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Варна, 25. Октомври 1924 год.

Излиза три ндти седмичво
в понеделник, среда
ипетьк.
ABOHAMKHTA Е:
Годишно 150 лв., 1/2-год.
80 лв., 3-месечно 45 дв.
Абонамента започва на
«ееко 1-во число отъ ме
сена. — винаги предплата

Цените за обявите ся
За кв. сантиметр 250
лв. 8» годежни, венчални,
некролози 1-50 лв. за еддо
публикуваме; баланси, ре
шения, циркуляри я прото
коли по 150 лева; ре
гистрация аа тжрговехи в
пядустрияли фирми 10 лв
Всичко 'но ее отнася хо
веетнпка ее адресира: до
„Търгов.-Промишленна За
щита", Варна „Венчан" 8.

BtcTHHKb за търговска и индустриална защита и информация.
Редакторъ-издателъ: П. Д . Д р а г у л е в ъ .

ЕТ8ф№ г. |»п
Търговия —Представителство—Консигнация
ТелеФОнъ № 132.

1. К а м е н н и в ъ г л и щ а : индустриални; ковашки
и тухларски.
2. К о к с ъ : леярски и металургически.
в. В ъ л н И | л е н т и и п р е ж д и отъ първокласни
европейски к&щи.

4. Eisenmatthes A G. Magdeburg
Трансмисии, лагери, куплунги, конзоли, шайби и
пр. Най-доброкачественъ материалъ, прецизна обра
ботка, най-еФтени цени; конкурира всички вгЬстпи
и европейски Фабрикати. ИЗНСЮНИ УСЛОВИЯ.
Поржчкн 8а комплектни трансмисионни обстанов
ки се изпълняватъ ВЕДНАГА направо- отъ Фабри
ките въ Магдебургъ и консигнационния складъ въ
Габрово и Варна.

5. Maffei Schwartzkopff Werke Berlin

''

Електрически машини и апарати. Електромотори
за правъ и променливъ токъ; Динама за осветле
ние ; Генератори всички видове и големини; ТрансФОрматори ; Електрически локомотиви.
Доставка и пускане въ движение комплектни елек
трически обстановки ва градски, Фабрични и други
централи.
ЦентроФугалнн помии яа ниско и високо наляга
не. Доставка машини за комплектно градско и кж.ш,но
водоснабдяване.
.
Парни турбини до 40,000 конски сили едпа тур
бина, строи, доставя и пуска въ движение.

6\" Е л е к т р и ч е с к и к р у ш к и всички волтажи и
'количества — на картелнп цени.
4 , Б и р е н и б у т и л к и за пивоварна фабрики- —•
8 Т е х н и ч е с к и м а т е р и а л и ^- ну жди и на всъкииндустриално заведение на складъ въ Габрово.
На разположение специаленъ икженеръ.
'•*'•'
Искайте оферти и каталози.
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ълаЕно ТЕКСТИЛНО АНОН.
I7.£IC»:E>O:BO.

'•

Производство на чисти вълнени камгарнн и щрайхгарпи платове.
Специални десени за ученически ' форми.

Цвшиь Кшшнеп = шттъ
Генераленъ представитель за България па фабриката
Х а й н р и х ъ Л А Н Ц Ъ М а н х а й м ъ , търси сериозни
и опитни представители за Варненска околия за про
дажба'на самоходна вжртачки Л а н ц ъ съ нафтовъ
моторъ Б у л д о г ъ .
Интерссующвгв да се отнесятъ на горния адресъ
• •• • • по възяожпость веднага.
1— 2

Щщтщ hm, Д-бе фаОДа „СОШЪа
ГАБРОВО.
Производство на аби, пояси, гайтапи, всички ви
дово кокалени изделия: халки, копчета, бидила и др.

Продажба на едро и дребно.
Дървени изделия: столове обикновенни, захлупчета, канелки и др. при сжщото д-во.
2-з

Вечъ втора |одина е, отъ
като мандатите f на досегаш
ните (и сегашните още) чле
нове па търговските камари
ох натекли и юридически пад
нали.
По разнп стечения на об
стоятелствата в| нодъ разни
предлози, помпко всЬкакъвъ
закопъ, мандатите обаче, се
подновяваха и|сроковете да
управляватъ елеците тия мандаьотри се продължиха до се
га — до прой|веждането на
изборите ва други членове.
На времето рие вдигнахме
гласъ па прохеотъ — оеядохме това подновяване на ман
датите и продължаване на
сроковете noMf^io закона, като изтъкнахме,] [че страната не
е въ положен? на войнами
въ едно .такд >а положение,
което да възпрепятствува из
борите и, сжпЩвръмепно, ка
то подчортахй§£ че начело па
., Варненската |щ>говека кама-

по кьошетата да пе ги зърне
некой и имъ поиска сметка
за всичкото това вло, което
по техна вина се о струпало
на всички, безъ разлика, ико
комически и стопански съсло
вия въ Варна.
Кмета, общината и далеч
ни на камарата хора влезоха
въ нейната роля, да опасяватъ
положението на икономически
те и стопански съсловия. Хо
рата ва камарата но всички
линии капитулираха, отъ всич
ки длъжности абдикираха.
Капитулиралите и абдики
ралите ; простите и невежите
камарни управници, които загазпха и дълбоко тикнаха въ
батака камерната колесница
вечъ, обаче, требва да си
идатъ. Предстоять изборите
за търговската камара, те
требва да си идатъ I И не
само да си идатъ. Това би
било твърдо малко за техните
сторени грехове. Напротивъ,

оправилотвори, требва, за нова
сметка, тепърва, да ое благо
устрои— събореното отъ влаховокия болшевизмъ да ое
поправи, да се доизгради.
Но за това еж необходими
не невежи, не простаци, кои*
то да се дирижиратъ и да се
настрояватъ въ дейноотьта ой
отъ Опировци и Влаховци,
отъ Календжиевци и Миховци, ревпоотните поклонници
на идеи и неуморните труженници ва идеали далечъ не
сходни съ идеите иа граж
данството отъ сегашния отрой,
далечъ не по идеалите на
съвременните търговоко-отопаноки съсловия, а просвете
ни, а такива, които са про
никнати отъ практичния жи
вотъ, о& ангажирани оъ ип\ тересите и желанията на бол
шинството на избирателите,
ох хора съ манталитета и оъ
идеализма на ония търговски
и стопански маои, за доброто,

,ШЯ, , - А .
Взимаме думата да кажомъ,
™ а нищо неспособни, лица не
единъ другъ оъотазъ,
кадърни да лаправятъ нещо виослодотпко. требва да се по- че членовете на бждхщата
добро за пропадналия въпчьр вика!ъ да дадътъ отчетъ за Варненска търговска камара
говско и стопанско отноше делата оп, за пакоотпте, кои требва да б&датъ пооочени и
ние гр. Варна—-чо тия лица то твхното бездействие, про- подложени на иэборъ найтънатъ въ •. иростота и неве отащипа и невежество нано- първо отъ хладния разумъ,
жеотво и всЬко т"Ьхео остава съха на търговията и на сто огъ съзнанието, че кандида
не и продължаване да са ръ панския животъ, за допуща-, та оъ иуждното достойнство
ководители на тоя тъй иадеге- нето цели 3 години да се ще заема, мандата си и оъ
денъ портовъ и тъй рйдака . гнвзди въ пазухата на кама положително знайно и авториза страната ни търговски рата влаховския болшевизмъ, .'тетъ ще изпълни миоията ой
центръ е въ негова вреда, който причини всекакви пук — да кажемъ че проотащйиае началото и края на него натини иа зградената отъ по- та и невежеството еднъжъ за
вата гибель.
рано здрава й надеясдна ка воекога требва да ее прого
Въ онова време комуни мерна ограда, болшевизмъ, нять отъ камарата.
стическата змия-4 бе с в и л а кейто обърна въ пустия всич
Едрите и дребните търгов
пгЬздо въ пазухата пе само ко онова, що продшеотвенни- ци, които съставляватъ една
въ камарата, но и въ по дру ЦИТБ на Влахова бвха събра избирателна група иматъ мпо
ги сфери и кашиятъ гласъ не ли, бЬха струпали като кол- . го образовани и* много прак
бе чутъ. Въ общия тогава- турпо градиво; да дадътъ от тични хора, които достойно
шенъ захласъ и подъ претек четъ , за овоевозпоотьта въ ще изптшштъ длъжностите си
ста, че се дава разрешението разпорежданията съ бюджет-. като членове на камарата.
па едпнъ боленъ въпросъ, пите средства на камарата за Втората самостойна група на
какъвто се смиташе, че е ка разни архиви и социялисти- индуотриялцптв, а и третата
мерния съ нескончаемия споръ чески веетпици и за фаглраит- занаятчийска избирателна гру
и аспирации на занаятчиите нитЬ ототжавания и нарушения па, ще могатъ, да памерятъ
въ средите си но по-малко
да изематъ надмощие въ ка на решенията на сесиитЬ.
просветени, пе по малко так
марите, даде се врьме и възДа, изборите са вечъ пред
тични
и доотойаи избраннйци.
можноеть юдпыеката раастрои- стоящи и -за т%хъ именно ние
Нека
пърнитЬ,
вторите и тре
телна роля нъ нашата камара вземаме думата да кажемъ, че
тите
взематъ
прпоърдце,
пре
да ое доизиграе отъ Влахов- разстроената Варненска тър
ди
всичко,
иптереоитЬ
на
оъца & О о.
говска камара требва да се
Камарата ни е въ пълно
разстройство, е въ пълна не
мощь да мисли и да работи
аа икономическото добро иа
гражданството и за търгов
на
ското и отоаанско благоустроя
ване на района и па неговата
преетолнина.. Тя ийма автори
международни експедитори
тетъ, тя нъма преотшкъ, из
Хая&буртъ Б Е Р П И Н Ъ — Регенсбургъ
.губилите доверието на изби
рателше нейни руководители
Извършватъ всички транспорта по море. Дунава
не омеятъ да се аокажатъ за
и по железница.
нищо въ обществото и всичко
Сведения,относно навла и др. дава централата
онова, което е гЬхенъ дългъ

в са отъ

аите тран

ВЮЛОВЪ, ОТТЕНЪ Ц С-ИЕ

да го правятъ, правятъ го
други, искать го други, а
тЬ паеуватъ, т'Ь со мъдрнтъ

Billow, Otton k Go, Berlin
NW. 0, Karl str. 3 1 .
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Ние мислимъ, ако е нуждно та си и предъ дългътъ къмъ да надделеятъ надъ мъчнотии
мнение проучено и като мнение
т е и да поставятъ вахарнитй
въвприето, по-рако и сега пакъ, да се замиели аа днешните народа си*.
Фабрики на подобающего имъ
Държавата,
обаче,
требва
да
нужди,
ва
днешното
бедству
па
отъ всички вдравомислящя.
Освенъ това, съ швестно зна не на търговията, това требва стъпне на краката си като место. Плевенските капитали
чение е лансираната идея ва да почне тъкмо отъ първата добра радетелница на собствен- сти нематъ коража да' станатъ
свободно пристанище. Тая идея лансирана мисъль: за издейет- ните си интереси и на инте съперници на вахарните. голе
е идея много бливка и на на вуване приравнението на тари- ресите на поддакните си и да ми Фабрики и съподвижнвци
шия вестникъ, въ който преди Фите, като си помисдятъ и раз- даде всичкото си съдействие ва на тая амбиция на гоийтелигЬ
2—3 години се писаха редъ мислятъ големите, умните и утиливираното на това народно на чуждите Фабрики. Въ по
меродавните Фактори : още как богатство, което и при най-ло следно време коряжа се .цаашш
статии.
Всеки нашъ читатель може во биха могли'да няпрапятъ за шите случаи и начини на ути- "и въ ония селски съперници й
да си спомни ва статиите ни, момента, да помогнатъ на гр. лизиране принася и ще при съподвиягници, които беха найкоито имаха ва главна цель: Варна. А щото* се касае еа сво нася огромни ползи ва страната. горещи и най-буйни въ борбата
и алармите — които оглушава,
какъ да се подобри положение бодното пристанище, нека се
ха света съ в и к ъ т ъ ; „дтшшете
даде
едно
по-дълго
време
добре
то на Варна, въ които се пре
ги!"' По нашето мненйе7^'реа£;
поръчваха пакъ приравненията да се обмисли и обработи идея
цията и въ селското население,
та
и
съ
безпогрешенъ,
по
въз
на тарифите, усвояването на
и въ самите цвецлрпроивноди.
вонната тарифна система, нами можности, планъ, да се реали
тели е гоукма и тия б'ннспекВърб.
рането способъ дунавския ивноеъ зира и тоя идеалъ.
тори-агитатрри ще .ид^тъ "по
Съ
една
къса
белеа«ва
въ
да се насочи и концетрира въ
селата като лъвове, а ще ее
единъ
отъ
миналите
си
броеве
Варна и замислянето ва свободно
върнатъ като писенца —- бевъ
явихме,
че
управителния
с£ветъ
пристанище на варнен. портъ
Що видйхме^ що чухме. на: производителната коопера всекакъвъ усц^хъ;;.
по примера на Галацъ. И всеки
ция „Българска вахарь" въ Пл'Ь(Продължение, отъ брой 072).
Йвобщо, приблия{ени до управ
помни, че Влаховъ и Спиро
вёнъ
е
навначилъ
5-тима
инлението
на коопергшща лиц*
Спировъ вееха ва аргументи
спектори-агитаюри, конто те
Провадия.
тия наши статия да настроятъ
™ У в е | ^ х а ' ?^У п а%Ч1елния
;
Соловарната Фабрика, въ коя първа ще обясняватъ на пу_6ли съветъ, ; съзирайки 'хладината,
ръководните лица въ търгов
ската камара противъ насъ — то с ъ закопани повече отъ 3 ката по селата и градовете пол съ която селското население
че сме ги бодели въ очите, милиона коперативенъ капиталъ ейте отъ реализирането идеята с е о т н а с я
К.Ъ.МЛ,"Й подкато сме осъждали бездействие и повече отъ 6-7 милиона лева ва хеоопериране й щ е апелиратъ писката, измислидъ е иисиекто имъ и сме искали да бъдатъ вваимообразенъ;; капиталъ отъ за записване делове, същёвре тррекпя институтъ кдто - най
Българската Земледелска Банка, менно и ще събиратъ пари за еФИ1сасно средство да раздвижи
полевно работливи.
тая „първа по рода си. коопе
Прочее, ние първи се присъе вечъ повече отъ 6 месеца стои рация", както се нарече отъ селските маси и да съ,бере ка
затворена
—
не
проиввежда
соль.
питали, следъ кретЬ да се обър
диняваме и къмъ подетата миВината също се отдава на много места.
не и къмъ държавата, да я
съль и лансираната отъ кмета
Други вестици', които във- привлече като. съу ЧАСТИ и ца то
г. Стоянови идея ва свободно бевпаричието -^ че Българска
проивведъха
това наше съобще же съ свои капртали} въ топа
та
Земледелска;
Банка,
по
една
Загриженостьта ва икономи варненско пристанище. Но едно
ческото и търговско положение пристанище, което нема абсо или друга причина, като е спре- ние, добавяха,: че „Българска пррдприя^е. Но O J T ^ ^ - ли съ
на.яр. Варна, освенъ чисто тър лютно никакви съуръжения за ла отъ да кредитира тая Фаб захарь", ак(5 "и да сЖщестйува агита'ции *и" убежде н^я да става
говските и стопански кръгове, да послужи на целите на едииъ рика, тя, не намирайки каде като организирано и дори кон- такава една работа, тя още отъ
обхваща й по-широкото граж портъ ва свободна търговия, не другаде да се опре ва кредитъ, цесионир&но предприятие вечъ началрто ей требва да се смета
данство и по-широкитЬ слоеве може да се обяви моментално въвириелк най разумното — да отъ година и неколко месеца з а умрела. Тамъ ; кадето с е
отъ общественнит-Ь i маси. Отъ оъ едииъ декретъ и то да бъде спре производството си и да и а к о и да е проагитирала искать пари, а не и^злияние на
това време це платонически чувствд, не съ въ
чието търговски, отъ въпросъ такова. Това не може да стане сложи катанците на портите си. «резъ всичкото
лите
й
'намеренията
'си' най- състояние да влияятъ агитаторОтъ
това
спиране
на
проиввод-.
на тесния кръгъ отъ дейци въ такова съ единъ вамахъ, както
ството губи, преди всичко, пред- широко чревъ много и всекак- ските позиви, а съвцанието, а
мастната, въ вътрешната и въ е речено.
п р и я т и е т о , губи Българската ви вбирки въ Плевенъ й въ равбйранетр действителната, ре
международната сточна мЪна,
Ако нашето пристанище сега
грижата става i обща-социялна, е още тъй тесно, че като при- Земледелска Б а н к а, г у б и плевенските села, чрезъ отдел алната полвя, крято би се вв*.
равширява' се >и с т а в а ^общо- стигнатъ б™6 парахода нема страната, губи и дъря«авата. За ни позиви и афиши, а най-мно- влекла отъ трва 'предприятие;
гражданска; тя иввиква вечъ каде да се свържатъ и 5 - я и 6 я работниците, които намираха го чрезъ алармата отъ всички но още едпо:" ч? делото въ дейнамесата, и на други Фактори, параходи требва да чакатъ дру поминака си тукъ и не говоримъ к р а и щ а н а България — съ ствителность ще с | осъществи
освенъ ония, които по назна гите 4 да равтоварятъ и нато- — редица работници се лиши гръмъ и молнии . вдигана въ и «{ёртвуваните "пари, отъ хо
печета, до сега — само на кни ра некадърници или влосторцичение и по приввание биватъ и варятъ ва да се отместятъ и ха отъ поминъкъ
требва да сд, —• но, ва жалость, да направятъ место настоящиПредприятието' губи, ващото г а — едва е могла да събере ци, не ."ще'с"в прахосат.ъ* на ве»
уделове..,8а._а.=гЬ2-.мидиона ;4.лева. „терв.- Кьлгарина, а особеЩв
j e j * — вагрижени,jae paдеятъ -яФдЛу! д^О^гв^жа'тъ^-дТ разто^
Друженъ беше викътъ'-ifpw
града'си. .
:
варятъ и натоварятъ, то ва едно огромни лихви, се самоизлжда, тивъ захарните „спекулайтскй" cfe-ленина с ^ л г а ^ ш ^ : ^ B ^ ' p f e "
Жалостното търговско и ико свободио пристанище, или ва се упропастява; Българската Зем Фабрики миналата година; cnoii- много" ё прйдирчйвъ въ това
номическо положение на гр. една свободна пристанищна вона леделска Банка л губя, ващото таненъ беше отека на проте отношение, ватова съ прикавки
Варна, отрааяваще се на общия и въпросъ не моясе да егава. 6 - 7 милиона лева н'ейии 1:апи-- стите противъ високите цени не се върже..
Така поне мислятъ въ Пле
граждански *поминъкъ и изра З а е д н о такова разширение на тали, ваедно ci'*' капиталите на вахарьта; драговолни беха,
венъ
за тая кооперация.
зяващо се въ общъ граждански службата на пристанището, ааГ на кооператорите^ съ изоставе обещанията еа жертви и борба
материяленъ и колтуренъ отна- всички необхедими съуръжения, ни на упропастяване; страна до край. Но, като дойде реда
дъкъ, съвсемъ основателно е бевусловно нуяедно е да се екзе та губи, ващото;|4—5 стотинъ кисията да говори, тя да отпредизвикало у общинските ръ кутира целия пристапищенъ вагона солъ, които е въ състо . стои края на борбата, всичкия
ководни -Фактори желанието и планъ въ всичката му предви яние да нровведе •и-пласира со огънь всичкия ивблнкъ на гне^
правото на щгЬка намеса ва дена широчина, съ всичките му ловарната Фабрика', срещу скъ ва огасна. Остана да:. Стърчи на
ивнамирането средствата и ва кеюве, прегради ностройки и па чуждестранна валута ..треб площада, наредъ съ паметника
набирането пътищата, по кои пристройки. А,,най-важното, да ва да се внесътъ|отъ странст еа освобождението на България,
Въ първите години, при го
то ще 'требва да се * тръгне и се построятъ, ваедно съ кеюве- во — ващото тя г.требва да до наетото праздно вдание, красе- лемите проекти, които се кроя
които съ неотклонно постоян-- т е и пристройките, още и ан- пълни нуждите > си отъ едно но ; съ бомбастичните написи на ха еа уредбата на Сливенското
ство(Ще требва да се следватъ треповитните вдания, които с ъ такова количество солъ съ чуж табелата: „Българска захарь" текстилно у-ще и когато то мива да се придобие ивгубеното, първата и ней-важна необходи до проивводство 1и да ивнесе производителна кооперация; оста навяЩе за полувисше, хранеше
ва да се спечели и въввърне мость ва едно свободно при парите си (кръгло 260 милио на тя, тая табела, да напомня ее вера и надежда, че текстил
онова,* което' беше и следва да станище.
•
на лева) въ чужбина; държа или да даде и на най-глупавите ната ни индустрия ще се снаб
е Варна като врата на Черно
вата губи, защото се лишава да равбератъ съ какъвъ огънь, ди съ труженншщ теоретично
За едно екзекутиране на целия • отъ" доходи: а) 11^ 875 лева на
море,: катол портъ и търговски,
съ какъвъ я«арь ние българите подготвени и практично изпе
центръ . с ъ , вековно делово ми пристанищенъ планъ и стъкмя вагоиъ — ва ;400 в а г о н а =-: се отвоваваме па всека съблаз чени за да я раввиятъ съ вещъ
нало — до последните войни ването на всички съуроясения, 4,850,000 лева; б)';-1500 н а в а - няваща инициятивп, или, до проФесионаленъ вамахъ. •
концетриращъ вдравй капита необходими ва едно свободно гонъ ва пломба -f за 400 ваго като ни е опренъ ножа до ко
Преди, години, пакъ , ние, въ
листически и дейни сили, бе пристанище, ваедно съ хангари на = 600,000 лейа или виичко. кала, а съ каква хладина, съ
ше 'цвехущъ, проспериращъ ва те, ваедно съ антроповитните 5,350,000 лева, сума която само каква апатия се отнасяме къмъ едно друго наше издание съ
обща радость и ва обща полаа помещения, държавата требва въ 2—3 години би покрила делото, когато съблазанта на възхищение написахме;ir ичне-;
да иждиви милиярди.
на,страната градъ.
вечки жертви въ [ввакмообравно малее и когато страхътъ ив- сохме похвални отвовй ва доо-V
Щ е рече, всички тия работи давани пари на предприятието чезне — когато предприетото рите резултати, крито 6exajb0|.,
Въ редъ събрания на ванаятдобили отъ работата и обуче
чии, търговци, индустриялци и ще требва да се иввършатъ, по отъ Българската Земледелска дело е явно на пропадане.
нието на това училище, Наедно
възмояшость,
отъ
концесионердруги граждани, стоящи вънъ
Банка еа да работи; да се раз
Въ Плевенъ на всички за съ това, "ние бъхме ;първите,
отъ етопанско-икономическите ни предприятия — наши или вива и да просперира тая Фаб
които очаквахме още по-добри
съсловия, свикаии отъ кмета чужди — не съ средствата на рика, която въ тая своя работа питвания намъ се отговори:
„Добро дело; полезно дело, ревултати отъ по-нататашното
на града,. (не отъ търговската държавата, съ каквито тя не приготвя и плаеира отъ народ
камара и отъ търговското дру равполага и не може да раз ното подземно богатство за бли но щомъ е дошла работата" до_ негово, р а з в и т ^ Г ^ а д ^ ^ б ч а й
жество, а отъ кмета) ва да се полага по настоящемъ и ва дъл зо до 250 милиона лева — 400 пари — тамъ насъ пл^венцитЬ* Baxaie, че то ще даде добре йвтъщени текстилни деятели.
- •
оплаче съвдаденото плачевно ги години.
петнадесеттонни вагона по 3'50 ни нема. Нема ги и селените.
1
ПоследнитЬ
се
уповавате'
иа
положение на Варна, като порНо горчиво сме се лъгали:
Да се екзекутира, следовател до 4 лева килограма содь дава
(пл'евенците), $" ученици отъ последния випускъ
товъ градъ и като ивпадналъ, но, планътъ, целия планъ на тъэи приблизително облага ва граягданите
гражданите — на селенитЬ, на па това училище съ постъпили
собственно, като напълно про- варненското пристанище и да страната.
"•;'•'••.
с а м . и т е цвеклонроивводители.
падналъ търговски центръ, той се добие едио свободно приста
Лошо ли е това? За ирене- Т е х ъ и насъ една болесть ни въ равни Фабрики въ Габрово
Кмчета,;г. П. Стояновъ л (следъ нище (което въ голёма степень
и другаде като стажанти, но,
общата конбтатация отъ всички ще спомогне ва раввитиото на бреясение ли е тоя доходъ отъ яде — паричната криза. Но и поради съвсемъ слабата си.под
едно
богатство,
кобто
сега
се
ако не би била кризата, насъ
събравши се, че положението е търговията) чреаъ концесиониготовка, въ Фабриките съ.eaj
плачевно, че положението е ране, това ще е работа много раснелява, както се е съ веко гражданите такава една коопе ставени отъ необходимостьта да
ве
равпелявпло.но
реките?
рация не ни привлича — не сме
ужасно) лансира неколко мисли . далечна; това ще п р о т о ч и
Не, лицето или лицата, кои цвеклопроиаводители, н е м а м ё почнатъ отъ абе и тр като про
и посочи неколко начина да се днешните нужди, днешните
сти работници/ва^ да, учат^,де
помогне на Варна, но, централно бедствия на търговията на Вар то съ умотали умътъ на дър никакви отношения съ захарни лото си. Лично ние видехме
жавата
да
погледне
презъ
пръс
т
е
Фабрики
и.интереса
ни
отъ
MeqTO въ посочените неколко на ва 7—8 и 10 години пайнекой отъ тия стажанти, които
начина държи «все пакъ това,' малко. А до тоя срокъ, до това ти на тая работа и да откаже борбите съ т е х ъ е много ма- е ъ били принудени да прчиатъ
съдействието
си
на
предприятие
лъкъ, да не речемъ никакъвъ.
което отъ 2—3 години насамъ време Богъ внае дали лъ Варна
като начало, отъ най-грубата
е препоръчвалъ и съ енергия ще остане оцелялъ некой тър- то съ капитали и кредити и Има ваинтересопани, да, но тия работа въ Фабриките, да поч
да
запусти
едно
народно
богат
заинтересовани с ъ само 5—6
е поддържялъ нашия вестнйкъ, говецъ, Богъ внае дали бедстнатъ да доучватъ това,, на кое
в то е —г приравнението на пре воющето варнинско население ство, което дава бла!*а на стра лица; т е с ъ свързани "съ амби
то съ* посветили себе ' си и съ
возните желёвноиътни тариФи ще се вадържи въ Варна, да ната ва стотици милиони, това цията си, а не съ парите симежду Парна—СОФИЯ съ тия чака бъдъщето си ироцъвтя- лице или тия лица с ъ големи други ще даватъ парите, а те жертвували въ училището но
престъпници предъ страната си, ще .управляватъ, съ гол-Ьмата 4—5 години,
между Бургявъ™ СОФИЯ — като ване.
предъ интересите на държава- амбиция, съ упоритата амбиция
Въ обясненията, които ни
даде единъ отъ тия .стаж^щги,;

олевията си, нека потжпчатъ
дачнигЬ си амбиции и сърев
нования и гЬ ще намЪрятъ
хората, ще '-намерять »иотино^игЬ и доотойнитЬ предста
вители— ивбраннйцц .на съ
словията си. Н е к а — като
ойещеинодейотвуватъ въ пред
стоящите -избори— не заб
ранить'; че Т"Ь1!' еж повикани
да: залющатъ една оилна плес
ница на досегашната простащина и невежество въ кама
рата.
Дайте добри хора, дайте
цвета на ивбранницигЬ си и
вие ще имате добра камара.
ТрнгЬ групи ще избирать по
9 души; всичко 27 души,' дайте
ядката на вдравото, • умното,
работливото' И :преданното л на
търговско промишленниТъ инь
тереои.* Положението е тако
ва, че всички лични амбиции
и съоловни вражда требва да
вагдъхнать. * • : Alvanitino. '

Кооперацията
„Българска захарь".
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Отъ каЗе 9а се почас?

1 чеийЦйтЬ

отъ Сливенското теиегилиоу-ще.

Врой 673
рой ни каза: „какъ можехме да
научимъ.и отъ кяде можехме
да анаемъ повече отъ топа, кое
то анаягъ най-простите работ
ници, когато ние леля. и попе
че отъ тона на практика не сме
работили, Единственното посо
бие, въ което сме се упражня[шли, това 6т.ше „ ^ ш л т е т о "
(т. е. отъ вънка догшсаната ва
изработване работа), въ която
и яе работихме като прости ра
ботници и вследствие на това
практиката ни бтлие до нпщожиость малка, А ишлемето б-вше
еднообравна работа, която не
ни доставяше понятие ва попе
че отъ топа, което и сега райотимъ тукъ като прости ра
ботници".
Прочее, нанравдно иждивяпа
средства държавата за Сливен
ското текстилно училище. Тя
требва да му даде друга програма
и ДРУГИ средства аа всички по
собия, които еж необходими ва
дз ивл-вватъ отъ него текстил исти съ всички неоходими поенания ва бжджщите мпйстори
въ тжзи индустрия.

Оргхраната щ лштт.
Заповедь на главнотА иомисэрство. — Преследване "на спенулата.
Гав^ията. комисарь по прех
раната е ивдялъ заповедь отъ
к о я т о правимъ с л е д н и т е
извадки:
Обявяватъ се ва предмети отъ
първа необходимость х л е б а ,
брашното, пшеницата, о р и в а,
картофите, зеленчука, (домати,
пиперки, вела,, лукъ и пр.) ме
сото ^говеждо, овчо, агнешко;.
|винс^о),. рибата, млекото —лрёсно и кисело, млечните про
изведения (кашкавалъ, сирене,
масло, отвара) маанинитЪ (свинев& мдеь и др. жавотипски мас
ла, растителни масла равни),
яйцата, топливото (дърва и ка
менни въглищч), сольта (мор
ска и камена) игавьта.
'."
Общинските комисари кмето
ве :сиоредъ. местните условия
могатх да ивключватъ некой
отъ изброенигЬ по- горе пред
мети изъ категорията на таки
ва, отъ първа необходимость, а
сжшо и да ивключватъ други
неукавани'по: горе.
ОбщинсктЪ комисари но пре
храната иматъ право да опреде|штъ продажните цени на
предметите, обявени ва такива
отъ" първа необходимость.
Пазарните цени се опредедетъ съ огледъ къмъ производ
ството т. е. цената да не ста
не; причина да намалее произ
водството на предмета отъ пър
ва ,необходимость.
Освенъ ва .хлеба, до опреде
ляне на продажните цени на
другите предмети требва да се
прибегва само въ краенъ слу
чай, следъ като еж изчерпани
лсички административни и сждебни мерки, ва да не се про
дава иа високи цени.
Верижната търговия въ вре
ме ;,на., продоволствена., крива е
народно, бедствие, е противооб
щественна и като такава се вабранява.
Забранява се сключването на
съглашения (картелиране) за ус
тановяване прекомерни цени
на предметите отъ първа необ
ходимость, както на наваря, та
ка и, при доставки аа общия
или ва други обществени уч
реждения, а така сжщо и н р и
превръщане зърнените храни
въ брашно и брашното въ хлебъ. _
Забранява ч се картелирането
на търговци и други лица съ
цель да се вакупватъ донесени
те на пазаря предмети отъ пър
ва необходимость и подире , да
Д« ги иреподавадъ., на по-дреб:г
ни търговци и дюкянджии.

Търговско Промишлена Защита
Всеки продавачъ е длъженъ
да постави етикети ва цените
иа предметите отъ пърпа необходимооть. Забранява се да се
поставятъ на стоките етикети
съ цени по гол'Ьми отъ тия,
които общинския комиезрь е
опред-Ьлилъ, а така сжщо и да
се взема отъ купувача повече
отъ цтшата написана на етикета.

кредитъ при
В. Н. Банка-*)

ЛЕЧЯЕЯТЪ

Новиятъ правклникъ
Правилникътъ 8а личния кре
дитъ на Българската народна
банка е одобренъ отъ министра
на Финансите и царьтъ подписа
укава ва утвърждението му.
СжщественитЬ промени въ
този правилникъ, въ сравнение
съ существующий до сега, могатъ да се ивравятъ въ следни
т е неколко полежения:
1. При определение на общия
кредитъ може да се отиде до
такова увеличение на кредита,
което да достигне капитал* и
Фоидовете на предприятието, въ
зависимость отъ оценката качест
вата ла неговите руководители,
2. Тави преценка се прави
главно отъ местните съвети на
клоновете и агентурите на бан
ката, които предетавляватъ" поголема г а р а н ц и я , откол кото
сконтовите комитети, тъй ка
та преценката на местните ко
митети се бавира върху добре
развитата инФормациона служ
ба на банката.
3.. Добре известните на- бан
ката и установени търговски
Фирми ще могатъ да сконтиратъ
идеповиратъ и такива полици;
• издателите на, които въ момен
та; н/вматъ определени кредити.
Въ такива случаи кредита на
сконтантите и депозантите се
ангажирва, съ целата сума на
полиците, докато се събератъ
' свеценияза кредитоспособное! ьта
на ивдателите на такива полици,
4. Значително облекчение се
вииеа съ намалението кредитните делители и коефициенти.
Това е едно косвено увеличе
ние на кредитите. То дава въвможность ва по-големо изполвуваке кредита, въ зависимость
отъ неговата Форма. При пресконта.неговото ивполвуване поч
ти се удвоява, т. е при кредитъ
отъ сто лева могатъ да се скон
тиратъ полици за двесте лева*
5. Разбира се, правилника не
създава безусловни права на
банковите клиенти. Използува
нето на кредитите не може да
не зависи отъ условията на па
ричния паварь, отъ общото сто
панско и Финансово положение;
отъ условията на ижтрешния
и външенъ животъ на страна*
та, както и отъ средствата на
банката.
Добри еж., много добри еж из
мененията, но пари, пари ще
ли се даватъ? Въ даването на
пари е най-сжщественната про
мена.
*) Настоящето бе парел но (.тъ преди :
3 броя, но по.нЬмано мЬсто въ вестни
ка ии се закъсни до дпесъ..

Статията, по дивбаркото въ
броеве 6 и 7 на „Комисионерска Защита", носяща подпи
са на г. Ев. С. Даверовъ ни
наложи да поставимъ горния
надсловъ на настоящите редове.
Въ оная часть отъ статията
му, която бе поместена въ
брой 6 г. Доверовъ твърди, че
агентите на параходите до ско
ро еж ежбирали такса „диебарко и по 300 лева на тонъ.
Въ .частта отъ статията, по
местена въ брой 7 той автори
тетно твърди, че: а) агентите
взимали по 10 англ. лири отъ
дружествата си въ видъ иа комисиоиа ва всеки параходъ; 6)^
агеп/гите, 5-С души наброй, взи
ма тъ отъ търговците „дишъ

параеж" една сума отъ 10 ти
лиона лева.
Никога агентигв не еж.взи
мали такса диебарко 300 лева
— ако Доверовъ твърди това,
той требва да докаже кога е
било и какъ е било, ващото
търговците не знаятъ подобно
нещо.
Абсолютно неверно е твър
дението, че агентите взиматъ
или вписпатъ п зядължаватъ
дружествата си съ 10 или око
ло 10 англ. лири „комисиона" ва
всеки параходъ.
Много на едро е кавана не-'
верната истина, че 5-6 души
агенти отъ дивбаркото печелятъ
10 милиона лева и то „дишъ
жшсж"
Най-л есно беше, а и найвъзможно беше за б и в ш и я
у п р а в и т е л ь ' н а Варнен
ската митница Даверовъ, сегашенъ секретарь на сдружението
на митнишко желевнйчарските
посредници и самъ комисионеръ
върху всичко друго; да прове
ри и ивнесе, пместо тия неверно
сти, истинските' Факти, които
пгЪха да придадътъ стойность
и па^ругитё изложени подробно
сти въ статията му. Сега тя се
киалиФицира, отъ край до край,
изпълнена съ иеверноста даже
въ циФрите, които, при добра
воля да се говори истината, ни
кога не гопорятт, неверности
Принципално iще се повърнемъ но сжжденията на г. Доверова.
•-''• Търговецъ.

Ъ ЧУЖБИНА.

s/s MGeorgia", на 16 октомври
и натовари зърнени храни и
тютюнъ.
s/s „Troja", на 16 октомври и
натовари върнени храни и тю
тюнъ.
s/s „Stelb", на 21 октомври,
разтовари 152 тона колониялъ
и желёзария. Замина сжщия
день за Кгостенджа.
Оч'квзть се да пркстигнатъ:
s/s „Ganymedes", въ първите
числа на идни ноември съ рав
ни стоки.
s/s „Ulysses", къмъ 15 идни
ноември, носящъ равня стоки.
s's „Attika", на 25 октомври
отъ Кюстенджа да натовари
върнени храни.
Отъ Jolmton Line
s's „Aviemore", на 25 октомв
ри, съ около 155 тона равни
стоки.
Отъ Moss S. S. С-о L-td
s/s „Esneh", на 28 или 30 ок
томври отъ Лииерпулъ и Гласгопъ, съ около 70 тона равни
• стоки.
Отъ Deutshe Levante & Orient
Dienst
s/s „Goslar", на 2 или З ноемв
ри, отъ Анверсъ и пр. съ око
ло 170 тона разни стоки.
s/s „Carinthia", ua 25 октомв
ри, отъ Италия,, съ "около 100
тона маниФактура и колониялъ.
s/s „Leopolis", на 29 октомври,
отъ Александрия. Ще натовари
върнени храни ва Гърция и
тютюнъ ва Италия.
s's „Dora", къмъ 30 октомв
ри, отъ Анверсъ и Хамбургъ,
носящъ равни стоки.
- s/s „Stad Haarlar", къмъ 1 и
2 ноември, отъ Ротердамъ и
Хямбургъ, носящъ 1С0 тона
разни стоки.

Гвриния ивда'д'е законъ, съ
който се овакоиява златната
марка като парична единица въ
плащането. Книжните марки ще
се иатеглятъ с!тъ обращение,
като за всеки ) гдииъ билионъ
се заплати по едиа влатна марка.
' ... '--<>— ^
Унгарското правителство усвои
предложението :'на Търговски
Варна, 23 октомври 1924 год.
т е к а м а р и да се намалятъ
Седииченъ прътледъ; :
таксите по»железниците ва из
носните стоки съ 20—45э/о отъ
Положението отъ изтеклата
обикновенните тяриФи, които ейдмпца остана неизменно и ва
еж въ сила ва вътрешната търго началото на текущата седмица.
вия. Износната тариФа обхвнща Силата на кампанията се пре
265 артикула, които еж ивложе- несе вънъ отъ борсата — ако
ии въ, 84 параграфа.
• въ борсата- се продаватъ 2, 3,
5, до 10 вагойа, аливрета се
продаватъ състотици вагони; а
сжщо и вагони съ десятки се
продаватъ вънъ о т ъ борста
иревъ
Междуцарствието,. когато
Стойность за 100 игр;
борсата-'не е открити'. Бюлетина
ЧИКАГО
на последната" само . отбелевва
Пшеница дол; 145'=гдв. 740-00 тия продажби. ~
Кукурувъ „: 1 1 1 = „ 56000
При все това кампанията се
ваеилва и въ. ноември и декем^
.', АНВЕРСЪ
Ишенида-хол- фяор^ 15;75= л. 850*00 врп се очакватъ много по го
леми: вделки, понеже до тога
-.Kyxypynv. „;.-.• п, 11-70.» в 630.00 ва: новите кукуруви ще еж от-'
рошели: и- ивсушени' ва! да еж
БРАТИСЛАВА
Пшеница ч. кр. 205 = л в . 84000 пригодни за търговията. Въ сжКукуруаъ „ „ 138--= „ 600'00 щите< м*всеци> се очаква^и-поголемо-засилване въ дейността
ВИЕНА. ;
на-пристанището по износа, кой
Пшеница an. кр. 4,100 = л п . 820'00 то за. сега1 е' ограничена само'
Кукуруаъ „ „ 3,000 = „ 600Ю0 въ износа на боба — вимница
много слабо се г/эниса, сжщо и
СЪРБИЯ:
•• .
брашна; а' Фурая«ни артикули
Пшеница дий. 360/^лв. 720-00 абсолютно' никакви не' се' изнйКукуруаъ „ 1 0 9 ~ „ 210-00 сатъ, понеже и на- пазаря ни
Овесъ
'" г = „ . 450-00
'""'
225
съвсемъ слабо се явяватъ ва проЕчмикъ . • „ 300 = •„ 600-00 данъ.
Ржжь
, 2J0 *=••„-. 580-00
При това състояние на тър>'
Бобъ
„ 4 3 0 = - „ , 860-00 жището ни станаха сделки:
На 18 октомври бобъ 2 ваго
ЛЮБЛЯНА.
на, по 910 — 950 лева 100 кгр.
Бобъ
На 20 октомври — вимница"
„ 350/600 = „ 700/1200
Зх/г вагоча, съ отн. тегло 73*6,
70-8, 73 и 73-8 ~ц смесъ °/з, °/5>
V2 и 2/6 по 780 до- 812Va лева
100 кгр.; бобъ 32 вагона, по
Пристигнали въ пристанището
78'.)—970, а за чалж хорозъ по
ни параходи:
1020 — 1130 лева за 100 кгр.;
1
s/s „Луи Фресине" отъ Браи- ФИЙ 1ъ вагонъ, по 490 л. ва
.
100
кгр.; кукурувъ I6V2 вагона,
ла на 22 октомври и сжщия
по
470—535
лвеа 100.; ечемикъ
день вамина аа Марсилия, като
натовари върнени храни и птици. 11 тона, по 580 лева 100 кгр.
На 21 октомври — вимница
s/s „Феликсъ Фресине", на 22
1 вагоиъ, отн тегло 72-5, смесъ
октомври отъ Марсилия, разто 30
/а, по 782-50 лева 100 кгр.;
вари, равни стоки и замина ва
кукуруаъ
5 вагона, по 48f!—490
Кюстенджа.
лева
1
<
Ю
кгр.; бобъ 8 вагона
s/s „Quirinalo", на 16 октомв
810—980
лева
100 кгр.; леща 1
ри и натовари 400 топа зърне
вагонъ, по 630 лева 100 кгр.;
ни храни.

Варненска стокова борса
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ечмикъ 1 вагонъ, по 660 лева
100 к г р . Долиокачеотвенния
бобъ спадиа 25—30 лева на
100 кгр.
На 22 октомври зимница 1
вагонъ, отн. \ е г л о 71*5, ЬД-оъ
7/3, по 810 лв. 100 кгр.; бобъ
15 тона и 9 вагона 820 до 935
лева 100 кгр.; кукуруаъ Va ва
гонъ, по 500 лева 100 кгр, Бобъ
17 вагона не се продаде. Купу
вачите предлагаха съ примесъ
5°/о 930 лева ва 100 кгр. Куку
рувъ, понеже е влаженъ подце
ни се на 475 лева 100 кгр. Зим
ницата по твърдо. Днесъ прис
тигнаха 1 вагонъ вимница, 12
вагона кукурувъ, 17 вагона бобъ
и 1 вагонъ семе слънчогледово.
На 23 октомври (днеска) —
вимница 2 вагона, по 830—880
лева 100 кгр., бобъ 16 вагона,
по 825—1020 лева 100 кгр., кукурузъ 10 вагона, по 480—490
лева 100 кгр.
Аливрета и вагони продадени
вънъ отъ борсата, превъ настоя
щата седмица се отбелеваха
твърде много, но само ва бобъ
и ва кукурувъ. Зимница и Фу
ражни храни съ много слаби
пристигания.

Брашна и трици.
Варна, 23 октомври 1924 г.
Je 00
1 кгр. лейа
11*—
К0
„ .
„
10 60
J51
. „ »
и
9 60
Трици
„ „
„
3-80
Поскжпването се длъжи на
малкото пристягане на жита и
силното търсене на т а к и в а .
Производителите отказватъ да
продаватъ на низки цеви. При
това и запасите еж ограничени
поради слабата реколта на жита.
По сведенията отъ вънъ, це<_
ните на житата еж къмъ 830"
до 8'40 лева български.
По рапкави на пжтници, йдящи отъ Ромжния, напбследъкъ
въ Ромжиия хле^а е.поскжпналъ твърде много -~ достиг-'
налъ е 27 леи кйлограмъ.

Дияцата.
Варна, 23 октомври 1924 год. ;
Както явихме й въ миналия
брой, въ пияцата се констатира
едно слабо равмърдване, но то'
е толкова, ограничено още,.че.
едва васега неколко бранши,
когато много други бранши не
еж почувствували още, че е
настжпилъ сезона,, макаръ и на
слабо оживление. Една отъ браншите, която се оплаква отъ
съвърп1ейаб иемннйе проДажбй'
е и брайшата съ обущарски когжи. За тжвй брайшй' истевлИЯ
септември месёцъ' е билъ по
добръ', нежели ; текущия оКтоЖвриУ

Захарта.
На нашата'пияца" цените си'
оставатъ все още почти ueVeменений. Въ Трйестъ, превъ
течение на миналата седмица,
интересоването ва зделкя беше
слабо, ващото спекулацията очак
ва ва още по-големо поеФтипяване на вахарта. Нотира се нормалъ-кристална чехека промптъ
20-0—20-7 англ, лири 1000 кгр-,
Финна чехека кристална ва ококтомври 19-15, на бучки чех
ека промитъ 22 англ. лири.

Кафето.
Въ' нача чото на миналата сед
мица въ пияцата ни постжииха около 10—12 тона каФе, но
това не повлия върху цената,
която си остана твърда.
Въ странство обикновено рио
се нотира 99 до 100 шилинга.
Другит-в сортове надъ 100 ши
линга. Много лошите сортове,
като Виктория 95 шилинга.

Ориза
Пияцата ни продължава да е
съ цени твърди.
Въ Трйестъ се нотира 230
лирети. Италиянскаата стока тж
вй година е но малко и съ по
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слабъ калитетъ. Нова стока
почна по-малко да пристига.
Потира се съ V*—Va лирета
по ефтино.

Дървеното масло.

Кадаповъ българинъ отъ гр.
Ш у м е н ъ . е ималъ доброта идея
да нададе единъ отъ своите ре
ферати, държанъ отъ н е г о
предъ Българското академичес
ко д-во „Хр. Ботевъ" въ гр,
Вюрцбургъ" (Германия) на тема:
Представлява ли човешкиятъ организмъ държава отъ клетки?
Реферата е прецизно наученъ
и е ревултатъ на старателни
изследвания и подробни проучваиия хистологически — анато
мически.
Ако и чисто наученъ трудъ,
брошурката се чете съ увлече
ние. Т я ваповнава четеца съ
ролята на клетката въ строежа
и живота на организма.

Ш;хые кавали, че се очаква
иоеФтиняване на маслото пред
видь на голямата реколта. Но
това требва да се очаква едва
нодиръ 5-6 месеци, когато рекол
тата на маслините ще бльде пребрани, По настоящемъ поеФтиняпане още н4ма, ващото рекол
тата има да прекара още и Фавата па силните слани, които
въ месеците ноември и половината на декември донасятъ,и
често пльти повреждать масли
ните. У насъ цените на мас
ПлтницитЪ по желевниците,
лата и на маслините се дър- ва въ 6дг.дж,ще ще могатъ да
жатъ именно подъ тия страхове, носятъ съ сж.бе си въ купета
та при пж/гуване само ржчеиъ
Металигв.
багажъ, не по тежакъ отъ 20
Въ Лондоиъ превъ изтеклата кгр. По големите багажи щз
седмица не последваха вначител- се предаватъ на багажните ка
багажно
ни промени на цените. Цени руци съ п л а щ я н е
право.
т е се ва държаха.
Нюиорнъ — сурово желъ-во 20,
ПитиотнитЪ ВЙна с * вабранемедь електролитна 13'37 олово ни да се проивпеждатъ и про
8, цинкъ 610, калай 47.60, 64- даватъ, подъ страха на строги
ло тенеке 6-50, сребро 69.76.
наказания.

Памука.

На 20 Т. М' се откри въ СО
ФИЯ конференцията на бюрата
на търговските камари. Варнен
ската търгов. камара се пред
ставлява отъ Г . СараФимовъ и
отъ Опиро.

Въ нашата пияц» цените се
поддържатъ. Въ световното тър
жище тенденцията на суровия
памукъ ослабна. Цените малко
поспаднаха.
Ляверпулъ—Американски промптъ ва окт. 13'42, декември
13-17.
Нюиорнъ— локо 25*50. ра окт.
25, ва декември 24-70.

Д а в н о с т т а на държавните
съкровищни бонове ва вътреш
но послужване се покрива следъ
6 години отъ падежа, ако ие
еж представени ва иэплащпне.

Яйцата

Отличния нашъ п р и я т е л ь г.

Ив. Хамамджиеъ, бившъ бълУ" пасъ се продаватъ по 3
. гарски генераленъ консулъ ьъ
лева бройка I кач. Въ странст
Цариградъ и братъ на покой
во: Германия и Швейцария 250
ния нашъ съгражданинъ, sanacшв. Фр. сандлкъ франко вагонъ
ния м а й о ръ Хамамджиевъ,
Бу ксъ. Виена е наводнена съ
отъ иввестно време пребивава
отока, но долните яйца се про
въ града ни и, до колкото мо
даватъ по 2,600 кор. бройка.
жахме да научимъ, ще остане,
Отъ България и Ромждшя по частните си работи,. да по
ивноса е нормаденъ. Росия пред живее ва по дълго тукъ, Услага добра стока.
тановилъ се е в ъ домъ N» 3,
ул. „Параскева Николау."

ХРОНИКА,

Чунчоловъ отъ Русе еъ г-ца
Ценка Юр. Първанова. Ивкренно имъ честитимъ.

[рфени
Добъръ изборъ фрукти
при фруктиера на магазинъ

„Овца" — Варна.

и. ПИЕТЕ, РУСЕ; •;
Ир-бдстанитсль и доставчикъ ва разни жол'Ьзаи,
артикули а. земледт-лекй орл.двя, готови ва склад?,!'
трупици марка „0лп1ъ в , труинци марка „Вакъ"
съ дв"Ь пети — лека стока 9 кгр. и половина, ло
межи, б.орг-мапшпи JV» 2, Л г 5 , ' № 6 а, № 1 0 , Л:.Ц'
и др. и др.
3,:~'5'•'.,".'.

Варненско Акционерно Пивоварно Дружество „ГАЛ АТА« — Варна.

Поканватъ се r-да акционерите на Варненското Акц. Пивоварно Д-во „ГАЛАТА" — яъ
Варна да присж.тствуватъ на общо годишно събрание, което ще стана на 23 ноември т. г.^ пъ 9
часа преди обедъ, пъ Фабричното помещение, при следния дневеиъ редъ: 1) Докладъ на управи
телния и проверителния съвети; 2) Удобрение и приемане „Баланса" и см-втката ..Загуби и lieчалби" ва иэтеклата дружествена 1023/24 год. и освобождаване отъ отговорность управителния и
проверителния съвети ва отчетната година и 3) Вземане решение за датата на изплащане дивиденда.
За правоучастие въ събранието акциите се депоаиратъ в ъ дружествената каса, въ касата
на Търговско Акц. Д-во „Решителность", както и въ всички български банки и дружества отъ
които да бжде представено нуждното удостоверение най-кжсио до 22 ноември 18 часа, до. което
време ще трае депозирането.
,;.,,,
Ако събранието не се състои на 23 ноември, отлага се бевъ нова покана за 30 ноември с. i%
въ сж,щия часъ и помещение, а дшювпрането на акциите ще продължи до 29 ноември IB паса.
гр. Варна, 26 Октомври 1924 год.

О Т Ъ у п р а В И Т в П Н И Я СЪВеТЪ.

Тодишенъ балансъ
сключенъ на 31 Августъ 1924 година.
1 i Каса 2 Фабрични вданип
3 Машини
4 Инвентаръ
5 Мобили
6 Коне, кола и камиони
7 Деповиранй гаранции
8 Ч. Лица и учреждения
9 Клиенти за пиво
10 Ценни книжа
11 Сурови материали и пиво
12 Клиенти за инвентаръ

16197 85
1669917 —
623673 —
797926 —
90799 —
356628 —
135500 —
1796040 10
872413 35
101902 —
1466270 —
510700

1 Основенъ капиталъ
3
4
5

7

8
9
8317866 Зо|

6С00000:
236946*80
Съмнителни вземания
172! 11-80
Фондъ „Равни резерви" 162674170
Фондъ „Престарели и
пострадали работници"
40078'— 2074877 30
Калиталъ ушвушъ за Штт пчшЫ 7074877 80
Депозанти
136500
Неизплатенъ дивидендъ
за минали години
24700*
Дивидендъ за ивтеклата
400000'дружеств. година
424700172089Тантиеми
Инвентаръ въ движение
olOTOg:—
Ш 7 8 0 6 80!

2 Запаеенъ ФОНДЪ

|

Загуби и печалби

Индустриялния съветъ, който бе

свиканъ и васедаваше при министер. на търговията на 16, 16
за време отъ I Септември 1923 год. до 31 Августъ 1924 год.
Драго ни е да съобщимъ, че м-Ь- и 17 т, м. е привналъ права на
стнйя тьрговецъ и агентинъ г. общи и специялни облаги нп: а)
Годишни разходи, запла
Печалба отъ
ледъ,
Емилио Раделя вамина ва Ита Илия Доневъ, Инжинеръ Цоти, данъци и ир.
2671901-36
трици и
3460466 60
лия — Торино, кадето ще се невъ & С-ие отъ Габрово за
2 % амортизация на по
венчае ва г-ца Еливабата Мерле боксъ, шевро и гьонъ въ Габро
стройки в/iy 1693792-35 33875'35
(Elisabetta Merle) превъ идната во; б) Братя Фортуна отъ Варна
6°/о амортизация на ма
седмица. Чиститимъ имъ отъ ва обикновенъ сапунъ въ Варна;
шините в/ху 556992-85
33419'85
сега.-1" •'
в) на Данко И. Лиджевъ & С-ие
6% амортизация на ин
Братя Крушеви с. Трембешъ 8а
вентара в/ху 848857-05
60931 06
По разяснение отъ Финансово брашна в ъ сжщото село.
6°/о амортизация на
то министерство съглаеителниконе, колани камиони
тЪ по продажбо-покупки на зър
Безусловно о забранено и глов/ху 37939180
2276380
нени храни чревъ стоковите бяватъ се съ тройна такса до
6% амортизация на моборси, независимо отъ Форма пункта, кадето сепжтува: а) на
билите в/ху 96694-50
6795-50 2718686 90
та, която т-Ь иматъ, гербовия пжтницит-Ь да се качватъ на
налогъ ще се плаща отъ дого- железниците бевъ билети; 6) на
74177|в0
10% ва „вапасенъ ФОНДЪ"
воряющит-Ь -странила не отъ пжтниците да преминаватъ отъ
10% ва „съмнителни вземания"
74177 80
борсовите посредници, копито по-долна к л а с а в ъ по-горна,
Чиста печалба 593423-— лв.
посредничатъ като ОФИЦИЯЛНИ преди да еж се снабдили съ
разпр%д-Ьлеиа:
органи въ сключването на сдел допълнителни билети отъ стан
1
3
%
тантиеми
ва управи
ките.
циите, отъ кадето еж премина
телния и провер, съвети
77144
Главния номисаръ е наредилъ ли въ по-горната класа.
6% тантиеми за служа
ю
до общинските комисари, при
щите и директора
36603
Първата третина отъ всички
н-Ьмаие храни, необходими ва
11 10% тантиеми ва работ^
данъци требва да се ивплати отъ
ивхраиването на неселението,
ниците. ;
59342-91945
данъкоплатците до 25 того.
да извимватъ отъ складовете
1°/о
за
Фонда
^Постройки
12
Следъ тови срокъ тая третина
на търговците, иди пъкъ отъ
и престарели работници"
ще се събира екзекутивно съ
5934
вагоните, които пристигатъ съ
13 Дивидендъ за раздаване
глоба.
400000
храни.
14 Остатъка къмъ „Запаеенъ ФОНДЪ"
15400
Влагалищата — Варна, Бургавъ,
За управляющъ българската
3460465
60
3460466 60
легация въ Буда-Пеща е иаз- СОФИЯ, Ст. Загора Ломъ, Русе,
ПЛОВДИБЪ,
Свищовъ
и
Сомовитъ,
наченъ досигашния директоръ
на печата г. Павловъ, който е отъ 3 идущу ноември ще гдоСчетоводитель: ЮР. ВЕЛЕВЪ.
ваминалъ да ваеме поста си. До бяватъ съ глоби въ двоенъ раз
сегашния управляющъ сжщата м е р ь ва денгубие на вагоните
Д О К Д А Д Ъ
легация г. Ив. Т. Икономовъ съ пратки, които не се равтоварятъ
навреме^
е преместенъ на слщата длъжна проверителния съветъ.
ность в ъ Тирана — Албания.
Ще се венчае дъщерята на г.
Господа акционери,
<
ЩемпвлуванигЬ хилядо-левови Никола Д. Драгулевъ, братъ на
Съ гласно чл 2 2 о г ъ
.
Дружествения уставъ и чл. 202 отъ Тъговския законъ имаме честь
банкноти не сль иввадени още нашия стопанинъ и редакторъ, я. R
г-ца
Неделка
ва
г-на
Минко
отъ циркулация, ва това бевъ
втрахъ могатъ да се обменятъ. Гължбовъ. Венчовката ще се
перихме „баланса" и „ U i 1 загуби и ^ечалГ " * „ * & £ J ^ Z 3? i E S S ^ T T Z ' 2 & 1
Пазете се отъ Фалшивата аме извърши въ Cowra на 26 т. м.
а
p
А
риканска банкнота № А 7260442
Г
Р
Въ същия день ще се венчае
PWTftBeHH и
А отъ стойность 100 долара.
оеиободя-сь отъ отговорность упрв,ш.
въ гр. Ломъ и приятеля ни, тедния съветъ за отчетната 1923/24 годи*. "
Ннижиина Доброволния аси- абоната на вестника ни г. Хрис
гр. Варна, 24 Септември 1924 г.
Г. НОЕВЪ. .•„
зтентъ по анатомия и хистоло- то Ив. Карап.озовъ, члеиъ отъ
Проперителенъ
съпетъ:
П. ЗАНЕТОВЪ.
гия въ Германия, г. Дим. Д, Фирмата Хр. Карагьпяопъ & Хр,
ХР. ЧИМШИРОШ)
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