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За обявения:

ИЗЛИЗА
Вториикъ, Пвтъкъ
Ср-Ьда и Неделя.

. гармондон* ред* ка **»*
W
1 лв., на П-р» и И
f.'. *тр. по 70 ст. на Г¥-та
*' J стр. 20 стотинки.
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—
За
по-вочв
обнародвания
,/
св прави особенна спо
разумение.

Абонамент*. ва България:

За година.
16 лв.
. 6 м-ца. . 3 лв.
» 3 м-ца. , 5 пв.
За странство:
За година. , 30 лв.
, 6 м-ца. . 15 лв.
винаги предплата.
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Органъ за информация, политическа и стопанска икономия, търговия, земледелие и индустрия.

Единъ брой 10 стот.
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Уредникъ: П .

Д Р А Г У Л Е В Ъ
нена законоустановената ф о р м а л н о с т ь - д а има писмненно поименно
определени права, така и експлоатартемит* посредственно или непосред
ственно държавни стопанства и пред
приятия безъ- специален*, аа всеко
Комитета ва обществената прЪд- трици. Н а тъй приготвеното .брашно едно отделно, ваконъ или стлхутъ не
видливость. Който отъ нЬколко дни се прибавя къмъ всеки 10U кгр. 3 0 % могатъ. Това е редъ, който св изи
продължава, да заседава въ столицата примесь царевица иди ржжь. Така сква отъ закона и отъ добрата уред
направи следното съобщение по про
ба на самото предприятие. Яема нужда,
дажбата на върненит* храни и упо приготвеното брашно да се ' продава напримвръ.да споменуваме, че Народ
1UU
кгр.
за
3U
лв.
или
7
5
кгр.
по
треблението на хлеба:
ната, Землед*лската и Кооператив
Съобщава се на всички власти и 22-50 лв., заедно съ торбата
ната банки сжществуватъ, ангаясизаинтересовани лица в ъ царството, че,
Съобразно съ горните цвни, ц е - ратъ държавни капитали и 'функциосъгласно чл. 2 и 3 отъ закона за об ната на 1 кгр. хдъбъ се определя ниратъ на основание специалната ваществената прйдвидливость, министер •
кони, които точно определять пра
ския съв4тъ съ протолъ № 38 отъ максимумъ 3U ст. кгр.
вата имъ и уреждатъ въпросите, ваДопуща се направата па чистъ сегащи отношенията имъ съ обще
6 того, постановление 5 то, утвърди
следното решение на комитета:
хлебъ за болниците, санаториумите ството. Е, добре, държавни капитали
Чл. 1. Военното министерство да и за болни по домовете си по пред еж ангажирани и въ държ. печатни
удовлетворява текущите си нужди отъ писание на лвкаря.
ца; тя е едно добре самоопределено
неприкосновения вапасъ брашно, като
Окржжниятъ или околийския д е - отъ работата ой индустриално пред
спре всЬкаква покупка на брашно и
приятие на държавата, което отъ го
жито. Отъ сжщия неприкосновенъ ва карь разрешава на едного или на по- дина на година расте, отъ година на
пасъ комитетътъ взема и разпраща вече хлебари да приготвятъ известно година се раввива и отъ година на
споредъ нуждите въ разните пунктове количество чистъ хлебъ отъ чисто година ангажира повече и повече дър
на страната. Комитетътъ ще обнови
брашно, отъ което да б&датъ изваде- жавни капитали; то влияа въ хилядн
целия употр-Ьбенъ по този начинъ нени повече отъ 20% трици. Това ре- и най-разнообразни сделки; въ него
прикосновенъ запасъ.
работятъ стотици работни ржлгв; не
Чл. 2. Цената на пшеницата се шение своевременно, да се съобщава говото начало и край не може да ое
намерн, освенъ съ специаленъ ва
определя, както следва: 10а кгр. 53 на комитета.
Разрешава се сдщо да се приготвя конъ; неговата вжтрвшна трудова улибри съ 1 0 % примесь СД рджъ и
г
/, къклипа и др.) по 24 лв. З а по-.и необходимото количество брашно за редба не може да се дирижира инъче,
освенъ пакъ съ специаленъ ваконъ я
добро качество се плаща въ повече приготовление на макарони, пасти. съ произходящи отъ него правилни
по 35 CTI на либра и по 10 ст. на 1 бюреци, кифли, гевреци и симидчета. ци. За държавната печатница, осо
процентъ примесь, а за по-долно ка Брашното отъ което" ще се приготов- бено единъ специаленъ добре обмисчество по 25 ст. на либра и 5 ст. на валятъ тези последните ще бжде№ О денъ и отъ опитите добре нагоден*
ва целите й, 8а работата й и ва уп*
1% примесъ. По никой начинъ не отъ 40 лв. 100 кгр., заедно съ чувала равлението й законъ е така насжлценъ,
може да се продава повече отъ 28 или 30 лв. 75 кгр., лаедно съ торбата. е така потребенъ.
лв. 11)0 кгр. пшеница 60 либри съ 1 % Това решение влиза въ сила 5 де
на следъ еднократното публикуване
примесь. Цените се разбиратъ франко настоящето въ „Държавенъ Вестникъ "
А верваме, че четците ни ще оставай близката гара, пристанище или
Обнародването въ ^Държенъ Вест- натъ очудени, като имъ кажемъ, че
никъ„ последва на 8 того и тая наредба, Държавната печатница, която анга
пазаръ.
съгласно закона за предвидливостьта жира неколко милиона лева (т4 по
Иримеръ:
З а 53 либри 1 0 % примесь 24-— лв.е въ сила и действие отъ 13 того. настоящемъ превишаватъ б-тбхъ) дър
Комитета'е взвдъ всички необходими жавни пари въ эдания, имоти, мате
64
24-35
Ю%
„
мерки за пълното й приложение и риали, машини и ск&пи и пресклши
, 24-90
точното изпълнение- по - правилника, инвентари, до сега,ее е люляла почти
66 Г
6%
„ •7 25 45
който е изработенъ и то:ке утвърденъ. безъ никакъвъ ваконъ; управлявали
57
26
—
4%
.
При случаи, че правилника ое укаже ех я учени и преучени хора; управ
58
26 55
неефикасенъ Комитета ще решава и лявали еж я специалисти по печатар
* 27 °примвсъ
\
безъ
59
2705
за други съответни мйрки съгласно ското д-вло и по другите й отрасли;
2725
60
случая и нуждата, но той е решенъ управлявали еж. я високопретенциозни
28 —
най-чиста пшеница
Чл. 3. Комитетътъ определя це при дадени случаи и условия да при- хора съ академическо образование по
•бёгва и до реквизиция, както и да търговия, по политическа икономия и
ната на ржшьта до 2U лв. максимумъ лишава отъ търгуване липа, които между всичките тия хора не ее намери
въ никое време нито единъ достоенъ
100 кгр. споредъ качеството.
злоупотребяватъ съ наредбите му.
Чл. 4. Комитетътъ определя цвна.
Друго. Комитета се е ванималъ а управитель да се отнесе еъ радееие
та на царевицата до 16 лв. 1110 кгр. съ поскъпването на месото. По това къмъ това доста значително държавно
предприятие и къмъ вложените въ
Чл. 5. Комитетътъ определя це той като първа мЬрка мисля да спре него милионни държавни капитали, 8а
_износа на триците и ярмата, които
ната на ечмика до 18 лв. 10U кгр.
"служатъ за храна и гоене на доби да установи въ него единъ добронаЧл. 6. Комитетътъ приема да има тъка, а ако и това средство не по м-Ьренъ режимъ, да подчини уредбата
само единъ типъ брашно, като отъ могне, ще прибегне и до други ефи му на едипъ специаленъ ваконъ. А
требваше да се остави да го направи
:
100 кгр. пшеница се извадятъ 20% касни м-врки.
пакъ едипъ, вдъхновенъ отъ дълбока
любовь къмъ нацията и страна си и
проникватъ отъ високо .съзнание на
, дълга си, старъ труженникъ въ об«шественнате работи: настоящиятъ днрокторъ на с&щата печатница. Г-нъ
Въ отвлечения си ликъ и въ поли тановления за гражданските фиви* Бошшъ Райновъ, директора ва дър.
тическите функции, които изпълнява чески и юридическа лица, макаръ че .ткавната печатница, чиито обществендържавата, тя представлява властчта, тия установления ся. произхеэли отъ н(т-праезетителни заслуги къмъ стра
представлява силата и владичеството самата нея, макаръ че тя «той като ната я азолвмата преданность въ дёйцелокупно на нацията и страната. господарь и власть надъ гйхъ.
ностьта ва общественвохо добро од.
На нея принадлежи законодателната
Подобно на частните лица и дър общепознатн, в приготвидъ и поднеинициатива: нейно е правото да за- жавата е владетелка на имоти, е сто сълъ на г. министра на търговията,
конодателствува и въобще да регла панка на икономически предприятия, промишленностьтая труда проектъ 8а
ментира личните и правни отношения чр-Ьзъ които влиза въ сд-Ьлки, влиза законъ за държавната печатница, кой
на физическите и гражданските лица, въ гражданско-правни отношения с.ь то да се внесе въ Народното Събра
да регламентира отношенията въ по други владетели и стопани. Има, на-( ние на удобрение. И ако би била само
литическото и гражданското общество. примЬръ гори, мини, блата, реки, мо тая заслугата на г. Райно ва, че той
Въ тия функции държавата преследва рета и др., които дава подъ експлоа ее е само сйталъ да изработи иди да
по-възвишени цели и по-отдалечени тация на частни лица за произвеж вхчека да се изработи специаленъ ваинтереси отъ ония на частнит-Ь фи дане соль, за ловене риба и др. цели; EOZX за държавната печатница, тая
зически и юридически лица; това ве има други предприятия, които сама заслуга пакъ би била достатъчна да
е само редътъ въ гражданското съ експлоатира, нанримеръ, желевниця- се от&игвяш и да се похвали като
житие, но и въ общото гражданско те, държавните арсенали, разните активъ ртъ неговата полезна дирек
благо. Съ тая власть, съ тая сила, съ държавни работилници, държавната торска -дй„Зноеть; но тая негова ва*
това владичество — съ тия функции печатница и държавните чифлици, ко'- слуга придоч^ива особенна цена отъ
държавата е поставена по-високо отъ незаводи и др., къмъ които требва да> това, че г. Бо.'килъ Райновъ си е далъ
всЬко гражданско, а, още по-добр-Ь се причислятъ още и Народната, Зем» труда да проуча* най-основно принци
требвало да се
казано, отъ всЬко физическо и юри ледвлческата и Кооперативната банки, пите, върху коипЛ е акон,ь
дическо лице, по причина, както ка всеко едно отъ които групира около гради тоя полезенъ ь'. ид,» постаралъ
захме, че тя олицетворява и пред себе си хора, групира или ангажира се и най-вещо е дохо^ ь недхзите,
ставлява ц-влата нация и ц-Ьлата стра държавни капитали, влиза въ реля които отъ дълги годния tvfc разяждадц
основите и ех вредили н а прогреса
на (въ пълния й географически обемъ, ции съ други предприятия, поема за
дължения и приема такива. Всичко на това ск&по и много важко дър
както и въ идеалит-в й, простиращи
жавно предприятие и не е пожалилъ
се въвъ отъ тия пр-вдели). Съ тоя това се урежда, освенъ еъ граждан
ските
вакони,
но
и
отъ
специалните
_ . .
политически характеръ държавата се
6 да
закони
или
статути,
които
установя-И?™
прецизира материята н а т о я
отличава отъ физическите и юриди
8aK0H,b 8 а д а н в
i
остави ни една правческите лица; но като икономическа ватъ самото предприятие иди заве-j
нота
в
ъ
него,
отъ
която да страдать
дение
и
възъ
основа
на
които
ирЬдединица, като отд'Ьлепъ стопански
факторъ — като забележителна, или, приятието или заведението функцио неговите свляли за държавата инте«
и да се подбива прогреса му,
по-добре, като едра кооперативна асо нира Както едно дружество или едно i реои
както е бивало до сега. Я а г. Р а й циация, както се изразяватъ социа заведение, на което капиталите не
листите, която твори, която произ принадлежатъ на лицето или на ли нова въ това трудно дело му е п о 
вежда, която взема и дава, която пе цата, които го управдяватъ и пред- могнала, наистина, една назначена
чели и губи, която контролира — ставляватъ, н е м о ж е да действу• съ заповедь о т ь министра комисия,
която влиза въ гражданско правови ва безъ единъ уставъ, или безъ едно но намъ беха познати о т ъ по рано
отношения съ други лица, държавата пълномощно, въ което да е х опре неговите лични възгледи ц принци
е чисто и просто едно юридическо делени точно правата н а управляю- пите, които той лично намираше аа
лице, на което интересите се подчи- щите и представлящите го, както, необходимо да се вложатъ в ъ тоя ва
няватъ на общите граждански наред сиречь, пе е въвможнб да се шрианае конъ и които принципи той б е пред
би и правоотношенията на което се ва валидно представителството даа едно варително добрЬ обеждилъ — той о
уреждатъ по всичките законни ус юридическо лице безъ д а е дапъл първоизточника съ едва дума н а всич-

Противъ скАпотата.
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Н А Й В И Г О Д Н О .

ОЦЕТНА ФАБРИКА Р. Папарйшъ, Русе. ©

Мшшп газоженъ-моторна мелница
съ 9 к. с производство въ денонощие до 50 човали б р а ш н о , п р и
110 к г р . в ъ г л и щ а , т у р н а т и наведнаясъ, м 0 ж е да се достави и
м о н т и р а веднага.

Запитвания БрШМОВЪ & С-ИВ ППОВДИВЪ.

ЧИНОВНИЧЕСКОТО
КООПЕРАТИВНО СПЕСТОВНО
SlCTPlXOB&f E1H0 ДРУЖЕСТВО
9 Я I M B A T L Г Л П Ц Н и о т ъ основанието СИ надмина с ъ
311 Д ь О ь Ю Ш Д п П П повече отъ десеть милиона лева
застраховав^ капиталъ най-напр-Ьдналото отъ всички други дружества,
д-Ьйствували в ъ страната ни двойно и тройно повече години.
то дължи на несравняемит-Ь п р в имущества прйд;. всъко друго
дружество:
а) по евтиния на премиитЬ;
б) по либералность па условията;
в) по редовность въ изплащане на поетит-в задължения,
равноправии членове на дружеството,
^участвуващи въ упраздонието и , печалбит-Ь му.
ва членове желающит-Ь да осигурятъ живота си
отъ всички професии.
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Тоя трамаденъ успЪд
ашешитпж
Приема» се
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Bahque Bulgare de Commerce
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"^

Капиталъ напълно внесенъ ЛВ. з л . 7,500,000
Резерви образувани
„ „ 1,725,000
Центра*» «i СОФИЯ, Клонове: РУСЕ, ВАРНА, ВУРГАСЪ, ИЛОВДИВЪ, ГАБРОВО
СИЛИСТРА и ЛОМЪ.
Кореспонденти въ всичкит* градове въ България и етранетно

— Извършва всички банкови операции. —

D

Приема суми безъ ерокъ в ъ текуща сметка съ 5% год. лихва
Суми съ срокъ се приематъ по споразумение.
Купува и продава ц-внни книжа и чекове,
Издава акредитивни писма за странство и пр.
Банката прави улесйения по операциите съ ценни книжа,
приема мЬсечни изплащания на купени отъ нея книжа, дава без
платни сведения по разнитЬ книжа, прави аванси ср4щу ценни
книжа и пр.
Банката се занимава съ покупка и продажба на зърнени
храни, вагонджилъкъ.
Телегр. адресъ: „Търгбанкъ"—Bulcombank".

ившиншмиыишвииии
Машинна Фабрика
и жел'ЬзолКшрнйца

Законъ за държавната печатница.

р*™3

"" Щ

РндрЪй Момеринъ
ФПБРИКП
за кожи и кожени изделия

Специалитетъ
ДАМСКИ
ЧАНТИ.
Габрово.

Фабрикация и доставка специално

на модерни мелници съ валцове и ка
мъни — всички мелничарски машинитурбини—водни колела—лагери —- тран
смисии и др.

Склодъ u представителство
Е. МЮЛХАУПТЪ & С-ие

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

КОМАНД. Д-ство, Р У С Е
Гдгвни Комащштори: <

Банка Д . А. Буровъ к C-ie
За телеграми: М Ю Л Х А У П Т Ъ . ,
Толефонъ № 198.

;':"

Единъ брой 10 стот.

Специално бюро
за проучване и изпълнение разни ин
дустриални проекти и планове.

Брой С24

Шлт

ко, нему б-Ьха познати педжвитЬ и
нуждите на държавната печатница;
комисията участвува само въ кодифи
цирането на закона.
(СлЬдва)

Английски Крослеови

безименно Акционерно Д-во за фабрика
ция и вкспортъ на тютюнъ n P p .

МОТОРИ: газожени, бензинови, газови, нафтови и полу:
•
- "' дизелъ отъ р£зни величини.
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Продажба и на срочни и з п л а щ а н и я .
Постояненъ складъ за бърза доставка.
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Даст B

f!l"L fЛ СЖ Щ° : Ан^л. ДАРАЦИ, Англ. Содо-Лимонадови
Л1 О Lu машини, дървод-влски, коларски и желъзарски
машини, машини за тухли и цигли, помпи сентрофугални и цилин
дрови, мелнични инсталации, машини за произвеждане на масла,
земледълчески машини и орждия и всъкакви други
индустриални машини.

Дочо Б а н к о в ъ и София

Основано прЬвъ 1891. г. въ гр. РУСЕ,
„БЪЛГАРИЯ" застрахова и прйзастрахова: протввъ пожаръ и пе
щастни случаи. ВсЬкакъвъ транспортъ по сухо и по вода човешкия
животъ, зестри, капитали, поиспи. По пай-модерьи, нововъведени и
износни комбинации.
УСЛОВИЯ НАП-ЛИВЕРАЛНИ. ПРЕМИИ НАЙ ИЗНОСНИ.
Застраховките за животъ при „БЪЛГАРИЯ" не плащатъ никакьа
добавъчна премия за риска за войГна.
Полицата па БЪЛГАРИЯ" по застраховка за животъ е неоспорима
отъ дпия па издаването й и съдържа най ясни и точпо опрйд/Ьлени
условия.
"БЪЛГАРИЯ" изпълнява своигЬ яадължения съ най голяма точ" ность и изплаща пай-бързо загубите.
„БЪЛГАРИЯ" е най старото и най-солидното първо българско
''застрахователно дружество въ царството.
което се ползува съ всесвйтска изв-встнось.
„БЪЛГАРИЯ* има годишни постъпления отъ премии по всички ви
дово застрахования зл. лв. 26,000,000.

ГАРАНЦИЯ

НА ДРУЖЕССВОТО:

капкталъ, резерви и други повече отъ зл. лв. 24,000,000.
• Г Л А В Н А Д И Р Е К Ц И Я ВЪ
РУСЕ
. Представителство въ София.
Ares щш но всички градове и селски центрове на царството, въ
Македония и одринско.
Главепъ Директоръ па дружеството": Г. ТОДОРОВЪ. '
Проспекти и подробни св-Ьдения се даватъ даромъ отъ : Главната
Дирекция, представителствата и всички агенти и пжтующи инспекторъ-аквизитори на Дружеството.

щ^
ПЪРВОСТЕПЕННА КЖЩА ЗА
•J"-»M.;V,J

ЭД

PIHKETR

за щшш професионалното и занаят
чийското щтшш въ България.

*•'

•

че акциитЬ му се търсятъ и купуватъ
мпого скжпо и ежедневно поскжпва
стойностьта имъ, пе може освЬнъ да
св радва човЬкъ и да похвалява ум
ното управление и вещото търговско
ржководство, на което, безъ съмнЬние,
единственно се длъжатъ моралните и
материалните му успехи.

ИМПОРТЪ
ЕКСПОРТЪ

Представителство.
ДЪйность
въ почти всички
браниш отъ
търговията Ил
индустрията.
жШ&Ш
ПОСТОЯННИ ':Щ'-л

е да държи смЬтка за цвлитЬ, капи
талите и съставите па тия дружества
и да олЬда хода*па делата имъ, а
нЬма съмнение, че то ще дава и ре
ференции за кредитоспособпосгьта и
солидностьта па основите имъ. То
вече функционира а като първа осно
ва за реализирането на цельта си се
е отнесло до всички отъ тоя родъ д-ва
съ специални запитвания, на които
дружествата ще трЬбва да отгово
рятъ. И добрЬ е направила Народ.
Банка, чо се погрижила да нареди
отъ своя страна едно таково бюро за
следене на дружествата, защото тя
е, която аай-много е пострадвала отъ
сдружени вагабонти, които компро
метираха и акционерното дело въ
страната ни. Честните дру>? ества по
тоя начинъ ще памврятъ кжде да се
опиратъ, когато искатъ да защатятъ
своята солидность и честь,

кжд'Ьто тютюнотърговците еж аагг«
вени но каквито и да било прпча,.'
да задържатъ складирапвте въ щ\
меняитЬ икладовв тютюни повече* й,единъ м-всецъ, тб требва да снабдя*,'
тези складове съ надлежния патт^
аа търговия съ тютюнъ. Ако т^..
склиове еж открити въ първото а0?
лугодие на годината патентъ, аа г„
тюнева търговия ще се вземе за щ
лата година, ако еж открити npih
второто полугодие, патентъ аа схщдт.
година ще св вземе само аа 6 мЬсец,,

Това капиталистическо търговско
предприятие е ново; то се появи съ
капиталите си въ Русе въ 1910 год.,
Вагони за странство.
следователно годината 1914-та е чет
Търговците, които искать мчщ.
въртата негова отчетна година. За
Професионалното образование' у
рятъ
стоки за отранство презъ OGo!
тютюневото производство въ страната
насъ тепърва се заражда и развива.
рище,
требва да внасятъ ва BCII-J
и за тютюневата наша фабрикация,
За да се даде правилна насока на
отдЬлонъ
вагонъ по 200 лв. капнр,
въобще, неговите капитали бъха добргъ
разнит-в видове проф. училища и за
сл-вдъ
което
станцията телеграфа^'
АОШЛЩ още'повече, че въ онова врвме
наятчийски образцови работилници,
ски ще съобщава въ дирекцията >
страната прЬжав-Ьвашо единъ периодъ
необходимо е да се изучатъ добре
желЬзницитв, кой търговецъ коаг-л
отъ „комплотиране", така да се каже
всички местни условия и нужди,
вагона е ангааирадъ, каква ciosg
срещу тютюнопроизвод, преживЬваше
които налагатъ откривапето на учи ' Транзитътъ пръзъ Бълтария.
ще товари и за кжде ще я изпас8
се една ера заговорвана отъ страна
лищята, работилниците и курсовете,
Разпоредено
е
до
митниците
въ
Ру
на фабрикантите за обработването и
съобразно икономическото, стопан се, Харманлий и Оборище ва напредъ Кооперативно водоснабдявано.
фабрикуването на тютюнъ да се съеското, индустриално и промишлено. сама да разрешать транзита па сто
Съ закона за благоустройството оп
динятъ — както нЬкои се и съединха
развитие па страната ни. Съ настоя ките идящи отъ Турция, Ромжния или 1912 г. е допустнато, щото водоска*:.
— да диктуватъ не само цепите въ
щата анкета се цели едпо подробно Солунъ прЬзъ Сърбия, предпазначени дяването на населените места да мож»
покупката па суровия тютюнъ, но и
ивучване, чрезъ което ще може да се за Ромжния и други държави освенъ да става по кооперативенъ начищ
да налагатъ цени, каквито имъ еж
даде нова теоретично-паучпа и прак- за Сърбия, съ изключение на стоките като ва цельта е образуванъ въ ъъ\.
угодни въ продажбата на изработения
тическо-техпическа пасока на сега пзносътъ на които е абсолютно за ко окржшие поотделно специален
тютюнъ. Безименното Акционерно
сжществугощйтЬ училища и работил прЬтенъ по санитарни и ветеринарни фондъ. Общия приходъ за венчав
Д-во за фабрикация и експортъ на
ници, — а сжщо и да се обоснове причини, като медикаменти, вълна, фоНДОВО ОТЪ 12-TbXS ОКрЖЖИЯ 3s
тютюнъ съ отварянето и на фабрика^]
нуждата и характерътъ на ония които кожа и пр., вноса на които е свър- 1915 г, възлиза па 1,404,1(8 лв. Рщ,
та си „Независима България", дойде
ще се откриватъ.
занъ сь представянето на санитарни хода за сжщите е 921,45375 лове а
да парализира и едната и другата
Умоляватъ
се
поканените
г.
г.
да
и ветеринарни свидетелства или та разликата отъ 482,564*25 дева оста.
цель на това „комплотиране", то, дори,
като че въспрЬ ръстътъ на почналото се изкажатъ само но ония въпроси, кава отъ местните наша администра ватъ неприкосновеиъ фондъ. За щ,
„съединяване" на фабриките, а по по които се считатъ компетентни и тивни, медицински и др. власти, как сопала се пъедвижда да се изхарча
то и на онЬзи, износъть на които у общо 117,6 .6 лева, за канцеларска ц
нататъкъ, като че ли повлия и За подготвени:
I. По търговското образование: насъ езабраненъ. За техъ митниците други подобни разхода 66,733 деВа
разединението до известни размери
1. Требва ли да се увеличи учеб требва да иокагъ предваритело раз за разни 20,686*75 лева и за изу^.'
па съединилите се некой фабрики —
подиръ откриването на фабриката ния курсъ на сегашните средни тър решение. НЬма да позволяватъ тран ване, направа и поправки па водо
Независима България", започнаха говски училища отъ 4 на 5 годишенъ? зита на стоките изключени оть та- проводи 716*429 лева. Бюрата въ Ва.
отново да никнатъ и се откриватъ 2. Има ли нужда отъ дЬвичеоки тър къвъ съгласно протокола отъ 12. II дински, Пловдивски, Плевейки, Со
фабрики даже отъ бивши членове на говски училища и какви да бждатъ 1915 год. пратенъ на митницатв. За фийски, Ст.-Загорски и Търповсзд
„Съединените тютюневи фабрики* и тЬ? 3. Какви реформи и подобрения всеки разрешенъ транзитъ митниците окржзи функциониратъ, понеже цер.
дпесъ почти въ всЬки градъ има тю се налагатъ на сегашните ниши прак ще ув-вдомяватъ телегафически ми соналъ ва техъ е означевъ, а гг
тюнева фабрика и старото положение тически търговски училища? 4. Има нистерството, като указватъ кому, за останалите окржзи, Варненско, Вратпочти е възстановено. Тая благодатна ме ли нужда отъ Више търговско у- кжде, какви и какво количество сто чанско, Русенско и Шуменско не фуи.
циониратъ, понеже персонала но с
за тютюневото производство въ стра чилище или пе? 5, Възможно ли е ки еж разрешили да транзитира.
назначенъ.
ната роля па Безименното Акционер да се възобновятъ търговските отдели
но Д во се отлично оценява отъ всеки, при гимназиите и какъ? 6. Какъвъ Транспортътъ на захарьта.
който знае какво значи широко сво годишенъ курсъ и програма трЬбва
Министерството на финанситЬ е ЦЪнитЪ на пашкулите.
бодна търговия и още по-широка и да иматъ времените търговски чучи съобщило до митниците въ ДедеВъ М-ството на земледЬлието вщ
'
'
свободна конкуренция. Не по малко лища?
Агачъ, Софлу и Харманли и до дру сведения, какво некой лица съ алосе оцЬнява нейната важпа роля, която II. Индустриално-техническо и за гите за сведение, че транспортътъ
намерени цели разпространявали лгж.
изигра и по отношение възбуденото
на захарь отъ нова ва стара Бълга липи слухове между бубохрапптелнй
наятчийско образоване:
стревнование да се фабрикува и пуща
1. Отъ какви индустриални и тех рия и обратно ще се разрешава само и8ъ царството, че ужъ миналогодвщ
въ продажба тютюнъ за пушене само нически училища и работилници има с р е щ у предварително обезпечение
ните иашкули стояли непродадени j
добре подбранъ и по качество, до ме нужда? 2. Какви тапове дърво стойностьта на захарьта по днешни
търговците поради визките имъ в/|щ
мерката на възможностьта, по добръ. делски училища и работилници еж т е пазарни цени
и невъзможностьта да се изнесат*4|1
Тя разчиташе на успехъ, а разчита нужни за насъ? 3. Каква требва да
странство — на тържището, че Ир*йЙ
още, че може да съперничи на кон бжде организацията (учебенъ харак
Турция
уврежда
търговията
ни.
текущата година ценитЬ на паш»
курентите си до край само съ добри теръ) на откриваните отъ М-вото и
Отъ известно врбме насамъ тур лите щели да бждатъ съвършйй!
и даже най-добри по качество тютюни Т. Камари занаятчийски курсове? 4,
ските
власти въ Одринъ еж преми низки и пр., като ги увещавали.j|i
и прЬдизвика и у другите сжщо го Кооперациите могатъ ли да помогнали
границата
въ своята подоэрител- не хранятъ буби презъ настояир
съревнование. Съ ума на отличните натъ за закрепването на нашите за
ность
и
придирчивость
надъ стоките, бубохранителенъ се*опъ. По повод'
си ржководитеди, съ директивата на наята и какъ? 5. Други въпроси,
които
се
транзитиратъ
отъ
Деде Агачъ на това, м ството съ окржжно при
добрите капиталисти, които окржжа- които засегатъ подобрението на днеш
за
стара
България
или
via
Ромжния писва На директорите na^aejw.;.Щ
ватъ това дружество, то сполучи да? ните ; индустриално технически учи
тедуэи и г агрономите ^при, об^гкоддщ
или
Русия
и
правятъ
,
най
големите
завземе едно отъ първите места въ лища! и занаятчийски работилница ?
спънки на нашите търговци комисио си взъ поверените имъ райониЩц
нашето тютюнево тържище'йода играе
разпилеятъ тия лъжливи слухово мей*
първостепенна икономическа роля въ III. Женско профес. образование: нери или направо притежатели на
ду бубохранитевитв, като разправи*
стоките.
Те
ужъ
ревизиратъ
отоките,
1.
Постигатъ
ли
цельта
си
днеш
страната, макаръ и твърде рано, ма
на последните, че т е не еж верни,|з
но
ревизиратъ
по
такъвъ
начинъ,
че
ните
женски
проф.
училища?
2,
Как
каръ и недоживело още даже едно
цените на пашкулитЬ въ странете)
или
половината
отъ
твхъ
изчезватъ,
ви
реформи
и
подобрения
трЬбва
да
отчетно петилетие.
еж задоволителни и че м-вото ева|*
или
че
съ
десятки
дни
ги
задържатъ
претърпятъ т е ? 3 Имамз ли нужди
Ние сме писали нееднократно и сме отъ стопанско-домакински училища и на Одринската гара. Това последното мадо нужнитЬ мерки за . урожданей
отдавали големо значение на важната какви требва да бждтгъ тЬ? 4. Кжде принася и тая още вреда, че компа на предстоящите пашкулни тържища
икономическа роля, която играе Бе и какъ требва да се откриватъ ь нията на източните железни, а даже за да могатъ бубохранителите дапо<
зименното Акционерно Д во въ жи обзавеждатъ женските проф. курсове? и нашата дирекция налага върху ото- лучатъ възможните и най-високи i
вота на нашето тютюнево производ 5. Има ли нужда отъ учебни курсове копритежателите да плащатъ пари за задоволителни цЬни за занесенитв оп
ство и въ фабричната търговия. Това, за подготвяне на учителския персо- денгубието на вагоните. Между туй, техъ на пазаря пашкули.
което не сме писали и не сме смеели налъ въ ж. проф. училища ? 6 Други факта, че всички отправени ваго
да пишемъ е било за резултатите, а въпроси, които засегатъ подобрението ни отъ
Деде-Агачъ за
насамъ
още по добре казано, за ползите, кои на женското проф. образование.
за т и црвзъ българска територия Поискана вноска.
то е то извличало отъ оборота на ка
Управителниятъ съветъ на Българ
винаги биватъ пломбирани отъ бъл
IV. Общи въпроси.
питалите си. Сега отделяме време и
ската
Гаранционна Банка — София, t
1. Частни (на частни лица и на из гарските митнически власти, остава решилъ да се изискатъ оаъ акциояс
место да се спремъ върху тоя предсъвършенно
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значение.
И
питаме
борните учреждения), или държавни
метъ.
рите по 20 лева на акция а емисио|
требва
да бждатъ професионалните ние, коя точка отъ договора ни съ ния курсъ на акциите, съгласно np'Sf
Безименното Акционерно Д во ра
Турция
за
ползуването
ни
съ
езобоботи съ акционеренъ напълно внесенъ училища? 2. Пояъ чий контролъ и денъ транзатъ презъ Одринъ се опази дожението за публичната подписк
капиталъ 500 хиляди лева. Макаръ и ведомство требва да бждатъ проф. ненарушена отъ турските власти? или всичко по 26 лв на. акция. Вво
въ късо време — едва следъ 2 го училища, подъ М овто на Просвеще Какво е туй, най сетне, политическо ската требва да се направи до 161
дишно опериране — въ 1912 година нието, или М-то на Търговията, пром. и съседско приятелство, когато тур май т. г., следъ която дата закъсвЬ
е дало бруто печалби 163,053 03 лева, и труда? 3. Въ какъвъ контактъ треб ските власти правятъ ежедневно и литЬ акционери ще плащатъ до 161
отъ които за дивиденти еж били от ва да бждатъ професионалното и об всекакви произволи надъ пжгницатв августь т. г. лихва ио 8%.
делени 50,000 лв., какви еж удръжките щото образование? 4. Каква системна и търговията ни? На една фирма тия
за фондове и тантиеми, по отделно връзка може да се създаде между до дни еж задържани 41 вагона съ стоки Търгове.
ва 1912 г. не се бележи, обаче про пълнителното и занаятчийското про повече отъ 15 дни. Тя платила сума
На 6 май т. г. въ Софийското '-1
цента на дивидента е 10 на сто; ба фесионално образование? 5. Прило денгубие за вагоните.
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Кершенщайнера
за
прилагане
прин
която за дружеството е една отъ ре
куренция за отдаване па прЬдарв^
кордните по отношение на оборота ципите на трудовата школа ? 6. Как. Спадане цьнитЪ на вълната.
мачъ направата на зданията по я.-£
ви требва да бждатъ основнитЬ на
| отъ времето на тригодишното му еж чала на единъ новъ законь за про Предъ видъ набавянето на доста линия Тулово—Казанлъкъ. Прибла
ществувание,
ни
дава:
бруто
печалба
тьчни
държавни
доставки
на
платове,
u
дрехи и пр. и като е забраиенъ из зителната стойность на предприятие!
195,696*131/,-лева, отъ тЬхъ раздаде фесионалното образование?
За
да
могатъ
материалите
да
се
носа на вълната, има вече едно доста възлиза на 265,420 лв ; залогъ се иск
ни еж дивиденти 60.СО0 лева — по
12% и разделени еж 10,400 л за използуватъ напълно, необходимо е спадане въ цените на суровата вълна, 13,870 лева.
тантиеми, 46,600 лева за резервенъ отговорите да бждатъ изложени сво а като наближава новата отрижба,
фондъ — „разни", 13,000 лв. резер бодно, обективно и по възможность има вече въздържане отъ фабрикан Курсъ по електро-монтьорство.
венъ фондъ по чл. 32 и 30,549 721/., — мотивирано. Ония г. г. които еж тите за добиване вълна при едни по
Софийската търговска камара о В
лева амортизация за здания, машини писали нвкоя статия по засЬгнатиге нормални цени, които, има тенденция, иската отъ М-ството на търговии
и мебели. Четвъртлта му операционна тукъ въпроси, умоляватъ се да посо ще бждатъ съ малко нещо все надъ разрешение да открие въ столица:
година е 1914 г. Знае се, че тая го чатъ броя и год. на списанието или миналогодишните цени по време на курсъ по електро-моптьорството.
дина общо за целата търговия е една вестника. Сжщо могатъ да се посо- сезона на продажбите следъ новата
отъ злополучните. Ни единъ клонъ чатъ и чужди трудове за да се със стрижба.
Панаири.
отъ търговията не може да се радва тави пълпа библография по проф. и
На 23 того въ Бургасъ що се очЩ
и похвали съ добри печалби, при все занаятч. литература. Отъ значение е За врЪменнитЪ тютюневи складове.
5
дпевенъ
панаиръ за раанп стокеС
името
и
професията
на
лицето,
което
туй Безименното Акционерно Д-во и
Тютюнотърговците отъ новите земи добитъкъ. Дирекцията иа жолезВ
презъ тая година може да се поздрави дава мнЬнието си, затова добре е
съ добрите си успЬхи и съ сравни това да се отбележи отдоле съ чет еж помолили М-вото на финанситЬ, цит* е предписала на станциите 1
телно добрите си печалби. Бруто пе ливъ подписъ. Желателно е.отгово щото едномесечниятъ срокъ, предви- линиитЬ Бургасъ—Нова Загога и Сл
да издавать билоти
чалбите му за 1914 г. еж 154,892 61 У, рите да се изпратять най късно до денъ въ чл. 192 отъ правилника за венъ—Зимница
нам
лева — само съ 40,703 52 лева по- края на м.; май т. г., за да могатъ прилагане закона 8а тютюня, отноои- б0°/ в албние на всички желотов
малко отъ 1913 г.. която ние наре иатериалитЬ да се обработятъ и из телно временните тютюневи складове, да посЬтятъ панаира.
Отт. 8 до 14 май т. г., що се с
кохме рекордна въ живота на то полэуватъ за предстоящата конферен да се продължи съ неколко месеца,
ва д-во. Презъ 1914 год. сжщо еж да ция по професионалното образование. понеже складираните въ тези складове стои панаиръ така сжщо и въ Ка
дени дивиденти 60000 дева — по
Адресъ: Б. Я. Балкански — София тютюни, по независящи отъ тютюно нобатъ, за носетителитЬ па който с
' търговците причини, не могли да се що така еж направени улеснения
12°/о! а разделени еж още 24,139 60 Владайска 47.
нренеоатъ въ постоянните тютюневи железниците.
';
резервенъ фондъ за евентуачни загу
складове
въ едномесеченъ срокх.
би и пр., 10,806*85 лв. за тантиеми
Вь отговоръ на тия постлшки, ми
п 10,434*00у2 ва резервенъ фондъ по
Благодарность,
нистерството съ окржжно съобщаиа
чл. 32 отъ устава. Като се има прЬдъ
Поминалъ се е Дамитръ х. Паскале:
видъ, обаче, че до края на 1914 год
слЬдното до акцизните началници въ
дружеството усп*Ь да реализира едно
новите земи: Понеже суроиитЬ тю отъ о. Хрупица (коктур.) Той е би;
нарастване на капиталите си съ една
тгони складирани въ врвмеппите скла вастрвховалъ живота си при Д-во „fit
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Отъ Народната банка.
закржглена цифра приблизително отъ
дове могатъ да прЬстоятъ въ техъ не гария", за лева 4000, които ДрУ *
Огъ
начало
на
текущата
година
при
ството
е
иплагило
напълно
на
н
200,000 лв., освенъ раздадените въ
повече отъ единъ мЬсецъ, следъ из
тия 4 години дивиденти и тантиеми; Бърг. Пард. Банка св откри бюро за тичането на който срокъ притежате следницит'Ь му.
като се има и предъ видъ и факта, търговокитЬ, индустриалните и кре литЬ имъ еж длъжни да ги пренеоатъ
дитните дружества, цельта на което въ постоянните складове, то тамъ,

овски връзкг""
^ ^ ^ р р с | търговски
връзки съ- J
ц*лия свЪтъ.
ТЪРГОВСКО ИНД. ДРУЖЕСТВО

Ц . В . П у к а н и ч а р о в ъ & С-о.
Централа: СОФИЯ.

Агентури: Царградъ, Букурвщъ, БЪлградъ, Атина. Александрия.
•I
НАФТА"
БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
mШШ

Капиталъ 1,000,000 лв.
Централа въ СОФИЯ.
Клонове въ всички градове на Царството.

Фабрична Марка.

Постояни складове въ всички клонове отъ ГАЗЪ
въ' каси и варели, Б Е Н З И Н Ъ за осветление,
автомоболи, мотори, индустриялпи и техномически п/Ъли, МИНЕРАЛНИ и ЦИЛИНДРОВИ
ОТЪ '
най-добро качество МАСЛА, ГАЗОЙЛЪ (НАФТЪ) за Дизелмотори,
П&КУРА за гориво въ парни котли, КАТРАНЪ,
ПАРАФИНЪ, АСФАЛТЪ и всички "други неф.
тени (продукти.

гжать

Употребявайте
само тази марка.

®

ЦЪни и условия най-износни.
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