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тать отъ корупцията, която е
насадена въ митницата по ви
ната на недобри търговци и
IV
митнически посрйдпици
A’ propos. Варна’ имаше и има
Г А Б Р О В О
търговски комисионери и мит
нически посрйдпици, КОИТО СА си
Изработвай продава '.само камгарнн платове отъ
извоювали високи мйета въ. речиста б:,Д!;арска въляа на едро, сь цйни узгйренни.
доветй на най-добритй търговци.
КлнентигЬ да се адресирать до управле
Тй сега са оставени на заденъ
нието на фабриката.
6—ю'
планъ. Навъдиха се и излйзаха
на пръвъ планъ такива търгов
ски дййци отъ невидйлица —
отъ колъ и отъ въже, дйто е
казано. Тй с а , може да се ка
. |
же, цйлъ полкъ и не се стйсня<''■ К о ж а р с к а
ф а б р и к а
:
|
ватъ да си служат^ съ най-непрости гелни срйдства за да си про“ на
I
биятъ пать въ комисионерското
поприще. За тйхния моралъ и
аа приемитй имъ ще се повърнемъ. Но защо търговцитй, да
•
: ^ ч ГАБРОВО
Ц же добритй, солиднитй търгов
Започва отново да изработва разна видове: гьона,- ST- ци, насърдчаватъ и това орга
ническо зло около митницата?
бланкъ, юфтове, кюоелета и фодри.
Защо не се р а з б е р е , че тия
именно, комисиоцери са разеа: 5 а ; м ,. :Щ Ш И УМ ИРЕНИ! 8 - ю - ■: £
дителитй на корупцията въ мит
ницата? Кой щ е, може да унрйкне кащитй като А. Илиевъ
и С-ие, Петко Кйрчевъ и С-ие,
К. Берлиновъ if С-ие, Косегъ и
0-ие и пр. и пр.. въ дйяния,
каквито напоелйдъкъ се вър
Ние прйживйваме, сйкашъ че то е: малко, да даваме, а повече шатъ отъ навъдилата се, както
ли/ единъ видъ marajis insanity да се молиме, малкото да не за казахме,’ почти цйлъ полкъ ко(морална полуда) ',не може чо- глеждаме, а повечето да спася мисионерско и мйтническо-поевйкъ просто никому да се по ваме — да те п а е и Богъ отъ рйдническа паплачъ ? Кадй и въ
вери: ни на власти, ни на граж митницата!“
,какви случаи, но подкупа, не
И всичко това е така, защо то ФалшиФикаторството, а автори
дани; ни на млади, ни на стари;
ни на интелигентни, ни на кржг- раетлението - или, както я на- тета, голймия търговски автодц невйжщ.ни на свои, ни на рекохме. нравстнената нодуда^е ритетр на тия.кащи ре би билъ^
/ужди — ВСИЧКО И ВСИЧКИ С.Й- проникнала горй и долу. О тъго- силенъ да окаже ефикасно дййкашъ прйживйватъ едно нрав- j рй, безъ огледъ въ морала и ствйе върху разрйшаването съ
ственно равтление, една полуда, \ подготовката на личноститй се ваконъ всички спорни въпроси,
колкото опасна ва самото граж j е вербували персонала и се еиз- които се повдирАтъ въ митни
данство, толкова и убийствепна пращалъ всрйдъ съблаваньта на цата? Господа търговцитй има
митницитй. Отъ долу, безъ ог да чуятъ не само вашитй уко
аа страната,
Въ всичкитй отрасли на дър ледъ и прицйнка на крайно врйд- ри, че едиоврйменио съ злото,
жавното управление, въ всички нитй послйдици, съ аамълчава- което внисатъ въ митницитй,
тй рааклонения на служебния не на Фактитй, съ наивната тър- правятъ и друго вло: викатъ на
държавенъ животъ се намиратъ пеливость и ионосливость, кул работа вейкакви вейчини, хора,
j които не са за митнически попорочности, но надали пороч- тивирала се е корупцията.
Корумпирането на митничес- срйдници, а за затвора.
ИОСТИТЙ СА тъй много тъй въ
Вйрно е, не всички нови са
изобилие другадй, както въ мит китй чиновници и служащи, слй- :
ницитй;, Не на правно Алековия дователно, е резолтатъ отъ не- ! т а к и в а , а и н и е не говогерой мечтаеше яа, Солунската подбирането на добри, честни и : римъ ва всички — говоримъ ва
митница. Въ митницата е съб- установени въ нраьственностьта ватворенитй и които прйдстои
лаваньта; въ митницата пороч- си хора и отъ това, че търгов- j да бАдатъ затворени. Къмъ доб
.ностьта*на служебната дййиость цитй, като с а виждали злитй ; ритй нашата почеть и уважение.
©адвишава всичкитй порочности, имъ дйла, не само че не с а реа- ;
Alvanitino.
вацйло ввето, на всичкитй дру- гирали, но и съ аамълчаване с а
tra слуясебни мйста. Такива впе ги насърдчавали. Нйщо повече:
чатления добива в е й к и , който търговци и комисионери, безъ j
надникне по-внимателно въ то съвйсть, б е з ъ ерамъ и страхъ
ва, що се върши въ митницитй. отъ това, що вършатъ за себе i a SHSl! д и н а ига щ вз!“
i
Тамъ раетлението не е само си и за службата на чиновниМислимо
лц е ва човйка да
цитй,
съ
подараци
и
обйщания,
въ ввятничеството, или само въ
подаръцитй и подкупничеството, съ подкупи и поклонничество, има блага, ако той еамъ не е
то се простира и до иахайното съдййствували с а да се разши-. робъ на труда?
Въ неотдавнашната си оби
прахосничество и равсипничест- ри корупцията.
И за това, което видйхме вче колка, зададохме това питане
вото иа чузкдиц имотъ, на чуж
дата мАка — кражбитй, граби ра и което виждаме днесъ, иие на единъ контешки стъкменъ
телството; чупенето, расиелява- обвиняваме търговцитй. Обви класосъзнателенъ членъ отъ конето с а обикновения явлеиия. няваме ги, защото за легкитй м у н и е т и ч е с к а т а о р г а н и 
И ва нищо никой не дава смйт- повреди и малкитй загуби, кои з а ц и я в ъ Т р й в н а. П р йкъ, а може би че и страхътъ то тймъ се случва да прйтър- ди тоя црйфиненъ отъ главата
внушенъ иа ония, конто би по търиятъ и понесътъ, прйне- до петитй „другаръ“ да ни от
търсили смйгка да е такъвъ, че брйгватъ се голймитй нрйстА- говори, прйдъ насъ се и в с та п и
единъ енергичемъ на срйдна
тй бйгатъ отъ други бели, ио ления, които, се вършатъ. Об
*актъ е, че никой не се за с т а  виняваме ги, защото тй нймагъ възрасть гражданинъ и съ ви
мАжеството да нрйтърпятъ ед дима и р о н и я к ъ м ъ „ д р у 
пя аа правата си прйдъ митни
каза:
„оста
цата; „бйгаме отъ други ио-го- на малка загуба, и съ това да г а р я “ н и
вете
ю
него,
той
утрииь
и вепокажатъ
доблестьта
въ
ирйдотлйми бели и търпимъ тия помалкитй“, каяватъ хората и об вратяванкто на прйстАплениего. верь се провиква: „да живйе
Корупцията е опасна eapaeua труда — на татьо гърба!“ Отъ
яснява ни се: „ще откажемъ да
дадемъ б, но ще изгубимъ 100, болесть; тя подхранва личното главата до краката това, що
ще потърсимъ едно откраднато падение, обезличава властьта, виждате, всичкото е отъ баща
или едно счупено, ще ни се от- компрометира ваконитй и обез му и въ джоба му етотишеитй,
краднатъ или счунягъ 10 други; силва държавата. Вчерашното и тоже, с а на баща му. Горкия
ще црогонимъ едного охраненъ днешното, що виждаме, т. е. о с а - му баща, зимно врйме кересте
вечъ, но ще дойде новъ по гла- денитй вечъ млади митничари, ейче и дъски цйпи, а лйтно
денъ и по алченъ, ще ни м а ч и , избйгалитй напоелйдъкъ такива врйме черкви и училища съ
ще ни тормози съ допитвания и прйдстоящитй да блдатъ с а - гражда него да облича, него да
лъ София, съ вадържане цйли дени и затворени, не по-малко храни и съ сливова да го пои,
партиди стоки и съ всичко, кое отъ десетина души за издаване а той само по кафенетата и
то е въ рАцетй му ще да на съ летящи Л*-ра квитанции, ва кръчмитй иа аба да лае — все
прави да ни ивмАчва, а ние са- 8лоудотрйблеиия на нари, мар- ма труда, а.трудъ що е, не знае.
мо ще пъшкаме и, въ края на ки и чувди прйдмети, за разни Не дай Боже баща му да умре,
краищата, пакъ неговата ще ста хинишг и ир. и пр. -срйщу под гладенъ, босъ и голъ ще ходи;
не, тъй че все пакъ най-добро купи, нека новторимъ, е резол-' а горкия му С^щЬ, малко ли го

ПАКЪ* ЗА МИТ НИЦАТ А.

Брой 503 (53)
KtiiHTt за обявитЪ сл :

' 'а а в. сантимегьръ И/*
лева, за годежив, вЬнчални,
некрплози 50 лв. за едно
публикуване; баланси, p iшеиин; цурауляри и прото
коли по споразумение; ре
гистрация на търговски и
икдустриллян фирми 50 ли.
Всичко що се отнася до
вЬстника се адресира: до
„Търгов -Прошшлсняа Защита", Варна „Вйнчанъ" 8
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'моли. занаята му да научи; ако дица. „ВАдицата, която се хвър
и и щ е тоя занаяти, . иконопи ля къмъ общинскитй служащи
ството да изучи та заедно пари не ще усцйе да валови никого“
да печелятъ. Но неще и неще Вйрно е, тоя тежъкъ баласгъ,
човйка и провиква се: „да жи който при вейки режимъ реве
вйе труда — на татю гърба!* за служба и хлйбъ и не се лоТой- и всичкй като него с а ом вйше на ВАдицата и на комуниръзнали на хората, но нйма ститй, даже, когато не бйха гос
що...“ Почеса се задъ вратътъ и подари на комун. „В. О. В.“ не ни
продължи: „та само той ли е, прави едно ново откритие, като
който вър i и съ ерйдело кока казва, че гешеФтаритй съидеили гй па баща си да го храни и тЬ не се ловятъ на вддица
облича, а той тукъ и тамъ да тамъ, дйто нйма лешъ. Леша
лае на хаба ?' Я иди въ дембел- сега е на ВАдицата на комунахането имъ: клубъ аи е, вертепь ритй — тамъ с а добрй и плеали е, не 8ная, но я , надникни : дата младежи, който хабятъ
само въ него да видишъ още | сили и енергия въ правднота и
колко лйнивци се излйжаватъ беадйлие въ „Народния Домъ“,
и все ва труда приказватъ, а ба- а бащитй имъ, или блиакитй и
щ и т й си и м а й к и т й с и своитй имъ, иматъ грижи за
на шишъ въртятъ й на ске- живота имъ.
нджа скенджосватъ да' ги нах„Не питай старо, а патило,“
ранятъ, да ги облекатъ и хар- кавва българската поговорка.
чилъкъ да имъ дадътъ. Трудъ Бтржуазнитй партии отдавна си
що е не внаятъ, а уетитй имъ на патиха отъ тия добри гостй —
ламьи приличатъ — не можешъ общинскитй наемници — тй неда доближишъ до тйхъ; но ми- живйха своята котерийность, ко
^дншъ, че, СА за нйщо потрйб- ято добиваше такъвъ характеръ
ни и полйзни и ва ония, конто отъ тоя баластъ, ва който ио-гос а истински работници и деня
рй споменаваме, именно, баласта
и нощй с а на работата си ли?: отъ службогонцитй и отъ без-,
Опазилъ те Господъ отъ тева, дйлницитй, които са били и ще
особенно тукъ въ Трйвна, дйго си останатъ тежка. тйжесть на
всички сА работници, всички чужди грижи, а сега аа сега — на
с а безпмотии и малоимотни и
грижитй на комунаритй. И доб
съ женитй си и съ дйцата си рй, че комунаритй прибраха тоя
се блъскатъ но балкана за едно баластъ, а още по добрй, че ту
и за друго—ва поминака си. риха всецйло на разположение
\А ми‘ кажи мода е: бащитй да то му многомилионния бюджетъ.
робуватъ, а еиноветй и дъще- Иначе нймаше съ що да оправритй да благуватъ—а пъкъ има даватъ баснословнитй си разхо
„и ,Д|1уга[)Киз;Ь“, _и тйхъ ги ди и . нито единъ день не би.
наспорилъ Дйдо Господъ. . , . могли да работятъ спокойно отъ
Глйдамъ отъ извйстно врйме критики и клюки. Тй даватъ
и тй се перчатъ—царство ’ ще квартирни, добавачни възнагра
разпраиляватъ. Ей ги ф и ти л д - ждения, трапезарии и пр. и пр.
ж и и т й — учатъ ги
на слобо- и радватъ се на симпатиитй имъ.
.дии. . . размАтили умътъ на Но колко пари струва това, ако
цйль свй гъ леитяитй му не- привързаностьта не се основава
дни
на идеализма, на съзнанието и
на
убйждението, че тамъ, гдйто
Уязвения другаръ се вбйси и
даде свобода иа езика си по ад- с а бездйлницитй и „общинскитй
ресъ на боржиазията, която би наемници“ е рая и общото бла
ла затАпена и вкаменена консер женство.
вативна и ретроградна маса, коя
то живйела като кърлеша: съ
ивсмукване чуздата к р ъ в ь.
„ Иролета рс/пюто, антипода на
1 ш н и съобщ ения.
кръвосмучащага б о р ж у а а и я ,
воюва и е извоювало свои пра
ва, най-първо за животъ по во
За наелата въ странство.
лята си; наскоро волята му ще
Прйаъ
изтеклитй нйколко дни
празднува своето пълно търже
ство и тогава ще ви питаме..“ ' се наблюдаваше значително навлосване на параходи ва товаре
— „Не, вие правитй гешеФТЪ не храни отъ ромАнскитй дусъ идеитй си, който ви даде
навеки пристанища ва Срйдиповече просо, негови пилета ста вемното море и Сйверна Евро
вате,“ ирйкъсна оратора другъ па. Това докара оживление въ
нйкой о т ъ слушателитй, но пазаря на нанлото. Платено е за
иролетареца не може да продъ Англия и Средиземното м о р е
лжи възраяюнията си, защото,
отъ 27/о до *8/в срйщу 23/в и 28/l
трепа изсвири прйдъ гарата и
прйди седмица. Въобще търсе
всички се разтичахме да си взе- нето на тонажъ покавва подоб
мемъ мйстаата за ПАтуване. И
рение, особенно отъ Америка,
за насъ остана да потърсимъ
дйто е ангажиранъ голймъ то
изяснение на дййетвителностьта
нажъ ва прйнасяне храни ва Сй
на думитй „Да живйе труда—
верна Европа и Срйдивемно мо
на татю гърба!“ въ Фактитй.
ре, а особенно за Гърция.
Кои с а Фактитй? Огледайтй се,
Това подобрение въ паваря на
наоколо, огледайте се, напринавлото се дължи на голймата
меръ, въ „Иароднця домъ“ тукъ,
продажба на царевицата отъ Ровъ Варна и ще видите плеада
м а н и я ва Срйдиаемното море
.младежки сили се хабятъ въ
Сйверна Европа и Англия пс
бездЬлие. Това с а готопановцицйна 51 шилинга нвартера eil
тй, които се надйватъ на труи на глймитй продажби на жи
дъ гъ на бащитй си, или майки
то ва Европа отъ Съединените
тй си, или на блиакитй и евоиЩати, гдйто продавачитй сд
тй си за прожинйване. Това с а
по о т с т а п ч и в и въ цйнитй щ
готоваиовцитй, които хаоящ,
сили и енергия въ волнодум- хранитй, с а щ о и ромАнс к и т е
продавачи, за царевицата — от
ство с. йщу буржуазията, но не
с т а п к и иа които се длъжй ус
и за блага чрйзъ труда. Огле
ийха
имъ да нривлекътъ купува
дайте се и въ общината, начи
ва
много голймн количества
цримйръ, тамъ с а щ о ще види
те плеада младежки сили, коитр
гешеФтарствуватъ съ идеитй и
с а на вейки режимъ
пилета,
щомъ той дава повече просо.
8а тия хора ни възкликва „В.
О.
че пе се ловятъ на вд-

Рекламирайте чр1>зъ Тьргорско Промишлена Защита.

Стоаница 2

Брой 503 (53)

Търговево-Промишлева Защита

ние, споредъ което диебаркото 3 промишленостьта и труда цовъ | явява, че тютюневитй складов
се опрйдйля отъ 150 иа 100 лв. енисънъ аа суровитй материали, , освйнъ .Никотея“ - който по
ечлад'».
които се доп уск ат ва вносъ отъ j малко работи и вввиеа въ ст.
ва тонъ.
индустриалцитй бевъ мито и ок- | ранство тютюнъ — всичка «sjj.
„И оси ф ъ А н гел о в ъ 29 мартъ 1921 год.
Стакитй отъ западна Тракия, троа, съгласно вакова ва насърд- : дове са спрйли отъ да рабц.
J тятъ, ва това 12 и повече та.
Манчестеръ — Варна.
j които се внисятъ въ България чеиие мйстната индустрия.
Прйвъ ивтеклата седмица не
ляди работници са въ пъда»
ев случи нищо по отличително
Прйдлага стоки и цйни:
; се полвуватъ отъ правата, прйд-!
Министерския СЪВЙТЪ, съ пое- бевработица и пълнятъ улицавидени въ чл. 151 отъ мирния
или по вабйлйжително огъ оно
тацовление отъ 31 януари т. г., ; тй, като се скитосватъ гладна.
ва прйвъ прйдшествующитй сед Хасета англ. ярда отъ 1 7 —26л. дох-оворъ.
е
отмйнилъ постановлението си j
Американъ
Кодинтонъ
равни
мици, ва да ивмйпи положение
отъ
по-рано, съ което бй вабра- |
Акционерното Търговско-Ищ.
Финансовото министерство е
ширини отъ 92 до 116 см.
то и да даде животъ на тър
нилъ
да
се
прйхвърля
собетпе-.
j
дусгриялио
Д-во „Пййчевъ, П*.
наредило
прйдъ
митницитй
да
ярда
14—
20л.
жището. Напротивъ, 'иа хориобл агат сь мито по конвен- ; ностьта на добити права на кои- j тамански, Недкови“ въ Варна
вонта на пролетния севонъ се Американъ хамове английски
ярда 12 до 14 л. циалната тари*а огокитй, иди- ! цесии ва мини, Фабрики, пери- ; отъ 1 априлъ т. г. аапочва да
вабйлйвватъ нови облачета, ва.
нови затъмнения на положение Американъ ва цедилки ярда 8л. щи отъ, колониитЬ на съгла- | метри и всички права придоби-; Функционира. Отъ тоя дева »авто. Зимата мина почти бевъ сн е Басми сини „индиго“ яр.16—22л шенскитй държави, които са j ти по вакоиа ва насърдчение 1 тически и юридически отдйп
j нитй Фирми, -които го състав,
„ отъ иввйстната Фабрика ратифицирали дого юра ва миръ мйстната индустрия
гове; пролйтъта встльнва съ беаI ляватъ, прйетаватъ отъ да е*,
Гемель яр. 17— л. съ България.
дъждие;! сухата почва не'благоПисмо отъ Пловдив*» съ об- , ществуватъ като отдйлви тър
приятственно влияе на иоейви- Басми отъ иввйстната Фабрика
Изработонъ е « е утвьрденъ стойно ивложение ва причииитй говсяи прйдприятия въ пиацата.
Пйтеръ яр. 20— л
тй отъ есепьта и вимъеъ; .тя не- *
благоприятствува и ва пролетни Басми турски равни и 13—15д отъ министре иа търговията, на безработица въ тоя градъ,
посйви — ето отъ гдй идатъ
„
сатенирана 38 п 22 — 'А
иовитй . иомрачения ва общото Бархети английски равни ши* ' рини ярда 18—24д
стопанско положение. Това по
ложение беаепокои толкова селс Велюри английски двулични
Б ъ л г а р с к о А к ц и о н е р н о Д р у ж е с т в о
, Д Р У Ш БА.*
ярда 22—24л.
ките маси, колкото и търговци
те. Знае се, че реколтата въ на Брокатъ черъ'
*. „ 22 — л
шата страна е била стопанския Докуми 38 англ.
„ 25— л
и т ъ р г о в с к и я регулаторъ — Дрилъ сипъ (тела аФрика)
предвижданията въ реколтата
ярда 25— л
са влияяли върху хода на тър
Синьо тнкано пкатно Демонъ
гр. Варна, 26 Мартъ 1921 год.
говията, тй са очертаввли ней
ярда 27— л
*
ната конькжтура, или иначе ка ЗеФири равни кач. „ 15—26л
зано ; еъвокулностьта на вънга- ОксФорди „
„
„ 15—18л
П оканват се господа акционеритй да присАтствуватъ на XXXVIII редовно акционерно
иигЬ обстоятелства, които влия Кърпи ва! носъ, бйли, 25 вида, събрание, което се свиква ва 20 Априлъ т. г., 10 часа прйди пладнй, въ дружественото помйшение, съ
я т на цйнностьта на стокит-Ь,
цвйтяи, червени и други дуДневенъ редъ:
иа ооидването на тържището и
вината 34 —1б0д
иа оживлението на търговията. КадИФв черно и кафено ярда
1) Докл^дъ на управиролния и провйрителния «ъвйти ва отчетната 1920 год.
Тоя повъ *акторъ отъ късо врй
.
46—130л
2) Одобряване годишнитЬ емйтви аа 1920 год и освобождаване отъ отговорноеть управме насамъ дойде да внесе нови КадиФв синьо копринено 1‘В5м. дяющитй по. сащитй смйтки.
,
беаепокойетва въ тържището.
ярда 2§Ъ д
3) Избиране членове ва провйрителенъ съвйтъ.
Отъ иавйстно врйме насамъ се- Чергапи равни величини
8а право участие в ъ събранието, акциитй щ* се деновиратъ при дружеството и Австроленитй, като че по инстинктъ,
ярда 380—390л‘ ^Българска Кредитна Банка — София до пладнй на 19 Априлъ.
>
не се явяватъ съ храни на тър Чорапи равни вълнени, копри
Ако на 20 Априлъ събранието не се състои, то съгласно чл. 19 отъ устава, отлага «е
жището. Това е яовъ ударъ ва нени и памучни дуа. 250-^-700л •а 27 Априлъ, въ сащото мйсто и часъ, а деновирането на акциитй ще продължи до нладк1|
тържището; той е мълчаливъ, Макари 6 ката английски - . на 26 Априлъ.
но е съкрушителенъ ва дребна
100 ярда 8/i 2 гр 550
Отъ Управителния Съвйтъ,
та .‘търговия, която има право •Макари 6 ката английски
ва на храни като свой ивворъ
100 ярда 1а/ео гр 350
ва питаене. Тоя ивворъ прйсъх- Макари 6 ката английски
ва. Ако априлскитй дъждове не
200 ярда a/ia гр 900
iдайдатъ да подобрят положе Макари 6 ката английски
На Бьлгаа. Анцион: 4 -»о „ЛРУЖ&А,“ пзихлючвнь иа 31 Денвмврий 1920 год.
нието на реколтата, ва търго
200 ярда 16/со гр 720
вията и «а тържището перес- Материя памучна 1 катъ яр 24
АКТИВЪ
ПАСИВЪ
пектшштй ставатъ още по лоши.
в.
„
2 ката яр 48
—
Въ истеклата седмица нам ;Перделици равни яр отъ 20—24
V ---------етяла, три мелничарски кдщ * „ Платове въдцени, памучни ва
500000 — !• 1 Капиталъ 1000000
*1! Невнесеиъ ‘Капиталъ
натовариха о к о л о . 150 тона j
■
дрйхи ярда 90
2 ‘ ПортФейлъ
,
166055 2Q ) 2 Запасеиъ фондъ
85997 99
брашна ва Цариградъ. Въпрос- { Платове вълнени, памучни ва
‘
3! Протестирани записи
24693 60 1 2 Специални резерви
15332 29
нигй кдщи направиха това съ 1
Фанели „ЕгСръ“ ярда 88
Слдебни дйла
88376 74 ! 4 Срочни влогове
371S3 20
4
i
явенъ рискъ да вагубятъ, слйдъ • Платове вълнени шевиотъ Ипотечни ваемц
6569 80 1■5 Безсрочни влогове
«1
471902 57
като държаха брашната си три j
ярда 220
61 Текущи смйтки, Деби тори
738014 80 ! 6 Гаранции
28000
мйсеца и правиха всйкакви пое ( Платове копринени - ярда 65
7.1 Кореспонденти
20000 — )■ 7 Чужди ваписи
13592 20
т и к и прйдъ консорциума той Платове Габардино
ярда 220
Мобели
25 80
8 Депоа. ваписи ва гарантирали
да ги купи аливре. Кащнтй Прйзкда английска I
пак 44а
, *
■I i Цйнни книжа
202166 65
текущи смйтки
20000
ираиятъ ивноса съ цйль да спа- Прйжда кастръ английски I
10 ‘ Каса
17909 62
9 Текущи смйтки, Кредитори
270611 87
ентъ това, което може да се спаси,
®/а* Ю либ. пак 700
11 Марки
105 40 ; ю Гаранции ва кредити
238000 —
Слйдъ тримйсечно бевдййст- Прйжда касторъ английски I
12 Деновиранн ваписи
238000 — ; 11 Дивиденди ва 1917, 18 и 19 г.
2372 —
вие, варйенското тържище пе
se/s6 10 либ. пак, L6 0
13 Депозити въ Банката
28000 — 112 Лихви срочни и безсрочни
ниса 150 тойа брашно, обрйчено Прйжда боядисанъ английски
14 Записи аа Инкасо
13605 —
влогове ва 1921 год.
1169 30
на явна вагуба! Тоя *актъ да
10 либ. пак 700
15 Недвижими имоти
8 2 0 0 0 :— : 13 Печалба
44935
94
ва пълната характеристика на Суланъ Есмеръ английски
16 Прйдприятия
167574 15 i
?
положението.
. 10 либ 280
17 Лихви ва 1921 год.
\
35340 70
ij 1
Прйвъ ивтеклата седмица на Суланъ касторъ английски
. ,i"
консорциума 6 й х а . направени
, 2229037 36
10 либ бак 460
2229037 36
оферти' ва покупката на боба, Суланъ боядисанъ английски
но сдйлки не станаха, понеже |
всички бои пак 680
■S . ■ 1
консорциума неототпно се ва- , Тиря рибарска 12 ката № 1а/м
държа да иска no I Франкъ и 1
пак 360
5 -«антима «а килогрямъ, бевъ | Тиря рибарска 12 ката № 4S/'tn
G Ж ГБ Т К А
да държи смйтка, че въ стран I
пак 370
ство боба се продава до'45 сан J Тиря касторъ 3*/4 либ 50 кукли
За загуби и печалби на 31 Денвмврий 1920 год.
тима.
голйми пак 280
Относно колонияла отъ 8 —4 Тиря касторъ 1®/4 либ 50 кукли
ЗАГУБИ
ПЕЧАЛБИ
дни се вабйлйвва едно ривдвижпак 160
ване, което е симгоматично по Сатени черни 80 см ярда отъ
Лихви срочни и бевср. влогове
причина на общия в а с т о й ва
38852 75
1 Лихви
2 2 -2 8
Общи равноекя
другитй стоки, но което нами Сатени боядисани съ цвйтк
76536
01
2 Комисионна
'
Амортивации на недвижими
ра обяснението си въ артикулиярда 22
|имоти
тй, които се търсятъ «а прйвъ Сатени боядисани дюсъ
910
1
Занасенъ
фоНдъ
поетитй и настпващ итй свйтли
.2201
30
. ярда 22
1
правдници.
Специални, реверви
2201 30
Сатени ва омбреля ярда 28—
Тантиеми
2773
60
Спинато
ярда 25
Дивидендъ
35000 —
Фуларъ
ярда 28
Къмъ вапасния фондъ, съгл.
ку Т с ъ ^
" в7 р н а . Фланидетъ бйлъ на линии
рйшението на Упр. Съвйтъ
' 1849 74
равни ярда 16—24
Паричен*, и Сюновь.
Равин
видове
астрагани
Ссободенъ Паваръ,
160324 70
ярдъ 250—550
24 мартъ 1921 год.
Савашпуръ 33 ярда топъ 350
, 1
Герм. марка
132-30 1
»
41 п
»
400
Австр. крона
11-80
Ходанд. Флорини
Чехски корони
.
109-30
Р омански-lei
П3"70
На П1мв%(1ителийя съвйтъ при Б ъ л г а ^ о т о Акционерно Д-во „Д РУЖ БА,“
Сръбски динари
Англ. лири
326-50
, Варна, до X X X V III редовно събраниз иа ш цконерю^.
Долари чекъ
82-—
Господа акционери,
,
•
Френски fr,
578-—
Италиански дири
329-50
Днсбарното. Комисията по прйвъ отчетната0
т^р^08ския вакон^> провйрихме съотвйтнитй книги на сащото
Лири турски
66-20
диебаркото е дала своето рйше- и Печалби“ вйпно иявлйпени м Н
е*ш;итй редовни, както и баланса и смйтката Загубя
Драхми
йие по спорния между търгов
Напалеоиъ вФективъ
цитй и параходнитй, агенции
Швейцарски Франка
1425
гр. Варна, 26 Мартъ 1921 год.
въпросъ ва равмйра на диебар- j
Канадски долари
, > IQ'—
йото и министра на пристани- i
Левъ сребро
Георги Яитовсни.

Варненско тържище

Английски маиифантурзнь

J

Л О К А Н А

нсъ

ДОКЛА.ДЪ

хроника.

;

щата е утвърдилъ това рйш«- !

Провйрителенъ С ъвйтъ: |

Пантелей Занетоп».

