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Иядиза три я*ти еедми'»о
»t юнеделиикъ, среца
ипехлвъ.
АБОНАМЕНТА Е:
Годншио 150 лв., i/s-год.
80 л в., 3-месечио 45 лв.
Абошамеита започна ип
вееко 1-Ео число отъ меееца. — вмаги продплма

-а

BtcTHMHb за търговска и индустриална защита и информация.
Редакторъ - издатель1; П. Д . Д р а г у л е в ъ -

За кв. сантиметр 2-50
лв. за тодежни, вйвчами,
всвролскш 1'50 яп.'т едяо
публикуваае; балансе, ре
шения, циркуляри и яр ото
колп по 1-50 лева; ре
гистрация "а тарговски и
«ядустрияли фирми 10 лв
Всичко '«о се откаея до
w, > ,»..,. вестника се адресира: до
^^£'
*Ж
S **Тгргов,-Пром1галенйа
*
За-

ТелеФОнъ Jfe 281.^Щ§

лаганията си съобразно съ отечествена маториядпа, а да
култура, ка
тия овои идеали и стремежи же духовна
къвто може да нанася на
за по-далечното бждаще.
единъ.
А какво правеше нашата страната ни само
държава въ дружбашкия ре- чуждъ на отечествените ни
жимъ? Какво следва да пра интереси, въикашепъ врагъ.
Акционерно Дружество основано въ 1906 год.
500 милиона лева. събира
ви още п днеоъ — „отъ единъ
капацитетъ отъ 600,000, а ни въ раоотояние на 50 го
ОТЪ
'
при напрътане и при едно дини, за да со обзаведе и
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris,
малко
подобрение и отъ здраво закрепи пивоварната
Banque Commerciale Hongroise de Pest, Budapest,
1,000,000 хектолитри годиш индустрия и въ мигъ да се
Allgemeine Oesterr, BodeN-Credit-Anstelt, Vienne.
но, кяоо сжщеврЬменно ииъ упропаотятъ — какъ в ь ударь
позволи да заематъ и онова о тоя за цолата страна!. И
К а п и т а л ь напълно шшвс&иъ лв. Зл. 50,000,000
мъсто въ индустрията, което отъ що, и зшк) да се упро
по право имъ се полага, днесъ паотятъ? — отъ гламава сто
Централа СОФИЯ
—• казва Шовд. търг.-инд, панска политика! Ожщото е
клонове: Варна, Бургасъ, Пловднвъ, Русе и Ломъ
камара — при това положе и съ спиртовата индустрия,
КОРЕСПОНДЕНТИ ВЪ ВСИЧКИ ГРАДОВЕ ВЪ БЪЛГАРИЯИ ЧУЖБИНА.
ние на нищата, пивоварнагЬ за която ще се иакажемъ!
фабрики едва ороизвеждатъ
ИЗВЪРШВА ВОЪКАКВИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ.
Alvauitino.
150 до 200 хилядн литри го
Приема ВЛОГОВЕ по смътка и спестовни книжки.
К
дишно т. е. около Va отъ
С К О Н Т И Р А търговски полици.
гЬхниятъ
производителенъ
Прави АВАНСИ срещу депозитъ на СТОКИ.
капацитетъ. Малкото произ Поаелвтедиа длъжиость.
Извършва преводи за всички по-гол-вми градове въ България и странство.
водство на биренигЬ фабрики
Въ дружбашвото врЪме, ко
Телегр. адресъ: ГвНврйЛбанкъ.
ТелеФОнъ Варна Jfe 88.
не е въ състояние вечъ да
гато
бившия ко пита иъ на пара
32ВЗЯЗ
&SSE2K&$3!BWMXfflX&3n$&!&tSSZ^^
&&&SSZEtXJS!2&>K
ги рентира", заключава камаходи Аитонъ Пруткинъ коле
рата; а ние ще прибавимъ ше кучето и когато б&ше стакъмъ
това заключение -и, че: налъ делегата на правителство
година. И отчасти работящифабрикигЬ
по една, по-две у- то въ Българекото параходно
тт> още фяброви що требва
д во, еъ блвги думи, съ пониада се закриятъ и се проотятъ мяратъ; че най после бирена ни отношения и обръщения и
съ производствата си, защо та индустрия ще умре, за да съ ,'...-големи обещания, Тоиндустрия.
то виното ие ще имъ позво открие пжть ва нова сметка доръ Каракпв1евъ, Петко Кирпа примитивното бозаджйй- чевъ, Александръ Петровичъ
И
ли да виреятъ^ Това оботоя
С о, -го убедиха Да- 'iiauoXii*
Преди да рлйземъ въ но- кията съдържа 35 до 40% телство се изтъква и отъ из отво," отъ което държавата не и
нредъ
Недялко Атаиасовъ ут
дробноотвтъ,които ни чертаятъ алкоолъ, а облага се съ 2*20 ложението на-* Пловдивската получава ни стотинка акцизъ, върждаването на иовоиаработвцифритЬ —научно-и прак лева на единълитръ съ акцпзъ. търговско индустриялна кама • а и страната не се ползува ни ния уставъ ва параходното д-во,
съ който т'Ь обеасдечаваха не
тически установени ~- за но Неоъобравно оъ тази пропор мара, въ което четемъ след г то бодка.
говата
автономия, т. е. неучанормалните и невероятно теж ция на облагането, бирата, съ- ното:
Това, именно, ние нарекъхствуването на правителството
ките облагания оъ акцизи, да държаща само 2 7 а - 3 % ал
ме кръчмарска см-втка и пи въ ивбирането на 4-ма отъ чле
8ПричинитЬ, които прочатъ
нъци и данъци Н8дъ данъци коолъ, облага се оъ 5*55 де за нейното (на бирата) раз янска политика .—• отъ модер новете на управителииятъ съД"Ь двете най важни индус ва на 1 литръ съ акцизъ. витие o s предимно отъ фио ното и доходното, да отивашъ ветъи ва приянаването арапото
трии, които пмпулсиратъ глав- Ако базата на облагането се каленъ характоръ. Голъмиятъ къмъ примитивното и фали на директора да е <равногласъ 'другигЪ членове на
ниятъ иоминъченъ и дохо- ржководепте отъ мърката- и акцивъ отъ 5'55 дева на ли ралото като поминачно общо сенъ
управителния съветъ, като му
депъ стопански отраоълъ въ приниипа на енраведливоотта, тър ь бпра е оъсппателенъ, народно средство. Това нио се даде. и правото да ваима устраната — земледълпето, 'и- следвало би бирата да се об особено при днешнитп низш наричаме политика на об частие и геаю директоръ и ка
менно индустриите за пиво и лага, съобразно съ съотноше цени «а виното (к. н.), за скурантизма, 'която въ друж- то членъ на управит. съветъ
сниртъ, ние омЪтаме за необ нията на еъдържимиятъ ал това производство". И доба башкото връме се алименти въ решаването на всички дружеотвешш въпроси.. За 'прави
ходима нуждно да се опремъ коолъ — максимумъ по 0'25 вя камарата:
раше' отъ лпчнигь просташки телството се вапазн правото,
върху една проста женска лева на литръ*). Плащането
Дой (размера на акциза и завиотнически качества на вмЪото единъ платенъ постоясмътка и като проотъ при- отъ тоя размъръ по нагоре е б. н.) не сжщеетвува въ ни носителите й; която намира ненъ делегатъ, да има двама
«•Ьръ да поеочимъ каква гра • явно разорение на плащащия коя държава и за да подкрв- ше своята духовна храна въ редовни членове отъ него наввъ управителния съ
надпя еж веоъобразноетитъ фабрикантъ, то е равносилно пимъ и потвърдимъ миеъль- мракътъ и невежеството па начени
ветъ. Тъй че, акционерит!» да
въ преометанията на фис- да спре развитието на тая ин^ та си, достатъчно е да спо- масптЪ, които крепяха режи- участвуватъ въ управлението
кътъ и колко несправедлива дустрия. И тя спря: Русе за менемъ, какъ до като въ Ро мътъ и оъ царвула газеха, и на д-вото съ б души, а прави
е държавата въ фавориапци твори, Ломъ затвори, Коша- мжвиа се заплаща акциаъ 50 съ цепеницата, цодъ силата u телството съ 2 ма, ващото та
ята на еднп отъ творците на ва ожщо, Пловдивъ ожщо, лей (около 36 лева) за 100 ли трепета, налагаха мъдчане и ка се спйввала автономията на
д-вото. И всесилния А. Прутстопанското дйло на страната Сливенъ ожщо, а каде ли ие три бпра, а въ Сърбия 80 търпенето на всичкия и всЬ- кинъ въ 24 часа свърши тая
предъ другп такива, които, спря? Даже въ София, Шу- динара (около 200 лева), то у каквпя гнетъ.
работа — д вото стана автоном
но. Обаче и Каракашевъ, и Киробаче, иматъ преимуществата, ыенъ, Търново, Гор. Оряхо насъ се заплаща пакъ за еж
Но сега! Именно оега още чевъ,
и Петровичъ станаха все
че много но на едро прина- вица, Ст. Загора и Варва, щото количество 100 литри да со ирави такава иоднтика,
силни
всемоглща и несменяе
оятъ своята дань на държав кадето още се борятъ съ го- бира (555) петстотипъ нет- право, за насъ е необяснимо, ми гоеиодари
на д-вото. То се
ната хазна..п въ творчество л^мит* парични затруднения десеть и петъ лева, т. е. 3 нашиятъ умъ не може да по спгЬни отъ правата на акционе
то ,08 за страната, нежели до 2/з отъ производствата ой и 15 пати повече."
бере едно подобно положение рите пъ собственно дъ-ло на
първитъ, които, оевенъ дреб намелиха — оъ по V» отъ Очевидно е, че въ отрани- на възродено отъ интелигент теви три-петирма души, конто
ния приносъ къмъ държав производствата си едва нро- 1"Ь, 'които скжпо залктатъ за ни умове невежество и ре начнаха да се равпореждатъ съ
него като съ бащинъ си имотъ.
ната хазна, съотавдяватъ и дъжжаватъ ожщеотвуванието развитието на индустриите троградство! Ами, че да оъединъ ужасенъ тормоаъ за си. И това се ллъжи на оъ- си и които оъзнаватъ, че въ дейотвувашъ за съоииванвто
Въ слиция ивм-Ьненъ уставъ
държавата съ ненаситните си оипателниятъ н разорителни индустриите е залога на бж- иа създадени вечъ и дали до т-Ь направиха п друго н'Ьщо;
и иоотояни претенции за го ятъ акцизъ отъ 55Б дева на дащето на всека една оъвре- бри стопаноки и икономичес ва себе си иредвидеха тантиеми
леми и по-голъми облегчения 1 литръ бира. Тоя. акцизъ менна културна държава, по- ки резултати индустрии, да отъ б|»уто приходи на д-вото
всякакви други, а най-главно най фатално се отрази на ра човешки и по-патриотично, повродишъ на стопанското но 14°/0, а эа акционерите —
по договора еключенъ еъ дърданъчни и формалности.
звитието на биреното произ да кажеыъ, гледатъ иа тия развитие на страната, да за- жавата ва «убоидинт-Ь, които тя
Да вземемъ, най първо, би водство миналата година, но работи. Ромжния и Сърбия, криешъ сигурни доходни за плаща — определиха само по
рената индустрия. Тя се ipe още по фатално ще се отра като лозарски и винарски, парода и за държавата сто 12°/о книжни отъ нето приходъ.
тира като винена и спиртна зи той презъ текущата п ид дори оъ международна випе- пански источници п финансо И почнаха тия всесилни несме
и ое облага като такава. Оба ната ] 927 год. поради нввън- иа обмена, страни, направи ви доброги — това о ротро няеми господари да дърпатъ по
100 до 130 хиляди лева на ли
че облагането й далечъ не съ редпо годЬмата ефтвния на ли еж добрит* си смЬтки да градство, това е обокуран- це тантиеми, а на акционери
ответствува пи иа едната, нц ииното, тъй изобилно тави насърдчаватъ и раввпвагъ па ТЕЗМЪ, това е едаа забрава те да дцнатъ една по 48 лева
на другата. Ето защо;
раделно еднитв и другатъ- на миоията и отговорностите, книжни на акция, която стру
ва 400 лева ала f ни и въ тър
Виното съдържа 10 до 1 5 %
*) Фабрикантите еж готови да стопаноки отрасли и като и- които носи вовко едно прави жището
струва минимумъ 4000
платятъ
и
2
25
лева,
ако
е
да
се
мя!ъ, именно, всичко това телство; това е единъ ударъ
алкоолъ, а облага се съ 75
лети
помогне
на
държавата;
но
не
пове
приеърдце, нагаяедатъ и об- за националната стопанска и
стотинки на единъ лигръ; ра че отъ това.
На времето иие въвстанахме
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ПРОИЗВЕЖДА разни видове огнеупорни двойно
пресувани тухли, блокове, клонове, огнеупорно
брпшноОгнеупорностьта на тези изделия е изпи
тана въ Вишето Техническо Училище
ЕГЬ Прага, и м дето се констатира, че тя
е 1720° С. .

КйХЛОВИ готварски почки и за отопление на стаи
приспособени за горене на дърва и каи. вжглища
Марсипски керемиди и машинни тухли.
Изискайте вай-износви оферти отъ фабриката.
ТелеграФенъ адрес.*: „Захарната" Гор. Оряховица.

аашшшшаиавии
^против* това неокачествимо
посягане в*рху
правата на
дребните акционери, но никой
не ни подкрепи и Au. Пруткинь узакони толкова желана
та автономия, а че и баснослов
ните тантиеми, в* усцърбъ на
самото д-ство. Ние продължих
ме кампанията си' и до днес* я
продължаваме, но вълците се
сдобиха съ сигурно и бевопасно
леговище въ министерството и
бродят* въ мжглите ~ започнаха^да прескачат* и въ още
по-вдравитъ- и, уя«ъ, по добре
павенате кошари. Т е вечъ нЪматъ бояанъ отъ никого, нито
се срамуват* отъ н'Ького ва
д'Ьлата и ностжнките си. Мал
ко доказателство ли е това, ко
ето стана превденесъ съ житарити? И какво говори това ста
нало съ житаритй? Може би г.
инжинеръ Данчев*, който менажира тия хора и инжинеръ
1 анчевъ, които всека година
обещава да ваеме пред* мини
стра страната на онеправдани
те и непочтенно третираните
дребни акционери, но който
сл-Ьпешката ва всичко гласува
въ общитЪ събрания- а нико
га не ивпълняпа обещанията
си, може би казваме тия два
ма и следъ анкетата въ нея
не еж, видели и не ще могатъ
отъ нея нищо да равбератъ. Но
народа вижда. Народа вижда,
че неговото народно дело е
истъргнато отъ ржцете му, че
то е влеело въ ржце, които,
отъ народно, го еж, преобърна
ли въ' частно спекулативно
предприятие, което не държи
сметка ва никакъвъ моралъ, ва
никакъпъ натриотивмъ, нито.
уви! ва некакво си народно
стопанство: минимумъ 40 ми
лиона лева вагуби претърпя
нашето народно стопанство отъ
вастоя на ивноса на върненит е храни и отъ кривата при
немането отъ кжде да се на
мери и купи навло; съ десят
ки милиона лева ичгубиха тър
говците ни все по сжщите
причини и поради откаан на
„Сервизи Маритими" да доста
ви продаденото на експортерит е ни навло. Но народното (sic)
Българско параходно дво не
се помръдна отъ местото си
да помогне на тоя нашъ иа
родностопвнетвенъ ивносъ. То
не счете ва • нуждно да смени
веднага линиите си ва до бливките пристанища и да впрегне
ва по-далечните в* служение
на народния наносъ всичките
спои параходи и да спаси отъ
вагуби търговците и народното
ни стопанство, вагуби тъй не
поносими. Негонътъ параход*
„Варна" едиа с* сила го искара правителството отъ трето
степенната линия, ва да го
постави на линия еждбоносна
ва нашата родна житарска тър
говия и ва!'народното ни сто
панство. И при какъв* скан
дал* стана това отбиване от*
тая третостенеина по вначението ей линия!
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Зихоряа

Врой

Нуждно ли е да има на ли
це още и други по Фрапантни
причини и основания ва прави
телството да се валови и тури
край на тая Фамовна до сущ*
пакостна автономия въ пара
ходното д-во и да го отнеме
отъ ржцете на тия, които по
вече отъ 10 години го упраиляватъ без* да прибавятъ въ
ш го нещо и които отъ 6 па
рахода, доведоха ги до 4 бевъ
ивгледъ да напредне некога?
Не е ли срамотно, не е ли и
грешно да се тормозят* дреб
ните акционери и винаги да
се държат* въ бевиввестность
ва вложените ри въ д вото ка
питали? Не е ли и престжпно
да се оставятъ неколко души
да спекулиратъ и се равпореждатъ както щатъ съ д ното, кое
то народа е съвдалъ да му слуяси
при всека нужда? При случаи
важни и много още по важни
отъ превденешния — случаи
на Левисходна
транспортна
криза?
МИСЛИМ* нужда е, належаща
нужда е правителството да от
страни днешните управници
отъ д вото, да възстанови об
щата акционерна равноправ
ность и да го ивбави отъ ек
сплоатацията на тия 3— 4ли1га,
които хазяйничатъ въ него.

Б ш к н п рмОеловствэ.
Не много отдавна, въ нашия
вестникъ и в к а в а х м е наше
то мнение и съображенията си
по въпроса ва Морското риболовство. В * настояще време,
съ пристигането въ нашите во
ди вафрахтования отъ прави
телството холандски траулеръ
„Кникеръ" въпроса ва нашето
рибодовство е повдигнатъ въ
страниците въ веколко вест
ници, между които в. „Миръ"
брой 7889 отъ 15/Х/26 г. (ста
тията на г. Т. Николовъ) и
брой 7913 отъ 15/XI/926 год.
(статия на г. Д ръ Вл. Бурилковъ). Статията на първия ревюмира реферата прочетенъ отъ
г. Консулова въ СОФИЯ, на ос

нование научните цифрови и
практически данни. Както са
мият* докдадъ на г. Консудо
ва, така и ревюмето па г. Ни
колова носятъ напълно определенъ въвгледъ върху необ
ходимостьта по бреговете на
България да се органивира
морското рибодовство без* всекакъв* риск* от* страна на ка
питалистите. Статията на г.
Бурилкова, озаглавена „Фанта
зия и действителность", дава
съвършенно обратното, т. е. по
рицава всеки почпиъ и пред
решена благите наченки на рибодовството. Ние ввимаме смелостьта да въвразимъ на стати
ята на г. Бурилкова съ дейст
вителностьта, а не съ Фантавп
ята, като почпемъ отъ загла
вието съ руската пословица:
„беда е, когато обущара почне
да пече баиичии, я баничяряна

почне да прави обуща".
Най-първо, г. Д ръ Бурилковъ ивгъква, че въ Черно мо
ре главно вначение имааъ ри
бите; скумбрия, чировъ, пала
муд* и ги нарича пасаясии; имащи по-малко вначение риби:
калкан*, карагьовъ и кефал*,
не указвайки пасажеки ли еж
тия риби или местни, съвър
шенно не съобщавайки коли
чеството на улова на едните и
другите поне приблизително.
По научните и практическите
данни количествата на тия ри
би еж, неограничени. Въ местниятъ рибен* пазар* еж. малко,
предвид*, че нема най-главното
— а то е морската риболовна
организация, 1гвма специални
морски кораби, нема необходи
мите орждия за ловитба, н.ема
спецпялисти (такива беха гър
ците и турците, сега изселени).
Рекомандуваните отъ г. д-ръ
Бурилкова орждия ва ловитбата никога не ще дадатъ и наймалко удовлетворителни резул
тати, тъй като въ „таляните"
рибата влива случайно въ за
висимость отъ насоката отъ те
ченията, ветровете, вълнения
та, температурата въ водата,
въвдухътъ и др. Гъръ гъра и
алвманите на малките введен
ии лодки могът* да работят*
само бдивко до бреговете, а, сле
дователно, рибата идящч въ
равстояние отъ 20 до 40 кило
метра отъ - бреговете и на
дълбочина до 40 метра по го
респоменатите причини, т. е.
теченията, ветровете, вълне
нията, температурата и пр. ва
рекомандуванитё орждия е не
уловима. Д-ръ Бурилковъ е единъ отъ многото ивгубили свои
капитали на „таляните", защото
като неваповнатъ самъ съ това
дело, нему не му е познато, че
да ловишъ риба на „таляна",
това е дело лотарийно. Въ
странство талияна, гъръ-гъра
и алимана ее Изместват* отъ
новите орждия за лова на ри
бата, наприеръ, кесийната мре
жа, кесийниятъ сакъ, плава
щата мрежа, която е съвсем*
друга система, а прилага се и
трала. Работата съ тия орждия
се извършва въ открито море
на морски кораби съ единъ или
другъ двигатель,' т. е. с* мото
рен* иди парен*, а не на че
рупки отъ яйца съ двигатель
отъ работнически мускули. Д-ръ
Бурилковъ кавва, че той е вабелевалъ големъ успех* на
ловитба въ българските брего
ве отъ рибарите пришелци, слодователно, ако имя риба ва пришелскиятъ елементъ, то такава
има и ва всички умеющи да'се
занимават* съ ' морско рибо
довство.
Предложението иа г. Бурил
кова да се органивира риболовъ
съ адимани и гъръ гъръ съ
моторенъ влакачь на равстоя
ние само на 10 мили отъ брегътъ, не ивдържа критика, тъй
като, по по горе каваните при
чини рибата преминаваща по
далечъ отъ Ю мили отъ брегътъ, все пакъ, ще бжде не
уловима. Последното покавва
пълното неразбиране равдиката
между морскиятъ риболовъ и
прибрежниятъ. Д ръ Бурилковъ
вапитва: „Може ли да се нап
рави повече ва сега ва ловът* на
нашите пасажни риби ? и отго
варя: „Азъ сметам*, че —не",
предлагайки въ сжщото време
моторни вдакачи съ гъръ-гъра
и адимани. Питания повече отъ
странни и предложения повече
отъ чудновати. Д-ръ Бурилковъ
говори, че гъръ гъра и алиманите, струващи повече отъ 160
до 200 хиляди лева следва да
се предпочитат* пред* „трала"
(трала струва максимум* 70 до
80 хиляди дева). Съ такива
предложения г. Бурилковъ вавършва своята абсолютна некомтентость нито по рибодов
ство, нито по орждия ва рибо
лова, ващото „трала" е орждие
за ловидба на дънните риби, а
гъръ гъра и адеманите ва риби
пасажни. Заменяването едното

съ другото оръдия е абсурд*. не сега, а когато т»я въпрос*;
При това требва да се аабеле- се ивясняваше въ васеданията
жи, че съ „трала* може да се на родните общества, по който
дови есетра, калкан*, лисица, въпрос* се много говори и пи
седьодка, акула и др., а адема са. Споредъ нас* протеста иа
ните и г*ръ гъра не можатъ Д-ръ Бурилкова сега ва сега на
да валовятъ ни една отъ тия помня „махането ржка, подир*
риби, макаръ т е да се намиратъ боя". За ивгодата на морското
и въ повърхностьта на морето. рибодовство могатъ да се на
Твърдението на Д-ръ Бурил пишат* цеди томове, но това
не ще даде началото. Необхо
ковъ, че предвид* на отежтет
вието въ българските брегове димо е по имащите се матена есетрата («есетрата, мору - рияли, научни и.практичеоки, да
ната) органивацията на широ се пристжпи към* работа. Пов
кото риболовно предприятие е таряме, както и въ първите
„химера", е повече отъ погреш наши статии, специалисти <и
но. Несетрата се вжди само в* внаящи има, требва дп бждат»
Каспийското, Черното и Авов- послушани и да се почне ловидбата на рибата под* а-ехноското морета, въ никакви дру
ги води на аемното кълбо нея то руководство.
Alv.
я нема. За откриването бев
спорно големото и ивгодно ри
бодовство въ България достатни
еж деже и тия породи отъ ри
би, които посочва г. Бурилковъ.
Отъ 150 породи риби на Чер
В * нашият* вестникъ он
ното море, на Д ръ Бурилкова ивкава вече по п р и н ц и п *
не еж поанати даже и едипъ г. Юлварий — ч о в е к *
о*
процентъ. 8а сведение на г нъ практичесска подготовка но тия
Бурилкова съобщаваме, че отъ въпроси, но твърде компетен160 породи въ Черно море, 65°/o тенъ ва да се почита и уважа
еж пасажни рибии8б°/о постояи- ва мнението му — ва ревултани. Такива риби, като барбуни- титЬ, които биха могли да се,
те, хамсията, сарделата, сарга- очакватъ от* тоя ваконъ. К*м*
нътъ, каята, седьодката, (кара каваното отъ г. Юлоари ние неще
гьоза), кеФада, леФера, лакерда- прибавите нищо от* страхът*
та, сафрида и др. се ловятъ по да не иовредимъ на отличния есевони въ годината, т. е. <в* ' Фект*, проивведенъ отъ писа
времето Да прииждането и за ното от* него, а щепрегледаме
минаването имъ от* Средизем •в* тиърде к*си черти 7-тех*
ното море, а другите „дънните основни положеиия, които тоя:
риби" въ времето иа премина ваконъ усвоява, ва да тури край,
ването имъ отъ по-малките до иввестна степень, може би,
дълбочини до д ъ л б о ч и н и на вулгарното и много пакост
на 90 метра и. о б р а т н о ; но за стопанският* ни яшвот»
всичките споменати породи ри лихварство.
би ги има въ Черното море въ
Въ чл. 1 той предяижла: на
неизчерпаемо количество.
казание ватворъ не помалко
Морското риболовотво има отъ 6 месеци и. глсба от* б
своята особеносгь въ Черното до 50 хиляди левва за твя коиморе: по научните данни на то дават* пари в* заем* под*
професор* Книповичь е извест лихва, под* каквато и да в
но, че колкото повече се лови Форма годишно, която да пре
рибата, толкова повече тя ще вишава сконтовия процент*'на
дохожда въ Черното море.
Б. Н. Б. съ 6 единици и то —
Твърдението на г. Бурилкова . при авансиране пари срещу вава несполучливата работа на купени вещи, при отстжпвапе
холандският* траулер* „Кни на вещи в * кредит*, при от
керъ" е преждевременно и не срочване платежи ва изплащане
основателно. Траулера „Кни или при сключване на други
керъ" е вафрахгованъ отъ ми двустранни договори, които инистерството вл ивуччане Чер
матъ характеръ на кредитира
ното море не само въ едно не. Въ подобенъ случай винов
направление на доказателствата ните могат* да бждчтъ лиша
въ.промишленото рибодовство. вани и отъ права, посочени о т *
Той, споредъ егедепиятя, които чл. 30 п. п. 1—3, 5 и 6 отъ иание имаме, давп и други *ценни каватедния ваконъ. Лихвата при
ревудтати, които ще ваповнаятъ подобнитЬ случаи може да ее
г. д ра на какна дълбочина, при плаща въ началото иди при из
каква температуря, въ какво плащането на вадължението,
равстояние отъ брегът* преми като въ нея влизать и воични
нава рибата в пр. Не бива да видове комисиони, 6t е* процен
се иска 8а 3 м вечна работа на тите, които наемодателя полу
траулера, а Фактически ва не
чава от* печалбите като съд
колко дни, такива именно ре ружник* въ предприятието.
зултати, каквито ги има отъ
Съ сжщото накявание (съгл.
руските прОФ copii биолови и на чл. 9) се накявва и оня, който
частните лицч работили въ съ внание служи ва посредник*
Черното море 20 години. Коло- при извършването на престъп
салниятъ успехъ на траловата лението но чл. 1, А тоя, който
ловидба отъ 1908 -1911 години навършва престжпленията по
(забранена отъ руските прави чл. 1 и 2 по занаят* иля като
телства) е доказан* и проверен*. рецидивист*, ще се наказва е*
Укаванието отъ г. Бурилко строг* тъмничен* вчтвор* до
ва, че траудера „Кникеръ" не 5 годишни и с* глоба отъ 10
покрива разходите си съ уло
до 100 хиляди лева. А когато
вената риба сжщо носи харак посочените въ чл. 1, 2 и 8 претера на некомиетентностьта; стжиления еж извършени от*
научните работи не носят* и името на дружество, наказание
не еж длъжни да носятъ ха то се налага, освенъ на непо
рактера на дела ва печалби, средствените извършители, сж
това е едно, а второто е това, що и на ония членове отъ дру
че траулера „Кникеръ" е науч
жеството, които по право го
на яхта и ва промишлено рибо
представдяватъ и, съ знанието
ловство нее приспособена. Греш
на които е бидо иввършено пр«ката на Д вото Norderlicht и на сгжплението. Сжщо така, кога
капитана е въ това, че т е не то престжилението е иввърше
еж научили своевременно осо
но от* прокурист* или пълно
беностигЬ на Черното море u мощник*, нвкаванието се нала
дойдъха въ траулеръ съ срав га освенъ иа непосредствените
нително слаби сидл ва нелекия- извършители, а й на господаря,
нията. За ивучване особености отъ името на когото е бидо
т е на Черното море освенъ извършено накавуемото деяние.
разходването иа време и иа
Но съ това наедно, по чл. 6
пари, потребно е още и друго предвижда се наказание строг*
нещо, което г. Бурилковъ не Б годншенъ ватворъ ва длъж
би могядъ да го разбере, това ника, който съ цель да лиши
ва него не е лесна работа. След своя кредитор* от* въвмож
ваше, обаче, г. Д ръ Бурилковъ ность да получи вземането ви,
да отправи своят* протест* продаде иди ипотекира чрев*
против* повикания холандски беввъймевдеиъ
или превидно
траулер* ва държави» сметка в*вм«вденъ акт* свой ивдая-
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жииъ имотъ или продаде или; още да работи ва да се пвдигне
•вложи чревъ сжщо такавъ акта ; до висотата и степеньта.! на есвои движими имоти. На тел динъ . действителенъ промиш
.,
распоредба на чл. 5 е дадена и ленъ колосъ.
обратна сила — длъжника ще
Анелътъ ни е: всеки бълее накавва, макаръ ипотеката гаринъ да посети габровската
или валога да ел иввършени ивложба ва да види и истинска
преди влизането на вакона въ та българска култура, и истин
сила Тяжестьта ва докавванв( ското българско трудолюбие —
че сделката е въвмевдна и че да види българскиятъ промиш
се е налагала отъ некаква ре ленъ гений.
ална нужда, лежи върху сами
ятъ длъжникъ.
Съ предвиденото въ чл. 5
накавание, по силата на чл. 6,
се накавва и псЬко друго• лице,
Ние напоследъкъ ивкавахме
участвувало като страна въ една
отъ тоя родъ сд-Ьлки на длъж опасенията си отъ нея. Опасе
пика съ внание ва тяхната цель. нията ни намираха своето осно
По чл. 7 неваконния равм&ръ вание въ продължителното беена лихвата може да се докавва дъждие почти въ п/Ьлата страна
или предъ гражданскиятъ еждъ, и въ невъвможноетьта да се*
чието решение, съгласно чл. 21 прпвършатъ всички есенни по
отъ вакона ва углавното еждо- севи. Пъкъ т-Ъ се василваха и
производство, е вадължително отъ всевъзможните • най равнова углавния ождъ, или пъкъ обравни слухове.
Дъжда падна и, сЬкашъ,- нанаправо предъ углавниятъ еждъ.
Съ тоя новъ вакоиъ ва лих- стжпи едно облегчение въ всич
варетвото се отм-Ьнянатъ всички ки, които се намираха нодъ
други вакони, които му проти- тежестьта на опасенията и пе
воречатъ.
. :•• симистичните настроения. Единъ видимъ онтимивмъ събуди
вярата въ въздържащите се да
продавать ивлишецитъ- отъ хра
ните си и оживлението на иав»ра се очаква съ особенно
Получихме .ва обнародване живъ интересъ. '
долната равгласа. Съ найгол-Ь
Падналиятъ дъждъ въ намо удоволствие даваме и место шиятъ окржгъ отъ 3 того веи поканваме да бжде не само черьта до подиръ об^дъ на 4
прочетена, а и вачетена — всЬ т. м. се изчисли на 17 -(- б = 22
ки да се отнесе съ големъ ин литри на кв. метръ; но и превъ
тересъ къмъ нея:
нощьта на 4 срещу б продъл
жи
да вали и начисленото коли
„П. Г.
чество мина надъ 30 литри на кв.
„Габровската Градска Община метръ. Компетентно лице отъ
умолява Почитаемата Редакция мастната вемлед%лческа катед
да хронпкира въ бливкит'Ь брое ра ни заяви, че тоя дъждъ е
ве на вестника Ви .следното предостатаченъ и ще е твърде
съобщение:
благодатенъ. : Обаче, и неговото
„Габровската община ще уст мнение е, че реколтата, при нор
рои мостренна изложба отъ про- мално развитие пакъ ще претър
гтедепията на Габровската про- пи една вагуба отъ 10 до 15°/о,
мишленость. Изложбата ще се найцърво, ващото поради су
открие на втория день на Коле хата почва твърде много се
да — 8 януари идущ, година, въ спъваше подготовката на есен
помещението на построеното отъ ните посеви, а сжщо така и
общината презъ настоящата го есенната дълбока орань, поради
дина модерно основно училище въ което последната е иввършена
квартала „Скокова .поляна". За въ много ограниченъ равм'Ьръ.
отиване и връщане отъ Габрово Сеидбата на зимната пшеница,
по железницитп cm направени иввършена при много неблаго
постхпки да стане съ 50"/о на
приятни условия, едва къмъ
маление. Изложбата ще трае края на ноември, 6-вше въ своя
отъ S до 16 януари идната го-- равгаръ, обаче вас%тото прост
дина и ще представлява извън ранство едва достигна до 70%.
редно голпмъ интересъ за всички,
До вапочването на дъжда
които се интересу ватъ отъ про върху последните пространства
изведенията на Габровската ин еж. пр'авени наблюдения и еж.
дустрия и занаяти1*. констатирани много явления —
Кавахме но горе: тая разгласа и такина, които земледъ-лската
да се прочете и зачете — вс/вки наука непоанава, поне въ лите
е«динъ да се отнесе съ много ратурата не се срещатъ да еж,
яо-гол4мъ интересъ, отколкото наблюдавани и констатирани.
би требвало, къмъ нея; а на Но това, което изобщо е кон
това место прибавяме; и да из статирано, е, че рано васЪтитЪ
тлнять единъ голп>мг дългъ кгмъпространства н^каде ся. исъх
абе ей и къмъ страната си. А нали пос^вит-Ь, иъ-каде неивтоя дългъ е: певки да внае никнвли, а нЯкаде върното къл
какво може и какво има стра нило и поникнало, обаче следъ
ната му — да внае какво про- това повехнало и исъхнало.
навежда тя и какъ прогресира.
Отъ наблюдаваните случаи,
Ивложбата на габровската про- непевнати досега и на науката,
мишленость ще представлява еж следните нЯколко: върното
оная рпвновндность на прояве наполвина кълнило, поникнало
ния въ последните 20 — 25 го и исъхнало — взето отъ нива
дини български промишленъ та и заровено въ песакъ, дру
гений, тя ще представи въ най- гата часть кълни и поникна;
голямото равнообравие сжщно- върното кълнило, поникнало и
стьта на направения нрогресъ исъхнало, варовено въ пЯсъка
ма страната ни по отношение наново се съживява и расте;
на промишленостьта, или нека върното испито и изнемощено,
ее ивравимъ съ думите, които по ежщия начинъ съживено,
нридружпватъ горната рввглася: кълни и поникра и т. н. слу
„тя ще покаже мощьта и по чаи, които удивляватъ ва пръвъ
стиженията на българската про- пжлъ испиталия и наблюдава
мишленость".
лия ги вемледелецъ.
Кой най богатъ и кой найОтъ тукъ и вератя, че май
еиромахъ български гражданипъ ката вемя и Богъ —- Вседврите
въ страната не би направилъ ля и т. година ще двдатъ и неще
ва себе си и едно удоволствие, оставятъ никого гляденъ. Може
САщевр-вменно, ако откъсне 2 би малко по късичко ще бжде
до 3 дни отъ скжпото си връ-ме даденото, въ това е всичкиятъ
и отдели няколко десятки лева страхъ.
отъ средствата си ва да посети
тая ивложба, която ще бжде
първа но родътъ си въ Бълга
рия и която ще е истинското
огледало ва всЬки бъигаринъ,
колко България е норастнала и
Въ мпналиптъ брой на късо
надрастиала въ нромишленно
отношение
вр-Ьмената на съобщихме думите на г. Херробството и колко и • нуждно манъ, унгарски м%родппенъ чо-

Сушата.

вь.

Въ 1926 год. ё имало посЯтъ
кукурувъ въ цела Ромжния
върху една площь отъ 4,076,432
хект., противъ 3,930,780 хект.
въ миналата година. Констати
ра се, че васеяната площь съ
кукурувъ е била повече съ
144,652 хкт. респективно 4%.
Поради това тави година е била
най обилната въ посейването на
кукурувъ подиръ войната.
Благодарение на благоприят
ните атмосферни в л и я н и я
кукуруоа е могалъ да ее pasrme
нормално и е далъ изобилна'
жетва. Споредъ провиворната
преценка отъ Органите на ми
нистерството на вемледелието,
н/влата тазгодишна реколта на
кукурува въвлиза на 67,249,161
квинтала, срещу 41,591,467 кв,
превъ миналата година. Въ по
вече съ 15,667,694 кв., респек
тивно 37°/о, което се длъжи не
толкова на уголемените васети
пространства, колкото нп бога
тото плодородие на хектаръ,
който въ 1926 год. е билъ 14
квинт,, когато въ 1925 год е
билъ 10*5 кв. на хкт.
Така ивобилна, средната ре
колта не е била постигната дори
въ 1920 г. НанрОтивъ, 1926 г.
се привнава ва най ивобилна ва
кукурува въ Ромжния.

„Въ листата на търговците,
кавва ангросиста търговецъ,
требваше да се вастжпи най
много търговския свЯтъ отъ
едрата търговия. За да има примиримоеть, обаче, постигна се
съгласие да се вастжпятъ еднак
во всички търговци — едри и
дребни. И нареди се, съобравно
съ това, листата съ общо удобрените лица и имена, която
местното търговско дружество
напечата. За голема ивненада
на всички търговци, обаче, не
вестин елементи, съ болни ам
биции, вероломно ивмениха на
иостигнатото съгласие, подадъха ржка на избиратели и ивбираемн, които нематъ нищо общо
съ търговците и търговията и
провалиха листата, която ивхождаше отъ вваимната воля и
съгласие на търговците, ва да
угодятъ на ивборджии, против
ници на търговците и такива,
на които местото би било въ
всека друга среда, но не и въ
"средата на търговците. Търговскиятъ свЯтъ е въвмутенъ
отъ тая подла игра на виаира-,
ните елементи; т е ги вечъ и
презиратъ аа това.
„Но отъ всичко това, още
по-възмутителното е, че в ъ
търговското събрание бе до
пусната и най-радушно бе по
срещната, и приетъ отъ споме
натите но горе елементи некой
си комисионёръ Ст. Поновъ,
чиито комисионерски права еж
суспендирани, но работата на
когото е, да равдухва интригите
и да поддържа : сплетните по
между професионалните едри и
дребни търговци съ комисионе
рите. Тоя майчинъ и бащинъ
q u a s i търговецъ- комисионеръ
има нахалството да заяви съ впломбъ въ търговското събра
ние, че той като комисионеръ
и колегите му, като такива еж,
ни повече, ни ио-малкр, опеку
ни на търговците и че въ това
си качество, те най-добре имъ
п«вятъ интересите, кадето ида
било, И, именно, порвди това
си качество, техно право е да
иматъ и повече представители
и вастжпници въ камарата —
че търговците и особено едри
те търговци нематъ нужда отъ
подобни представители, когато
опекуните имъ ги ващищаватъ.
Това отвратително нахалство и
тежката обида, нанесена на ед
рите търговци не въвмути само
споменатите елементи, които
подадъха ржка на Ст. Поповъ
й С-о и провалиха търговската
листа, която беше ивравъ на
общата търговска воля".
Въ ваключение справедливо
възмутения търговецъ кавва:
„Нека всеки търговецъ, кой
то тежко чувствува обидата от
правена къмъ търговския света
отъ единъ, съ суспендирани ко
мисионерски права ва познати
ааслуги къмъ търговията, комисионеринъ си ввеме добра бе
лежка и когато ще подготвя
и дава работа на кой и да било
комисионеръ да си спомня, че
не защитници на интересите
му еж тия, които следватъ по
пжтя на Ст. Поповъ & Со, а
зложелатели и да си помисля:
следва ли, бива ли на вложелателя да се дава хлебъ и съ тоя
хлебъ да бжде вахвърлянъ по
лицето *.
Ние даваме мЯсто на това
справедливо иъвмущение на ан
гросиста търговецъ, като си ваиаввяме правото да се повърнемъ и да кажемъ, че на хид-.
рата требва да се о т к ъ с н е
главата.

Вероломство а изм!на

Дълга ..'. опашата...

(По случвй изботп* аа търгов
ската канара, въ Варна).

Какъ късите опашати ста
вата . . . дълги опашати?
— Ей тъй на, като се пусне
отъ едного въ ходъ ивмислицота, че при ораньта отъ не
кого — неиввесгенъ кой — ож,
ивровени 2 камака; като пусне
втори некой, че изровените
камани ги ближали волове; ка
то прибави к трми, н4кой —

вевъ.'Д'е еж: „Ако унгарската
флота намгъри просторъ каде да.
плава, тя неще^бжде утопия"•
Къмъ това ние- прибавихме, че
Унгария, познавайки българ
скиятъ народъ като нвродъ толерантенъ въ всеко отношение,
особенно пъкъ българскиятъ
търговецъ като толерантеиъ,
съвестехгь и до екруаольовность
почтенъ, погледите ft еж обър
нати къмъ България, около ко
ято да съвдаде . една база ва
своята търговия и ва търговскиятъ си ФЛОТЪ. Но отъ стри-.
на на България, види се, или
никой не се досеща да ее ус
михне на тоя ногледъ, или ни
кой не намира ва удобно и полевно да се допусне такава бава
на вадушената просто-унгарска
търговия.
,
Естествено, обаче, Упгария
търси место каде да се подело •
.ни-и сега обръща погледа си
къмъ Ромжния —• къмъ Галацъ, именно. Но тоя погледъ
не по малко почна да интересу
ва и самите ромжни.
,
Въ „Пестеръ Ллоидъ" г. Мадврепакъ помести единъ членъ,
който пррдиввииа големъ ин
тересъ въ меродавните ромжнски кржгове. Тоя членъ обръ
ща вниманието на Унгария, че
требва да посвети по-големо
предпочитание и привърваность
къмъ морското Пристанище Галацъ на Ромжния, нежели къмъ
югославянските пристанища, по
неже Фиуме и Сплита не отговарятъ на унгарските иска
ния — пжтя до тия пристанища
е съвсемъ комплициранъ. Вслед
ствие на това требва да се обър
не голЯмо внимание въ ивкористването на водниятъ пжть
по Дунава, който представлява
едничекъ сигурёнъ ивлавъ на
морето. Унгария требва да до
бие излавъ на морето и да строи
кораби,, които да могатъ да плуватъ отъ Черно море до Буда
Пеща и Коморан.ъ. Въ ролмжнските кржгове гледатъ на тоя
инициятива, както кавахме, съ
твърде голЯмъ интересъ.

Унгария иска щгоаще въ Галадъ.

ъ\ Штт.

Ангросисгъ търговецъ ни пи
ше въвмутилни работи ва пвборите ва членове въ търгов
ската камара, които уличаватъ
некой отъ търговците въ ве
роломство къмъ съсловието си
и ивмена даже на собствените
си интерееи.

все така неиввестенъ —- че 6ЛИваните камани оль не камаии
обикновенни, а каменна соль;
като прибави — •» соль и пиперъ — че 2-та камака каменна
соль сл ивводки отъ големя
каменни солни валежи и т. в.
опашатата става голема и дъл«
га опашата. Но ето, че въ се*
лото Манастирица нищо не виа*
ятъ и нищо не кавватъ »а на
мерени камаци каменна соль и
никой нищо не е видЬлъ и не
внае не само ва юлпми, а и ва
малки залежи отъ камънна соль
— че и иижинеръ Вакърджиевъ не е намерилъ подобни валеяси, а тоя, който пуснало»
опашатата по вестниците не е
ивнамеренъ още да посочи ка
де е видялъ найпърво двата
камака, а по после и валежигЬ,
И това били вестници! . . . да
пишатъ лъжи!
Но, г-да, ва сериовнит-Ь рабо
ти сериовно да говоримъ!
Вие кавахтв, че едно лиц»
иворало 2 камака; че на другиятъ день воловете му бливали тия дня камака; че ежило
то лице или други некой констатиралъ големи вплежи отъ
вкаменена соль! Кажете името
на лицето, което е иворало каманите отъ соль, кажете мест
ность та, кадето еж валежите
отъ соль, кажете името на ли
цето, което е констатирало тия
валежи — кажете какъ то е кон
статирало, че т е еж „големи
валежи".
Кажете, или млъкнете I Не
алармирайте обществото Съ йвмислици, съ нагли лъжи! Бъл
гарското общестпо се нуждае
отъ въвпитание въ доброто,
нуждае се отъ ряскриване само
истините предъ него — то ее
отвращава вечъ отъ вестникар
ската лъжа и отъ гологанжийско веетникарство.
До тоя моментъ ие е нам*»
ренъ не само ни единъ камъкъ,
но и една бучка вкаменена соль^
Това е истината.
~
•"

Провадиет.

РАЗНИ

рЕети.

Обезщетението на РОМАНОНИTt петролни компаний.
Водените преговори между
Англия и Ромъния ва обеввреждението на ромжнеките петрол
ни компании, чиито петролни
терени превъ време на войиата
пострадаха, се евършиха.|АнглиЙокото правителство е еъгласно
да плати на Ромжния 5 милио
на лирстерлинги обеввреда, но
съ условие, че такава еума ще
плати и Франция. Англия ще
прехване тави сума отъ суми
те, които тя има да ввима от*
Ромжния, която сума въвлпаа
на 31' милиона лиретерлингн.
— 0—

Нопаек'0 злато въ Русия.
„Нюйоркъ Хералдъ" явява
отъ Москва, че една американ
ска Финансова група е добила
концесионното право да копае
влато въ Амурската область.
—о—

Международната конферен
ция на банкитЪ за осигуря
ване и нредитъ.
На 8 и 9 того състоя меж
дународната конференция ва
банките ва осигуряване и нре
дитъ. Въ тая конференция, коя
то се държа въ .Лондонъ ввамаха участие представителят"»
на всички голЬми банки въ
Велико Британия, Франция, Бел
гия, Германия, Норвегия, Шве
ция, Австрия, Чехославия, Пол
ша, Унгария, Аржентина и Ита
лия. Глввниятъ въпросъ, който
бе постапеиъ на обежждане е:
какъ да се намали Финансовиятъ рискъ въ международната
търговия.
—о —

Печати. Д, Тодоров* и. Я Ш
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Анкета!а ш с^ид'^е.ропейCiiWTt СТ-ИОВИ бОр(Н..
На 2 този М'Ьсецъ в ъ Виена
ее одиърши анкетата на средно
европейските стокови борси, в ъ
която е« обясни въпроса ва съв
м е с т н и т е м'Ьрсн за житаретва'in. Дойде се до оъглагио сред
ноевропейските борси да си
служзтъ оъ германската еиетема, която е» практикува и се е
показала ur.ii добра, т. е. иъ жит
ната търговия да се практикува
иъ единъ литръ, който се
нарича „Ilek'hgdfe ideprob".
— о—

дни. Западноевропейските пияци се снабдяватъ о т ъ Аржен
тина и Австралия съ гол-Ьми
предложения, защото в ъ т и я
страни се очакватъ големи ре
колти, които се прибиратъ в ъ
началота на годината.
—о—

Дунава.

Кукуруза се намира в ъ осо
бенно положение: на долу по
Дунава ва к ъ м ъ вападнит-Ь тър
жища не може да се праща,
en щото .Ля плета .е по-СФтинасъ
епоятъ кукурувъ. Освенъ това,
Р о м ъ н и я има по-ефтинъ кукуKcitfiTt на эжгтяцпта падать. руаъ, който в ъ Браила, ваедно
съ износното мито (10 лирстер„ В е о т м и н и е т е р ъ Т а з е т ъ " яна
линги за тонъ) не струва пони, че ь ъ английската промиш
скъпо отъ 318 до 320 лева
лена конференция ще се рази
100 кгр. Това че, по дунавски
сква много на широко-по г-ънт е пристанища о т ъ другигЬ
роса ва в ъ г л и щ а т а , чиято стойдържави, кадето ц а н и т з еж,
иость много спада. Германското
много по високи о т ъ тия, не
правителство е расходило до
моя;е да става ивнращане ва
сега около 1 милионъ лирстерБраила. Т и я държави поскоро
ЛННП1 в ъ опита, о т ъ въглища
иматъ сметка й н ъ т ь ва сред
та да се произведе масло. Сега
на Европа. За всъ-ки случай,
п Англия ще съдействува на
истинската съдба на кукуруза
"ТИЯ ОПИТИ.
въ сегашно вр-Ьме е в ъ ръце
т е на Лаплата, чиято беридба
прастига в ъ Февруари и по чий
то изходъ ще се о п р е д е л я т ь
п р о л е т н и т е цени.
Боба е в ъ голяма стагнация
Презъ изтеклата седмица це-.
пит!) на 01въдм(>рск1-ятъ пре- ио дунавските тържища.
Ц е н и т е в ъ чуждите търяшвовъ начнаха да снадатъ, поне
же вечъ се намаливать нужди ща с ъ за 100 кгр.
т е за задморски транснортъ на
•
ЧИКАГО.
в ъ г л и щ а о т ъ другигЬ страни Пшеница cts 1 3 9 1 — = лв. 7 1 2 6 0
ва ь ъ Англия вследствие прекра Кукурувъ „ 7 4 - — = „ 606-11
тяването на английската [«ударЧЕХИЯ
ска стачка. Сега вечъ новече
се предлагать параходи аа пре- Пшеиица чех.кр. 193=->в.793'23
«оаъ на жито и други артику Кукурувъ „
1 1 1 = „ 27493
ли, ва гона и Фрахтовать и м ъ
СЪРБИЯ
цена нична да спада съ уетремъ Пшеница динара
да достигне нивото на. цената,
2 6 5 - — = лева 6 4 9 2 6
преди стачката. Това .вбетоя
Кукурувъ динара
телство вечъ е благоприятно ва
140 — = лева 3 4 3 ' —
европейските вносни държави
на жито, защото могатъ да но"лучагь"" "отъ Америка житото
по-ефтиио толкова, колкото ноеФтина е цената на ФрахтовеT4J. Това. наистина, не е Богъ
9 декември 1926 год.
внае каква гол'Ьма разлика, но
Сгойнность ва 100 кгр.
все накъ предизвиква едно мал
В ъ борсата има едно ватихко спадане ва цената. Друго
едно обстоятелство, което влияе ване в ъ вд^лкитЪ. Спадането
върху слабата тенденция лежи на ц е н и т е в ъ странство и въз
въ известията о т ъ Аржентина. държането в ъ търсенето на
Огъ тамъ се донасятъ известия храните тамъ, се отрави и в ъ
за твърде добри изгледи на ре нашето т ъ р ж и щ е . И единстве
колтата. Оценява се и се пред н и т е купувачи на вимницата —•
лага стоката розяФв — о т ъ 78 мелничарите — о т ъ една сед.
кгр. и барузо - ~ о т ъ 79 кгр. мица и новече с ъ щ о се въвдъртежи на в ъ хекголитръ, което ж а т ъ о т ъ покупки, ващото ек
значи, че се очаква добра сто спорта на брашната спре и де
ка. Така с ъ щ о и австралийска позитите и м ъ се претрупаха съ
та реколта се очаква да е до брашна, които стоятъ и чакатъ
ианоеъ. Спаданията на ц е н и т е
бра. Оценява се, че плодороди
се отразиха т у к ъ общо на це
ето ще възлиза на 18 милиона
н и т е на всички артикули — на
метр, цента, срещу 13'4 мили
вимницата съ 20 й повече лева
она нревъ миналата година.
ио долу, а с ъ щ о и на кукурува:
Всички т и я обстоятелства I стока ж ъ л т ъ кукурувъ спад
станаха причина, чн тенденци на до 3 4 7 5 0 лева, боба о т ъ
ята на европейските тържища добро качество — на 460 лева;
б'вше малко по слаба. Но осо но пакъ купувачи нема. Щ е
бенно слаба не можеше да б ъ  продължи ли това положение
де, предвидъ че в ъ тоя моментъ по-дълго време не може да се
има нужда за вносъ, а йма и каже. Но най вероятното е, че
търсене. Впеиа е предложила това ще проличи следъ като
ва сръбска стока: Тиса пшени експортерите ивнесътъ складаца о т ъ 76 кгр. 1 91 чехекн кр. раните си храни, които се сире
= 7 8 5 л. 100 кгр.
ха, когато „Сервиаи Маритими"
Споредъ последните известия отказа доставката на уговоре
отъ Америка, въ Чикаго тен ното навло. Сега, обаче това
денцията к ъ м ъ края на седми д ство, следъ като б е осъдено
цата се е затвърдила. Пшени отъ арбитражния с ъ д ъ да пла
цата се е повишила, кукуруза ти обеввреждание на търговци
с ъ щ о така се е повишилъ и то т е , се е съгласило да товари
нромптъ стока и термини. На по 10 — 12 шилинга храните и
истина, тамъ играе гол-Ьма ро да ги транспортира. Парахода
л я спекулацията, която движи „Ганджа" натовари, ще товарятъ
ценигЬ, но говори се, че ка и други параходи о т ъ същото
надския нулъ иа житото, кой го д-ство и следъ това ще се уяс
държи иърг.о мъето на канад ни положението. Но за сега то
ската търговия съ жито, има е тежко.
силата да задържи цените отъ
Въ борсата станаха продажби:
спадане. Говори се,че гоя нулъ
На 4 декември — 8 вагона
се е сноразум-Ь.гь съ австра
лийскипЬ износители цените кукурувъ, ио 3 0 0 - 3 8 6 лева; б
да се д ъ р ж а т ъ , а даже и да се вагона бобъ, по 425—460 лева.
Останаха 6 вагона вимница не
к а р а т ь и още по нагоре.
На други г'Ь тържища пшени продадени; ва кукурува предло
цата е сънсемь занемарена, т ъ й жиха 20 - 30 лева по-долу.
На 6 декемврий — 1 вагонъ
чо н ъ и ъ u'i'b всЬко влияние е
яимница, по 670 лева; 15 ваго
отъ гол-Ьми1"Ь вдрииции на чи
кягевитт!
терминии курсове, на кукурувъ, по 300—355 лева;
каквито имаше въ носледнит* 5 вагона бобъ, 420—460 лева;

. ШШ ?ш\ш шща.

Варненска стокова борса

1 вагонъ ечмикъ, по 427 - б0лв.;
1 вагонъ р ъ ж ь , по 680 лева.
На 7 декемврий — 2 вагона
вимница, по 640 — 66260 лева;
7 вагона кукурувъ по 8 1 0 - 3 8 0
лева; 3 вагона бобъ, по 446 до
475 лева.
На 8 декемврий — 4 вагона
кукурувъ, по 340—347 50 лева;
1 вагонъ бобъ, по 4 6 2 5 0 лева.
Зимницата бевъ търсене и бевъ

вделки.
На 9 декемврий — 3 вагона
кукурувъ, по 340—356 лева.
Б:въ никакви пристигания в/в
„Гяндже" натовари и щ е вдигне
около 6000 тона, които стояха
складирани.
На 10/ХЦ — 3 вагона кукукурувъ, б е л ъ по 385 л., ж ъ л т ъ
по 320—360 лева. Пристигания
слаби и продажби слаби.

Стефанъ Т. Беняровъ ангросисистъ

търговецъ

КОЛОНИА

ЛИ стъ в ъ Бургавъ, и членъ
оть Управителния съветъ на
Бургавска банка е починалъ на
29 ноември т. г. Поклонъ предъ
праха му.
Преизбрани с ъ отъ Габровски
т е промишленици ва действи
телни членове на Вариен. търг.
камара
д о с е г а ш н и т е та
кива г. г. П. Ц . х. Стойчевъ и
Ив. Х р . Мароконджиевъ, като
индустриялци. Небрани с ъ съ
търговската листа о т ъ Габрово
г. г. Лаввръ Попминковъ: в
Богданъ Г. Василевъ. С ъ ванаятчийската листа с ъ небрани г .
г. Андрея Ст. Картунковъ о т ъ
Габрово и Тодоръ Ст. Кумановъ о т ъ В. Търново. Послед
ния се преивбира, понеже и до
«•era беше действителенъ членъ
на камарата.

ц е л о оправдаваме вшетите а р . щу т е х ъ м е р к и .
*

ИзборитЪ sa деИствителни члвН' во на търговските камари на
6 того с ъ дали следните съ
стави:

Варна — индустриалци Аеенъ
Николовъ, Антонъ Илиевъ, Ге
орги Киряковъ, Ив. Гюлмевовъ,
Станчо Савовъ и Сепаоъ В. Спасовъ. Последните трима с ъ съ
по равни -гласове, а с ъ и по
следни по гласове. Понеже чле
новете требва да б ъ д а т ъ 5, а
не 6, то т и я последни трима
ще т е г л я т ъ жребие кои да оот а в а т ъ и кой да ивлеве. ТърГОВЦЙ:

К. Г е н о в ъ ,

Б.

Абаджи-

евъ,
Ст. Андреевъ,
Ангелъ
Мерджановъ и И в . Даскаловъ.

София — индуернялци П. Глуш-

ковъ, Стр. Икономовъ, Ан, Ни
коловъ, В П е е в ъ и К р . Бояджиевъ. Търговци Георги Т . ПоС ъ щ а т а унилость и бездей
Амбулантната търговия, съ ко повъ. Х а и м ъ А. Фархи, Оникъ
ствие цари в ъ Бургазската бор ято се така много влоупотре- Асланиянъ, Д . Д е я н о в ъ и Пет
са. Твърде малко храни се ку- бява о т ъ продавачи на контра ко Г. Петковъ.
пуватъ ва Гърция, а всичко бандни стоки, на стоки о т ъ Фа
Русе — индустриалци Ан. Пявдруго се продава ва местни нуж лирали търговци и даже на ловъ, П. Константинову Д-ръ
ди — на мелниците, о т ъ които стоки о т ъ кражби придобити, Червенивановъ, В. Т р ъ н к а и
н а й г о л е м ъ купчвачъ е „Голе напоследъкъ обръща внимани Д-ръ Н. Начевъ. Търговци И в .
ми Български мелници". Зим ето на ваконно установените Ц Недковъ, Ат. Лалопъ, Х р .
ницата варира между 700—730 власти и т е я преследватъ ва Гвйдовъ, Х р . Д ъ ч е в ъ и Млева ва 100 кгр. Кукурувъ 30 да предпвяятъ обществото о т ъ Кжнчевъ.
тона, продадени на 3 того — ивмами, на които се то ивлпга
по 355 лева 100 кгр. „
Отъ ДВНЯ на обнародването
отъ подобни продавачи. Особен
на вахвала васлужава да се ив- а ъ „Държавеиъ Ветникъ* брой
каже о т ъ варненското граждан 24 о т ъ 2 9 априлъ т . г., е опрество к ъ м ъ г. Варненск. г.-на- девено, че по точка 28 {отъ
Варна, 9 декември 1926 г.
чалникъ ва вветитЬ о т ъ него наредбата ва лихвите се пла
Колониала, пияца тиха, вдел най строги
и същевременно ща на Бълг. Народна Банка; За
ки незначителни
най-еФикасни м е р к и ва прес влогове в ъ влато е . е к т и в ъ (та
Манифактурата
— има едно ледването на всички амбулант- кива влогове с ъ бевъ право на
малко равмърдване на метража. ни търговци в ъ Варна, които предсрочно ликвидиране и лих
Положение по нормално но не е ъ съмнителни въ т а я си дей- вата и м ъ се плаща в ъ банкно
особенно подобрено. Има малко ность, или, които причиняватъ ти по курса на деня) както
следва: в) На бевсрочни влого
подобрение в ъ ' плащанията и
спънки на редовната съ осед ве 5°/о. 6) На сроч. влогове «а
протести по-малко.
Ц е н и т е на колоиияла се дви- лость търговия. Сиромаси, като 6 месец. 7°/о. в) Иа сроч. вло
сиромаси, но п в ъ това си по гове ва 1 г. 7Vi°/o,' г) На сроч.
жатъ:
Захарь песокъ 25'40 л в , го ложение да с ъ една опасность, влогове ва 3 г. 8 % . д ) . На
0
л е м и каси бу^ки 26 90 л в „ ва обществото, това ваконите сроч. влогове ва 5 г. 8Ve /o.
малки каси бучки 2 7'40 л в . ; не го повволяватъ и ние все
кафе 115—120 лв.; калай 228до
230 лв.; чай 160 — 185 лв.; черъ
пиперъ 120 лв,; бакъръ 68—70 лв,

Пияцата.

ГЬРГОВСКО-ЩШРШНШНКА

ХРОНИКА.
.СЕРВИЗИ МАРИТИМИ" плаща
обезщетенията на търговцкгЬ по
решението на арбитражния еддъ
и по честно споразумение съ търговцить. Изпълнява и задълже
нията си по доставката на нае
ло. Съ оиржжно предопреждава
търговците, че ще ги държи от
говорни, ако не натоварват, до
говорените количества храни.
Спираме обнародването на вто
рата си статия, до като се при
ключи спогодбата подъ р ъ к о 
водството на членъ командитора на „Сервиви Маритими" г н ъ
Фунвя.
Колега, ивдатель на провинцияленъ
в е с т н и к ъ
ни пише; -ващо много колеги
не д ъ р ж а т ъ н а „ 8 а м е н а г а " , в ъ
това число и в а ш и т е ежеднев
ници — или ще понесатъ съ
това големи материялни щети?"
Верно, ващо наистина много
отъ колегите се отнасятъ така
отрицателно и съ незачитане
две подъ редъ държани кон
гресни решения и редица, ив-.
дадени о т ъ Управителния съветъ на съкша циркулярни пис
ма ва .замена"? Ж-ртвата, ко
ято ще направятъ колегите,
даже с ъ вамеиата на ежеднев
н и ц и т е си не е голема. А т я
и ще се рекомпевсира само съ
осведэменостьта, която т е би
получили ва живота в ъ целата
вътрешность на страната, осведоменость, каквато т е не би
имали и еъ най големи парич
ни жертви, ако би правили да
ги добяятъ. Желателно е тоя,
боленъ бихме го нарекли, в ъ
просъ да се уреди о т ъ съювно
то управително т е л о . Т о й е
много важенъ о т ъ всека глед
на точка, а главно о т ъ гледна
точка на зачитането конгресни
т е решения и управиите рввпоредби,

Основана на 1895 год.
:о.©:н:т1ргал::БГ.с> - у х ц з с м з д с о и - ж о
ЗЗТЬ 1ТЛ:0_ЕЗДЕС]_ЗТЬ
Клоеъ: Бургазъ,
АГЕНТУРА КАРШИЯКА (ФИЛИП0В0).
Извършва зсички банкони операции и кореспонденти
въ всички градове на царството. .
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Нвй-мвдеряа кожарско фабрика
на

.Д-BoJflMpiIIin'
Г fl 5 Р О Р О
Производство на вечни видове обущарски гьонове
и други коти.
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ПЕТКО ГАТВВЪ & С-и
ИНДУСТРИЯ и ТЪРГОВИЯ

ГАБРОВО

ПИИТЕ САМО

1 чутото И Ш 1 ш
Светло — Нилзонск-г тииъ
Черно — Св. Силваторъ \_4
mm

