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Ймяза три иаьти седмично
'•"• »'•' ковбделшвя, среда
впет*в.
•XWHAMKHTA' E:
'^Годишно.150 лк., Vs-год.
80 л»'.,' 3»месечво 45 дн.
, Абовамевта, ваиочва ва
ite*o J-во число от* неieft».^r- »И1,агЯ; предалата

Варни, 8 Августа 1924 год

ТЪРГОВСКОBtcTHMHb за търговска и индустриална защита и информация.

Врой 663
Цвнвт» *« ебаввта с а
За вв. савтвметр Я-50
лв. за годакав, м г о ш ,
•ежролоз» Р50 Л1. га едао
вубдмуввве; балавев, решеввл, цврвулврв ж вротоЮЛЕ по 1 5 0 лева; регветрацвл ва тхрговевв в
мд;етр**лн фврмв 10 л i
Вевчво 'во се отааеа до
веетввка ее адреевра: до
»1Чргов.-Прожвшлевва 'За
щита*, Bapia „Вевчав* 8.

Редакторъ - изаателъ'•! П. Д. Драгулевъ
подъ тоя отрахъ, който бе об- вите и да му е мирна главата. га населението н да е умира
лвдалъ даже и правителотвото Вторил е, че, въ противния ло отъ гладъ. Това но може
за да гласува • спешно изме случай, като се залови да ку да се случи и ва въ бхдхщв
нение въ закона за ввооното пува храни (жита), не ое въ некога, ако остане в ва намито на житата, побързаха да образи оъ паритета въ отран предъ земледелока производи
АНОНИМНО ДРУЖЕСТВО
ой доотавятъ ярта отъ стран отво, а почва да купува ва телка. За житна крива, ва
Капиталь лева 30,000,000. Резерва лева 7;000,000
ство да не оставить населе по-високи цени, отколкото мо хлебна крива, още повече,
ЦЕНТРАЛА ВЪ СОФИЯ. - СЕДАЛИЩЕ ВЪ РУСЕ.
жеха да вакупуватъ търгов при сегашното положение не
нията си да гладуватъ.
Клонове:
Тая доставки дадоха оби- ците въ борсата, включително е уместно въ никой случай
Варне, СОФИЯ, Русе, Бургасъ, Пловдивъ, Габрово, Ломъ,
ленъ материядъ на фантазии- и мелничарите ва меотна кон да ое говори. За недобросъ
Попово, Търново и Тр-Ьвиа.
ТВ — алармите, заблуждени сумация. И оъвдаде ое една вестна и злонамеренна при
ята на обществото, черните конкуренция, която възбуди и ценка — да, това е ставало,
Извършва всякакви банкови операции.
прокуди за „опекулантите" изостри- апетита у производи отава и ще отава. Но не о
-• • • ; Приема срочни и безсрочни влогове, ш Ш •
износители, тежката отговор- телите — търсенето отана по- правителството, което требва
Специална служба за продажба на храни аа см-вткк на
нооть на правителотвото на силно отъ предлагането. Це- да се поддава в да се увлича
третр лица при клоновегЬ въ Варна, Бургасъ, Ломъ и пр.
буржоазния строй, въ разсто HHie хвръкнаха надъ легалния отъ алармите и оъ прибър
яние на преживения въ „без- паритетъ съ левъ до левъ и зани мерки да осложняв» по
житна" криза цериодъ, б4ха въ половина. Прехраната, въ гра вече положевието. Мерката по*
своя ходъ и въ своя апогей. довете и въ меотата, които намаляването на вносните ми
И, верно, боматохата бе се прехранватъ оъ* доставка та аа зърнените храна е до
ше такава, чешжо правител отъ тържището, стана оклша, оущъ пакостна. Та не послу
ството шашардцоа пусулата, м&чна. Алармата доби овоя жи толкова: да се внеоыъ
даже то не сешсЬти да при възвишевъ темпъ, а маоите храни ва доизхранването на
бегне до официалните данни — небивалото настроение и населението и да ое намалятъ
1
на статистиката за да види и оплаха отъ
. . „ житната ценить на нашите върнени
ся увери — щ, съ едно ко- криза" и отъ предотоящия храни — т& се продавать в
мунике, да оповести, че не- „гладъ" . . . Смута се пре оега пакъ надъ цените, кои
донмъкъ отъ §ърнени храни обърна въ паника и равшета- то се целяха, да бхдатъ до
за доивхранв|не на населе ха се кметските сбирки и кон стигнати — но тя вадава овнието въ стражата ни нема: ференции, общественнигЬ апе нователенъ отрахъ ва пронаа) защото миналата година ли къмъ правителството за водителите въ интензивната
Телеграфически адресъ: ГЕНЕРАЛЕ АНКЪ'.
достигна яо-миналогодишната грижи и помощи, търоителите обработка на земята оъ вър
реколта не ншгьлно изнесена на храна въ отраната и въ нени храни. И поради тоя
и- не* ? нв пълно ажтрв * консоми*- стравство,- * диглчпвчидите^да* "-отрахгв-^^е^могаглу-да»^ ъшрЪрана; б) защото миналогодиш - предлагать своите услуги отъ жатъ върненото производство,
ната реколта' въ северна, по вънъ и отъ в&тре. Зрители ва намалението н а което
точна и ваиадна България бЬ- бехме въ Русе какъ опеку- е повлияло вечъ доота много
ше добра й съединена съ по- ланти, готови на ооърдни ус и тютюневото производство.
миналогодишната стана отлич луги, чакаха оъ часове предъ
Ако единъ день, отъ отрахъ,
;ТелеФрнъ * 3. Ж Е Л Е З А Р И Я Теле*°»* * ; 3 .
на ; в) защото житната ре „Исляжнето" да дочакватъ че ще бл-дагъ играчка на
колта отъ uo-миналата и отъ овършека на заседанията на това узаконяване на нивкнте
Путрели № Л 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
миналата година, въ излишока общинския оъветъ ва да зна- вноони мита, производителите
за и з н о с ъ отъ общото си ятъ решенията му относно ограничать проиаводотвото си
Шини всички видове.
количество, ое нанесе едва нокуиките на храни въ стран само до толкова, колкото е
Обли всички видово;
въ 75%, а кукурувнага едва ство и въ вътрешността. Сви» гЬмъ потребно ва живота,
Четвъртити всички видове.
въ 50% отъ подлежащего на детели бехме и на шумътъ, страната, наиотинна, може
Чемберлици всички видове.
износъ, за да се ориентира който се вдигаше около мни често да ое излага на гладъ.
Наллжци и подковии всички видове.
въ неправотата на поввкътъ мата, около съчинената отъ въ
Тогава всеки ще каже: HI
Ломове 30 "/„, 85 Ч* 38 м/м, 40 м/„. /
отъ воекаде да намалява внос ображението ,,житна" и „без- меото вежди да ое поправягъ,
ните мита, да допуща външ хлёбна" крпэа, която още и очи o s избодени оъ намале
Галванизирана ламарина № №12, 14.
ни
храни и да онаоява граж до день днешенъ държи вла ното вносно мито.
Ламарина черна и др на плш..
даните отъ гладь.
Alvanitino,
га ва продоволотвуването на
Самъ по себе са тоя фактъ гражданите съ хлебъ влокаиодхрани всеобщиятъ викъ и чеотвенъ и скжиъ, макаръ че
алармата, която възведе фан новото жпто свари да навак
тазията до една грозяща жи са мнимиятъ недоотигъ, отъ
вота на гражданите крива, ко който бе се породила боязанСл^дъ мЪсецъ eptae ще се
открие
съобщението съ цепели
ято
коотува
на
некой
общини
та
и
онлахата
отъ
иредотоящъ
ность
такава
би:
имало
вслед
Въ едно късо време отъ
ни между Лоидонъ и Индия.
разхода
на
мною
излишни
гладъ;
до
день
днешенъ
под
ствие
на
липса
отъ
всЪкакнп
ыЬсецъ, мЬсецъ и половина
пари, но която и на граж хранва алармата и незадовол~~ .. непосредственно въ мозърнени храни.
Турското правителство почна
данството
не постели добре — отвото въ маситЬ, разумЬва постройката иа иациоиадиата
Липсата на храни беше
ментите, преди 2 месеца, ко
гато държавата откупваше жи- въображаема. И кривата ое ва окапи пари • да се храни се, не поради ожщпноки ико желъаиица.
_о—
та ва предаване на Сърбия — съчини отъ алармиоти вест оъ недоброкачественъ хлебъ номически, а по напълно по
Въ
Москва
има безработни ра
да не кажемъ делата страна, никари и отъ недобросъвестни дажа и сега още, когато но литически мотиви.
ботници
1,800,000
души.
Елементите на безредието
но една значителна часть отъ агитатори на безредието, кои много места вечъ харманите
—о—
вея, на първо место, почти то ловятъ риба въ м&тна вода. в& овършени; но, поощрени, отъ единния фронтъ и тия,
Безработицата въ Англия ее на
целата южна България, голе
Възползувани отъ неочак производителите, продължа- на които не е драго страната мали на 1,000,000 работника.
мите градски центрове като ваното поскъпване на житото, ватъ да държатъ на високи да цъвти и прогресира при
Въ Унгария бевработвцата раоСофия, Русе, Варна и др. и вследствие вакупването отъ цени храните ой и сега даже да режима на буржуазнята, нате.
Вечъ набирать се до 60,000
балканските меота, преживЬха държавата, недобросъвестните отказватъ да продавать оста противъ, на които е драго да бевработни.
едва крива аа лишение отъ агитатори демагози и аларми- налите стари храни и изли- клокочи тя въ злоби и нена
—о—
висти за да се подрине .буржита, каквато, при нормални отите съчиниха легендата, че шецигЬ отъ новите.
Работитк ва построяване мо
времена ва производството ка „спекулантите изнеоъха храДва факта на безтактнооть жуазния строй — продължа дерно пристанище въ Данциг*
то сегашното, страната ии не ни1"Ь въ отранотво, че и дър на правителството, следовател вате да нрепевать жалобна ел. вапочнатя.
—о—:
е прежпвевала, въ общность, жавата прави сжщото, ва да но, натъкнаха отраната ви въ пеоевь надъ кпура на „жит
Въ
Лодзь
текстилннт-Ь
Фабри
Ив зашито тя, отраната ни, оставятъ населението въ гладъ тая криза, плодъ на въобра ната криза", която веще ое ки спр-вха да работать. Рмпуабе лишена отъ необходимите — дори, че гладътъ факти жението. Едина е, че прави свърши и ако манна се спус нати ел отъ работа 60,000 души.
количества върнени хргни ва ческа е наотлшилъ" и нов телството но се досети да ку не отъ небето за ,, гладува
—о—
Турското правителство проек
изхранвано населението до но дигнаха на кракъ целия опла- пи на тържището въ Анвероъ щия" народъ.
тира да пренесе адмирадтейотвата реколта, която пъкъ бе шенъ народъ.
необходимото количество хра
вото и доковегЬ ва марината
България е производителка си въ Ивмидъ. Сега тЬ ел. въ
ше sпредъ ирагътъ да нред.Много отъ общините подъ ни и да ги предаде на Сър
вардн кривата, ако въ общ натиска на населенията си и, бин, за да не нокътне мйог- на храни. Но се иомни иЬко- Цариградъ.

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА БАНКА

БЪЛГАРСКА

Русенски клонь
Извършва всвквкви банкови операции
при най-износни условия.

За ртиаюа Приза.

Къси съобщения.

Търговско-Промшплена Защита
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Русенски клонъ

Русе, улица Митарна 9
Телефони 236 и 369
Телеграфически адресъ: КРБДИТБАНКЪ.

Извършва всички Оанкови операции, приема влогове
на много износни условия.
МйлйИрдвра ИЛорганъ е тръгналъ ва Европа, ,въевръзска съ
ааема на Германия,
' Водятъ Се 'преговори ва въ
веждане ' • директно ; теАёФойк'о
съобщение* между Братислава и
Белградъ.
Въ Женева, на 22 септември
ще се бткрие^йЬЙФеренцйя^а на/
т1т%'{)паЩаме*й¥а'рка^а уния.

Турения в о е н е н ъ параходъ
„ Явусъ V,бивши, германски „ Гьо:
бенъ« потъна, поради
'прогниването *на дън'бт'о5 му.
Турции 'разреши -вавръщането
на бежанците Ътъ Гърция..
ТВъ ЙаЛНута свйрепствува холерата.
ВЪ МОСКВвНСяата борса; въ на
чалото на и>лиое котира 1.англ.
лира -аа-,8'41 рубли,-а къмъ ере-.
дата.— по 8-435 рубли.
•"РомАнйй'Опре^лйЭДй-оен&^йт0*на върШнйте* храна 45,000
лей на вагонъ. уДо ;сега .това
мит" й-Ьтп^ 28,000 лей.
Въ северЙа ЙйУара падна гоШ&ъ ЬЪЪтъ; Та^ШратУрата
сййнф' ейнднй, с
..•—о—,
Фордъ ще издигне въ Унга
рия грамадна Фабрика ви аятомоойлй, която ще досшвя трактЬ^Йу квмйОЙи и автомЙбйлй зК
Балканите и Мйла-Авия. с
:—о—.;
;» АвстрийскитЪ Лбанни полагать
усилия да вл-вватъ въ ^"т^сни
вр'ъвскй *еъ Ромжния. Сжуйте
банки въ ЙЬ'слёднЬ връ-ме 'купуВатъ твърде, много < холандски
ц-Ьнни тсниги.
•—0~г.

„Манчестеръ Гардийнъ" в'ъ
уводна статия кавва,' чё който
вЬди %*Ьтви*цйн 4ik МусШини ще
бЖДё убйтъ.
Монополъ на кибрита е въведенъ въ Франция.

Шдомииа нмаммащ
ТЪя въвросъ се ивтъква, ка'то
единственъ ивходенъ пжть ва
йвпШтя Чё'жка Йрйва, WriVo e
•йГтЙййа -о'тъ ЙълШо 'бёвйар^чиж' %Ш Ае&ътъ е'спасеЙЙЬто!*
— Тоя гласъ tfo чухме почти
'йтъ'вмШй стМ'ни. Но йакъ е
ШЩтИМШ тШ?Жож%мъ А'й
да имаме ваемъ и отъ кжде ?
Тия питания сё чйоставятъ вед-ййгИ' иоХчёмъ 'ее споменё еа бе
зусловна** '. нужда отъ 'йёго.
Отнесъхмв Се до одного отъ
Д«Ьт1т*Чй1й'.10(еЯст%Айт% Й дожйй*АЗЙт% (Дббрй'й вки 'ДНИ !ва
страната ни тгйшъ банкеръ съ
ИЙтйЙбто•, коего 'поставихме' въ
'ЙглавйетО>на н * П е т о н ч и т *
редове.
— Преди да 'ви отговоря на
т«ка • ЩОШяейбто» пйтййв, ще
трШ»/ да • вй ' Нййравя едйнъ
комплементъ еа сТатййте/конТо
поместихте въ вестника! си по

Вё«пМ)йчйе¥о йчмриватв. На*йълfro ШдеМШЪ^еДйЦётЪ *ви 'ви
Шф*ап#ята ~ «Кб Фкдатъ емй-

тирани нови-банкноти само не?
ШШ ШШШйку ТовЦ - безъ да
Sp^ffie*c*e #Ькйквй гревултвти, гсжЩёЪПёиш «а търговията я еа
йтопйнйкь-го пЬдобреийё, щ» нааокости, обаче на валутата*.Уа

стабилизирането . на която ее
направиха толкова много жерт
ви. Тия няколко стотйнъ ми
лиона банкноти н%ма, обаче, да
окажатъ никккво влияние върху
кривата, която може да се над
вие само съ. н-Ьколко милиярда
банкноти. — Но и тия няколко
милиярда ще окажатъ влияние
на търговията и "стопанското
оживяване само ва едно късо
Bp"BMe, може 'би ва месеци 2—8
и,-.следъ това, многото банкно
ти -съ нищожната си стоиность,
съ намаления си еквивалентъ
до, бевЦ-вница, Още по еле щё
вабатачатъ д-Ьяовияживотъ. Отъ
комунйкетата и 8 д а д е н и отъ
Бълг. Нар.: Банка това найдобре можа да се долови. Банк
нотата е пара вЪтеръ, ако не е
гараитйрайасъ влкто. — Остава,
прочее, ёдйо едничко средство":
зйеМа и отъ вавъ препоржчванъ;
ако не ваемъ държавенъ, поне
такъвъ чисто търговско-индустрйяленъ — ако политически
обстоятелства йбп^ечйтъ, поне
стопанско-правнит'Б да помогнатъ. Но, Бие й всички други,
които явно ввиматъ. страната
на тая „спасителна", нека кажа
и авъ, идея н¥мате или съвнателно прбйуцате отъ Ха имате
йредвйдъ, че 'България е йа
ВалкйнитЪ; че цЬлия политиче
ски и икономически животъ на
Балканите е построенъ върху
минирана почва, върху почва
бёвъ вейка 'еигурпреть ~ йадъ
лавата. -1- Не с*, ли въ слСщото
сЪстОяние като насъ и Сърбия
и Ромжния ~г победителките,
които получиха и огромни .ре
парации ?
— Да потъ'рсид1ъ вМемъ,- Да,
това намйрамъ напълно умест
но и напълно целесъобравно.
Но ааъ се вапитвамъ: коя би
била държавата, която би рис-.
кувала да пласира капиталите
си въ една страна минирана, да
HiVece блатото 'си при ш(ансовёт%
сто на сто да го ивгуби? Тако
ва ё положението, отъ което
страдатъ и Сърбия и Ромжния.
__ Допуп^амъ н^коя държава
и 'при това полЬжениё да йи
отпустнё ваемъ. Но авъ не допущамъ, че отъ такъвъ ваемъ
ще можемъ.. да получимъ 'на
личность. Ще ни се даде той
въ стоки, въ матерйяли склши
й прёсккпи, а това ще повреди
йб'вёчёна 'стопанския ни жиВОтъ, чиято нужда е отъ налич
ни средства ва работа, ва проивводство, а не ва ват'вгане стру
ната до прекъсване. Заема въ
стоки й въ матерйяли е мйбго
опаоекъ. Само паричния ё'аемъ
е много труденъ, да яе кажа
невъвможенъ.
И така, Богъ да е на помощь
на България.
Вър'б.

Г!
Цариградския печать посве
щава бёвъ брой "статии на йко-.
'номичёското ётпадайе на ЦйрйгрЬДъ, ял който конкур'йратъ
гръцкигЬ пристанища. Но is.
бевъ това, което, пише. турския
цариградски печвтъ, всеки е въ
състояние да вабележй, чё отъ
д'ень 'ria день това гол-Ьмо й^Йстаййще отйадк. ТърговокАта Щ
активность повече и повече вслабва — намалява се иввънредно много редовната му търгов
ска деловитость.
Местоположението iik Царигр*адъ е такова, че нему её ай

да да има воеко първейство,
като транвитно . пристанище ва
Истокъ. И до сега той беше
единъ транвитенъ градъ par
excellence; той; имаше и сега.
накъ би ималъ тия преимуще
ства, защото стои на устията
на Черното, Егейското и Средивемното морета и ващото въ
него еж въвелите на железни
те пжтища, които съедяняватъ
Истокъ съ Европа. А надъ всич
ко това, отъ векове, въ него
бе концетрирана всичката мо
рална, политическа и материялна мощь, на целия Истокъ. Бо
гатствата и уйътъ му тукъ бе»
ха събредоточени.
На местото на Цариградъ се
га минаватъ Солунъ и Пирея,
кАдето благоустройството и гра
дежа на транзитни магавини е
въ най-големъ; равгаръ ва да
иматъ съ що да вапустейтъ ве*?
ковния си съпврникъ. Стройтъ
се магазини ва кнлимарски проивведения и ва вжглища коло
сални.
Големия брой гърци, който
напустнаха М«иа-Авия с л е д ъ
гръцко-турската война, пренесъха своята килимарска инду
стрия. Гърция ^;по-рано имаше
200 предприятия за килими, а
сега има повече отъ 2500. Про
дукцията на килимите достига
до 10,000 метра годипшо.< А
това прави голъма конкуренция
на турското килимарстао. Което
е още по-тежко ва транзита
превъ Цериградъ, тЬ е, че переийокото кйяйма]1ство, вследст
вие турските 'непойоеими мита
й такси, се упжтватъ въ Солунъ.
Беженците гърци отъ МалаАзия, настанени въ Гърция,
обърнаха ее йъмъ пёрсийсййте
тъproвцft', йредлагайки ймъ
своите най-цеини у с л у ги в
улеснения и сполучиха..
.Що се отнася до вжглищата,
тукъ положението на цариградёкото прйстанйп^е е още по'лошо.Турций аа да^а&орййира свой-:
те^ влглища в^хХераклия-^—
който привлича рсрбеннотовни:
мание на италианския им периаливмъ — ивдала 1",едйнъ законъ,
по който се вабмняватъ тран
спортите на чуфдестрайнй ко
раби съ! вжглий». Тйя кораби
сега, поради тоя|аконъ, спиратъ
въ Пирея или |1алта.
.
Другъ ударъ jBa Цариградски
те пристанища ie нанесенъ отъ
^ованския Дого^оръ ва мирътъ,
дето се говори 8а малкия каботажъ. Влглищнвпроивводйтели
или търговци о|ъ чуя^ди дър
жави не смятъ ^да равтоварятъ
вжглища въ Цариградъ. 8а това
принудени еж ?да се връщатъ
веднага въ Гърция, дето про
давать вжглишата си много
еФтино.
Освенъ това, гърците, които
напуснаха Цариградъ можаха да
убедятъ своите [търговски прия
тели въ Америка и Европа да
прейесътъ всичката си търго
вия въ Гърция, t
Бжджщностьта на Цариградъ
като търговско пристанище й
транйитенъ пунктъ, очевидно е,
и ва дълги години ще бжде теж
ко и млечно.
Т. Т; .
Б. Р. „У"мътъ?йравй^ гиавата
тегли", кавва турската поговор
ка. Турците, следъ победите си
въ Мала-Авия, като станаха на
нова сметка господари на Ца
риградъ, побързаха най-първо
да го обевяюдятъй дШарогойятъ
капиталите, които бЧиса налег
нали въ него, а следъ това, да
почнатъ, съ драконовски зако
ни, системно дапрогонвйтъ тър
говията. То се вна-е, 'рёвултатъ
отъ такова едао бёвумие, щё е
умирането на самия г|гадъ въ
културно и икономическо от
ношение.

Апелъкъмъ властьта.
Нё е въпросъ ва бевкруполиите вестници и вестничета,
особенно нъкъ ва безсъвестните
в е с т н*й к а р и и веотникарчета,
които подъ вода и камъкъ тър :
сятъ ИЛЙ ковътъ сензационни и
страшни новини ва да печелятъ
, гологани ,я левчета. За техъ
държавата м*оже да падне въ
пламъци, да банкрутира да ивчевне — идеала имъ е: голога
ни и левчета, толкова по-добре.
Въпроса е ва търговията, ва
вътрешното спокойствие и редъ,
ва стопанския стабилитетъ!
Отъ 5—6 дни едно местно
вестничё, което клишира сенвациите и страшните новини Отъ
соФийската жълта преса и отъ
русенски пригодени на тая пре
са ивточнйци, "се е заловило дя
р а з п р о с т р а н я в а сензации в
страшни новини еа предстоящето нашествие на болшевивма и
червената а р ми я въ нашата
Страна и да предигвйква паника
й сътресения въ пияцата таки
ва, каквито най- ваклетия врагъ
нй отечеството ни не е въ Съ
стояние да предиявикп.
Търговците и-индустриялци*е еж, въ пъленъ смут*; те еж
страшно изплашени и пияцата,
която и бевъ ,тия новини йёше
мъртва, беше за горчиво оплак
ване, се обърна въедйнъ хаосъ,
въ едно състояние ва дважъ'
по-горчиво оплакване, иастжпи
единъ смутъ, който йрбдиввика
паническа реакция: Всеки се
сви въ черупката си; всеки
свърза й б*въ това -йравдйата
ей кесия и се предаде на окаянната си еждба —да чака да
види какво ще стане съ него
ВЪ утрешния день., Мъртвилото
ъ, тежко, п о с л е д и ц и т е " еж
жалки I . . .
Въ никоя благоустроена дър
жава, дето ваконйт% стоятънад ъ мръсната вестникарска
спекула, не се допуща бевнакавано бевкрупулни гявотници ».-я
бевсъвестни вестникари — ли
шени отъ всяко чувство не на^)йо*из^ъ f-' еъ. свшацййте й
Страшните ; йовини,} КОЙТО ; рьз»
йрострайяйат^, да *йайЙЬЬ• ъ
жестоки удари на търговията,
^а 'виисъ¥ъ смутъ «паника въ
йипцата —да умъртвяватъ стопанския животъ на страната си.
Кжде е властьта да ббювдаё
^гия причинители на паниката
въ варненската пияца? Кжде е,
тая власть, на която е вменено
Ътъ върховните интереси на
Държавата и на нацията да по
стави тия влосторници »на стра
ната си предъ тежката дума й
правото на ва ко па, да имъ за
пуши убтата V; Властьта -пъ Вар
на, като всека власть равбираща правата и дЪлгъ^ъ си, ёпег-'
викана да бди, ^а е будна, да
е бодра и да спира вредителни
те ва търговията аларми!
Vlad:
Б. P. аОтъ йчвра «лармйте
спрехв, да почнатъ утре на другъ
маииеръ, щомъ властьта пока
же своята слаба грижа да ивиска
почеть на реда и спокойствието
въ страната.

Нскщшото повдигане на реРОМЖЙЙЯ и >като Съседка (на
Ровия, и като такава на Сърбия,
се -намира въ едно тежко външ
но положение; но тя и по вът
решни политически прйчйнй
ё сж*цо въ -такова положение.
В^а¥йяно въ парламента е въ
меншество. -Едното, другото и
третотото се отравяватъ мно
го тедако на икономическия жи
вотъ на страната.
Нееднократно й евЬевремейно
Уие д-aeaiMe своите бележки ва
опитите, «оито правителството
на *г. Братияно е прай§ло ва
да облегчи некакъ това тежко
положение на Рбижния, идяще
отъ външни тежйеййй й отъ вът^ёшй'и рИвдори и 'НёёъгиаоМя —
от* враждите -и ежбите на пар-

Врой 663
т ш т е . Явихме ва опита му да ni
тияа чувдите капитали отъ aet.
ролнигЬ предприятия и да г а
националивира. Но тоаи опитъ
предизвика големо негодование
отъ вападните сили, а, на н%п.
во место;— въ Америка, която
отиде до тамъ; че бевъ малко
щеше да отзове своя ПОСЛПННЙКЬ,
Всичко това повлия ва etp^
мително спадане ва ромжиетсй
лей. Ва да се спре това спад»,
не на лея предприеха се вс4^
какви ивкустетнйй* "'срщетга;
Най-напредъ даде се едно сво*
образно тълкувание на «аков»,
съ който се целеше 'О.амишши),
то отъ чужденците петролните
предприятия, въ* полва jtaiinoi
следните.
Едновремено съ това, впрег
ната бе Ромжнската Народв|
Банка да накупи едно многй
големо количество'чунцеиран'
ни девиви на европейските
тържища. Но това едва спомог*
fia а» ромжневия ' лей,"д'адсв
'повдигне въ" Цюрихъ ва 2'Н
шв. Франка за 100 леи и ti
само ва късо време, следъ кое»
то пакъ лвя 'пъднв: -йаа2'87;
Сърбежите вестници,. които
влорадствулатъ спремо тия неу
дачни опити на РомжнвЛ д |
повдигне йзкуствётгш) 'ШЩ%
отиравятъ^ ироничва!ь ^лФКлав»
на своите всъювническй* чу»!
ства къмъ правителството в!
г. Братияно въ следната Форма:
• „ Само добрата политика ettd
реита и вътишР) (к. H<)»i»|e»
йената работа въ пройвводство*о на; икономуМеввите блага
ще; иовдигне ромжнсквИ «в^
А за това той има първит!
улоовия, защото е въведена де»
Т. Г,
Флацията".
съ Сгвбяд протвн Б>лгарЪя. В. р.

Паршщитй ще спарат!
въ Бургаэъ..
Миналата « тъви годииа;|»^|
пипйта йюрокраЦия it/Ш.'}6«Шй|::
гарнатв. Дирекцт^ ^tipe-WJ fif|

эанвто • и дератй1яранвто Ш

Вургавъ на параходи,' ~ идящи
отъ вараяени места, аащото в*
Вургавъ йемалЬ нуждвйт%1й}'|'
способления аа деративация. Т*»
ши гЬдина, за да тешмит» Otuc»*
ванията си ва тоаи откааъ, къмк
другото, прйбаши още в, чв1
йЪ Варйа K*ffemMtftiioTO отд*}
ление («авполагвло съ »клайтвновъ апаратъ"," а Бургавъ «Ы*
ствв»иб, 'бургаШ#о караитий*
%п> етдЛмение вв^ркополагало cfc
подобенъ апаратъ и^Диревцив»
та не поема ЪтГОйЬрйостьта Д1
paepeioii Шйранвто-й»*1рахо#1
въ Бургавъ, -ыри лишението Щ
йтъ едно сигурно средство *
обевваратншгав, тагввшо л «ю
менатия апаратъ.
Може би основаниятач1а Дирек
цията щ%хи "да овШЙЛтъ ва витим -ув*рдй.и «ййоколебими,
ако въ деййТвителнОСть, сам»
Дирекцията не дойдеше да ое
опровергае и самоивоблй<~Ш в*
ленйвъ бюрокритйвтъ «^ * * *
дёйствйтелность'№, «ярем*! «в
дойдете да равврив «рёдъ djf»
гавските търговци я -пред» ля
лото общество заблудата, оъ
която е маневрирала девйраЦ»
бюрокрация о'гт.редъ^дШиЩ
доваёвв, ^е в* Бургавъ «№ бя»
•да опирать иара*одите, «aaiwe
нема оъ вакво^а се^ввч^яил
деративация.
При малко по додШ вол|,
йрбйвейа tm, ДирвИдйЯТ* 1i If»
Ш% тчаянйка ««а йн-***рв»вите болвсти г«яа д^р» Uavspe*
лосмановада се внае истината
по предимството на Варна цред*
Бургавъ, аа да *се прёдйо^й!»
парния град-ь прёд^мтврй» Й«й
йёймайё*6 иналагаявтб '«вйта^нй мервиотътояхарайтеръ.-на
«Върховния медицинския съвет*
бива открито, че пвъ варийй«
ското йристаниЩе деративацйй'

та ш л & с ъ жнмлитк т %$№*
& "tie въ некавъвъ
шШгМШ
араратъ; шо отчрива «е >шре№
Върховния медицински еъвет*
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Търговско Промишлена Защита
манна

Щ 3F» ТЕ» И Ц А,по едао в ъ б р о й .
г Шиор№Осхма е добродетель само на всичко онуй,
#еда> оириваддежи*
ва миналото.
„

.«жгааКЯ, ПОНОрНДВТЬта е НвДОСтаТЪНЪ, ПОроКЪ, ВИЙ-

&чвт^йн1У* явлен fire; но въ широкото поле на енергичната
1вЙносгь на човека" - - казва Харбертъ Кессонъ.
'
Добролюбъ.

живот*. Ще насаждаме култу-.
ра въ житейния ни битъзапо
ставяие комиоионерекото съсло
вие на оная висота, отъ;която
търговци и общество ще гле-(
датъ на комисионера като попетенъ и необходвмъ предста-.

освенъ съ удовлетворение на
провбата имъ, щомъ иска да
вачита духътъ и недвусмисленния текстъ на вакона ва насърд
чение на местната индустрия.
-

•

•

'

W

,

;

'

витедь 8ШШ0 на в с и ч
*и търговски И МИ
всички к а и ш а

* Р « °**

Р

-

на света и косвенъ доставчикъ
на всички артикули, предметъ
на цЬлата ни индустрия и тър
говия" и т. н, ;
Само, ако тави би била вадачата на еъбратътъ ни „Защи
та" съ нея дори^той би направилъ гол4мъ и твърде гол^змъ
подвигъ въ преустройството на
комисионерския института и въ
нревъвпитването ч на творците
въ него. 6 ъ тая насока и съ
тая ввдача ние поздравяваме до
брото начинание, на митнично«ел^вничното посредническо
д* во и н а ръководителите му.
,,'.
•

Е.-Дшумайска; lV*-a колегия —
околиите: Търновска, Габров
ска, Дреновска и Еленска.
Районъ ш Буршзската търговско-индустриална камара.
1-ва колегия — Вургавска око
лия; П-а колегия —околиите:
Отара-Вагорека, Хармвнлийска,
Свиленградска и Новстагорска;
Щ-а колегия — околиите • Як*.
болска, Карнобатска, Ki-Аганшяг
М.-Търновска в ВаеилИковсна;
IV-a колегия — околиите: Сли
венска, Котленска, Айтовва и
Анхиалока.

Равяснено е да се внае и ивпълнява, че:
Обгербоването на книжата
и документите требва да става
«,; «to Г ч»Бурштсвото приставивъ моментите на техното
щ о*ЩО;р«аволагало<съ 9 майсъставяне или ивдаване.
•л» кДучъ*. които еж доста
Макаръ че държавата ни яре^
Гербовите марки требва да
тъчни зацельта", вначи намира деде значителни количества вус е а а л е п в а т ъ предварително
на
равни
условии
съ
Варна
!в
курувъ и жито ва ивдъяжението
на б е л ат а книга, а следъ
,б отношение на средствата и си — в ъ натура — къмъ крал
това да се онищожаватъ по
ктвйвййтя, които еж необходими ство С. X. С., тя остава да до
надлежния редъ и начинъ.
,1 Дйративирането на параходи, продана още едно доста значи
Колио струва жената ?
Гербови марки отъ по 5,000
[гдятци отъ варазени м-Ьста.
телно количество и то въ единъ
и 1000 лева ще се продаватъ
Единъ вемледелоки вестникъ
отъ клоновете и агентурите въ Америка е открилъ анкета,:
Ж години
Л 2 «иасамъ
а с ^ Г Йтърговията
р г о в и ^ а * ~ * I W * * B * срокъ, който
иатвче.
на Б. Н. Банка направо ва колко струва една жена ?
н» Вургввъ; равкарваия и ивЗа да остане вирна и точна
нуждаящите се.
Една американка е дала найнАчвани еж мпого тя много на вадълженията си — като веЬЧастййте лица и учреждевия добрия отговоръ:
граждани пжтници аа Бургавъ; ки чеотенъ платецъ ~ държа*
които ивполвуватъ реклама на
провокирано е гражданското и вата ни (предвидъ че ивдълже„Въ брачния си жввдтъ, отъ 30
печатана върху тенекия или
търговското бургашко общество нието „въ натура" се срещна
стъкло, въ срокъ до 1 октом години, авъ съмъ дготвнлВ й вло
прввъ-времето отъ 3—4 години съ МАЧНОТИИ, маваръ и преодо
I
№.
ври т. г. с * длъжни-да ги дек- жила съмъ 236,496 порции ва обе
мко, вещото ионе «дно .лице лими, но които можеха да прелариратъ и да ваплатятъ въ ди, омесила съмъ 33,199 хлеба и
ота. дошлата бюрокрация въ диввякатъ вътрешни недовол
Памучно-гькачната
«авансовото управление уста- 8,930 равни колацй. Приготвил»
Санитарната Дирекция не си е ства) подири друга начини и
новения гербовъ налогЪ, инакъ съмъ 1,560 стъкленици консер
ми
индустрия.
дмо,труда да проучи я доклад- ПАТища 8а издължението си.
не могатъ да си служатъ съ вирани овоЩия я Отгледала съмъ
м . _ да осветли Върховния ме
7660 пидепцв. Ва Всичко тоав
Държавата иинаеърдчава, по такива реклами.
Като най-добро средство ивбра
дицинския съветъ въ товаг кое се; остатъка^ ^ т ъ в ъ р н е н и т * общото правило ти общия редъ
Стопаните на автомобил», ивхарчихъ 38,464 работи» чаво.
Ja
то е било дейсшителностъта, храни да се ивплати съ пари.
насърдчение местната ииду- камиони и омнибуси, подъ не. Въ това чисАо требва да се
тв и ton да нарежда и налага
тури прането, миенето подовете
"
— - • стрия и тая ва вамунното тъ
Съгласи
се на това и Сърбия,
jrifpKB 'съответнЧ) съ положе която тия дни прие въ БЬл- качество, която отъ години на- страхъ, че ще се глобяватъ по и чистенето яа вжщата. Съ една
1000
лева,
вя.
длъжни
да
ивнието; въ което ев намирам. градъ нашата тричленна коми
редъ се раввйваг^йъ СОФИЯ, Габ- даватъ обгербовани билети аа дума, труда Мй струва Ш^Щ'
варненското и бургавското при- е и я и новото договорване е рово, а особенно*въ Варна, кон всеко пжтуваие и ва всека при английски лири, но за цвачко
това не съмъ получила ййто
то въ тоя градъ:датира повече брана сума.
ствиища по отношение способ- сключено върху бавата:
парица.
постьта да иввъртватъ дерати
cif Анверсъ кукур. 180 шил. тонъ отъ 20--25 годиии и даде найУнищожението йа марките
добри
реаултати
въ
вадачит'Ь
да
вяцввяввтв служба,
, , и . жито 210 .,„. „
Отъ цЪлата анкета се вижда,
ще става съ подписъ върху
минусъ навло 1Ъ шил. ва тонъ съвдаде роднс) платнено паауч- ' т-Ьхъ отъ ивдателите на ваписи че една средна женВ втруВа *—
*
* *
ще воплатя държавата ни на но проивводство."
на ааповедь, разписки ва ваема- средно — годишно 920 айтл.
По правилото! и реда, к<»йто не пари а менителници.
Представете си, едва г. д-рь Сърбия останалите непредадени
лири.
споменахме, яавърдчението яе
Гдлооманоаъ,, следъ 3-годишно количества кукурувъ а жито.
А колко в т р у в а ' M*iBR0TC(?
борба на бургавци, открива и
Диктуваше ое тона отъ добре би могло да б*де пълпо и ефи
Това е питане, което жената би
осветлява въпроса! Едва сега раабранитЪ аваимни интереви. касно, ако наедно съ другите,
требвало да го слйяга.
неброени отъ вакона превилегий
се гласува 1 милионъ лева ва
и материални облаги, не CHJ&Tкупуване Й клпйтсиови апарат*
ствува и въ еаконното въапре- за търгов.-индустриалнит-Ь камари.
I» Варта иВургавъ! Едва оледя»
пятствуваие на вънкашпата кон
3 години Върхввиия мвдвцаяСъ укавъ Ц ,28, обнародваш»
куренция да сп^ва раввоя на въ „ Държавенъ вестникъ" (брой
cifcf еъввтъ «вдава сеитевг^я-са
тая индустрия въ страната ни, 93) «е одобрява следното разпре
и1вь Бургавъ да се обевваравяВъ Парижъ е открито еди»
ввт* »вара«ояи1 ,»Ту нжа" — Ямболъ — К,-А- ва доброто блдлще, на която деление на административните
ново училище, въ което се ивучсе тя и насърдчава.
околии
отъ
районите
на
търгачъ
—
Каваклий
пише,
новина
ИЬрвдотавете яи t . . . и вол ко
Това ваконно въвпрепятству- говено-индустриалните камари ва шкуството по продаването
ойде представете си могатъ да отъ К.-Агачъ:
търговска стока, както и зареж
ване,
на първо мйвто, тр-ьбва въ ивбирателняте колегии:
с« кяжатъ противъ недобросъ, Новъ каменовилет басейнъ.дането мможбата па търговекйСофийскаташртш* те стоки въ магааинитё и вятв«ст1тта и л-внивата бвэрокр»- От* яеколко време -пребивава *» е: облагането на вписаните Районът
въ
страната
ни
отъ
чужбина
ц!я «ъ тая наша аеыя, нарече- въ града иги Вапасния оФйцеръ
индустриална камара.
рините. Основано е това учи
в» сакашъ аа прнсл^хъ я кул бтъ тр. От.-ВагЬра г. К. П. Геор- платна, отъ. категорията на проI-ва колегия — СОФИЙСКВ грвд. лище отъ самите търговски ва»
иаводамите
тукъ,
съ
такива
турна" «I „благоустроена"!
ска ОКОЛИЯ ; П-а колегия — Око» ведения. Въ техни р*це е и
гяевъ. Отъ ивучванията, ТЙОЙТО
мита, които да обевевлватъ споAlvanitinto. ТОН е пквравилъ на ивкопаеми- еобностьта имъ да конкуриратъ лиите: СоФИЙска селска, Пир- управлението му. Особенно вадопека, Самоковска, Мехомийска
т% яяверали въ навгая крВй,
тия на нашата родна индустрия и Невроконска; III-та колегия интересовани СА ОТЪ това учи
той яеяеду другите е консталище търговците-детайлисти.
и да правятъ невъвможно равтирялъ, че въ долината на витието на нашето проиаводетво. — околиите: Трънска, Годечка,
Берковска, Вратчанска и ОрхаТунджа около града ни св npdОтъ редъ години, следъ вой нийска; IV-та колегия — око
€(
стиратъ грамадни валежи на
Средно ««дай, •револтая.ив аше- каменни въглища, които по ве ната, евкашъ никакво между лиите.- Дупнишка, Радомирска, „Това е Нго-Иоркъ
н а с ъ Кюстендилска, Гор.-Джумайска,
вицата т. год. е добра. Кувуру- личината си се приближаватъ царствие в л а д е е j
Когато преди три ееджацв
п-*л «вга е отличояъ и очаква до Пернишкия басейнъ. Освенъ и ч у ж д е н ц и т е , и я п о н  Мелнишка и Петричка.
почва въ Ню-Иоркъ BoiiHata
с« яеф© плодородие. Т*м« m - това, въ Синята маса на въгли ските платна, и платната отъ
на демократическия конвеятъ,*)
производителни Районъ на Русенската'търговско- единъ тамошенъ, вестникъ на
д1шнЪто влодоро^е на вшени- щата на 12-я метръ дълбочина европейските
индустриална камара.
1<ата «е треитиета «срАЛю «а направена съ сондажа се кон тържища наводняватъ и жонпечата «ледната бележка:
I-ва колегия —; Русенска град
едияъ милионъ тона, до "йа- статира приежтетвието на ка куриратъ нашето платнено про„Ще познаете ли тоя градъ?
тв яридн «юияатй Продукцията менни (петролни) масла. Сонда ивводство до невъвможность ва ска околия; Н-а колегия — око Той има 6,600,000 жители, втъ
достигаше до 1,314,000 тона а жите продължаватъ. Чака се това последното да вирее, ва лиите : Русенска селска, Б-Ьлен- които 2,000,000 СА чуждестран«&.ЗДО гад. 196,000 тевва. Йа- ревултята хпъ появяването ва щото не се прилага срещу чужде ска, Свищовска, Никополска и ци по рождение. Въ него има
странните конкуренти една мит Орёховска; Ш-а колегия — око повече италиянци нежели въ
Миението на продукцията дой- каменните масла.
^
ническа тарифа, която ще пред лиите: Плевенска, Белослатин- Римъ, повече ирландци, нежели
цв подиръ намалението повърНие, ааеравеййте на тоя край,
*Востта на теяята ев поеё- приветствуваме съ голема ра пази нашата индустрия въ ней ска, Дуковитска, Я б л а н с к а , въ Дубланъ, повече немци, не
Име пшеница. Въ нашата аемя дость на това откритие, ващото на щастливъ pasBoii — поне, до Троянска, Севлиевска и Ловеш жели въ Берлйнъ й едва десе
«е #6ърн* толемо внимание то ще привлече много капитали колкото е нуждно тя да аакрепне ка; IV-а колегия—околиите: та отъ всичките евреи йа сввМкрху оДрвботката «а индуст- и следъ година, когато блде го и инвестираните въ нея капи Видинска, Кулска, Белоград- та. Той има 5 отъ най-големи
тали да се вапавятъ, да не ва* читика, Ломска и Фердинандска. те мостове на вемята, всеки
Р1ЯЛНИА 4вултурн — те зотнвтова постройката на нормалната
** големя чювърижн» отъ ра- ж. п. линия до града ни, тогава гинатъ нещастно.
Районъ кй Пловдивската търгов- единъ дъаъгъ яе по-малко отъ
Понеже ножа опря до кокала
една миля. Всеки день има
*»тната «имя и намалиха по- п^е почие да кипи животъ й въ
ско-индустриална камара.
отъ тая «онвуренция* индустотворени 2000 театра и «носкоЯЙьрхнинйтв яа «сятото и дру* нашия край!"
I-ва колегия — Пловдивска пи. Града Има 1б0Х)4гьрйви,<>т%
иялците отъ СОФИЯ, Варна а
ЧЛгЬ вьрнени ^ а н и ,
аброво, които ивпитватъ на градска околия; П-а колегия — всички религии, каквито ги ймв.
Относно зияоеа на житото
„ЗаадтаЛ органгь яа сдруже
околиите: Пловдивска селска,
% брашното, аресмета се, че ните митнишки и желЪвнични гърбътъ си последиците отъ Пазарджишка, Пещерска, Пана Сумата на данъците «а «обетвенностьта въвлива н* 8,600
тая
тъй
пагубна
конкуренция
посредници въ Варна, съ подWft ще е по малъкъ отъ мина
гюрска, ПашмакЛийска и Дьов- милиона долара**). Повече vn,
на
японските
и
европейските
4Лгодип|ния. Преди вгйпдатв пяса ва г. Хр. Хиковъ, на уводлетпека; Ш-та колегия — окоЭД1Й въвливаще на около 300,000 во место, оттъвва задачата си платна, допущанй въ страната Лаите: Чирпанска, Карловска, 300,000 ПАтнива всеки д«вь
пристигатъ въ него. Па «веки
ни съ едно нищожно мито, на
Щцл ва житото, миналата годи* така \
Кавънлъшка, Борисовградска и 32 секунди пристига по единъ
правили
ех.
предъ
Финансовото
*Л ивноса : «аШвве само на
„Оъ тоя ишъ органъ на вЬрСтанимашка; Гу"-а колегия — тренъ. Въ всеки 13 минути има
$6,000 тона. Т. година ще е ното наше слово предъ самите министерство едентичви <м>р
околиите: Хасковска, Кърджа по една венчавва, а всеки *6
Щ ИЛЙ-&0,000 тона*Цаяалевве- «асъ и търговците, -нашъ гласъ мални постлпки и иокатъ: внос. лийска, Мастанлийска, Егридеминути но едно раждане. Вв4гвй
Ш на йевоса ^ойде иа^^вчв до- предъ управлението на митна- ните мита на платна, каквито ренска, Кошукавашка, ДарАде* 10 минути се основава по една
въ
страната
ни
се
нроиввеждатъ
|«ди василванвто на «онсума» цитё, ясвл48ниците и двете съ
ренска и Ортакьойска,
нова работа я всеки 15 минути
ЭДвята и яисоките цеви я% ответни министерства; а така й СА въ проекти да Be прокесе въвднга по една нова сграда
веясдатъ
чревъ
насърдчевив
отъ
Ртонъ
на
Варненската
търгов'«•мата страна, воито обевсидиха САЩО и предъ самото общество
— „това е Ню-йоркъ."
държавата,
да
се
вовяшатъ
до
ско-индустриална
камара.
«IU0M,
ще искаме да се «впааятъ наСънъ ля е ва насъ, българиразмерите
да
ги
«аправятъ
бев1'ва К о л е т я я — Варненска
Но т. година се очаква твър- шитЪ права. Чревъ и съ него
силни
да
.конкуриратъ
и
убиI
T
градска
околия;
П-а
колегия—
те,
това, или действнтедноеть ?
Щ ЛйЛЧ) W * 4 **°* *T* «a By- вие ще въвпптаваме себе си въ
—
Щтшл и боба,
,духа ла сговоръ, взаимно ра»- ватъ раввоя на родното ни плат околиите: Варненска с е л с к а ,
Разградска, Шуменска, Прес*) З а азбо^а па ире№яатмь «а -реОтъ проДукцдйтЪ HaHBtfBiOVO овраИв й ще "култивираме чув- нено производство.
На това искане на българ лавека и Провадийска,' Ш-та лублнеата.
Щ очакватъ т. година *О,0С0 ството ;вв йваимни интереси,
Шгона вахарц тъй, че да иМа из- вааимвопомощь и вваимиодей- ските «ндустриялци министер колегия — околиите: Г.-Оре*•) Прмяегеете »с*ки дойр* ко И9
•^Ш§я% 4^00 Wrttea «a WIBOC*. отвие «ънашиапроФееионаленъ ството не може да отговори, ховска, Поповска, О.-Пвварска и ле«а едвв»,

Отъ световните кориози.

;, търговски,

ИзбирателнигЬ колегии

Изъ провипциалния
печатъ.

Раанй:

Реяолхата въ България

?
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Икоиомйчески

ЙОВМНЙ.

Житното състояние на Европа,
тъви. година по събраните до
сега ' сведения, в по-горе отъ
миналогодишното, ако се остави
на страна Росия, която систе
матично пропада.. Въ Ромдния
жетвата е слаба, а сжщо И въ
България. Италия ще получи 2 ,
милиона. Метрически цента помалко отъ миналата година. Въ
Гърция; жетвата е съвсемъола-,
ба. Въ Белгия, Англия и Фран :
ция е&що жетвата е, слаба, по
тая причина цените се пови
шиха на всЬкжде, сдяцо и в ъ ,
Америка.
Жетвата въ Украйна, вследст-4
вие продължителната силна же
га, бе съвършенно нищожна,
понеже цялото производство е
унищожено. Тя,' жетвата, въ тая
страна т. г. даде едва 823 ми^
лиона-пуда (1 пудъ се равнина
16'38 кгр.). Ц-Ьлото това пройв
водство. е откупено отъ ;, равни
банки и държави,.
—-0—7

110 причина на многобройните
оанкрутства на .австрийски бан
ки,- вследствие ... кривата „въ ин
дустрията —• особенно;, въ,-,тек-,
стилната -г- която и вследствие;
пасивната ревистенция. (вдравина), t емисията на,-австрийския.
щилингъ е отложена. Държави-.
тЬ.гСе опрекватъ, ч е , кривата е
нредиввикана съ самото осно
ваване на сребърния шилингъ
-г-,съ който се: свървваха. тол
кова надежди.
Въ Ню-Орлеанъ (Америка) тър
говската камара, съ ' помощьта
на американското правителство,
ще .открие постоянна .междуна
родна ивложба, (търговска, промишленна и вёмледелска). Щ е
бадатъ поканени всички дър
жави .да .участвуватъ. въ. нея.
Споредъ това, въ тъви ивложба
ще могатъ да ивлояЦтъ проивведенията *сй^ и* живописците,
както и всички други худож
ници.

' Масла растителни."1 Ценено сё
потира локо 52, Фирнисъ (локо)
54 хол; 'Фиораита, репично (локо)
81 ел. марки, кокосово 44, рицинусъ 63 До 67 англ. лири,
лагосъ-палмово 88/io.
Кафе. Тенденция твърда. Ц е 
ните се качватъ."" БравилскитЪ
сортове, въ иияцата еж,,намале
ни.*" Сантосъ * суперъ 98—102,
прима 105-г112,; екстра прима
112—122 шилинга! Немито каФв
25-г?-28. долара^
'•• Канао.- Бахия суперъ 37 шил.
акра средно 32 J шил. • по-добро
35 шил.
Захарь. Германска кристална
23 шил. 3"пенса, ва августъ 21
шил. 9 пенса, ва ' ноември 19
шил." 9 пенса.
Оризъ. Оделкитъ о ж и в е н и .
Тенденцията твърда. Бурма ло
ко 15 шил. 3 пенса, августъ и
септември 15.шил. 6 пенса.
i( Жито. Тенденция т в ъ р д а .
Р А Ж Ь 137—.142, овесъ 144—152
вл. марки. Cif нотира се: манитоба 1б'б0,. кукурувъ дунавски
9*90, южнорусски Э'60, ла-плата 9-40. ,J,
\
Метали. Сребро 900% 91—92,
цинкъ .0*5 5—0'57, калай стандардъ 4'50—4'70, олово 0*58 до
0'60 марки <кгр.,8лато2'80 мар
ки грамъ.

Варненска стокова борса
Варна, 6 августъ -1924 .u r t .
Седв(ичвнъ*Г1р*глвдъ.
Още е рано днесъ да, говорямъ ва дейность,- каквато и да
било, на стоковата ни борса.
Тя не извършва абсолютно ни
какви сделки. Мигеръ, ако. отъ
15 августъ нататакъ могатъ да
"се почиотъ нЪкакви продажби,

понеже пребирането на храните
ще е къмъ свършека си, а ва
болшинството отъ производите
лите даже и' окончателно свър
шена. Борсата сега е въ под
готвителната си работа ва бльджщата дойность: равгледва се и
усилено се разисква, новия преработенъ и допълненъ правилникъ
ва вътрешната уредба на борсата
и ва манипулацията въ нея.
Слаба обмтша на храни ва
сега става само въ малката бор
са (обора) ' на общината, дето
храните- се продапатъ на крина
съ кола направо отъ произво
дителите.
Въ нея станаха продажби на
4 того:
"•
Жито 1 крина (15 килогр.)
96—117 лв.
Бобъ 1 к г р . 9-35—10-50 лв.;
, Ечмикъ 1 крина (12 килогр.)
61—66Va лв.
' " ';,- ..-'• '/
По тая смЬтка житото (ново)
достигна отъ 6'40. до 7:80 лева
1 кгр., а ечмика отъ 6 '08 до
6-55 лв. X кгр. Теви ц4ни, как
то, и ц'внит'в ва боба — по 9*30
до 10Va лв. ва 1 кгр. — изнена
даха всЬкогр. За .житото и еч
мика, всЬки, остана подъ впе
чатлението, че оше не е настъ
пило въ" широките маси успо
коение и оталожванв ртъ.стра:
хътъ,, че ще настъпи,. гладъ и
всЬки се .стреми д а , с ё запаси
съ храни,^ако и по скалю, от
колкото се продаватъ въ стран
ство. Но ва ц/Ъните. на боба,
каквито плати Д-во „„Инглеси",
всЬки се очуди.. Той, боба, въ
странство cif. Марсилия или дру
го пристанище, по. общия па-,
ритетъ, ,се котира ,ро j.9'15 до
9'50 лв. кгр. По, тая сметка,
тукъ, дето .се плащатъ., мита,
централи на девизите, навла и
пр., следвало" би да се продава
той по 6/50 до 7 лева, най:скж,по.
Тоя Ьактъ' може •да^се' обясни,
прочие, само съ задължението
ва никаква спЪшна доставка и
ва дотъкмяване нуждното коли
чество, ващото въ сжщия день;
сжщото това д-ство се повърна
и купи; сжщо пакъ бобъ, по
9*10 лева. -!
Впроч»мъ, подобни случайно
сти никога не ех. служили въ
борсата ва рльководно начало. И
ангажиментите, ва боба особен
но, вечъ ставатъ на бавата меж
ду 7 и 8 лева, поради тенден
цията ва растежъ на хгЬнитй.
*
* *
Максималните цени на яштото въ странство ва 100 кгр.:
•Чикаго лева 743*60; >Анеерсъ
лева 7б5'95; Братислава (Чехия)
лева 788 23; Виена лева 785-85.
За кукуруза:
Чикаго лева 602-75; Анверсъ
лева 535-73; Братислава лева
581-36; Виена лева 583'05.
Къмъ горното требва да се
прибави още, че пресмятанията
на тъвгодишната реколта въ
Америка, сравнена съ минало
годишната дава:
въ милиони бушела
• 1924 г. 1,923 г.
Пшеница вимница 543
785
Пшеница пролетна 197
—Кукррувъ
2515
3054
Овесъ
1356
1299
Както се вижда, намалението
е твърде чувствително ва жи?
тото, а особенно ва кукурува.
Само че Съединените Амери
кански Държави не диктуватъ
цените въ световнитЪ тържи
ща на кукуруза. Това право е
преминало у Аржентина, която
е най-силния ивносителъ на
кукурувъ.

$йЦата

и

птиците.

Яйца.
Въ ноложението^а навара не
ма подобрение. У насъ по при
чина > на к&рската работа, ироивводителите не' особенно мно
го се ванимаватъ съ тъви рабо
та. И, най-вероятното е, ва това
цените въ едрата и детайлната
търговия: въ вашето тържище
не спаднаха: В ъ н р е к ^ и това,

странство проявява малко интересуваие отъ тая стока,,: по
неже лагерите му сль претрупани. Тамъ търсенето е слабо.
Едничекъ е Лондонъ съ малкопо-високй цени. Въ Германия
положението е лошо и тежко е
да се пласира'тамъ стока. Сжщото е и въ Швейцария. Ита
лия е бевъ промена. Номинал
ните цени въ Италия ех. 720
лирети, въ'Швейцария 175'—180
шв. Фр. (на елнцата бава би ;
могло да сё работи и въ Гер
мания), въ • Лондонъ 1 3 - 1 3 V 2 '
шилинга ва 120 бройки. Виена'пе
е купувачъ и'харчи стока само
отъ лошо качество— отъ Бъл
гария и отъ" Сърбия. Плаща
1400 корони ва бройка.

Врой 668

лева на вагонъ и деигу6ат8с!6т% ? действие на% членовете; към*
часа, когато вагона е, билъ да- корпорацията, или же при от.
денъ на разположение. Отме^ 1 кавъ да ивпълняватъ арбитражи
пението се иска, понеже при ните решения (чл. 196) o n
чините, по които тая «ерка 6-Ь новия правилникъ; 1чгяаеувааг
въведена, вечъ не ельществуватъ. онзи День (6 августь) отъ 0бщ<к
Иска .се да се възстанови ста . то събрание*.• Петрович*, оше
рото положепие, преди.,.тави .еднъжъ прояви инстинктите ад
мерйа.
на всевластникъ.,
''""""'

Дружеството на митнишките
и желевничните посредници,
съ нраво, което не бива да му.
се отрече, усилено действува • и
широко агитира еа взаимно раз*:
биране на съсловията ' и ком
биниране не една обща листа
по случай предстоящите ивбори:
ва търговската камара, въ коя
то съсловието, което, то пред
ставлява настоятелно иска да
включи
и свой... цредставидель,.
Птици.
Интересно е да се внае: къмъ
Големи докарвания нема. Въ
кое ртъ;съсловията, се причис-;
Милано падать. Плаща се сега
лява комиейонерското съсловие,
по 13 лирети/аа младите, а 12
което борави , като съсловие
лирети ва.1 кгр. ва .стари, пти
промишленно. — по цензъ на
ци. Въ нашия паааръ млади
професионална специалност!,; а
птица се. продаватъ отъ 15—-22'•
беэъ 'ценвъ, като търговско?,
лева една. За стари 22—28 лв.4
Изноеъва Марсилия слабъ. По
Бургазката TiproecKa r камара
Дунава сжщо^слабъ._ *
въ извънредната йи сесия на
27 юли, е решила да отправи*"
Захарта.:
У насъ .вапаава 'цфните си. протестъ до министръ-предсеминистра на желез-'
Въ странство- 6 i почнала да дателя и'
;
ниците''
"'
за' " пренебреждението
ослабва, но сезона за консерви
усили търсенето и Фабриките интересите на гр. Бургаз* Отъ
използуваха •> това търсеив" да- Дирекцията на железниците,'
като и до сега още не е 'раз
повишатъ»цените.
решила въ полза на бургазката
търговия
въпроса аа бървъ
Кафето.
Бразилия пристигнаха влакъ СОФИЯ — Бургавъ. ' По
;0тъ
известията, щ] властьта ; е-спо духа на това решение, нредсе-'
лучила; да потуши, възстанието; на комарата, г. Ив; Сребрёвъ, ё1
и.че скоро ще, стане господаръ отправилъ протестната теле
па положението. Това, обаче,, грама и иска „да се подравни
не значи, че ^положението ?въ влаковата служба до Бургавъ
тържището? на каФето.оведнага съ тая на'Варна.*'
ще се поправи, понеже отъ проХарманлийски^ търговци, на
йвводителните области нищо не
л
се предприема ва докарване въ брой 26,' възотава*ъ противъ
осъдената
отъ
всички»"търгове
пристанищата^ Въ ..последните
ое върши работа съ кафета са» ски центрове, необювданасть въ
мо отъ складовете при: т-Ьхъ. амбулантната търговия, която,
., У насъ ценитеч еж;. ы н о г о кадето и да се упражнява, Трамо
пакость причинява. Съ особено,
ТВЪрДИ. :;
добре мотивирано '.'; ивложение,
тф сль замолили харманлийската
община да забрани амболантпото
търгуване по сегашния проив1|1
поленъ начинъ.
Почина бивпдия•'; мяниетеръпредседатель Тодоръ Тодоровъ.
Комисията, състояща и отъ
Въ неговото лице държавата членове на Варненската и Бургуби единъ отъ < първите свои газската търговски камари, е
даровити държавници. Покой свикана ва 11 т. месецъ въ
ния б е ш е |първостепененъ Варна да ивработи нова та
юристъ, големъ ораторъ и рифа по преносната. ,й превовна
ревнивъ ващитникъ на Бъл служба при двете пристанища
гария.
и. да ревизира и установи рав/Длъжимъ да^ направимъ една мерйте.на дивбаркото. . . . -г
малка поправка: Въ броя си
Борсовия улравйтеленъ съветъ
№ 662 отъ 311" VII погрешно
бележимъ, чег; Академическия въ Варна ивлеае въ оставка,
сьветъ при висшето училище понеже иска да се противопо
се е 8анималъ|-съ въпроса ва стави на вота на общото събра
уволнението на доцента Д-ръ ние на корпорацията за учре
дяването д^исциплинаренъ еждъ,
Г. Петковъ. Трва не е въ пра
който да слэди провинените въ
вата на Академическия съветъ, нелоялность и щетни морални
а на Висшия учебенъ съветъ,
въ който ректора участвува ка
то членъ и на който председа
тель е . . . наполовина свършившия въ турско време върбиченското килийно,^ образование съ
псалтира и часослова, сега пред
седатель на търговската камара,
К. Геновъ. Тоя съветъ, именно,
подлага на просветеното си обсжждане въпроса ва доцента
Д-ръ Г. Петковъ1
За новоизноса. & Н. Банка е
наредила да не се ивдаватъ специялни решения, а само да се
отбелевва върху Фактурите на
новоивносимите стоки, че не е
давана валута / о т ъ клоновете
й и на основание тая бележка
митниците ще сль властни да
допускать новоивноса на сто
ките. Колетите отъ пощата сль
свободни въ н&оианоса.

На 31/VII нашия левъ въ Цки
рихъ, отъ 3 95 шв. Фр. ва щ
лева, е епвдналъ -на - 3-9()> шв^
фр., въ сравнение съ нотацията му на 28/Yll^Eu
1/Yll
Цюрихъ нема нотация ва двь
ва ни.
„Европвнъ Комврсиналь", кой.
то излива въ Виена, яише г че
сега на дневенъ редъ е Бълг».
.рия'ва да , блде подп!оцЬгиат&
отъ Обществото на НародвгЬ*
Главната причина* проиотичадв
отъ Факта, ; че,.и съседите с*
почувотвува нейното. 1(на 'В%лгария) лошо положение,
Група габровци; 'другари 'й
бливкй" на 'съгражданина -CH ft
ОтвФанъ Пантевъу СА обравув».
ли комитетъ -ва отйравднуввнв
30-годишната'••му д е й н о с » !
въ- индустрията. ;;ЮбилвЙиото
праэднуване iafi fee органиаир»
ва превъ kecenii Ноември -г. vi(
когато съвпада и "трйдесетгодил.
нината. 4
; Отложена е вамяиата ; ав книж
ните (едно и два ле«овя .банкно;
ти, съ„алюминиеви,, др 631».май
1925; год.

Важно за всичкиill!
НдсСге само' каучукови
зТ то^швв'Гиирдме|^;5,

защото те сль «по»тра|г;
ни «та гбонау- предааз*'
ват^.' отъ >дага и, студъ
и " даватъ; „ ел^антевъ,
лекъ и'приятевъ ходъ;
Главой депозитори за
' - България:

Търговско Нндустр: Заведе
ние Лазаръ & Corf Акц. Две
' Русе-София.

Печатница Д. Тодоровъ — ,Bfрнв.

ни ва пране

„СЪРПЪ"
и други.
Сапунъ за лице

Бургазскить чмитнишки и же-'
левнични посредници се с *
сдружили, по примера на вар
ненските, и дружеството имъ
е почнало вечъ,да.*У н Ч и о н и Р а М*стното д-ство па МИТНЙШките и желевничните посред
ници е отправило молба до Ди
рекцията на желевницитё, ' съ
която се иска« отменението; на
вземаните предварително; 500

А Л МА"

Подобрено производство и най-добри
качества предлага на едро фабриката
за химически произведения
гара Костинбродь.•••'"

