полва
ва
свещешшкъ,
които
въвгласиха
На 1 декември 4 вагона ку
дивска Банка" Акционерно Дру
спадане
на
каФвто
въ странст
делото
имъ
веднага
ще
се
ивкурувъ по 450 до 482-50 лева
жество съ капитадъ 3.милиона начинанието и укрепиха с ъ
во
—
продаде
се
101/9
шилин
полвуватъ.
кръста
и
съ
светата
вода
успе100 кгр. и 1 вагонъ бобъ по
дева напълно внесенъ.
га,
следъ
което
скочи
на
106
* 720 лева съ примесъ 11°/о и Зарегистрирана при Пловдив хътъ на предприятието.
шилинга
до
края
на
седмицата.
900 лева съ примесъ 7V2°/o.
ския окр; сждъ на 2.4 юли т. г.
• Следъ довършването на водо
За боба и ва кукурува по-слабо. Вижда се съ тоя артикулъ ставодъ Л* 1220, тая банка откри света едина .отъ директорите
Въ СЖ.ЩИЯ день, продажби следъ - ватъ големи спекулацци, които
ФункцпитЬ си въ началото на на откривания клонъ, именно
Стойность %а 100 нгр.
обедъ 15 вагона кукурувъ по идатъ отъ Америка.
септември и въ късия периодъ г. Н. Станевъ, държа речь съ
У насъ седмицата мина бевъ
435 до 490 ,100 , кгр. споредъ
тъ 2—3 месечното си Функ ответна: на случая, която проЧШЦГО
ориентация. Търговците се въввлажиостьта
и
смеса
и
1
ва
циониране- успя да ваеме едно ' ивведе силно впечатление у слу- Пшеница дол. ^44 = лв; 744-01
държаха отъ сделки. Но и до
съответно м^ето в ъ - редовете шателит-Ь. Той разви теорията Кукурузъ „ " | 0 6 = „ 54810 гонъ бобъ съ 6% смесъ по статъчни количества н е еж
855
лева
100
кгр.
на първостепенните Финансови за вначението на банките върху
На 2 декември 1 вагонъ ФИЙ доставени.
••• АНВЕРСЪ
Фактори вср'Ьдъ пловдивската високия стопански развой на всЬтърговска пияца, благодарение ка страна и ва несъмнения про- Пшеница хол. фиор|14'10= л. 785-61 по 480 лева 100 кгр., 1 вагонъ
Ориза.
.тегло 73
иа нейните сол,идни,връаски съ.... грееъ въ търговията и промиш600-88 зимница. относително
в
7"и прингВоъ /з°/6) по 935' лева
Българския оривъ въ Плов
столичния Фиианоовъ-снятъ и лениостьта тамъ, кйдето' т-Ь бораБРАТИСЛАВА
100 кгр.,.1 вагонъ бобъ съ 12V" дивъ доста много поскжппа —
на обилния кредитъ, съ който вятъ съ капиталит-Ь, събирани
въ всЬко BpiiMd моясе да равпо- пара цо пара отъ народнигв спес Пшеница ч. кр. 2 0 б = л в . 852-26 " примесъ ,jio 726 лева 100 кгр. предлага се срещу 24 лева по130 ==
== „ 648-10 и 11 вагона кукурувъ по 410 доброто и 23 лева по-долното
лдга предъ най-крутште и най- тявания и пласирани за нуждит'Ь Кукурувъ „ и„ 130
до' 495 лева 1,00 кгр, За куку качество. Въ Триестъ превъ
на
производството
и
ва
утиливисриите банки въ столицата.и
ВИЕНА.
руза по слабо
рането,на труда. Въ теоретивираизтеклата седмица варирате отъ
аъ странство.
не аначението на капитала, и Пшеница ав. кр. 4,150 " ;ЛВ. 836-36
Въ сАщия..д'еиь вънъ отъ бор 507-55—575 лева.
Пловдивска Банка е съвдаде- полвата отъ банкигЪ, г. Станевъ
„ 2,800= „ 632-50 сата'1.вцгенъ кукурувъ по 470 л.
Италиянска стока въ нашата
Иа съ непосредственното учас направи алюзия аа опитите на Кукурузъ „
100 кгр., 1 ваг. слънчогледово пвяца отърва да се продава по
СЪРБИЯ*
тие и съдействие на Фраико- една държава да докаже, че
семе по 850 лева, 100 кгр. и.1
Белгишка Банка ва България капитала е бевъ всвкакво вна- Пшеиица дин. 400 —лв. 812-00 вагонъ бобъ съ примесъ 71/2°/о, 19—20 лева кгр.
Струмишкия и к о ч а н е к и п
213-16
105 =
п Акционерното Застраховател чение и че банкигв еж вредни, Кукурувъ
оривъ се предлага по 7*10 ди
609-00 ' по 840 лева 100 кгр.
300=.
но Д-во „Орелъ" въ* СОФИЯ —•• во.тя,претърпя горчиви раво- Ечмикъ •
На 3 декември 10 вагона ку- нара Франко станцията въ Ма
812-00
400 =
които еж и непосредстаеанаха черования' въ тоя ей опитъ и Бобъ
~ курузъ, споредъ влажността, по кедония или станцията Нишъ.
връвка между нея й' големия й , пакъ се възвърна къмъ силата
ЗабвленШ. Сърбите отдаватъ 420 до"47.2-50 дева 100 кгр4
кредитъ въ странство. .Но..не-.< па капитала и къмъ съдейст
На 6 декември 17Уа вагона
поскАпваието на пшеницата имъ
Дървеното масло.
Цвясимо отъ това, ва нейната вието на банкигв. Така орато
наравно съ боба на обстоятел кукурувъ, по 400 до 475 лева
еОлидцость- - въ настоящия мо- ра начерта вадачигЬ, к о и т о
Цените на дървеното масло
ството, че български купувачи 100 кгр. Кукурува съ спадане
мептъ и вд доброто й по-ната- клона на Кредитна Банка, има
се явили и вакупвали сърбеки 10 лева, ва долнокачественните както у насъ, така и въ стран
ташао .бжджще. говорятъ и име да разрешава съ ония средства,
жита и македонски брашна мно и много влажните спадане 20 ство се дърясатъ на високо. У'
ната, стоящи начело на управ които ще пустне той въ обръ
лева ва 1Q0 кгр. За боба купу насъ масла липсватъ,••Ценит b
го усилено.
лението й:
щение въ пловдивското тър
вачите неохотно предлагаха 700 вариратъ мея«ду 62—66 л . Ио
ва реколта още 1гЬма.
г. СтеФанъ Обрейковъ, пред- жище да съдействува па цъвлева ва 100 кгр.
тежа
на
^търговията
и
индуст
^еедатель на; Пловдивската тър
На 8 декември — 14 вагона
Металите.
говска камара, гол'Ьмъ търго- рията и на стопанския прогресъ
кукурувъ, по 410—477:50 лева
на
Пловдивъ,
който
бърво
севецъ : волониялистъ въ Плов
100 кгр. и 1 вагонъ вимница,
Тенденцията на металите in.
Пристигнали въ пристанището
дивъ .и Бургасъ, е председатель фвввива," бързо расте и до неуз
отн. тегло 73 и примесъ х/г, по Лондонъ е твърда. Цогираното
ни
параходи:
наваемость
се
преустроява
„не
на управителния съветъ; г. Ан• 966 лв. 100. кгр.
на бакъра стандардъ е 683А,
s/ „Helena" на 6 декемпри и
гелъ Куфмджийски столиченъ съ години, а съ месеци", както
На 9 декември — 4 вагона електролита 68Vs, калая 2б(),
разтовари 43 тона равни стоки. бобъ, по 660—690 лева 100 кгр. оловото 403А англ. лири.
<5аикиеръ и членъ , делегатъ на ••' каза г.'Станевъ,
• s/s „Leopolis" на 6 декември и 9 вагона кукурузъ по 370 до
управителния съветъ на ФранВъ нашето.търясище вделкиРечьта на г. Станева бе го и разтовари 73 тона |манифак- 475 лева 100 кгр.
ко-Белгийока Банка при сжщата
тЬ
еж много слаби. Бакъра се
банка е подпредседатель; г. г. рещо повдравена отъ гостит'Ь. тура и колониялъ.
Понеже заснежената вж.треш- търси много слабо, главно, по
Следъ речьта гостигЬ 6-Ьха,
s/s „Prygla" на 2 декември съ нооть' вакри плетищата, на стан ради бевпаричието.
Личо "Ив. Личевъ, Аронъ Фридманъ, Андрей Ф. Ковачевъ, Ни- любевно покенени отъ първия 101M тона стоки,
циите твърде много се нама
/s „Sycamore" на 5 декемв лиха пристиганията, а такива
в:ола-.$[омчиловъ, Мкщиръ И6- иредегавитель на централата на
Яйцата.
много малко има и ва порта ни,
рахимъ, Александръ Кличиянъ, Кредитна Банка, г. Oskar Pallas, ри съ 121 тона стоки.
Въ нашето търяшще, вслед
вследствие на което много па
Жакъ Алсаитъ, първия голЪмъ Durecteur— Adjoint и отъ г. г. I- Оч'иватъ се да пристигнатъ:
раходи нематъ що датоварятъ. ствие падналия сне.-ъ, кой го
търговецъ и имотопритежатель директорит-Ь на клона Heinrich
щетно се отрави на пррдуктинs/s „Lagos" отъ Ротердпмъ
отъ|фирмата Ив. Личевъ & О-ве, Brauer и Н Станчевъ на малка
ностьта, я й ц а т а ваенлпнаха.
къмъ 14/15 т. м. съ 242 тона
Навлата.
втория директоръ на Франко- вакуска и на чаша вермутъ.
Продаватъ
се до 5 лева бройка.
равни
стоки,
Въ царящата топла вадушевБелгийека Банка ва България,
Въ Дунава е ж твърди. У Съвсемъ слаби еж дойовваннятя
s/s
„Щетинъ"
отъ
Хамбургъ
пость
и
при
пълни
бокали,
подтретия гол'вмъ търговецъ отъ
насъ, понеже нема товарене, отъ селата. Вследствие на, тона
«ирмата Ковачевъ & Табахъ, председателя на Пловдивската къмъ 16/17 т. м. съ 40 тона сл много неустановени.
и износа отслабна.
четвъртия; директоръ на Фран търговско-индустриялна камара стоки.
Отъ странство търсенето на
ко Белгийска Банка ва Бълга г. Димитровъ пи наздравица ва ' s/s „Troja" отъ Анверсъ къмъ
консервирана стока е големо.
лицата,
:
виновници
за
тая
Фи
25
т,
м,
съ
70
тона
стоки.
рия,* яетия ; а^мшшстраторъ на
8я преспа стока нема големо
s/s „Kenraore." отъ Ливерпулъ
«Фумаро** Белгийско Акционер- нансова и културна придобивка
интересоване. Очаква ее осилено
на
тържището
на
гр.
Пловдивъ
къмъ
18
т.
м.
съ
около
127
яо Дружество ва търговия съ
търсене на пресна стока да има
Варна,
10.
декември
1924
год.
'Ютюни, шестия Главенъ дирек- и иоЯ{ела добри успехи на тоя тона стоки.
къмъ половината на тоя месецъ,
новъ
клонъ
на
Кредитна
Банка.
s/s „Tyria" отъ'Сванси къмъ
Къмъ големото ватигаие въ при наблиясаването на правдииЯЮръ на Д-во „Орелъ" и седмия
пияцата прибави своя делъ и
Юл'Ьмъ търговецъ отъ Фирмата Въ с&щия смисълъ и съ сжщи- 22 т. м, съ 60 тона стоки.
s's „Каток" отъ Ливерпулъ зимата, коятО~ ватвори всеко ците. Въ Швейцария- цената е
Адроке & Алсаитъ, тия всички т% пожелания пи навдравица и
270—280 шв, Франка ва преспа
шднй и съ големи имена и со помощникъ кмета г. Дундаровъ. на 15 т. м. съ 76 тона стоки. двиясепИе въ провинцията.
стока, паритетъ Букеъ. На сжСъ
добри
думи
и
съ
особенно
s/s „Gorizia" на 11 декември
лидность 'личности съставля1цата бава ставатъ вделки и въ
добри пожелания сключи тър съ 30 тона стоки и ще натова
Захарта.
«атъ управителния й съветъ, а
Германия. • Варосана- стока се
жеството г, Атанасовъ, дирек- ри 100 тона бобъ и др.
Лившия директрр.ъ на клода «а pa на мЬстния клонъ на Бъл
Както у насъ, т а к а и в ъ плаща но 220 ши. Франка, а
"s/s
„Trenta"
"a
22
декември
Бълг. Банка въПловдивъ, г. II. гарска Търговска Банка, който
странство _чувствува се ослабва- консервирана вь хладилницит*
съ 8 тона стоки.
Раиковъ е нейнъ директоръ.

Варненска стокова борса

Wumaama Ы{ъ

Нови банки

Мореплаване

Пияцата.

Страница 4
съ 20 *р. повече. Въ Лондонъ
търсенето е тихо. Цената е 20
шилинга ва 120 бройки прЪсна
стока. Консервираната е 16 шилинга. Нашъ ивносъ н4зма. Съ
що продукцията и въ Росиа е
спряла.

Търговско Промишлена Защита
ЛвВЪТЪ НИ на 24, 25, 26, 27,
и 28.ноември т. г. въ Цюрихъ
се котираше по 3*77, 3'7б, 3"80,
3'80 и 3'75 шв. Франка ва 100 лв.
Въ Лондонъ при п а р и т е т ъ
20*225 — на 20 ноември 620 и
на 27 САЩИ 620 лева.

Отпущането на чужди валути,
ПтицитЪ.
отъ Б. Н. Банка на търговци
Живи птици не ее ивпращатъ, те ва ивплащане доставяните
ващото цените не конвениратъ. отъ странство стоки ще става
Въ Лондонъ вечъ пристигнаха само при случаите, когато пос
първитъ* транспорти, а нови се ледните (търговците) деклариготвятъ. МисиркигЬ (пуйкитЬ) ратъ своевременно направени
въ Лондонъ се продавать по те си въ странсво поржлки и
11—HVa пенса фунтъ, а ко определять, приблизително макошки 13—14 пенса. Въ Гер* каръ, времето, когато стоките
мания ваклани кокошки се про ще пристигнатъ въ местото на
давать по ГЗО—1*50 м а р к и ' назначението имъ.
германски Фунтъ. ПтицигЬ и
Резания ТЮТЮНЪ въ пакети,
въ нашето тържище се ПОСКАако има у некого такъвъ още,
пиха.
ще може да се продава само до
31 декември т. г, Следъ това,
у кокото се валови такъвъ тютюнъ ще б*де преследванъ.

ХРОНИКА.

говци ва.ивбиране и едно чет
върто ва подгласникъ. Това е
едно великодушие и благоволе
ние отъ болшинството — дреб
ните сдружени търговци^ къмъ
едрите техни колеги.
Ще се снабди съ електрическо
осветление градеца Попово. По
примера на гр. Провадия ва то
ва снабдяване се ваввема Поповската пупулярна банка. Мно
го ПАТИ имахме случай да ивтъкнемъ, че градеца Попово
расте и се развива много по
вече отъ другите градове око
ло Товлука* Враната и Белия
Ломъ — той надмина по колтуренъ раввой Равградъ, Е. Джумая и О. Паваръ и съперничи
на Горна-Ореховица въ много
отношения. Будното и предпри
емчиво поповско гражданство
ивполвува всички добри и по
лезни средства ва нуждите на
жителите си и за въвдигането
на градеца си.

Брой 677

сътъ въ законопроекта ва тю шенствувание" на тютюневата
тюна. Слщата камара, по прин- култура у насъ. Тя ивкавва поципъ, по общите положения на ' желания узаконяването на про
тоя ваковопроектъ се е проив- екта да стане по скоро, като се
несала, че той е добръ и дей иматъ предвидь и поправките
ствително отговаря на нужди които тя посочва да се наппя.'
те ва „подобрение" и „усъвър- вятъ.

Явна благодарность.
Подписания Никола Мутафовъ отъ гр. Варна отправямъ настоящата публична благодарность къмъ познатото

общо осигурително д-во „Асикурациони Дженерал и " , централа София и представителство Варна, при кое
то бъхь застраховалъ кьошка и мебелите въ лозето си, по
неже безъ всвкакви успорвания и отлагания, то, ощо на вто
рия день отъ пожара, който на 4ноеиври т. г. онищожи
кьошкътъ ми въ'лозята „Руни" край Варна (съ всички
находящи се въ него мобели) се яви на местото на по
жара чрезъ представителя си г. Преславски, констатира
всичките загуби, които претъривхъ и безъ всъка забава
главното представителство разпореди, за обезвреждението
ми. Сумата за пълното обезвреждение, сжщо тъй. въ найбързъ срокъ ми се изплати до стотинка.
- '
Ползувамъ се отъ случая да препор&чамъ това дру.
жестко на всички български граждани като колантнр и
като такова, което заслужава всеобщо доверие и пред
почитание предъ другигв въ царството.
Варна, 1 декември 1924 г.
. ....•

Цаню Налендшиевъ е ивтлшанИзбора ва членове на тър
чилъ въ единъ отъ Мюнхенски говската камара, който ше ста
те вестници статия никаква не на 14 того, ще почне въ 8
си 8а стопанското положение- часа и ще трае непрекъснато
на България. Всеки, който я до 18 (6 ч,) часа вечерта.
прочете ще -се убеди колко ав
Задължително е ва работодате
тора е остарялъ ва времето и
лите
снабдяването съ предписаколко - далечъ е оотаналъ отъ
шп-е
отъ вакона книжа •—прасъвременната наука — к о л к о
Съ почетъ: Н. тутафовъ.
не му приляга даже да компи вилникъ, ревйвионна книга и
.ведомости
ва
ваплатите
на
ра
лира и маскира невежеството
си, както правеше другаря му ботниците, които СА свързани
въ тройката Влаховъ, майсто съ службата ва обшественни
ра да ивполвува чувдите трудо застраховки. Срока ва снабдя
ве и да ги опаричва ва себе си. ването е до 20 този месецъ.
Работодатели, които не СА снаб
Солунския нашъ генераленъ дени и не водятъ тия книги
АГЕНТИ НА ПАРАХОДИ
консулъ, когото сърбските вест ще блдатъ глобявани. . •
ници, а и некой наши, смет
Редовни 15 дневни съобщения отъ Анверсъ,
Много справедливо, мислимъ,
наха ва ивпъденъ и недопусоргана
на
Българския
Търговски
Ротердамъ, Хамбургъ на право за Вургасъ,
натъ да ивпълнява длъжността
съюзъ
„Търг.
Пром.
Гласъ"
не
Варна и обратно.
си, благополучно се отвовава
съ редовни рапорти, следейки годува противъ некой работя,
Приета стоки з а горнитЪ пристанища.
живота и раввитието на гръц вършени на бърза рАка и въ
ката търговия. Въ обстоенъ тъмното отъ органите на пра
рапортъ напоследъкъ той дава вителството, а въ некой случаи
сведения ва раввитието и рас и отъ самото j правителство. , А
тежа на гръцкия търговски тия работи васувгатъ търговци
ФЛОТЪ и иска да се заработи и те и тъчсъ учреждать. Единъ
у насъ ва въвдаването по-силенъ отъ случаите е този, дето въ
Централното упралвление на търговски ФЛОТЪ по Дунава външното министерство се е
Българ. Търгов. Съюаъ съ ок- и Черно-море, като намира, че работило ва една търговска спо
ржжно подъ № 139 отъ 26 ноем въ това е валога на доброто годба съ Полша, ва която не е
Попово.
ври обрж.ща вниманието на стопанско бжджще на страната. ивслушано никакво търговско
Капиталъ, напълно внесенъ, 2.000.000 лева.
всички търговци въ столицата Да, въ това е твърдимъ и ние, мнение, нитое:вачетенъ да бжде
и въ царството върху особен но какъвъ примеръ отъ насърд осведоменъ търговския съювъ.
но го¥Вмата важность на ив- чение даде сега сжществующе- Старите чиаовници знаятъ ста
борит4з ва търговските камари то д-во — дето работи и печели ри ПАтища. 1П,е рече обновата
по. отношение на търговците ва тантиеми само ва 3-4-ма ли? на реда требва да почне отъ
Купува всякакви количества маслодайни* семена.
обновата на чиновниците, кои
и апелира да се добегватъ всич
Продава доброкачествения рафинирани
то ще внаятъ ^да вачитатъ мяки недоразумения и сепаратиМинистерството
на
финансинтЪ
слжнчогледови м а с л а , '
родната
воля
и
да
се
вслушватъ
вми. Toii кани търговците да
кандидатиратъ и ивберътъ лица се е добрало до положителни въ действителните н а р о д н и
Адресъ ва телеграми: „Индустрия" — Попово.
|,j
съ теоретична и практична под с в е д е н и я , че контробандисти интереси.
ежедневно
внасятъ
отъ
Турция
готовка ва тия високи и морал
Ностадинъ се еткавва отъ ивно отговорни мандати, къмъ цигарени книжки въ вамена
които качества да се присъеди- на български проивведения, ка избора ва търговската камара.
няватъ още и тия на честни и то гайтаиъ, кашкавалъ, спиртъ Види се, ванавени СА у него из
полвуващи се съ добро име лич и др, ва да прасятъ скритомъ вестни скруполи, ако постАпкатърговия. По поводъ на това та му не е проява на малоду
ности.
подканя акцивнйте управления шие. Добре, ама Петко не се
Въ нонференцията съ предста да б&датъ бдителни и строги откавва — кавва той: или авъ,
вителите на търговските кама въ преследването на контрабан или никой другъ. Тави е една
ри на 29 ноември министра на дистите.
черта, която е- вапавена още саПроизводство на захарни изделия: '
търговията, промишленоста и
мо
въ
еленските
чорбаджии.
По избора на търговската ка
ПОКУМЪ, БОНБОНИ, ХАПВА, КАРАМЕЛИ
трудя г. Д. Христовъ се е ив- мара секциите с& на две места: Ще понесътъ гли избирателите
кавалъ въ полва на подновява ванаятчиите ще гласуватъ въ това налагане ?
и всвкакви други.
/г
нето и продължението срока на секцията, коато ще б&де въ
П р о д а ж б а на е д р о и д р е б н о .
Въ едно прецизно наложение
вакона ва насърдчение местна училището „Царь Борись, а иаотъ
мотиви,
Русенската
търговЛ
о
к
у
м
а , като епециалитетъ на работилницата ни,
та индустрия при некой видо дустриялците и търговците —
изменения на наредбите му, въ секциите въ училището „Св. ско-индустриялна к а м а р а въ
превъзходствува сирския и цариградския прочути
следъ като бжде и в с л у ш а н ъ Климента.". За всека секция ще обикновенното^събрание на
локуми,
и въ България е безъ конкуренция.
Г
местните й членове, състояло
анкетния докладъ на Бълг. Ин- има по отделна урна.
на
12
ноември
т.
г.
изказала
дустрйял. Съювъ.
\
мнението си относно некой поп
Търговсната кандидатка листа равки, които требва да се внеЕдинъ сърбсни вестникъ влоПечатница Добри Тодоровъ — Варна
радно пише: „Гърция откава ва търговската камара е перагостоприемство на българския ботена отъ сдруженията на деконсулъ въ Солунъ, поради тайлистите съ следните канди
убийствата на гръцки граждани дати: Бончо Абаджиевъ манивъ България. Ивглежда, че и Фактуристъ, Фоти Георгиевъ
сАдбата на българския посла- бакалинъ, Мерджановъ питиеi
улица „Царъ Вориоъ", № 7.
никъ въ Атина е с&що такава". продавецъ, Ив. Годжовъ Фурнаджия (мислимъ по право той
Въ края на ноември на сърб- е ванаятчия и требва да иде
ския паваръ се явили много въ ванаятчийската листа и да
ИвлЬзе самоволно отъ магазина ни и отъ съдружието пи брать ни С т о и п ъ Б.
български търговци ва вакуп- се заменять единъ другъ съ
И в а н о в ъ . Той отвори съвършенно новъ магазинъ на ул. „Драгомапъ", а ние 'опивах
вание жито. Направеното ва- Перикли Георгиевъ, който е
ме и продължаваме ожщата търговия въ досегашния магазинъ, ул. яЦаръ ВбриоБ?; Й-7.
купване е предиввикало бърво търговецъ бижутеръ и влатаръ,
Почитаемитъ ни клиенти ще намЪрятъ въ магазина ни винаги доброкачественна и
поскъпване на цените на жи б. р.), Цаневъ комисионеръ и
тото и въ сърбския паваръ. Ив. Дяковъ хотелиеръ. Резерв
финни закуски: жамбонъ (шумка), калбаси, консервирани езици, добре уредени и пърБачкото и банатското жито е ни, 8а подгласници въ тая ли
вокачеотвенни сожуци (наденици), пастарма обикновения и кайсеръ, белюве, мась й Др.
достигнало до 400 динара — ста СА Боянъ Блъсковъ книИзлизането на брата нп Стоидъ отъ съдружието, вя най малко но изм-Ьпя редътъ
надъ 800 лева ва 100 кгр., а жаръ и Нико Димитровъ касаи
колантноотта,
оъ която клиентитъ ни се пооръщаха до сега въ магазина ни.
сърбекото 335 динара — надъ пинъ (тоже ванаятчия, споредъ
740 лева 100 кгр. До теви по насъ, 6. р.) Листата ще се до
Съ отлично иочитание: Б р а т и я Б . И в а н о в и .
купки Сърбия продаваше подъ пълни съ три лица, които ще
се посочатъ отъ едрите тър
паритета.
Следъ многократни срещи и
съвещания, които е ималъ ми
нистра на търговията съ ком
петентни лица и съ директора
на търговската гимназия на
Софийската търговска камара,
г. Д-ръ Нейчевъ, съгласилъ се
е (министра), че ако търговскопромишлеинитъ- училища въ
царството, ивдързкани отъ дър
жавата, се оставятъ подъ ведом
ството и надвора на търговски
те камари, въ районитъ* на кои
то се намиратъ, т4хното добро
уреисдание и добригЪ имъ ус
пехи ще блдатъ повече гаран
тирани и повече сполучливи.
Вследствие на това е севиралъ
и конференцията на представи
телите отъ търговските кама
ри. А като севира и сесиигЪ на
камаригв, които ще бждатъ ивбранй на 14 того, ще пристъпи
къмъ реаливирането на идеята.
Ивдържката на училищата ще
следва да е отъ държавата съ
суми отпущани на камарите въ
видъ на субсидии.

Везииенно Дкц. Д-во „ИндустрияЯ5
Собствена морна фабрика за растителни ш а .
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