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Варна, 3 Юли 1915 год.
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За обявения:

Вторникъ, Пвтъкъ

гармондонъ редъ на 1-в*
стр. 1 лв., на Н-pa и Ш.
стр. по 70 ст. на IV-та
стр. 20 стотинки.

Cptfla и Нед-Ьля.
Авонвмвмтъ аа България:

3« година.
16 лв. '
» 6 м-ца, , 8 ла.
. 3 м-ца. . 5 ' л в .

Библиотека

v За странство:

За по-вочо обнародвания
со прави особенно спо- ;
разумение.
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I E РНАКЕ Ш Г С О М М Ш ^ -

За година. , 30 лв.
. 6 м-ца. . 15 лв.
•инаги предплата.

Съобщения, ржкописи и
суми се изпращат* до
уредника: П. Драгулев*.

Органъ за информация, политическа и стопанска икономия, търговия, земледелие и индустрия.

Единъ брой 10 стот.

Единъ брой 10 стот.
Твлефонъ.въ Варна № 223. \
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- Вълчановъ, адвокать
въ гр. Гюмюрджина.
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К. Берлановъ & С-ае
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Клонове: Барна, Русе, София, Пловдивъ.и Сомовитъ,
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Достави чр-Ьзъ Деде-Агапъ
Портсайтсна морена соль, БЪЛА и съвършено СУХА,
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която пусна въ продажба.
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Господанъ Ив. Щаневъ V ]
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КОМИСИОНЕРЪ-ЕКСПЕДИТОРЪ ВЪ ДЕДЕ-АГАЧЪ.
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Занимава се съ коиисиона и експедиция.
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А. ИЛИЕБЪ & Сие
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ОСНОВАНА ВЪ 1895 ГОДИНА.
СЬдалище: ВАРНА. 1
Клонове: София, Бургаст», Русе.
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ЕКСПЕДИЦИЯ И НОНИСИОНД.
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ТЪРГОВИЯ
съ газь, соль, каменни вжглища, минерални масла, жел-Ьзни греди,
марсилски керемиди и пр. . ,...,,

gffl

я

Индустриални и финансови изучвания.'
Съдействие. зд._.финансиране надеждни предприятия.
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АЛЕКСАВДРЪ П. ХРИСТОВЪ
:

(отъ фирмата /7. Христовъ 8 С-ие въ Варна)
, В Ъ ДЕДЕ-АГАЧЪ.
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Т е л е г р а ф и ч е с к и а д р е с т ъ : ХриСТОВЪ.
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БЕНЗИНЪ ЗА АВТОМОБИЛИ,
Двойно рафиниранъ, 700—710 гр. се продава1 лева 0*80
литьра, въ гаражъ „Фиятъ",
София, бул. я Царъ Освободитель" № 0. —« Телефонъ № 1548.
ЗабЪлЪжна. На купувачи на едро особени ц-Ьни. •

JP
р

га

н Ш я я о

Номисиоиа, експедиция, покупка-продажба на стоки.
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КОМИСИОВЕРЪ-ЕКСЩИТОРЪ
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Добиване разни концесии и индустриални облаги.
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f Рндр^й Момеринъ
ФВБРИКН
за кожи и кожени изд%лия
Специалитетъ
''Д АМ С К И Ч А Н ТИ: 'Габрово. '

З о р а", Варна.

Машинна Фабрика
и жел^зол^ярница

Фабрикация и доставка специално
на модерни мелници съ валцове и ка
мъни — всички мелничарски машинитурбинй—водни колела—лагери—тран
смисии и др.

Складъ u представителство
Е. ИЮЛХАУПТЪ & С-ие

на силопроизводителни машини: локо
мобили, дизелмотори, нафтмотори газоженимотори, динамомашини, динамомотори и Всички електрически принадлеж
ности, сжщо и технически артикули.

КОМАНД. Д-ство, РУСВ
Главва Командитори: ,-,

Банка Д. А. Буровъ & C-ie
За телеграми: МЮЛХАУПТЪ.
, Телефов-ь № 198.

горЬ, че Комитета требва да разпо
лага съ точна статистика кой произ
вод теленъ районъ какво производство
има отъ миналогодишните и тази го
дишната реколти и да не появоли въ
ТгрговцигЬ и печата тия дни npi- | за износа, да палага тарифни такси извЬстни райони да се купуватъхражив-Ьха моменти на вгзбуденость отъ i съобразно' съ изнооамате произведе ни за износъ, а въ други да опре
лансираната мълва, че Комитета за •ния, каквито тя ще. Независимо" отъ ' дели ' само процентното отношение,
пр^двидлавостьта възнамерява да това, въ властьта й е да налага и което може да се вакупва, или аакупредложи на правителството монопо- I износно мито, каквото сама намери пятъ ли се по-голЬми количества,—
лизирането на житната, особено на за благоусловно, да налага право вч да се турятъ на разположение на Ко
износната житна търговия. Тая въз- Червения Кръстх, за воени фондове митета за местните нужди. Я а такава
буденость доби характера на едно и пр. При туй, да взима всичките една мерка на Комитета, който ивособио вълнение, отъ като намере такси и други налози въ ефективъ пълнява задачата на предвидливость,
нието на комитета, доби потвържде (отъ злато), или и добавъка за ажио- никой не ще има право нито да се
нието еи# отъ обнародваното и отъ то; Съ една дума, да използува ва сърди, нито да се противи. Напронасъ негово р-Ьшение съ мотивигЬ, държавното съкровище всичката връх тивъ, всеки ще требва да й се ПОД
възъ основа на които той 64 оста- нина, каквато храните биха имали ЧИНИ Е да понесе последствията1 отъ
вилъ безъ внимание и безпослйдствие отъ търсенето отъ странство надъ своята безразо&дность.
резолюцията на житарския конгреоъ установените норми на продажно-поВъ заключение длъжни сме тукъ да
и протестите отъ провинцията, кж.- купните цени тукъ въ страната. Но спомеиемъ, че нашата апология в Б
дъто обитаватъ житари-търговци, за въ никой случаи да не се спира тър полза на търговците нема никакъ 8а
летяха до правителството, а че и до говията на търговците, посредствомъ
цель да отвори ш&ть или да издигне
самия комитетъ,
която благата, идащи отъ производ
безсъвестната спекула надъ съдбини
Каква ще б&де ползата и до какви ството на вемледЬлска България ще те и скъпите интереси на народа ирезултати ще се побератъ търговците се простратъ и въ неземледЬлските отечествотото; тя нема за цель да
отъ'справедливите си протести: ще и въ гражданските среди, а и самата откъсне търговците отъ дългът* имъ
ги послуша ли правителството аа от- тя, търговията, ще си остане'стабилно да жертву а.тъ, като всички Добри
м-Ьни комитетскою намерение или не, запазена и добре организирана за граждани и отъ своите, ,'интереои ва
благото на страната. Напротивъ, оъ
и» сме въ състояние дакажемъ сега. нормалните времена.
Това положение никакъ пЬыа да ващитата си на търговията, ниб «аЩе чакаме и ще видимъ. Но нашъ
дългъ е пакъ да се повърнемъ на пречи на Комитета да б<&де и търситвль литаме именб за това благо. З а наоъ
въпроса; ако и изчерпателно да се на добри тържища, а сжщевремено е нотОрно едно най-важно нещо: че
изказахме по него като посочихме да е регуляторъ и на цените, споредъ търговията и въ древно време й сега
като .пакостно — каквото и de facto силата на търсенето и споредъ със е едно отъ висшитЬ блага за наро
е — монополното положение, ако дър тоянието на приготвените за износъ дите; че търговията и въ древните
жавата го възприеме и го въведе въ запаси — споредъ наличностьта яа времена, и въ сегашните най-нови
зърнените стокове, превишаваща нуж времена,била в и е великата мощь,
> житната търговия.
. Собствено, тукъ ние искаме да из- дите на вътрешната консумация, кои която е издигала и издига благосъс
тькнеме средствата, съ които, като то требва да се изнеоатъ за да се тоянието на народите; че добре ор
ганизираната и отъ всекжде подтик
си послужи държавата, ще може да внесе въ страната злато, толкова не
се постигне цельта на закона за прЬд- обходимо да улесни шанжа въобще и ваната — а не спъваната търговия
видливостьта; ще може и тя да добие да оживи тържището ни, което едва е била и си остава лоста, могъщест
облагите, реалните облаги, които я диша отъ застоя и отъ паричната вения лостъ на човеческия прогресъ,
тя най благотворно влияе на култу
блазнятъ; безъ обаче да лишава тър липса.
Ние энаемъ отъ кампанията съ фа рата и цивилизацията. Въ разстояние
говците отъ правото да търгуватъ
като посредничать еъ трудътъ, уме сула, съ триците и други некой ар-. на 37 години; народът* ни работи- и
нието и капиталите си на износа — тикули, че спекулантите не спод влиха жертвува мило. и драго, .жертвува
да си останатъ т е въ досегашната големите печалби отъ високите цвни всичко да направи крепъкъ'и всемо, роля на;цоср4дници между произво съ производителите, сдщо, че и дър щеяъ тоя лостъ. Безъ малко, подовинъ
дителите и експортеригв, а сжщо и жавата не използува това положение столетие народа' е работилъ и градилъ
между консуматорите тукъ въ стра-" за еебо св-;- но-не-е вината у търгов - щастието си -върху тоя ло«ть...-Щ«
намери ли оправдание съ нещо предъ
цит-Ь — държавата трЬбваше да взе
ната.
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събори доя лоотъ Й да разгроми това
събиране десятъка, • система която е жи, най-първо онова високо износно
хубаво градиво, който сломи и ойреди
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да
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най практичната у насъ ва добиране
това народно щастие? Щ е достигне
до точните статистически данпи за житара-експортьоръ за всЬки "изноли отъ после друго едно половинъ
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може да <fe прилага предвидливостьта прави Ромжния, която взема права и
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ведливо и удачно), комитета, resp. ми
та, по единъ или другъ начинъ —
нистерството на вемледелието, нужно сумация пгЬха да се, ва пазятъ сносни
даже и съ най добрата- прЬднам*рецени
и
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" е да нареди посредствомъ агрономите,
ность — преди да е нарамилъ пуш
общините, околийските управления и съ такъвъ устремъ не щеше да сё
ката и да е препасалъ револвера си,
развие.
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другите органи на властьта (ако е
или, преди да е затъкнадъ ятагана
необходимо нужно, да се назначатъ кампанията съ фасула и пр. може да
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и още други такива) да опишатъ найните питания. Защото най лесна ра
подробно и най-точно общия ранде- къмъ мерката, която проектира Ко
бота е да съборишъ, а вай-м&чно *
манъ, общия производственъ сборъ на митета да приложи: той да се нагърбцарството. , Когато комитета тури на ва съ иааоса.
— да съградишъ н-вщо, построено съ
Неоснователенъ е страхътъ на Ко кървавъ поть и въ продължение на
ржп/Ь тия положителни данни, които
ще му даде общото описване на ран митета, че ако се предостави износа дълги и много дълги години, още подемана, неговата най-първа рнбота, на търговците, т е ще повредятъ на вече, ако за тоя градежъ е нужно
по необходимость, ще бжде да направи цЬлите на вакона за предвидливостьта, общото усилие и гения на единъ целх
изчисления на нужните количества эащото могатъ да се впуснатъ съ та народъ пъкъ въ много дълги години.
храни за изхранването на населението къвъ устремъ, щото да шнесатъ поотъ началото до края на производ вече храни, отколкото е излишекътъ.
Въ къси думи, Министерството на
ствения периодъ, с&що и за всичите имъ и съ това да затруднять вжтрЬш- вътрЬшните работи лансира отрица
зли и непредвидени случаи, а горни нитв нужди па консумацията.
телното си отнасяне къмъ идеята на
цата, излишека, т. е., j(a се тури на
Знае се, че ние, предъ видъ на Комитета за монополизирането на
разположението на търговците за из- международното положение, имаме са житната търговия: „не е сезиране
носъ. Като говоримъ за търговците, мо два митнически пункта, отъ които министерството съ тоя въпросъ, но и
ние не разбираме така, както стои можемъ да правимъ износъ за евро да се сезира, то е противъ монопола*
въпроса въ съобщение № 14, брой пейските тържища — Деде Агачъ и — се казваше въ съобщението. Не
114 на Държ. Вестникъ и както той Русе. Ако прибавимъ къмъ техъ още остава, освЬнъ сърдечно д а се благое раэясненъ въ последующите коми Оборище, Царибродъ и Харманлий за дари на министерството за тая му
тетски решения и оъобщения, отъ Ромхния, Сърбия и Турция, всичко откровеность; но министерството има
които се заключава, че комитета за
пунктовете СУТЧ петь. Неуже ли Коми да. направи и друго: да развърже р ъ пазва за себе си износа съ користния тета ще бжде така безсиленъ съ на цЪт* на свободна търговия съ храни
мотивъ и претекстъ държавата да лагането на строгъ надзоръ надъ из И за това ще получи търговската
стане съучастникъ наедно съ произ носа като делегира даже свои членове. .призиателность Въ мъчните моменти
водителите въ използуването високите въ тия пунктове и съ държането точ които прЬжввева страната отъ това'
цени, по които би станало търсенето на сметка 8а станалия износъ, отъ да че.отъ всички страни е заградена оъ
на храните отъ странство. Това ще спре воеко по-нататъшпо илшеане, н^приягелл, че пътищата й оъ затво^
бхде посегателотво върху най-светото щомъ "то бжче достигнало првдЬлите рани, че средствата за обмЬна отдавна
право на търговците, отъ които Ко на разрешения да се изнесе излишекъ й съ изчерпени, че ажиото варира
митета може да иска само законопо- храни. Ввдъ, отъ Комитета зависи между 135 и 140 лева, но че се пред
•читанир, подчинение на разпоредбите въ всека минута да спре вебкакъвъ вижда отъ никакви външни и скрити
му и толкова патриотизму колкото износъ, даже и ако въ целость изли белези, че ще стане по-евтино, отъ
проявяватъ германците въ настоящи шека не е изнесеаъ. Толкова повече Комитета, въ който, предполага се
те моменти на влополучно. преживЯ- ще блзде въ правото си да спрЬ иааа- влизатъ хора съ практическа умъ'
вави дни и на оскъдица отъ храни сането на ония количества храни, съ желателно е да надвие и вземе върхъ
за да не 8flovnoTpe6flearb въ нищо и които ще се накърни нуждата на въ ума, тия хора да се ръководятъ огь
съ нищо, за да пазятъ строга търгов трешната консумация. Естествено, че мъаростьта, а не отъ амбицията, още
ска коректность. Даже може Коми отъ това спиране не ще иматъ мо повече че чуха осъжданията, чуха
тета да иска жертви материални, ралното право да се оплакватъ тър вече обществената присъда по иъмжчно поносими отъ техъ, но не да говците, че еж се намерили съ готови проса за монопола.
посЬга на търговията имъ: като поз стоки и че еж изложени на вреда и
воли на търговците посредници и гагуби. Риска си остава техенъ.
евспортери, всЬки споредъ бранша си,
Но допустима е друга една'ипотеза:
всеки споредъ клона а рода на заня
тието си въ житарството да работи че търговците "ще се нахвърлятъ на
и.да печели за да проживЯва. Коми закупка на храпи въ своите райони
АДВОК/Щэ.
тета не; се лишава отъ свободата на в въ районитв, които по-малко или
повече
се
см
Ьтатъ
за
производителни
действие, той има неоспоримото право,
дори, по примЬрв на Ромжния, да безра борво и така да лишатъ отъ
поиска отъ държавата, за прйвознитЬ способность некой отъ районите да
"' Телефонъ № 354. •
средства, конто последната ще дава ce продоволствуватъ отъ своите про-

Износи ио ХРПННТЪ и търговците.
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Специално бюро
за проучване и изпълнение разни ин
дустриални проекти й планове.

Месробъ Мурадовъ
Писалище свЪщу Штмт

I изведения, Тъкмо за това казахме по- : ' ' н г ; , : В А Р Н А , :
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Сждъ.

Какво има въ Братца.

г-ца НевЬнка Д. [Стефкичъ
и

Г-нъ ЦЪнко Г. ЦЪнковъ
СГОДЕНИ
гр. Ломь, 25 юни 1915 година.

Жъргобско-Шушриалха

Цанка

ХАСКОВСКИ КЛОНЪ. -'
Основенъ капитала 3,000,000 лева.
•Централа въ Пловдивъ; Клонове: Бургасъ и Хасково.

Нзбъшш всвшъвъ видъ банкови н търговски операции.
"•"''

Сконтирва търговски ефекти.
Огпуща заеми и открива специални тонущн сметки ср1нцу
яйчна гаранция, портфейлъ, ц-вини жнижап Ц'Ьвни в'Ьщи,
свидетелства, стоки и ипотеки на покрити недвижими
имоти,
Приема за инкасо м-Ьстни и странни полици/.обли
гации, акции, куиони и др.
Прави преводи въ вж.трЬшвостьта ва България и въ
странство.
Дава сведения ва търговци и частни лица ва кре
дитоспособность.
Приема за пазене, в/Ьнникнижа й предмети. ,
Купува и продава — аа чужда сметка — ценни, книжа, цен-

вости и монети.
Купува и продава — на комвсиони начала— равни стоки, яървеви храни, тютюнъ, сусамъ, анасонъ, лахугл, памугь.вглна, лой и др.
Представителство на равн търговски в фа^ридни .фирми въ
България и странство.
Приема влогове по които плаща: а) ва безерочнитв: до 5%
— по споразумение; б) яа срочцитв: дть I до 2 години б'/* */• а
оть 3 години нагор-в 6%. . . . .

ТЪРГОВСНО-ИНДУСТРИАЛНА БАНКА
ХАСКОВСКИ, клрнъ.,,

ПЕТКО Г. ДРФНОВСКИ
Складъ отъ жедЗшо и шед^врц/стрки.
/ •••;•

ЦИМЕБТЪ БЪЛГАРСКИ „ЛЕВЪ".

Вс^какъвъ видъ машинни инструменти,за железари,
дърводелци и каменари. ,
Технически материали и потр-вби за парни5 машини, металъ
за лагери, азбестъ, гума и гумени (Маркучи. ,
ПОМПИ

З А

ВОДА,

Разни бои, лакове, безиръ и пр, и пр.
Телефонъ № 201,

;N

БАНКЕРСКА ШЩ
Командитно Д-во Георги Ценковъ & C-ie
Л О М Ъ .
ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ ВА.НКОВИ ОПЕРАЦИИ;
Приема оуми съ срокъ и бозъ срокъ срещу срочни свидетелства,
спестовни книжки и въ текущи сметки и плаща:
На бевсрочнитЬ влогово
Г.%
На срочвитв влогове съ срокъ до 1 год. 6%
На
„
„
съ срокъ до 3 год. 6 1 /,'/,
Па
„
„
съ срокъ до б год. 7%.
За по-големи суми я срокове по споразумение.
ВНОСКИГВ и ТЕГЛЕНИЯТА ставать бевъ никакви ФОРМАЛНОСТИ.
Сконтирва търговски и нетърговски полици, отпуща ваемин открива
специални текущи сметки, срещу гаранция, цвннн, квнжа, стоки и
личвн поръчителства.
Навършва всички видове комисиови операции и събира, полици, обвевателства в пр. ва чужда сметка. .
Купува и продава ва чужда и своя сметка всички видове цвнни
книжа, акции, облигации и пр.. както и инкасира купоните имъ.

Условия най-либерални.

I
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!&ЪЛШНЯС& ТЪРГОВСКА ?;Б|;НК&
B a n q u e Bulgare d e C o m m e r c e - >
A H Ц И 0 H Е P H 0 Д P У Ж ЕСТ В 0 .
Капитала напълно внесенъ ЛВ. 8Л. 7,500,000, ,i
Резерви образувани
я » 1,725,000, .
Цвирм* » СОФИЯ, Kioeoie: РУСЕ, ВАРНА, ВУРГАСЪ, ПЛОВДИВЪ,.ГАБРОВО
СИЛИСТРА и ДОМЪ.
'
Кореспондент %% всичжнг* градом.» Вългжря* и етрмопо

— Извършва всички банкови операции. —
Приема суми бевъ срокъ въ текуща снетка с* 5% год. лихва
I, f Суми съ срокъ св привматъ по споразумение.
Купува и продава лДнни книжа и чекове.
Ведав» акредитивни писма ва странство и пр,
Банката прави, улеснения по операциите съ ценни книжа,
ярвема месечни изплащания на куцёцй jQTb вея книжа,, дава безч*адвн сведения по равнитЬ . киижа, права аванси срещу-цвнни
***»» и пр.
Банката се аашшава съ покупка м продажба ва зърнени
*Р*«в, вагонджияъхъ,
Телегр. адресъ: „Търгбаикъ"—Bukombank",

р[Щ1ПаП11ВММ1]ар1!Ш]{Щ1!Щ1Щ1^11

'Гикнатъ въ единъ кхлъ па гордия
Бялкниъ — подъ едииъ скдонъ, изаиданъ отъ природата с.ъ отвесни скнли,
града Братца с яареиъ ст. впй-аобритв
природни хубости и йлигодати: чудес
но крапина окодиосп. които идЬни окото, обидна кристалла вода, ириятепъ
оживотпоряпащъ клвматъ. Но това е
всичко; оъ тоя пиклъ отъ благодати
св доволствува граяа, въ който родичавата фигура пп пай-волвкия мечта
тель българинъ, на поета-ревоаюциоверъ, на првспопамятпия ияонжнъ
патриотъ — Ботева — оть бронзъ
издигната, напомня ведвквтЬ дЬла на
самопожертвувавето и боготвпрлита
слава на най юнашкото и на няйсладкото умиране, фигура, конто слу
жи за назидание па поколенията.
За жалость, гр. Вратна, ако не е
единъ единствепъ грядъ въ България,
който не е вамЬрилъ майстора ей да
И88ида иапр-ьдъка му върху нкономиче
ската почва, завеЬки случай той е единъ
отъ градовете, които оставатъ нагадь
и много нааадъ въ икономическо от
ношение. Построи се железница, която
го свърэа съ близки и по-дядечпи
тържища, но железницата недопривесе нищо ва търговията му и ва икономическото му повдигане; и съ
железницата пакъ той си остава обикновепъ, търговски 8апуствнъ. FAтр^шенъ градъ. Остана да гради ико
номическото си благосъстояние върху
това, което му е допринесено отъ
продоволствуването на квартируващитЬ тамъ постояви воени гарнивови
и отъ наплива на учениците отъ въвк*.
Но продоволствуването на войската
и па учениците не досЬга всичките
слоеве 8а да съвдаде обща икономическа
мощь; то даже едва ли е тъй доста
тъчно да създаде добро икономическо
благосъстояние и на ония, които до
сЬга — то едва способствува на тия
последните да вегитиратъ, едва да се
кр'Ьпятъ; а населението изц-бло — то
е най-злз икономически поставено
Лице, което е въ състояние найдобр* да познава икономическото бла
госъстояние на града, ви ув-Ьри, че
въ Вратца н-Ьма никакъвъ гарантиранъ поминъкъ, че въ тоя градъ съ
ществува масово гладуване. Нвщо
повече. То ни спомена н-Ьщо ва дегенериране, за физическо израждано
на много отъ крайневскитв бвдви маси
отъ гладъ. Гладътъ откъсва много
жертви отъ познатата юначна и фи
зически крепка генерация на града
Вратца. Той, глада, застрашава да
обхване и по-държаливигв понастоящемъ маси при създаденит-Ь днесъ за
днесъ условия. Вратца никога не е
билъ солиденъ търговски цеатръ. Днесъ
той най мялко нр-вдвтавлява тлкъво
пр-вимущество. Билъ е н-tщо i-aw
центръ на вемлелЪлието. Слнввлъ се е
съ свилопроиэводствот I. Но земдедвлието, безъ да е спечелело и ириб пало
нвщо повече отъ онова, което е било въ
миналитв вр-Ьмена, днесъ не е въ сьс
тояние да отговори на всвчкитЬ поминъчни нужди на населението; то е
останало и въ твърди ограничени
р„ъц1з. Сввлопроизводство, което и
сега би било единъ отъ лобрвтв по
минъци, е съвършено западнало, ако
не и съвършено изгубено. Тъй нарв
ченигЪ „дудове" (черниците) еж съв
сем ь нануснати и тъй доброто заня
тия ва бубохраненето е почти напълно
изоставено. По тая причина в копринарското училище, съ год-вми жертви
подържано и уреждано отъ държавата,
не намира raison d'etre за съществу
ването си. Държавата сдвдъ опититв
направени да привлече белгийски ка
питали да василн бубохраненето и
свилопроизводството, съ Ц'Ьль да даде
общъ поминъкъ ва населението, и като
не усп-в въ тия си опити, е решила
да говакрие. То понасгоящемъ почти
нищо не върши — не учи и необработва. Този е другъ факторъ, който
вде да засили нищетата въ Вратца.
Но-добритЬ капиталисти търговци
въ разочарованието си отъ бждащето
и настоящето па Вратца, ванущатъ
тоя градъ и се ааселватъ въ София и
въ по-други центрове, к&двто се ааездватъ и тамъ устройватъ капиталите
си. Въ града се наброаватъ само ня
колко единици — б до 6 — рентиета
и пр-вдприемьчн, които пласпратъ ка
питалите си въ въвкашви предприя
тия, по постройки на жедъзнвци, шо
сета и други държавни и обществени
строежи. ОстадитЬ търговци, между
които не липсватъ и такива съ со
лидна търговска устойчивость, за жа
лость, првдетавляватъ нвщо ефимер
но, поради простата причина, че имъ
липсва елемента, който да даде тласъкъ на търговията имъ и ти, рано
или късно, ще трзбва да послъдватъ
примъра на колегитв си, които ess.
потърсили или тьрсятъ поле ва ра
бота въ други градове. До това за
ключение дойдохме отъ сведенията,
които спомъватото и други лица, вапомежду самнгЬ търговци, ви дадоха.
Но въ Вратца, макаръ и въ малки
равм-ври, има зародишъ отъ индустрия.
П тя е, съ което*може до нейде да
се похвали.
. Железарската индустрия въ Вратца,
благодарение на извънредно старател
ния й първоучитель, тамъ, г. Г. Стубленски, фабрвкантъ ва железни каси,
е намерила благодарна почва за pasвиваве. Близо 18—20 железарски мал"ки и по-големи работилници давать
малъкъ животь ва града и поминъка
на много семейства. ВсичкитЬ почти
майстори и болшинството отъ работ
ниците имъ ел. ученица ва г. Стубдеиски. Те се отличаввтъ оъ трезвость
в похвално трудолюбие и големия
имъ напредъкъ св ддъжа яа тая две
добродетелни качества, За жалость,

пваяря ва индустрията имъ е твърде кога СА св руководили отъ принципа,
тЬсенъ яа да бждатъ подтикнати къмъ на всекяде, кждвто е васегнадъ кре
по-ивтеививна прЬднриемчивость. Са дита на банката, да прниаоя полза и
мо едивъ единетвейъ е / . Стублевски, ( оамо: цояаа;, »а всачки бе»ъ раалнва,
който е, сполучилъ.'да равщирв'\ЩЦ\ [spaird умйо, осторожноV И; целно jfp
дустрията ой н да провикне,въ тър; *употребяватъ? въ търговията -и,.• сгожишето почти на авла Българея. П-аа» цанскаге.си йужда. Тоя-кредитъ при
сиралъ е грлемъ брой каси вг Вратца. ' САЩвя приицнпъздрнамери най-крбро
и Вратчанскяя ркрхгъ, въ Софвя: и раавитве,' имеяо, въ хасковскат4 п$явъ (Софийския ркрлгъ.въ^Търдорр и. ца^въ хасковската търговия, индустрия
въ Търновския окржгъ, въ Варенския и еснафски трудъ. ПрАководйми отъ
и Бургаоквя окрлиаи в въ други,ден- тоя,орияципъ само, акционерите и
трове. Въ нормални, времена . той ^управата; о* решри да откриятъ тоя
държи на работа др ;70 души работ трети свой клоръ въ Хаскойо. Той
ници и, вабележително/ вейчин отъ познава трудолюбието и бевукоризнеВратца, Така неговата фабрика окае- вия норалъ ва хасковските търговци,
ва подържката; на/, около 70 свме% ввдустриаяп,и, н еснафи, той * вижда
ства. Въ стремежа си да иде напрёдъ, добрата первопевтива* аа широка взатой е намислид5Ь:ведв^тдавна да по имво-полезва работа въ целия рай
строи ново фабрично адавие по рая- онъ н той, най-сетвв, взема присърце
мери 6—6 ПАТИ по-годЬм» отъ сегаш изкаяавште ц$ии ичсъ още/по годемо
ното и съ прмощьта.ра ч у ж д о , свов. присърце B.BTejpecHTe, ва хасковските
капитали да развие до вьвможния "търговци, индустриалци и еснафи и
максимумъ индустрията"си.г,^ГрМзе:; пле^пояржд! съвместно съ цеатралгово намЬрение е осуетено отъ "съби- ната управа, всичките си старания, да
твята — отъ паст&пилата междуна направлява бАдащата. дейпость на
родна война; по то е, до колкото раз клона въ унвернъ съ техиитв ОКАПИ
брахме, , неговата мечта и слеДъ.' на •нтересн, кактр н съ стремежа я кЩ:.
стъпването ва нормална времена; си- востьта имъ [ яа працъвтяването на
лурно ще намери, реалното си црило* търговията н' индустрията, аа превъз
женве. Той вЬрва^'че когато реали могването и, * пр^ододяванетр^а еезира този свой п^явъ, въ ваведевието нафстврто надъ всичкитЬ му. .ТРУД*
му нпетояно ще намарать пом'ийъка востн и, най на края, ва всестраното
процъвтяваве (на самия гр. Хасково.
си 200—800 врачански семейства.
Друга аародена и вамердда здрава Самь уой, въ нареждането персонала
почва ва вирЬене индустрия въ Вратца^ на вдрва, св в.рАководйлъ'," предимно,
е луксовното ' коларствр. Съжедява:; "отъ Гтая благрвамереность, отъ тоя
ме, че времето ни яа престояване въ- врнндипъ — да работать вмеао въ
взаимяо-полезаа посока.
.
Вратца* б% се твърде много съкра-' тая
:
тило за да се запрзпнемъ цо-добре »aj ' Й така мора н'а^Търгрв^вд. Бавка
хода в развитието'й и да дадвмъ на. бе ртярвтьд огь!сАщия'девь, 1 юни,,
четците си по-ирдробви сведеввя 8а той аапочна операциитв си. Въ рАнейната стабилность и за помивъчните, ководния му ^став-^в направейъ отполей, които тя принася на тоя,градъ, личвнъ ивборъ^: ва директоръ в бавна»
но и това, което намъ св кава отъзица, \енъ досегашния директоръ На клона
макаръ и не толкова компетентни, би П& Българската Народна БавКа въ
било достатъчно да спомеиемъ -зукъ,' .Гр. Хасково,* г. Хараламёй Вичевъ,
на кратко, че и тя е оказала известно чието добро вне е всеобщо поенето
влияние на поминъка на: известна _въ Хаокрво и хасковская„тър|оврки
часть отъ трудовото выселевве. Повече ^ стопавски районъ. За ^чтрводи-"
отъ 15—20 коларски работилници, тель, съ прокура, е назначенъ г. П.
добре обзаведени, допринасятъ. отъ Трандафнловъ, дългогрдищеяъ i изпи-, i
техъ' всичко възможно .вай икономи- тавъ чнновникъ въ централата на
ческата мощь на града. Соециално Т.-Ин. Банка. Въ лицето наг. г.Вифабриката „Орозовъ" ва файтони и чева и Трендафилова е направенъ
кабриолети държи ;рекорда;вадъ тия отлвченъ нвборъ,'защото въ дЬйностьработилници. Тя е добила., общ*.лв-, .1а„*08ТЯ.,имъ пред стои"- да^рГаавиватъ,
ввстность въ страната сЪ.1Ьлегант-.'[-14;лив„:ва .допълватъ единъ,др^и;. г.
пите файтови и кабрвохети, които е Вичевъ познава кредртоспособностьта
пласирала почти въ, всичките краища а& jyjpaTa, съ които каго директоръ
на България. Сь тия две индустрии на хасковския клонъ на Б. Н/Банка
Вратца блещука. Но съ твхъ се е работидъ и съ' които ще има да.
свършва и апотеозата, и сдавоеда- работи въ новата, он длъжность, повиетр ва миналото ' и настоящето на внав.а въобще условията, въ които е
тоя градъ. А жадно е. Жадно е, че ре поотавенъ д<1 работи сега н аа въ 6Аое е родидъ още гения, творческиятъ дащ» кдонътъ, който му е пов-вревъ;
гений, който,, отъ добригв природни г. Трандафнловъ. познава добре траусловия въ и около Вратца да съз дицяите на банката и особено ней
даде тъй жо добри „условия и за цо- ната ввйркателна береиливооть, бда-.
мияъкъ на гражданите му. Йае мас- годарение ва която, въ всичкото си
лимъ, че Врятцч има ошо по добри .досегашно САщеотвувавие, ..тя/'в е"св
условия оть Габрово, Сливенъ, Само- "е излагала на никакви вагуби, эащото
ковъ.и други градрве ва-лндустрия, нввъ опасвате,'^рискове е, търрил.а,
но старата генерация ве е.въ състоя ре 'дизапията на печалбите, ри, а въ
ние, да. припени тия условия, а новата ' граяслива.те /й внимцтелаи^пдасмеади
— о", та кжде ди новата^тенерация — въ осторожаоотьта на оперирането,
Между другоур,,требва да.спомвг
се е проявила съ своята пр вдприемчивость, оовевъ къмъ разпуснатость немъ, че на ^асковсввя^кдавъ,.освевъ.
и дребнав i партизанство, които убн- ватрнму,\в предоставено правото да
ватъ охотдта къмъ полезна икономи , иввъшва. всичките, родови /.операции,
ческа дей чость ? . i. Загнездената и 3пр|Цоетьэенр( му гв още и да прави
въ Вратца разюаданооть на нравите, вевкакви покупки и про дажби, на раз:,
па политиканствотб и щуротията1 отъ ни "стоки и цвнни книжа аа чужда
новит.Ь течения е твърде мвого;пр- сметка; 'а има и приема и разни пред
вдияла да се изоставятъ и вабравятъ ставителства.. Научихме, че главенъ.
традициите ва тежките, добре .поваати ,обвктъ-ва покупките и продажбитв
въ миналите, времена, търговци,;.— й, напордед-ькъ.^в нотация, ^а' г който
джелепите, крупните износвачв на гр.-Хаоково 'tjf едно отъ /пърЙитв сто
вълна, кожи, масло,' сирене и стада. варища. йо^сека вероятность не отъ
Тия нрави и Нови течения просто СА вторретененните,обекти,въ тоя родъ
дегенерирали младежьта, която бй на операции ще бддатъ и пашкулите
мерила. широко поле н въ облаотьга въ САЩия районъ, а въдаденъ слу
чай н 8ървв^ит^храв1|ц^ц .
ва ивдустриата.

Търговско-Индустрншата Б ш 4
въ Хасково.,.;
На 1 юни т. год, между „тесевг
кря-гъ отъ търговци, индустриалци и
еснафи въ гр. Хасково стана откри
ването на к л о н а отъ Търговско-1
Индустриална' Банка. Въ това скром
но и, безшумно културно тържество_
отъ Пловдивъ приежтетвуваха лично;
главния директоръ на бавката г.
Богдинъ х. Калчевъ и делегатите
на управителния съветъ.Подиръ во
досвета и религноаната обичайна це
ремония търговците, при ней сърдечните, приветствия, пожелаха добри
успеха на клона и изказаха верата
си, че тоя единотвенъ нловъ отъ част
ни банки въ града имъ ще иде вх
увисовъ оъ търговските, индуотриадскигв, еснафските щ въобпде, ,съ ото?
панскитЬ интереси и нужди на града
и па търговско-стопанотвёнияму рай.»
онъ и че кловагще спомогне съ крв«
дита, отъ който се има такава голема нужда аа, развиването ва сто
панството и търговията въ техния
районъ, най-много на тия отъ търгов
ците, индустриалците н есвафитЬ,
които СА съ послаби капитала, но
които се отличаватъ съ' трудолюбие,
предприемчивость д честность; н потърсятъ съдейотвието му. * Съ" една*
дума, хасковските търговци, 1ивдуст/.
рвалци и еснафи но скриха радостна
ой отъ откриването 'яа клона, както
не скриха и верата.св,/ле .той иде;
имъ укаже подържка въ кредата и'
ще имъ съдействува въ виждитедната МАЧва работа ва икономическото
преуспЬвано на града и окодята имъ'/
Гдавниятъ директоръ, г. Б. х. Кал
чевъ, съ евойотвената ,си ,любван,роть;
прие съ Ч-одЬма благодарность тия
търговски приветствия н,добри поже
лания и САЩО тъй беше много откровенъ да увери, .търговците,, т-г
дустриалцигЬ и еснафите, че акцио
нерите и управата в» баявата »ci.

иска отъ правитвлотвото раарешавано
износа на хранит*. Земл. група се е
така сащо занимала и съ въпроса,
какъ да св постжпи оъ тазгодишпата
реколта, която споредъ сведенията, съ.
които разполага аемлеяЬлската орга
низация, е мпого добря. Но този въ»
црроъ групата ще излезе прЬдъ пра
вителството оъ специчлна резолюция.,

Банната и решенията на комитета.
Съгласно едно разпоерждапе йа на
родната банка, подлежать на аапъднение веднага отъ клоновете и агви?
туритЬ на банката само ония реше
ния на комитета яа обществената прЬдвиддивость, които СА въ свръзка оъ
касовата служба на комитета. За всич
ки други негови нареждания ще св
иска предварително, разрешение отъ
управителния съввтъ ва тЬхното ивпъавевие.

Работническите книжки.
Министерството на търговията, нро«.;
мишленостьта и труда е изпратило до ;
окрджнитв инспектори по аанаятитЬ j
и индустрията окрАЖНО, въ'което се
обяснява прилагането, па закрна ва
женския и,детския трудъ. 0ъ.работ
нически'книжки ще се снабдяватъ
само венавършилитЬ 18 годири, поне
же практиката за снабдяването работ
ничките мея-еду 18 и 21 год. възра.еть...
съ работнически книжки се явява
нецелесъобразна.

Комитетите, на труда.
За въ блдаще комитетите на труда •
пр вставать да САществуватъ като са
мостоятелни институти. Те ще се
считать ва спомагателни органи ва
М вотона търговията, промишленость*
та и труда..

Определяне на данънъ.
.... Съобщено е на фиваноовитена-яал*;
ници въ новитв земи, че отведените
имоти за ббжанци ртъ колонизационвата комисия ще влазятъ въ облагае
мата маса при определение данъка;
отъ имоти придобити по беввьвмеадень начинъ, понеже имотите св при
давать на бежанците като тяхна
орбетвеность.

Индустриалния съвЬтъ.
. Ивдустриалниятъ съвЬтъ при Ми
нистерството на търговията в up,,
койго. нема заседание,на J5 юни по-ради недостатъченъ. иатериалъ, ще
има ваевдание на 30 юни.
I. . '

•;.'-.

Жетвата.
Въ Проввдвйоката долина жетвата
съ отлична реколта, е на привършване,.
Не СА констатираад никакви повреди
отъ стихии и отъ проливните дъж
дове. Царевицата расте въ благо
приятно време,

Скотовъдна изложба въ Видинь. .
.; .Видинската държ. подвижна земле-;
дедока катедра съ средствата и у-частйетб на • Видинската окр, постоян*..'
ва комисия, Видин, градска община,
. 51-ството па земдеделиетр и Българа
Зёмл. Д во урежда окрлжна ското
въдна изложба аа говежди и конски
разалоденъ 'добитъкъ ; ва видинския
павайръ (16 августъ т. г.) и конкурсъ
на жита. Допуска се излагане па до-,
битъкъ и, жита само отъ Видински
окрАгъ. 1Це сё равдадатъ парични,
победителни,,_почетни
награда и по
п
хвални отаивв.

Само по себе се рагбира, чей вие, Износа на захарь отъ Гърция.
По съобщение отъ нашето консул
които всЬкога сме съзирали въ креп
ката материална сила на Търговско- ство въ Солунъ, гръцкото правител
Пндустряалната Банка единъ народо- ство е вабравило износа ва аахарь
полеаенъ ррагнъ въ икономическото отъ,страната аа странство, Иаклюзетвордество i^a сбраната, а въ особе ние се прави само ва Сърбия, износътъ
ности въ лова ва цела .почти Южна На вахаръ въ която ртъ Гърция е сво'България, гордо ое възхищаваме отъ бодевъ, при условие ' че навесеното
това нейно дело; н отъ душа му по количество не требва/ да надминава..
желаваме вай дрбрипереспектнии к .'/в часть отъ разполагаемия щокъ въ
/пълни, успехи. Все пакъ Търгов.-Йвд. оолувокото пристанище.
Банка,- съ огромния св З.милионенъ
капиталь въ Южна България си ос
тава- едивъ коло(гь,аенадминатъ тамъ, Поправени индустиални свидетел
и като щнтъ въ полеаната народо- ства.
стопанска дейиость Яа нея търгов
Индустиалвото свидетелство Ш
ските и стопански .деятели требва да 66/914 г.. ивдадено на Адрокв Ал»
нматъ вера и уро,вавиёГВЬратаи у- 'сайтъ & О-ие, ва напредъ ще важи аа
пЪванието имъ требва да св. - проя- фирмата Ддрове # Алсайгь.въ как,-.
вятъ имено въ сегашаитЬ трудни вре вато смиоълъ е поправено и самото
мена, когатр тя, не страх/ввДяи.; ое овидетвлетво.
отъ нищо,, ще да икъцрддде р^ка яа
САЩО индустриалното свидетелево
• р а б о т а . . . . ва добро икономическо № 22 т. г. издадено на М. Кадми и С.
Л
творчество.
'•
, "".' ' ' • ' •Митевъ 8а напредъ ще важи аа Фир
мата; М. Кадми.
i

Хроника.
Нокитетьгь за обществената nptAвндливооть.
"
'Съотавътъ на комитотаяа общество-:
ната. пр4двиддавос^ь е памалрнъ,, ЙЬлеаълъ е вече. укааъ,, W който се уводняваТъ всички членове на, комитета
— представители, ва .ркрлаигЬ и на
разните организации. Оставени СА
само „членовете отъ бюрото, длъжвоотнитв лица, като управителите на
народната в земдоделската баняй в
представителя на икономическото д-во
г. К. Г. Поповъ.

Зомлед^лцнтЬ и ^зноса. ,
Земеделската парламентарна гру
па а, цмада(Пна ,Щ юни ^събрание въ
София, на което, сдедъ оботойвр рбояждешв ва въпроса, е рецщл^' да ос

Лесъстоятелность.
Пловдивскиятъ апелативвнъ САДЪ,
сь революцията си поставена по тър
говското дело № 124/1916 г., е обявилъ.въ несъстоятелност!, търговското
събирателно дружество Андонъ С.
Бояджиевт, & Синъ, отъ гр. Сливенъ.'
За дата щ| спиране платкитЬ е опре
делено б;май 1914 год.

Грдежъ.
Драго ни е да съобщимъ, че г.
•Ценкр Г. Ценковъ, втория сивь на.
i-на Г. Ценковъ,,бавкеръЧи шефъ
на Командитнрто Д-во „Г. Ценковъ '
& Ь;ие" ,въ гр. Домъ, се е сгодидъ '
ва симпатичната г-ца Невенка Д.
Стефкачъ, дъщеря • н а п о ч и н а л и я
бившъ крупенъ търговецъ . Душанъ
Стефкичъ.отъ гр. .Доих. Годявката е,
станала на 26,юни, т. rf Като чеотнтимъ оть душа ва симпатичните'
сгодени, подауваме се отъ случая да/
иаяажемъ, и, горещите си сърадванвя,
ва уважаимите сем*иотва« Шввова 1

Я Стефка^,

