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Органъ на сбщтЬ^ШпгйртЩ търговско-индустриални интереси.
Ррдак-сопъ^йзиате^ь: П. Д . Д р а г у л е в ъ

шШ1

Цените за обявите сл
Уа. кв. сантиметр 2'50
ли. за годежнп, венчални,
некролози 1 50 дв. ?а едно
я}бликум>ие; баланси, ре
шения, циркуляра в прото
кола по 150 лева; региа рация яа тлрговски в
индустриални фирна 10 лв
Всичко -ад се отнася до
вестника се адресира: до
„Торгов -Промищлеина За. щита", Варна -Венчав" 8.
П
:
'

и*яьтл .да в^ртиит* ни ? Ми- рия отъ вътрешни ^жби и т е си, т е неминуемо ще пре„геръ ва таяц)аещистна власть прЪдателотва е пропадала подъ търпятъ големи щети, ще по'трйбва^ да'.о^ забравя дългътъ яремат* иа чуждото робство; нееътъ големи вагуби, дори
. и трагпчностйта на моментитъ, разгор-Ьщинпт* отрасти, ежби- мнозина отъ техъ ще ивгубятъ
Гръйкпятъ анаменитъ басно кладемъ; огъня отъ ^вжтр* и що йръжвв^йа отечеството пи? тЪ и пр-вдателствата, идящп средства до пълно раворяване.
Такива търговци, които не съ
ПИСеЦЪ.' ЕнОПЪ, ЖИВ*ЛЪ; СПО- отъ вънъ отечеството си; нио о ^^1аи!<Синш»е изменница на о т ъ вътр* и отъ вънка, готпаричните си капитали, а съ
редъ преданието; въ VI в * р . ; / култпвираме ирЪдагелстватй и отечебтво то,|чада коверги и вятъ и новъ чуя«дъ яремъ, кредита на своята търговска
дор. Хр , въ свовт* къси епи- " йятежт*; ние ги вземаме за * ч ^ н и пр+да|ели, заради rpt- ново робство!*
Чеоть иматъ доставени стоки —
чеока, въ влегоричеоко съдър иарола въ борбт* си едивъ 4 ; Х ом^*;си, л Щпуснали пр-ЬдъБългария гори, а хората й, по вакона, въ единъ късъ или
жание, творения, копто пооятъ ор*щу други;.- ние 'върпаимъ? зштЬ па род&ата си, прт,да- отъ които вавиои да се угаси по-дълъгъ срокъ —подлежащи
на наложителеиъ новоизносъ,
дидактически (поучит еле иъ),• вищо* друю,: освънъ да дър- т е л с т В увотъ i| за отечеството пожара, отйватъ страшни и по HBia
много и т е отъ разпореж
или овтврически (изобличите- шше дърягавата ва деветдесеть'^.^ копаять "йробъ! Други — стряшни съ веотот&иностьта данията на вакона еж, осъдени
лейъ) характеръ, в аав'Ьщалъ и дево-гь> страни и ва лични помрачени 8даис1нпци и без- в ъ амбициит-Ь си п въ алч- на неминуемо разорение.
ноучителната ^.своя басня v a a
Прочее, покрий добрините,
ш в^!ст.)любци ивла- постьта за власть п мъоть
които цели вакона да принесе
охлюва, който напомня днеш желания, само нейаата кожа етогоищи -~1н е пропущатъ единъ ор*щу други!
— ачю ое допусне, че ще при
ния нвшъ хвлъ^
да деремъ; иий - се'откягахме случаит*:*дъЙоко да подрииБоже пази България!
несе той такива — той ще при
Д'вте„малко наблюдава п о - . ' отъ най доброд*телнит-Ь си ка- в й ъ /положойието и да равнесе елини непоправими ва хиля
•••'•! Alvanitino.
отавенвя отъ Еяоиа яшвъ ох- чества: : трудолюбието» честно- • кдаишъ'*•$Щтi ва държади граждани, непмеющи нищо
' • ..
• - •
общо и съвършенно неповинни
люнъ въ огъпя да се нече. стьт» ивКрнос1Ьтакъм%ъ,прив^;, UBIP; во гуфтъ куража, съ Ч и
й С
ОлйдЪ вагр*ването. охлюва та и йнтереситъ, ве'Мио'*м\^;>ежщОтр ;мъоШиелно ваотрое- ^ З р К З 3 3 0*ЬЗЙНВЗШ8. по елините, които той, закона,
има ва цель да отстрани. А кои
почаа да ее, п*ни и пиши. далечиит* си, но и» на близ- / вие «дй\подк||ждатъ огъня и
Мимоходомъ въ миналия брой закони се творятъ да правятъ
Детето помиолпло, че охлюва, кит* си; алчуши сме в с ъ к о т ^ - д : р а аду^аа;т| пожара, който
на „Т. Пр. Защита", покрайаа- ' — т а к а очевидно и така неиз
свири и нита Езопа: „Па! ере, « да ограбимъ,;^ BtiKorp да у г о - ^ ' щ йЬмето!държавата В на- гадката,
че отъ единъ такъвъ бежно — елини ? Кои и кжде
ващо'охлюва свири 1*—'„ За лимъ, , вевкого д а ; ^узлоче- рода пи I
ваконъ не може да се очаква се издавать закони, които, като
щото ватата му гори", отго- стныъ, само вне да оме добр*,
Не говорииъ празднидуми, абсолютно никаква п о л в а в а искатъ да направятъ вежди, очи
1
' д ъ р ж а в а т а и о б щ е с т в от о, ивбождатъ? Стамболийски пра
¥
гориаъ Еаоиъ. , Вмъето да вие дн живееш; иие.со обез
веше тия неща, но той беше
се позоваваме
на ф кти и
J _,
/
• •* Стамболийски и депутатите му
плаче, той свири 1 било - Ьчу , варихме и отъ ш»качво свято афакти
вс*[:оиу изв*стни.* _ - _ х ___
оевтзнъ единъ д о о р ъ случаи беха такива.
дввпето на детето.
татство не се стряскаме; често
контрабандата
въ цчретвото
ни,
Какво
" ' в-р1аатъ" емигранти- : и
вр-Ьме
да се развие
Каква поука, какво "ввобли; съв'вотьта un ве со,огризва и т*,' копто от&' 9 гони наиуо 6-Ьсгодно
Но ще ни се каже: „меркакавано въ по категорична
та е ва предохрана отъ контрчевие .бихмеi могли да полу ржката ни ве потреперва, до ваха родппат^ си и се стру Форма и сл-Ьдното:
1
„Ако пр'Ьдпидливостьта рж- бандата' . Да, ако тая беше
1тъ вие отъ -тая Eioaoai ри, в когато турнмо ржка на паха въ^н»й враждебната намъ
единственната
и най-еФикаснанашиг-В управници,
5аовя, отъ това д*токо очуд с в я т ! * църковни в*щи; ние държава, Съ^бнь? Какво вър- конод^ще
тъ- не биха прЪдприели съ във- та мерка да се предохрани
ваие отъ ир*ди 26 в*ка|
егръвво со нахвърляме па Шатъ емиграя!гиг*, които, като брани да равр-Ьшаватъ валутни- контрбандата; ако еквивалента
Окржжеяп cue отъ всички чуждото в въ тая' отръвь, въ автори И- годЬ"! гр*швици за •** « Р ° 6 ^ м и , а съ други |ср*; отъ вредата, и *дал8ата?ккоятд
sffifSp%«^afle на вакона ой
етраип оъ ; врагове 4 ^врит^о£ .Tt^ftwjino^a; .ла.' .оме^къ'.чоъ- J септемврнйскЪгъ' събития, па Д 0 К 0 с н а 4 и с к ъ п и т ^ ИНТере3си ни билъ еднакъвъ,
би билъ равенъ!
вати' сме ''ЬиГре^арации^до-. стояние да прзнаемъ у кого б*г»ха и усилиха редовоrt на
Добре, но полвата отъ прила
на
единъ
гражданинъ
и
биха
говори в всякакви вражески цари чувство ва алтрюпзмъ първит*? Какво правятъ от- внесли общо вядоволство и миръ гането на тжзи наредба, да не
ввисквввя; горимъ, т л * о м ъ ~ у вевкого виждаме само рицателнит* па редътъ и за- въ страната. Сега? Сега доне- кажемъ, че е равна на нищо, е
като Е юповия охлювъ, —- ед едно грубо себелюбие, едно KOHHooibra елементи, т у к ъ съха ветрове, да женагъ бури". повече отъ привидна. Това ще
Огъ са^шностьта, съ която се види и разбере, когато контр
нички ние най много вор-Ьдъ пламенно чувотво на егоизма: останали, сл*дъ тия дати? Съ
бандата се раэние и предполавсеобщото свътовно пожари вс-Ьки да отапе гол*мъ, да какви добри | и ут*шнтелни се внесе и подложи на първо гае.мото отстранение не се. по
четене и отъ' бавежа
щ е ? - в свврнмъ, и иъемъ, в отане богатъ, да б&де шаотдивъ подбуждеппя ож много поли ида второ
се шФабрикува на третото стигне съ тая наредба, ващото
ввзмммъ ев? и раоточителству» по и чр*зъ всичкит* позво тически бойци|отъ тия, що се четене тоя ачконъ, отъ една не сх. представителите на ле
галната търговия, които подвамо,}, като, вввога, огь като лени и вепоаволеви плтища
страна и отъ протестите, които
хранватъ въ нея ирестАпностьннричнтъ
синове
д
о
б
р
и
и
последваха противъ него отъ та, а съвършенно други лица.
нацията ни (като оъвовупна И оъ воичкптЬ морални и не
граждани
на
р%дътъ?
търговцитЬ
—
отъ
втора,
може
вила овърванаоъ съзнанието морални, ср-вдотва.
Други елементи с л тия, които
Охлюва свири, защото кж- да се ваключава, че „оптимиамч" чреаъпрестлпностьта печёлятъ
ва своето единство) сжщеот- ' Това егоистично' чувство^ г
отъ страна на вносителите на пари и живеятъ въ луксъ й
,
|ува и отъ като /политическата въ всички насъ, насади пе- щата му гориГ
Законопроекта и на ревностните раскощъ. Т е не откриватъ маБългарския
|народъ
се
ве
ни история ни е таке могъ почитането на господарската
8астд5,иници ва неговото прие гавини; не деклариратъ вносъ;
ществено свързала като отд*л« власть в . отопанокого право, сели, тържвотвувв, ликува, за мане е намалъмл» — че отъ стра не плащатъ мита,и данъци и
?вопоем*во1во о т ъ другигЬ пръди всичко;:; насади, слЪдъ лива се съ оамолъскания и: на на тия хора се търси мо- пе ги боли, нито се страхуватъ
това, -разкола въ решгията, самоизмама; плува въ иоезия, дусъ да се ивлеве отъ магиоса- отъ това, че се. ивдаватъ ваковародн.
в^роотстжаването, ёаконояв- въ прамденотвй^ въ пиршест ния крд,гъ. И съ етапи т ^ се ни, като тоя ва „вабраната".
Да,' евиримъ* и в*емъ, и почитанпвто; насади со можду- ва j ь:"Шото окржжената съ стараятъ да доближатъ до във- Т е си иматъ каняли ва внася
нето; пматъ си пд.тища ва снаб
Вбседамъ ое,, расточителотву гражданоката иеприазненносчь, врагове неювй отрава е ли можния модусъ.
Първия етапъ е тоя, че ва- дяването; т е не търсятъ пуб-'
ваме, и отолабиваме връэкит* неоолидарность и нев-вротър- шена, отъ хора на разума,
много отъ пр-ВдметитгЬ, лично клиентелата си, ващото
ой,!) чр-взъч\ пр*зренге о на пимооть, които доводъха граж- нтша въ пея мжжаги; емвли, личиха
вписани въ вабранителния спи самата клиентела по тайните
труда, чр*въ разолабяването даногвото до пзотжпване и ржце корави и;-похватни, ли съкът втория е, че 5-месечния пльгища ги намира.
ва общността на произхода кръвна мъоть единъ срт>щу шена е отъ мжари ведачи, срокъ ва ианисане вънъ отъ
си, па езика си, на религията други и да забрави какви които къмъ доброго да я ва царството непродадените вябра-' . Закона, следователно, наме
щетни ва' търговията па-'
ов, на бита,ей, на нравиг* и тежки аадтлжения му теж»тъ плтватъ; защото . . . хаджи нени стоки, се проточи отъ б на сто
15 мвееца,. съобравно катего лиативи, можеше да потър*и и
Обичаит* си и, вай на края, onptMO заплашеното отъ ВЙ.Т Айветъ свири, |а кгорднна иг : риите на стокитё.
ивнамери ефикасни способи ва
потъмняваме историческою си р-Ьшни и въыкашаи врагове рае —- защото междугражданпредохрайа отъ контрбандата.
Това
проточване
на
срока,
И той не можеше нито • да
^мвнало.''-'Гь.:';'.;'':"'";';''
СКОТО узлобленвв е ВЪ СВОЯ именно, ни да«а поводъ да се
отечество.
осклрбява съ подозренията си
Нека ве бж»емъ винени въ
спремъ на питането
разгаръ,
взаимаит*
партийни
Охлюва свири, когато самъ
А защо е нуждно заварените, търговските съсловия, нито,
клеветене ва народа си; нека
йжби
край
нвматъ,
а
првстоки, бевъ друго, да се прода- вследствие на такива подозре
ве бддемъ упр*кнати, че така той се пече, а черупката (кж- датедството u ж а ж д а т а за дътъ
макаръ и въ 5 или въ 15 ния, да ги лишава отъ търго
открито и неди^омислепно .го щата) му гори 1 Охаюва ой мъоть , стоятъ ' вал о в о * к о месеца, или да се ианесътъ вията имъ и отъ поминъкътъ
ворим! за вливит*, които се прави удоволствие, когато тра благородно ч у в о т во. Под вънъ отъ царството? Какво по имъ, а, същевременно, нито да,
тонло или по студено ва дър имъ нанася щети отъ родътъ
вършатъ! въ воичкит*. ваши. гичната му еждба олъдъ мопалвачи)*
на
|Огъня
вътр*
жавата, ако се разпродадгтъ или на тия, които по г горе се спо
Обществении среди, елини па мевтъ, олЪдъ, мигъ му готви
и
вънъ
огъ
страпата,
уви!
не, или ако се изнесгтъ или ие менаха, ч р е е ъ наложителни
костящи не на другиго, не иа , смъртьта, Зашо наших* пар
тия стоки — какво, т. е., губи продажби или чревъ наложи-.i
чуадит*, ве на нашит* външ тии, наричани партии ва [вда играя 1Ъ ойоето юд^нско хороК.. или печели отъ тона държава теленъ ивносъ. А такива спо
Още една година со при
соби има много: декларирането,,
ни врагове, а памъ тукъ, на — вя,душманокит-* на народа
та, «иска, лева, валутата?
напримеръ, е единъ добръ спобави
кт
мъ
модерния
в!жъ
на
партии
не
е
думата
защо
Ваяшото
е,
че
г.
министра
и
в*лага ваша нацвя, на ц*аособъ, койхо гарантира контроГ. г. народните представители
тия партии, именно не по- цивилизацията.
хо отечезтво
лата на Фиска; маркирането на,
не
анаятъ
или
умишлённо
не
Уви, тя не донесе нищо
некой стоки, с*що, е единъ
%Дмюаътъ свири, во той со гледпатъ тр*зво ва положев ъ сображение д»е
ново,
нищо радостно, нищо: ваиматъ
способъ, кой го гарантира дър
вивто
и
по
поука,
и,
по
из>'
вече, той оъ кжщата си наважни обстоятелства: 1) че по
жавния контроль и ва лесно
утешително!
обличение
отъ
Еюповата
баовечето отъ търговцитЬ манивдио гори и ще млъкне, ко
валавене^ а к о се упражнява
1
Охлюва пиши — кжщата Фактуристи, галантаристи, : 6и- контрбандата; но г. министра,
гато ов о и е ч в, а кащата ня, не намалятъ вра «дата си,
жуте|)и
не угаоятъ отръвьта ой в не му гори!
. .и др.
. иматъ стоки, кои- а, вижда се, и г. г. народните
М ивгори.
т 8а 6 1() 15 2 0 R и 8а 10()
представители, не търсятъ спо
А новата, едва настжпила, "
> ' ' '
Ние равдорнпчимъ; ние боя* омекотятъ наоадкит* си една
г
соби ва ограничението на контр
c
p
W
друга?
^Та
м
и
г
е
р
ъ
:
година
не
,прозява
нищо
^
^
™%
^
^
Дисваме внамеиата ой иа чер
бандата, а способи какъ да ув
вени, велени, жълти, оранже- влъотьта въ всички случаи и добро! П, о*кашъ, влокобно «.траш1| п к 0 б*датъг ваставени редят* търговците. Върху това?
ада BoiKasBB друга; вие в* во*ко вр*ме трЬбаа да е шоиич: в Въ миваяото Бъзга» тчьогоацате -да И1нсеът* стоки
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РАЗПОЛАГА и ПРОДАВА ня ЕДРО И ДРЕБНО

ВИКА, РАКИИ, КОНЯЦИ, ЛИКЬОРИ И ДРУГИ
По случай правдницигЬ, пуотпати оа съ продажба най-първокачоотвенни натурални
бЬди и черпи вина, гроздовъ първокачеетвенъ полинъ, гроздови и одивови ракии,
а особенно:

бак&злия дамска МАСТИКА
I

и всвкакви най-доброкачественни винени З&й О ЗЕЕ J=E ТХ ~&%ВсЪкакъвъ видъ финни Д и н ь о р и
въ саъкла и .па аитръ,
Неще се намЬри клиентъ, коЗго да не осгаве доволенъ огь цЬпите н
отъ отличнитЬ

другояче не може да се мисли,
ващото, ако т-Ь не е л имали
това желание, най лесно ватЬхъ
беше не да вабраняватъ вноса
и да си бнятъ главите, и да си
ивм&чватъ умовете какъ да
обевпечатъ произнасянето на
вавареыит'Ь стоки или тяхното
продаване въ опръ-д-Ьлени сро
кове, а да обявятъ, че вноса е
свободенъ, но съ одесеторени
или даже оототорени мита —
плащалите стоки вносно мито
по 1 левъ, да се облагать съ
10, 20, 50 и даже 10!) лева.
Това ще застави бай Саню да
си помисли 10 пжти,а еднъжъ
да решава, дали да внесе стока
или да се откаже отъ да вниса.
Тоя способъ има едно друго
предимство ва държавата: все.
ки вноситель при такива тежки
условия, сжн*евременно ще е
иагентъ на държавата, който ше
следи, който ще бди да не ста
ва вносъ контрбанденъ и всЬкога ще е въ ослуга на дър
жавата ва пр-ЬслОдване на контрбандята. Другото предимство се
ваключава въ Факта, че Фиска
неще ивгуби единъ вначителенъ
доходъ отъ митата по вноса.
C i тая наредба на закона, сует
ни и абсурдни ще бждатъ уси
лията на Фиска да се добере до
резултати, каквито предполага
да добие. Напротивъ — вагуби
отъ вносните мита ще има, и
на валутата помощь неще мо
же да окаже, защото контрбаидата ще следва да ивнася или.
блокира българска валута по
същия контрбанденъ начинъ,
както ще се доставить и сто
ките.
Но вакона не е добръ и въ
иного други свои наредби и ващото не е добръ, ще избоде очи
наместо вежди да направи.
ВЪРБ.

Кой губи?.,.
Германската марка въ про
дължение иа 2—3 години, следъ
продължителна волебливость и
задържане, то-нвдолу, то нагоре,
най-сетие си проби пжть къмъ
проваляне и днесъ, може да се
каже, не остана поменъ отъ нея.
Тя не се вечъ и котира на бор
сите, ващото е достигнала до
пределната микроскопи ч е с к а
нищожность въ цената си.
Въ 1921 год., английскиятъ
«инансовъ министръ правеше
аппелъ къмъ цОлото английско
правителство, къмъ английския
парламента и къмъ правител
ствата и парламентите отъ Ан
тантата, да намерять модусъ и
да взематъ нОрки срещу обирътъ, който Германия съ своя
та постоянно обезценяваще се
книжна
валута
упраж
нява въ п а р и ч н и т е п
сточни павй ри на държавите
еъ първокласна валута. Мини
стра съ данни въ рАце доказа
милиардите обезценени марки,
пласирани въ чуждите парични
пааари и милиардите чужди ва
лути натрупани въ германската
Райхсъ банкъ и всички други
. . _предприятия,
._.,
банки и
вапасени
съ~чужди платежни средства да
ей набавятъ сурови материяли
и съ-години да работать, да
подобряватъ индустриит* си и

качества.

пакъ да обиратъ светата. Съ
ци»ри доказа той до какви равмЪри беше ущетена Англия и
съ какви равм^ри — Северна
Америка и много отъ европей
ските държави.
Слепотата, сякашъ, съ която
се погледна на тоя апнелъ и
глухотата, съ която се отнесоха
ония, къмъ които бе отправенъ
той, повволи на Германия да
играе и доивиграе до край своя
та добре вамислена и добре ваучена роля.
Надпреварватъ ч се сега и аме
риканските, и европейските в е 
стници ди въвпроивведътъ Фи
нала отъ тяя добре вамислена,
добре ваучена и по германски
добре издържана роля.
Бдинъ американски вестникъ
пише: «Съединените американ
ски щати СА ивгубили, въ па
дането ва германската марка,
6G0 милиона долара, защото ма
са американски сп-Ьгъ се зани
маваше съ спекулация съ гер
манска марки, като ги закупваше прОвъ времето, iкогато
марката се нотираше отъ 1—б
цента. Днечъ нейната цОна е
/една милионна часть отъ цента.
Загубите на банките ель с&що
така големи, но банките ва
благовремение можаха да иатикатъ отъ касите си тия книж
ни пари„Колко еж. другите държави,
които изгубиха въ падането на
марките, мжлио е да се изброятъ
и още по млечно е загубите имъ
да се пресметната. Предполага се, че Швейцария е изгубяла 500 мил. шв. Франка, Холан
дия — ЗОО—400 мил. Фиоринта,
а толкова се предполага да с#.
вагубигЬ и на, севернитф държави; Дания, Норвегия, Шве-,
ция. Доста големи суми ивгуби
Австрия, Чехославия, а отъ дру
гите държави йема ни една,
която да не е изгубила и да не
е претърпела, една по малца
или по-голема щета.
,Балакнските държави Ромж,;
ния, България, Сърбия ся. сжщо
много засегнати прОзъ времето,
когато германската марка поч
на да се котира съ стойность
по-долна отъ бО°/о — когато за
100 марки се плащате 30—40
лева.
„Изо/вло взето, пресмета се,
че Германия е ваграбила отъ
цОлъ свОтъ и е ощетила дър
жавите съ повече отц 10, милиярда швейцарски Франка, И.
само съ своята систематична по
литика, Германия е просто за
платила няколко ратн отъ дъл-.
гове съ парите на цОлъ свОтъ".
Не направдно германски бан
кови агенти и Финансисти беха
плъвнали по цОлъ светъ да закуаватъ чужда валута. И не нанаправдно 16 германски печат
ници, месеци, подъ редъ, печатиха съ мнлиярдп банкноти. Гер
манците беха уверени, че отъ
това ще губятъ пакъ, ония, кои-,
то хитруватъ и се налагать.

и бевъ това шнемогзать, обре
менени подъ тежкия товаръ на
данъците и които, нема да
бжде преувеличено, ако се ка
же, едвамъ на края на годината
овързватъ двата края ва да повнаятъ положението си. '
Това право ва търгуване на
Бълг, Земл. Банка съ синъ камъкъ, съ удобрёнието на пра
вителството, съмнително е дали
е принесло никаква особенна
пол ва и дали може да се отбе
лежи никаква облага или пре
имущество ва консуматора, кой
то винаги би намОрилъ да куии
иа но-еФгина цОна отъ търго
веца, 'Ако е имало облага ва
консуматора, тогава нека съ
всички въаможни средства бан
ката да следва внасянето му и
търгуването съ?него. Добре би
било", обаче, правителството, или
респективните министри на вемледелието и^Финансиите да
наредятъ, въ интереса на бъл
гарския кансуматоръ, една ан
кета, въ която'1 да вливать и
търговци, търгувещи й конеуматори, консумиращи тоаи артикулъ и да авкетиратъ; ако
има и каква #\^*ила изгодата•:
именно аа консуматора отъ внисането и търгувйнете съ синъ
камъкъ отъ Бълг.'Земл. Банка
и дали консуматора е намиралъ
до-дрбра сметка да;- купува отъ
н<;я или отъ изнемогващия подъ
данъците търговецъ и дали не
би било време правителството
да отнеме това право на тър
гуване отъ банката.
През?» изтеклата 1923 година
Българ. Землед. Банка прода
ваше синъ камъкъ не по-долу
отъ 24"50 лв. килаграмъ, като
предварително ввимаше и капаро отъ купувача, когато на
свободния паваръ частния тър
говецъ продаде значителни ко
личества отъ лева 22 до лева
1550 кгр. или с ъ лева 2 5 0 до
9 на кгр. по-еФтияо. Где е то
гава преимуществото за консу
матора отъ тл&ви привилегия на
Б. 3 Ванна да търгува съ тови
артикулъ?
Като се има! 'предвидь, че
ТЖ8И привилегия е дадена съ
едничката ц-Ьль< да се снабдява
консуматора съ еФтинъ синъ ка
мъкъ. понеже ожщесгсуаа пре
дубеждението, че търговеца ре
ализира огромни печалби (а въ
сущность виждаме съвсОмъ об
ратното), анкетирането става
още по необходимо — да се
види квде и каква е истината.
Търговската опитность е вече
докарала, чё само въ свободната
търговия — дОто конкуренцията
е Факторъ— може да има еФтини
цени. А иие българските тър
говци водиме конкуренция, която
винаги води къмъ СФТИПИ цени.
По моята преценка вниса нето
на синъ камъкъ отъ Българ.
Земл. Банка въспира търговеца
да вниса по-големи количества
подъ. страха, че като банката
вниса големо количество, неще
" В. Хр. В.
може го продаде и не щ« може
да чака аа идущата година; ако,
обаче, немаше банката претен
цията да блде т ъ р г о в е ц ъ
Дадена е единъ видъ преви- на синъ камъкъ, то търговеца
легия на Българската 3<шлег ще внива по-големи количесгва
би бядалека Банка да внася и тър- и тогава конкуренцията
.
гува съ синъ камъкъ въ ущърбъ ла, по-голема, следователно, ц*на 6 * ™ ™ * търговци, които пата почивка,

Търговията п. т\

ЕЕМНЪ.

Врой^Зв^Вб!

Същевременно,': тоя- в»кбпг
ще има да равреши и мъчно
тиите, конто се срещагъ Ь%
постоянно спорните ва ияносъи
вносъ артикули: цимента, дър.
пените материали, равни живя
животни и пр., ивноса на коя
то и'Ьма йащо да се вабранява,
Проекта, обаче, йе се откло
няв?, в ъ общия еи^Духъ отъ:дв
со бавира па системата на т
подоиж ните специфични * аита
Разилебъ.
които се налагать по, тежината
на стоките. Адвалорната систе
ма е усвоена ва наноса еШо йа
зърнените храни; брашното, .тю»'
тюна и др. Очевидно, то%а и|.
Всичкосо внимание на дело ключение се прави, министра на
вия нашъ светъ, главно, на по- Финансите да е винаги съра*.;
литико-икономистите ни, на ми вървани р А ц е п р е д ъ трудно
н и с т р а на Финансите и на не стите, които се срещата въи».>
говите бливки и по-далечни съ носа на най-главните артвкули|
трудници, като се почне отъ отъ които вавией съдбата и ва
началниците и подначалниците лева, и на бюджета, и иа ико
на неговото министерство и се номическото положение на'стра«'
дойде до Върховния Стопански патя, и на целиятъ Нйшътър.
Съвета, до търговските камари говски балансь. Той неще «е
и до външните дейци на бор намира постоянно;иа работа да
сите, е съсредоточено в ъ , ив- севира министерския съветъ 0*
дирвапе всички въвможни прак промеиата на Мйтата/а^ще 'дей
тически улеснения и средства ва ствува по вакона и -->;вииАги
усилването на нашия ивносъ, справедливо, ако едипъ'ййёцШотъ който аависн подобрението ленъ ваконъ му прави улесне
на нашата валута и повдигане нията да разрешава едмъ всич«
то благоденствен аостьта на на ки въпроси.
родя.
Въ м и н а л и я
режимъ
борбите бвха: вс«-цЬло търгговиата, включително износна
та търговия, да се отнеме отъ
рлцпге на досегашните й по
П|'ОФ»"Сия. извършители -търгов
ци и да се съсредоточи въ ржце- •
т е на некакни си консорциуми,
вемледелчески синдикати и ко
операции и издаваха се вакони и
Най-реномираната
наредби, които имнха ва цель да
:
обевсърдчаватъ, търговците, да
;
;
убинатъ всека инициятива :,у
която зимно време не ват е х ъ и да възпрепятетвуватъ
мръзва и летно не ийсъхва,
все ко усилие Да се служи на д е 
понеже съдържа * Серией-'
лото на износа. Налагаха/се мита,
ти нъ вместо вода.
»
такси и берии ивносни тъй висо
;
I
Намира
се
въ:склпд*
приг-да
ки, че никой не намираше смет
ка да прави нзносъ и, обратно,
Дживри С-ие-Варна
правеха се отст&пки и приви-;
легии^ на такива доридйнес(д5»И4|
' • ' . V : / ; - - " ^ 0 B T « 'J6.87.?/. .
Физически персони, който нрма- \
ха никакви поня пш* отъ тая
търговия. Износната ни тър
говия ослабна, а въ едни мо
менти така се слеха обстоятел
- И
ствата, че т я до край пропадна,
Не може да има облага и полза
аа консуматора отъ конкурента
като Българ. Зеял. Банка предиидъ на крайно спекулативния
характеръ на артикула, който
изисква постоянно следене, било
ва начина за вземането на по
купки, било ва начина на по
купката, слщо и предвидь на
големите колебания въ курса
на чуждата валута,

Износа ни. .

" б о я %а' ;:0бу1ца| ;

Стопански,

Пром-Ьнчта на режима, по не
обходимость, наложи нуждата
отъ една промена и въ тяя об
ласть — да се дпде окуражаване
и тласъкъ на износа. Прави
телството на проФесоръ Цан
кова намери, че първата и найглавна пречка на износа иде
отъ Фиска. Ивносните лита бёха извънредно високи. При слу
чаите, когато българската ва
лута печелеше по-висока цена,
те, митата, въ равмерите, въ
които се събираха, ставаха про
сто непоносими. Въ тая т«>жка
мльчнотия, държавата требваше
да прави жертви да спасява отъ
безизходность ивносната търго
вия. Тия жертви, обаче, държа
вата, к о я т о има да посре
ща много още с в о и бюд
жетни
предопределения
и
вадължения, не можеха и не
могптъ да ставата безконечно.
И, именно, защото е недопу
стимо едно безконечно жертвуване отъ бюджетните ресурси
ва да се подкрепва ивносната
иницпятива на частните ивносители, и, ващото износа би
требввло еднъжъ за винаги да
се урегулира по начинъ и ча
стната инициатива да 6ж.де иа-

Каглбияпното опери
ране на Б. Н. Банка.

Въ „Държавенъ вестникъ*',
брой 203, t мина нетбЪлШШ
наредбата на Б. Н. Банка, paf*
гласена въ видъ на ОкрАЖНО
ва новите И8мЬнения'въ отда
ла й аа камбиал ни операции,
които ся. предписани бднбвр^
менно и за клонове** и агёй*
турите й, които ще има й» А*1
ватъ съд-ййствието си ЧУЬ -отоу
ща нето кредитъ и обслужването
стопанските нужди на cfрана
та, а още повече съ- мййьршваването на камбиялната-служва
ва да дадътъ единъ по креиШ*
животь на търговията;и,инду«
стрията.
Отъ тая наредба даваме дол*
ните нейни най-ОАществеННЯ
части, които съставляват* о #
бениите случаи, въ конто ней'
ното изпълнение ще.» .им*'*•'/$•:
подпомогне, ивноса:
1) Откупуване на трати, пла
тими въ странгтво, съ ср01СВЯв
по-дълъгъ отъ 3 месеца, йвда*
дени въ първостепенна чуЩ*
валута отъ ексиортьорй; напрЖ
во или пооредствомЬ : банки?
подпомагащи експорта;
сърдчеиа, но и ФИСКЪТЪ да не
2) Откупуване на теглител*
се ощетяаа, приготвенъ е зако
ници
въ първостепенна чужда*
нопроекта за нова износна та
рифа, който ще се внесе въ На валута, придружен» <$ д о # '
ыенти;
родното Събрание.
3} Откупуване чекове а» ВйЖ*
Искать да каясатъ, че ваконо- Дане, платими 16—20 дни ПО*
проекта за блдащата износна късно, в ъ зависимость отъ при*
тарифа има за главна цель да стигането на изнесената бтова*
насърдчи износа и д а обезпечи и местоплвщането;
ва Фиска известии доходи по
4) Откупуване на вр*м»кнй
адволорната система на облагачекове
(,n bl.ne), заменявай*
не съ мито. Знае се, че тая си
стема слага тежестьта на ми- с.1едъ извършвано натоварване*
тото върху стойността на ив- то съ редовни документи теге;
иосимиа а р т и к у л и митата се лителници или чекове; и
5) Откупуване на камбий if
изм-внятъ и нагаждатъ сповель
промених* а а цените ^ т ь р ! откритъ кредитъ отъ страыей*
«шщето и по условията,, m L кореспонденть на банката^ «»**
които се
аавереиието ое получи* ст№
»»в*ршва WHOOL
пристигането и» «токата.

щт Ш щ
*в
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шташш
"**Вс'6чвЙ УбрШброени "случаи ! ври е достигнала до единъ ми*Й|л"ятъ' и даватъ въвможность" лиярдъ лей. Въ м*сецъ октомв а екснортьорите да си' Ьейгуври е ивиесена цлреница 6600
- ЩШЩЗ.
ряватъ курса, като ро тови на- вагона и 78<Ю вагона ечмикъ.
чинъ ивноеътъ се навършва при Ьл-Ьдъ редуцирането на ианоеЯйцата
ир-гол'Ьма И8в%стность и сигу р- нит-Ь такси, ивноеа ва добитъкъ
Чуждестранните тържища еж
*яоеть. Въ вависимость отъ до- е пораснадъ, вчщото евмъ въ
^•врието, което васлужпва тег- септември еж ивнесени 80 Огла купувачи, главно, на стока съвлительтъ или ивдательтъ на ви, а въ октоври 10,500 глави. сёмъ пр-вена, обаче старата спе
гарантирани съ трайностьта си,
кулативна стока почти не се
чека/!равностоЙностьта на тегРОЙЖНССИЯ
бЮДЖВТЪ,
с
п
о
р
е
д
ъ
продава. Въ Швейцария про"лйтелницата или чека може да
СЪ ЦЪНИУМЪРЕНИ
бждо напълно или до ивв-Ьстна обнародваиигЬ изчисления ва- дажната ц-Ьна е 245—255 шв.
вършиа
съ
суФицитъ.Той
покавфранка, Франко Буксъ, ва кастепень неплатена, като другата
на едро продава фирмата
•ЭД|'с*ь"св"блокйра до получаване ва активъ 1'3 милиярда лей. Февъ. Нярижъ ва нова продук
Д
ъ
р
ж
а
в
н
и
т
е
п
р
и
х
о
д
и
ция плаща 680—720 фр. Франка
("Ййв'Ьстив * «а инкасирането на
JBI>. ЗБ^.
«fеглителнйцата, ййдадена пър - ель достигнали до 23 9, а раз- Ю00 бройки. Лондонъ сжщо
търси нр'Ьена стока съ добри
Централа София.
воначално или отпосле сл-Ьдъ ходит* 2^6 милиарда лей. Гор
експедирането на стоката. 8а ницата отъ 1 3 ми л и я р а ще ц-Ьни.
Клонове Р$с?» Варна. s = =
Пристиганията въ Лондонъ
^рй'ейигв отъ"'банката, суми се се употръби ва непр-вднидени
ц-вли, както и ва повишение ва- еж нормални, въ Париж* — сла
%даща 9 н а е т о лихва до полу
платигЬ на чиновниците,
би, а въ Швейцария — по-сла
чаване ,.надлежното доверенно
би. Швейцария!сега харчи най"6"тъ съответния страненъ ко*
вагона, ечмикъ 2 вагона, овесъ
много консервирана стока, коя
-, Полшарёспондентъ. ,
,
1 вагонъ, ржжь 1 вягонъ и
то
е
внячително
по
еФгина
отъ
ОАр'ВД'Ьйятъ се следните нор.
Пристигнаха
въ
пристанището:
тиквено
семе 5 вагона. Превъ
преспата,
v
Вт» Лсдзъ сега работать 246
"аш *Ъа * камбиялиа компетентПарахода п Владимиръ и П'>дъ це.чата седмица цените се дър
Въ
Ромжния
|износа
продъл
фабрики
запълнени
проивводега,
'йооть^на* агентурит-Ь до 50,000
юго^ла^янсковнамр. Товари хра жаха почти бевъ изменение
дя., "на И1 степенните' клонове 129 памучни, 1 ленено плат жава да е ватворенъ, а сжщо и ни 1500 тона ва Марсилия.
по-твърдо. Продажби се и е вър
отъ
Франция
Чивноса
е
забраинена,
4
Фабрики
ва
юга,
14
ко
— 500,000 лв., на II степ. кло
шиха на 125 вагона и 9 тона
Парчхода
„Дебреценъ",
подъ
нове — 1,000,000 лв., на I степ. принени ва производств и 67 ба« ненъ. Огъ Росия има приети- унгарско внаме. П^е натовари съ средни цени: вимниця 495 J5
гапия,
изключително,
въ
Лон
гралници
(бояджийници)
и
ап•клонове— 5,000,000 лв., на со
лв. 100 кгр., бобъ 82861 лв.
въраени храни ва Анверсъ.
фийския клонъ — 6,000,000 лв., ретурпи. Осв-Ьнъ тона, въ Лодвъ донекия наааръ.!
100 кгр., ФИЙ 442 50 лв. 100
Парахода
„Жакъ
Фресине",
има
още
няколко
Фабрики,
кои
По причина на слабата про :
'"катодо т^ви рввм-ври съответ
кгр.,.
кукуруаъ 360 лв. 100 кгр.,
рввстовари
стоки
отъ
Марсилия.
ните клонове или агентура то работятъ на ишлеме, вя щото дукция, нашия,И8носъ е много
ечмикъ
412-60 лв. 100 кгр.
Пя
ри
хода
„Алфа'',
ще
натова
елт-.дъ
войната
ие
е
л
могли
още
.'Слабъ.
" ••• ' ' ^
могагь да <откупуватъ камбио
Ржжь
не
се продаде. Останали
ри
храви.
Дневно оть'едно лице или банка. да бждатъ добр-Ь възстановени,
Парахода „Dromere" равсто- т е 254 вагона се складираха, а
йзносъ
на
вълната
отъ
Ровщ-Наредбата се поср-Ьща с ъ
МвТ> ли.
некой се продадъха вънъ отъ
вари стоки.
^дййррнйе И очаква се тя да НИЯ. РОМАНСКИЯ министръ на
борсата. По твърдото държане
Парахода
„Албания",
равстотърговията надгЬрявя, отгова
ЛОНДОНЪ.*
йкяже благбтвбрнй влияние върна цените Ье наложено отъ
вари стоки.
ряйки на желанията на вастжпКчлвя, нъ ня^алгто на мина
Щ 'стошОвския "жйвотъ на стра- ницитЬ на вемлед*Ьлческит'Ь ин
товаренето на параходи ва страиПарахода
„Наксосъ",
равсто•йата, 1но ^ёсто пжти у иаеъ тереси, да удобри ивноса на лата седмица спядня, но отново вари стоки и натовари храни ство и отъ задържането на
Добрите яЧелйнйя и полеанит-Ь вь.ша отъ Ромжния Ианоса се повиши. Другите меТяии се ва Марсилия.
курсовете на една височина,
н1|>вдбй,чотъ лоши органи йа- ще е свободеиъ съ плащане ив- държатъ на отарите цени.
Пнрнхода „ П а л а ц к и " отъ която позволи да се вадържатъ
<пъ*ЛйМв8нй, не даватъ очаквани- носно мито.
ИЮЙОРКЪ.^
Лойдъ Триестино, равстовари цените. За пръвъ пжть Бъл
чгЬ1ревултати;
гарското Параходнр д-во пр-}зъ
стоки.
Суровото
железо
22
50,
меть
1
ивтеклата седмица натовари и
* f 8»'всеки' случай, ние констаелектролитна 13 А, олово 750,
Парахода „Патрисъ", равстоАлбания.
ивнрати ва Марсилия съ върне
•тЪряйв, че върховната управа
вари
стоки
и
натовари
храни
цинкъ
6
5
,
сгаръ
кални
47'2б,
ни храни параходите си „Вар
^ ' " Б , Н. Банка г й8вършва свое1
за Марсилия.
,
Албания до сега нямаше свои белъ 5'50, сребро бо /*»
на" и .Царь Фердинандъ". На
4№&яо*Дъ\«к
Очакватъ се:
собственни парични в на кове, а
товарвания станаха и на други
Парах. ,,Андроеъ" отъ Мар параходи ва Цариградъ, Марси
като платежни ср-вдетва цйркуДивечки к о ж и .
силия на 9 януари да равстова- лия и Анверсъ.
диратъ пари отъ разни «вро. .,
ЛайПЦИГЪ Състоянието на тър рп стокч оть Марсилияиейски държави. Напоследъиъ
;•'';; Съ н о в и я ваконопроектъ, тя замисли да уреди т< я нъ- жището се доста много попра
Парахода ..Сересъ" на 4 й
Ивобщо превъ ивтеклата сед
*Щ%ФЬ ТКОЙто"щё се прокаръТъ нросъ ва това осно а една бан ви. Изобщо, 8яб±л4;8ва се едно януари ще пристигне отъ Ам- мица, въпреки всичката > преднтткои йигвнения и поправки ка, която добива ппавото да но големо оживление, въ тър сте[|датъ съ • 100 тона равни пааливость на купувачите (кои
В* вако^Йа 1а Народната Бннйа ЙвдчдЬ албански книжни пари, говията. Д'Карванията еж го • стоки.. • •
- . .-...
' |
то повече со грижеха ва отправ
. щ*в )& прокаратъ три* мнопг КЯНИЧЯИА й е. .5 мил4.1онал.Фран—•- леми, киличеяхш столично очак-- -Нпрах. ; „Юлиесъ" къмъ 16"-й ката на закупените си CYOKHJ a
вШ1>и и съневмъ навр-Ьменни" •Ка.'5' II и едно съ албанските ка ва се, въ иачалЬто на януари, до Л й януярий отъ : Амстер- помалко да купуватъ), борсата
най-добрия севон|ь. Последната дамъ съ 150 тона равни стоки. прояви особенна дейность/ по
;|йрЙнЦИИИ :,;'С .'•''•,: . А
\ • питали, при основаването Й, с л
'L-»)•' автономйЬстьта на банката; ввели участие и шведски, *ран- аукция прояви Дтиърде жива
Парахода „Патрисъ'^, къмъ силата на оживеностьта си над
Щ реорганизацията въ нейната 'цувеки и холандски Финансови ваинтересоианость. Сделките съ 1 7 - 1 8 януари ще пристигне минаваща по първите 1—2
§Щрвва/'йо*«Духътъ" на времето; консорциуми. На тая нова бвнка странство се много улеснихасъ отъ Марсилия съ равни стоки, седмици, когато курсовата крива
в) служебната децентрализация е дадено монополното ирачо ва новите наредби! ва девивнита
бе внесла обезкуражаване и да
Ш усилена експидитивность и банкнотната емисия. Стабилно- търговия Оть ввдкигв няй го
же обща уплаха между купува
чите.
•Щ широка 'компетентноеть на стьта на еми ги ранит!] банкноти лемо търсене има ва бЬди/е
1|ганит4 вът-Ьхнит-Ь Функции. ще се гарантира съ особенна лесици, а. отъ дотгите сортове
Въ течение н а седмицата
само първата стожа, която твър
Варна, 3 януари 1924 год.
':•:•'.•;Товаре".!ё^отдавнй желаелсьинаредби.
сделки станаха:
де
малко
се
предлага.
Обикноi
"'
Шср-Ьща се съ големо съчув
На 24 декември вимница 13
Пияцата продължава да е
Венни лесици има доста много,
ствие отъ обществото,
,
Египетъ.
вагона,
по 470 до 510 лв. 100
едчбо
д-Ьйна.
Тия
дни
пакъ
има
но много малкбю'къ добри ка
праздниченъ видъ — така е без кгр., бобъ 7'/а вагона, по 860
чества.
Цените
|на
тия
стоки
Положението на търговията
людно.
лв. 10J кгр., ФИЙ 1 вагонъ, по
.т
въ Егинетъ, отъ ивв-Ьтно вр-Ь- •спаднаха.
430 лв. 100 кгр, Пристигнали
Цени
на
стоките:
ме насамъ, почна отъ день на
Скуна се нотийа 5—^15 ши
еж всичко 114 вагона— i6. ва
КяФе
типъ
клгр.
лева
74
50
день да се ожив-Ьва и подобри- линга, самура до;'*2- англ. лири,
гона вимница, 74 вагона куку
до
76.
пя, Но въ твърдъ декъ темпъ. полски лесици, първа стока,
руаъ, 21 вагона бобъ и 3 ваго
Зяхарь
ситна
кгр.
лева
27
30.
Сърбия
Пр-Ьди ивв-Ьстно вр^Ьме страна германска порода^ 5—7 долара,
на ФИЙ.
•-,'..•••
Ч--ръ
пиперъ
кгр.
лв.
54.
Японш-С X. С. търговски
та се HaMMptme въ тежка кри странни 7—J5 Дола|>а, лесица
Положението: вимница по4-<й
кгр.
лева
185
—
190.
договорь
ва, к«ягр се орави и на нашия бела 1/2()—0*40. Долара, яанецъ
твърдо; бобъ 10 лв. повишение
Бевирово масло кгр л в. 45.
Не вйаемъ какви търговски континентъ. Кривята бъше np'b- първа стока 1^/2 — 2 долара,
ва 10.0 кгр., кукурувъ 30 вагона
Нишаджръ
кгр.
лева
32.
отношения има "кралство С. X. дйяиикзна отъ пряситеностьта ваешки диви 0*' 6'до ОЮдоляра.
останаха непродадени, поради
Маслини
екстра
килограма
0. съ Япония, но между тЬаи на пиацата съ стока, което ипредлагане нивки цени.
лена
36.
%Ш Държави е склйченъ и на м»шв ta последица пндянето на
Джамове
каса
лева
959—1050.
Сжщея день сл'Ьдъ обедъ по
16 ноемврий подписанъ дого ц^нитй. Сега тия елементи ивКалай айгл. кгр. лева 165.
следваха продая:бите на: 30
чеаватъ
и
пияцата
съ
стока,
воръ, споредъ който ва дн-вт-в
Лямарина 14 листа лв. 12 50, вагона кукуруаъ по 390 до 400
Държави се гарннтиратъ тър та, съ ивключение на няколко
ВарнаОризъ местенъ килогр. лева лв. 100 кгр., 1 вагонъ бобъ по
говски привилегии, каквито Я- артикули, вя кайма своя редо19'50-20о0.
Параходната
А
г
е
н
ц
и
я
на
860 лв. ЛЮ кгр., 1 вагонъ ФИЙ
понйя е дяла по договорите си венъ ивгледъ Тия мялко арти „Л'|йдъТриестино" вг гр. Варна,
ие
43 i лв. 100 кгр., 1х/2 вагона
Й*а аай-облапоприятствуваните кули отъ равни клонове водятъ съобщава на г-да търговците,
МЛЪЧНИТ-В
ПРОДУКТИ.
овесъ
по 320 лв. 100 кгр.
|ърясави. Преговорите еж во проивхода си отъ Германия и че ьоради ватнарянето на Ду
3 януари 1924 г.
На 25 декември кукурувъ Ю
дени отъ отдавнашно' вр-вме въ еж. хвърляни въ пияцата, често нава, и до второ 'разпореждане,
вагона, по 390 лв. 100 кгр.,
Ц е ни:
Виена, по пълномощия отъ ре пжти, подъ костуемит-Ь ц-Ьни. начиная отъ понеделникъ 24 й
вимница 51/г вягона, по 497'50
а к т и в н и т е правителства, отъ Нужно 6iirae повече отъ година декемврий 1923 Г. и всеки по
8а 1 кгр. на едро на дребно до 515 лв. 100 кгр., бобъ Vs
твхнитв амбасадори въ австрий- врйме, дежато всички тия стоки неделникъ ще има пнраходъ, Балк. кашкавалъ л. 75 лв. 80
вагонъ, по 820 лв. 100 кгр.,
Йсата столица — японския и бждитъ консумирани и докато който ще заминава ва: БургаСЬ,
ечмикъ 1 вагонъ, по 430 дева
се
т-Ь
П|>одядътъ
по
ивв^стни
Полски
„
л.
70
„
65
^1бШ-хърватско словенский.
100 кгр, ФИЙ I1/» вагона, по
нормални ц^ни. Много гол-Ьма Ц<1риградъ, Пирей, Корфу, Самти- Сирене въ бъчви —
и 44
К)ианта,
Бриндизи,
Винвция
и
430 до 435 дв. 100 кгр. ц '
нужда има тая държава отъ пор
Маело центрофуж. А
Македония.
целанови и стъкларийски ивд-Ь- Триестъ.
крав, и бивол. л. 100
* 120
Положението: ва вимницата
Освеиъ горните, ще има всека Масло топено л. 100
W l y l l ; п р о й в ё д ё н * ; пр*йъ лия; но тия стоки отдавна се
„ 120'
и куку|)уза, бевъ изменение. :
ивтеклата 1923 година / в ъ Ма- много еФтяно доставя1Ъ отъ втора срядч, начиная отъ 26Й Отвора кншкаНа 26 декември кукурувъ .9
Йедония, въвлива еДва iia 450i)6 Германия. Пияцата е пр-Ьситена декемврий 1923 год. който ще
валджийска
;
а
вагона, по 39250 лв. 100 кгр.,
пристига отъ Александрийската
|гр. —.4 плуги по-мндко отъ и съ текстилни стоки.
1 ваюиъ бобъ, по 850 лв. 100
въ бъчва , л. 22
» 24
линия и.ще вамннава следую- Отвира въ мехъ д. 28
кгр., 1 вагонъ ФИЙ, по 460 лв.
1912 година, когато Co е ЩШ¥»
34
При отбйранёто на клиентитз щия день за: bypiacb Дардане*
100 кгр., llz вагонъ овесъ, по
..*** 1806.0 к г ^
' пр^впоржчва се голяма пр^здп^в- ли, Деде-Агачъ, Кавала, Солунъ,
320 лв. 100 кгр.
лйвость^ Пр-впоржчватъ се но
Боло,
Пирей,
Патрасъ,
Ерлндизи,
Положението: боба повише
Ромжния.
м'алко, но честни, клиенти, отъ Аннона', Венеция и Тркесть.
ние
30 л в. 100 кгр., кукурува
началото още да ие се дов-вряЙЬдвтътг на роилневкя износъ. ва
Приематъ се сжщо стоки ва
• бевъ изменение; ФИЙ повише
съ гол-в ми поржчки. И при
3 януарий 1924 год.
ние 25 лв. на 100 кгр.. Зимни
; Ofb-Букурещъ идьтъ св*де- йвбйрането вастжиници и пред другите Гръцки > и Егип. теки
Пристинищн,
кактб
и
вл
Север
ца 7 вагона не се иродвдъха.;
шш га, че наноса на веылед4|д. ставители преднйядивостьта не
Седмиченъ прЪгледъ.
на й Южна Америка, Пндия,
предлагаха се 10 — 15 лв. по-долу|ески проивведения отъ Ромл- бива да се ивЬставя.
Китай; Яш.вия и нр
иЖЩИЯ ДгНЬ, СЛедъ о б е д Ъ С в
Въ изтеклата седмици на бор
А я се е пЬвишилъ. Въ сеитеМ'
Т. Г.
За понодрибии сведения от сата пристигнаха й79 .вагона продадъха вимница 2 нагона, во
Щя е шнесенъ бобъ ва 3.0' минесете сё ло гореказани. Аген върнени храни, отъ които вим- 445 до 515 лв, 100 кпр. .,•,-,лийнаг» лей,* вг въ' октомври аа*
ция.
На 27 декември вимница 6V*
Мо милиона, а пъкъ стойностница 44 вагона, кукурувъ 247
та па Bowoca й» боба въ чиивагона, бобъ БВ вагона, *ий 19 вагона, по 4?0 до 516 лв, 100

Прочутите шведски голеши
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кгр., кукуруаъ 6l/ss вагона, по живевала т а к о в а бевсрамие! . ректоръ, и на члена на с&щата
896 лв. 100 кгр., бобъ 1 вагонъ, Обичай беше — и ние писахме кнмара Д. Радевъ, като членъ
по 850 до 860 ли. 100 кгр., *ий ва тоя обичай — търговците да нров-вритель.
VB вагонъ, по 440 лв. 100 кгр., даватъ доброволно малки пода
Решима въ Стоковата борса.
ечмикъ 1 вагонъ, по 116 лева ръци на пощенските и теле
100 кгр.
Никога Варненската стокова
графните равдавачп по случай
На 28 декември аииница 6 новата година; но отвратително борса, КАДЬТО се коицетрира
вагона, по 490 до 505 лв. 100 е било и съ отвръщение се е гле цветътъ иа търговското съсло
кгр., бобъ 3 вагона по 870 до дало на случаите, дето и чи вие и се равиграватъ ежеднев
890 лв, 100 кгр., ФИЙ 2 вагона, новниците, коронните чинов но съ десятки милиони капита
по 460 лв. 100 кгр., овесъ 1 ници отъ високото положение, ли, не помни да й се налагатъ
вагонъ, по 820 лв. 100 кгр., що аанимагь, отъ високите си бруталностите н а еленскатд
кукурувъ 13 вагона, по 395 лв. длъжности, да п р и б е г в а т ъ чорбаджийска диктатура и иа,
къмъ тия начини на придобив своего рода, бадженашкото свое
100 к^р.
Положението: вимница, беаъ ки. Не, това не е друго, освенъ волие.
иануда.
Петко — едина баджанакъ—
изменение; бобъ повишение 10 д е м о р а л и з и р а щ а
до 20 лв. на 100 кгр.; кукуруаъ За това отвратително е, пре съ бастона въ рлка и съ уста
4 вагона останаха непродадени. ступно е ! Отъ това, което на ва въ другата, а Сашо — втория
Същия .день, ыгЬдъ пладне, правиха тъзи година некой чи бадженакъ — съ маниера налокукурувъ 1 вагонъ, по 395 х лв. новници, съ царски укави ваем- въкъ своеволнпкъ, наложиха на
ващи големи (£луж6и при по въвмутеното болшинство на чле
100 кгр.
На 29 декември вимница 1 щата, телеграфа и телефоните, новете на целокупната корпо
вагонъ, по 500 лв. 100 кгр., ку се отвратиха и техните колеги, рация да възприеме едИиъ своекурувъ 11 вагона, по 890 до стари служащи, познаващи мо обравеиъ редъ въ избора ва
392*50 лв. 100 к г р , бобъ 8>/в рала чиновнически и скрупули членове на управителния съвагона, по 850 до 870 лева т е и почтенностьта въ служ ветъ, редъ който и въ нажбата превъ време, когато по просташките,, и ' най-невежест100 кгр.
Положението: вимница и бобъ койните Т. Коларовъ и А. Ан- венните органивации' и събрабевъ изменение; кукурувъ чо геловъ управляваха станцията. иия не можеfда се търпи. За
Т е ни казаха, че не СА давали честьта иа житарската търгов
елабо.
Седмицата приключи борсова никога съгласието си да се. ска корпорация, ние се отката дёйность съ тенденция ожив върши та кача безсрамна просия вахме да оп^шемъ това, що
лението да се васили и ц&нитЪ и че не могатъ да ввиматъ стана при тоя изборъ и, още
да се вадържатъ при твърде делъ отъ пари, въ които ивну- повече, ва начина, по който се
невиачителни колебания. Общо дата е очебиящия и основенъ еле- натрапи председателя на самия
то впечатление е, че малките ментъ: дето търговците с е управителенъ»съветъ. Но длъж
промени на ц-внитъ- въ тая намиратъ въ невъвможность да ни сме да констатираме, че въ
седмица се диктуваха повече откаасатъ тъй нахално просе борсата, благодарение на баджевако-чорбаджййскиа режимъ на
отъ нуждите ва дотъкм'Ьване ната лента.
бруталностьтасе
вабелевва
на количествата отъ товарачи
Симтоматичното е,.че теви,
те, а не толкова отъ курсове които нвй-много крещятъ про- единъ кипежъ, който, въ едно
те; но и куреовегЬ до ивьъ-стив тивъ кожодерите, дебнатъ слу последюще общо събрание на
степень окаваха своето влияние. чаи да дерътъ кожодерски кожи! корпорацията,! се иврави въфор- •<
менъ скандалъ, въ който пред
На 29 декември слЪдъ обЪдъ,
Voilal voila!.. Г-нъ Казасовъ,
2 вагона кукуруаъ, по 890 лв. това СА ваши чиновници, които седателя бе шумно бламиранъ,
а цри все туй. натрапническата
100 кгр.
вие бащински закриляте I.
му
природа не му повволи да
На 31 декември кукурувъ 7
Нашето наше и чуждото наше. се обиди и; оттегли, РЬ Ш И д И СА
вагона, по 390 лв. 100 кгр.,
бобъ 2 вагона, по 880 лв. 100 Думата е ва Търговския клубъ. бадженаците й въ борсата да
кгр., виминица 1 вагонъ, по 616 Дойде до положението да се станатъ диктатори и борсата да
управлява отъ Д. Радевъ. . . • проФаниратъфсъ невежество
лв; 100 кгр.
Положението:' всички арти Въ неговите дни почна да ста то на еленското чорбаджийство.
ва въпросъ: да продължава ли
кули бевъ ивменение.
. Пр-Ьзъ седмицата, освенъ па да сАществува клуба и съ па
раходите на Българ. Параходно риците, които е спестилъ, какво
Д-во ,Варна" и .Царь Ф,«рди- да се направи? По устава му и
навдъ*, натовариха в ъ р н е н и . по (науката на правото, имоти
На пцшоЫавнмтЪ си чи
храни и s/s „Патрисъ" ва Мар т е на , клуба и парите му СА
силия и други още няколко общественни, не частни и треб татели чеотЙ1*ииъ праздкицитЬ
чужди параходи, s/s „Наксосъ" ва да минатъ като имотъ и на светото Рождество Хоистово.
вече отъ 27 декември товари; право на обществото, като се На говЪящитЪ желаемъ добро отнаредъ е да товари и югосла- предадътъ на общината ва об- гоБ-Ьвано и весело прЪкарваие.
вянския параходъ „Владимиръ". равуване ФОНДЪ културенъ, проПоследните, както и „Ж. Фре- светенъ, общественно полевенъ. ,' Понеже фирмата Абраиъ И.
сине" товарятъ ва Марсилия й Но въ диите на Д. Радевъ Ашеръ е получила удевлетвореражда се идеята": клуба да се ние отъ Ангелъ Захариевъ &
Анверсъ.
преобърне въ акционерно д-отво Братя Доневи от> гр. Бела по
*
п
слЪдъ това да се ликвидира. доставката на 1 вагонъ бобъ,
Като продължение отъ про
По
тоя начинъ правата на об- управителния f съветъ на Вар
дажбите на пристигналите на
•
ществото
ще минатъ у акцио ненската стокова борса отмени
80 и 31 декември м, г. и на 1
решението си и распореди да
и 2 януари т. г. 116 вагона, нерите и т е ще си под-Ьлятъ
се ва личи последната Фирма отъ
притежанията
на
клуба.
продадъха се на:
черната дъска, като възстанови
Кой
внае
по
каква
случай
• На 2 януари бобъ V-lt ва
правото й да търгува съ всички
ность
К.
Геновъ
не
е
членъ
на
гона, по 850 до 880 лв. 100
членовена борсовата корпорация.
кгр., кукурувъ 281/а вагона и клуба; но бадженаците Петко
6 тона, по 360 до 405 лв. 100 и Сандю СА членове. Дали про
Колети ДО 10 кгр., изпращани
кгр., рАжь 1 вагонъ, по 370 лв. видението не е решило и отъ до български студенти въ Гер100 кгр., вимница 8 вагона, по клуба да имъ се падне по н е . мг ния, и то по единъ месечно,
коя и друга парица I Това, ако се повволяватъ да се изпращатъ
480 до 527-50 лв. 100 кгр.
Положението: вимницата по е въвможно, би било много бевъ износно мито и всекакви
такси и берии. Разрешението
вишение 10 лева на 100 кгр.; полевно.
ва кукурува повишение 10 — 15
«Черно Море". Не Физическото важи до 1 юли т. г. Изпраща
лева на 100 кгр.
Черно Море, а юридическото нето ще става по специяленъ
— Търговското-Индустриялното .вагонъ, който' ежемесечно по
Акционерно Д-во „Черно Море". еднъжъ ще се отпуща отъ Ди
Това Черно Море е вечъ между рекцията на желеаниците и ще
осопшитё — акциите му едва отива директно за Германоя.
„Аманъ отъ вЪстиици! Аманъ преди година — две, продавай
Търгь на морска соли 150,000
се по ва стотици лева, на
отъ разгулна благотворителност ь! ки
кгр. ще се проивведе на 21 яну
27 декември м. г. се намалиха
Статия съ тови надсловъ б-Ьхще
ари т. г. въ гр. Анхияло при
по на 20 лева и съ всичкия си
митницата.
напечатали въ вестника си ми активъ и "пасивъ се сл е съ управлението н а
Първоначалната оценка е 95
налата година.
„Меркантилъ", дружеството нп
лв. ва 100 кгр. Залога ва уча
„Аманъ и отъ ианудителна опаката страна па медала.
стие въ търга в 10%.
просия!* би требвало да приЕдинъ отъ най-големите ак
бавимъ още!
Нова фирма „Е. & Ж. Такела"
Мало и големо, куцо и слепо ционери на „Черно Море" ни
— всичко, що е чиновническо срещна и, съ плачъ на очите е основана въ гр. Бургавъ, коя
и служащско отъ телеграфа, си, кава ни: „Евими иктАларъ* то е продължение на бившата
пощата, телефона, митницата, (домътъ ми събориха). Не мо Фарма Ат. Такела & С-ве въ
скелята, карантината, влагали жехме да му отговоримъ друго САЩИЯ градъ. Предмстъ на тър
говията й е параходни предста
щето, банките и пр. и пр., сгло нищо, освенъ това, което ние
вителства, осигуровка и експе
било по единъ списъкъ отъ аннемъ отъ преди 40 години: диция.
„Ялънъвъ
сенинъ
евини
му?
имената на търговците, друже
ствата и др. или въор&жило се Я гитъ Дели орманда, соръ качъ
По 6Va процентния заем» > ми
съ по три-четеристотииъ кар- тюркюнъ евлерини иктжларъ"! нистра на Финансите е приготтички ва новогодишни повдрави (Само твоята клща ли? Я иди вилъ ваконодателно предложе
я честитки, плъвняло отъ ду- въ ДелиОрмана и попитай на ние отъ следните три члена:
генъ на дугенъ, отъ кантора колко турци КАЩИте събориха!). притежателите н а временни
на кантора, отъ дружество на
Не е вле да се внае, че това квитанции отъ първата серия
дружество, да честити новата дружество беше поверено на на 6 и пол. на сто, народенъ
година ц да събира подаръци: грижите на председателя на ваемъ отъ 1924 г. СА длъжни
иодаватъ списъците или връч- Варнен, Търговска Камара К. да ги представятъ въ Дирекц.
ватъ картичките и искатъ па Геновъ, като председатель на на държ. дългове, ва обмена съ
ри! Никога Варц» не е n p i - управителния му съвёт* и ди- окончателни облигации, най-

ВройШб Щ

късно до 30 юни 1924 г. Под» Варна се отменяватъ. А ц »
писчиците, които >А се ЛИШИ *. »"Ьма ВАглища? Кой е : В й а о 1 ;
ЛИ отъ квитанциите, поради никъЛ
открадване, ивгубване, унищо-?
Починала е н а к йз деке4 В #
жение и пр., могатъ да полувъ
71-годишната си въврадУ
чатъ облигациите, ако преди
г
жа
Екатерина Майоръравмйи;
г
изтичането на посочения въ чл.
^-Николова,
съпруга н а « n o k 2
1 срокъ направятъ постАпкива
ния
патриот*
Капитанъ Р«й,й
обевсилването имъ чреаъ пуб
итАща на пловдивския 6пнт2
ликация въ „Държ. вестникъ"
г. Богданъ х. Калчевъ. Искр£
и уведомятъ ватова Дирекция ыите наши съболевиованиавъ»!
та на държавните дългове.
дълбоко опечалените.<
Временните квитанции отъ
народния ваемъ, обмяната на
«X. Давидович^ ак^овд
които не се поиска отъ Дирек д-ство въ Русе, е обявено С
цията на държавните дългове Русенския окр, с*дь въ аеоь.
до 30 юни 1924 год., се про- стоятелность. •
срочватъ и ваписанит-Ь по т е х ъ
Царсния Увааъ, ; съ който1й
облигации се продаватъ на бор
сата въ полза на държавното риврешава на Б. Н. Банка Д
ав,.нсира 150 милиона лет н»
съкровище.
<
кредигнит* кооперации под»
Списание на Бълг. Иконом. Д-во. гаранцията на Б. 8. Банка,\
Ивлеве отъ печать кн. 4, б отъ публикуванъ въ „ДържаваЙ,
22 му год. Съдържа: Ил. Яну- Вестникъ" брой отъ 25 декел
ловъ — Висшъ стопански съ 1923 г. Сумата Ще послужи и'
в е т ъ . Н. Михаиловъ — С К А - кредитиране ивноса на върввни
пиятъ животъ, чиновническите храни.
заплати и надниците. Дим. К.
XfltffapMTt ЯДристИг-нав*рно
Кръстевъ — З н а ч е н и е т о н а
Френско-Белгийската акция въ подтикнати отъ некАде-свив.
Руръ отъ световно стопанско ватъ коигресъ въ СОФИЯ. Щ в
гледище. Д ръ Ив. Сакжаовъ — обсАждатъ въпроки отъ Q .
Средновековното монастлреко ластьта на прехраната.
стопанство въ България. Д р ъ
Износното шито отъ 'върнеьи.
Т. Обрешковъ —Населението
на администритивните ни гра т е храни, което, се отново въ
дове , отъ освобождението до вежда, ще почне да се събирв
1920 год. Стопански прегледъ: отъ 1 идни Февруари т.;Г< Ба.
вата на оценката на върнвяит*
ВАтр-Ъшенъ и Външенъ.
храни при събирането твоено;
Пр*воза Нвредовенъ. Присти то мито ще е : 4 лв, ва Д;..щ<;
ганията на вагони въ Варна, пшеница, 3 лв. за 1 кгр; ку«,
отъ седмица наясмъ осла б и аха. рувъ и 2-50 лв, ва- оетанвлит*
Причините СА: а) васпежана храни. САЩО отъ 1, февруари
цията на линиите; 6) вамедля- 1924 г, ще севвима одръзкквва
ванията въ равтоварвкнията на централа на девивите uo 4tVt
вагоните — н+»ыане, вначи,. ва отъ стрйностьта на ивнесенигЬ
гони; в) най-главното, липса на проивведения, които Фигурират*
въ списъка.
НАГЛИЩП по гарите. По немане вАглища, именно," вечъ не»
колко ПАТИ троновете о т ъ Печатница Д. Тодоровъ, Варав
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йзвжршЕи всекакви банкови сделки
Приема влогове и по спестовни книжки иа износни
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ФАБРИКА„СВ.ГЕОРГЙ"
Производство на вълнени платове отъ мЪстви
и европейски прежди.
Представителства вь по главните търговски
центрове въ царството.

търговец кдщ# 4111
иШсшаа и. Хркшоеъ & Синове
гара ТРЕМБЕШЪ.
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