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шения, дпратмрн • иротоколн по ISO дева; ре
гистрация иа ткрговеан я
• пдустрвядвв фирма 10 дв
ВСИЧКО но се отвас* до

BtcTHHHb за търговска и индустриална защита и информация.
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на най-износни цЪин
ПРЪДЛАГА:
ПЛАТНА български белени и неб^дени
'ОКСФОРД И и м А Т ЕРИ И всички видове
• № 332
щ ш а п фаорш Вт» варна- 8аТелеФонъ
тедегр.,,ТеКстядъ'

дпЩшр
Притежава въ модернигЬ си изби вевкакви качества: вина отъ яяй-старит-й реколти. Притежава десертни вина, мЪстна и кримска реколта 1908 год

По случай на праздницитЪ пусна въ продажба:

ВИНА. б4ли и червени натурални всякакви,
РДКИИ натурални най-финни, КОНЯЦИ винени
отлични качества, ЛИКЬОРИ п други финн^.напитки, прр^възходствуващи вська европейска напитка,
МАСТИКИ о т ъ всички най-добри качестйа.
Избите се заведватъ и уреждатъ отъ специалистъ винаръ еъ пълни научни
познания и съ дългогодишна практика въ кримскигЬ царски винни погреби.
Въ избитъ ни всЪки клиентъ ще намъри напитки по [жела
нието си и по вкуса си. Всичко натурално.

Въ Народното Събрание ще
баде ввеоенъ законопроекта,
оаглаоно който ще се пуснагь
въ обращение 200 милиона
стари банкноти отъ Мюнхен
екия типъ и 800 милиона та
кива отъ Лондонския типъ,
т. е. всичко 1 милиярдъ дева.
Намъ не е известна при
чината, по която тия банк
ноти що бадатъ пуснати въ
обращение и то само за ватр-Ьщната циркулация, обаче,
причинит* не могатъ да ба

вествяка се адреевра: до
„Тгргов.-Проиншдевва Яащита*, Bapia „Вевчав* 8.
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ние отъ приемането властьта
отъ настоящето правителство
до 29 февр. н. \, докато Б.
Н. Банка е нагечатала своя
послЪденъ огчеп,
Банкнотното сбращение на
датъ освенъ сл-ЬднигЬ:
.7
май 1923 г. э било: лева
1. Доом^няване на нами
3,948,253,375-2
> Сащето се
ращите се въ обращение ста
е
увеличило
до
!,9 февруарий
ри банкноти, за което печа
1924 год. като е достигнало
таните въ Америка нови бан
лева 4,508,725,'10-75 вначи
кноти неще стигнатъ;
2. Иэплащаие на отпусна съ лева 612,864, 125-50.
Оъ пуща вето въ обращетите на общинигЬ и част
ните предприятия ваеми и ние на 1 милия »дъ отъ ста
ритЪ банкноти, |В. Н. Б. ще
кредити, и
3. Даване кредптъ на дър може да распола а съ 5 мплиярда банкноти съ заковенъ
жавата ва нуждите й.
Нека разгледаме положение куроъг така, че тя ще може
то на банкнотното обраще ол*дъ като пусни 4-хъ мплп-

ярда, печатани въ Америка то това увеличение не е над
банкноти и часть или цЬлата лежно гарантирано съгласно
сума отъ тия стари банкноти, закона за издаване банкноти,
които сега ще добиятъ чрезъ ще упрЬкне управлението на
законопроекта _право ва вж- страната за увеличението бан
тръшна циркулация, да смени кнотното обращение въ тия
всички стари банкноти нами времена, колкото п оправда
ращи се въ употребление.
телна да баде неговата цель.
При порачката на банкно
Ако имаше нужда отъ про
ти въ Америка, Банката е дуктивни заеми и кредити, то
имала въ съображение нами сумите за техъ требваше да
ращето се количество банкно се набавятъ чрезъ ватрешвнъ
ти въ обращение, плюоъ едно ши външвнъ заемъ. Въ краувеличение до закръгляване енъ случай, чревъ наоилотвенъ
цифрата на банкнотите до 4 ватрешенъ заемъ, но въ ни
милиярда. Днеоъ обаче това кой олучай чрезъ нередовно
предвиждане е надминато. Бан увеличение на банкнотното
кнотното обращение е увели обращение.
чено, безъ да е даденъ отчетъ
Не вЬрвамо да е неизвест
отъ респективното место за но на респективния миниотръ
причините на увеличението, влиянието, което количеството
та да може то да бжде раз на банкнотното обращение убрано отъ всекиго.
казва върху отойноотьта на
Отъ приемането властьта отъ валутата ни и върху скъподнешното правителство, ние тпята па живота. Примери
омело можемъ да првемемъ, имаме не само въ Русия, Гер
че до днешния день банкнот мания и Полша. Нека спремъ,
ното обращение се е увели прочее, увеличението ва банк
чило съ повече отъ 1 миди нотното си обращение и поярдъ лева. За какви цели про диримъ по другъ начинъ сред
чее е дала Б. Н. Бапка тая ства за увеличение произво
сума? Това требваше реопек- дителните ни Способности. Ако
тщщяя-.министръ^даьнекрие а.~ лгвй^оуми :дейотвителао oavHy*
не внася смущение въ финан жни га това.'
совите и търговски среди;
Финансовия мзиистръ'"обачв
като съ мълчанието си под длъжи осветление на българ
хранва страха, че държавата ското общество за увеличение?
върви по отъпкания нать — то на банкнотното ни обра
заемва ва нуждите си чрезъ щение презъ време на своето
увеличение банкнотното обра управление.
щение, както това бе ирЬзъ
време ва войната и, което
докара нашия левъ до тона
плачевно състояние.
е въ камарата, по
Ние не предполагаме, че ч аВнесенъ
с т н а инициатива, ааконотоя заемъ, чрезъ увеличение проектъ ал облегчение на скжна банкнотното обращение е пото продоволствуване, отъ кой
отпшелъ ва чиото консуматив то предаваме долните по-важни
ни цели на държавата. Това иввадки:
Чл. 1. За облекчение на про
би било разрушанане стой- доволствието
на нуждающето се
ностьта на лева, която днеш население и ва намаление скжното правителство, чрезъ редъ потията, при общинските управ
мерки, иска да повдигне. На ления по решение на общин
шето предположение е, че тия ските съвети, се учредява про
бюро, състоящо се
суми са отпуснати п ще се доволствено
най много отъ три опитни лица,
отпуснатъ въ видъ на креди опрЪделени отъ общинския съ- •
ти на търговски и индустри вЪтъ (респективно тричленните
ални предприятия, както и на комисии).
Чл. 2. Службата на общин
равни общини ва благоустройските
продоволствени бюра е:
ствепни цели и на държавни
а) Да проучватъ на мъстна,
предприятия за подобрение почва въпросите относно бор
производството и инвентара бата съ ск&потията и спекулата;
имъ. Респективния миниотръ,
б) Да прилага наредбите на
обаче, требваше да даде изяв централната власть и решения
ление и осветли публиката та на общинските съвети (три
членни комисии) отнасящи се
върху това.
до облекчение продоволствието
Никой, който милее ва ус или до ограничение скапотията
пеха на родината ни неще и спекулата;
в) Да органиаира продовол
баде противъ иараоходването
ствието на нуждаещето се на
на суми, необходими ва съо- селение съ предмети отъ първа
раженпето й за по-голйма в по- необходимость, като хлебъ, аърмодерна продуктивность. Ни нени храни, варива, веденчукъ,
кой, който познава нуждите месо, риба, млечни произведе
на народното ни ступанство и ния, топливо, соль, гааь и пр.
Ва тави ц-Ьль те (бюрата)
търговия нище се противопо вливатъ
въ съглашение и дого
стави срещу даването необхо вори съ кооперации, частни
димия имъ кродитъ, 8а да се дружества или лица, които се
осигури напредъка имъ. Оба ванпмаватъ съ производство иди
на казаните предмети,
че вовкой, който разбира па търговия
като при нужда имъ авансиратъ
костния пачпиъ яи добпране и суми.
до суми чрезъ увеличение
Чл. 4. За общо руководство
банкнотното обращение, кога • и «а контролиране деацоотьта.

Лротибъ сН^потиягаа.

Търговеко-Прощшдена Защита
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ния и полеэни об1цественни це жертвуването гол-Ьми суми в»
ли и дела.*)
построяване училищно вданяе а
Въ Габрово пе аж, едни еДин- ва устрояване доходи, ва вечно
ственните благодетели Апри- поддържане на това училище,
ЗЕЗДЗЕЗЕО
ловъ, Палауаовъ и Василиядрт, носяще ва веченъ споменъ ите.
които с& облагодетелствували то на покойния му баща „Иванъ
Купуването и продаването еж двй различни способ
града си и еж допринесли ва не Семовъ", откри друга светла
ности, конто не. еж,-дарба за единъ и едщъ чов^къ; това
говата просвета и ва 'големото страница аа него въ аналите н&
и& двЪ различни изкуства, които еж насъвм-встими да ги
му културно развитие и изди благодетелнос1та. Яо Май-круц.
върши едно и сжщо лице. За това съвременната търго
гане. Твмъ има многобройни ното благодетелно дело, което
,имена, като тия и по-малки ма- г. Семовъ съ големъ Личенъ
вия има умгЬхъ само, когато си служи съ тия два' ин
каръ, но направили ва града си трудъ и съ големи парични
струмента: съ екегертъ-купув&чъ на стоката и съ експертъдобро, което съ привнателность жертви иска да оельщеотвн е;
дродавачъ на стоката. Експертъ-купувача е лицето, което
отъ всеки габровски гражда- домътъ :~-' „староттатщ*,
безпогрешно определя качеството на стоката и безпо
нинъ се споменава.
строежа на който, ваеднось
грешно прави оценката й. Експертъ-продавача е лицето,
Тови, който е наблюдавалъ всички эдания^ които ще давать
габровците и ги е ивучавалъ доходите за издържането му, оть
което вещо умее да представи стоката и да поддържа
може смело да твърди, че т е еж, 2—3 години насамъ се иввърщ.
дената й црёдъ клиента. Експертъ-купувача въ ролята
всички, безъ разлика, по-малко ва. Пожертвуваните до сега су.
си е,само единъ техникъ, а експертъ-продавача е и псиили повече, съ вродено чувство ми аа това велико благодетелно
хологь и ловъкъ маневристъ. Първия се взира въ мате
на благодетелността; но има не д-Ьдо еж. минали къмъ мидириала на стоката, а втория въ душата и настроението
кой, у които, това чувство е онъ—два. Само еа аркътъ;(ва.
на клиента. Първия, гледа, колкото може по-малко да
било и е много по-развито, мно ; дата) на доходното вдание *V до
го по-силно, за това въ тоя градъ миналата година, както ни отзха
плати, а втория —'колкото може повечко даму се плати.
виждаме д-Ьла като Априловата кавали сведущи хора, еж, иждиИ на двамата целта, обаче, е една:, процъвтяването на
гимнавия,
к а т о железарското вени повече отъ 700 хиляди Лева.
.. T«fO
;
предприятието и напредъка на търговията му.;
училище „Василия-. Зданията; машинариите и**пр.
До 4 0 на сто отъ металните техническо
., Никое търговско предприятие не може да иде крач работници въШолша е& безъ Дии и др., които ель ярко не не могатъ да се обходятъ съ
гово (на благодетелното чув uo-малко отъ 2—3 милиона"лева,
ка напредъ, ако двете способности: умението да. купува работа.
ство) отражение и дела, които Тия щедри поясертвувания Уа
и умението да продава, не действувате съвместно и еднакво.
навидаватъ, които оставятъ не- г. Семова съ хуманно-добротворПродължснъ е срока еа износа; изгладими спомени —които Ове- на, съ крайно благодетелна.цель
Добролюбъ
на млекото отъ Франция. *
ковечаватъ имената й правятъ даватъ правото на габровци?да
го наричатъ свой благодетель |г,
ги безсмъртни.
Одобрено е "вписаното на вино . . В ъ . б р о й 44 отъ 26/IV т. г. ако неговата скромность jHfrjSfti
на общинските продоволствени по-друго мнение ио тоя въпросъ,
'бюра, при Министерството на не относно нуждата отъ единъ презъ всички Ймитнишки' пунк-, на в. „Родолюбецъ" ч е т е м ъ з а ограничаваше, да причислйватъ
вжтр-ЬшнйтЪ работи се учре такъвъ ваконъ, а относно орга тове въ Швейцария. До сега се имената на двама благодетели делата му къмъ големите* додява щейтрално бюро по продо низацията за неговото прилагане. внисаше отъ къмъ Французска- въ Габрово и .габровско — ва бротворци, къмъ,великите адаволствието,:; състоящо се отъ Така както се предвижда орга- та и италияноката граници.
Иванъ Хр. Иовевъ отъ с. Бич-. • годетеЛи, т е би^^о ;При?1ий1к1И
единъ „председатель и д в а м а з щията — централизация, и у-; : -v;:.,,v.| 0 _-. • ,:.:.;
кийна и за Пенчо Ив. Семовъ къмъ т-Ьхъ.
членове, назначени отъ Мини правлеиие отъ СОФИЯ — нищо
Австрия се |е снабдила отъ отъ Габрово. Първия, Ив. Хр. Като. post ,scriptum;, длъжимь
стерския съв^тъ.*."
неще се направи. ,,Съ контро Швейцария съ 200 хиляди ки Иовевъ, е-завещалъ всичкия си ?да кджёмъ, ;чеСг. Пейчо- Ив^Се;!
Чл. б. Службата на централ льори и,/инспектори никога ни лограма •' сребро за да насече ' имотъ (движимъ и недвижимъ) мовъ е 1 ипдуетриялецъ и Тър
ното бюро по продоволствието що не се е вършило, а съ мест металични монети.
въ с. Бичкийна на стойность говецъ съ големи органив|йн1.
е : да проучва всички общи ме ни диктатори по:продоволстви
Очаква се наскоро въвеждане->( 100,000 лева на Фонда „Постррй- онви и; делови способности, и
роприятия,; които требва да се ето; но отъ личности добре под
ка ново училище" въ селото му. индустриялецъ й търговец*'съ
ввематъ за улеснение продаж брани еа диктаторската служба, то въ Англоа| задължителната Втория,, г. Пенчо Ив. Семовъ, редъкъ практически умъ.йв чо«
бата йа нуждаещото сё населе която да се базира на правдата и 8-часова работа.
спечелилъ отъ ' привнателнотй века на. смелата преДприемчИ' • Щ- о—
ние св предмети отъ иърва не справедливостъта, преди всичко.
нему д-ство „Майчина Грижа", вость; той е по душа благъ; по
Пр0ДуНЦИЯта| на маслиненото а и отъ целото габровско граж дела и,отношения въ обществообходимость както и м-Ъркитъ*,
въ
.
'
'
;
•
'
Върб.
дървено м а с д с |
Гърция тъзи данство името благодетель, е д о бдагороденъ, е образцово трукоитр требва да се ввематъ ва
година въвлича на , 14,261,163 тоя, който е овековечилъ това долюбивъ и неуморимъ-деец*.
ограничение склшотията и. спе
тона.
кулата.1". У ••;.-,,,.
си име\ съ много благоДетелни Съ трудолюбието си, и оъ ppwi
[..'.
; '*,'.'.
• '• ~ $ 0 - ~ - • ;
Общите м^рки, които това
.дела
и,^който, обаче,, продължа-^. г1 ни8ационните и . дфловитЬ Ш
у , Отъ ХвЛ8КНРф»рсъ явяватъ,,чё; н
6к>ро намира "необходими ва по
ва"'да'
простира' благодетёлната* способнрети;дорастнаи над|ра«' Въ срЬда, на 30 априлъ, въ пристанището* #амъ,; . ^ о т н о в о : си рж.ка къмъ всички ония, на; ; на.,'" (съ\при^обит6то ои|ма*6|Й'
стигане ц-влите на тоя ваконъ,
се;. пртвдетавятъ ва одобрение Англия, при Вимбледъ, се откри отворено. '
които лептата му става необхо ялно състояние)* мног6ма|да
:
най-големата изложба на все.- • •.;• •'. '
" "'•• - W - . .
отъ Министерския съвётъ. ,
дима и много полезна. В. „Ро габровскит-Ь индустриалци* --Ш
^НГЛЙЙСКИТЪ Моторни заводи, долюбецът съобщава за единъ векъ, на схватливостта, на <№§*•
Сжщото и в д а в а наредби и какви продукти. Всичките анг
у п й в а н и я ва организиране лийски колонии и домени (вла въ които работата върви безъ* скроменъ .даръ о т ъ 6000 лева ката й на нравдолюбието,? f0$
службата на обтцЧшскше про дения) ще бждатъ застлшени. .Прекъсване й дето ежедневно въ единъ. предмет.ъ ва разиграг всекога е вървелъ напредет|
доволствени' бюра, подпомага,й Всека отъ държавите е пред са сменятъ по «три групи отъ ване на лотария въ полза на пр-Ьварвалъ е, и надделявали!
контролира т&хната дойность. ставила най-интересните и най- работници, сд, работили съ го- д-ство „Майчина Грижа"; Но несрещите в ъ индустрия»» й
Чл. 6. Министерския съв-втъ хубавите си продукти. Особенно л е м ъ успех*. ,:Доследните из това не е нищо, в ъ сравнение търговията и съ успехъ j) fi*1
по докладъ на централното бю това е направено отъ Канада и вестия гласятъ, че. тия заводи съ направените благодеяния до ливалъ на честитъ ; край в ? й »
Австралия.
Кралъ
Георги
откри
изработватъ
260
автомобили и сега отъ г. Пенчо Ив. Семовъ ' малъ е. върхъ в ъ всеко-0«*
ро по продоволствието, може да
;
намали или премахва вносните изложбата съ речь, която се 1500 мотоциклета дневно.
;'
и въ сравнение съ благодеяни предприятията си. t ''••"'' vt:',|..;>v:.
~р—.
мита и акцией на предмети отъ трансметира (възпроизведе и
Р,тъ малъкъ търговецъ-ски*!*
ята, които проектира, да напра
Фирмата Хорйанъ & Ферпманъ ви на града, въ който е васеленъ лецъ пд Тутраканъ и тутра«1п*
първа необходимость, доставени предаде) по радиото. По специ
ва сметка' на общинските про алния телеФОненъ апаратъ, ско- въ Виена, поради ангажементи- и на който е сега гражданинъ. ските делиорманскйгоколнеии,
доволствени бюра, както и еа' пченъ съ далечни градове въ т е си при последното спадане
Не безиввестно е еа целото той се васели в ъ Габрово и Ш^:
намаление превовните такси по Англия и съ чузди страни, реч на Френския Франкъ, е спрела ' габровско гражданство, че отъ дигна се,съ у м ъ т ъ с и и ёъ»п$й1'
В. Д. Ж; еа подобни предмети, та бе чута почти на всекаде платките си съ деФИцитъ 12 неколко години насамъ, прЪвъ родните си дарования до ' е * *
на които се дава и предимство въ 5 минути. Чута бе и въ Же- мйлиярда короед
всека зима,?*) широката благоде- налото на гол-вмъ, индусГрШ!
при! предаването, натоварване пева отъ Обществото на на > •
— J o — г - •••
"
. •"
телна рлька на г. Пенчо Ив. Се лецъ й търговецъ.; >И благоде
то, превозването и разтоварва родите.
„Вашингтонския Диспачъ" отъ • мовъ облагодетелствува съ дреж- тел ната му рлка сега твори; блаь,
нето' ИМЪ. '"_' ' "
' ';.
—о—
Чикаго признава, че прокопава- , ки и парични помощи много д-Ь*.', годеяния; и му Печели почетта
0ТЪ Гибрелтаръ явяватъ, че нето на канала^^Рейнъ—Дунава 1 ца и сиротински домове съ впа- и привванйето на нръвъ 6л8^»
"Чл. 7. По решение на Мин.
съветъ, отъ държавните банки по причина на големите бури ще се Финансира отъ американ- , чителни пожертвувания и че въ детель.
•
. W. "
;
се Отпущатъ на общините, подъ' и нетърпимото лошо време въ ските банкери|"; •
Габрово не минава ни едно бла
-*:о—
•
гаранцията на държавата, нуж Испания всички вемледедчески
готворително дЬло, на което ка
*) Г-нъ Семовъ ир< самия ;да»*
Изложбата въ1 Вимбледъ (Анг то пръвъ пожертвуватель да не „старопиталище" строи'и неговото Цв1
ните' оборотни средства за про продукти хд, онищожени.
•
—
о
—
лия) е излязла! сполучлива мно е г. Семовъ. Но това, което по ходно . здание; електрмеска' тШлФл
доволствената имъ служба.
Новото социалистическо прави го повече отъ i всички очаква стави г . Семова въ първич-Ь. ,и • фабрично здаине за камгарно првядар*
"• Всички книяса по тави служ6а и договорите, които общин телство въ Дания е рЬгаило да ния. Всички Финансово-търгов- най първите даже , редове на ствр, доходите oTtsomo. че! СА Bantf"
държането на.сащия домт..
ските продоволствени б ю р а направи големи реформи в ъ «ко-икономически кръгове еж, габровските благодетели, е ососключватъ, се освобождаватъ държавата, а особенно аа да доволни. Ивложбата, к а з в а т ъ бенната благодетелна щедрота
отъ'гербовъ налогъ и други осуществи стабилизацията на английските вестници, е оть го- 1 къмъ габровското женско бла
лемо 8начение%а Англия, както?
датската корона.
такси и берии.
и за колониялната индустрия.' готворително д-ство „Майчина
—о—
Грижа", на което нееднократно
, III. Наказателни мЪрки.
Както е иавестно, сомовит?
Отъ ТОНИО съобщааатъ, че
г-жа и г-нъ Семови ся. жерт ската я«елез но- пж,тйа л и н и и
Чл. 8. Лица или сдружения, японското•> правителство е про
Г-ша Нино Бангь е ваела поета вували крупни парични суми и
беше временно построен! »а
които вакупватъ или вадържатъ учило въпроса еа бойкотъ на министръ на .просветата
в ъ н<>
което, съ техната пожертвува- и У я- д и т е на' предприятието',
въ складовете си предмети отъ американските стоки, като от- :
вого работническо правителство, телность, напоследъкъ, се снаб което построи • цецтралва*'* ли
първа необходимость, съ цпль да грворъ на решението на аме
монополизцратъ търговията съ риканския сенатъ, който забра «ъставено тил дни въ Дания. ди съ едно колосално собствен- ', ния Романъ— Плёвенъ«-Г<1рна—о—
но вдание — домътъ на „Майчи- Ореховица. Предприятието има
тгьйъ и да реализиратъ явнопри.- ни емиграцията на японци в ъ
Италианския
параходъ
„Аурани"
на Грижа". Щедротата, прояве ше изгоди да си пренася всич
комгьрни печалби, наказватъ се съ Америка. Бойкота е почнатъ,
е претърпелъ корабокрушение^ на нееднократно къмъ родното ките материялипо най-късъ и
строп тъмниченъ затворъ до 5
• — о —
••
Екипажа е спдсенъ.
си село Цвптковци и особпо по- най-бФтинъ пж,ть отъ Дунава Й
години и глоба до 200,000 лева.
Отъ Паришъ съобщаватъ, че
построи тави г линия бевъ да
Чл. 9. Търговецъ, който не на 20 май т. г.'. ще се свика
. *) Чувството на благод^телвость е държи сметка, цв n p i a * цела»
поставя на продаванипт отъ'нею конгресъ отъ представители на
най присъщото чувство на трудолюбивия
родолюбивия, патриота гражданин*, кой! та почти есень и повече от*
пргьдмнъти отъ първа необходи 20 държави, в ъ който ' щ е се
то знае че snaie, „р*ди Kmv> я'а Л половината пролёть тя кисне
мость етикети съ обозначение дискотира върху телефонните
щегтвото, за нацията СЙ, а ол*дь ТОва въ вода отъ шводнеинята и
продажната щъна{ се накавва конвенции.
аа себе си А въ родолюбивото и m »™ стоки се прогнивать, и хора се
любшюто Габрово, носяще с ъ гордость
съ ватворъ до 6 месеца и гло
—О
:
1
това име, ни яиждане най-.ного родо* давятъ, и бедствия страшни» бйби до 1,000 лв.
Споредъ извЪстия отъ Рииъ, Благодетельостта въ Габрово любци
и беиориемв ратници и натри; ватъ ва тия, които. ,п*туватъ
Следватъ и други по строги новия градъ на името на Му ж габровско е твърде много раз отя, които
« същевременно и 1 0 Л С лревъ тия времена по ежщата
вита.
Не
повяваме
още;едннъ
наказания" — до 8 години строгъ солини ще бжде съграденъ въ
другъ градъ и|еднп втора"6колтъмниченъ ватворъ и до 100,000 Сицилия около Ватлачироне.
•) Независимо отъ гол^мит* пожет-* линия, На предприятието ин
тереса бепш превъ доброто летocn
К0И1
М
ность,
като
йШ
въ
габровско,
лева глоба.
L%""kX'
""'
°
Р
Ж
но време да си доставя на мно*
да
иматъ
толвдвя
много.благо
Повече
ОТЪ
100,000
германци
Пожелаваме на вносителите
ciyiau набиването сем'Ьйеуадто на П
пъленъ успйх*. Но ние сме на туристи по случай правдниците детели еа, благородни начина х. Стапчсвъ, убитата съпруга на който' ГО' еФтини цени матарйяЛйт-Ь
и еднички тия интереси го eft«

зато

з в ъ ]вг>ознс

Къси съобщения.

еж посетили Италия. Симо въ
Римъ еж. посетили повече отъ
30,000 германци.
—о~Най-голЬиия сухъ „донъ", кой
то е построенъ отъ Фирмата
Армстронгъ Хвайтвортъ е стигналъ отъ Нговастлъ до Саутхамтонъ-докъ. Той е дълъгъ
960 Фута и е въ състояние да
приеме на поправка корабъ,.:
който е по-тежъкъ и отъ 60 хи
ляди тона. Докътъ е дълбокъ
78 Фута. Ще »могатъ въ него
да се поправя'йь най-големите
океански параходи. Широкъ, е
130 Фута.
.- -io—
По завещанието (тестамента)
на Хуго Стин|еъ, всичкото иманье негово е оставено на жена
му и сегашното управление на
имотите му. ще остане да упралява и за въ^Аджще.безъ всекаква промеиа,

:

;

;

f

Ооиовтъ и наводаеншш

Ёрад ( ш
.jgauujL|iig|m

ЙЙвйх* да я : поетрби и утилй»ира ва себе си.
ВДва Аато добр* си послужи
„ ^свърши предприятието си,
1
строителнбто дьйо на ' централ
к а 'Линия ё-йобрави, че моясе
да'св въвпЪлвуна отъ раапоДо«яеЙшЙо 'йа правителството въ
онова време, да я продаде на
държавата и въвполаува се: про
даде я. Но временното нещо
BCBKqra бива временно. То е ва
дослужване само ва една нужда
и ва повече отъ тая нужда не
йгва годно. Държавата откупи
тая линия бевъ огледъ на всич
ки нейни технически недоста
тъци и на това, че е тикната
въ,една междина на Дунава и
£$ита, която се така много на
воднява, ч е с ъ месеци самата
местиооть кисне въ вода и ста
ва нербитаема, а линията става
не експлоатируема,. както вечъ
споменахме и цо-горе.
Тави година, въ началото на
ивтеклия м-Ьсецъ, наводнението
пакъ я валя съ вода и трафика но
нвя се прекрати ц интересите,
!
вФ<милиони лева, на търговците
oei "увредиха. Много' стоки се
йвйвясиха и раввадиха. Срещу
«тихият» на водата и на огъня
е м*чнода се'противостои, бе. я-Ьн-ъ -е*1 ввимане мерки целев*ойра"8йИ. Една отъ ; нйй-еФИ«вейяте 'мерки е да се развали
линията отъ междинната на
Дуяйваи Вита кутлувина — отъ
яай^удобното место на с.' Гаурвяе и да се ивнесе на ръта,
който не се aacira никога отъ
водата-"-* йойто не бе васегнатъ
даже и въ 1909 год., когато на
воднението беше толкова гблешщ чв' надъ '• зданията на' гара
СОМОВЙГЬ плаваха свободно плптноходи и други сждове.
1'Абоиать 1гашъ, търговвцъ
оттВ eeatm въ района иа! СоШвитъ ни пише; че вещи лица
са.' кавали мнението си, какъ да
се спаси тая линия1 отъ навод
ненията; но държавата, респек
тивно* дирёкЦиТа по постройки-;'
:Щ -й'- пристанищата, всека годи/
нй'се валавя йа палиативй и
'Ши'(д; не свършва, а наводиенйя*а* прОдължаватъ да рушатъ
гра^ййбто отъ търговията. СжЩия нй моли да издигнемъ
гМеъ да се предприеме отъ'дй$екцйЙта й/Ъщо; което, да попре
чи Йа" стихйятй да вилнее надъ
¥ъргоВс'йбто строителство* й да
руши склпите търговски ин
тереси^
Псифз.

Търговско Промишлоиа Защитя
„Обаче п ъ р в а т а категория
субсидия, а именно субсидията
ва пренасяне на пощата подпада подъ- категорията на обикновенната печалба на д-вото и
съставлява неравделна ч а с т ь
отъ печалбите, които слЬдва да
се равдаватъ ва дивиденти и
тантиеми.
„Не внамъ дали Българското
Търговско Параходно Д во, на
което субсидията е отъ втората,
националната, категория, се при
държа въ т о в а общо-прието
правило да си държи особна
сметка ва разходването на суб
сидията и произливащия отъ
нея ивлишекъ да се всецело
остави въ резерва „субсидия" и
да ие се използува за дивиден
ти и тантиеми. Предполагамъ,
обаче, че почтеннитё господа
членове отъ управителния съ
ветъ и цензорите не приематъ
да получаватъ тантиеми отъ
субсидията, която не е печалба,
привлвзла отъ техния трудъ,
отъ техното добро и разумно
управление, а е даръ ва под
крепа на предприятието и за
гарантиране на неговото съще
ствувание, развитие и растене".
„Чузденецъ".

Предаваме дословно. горното
писмо, което ни се ивпрати отъ
единъ намъ и на целото тукъ
и въ СОФИЯ добре, повнатъ, и
на българите добръ приятель,
чувденецъ. Той иде навреме да
отвори очите и на слепите да
видятъ и т е да внаятъ, че суб
сидия, „национална" се дава на
параходното предприятие не да
се пълнятъ бевдънните джобо
ве на лицата, които го управляватъ противъ волята на гра
мадното мновинстдо акционери
— чревъ узурпация по силата
на капитала — а да се събйратъ
средства, капка по капка, въ ревервите му и съ техъ самото
предприятие да расте; да стане
големо, яко,, вдр'аво, способно
да: отстоява народните интереси
самото национално предприятие,
та' само то, а не управниците
му да богатеятъ.
Системата да се получаватъ
субсидиите отъ дъря«авата и да
се делятъ и равдаватъ т е ва
тантиеми .тлъсти и дивиденти
никтожни е една система, която
може да се охарактеризира като
вулгарио-престжпническа сдел
ка, ващото това е хищническо
грабителство. — Държавата дава
средства да подкрепи, да василй' дружеството, да ей купи то
нойи параходи и да стане силно,
да раввева гордо националното
внаме, а т е , управниците му, си
КЬДНО^б ДгВО.
делятъ лъвски делове съ де
1
„Всейй, който* борави ' йли е сятки/я стотици хиляди лева.а
бЬ^авйлть съ параходнб дело, е него, д-вото, ОСТЕВЯТЪ да върви
Мог^л-б' и може да внае, че па отъ миверия къмъ по-голема
раходите, ангажирани съ ослуяс- мизерия и да . се ргъвз, и да
вайе на държавата, получаватъ иска други средства съ стотици
субсидии две категории: едната хиляди англ. лири да си купи
е въвяаграждеииетоилйтаксата, параходи и ва кого пакъ ? — ва
йлащяна отъ държавата ва пре тия, които съ капитала си еж
насянето на пощата й съ строго увурпирали управлението му, да
определени' рейей и дата на присвояватъ нови, по-големи, по
отплавване; а втората катего тлъсти делове за себе си.
рия е субсидията, давана отъ
Граждани, български данъко
държавата като една подкрепа платци! Въ СОФИЯ има единъ
ва да може да се гарантира сж- роднински съветъ, който всеществуванието на параходното чески действува ва несменяепредприятие, което въ ослуга мостьта на управителния съ
на.нацията ва това, бевъ ника- ветъ на параходното д-ство; той
КЯйвъ особенъ трудъ, държи всечески дёйствува, отъ друга
една строго определена и ив- страна, да се плащатъ субсидии
пълненаЛвръвска съ некой чуж и сьвёта да си отрежда лъв
ди?- пристанища. Значи така от ските д'Ьлове. Въ1 СОФИЯ непуснатата субсидия има цель щътъ и да внаятъ за това, кое
национална, а й'е\ спекулативна и, то мновинството отъ акционе
ако би донесло некоя материял- рите вамъ иска да каже. Но
на! полва,- тя* е само на самото вие, граждани, данъкоплатци,
параходно д-в6Г Такава печалба знайте, че Българското пара
требва да се ваписва въ сие- ходно дружество ва 1923 год.
циялна сметка „Субсидия^ и нема съ свои рж.це придобита
пОдъ такива обстоятелства не печалба нито стотинка за да даде
може и не се нигде допуща да дивидентъ и тантиеми. При
мине като обикновенна печалба всичко това, тия дни, въ СОФИЯ,
получена отъ експлоатацията на единъ отъ членовете на про
параходите и да се раздава тя верителния му съветъ намъ
било ва дивиденти и тантиеми, ааяви: „Има-нёма печалба, мои
било да се равходва ва нЬкакви т е 19000 лера тантиеми за 1923
редовни равходи, които следва година, както и на другите ми
да се посрЬщатъ отъ редовни другари ся. гарантирани — ще
т е приходи по бгодяеета на ги получимъ". Ще рече и тави
предприятието. Това е строгото година" държавата мълкомъ ще
фбщо-привто правило; • •
сложи'въ' джобовете на тия,

4у&сидиитЪ на пара*

които нищо не.; еж направили пуждестраинп проивведения отъ
за дружеството- да хароса, по Фирми, които имптъ въ Полша
една вначителЦ сума отъ перо- > постоянни складове и предста
то „субсидия".;; Кжде другаде вители, полски подданници.
държавите си нареясдатъ таки
ва храненици? ^Кжде другаде
Международния
данъкоплатците могътъ да мълпанаиръ
за /мостри
чатъ, като се охранватъ неколвъ
Падуа.
ко души отъ гЬхънъ гърбъ ?
Български граждани, данъко
ЯВИЛИ бехме, че на 5 юни въ
платци, ако вие не реагирате и Падуа (Италия) се открива ме
не предиявиклте реакция и съ ждународенъ панаиръ, който ще
знание у ония,.! що равпореж- трае до 19 сжщимесецъ.
датъ съ държавните средства
Интересно е за четците пи
да равдаватъ субсидии, знайте, да внаятъ, Че тся панаиръ да
че ако единъ день нацията ни тира отъ 12б7 год. ва пръвъ
неще има никакво' национално пжть открнтъ въ деня на свети
параходно предприятие, и отъ Анте—(Fiera de Santo) сжщата
друга страна, ш,е се види уго- . година. Той, който въ средния
дена парично,; тогава вината ве«ъ' имаше доста големо раз
всецело ще е ваша, а ничия витие, по-късно о т п а д н а на
друга.
Ц
Alvanitino.
простъ местенъ панаиръ.
' ' '^
Б. р. — Управителния съветъ
Още преди големата Boihia
бави свикването на общото го генералния секретарь на тър
дишно събрание! Той готви не говско - индустриялната камара
що; той крои;]планове, които въ Падуа, г. Д-ръ Еторе да Ыода поставить акционерите при линъ, бе вамислилъ и приготви
свършени Факти.
плановете .'ва преобръщаннието
на стария панаиръ въ между
народенъ мостренъ панаиръ —
и веднага следъ сключваьето
на мирътъ почна силно да про
пагандира тжзи своя вамисъль.
поддържката на правител
IV-я международенъ Съ
ството, общината, околията, наголЪмъ панаиръ въ
дуанските спестовници, разните
Братиспава
банки, индустриялците и па ду
ЧехословацигЪ добре схвана анските търговци, образува се
ха особенно голЪмата важность дружество, • което въ 1919 год.
на Братислава и се хвърлиха съ уреди първия мостренъ панаиръ.
Успеха на тоя пръвъ мост
всичката си сила да повдигнатъ
ренъ
панаиръ беше добъръ. Въ
тоя търговски 7и пристанищенъ
него
участвуваха
700 Фирми, а
градъ, на койт^ се открива едно
големо, едва л'и не най-големо- цифрата на сделките, които се
то, бжджще въ Чехославия. Съ тогава сключиха достигнаха до
много големи ^парични жертви 150 милиона ит. лирёти.
Следъ втория иввънредно спосе строи дунавското пристани
ще, което отъ -1925 г. — когато лучливъ панаиръ, третия иалеще бж.де готово — ще даде въз ве още по-сполучливъ, ващото
можност!, да йе претовйрватъ тогава управлението разпростра
повече отъ три милиона тона ни и равшири твърде много
еделкйте и можа да се снабди
стоки.
Понеже Братислава е въ едно бливй до града съ место отъ
съвсемъ и8годЙ|)»-*еото на Ду 90,000 кв. метра, козето свърза
нава ва да развие чехословаш съ собственна желевнична ли
ката търговия | т , Балкана, на ния и станция. По-късно това
Истокъ и въ Лфваита, чехоело- веылиш,е се още повече разшиваците еж. впрегнали всичките рочи и върху него се издигнаха
си сили,да ивползуватъ това не много павилиони и кьошкове.
На много. мфета тоя, да го нагово полоя«ение|
Тж.8и година,| между 23 ав- рЬчемъ панаирски кварталъ,
густъ и 2 септември, щё се уре има свои хидранти, които мо
ди интернационаленъ дунавски гатъ да'сё унотребятъ при слу
всеобщъ панаиръ, ва който се чаите напожаръ. Освенъ това,
правятъ извънредно големи при има'си уредена пощенска, теле
готовления. Въ чуждестранните графна и телефонна станция,
държави се действува й пропа митница; агенция за пътниче
съобщение, аген
гандира съ голека сила и енер ско и сточно
1
ция
ая
търговски
сведения и
гия, а въ самия градъ Брати
банкерски
е
к
с
п
о
в
и
т у р и (йвслава се трошатъ големи суми
ложби).
пара и се изтъщаваголема'енер
Така равширенъ панаира, ми
гия ва ивграждането новите ивложбенни пространни павили налата година1 той постигна
они и площади ;до самото' при твърде добри резултати. Участ
вуваха 1300 ивложители и склю
станище.
Всеобщиятъ панаиръ е гру- чиха се сделки ва 300 милиона
пиранъ на едно место, което е ит. лирети.
Въ панаира не се купуватъ и
свързано съ желевнична линия
8а пристанището, вследствие на не се продаватъ стоки, които
което стоките ще могатъ да сё еж иэлоясени, само по техните
разтопарватъ направо на пло мостри се сключватъ сделките.
щадите и въ пивидионите на При това, като ивложители въ
самата ивложба; До павилиона него могжтъ съ успехъ да учяжелезарската изкованата инду ствуватъ само ония Фирми, ко
стрия, който завзема 4000 m2, ито могжтъ, да доставятъ го
строи се новъ солемъ павили- леми количества отъ изложени
онъ отъ 7500 т\ и големъ брой т е предмети. Продуктите на
наречената дребна (домашна)
други помалкиХ
, Тоя пжть ще се ивложатъ индустрия могатъ да се прода
следните групи{ градивна (стро ватъ на самоте место въ па
Б.
ителна) индустрия; електротех наира.
ническа и механическа; специялни клонове; ?коваческа (желеварийска) индустрия'; дървар|Ска и домашна ;* текстилна; ко
• 3 май 1924 г.
жарска ; конфекционна; канц.
мебель; народно; изкуство; гра
Цени ва 100 кгр.
фика; галантарййека и спортна
ЧИКАГО.
. индустрия ; хикическа; инду
стрия за играчки; стъклена; пор Пшеница дол. 101 = лв. 559"—
77 = „ 426-56
целанова и керамика; ювелир- Кукурузъ я
животни
Кланици;
мувиАНВЕРСЪ.
на;
К
кални.
Пшеница шил. 43 = л в . 592 —
Кукурузъ'шил. 38-80— п 457'56
Познанския панаиръ.
ЧЕХОСЛАВИЯ.
Откри се на 27 априлъ и ще Пшеница п. кр. 164 = лв. 660-80
трае до 4 май *. г. IV-я пана Кукурузъ „ „ 1 2 4 ^ „ 557-28
иръ въ Повнанъ. Уредбата' му
СЪРБИЯ
има••ва': цель да\зблияш иконо
мическа ' II олша съ другите дър Пшеница дин. 326 ==• лв. 559- —
жави. Изложени еж въ него и Кукурузъ и 230 - „ 425-66
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Като се сравнятъ цифрите
по изложените цени въ наре
чения цериаленъ въпросъ меж
ду насъ и Сърбия, особенно, би
ни се представило, че нашите
цени, средно 535 лева ва жито
то и 375 дева ва кукурува, би
конвенирали ва ивносъ. Обаче,
не само вътрешните покупни
цени, които опреде.штъ полоясението на даденъ артикудъ ва
да се изнесе и продаде на смет
ка въ чуждия паваръ. Това еж
ивносните мита и всички придруяшващи ги такси берии, рав
ходи и пр.

Новиятъ ценораэписъ на сто
ките, при ивноса на които' се
събира една трета отъ стойностьта имъ въ чужда валута,
определя следните цени на не
важните експортни артикули;
яшто — 5-50 лв. кгр.: овесъ —
4 лв.: ечмикъ 4 лв.; царевица
— 3-70 лева; просо 3 лв.: трици
2 лв.: масла разни качества 50
— 120 лв. кгр,; сирене 40 лв.;
кашкавьлъ 70 лв.; Фасулъ 9 лв.;
леща 6'50 лв.; грахъ 10 лв.;
ФИЙ 2.20 лева; ФИЙ на върна 5
лв.; картофи 3 лв;; кромидъ
лукъ 2 лела.; чесеновъ лукъ 12
лева. волове и крави 17 лв. кгр.
живо тегло; биволи биволици
13 лв.; овни овци 20 лв.; пърчове
и кози 17 лв.; агнета и ярета
25 лв.; свини прасета 30.; ко
кошки 40. л в. броя; гжеки 80
мисиркн 110; патици1 5t) л'.;
агнешки кояш 35; ярешки 100
лв.: овчи 35 лв,; кови кожи 50
лева: джрвени вжглища 1 лв.
кгр; розово маело 15,000 л.
кгр.; тютюиъ ксантийски 150 л.
кгр.; карантия 40 л. кгр.; кърд
жалийска 150 л; кгр'.; басма 65
лв.; неврокопска басма 65 л.;
кърджалийска карнатия — 20
лв. кгр.; южнобългарски басми
— 40 лв. кгр.; южно български
тютюни баши балж: кърджа
лийски — 45 лв< кгр.; неврокопски. дуинишки.и горнодя«умайски — 45 лв.; пловдивски,
станимашкй, т.- пазарджишки,
ст.-загорски, хасковски? харман
лийски и всички южно-български тютюни — 30 дв'.' кгр';
резни тютюни'1 к4'ч. 35 лв. кгр1.,
II иШ кач. — 30 лв.; панир'оси
дубълъ екстра--55 лв." кгр'.;
екстра и първо' качество — 40
лв.; второ качество — 35 лв'. кгр.
Горните цени еж валидни ва
времето отъ 1 май до 1 юлий
т. година.

Варненска стокова' борса
Варна, 3 май 1924 год.

Седмиченъ прьгледъ.
Последниятъ ни преглвд-ь xjjрактеривира положението н а
борсата съ нейните слаби сдел
ки и съ слабите пристигания;
сжщо и Факта за държането на
цените на едно съ неколко
пункта по-високо ново, съ об
стоятелството, че има малки
търсения на кукурувъва.Алба
ния и ва гръцките острови и
ващото н е к о и ^ т ъ търговиите
рискуватъ да к^пуватъ^ макаръ
и не. големи количеств» ня спе
кула.
Положението, въ сжщия; духъ
и сжщия хрдъ, продължи до
правдниците а.че и до сега..
Така еделкйте станаха на f
25 априлъ:'
Зимница съ тежесть 74 и смесь
11
h, по 495 лева 100 кгр.; ку,курувъ, по 375 до 380 лв. 100
кгр.; бобъ 940 лева 100 кгр.
М априлъ:
Кувурувъ; по 375 дб 380 лв.
100 кгр. съ тенденция по-слабо.
20 априлъ:
к
укуру«ь,' «о 37б — 377;501глв,
100 кгр. — съ ослабванё;,бо'бъ^
по 940 лева 100 кгр. — по-твърдо; зимница бевъ нристигаиё.

Търговско Промишлена Защита
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30 ащт.гъ:
Продажба на кукурувъ не ста
на, понеже купувачите, ориен
тирани отъ странство, предло
жиха максимални н/вни 370 лв.
ва 100 кгр. Продавачите не се
съгласиха на тия п/Ьни; бобъ
се продаде въ дребни количе
ства по 9 "40 лева кгр.
1 май:
Зимница, т-вясесть 73*5, см-всь
18
/7, по 605 лева 100 кгр., по
вишение 20 дева на 100 кгр.;
кукурувъ, по 365 до 376 лева
100 кгр, спадане 5—10 лева ва
100 кгр.; бобъ, по 940 лева ва
100 килограма.
2 май.
Зимница тъ-жесть 75, свгЬсъ
°/в, по 545 до 550 лв. 100 кгр.,
кукурувъ по 360 до 367*50 лв.
100 кгр., бобъ, по 960—965 лв.
100 кгр. — съ 20—25 лв. пови
шение, понеже продажбите еж,
дребни — по 15 до 20 торби ва
допълване необходими ва това
рене количества.
3 май.
Зимница по-твърдо ва мъ-стна
консумация; кукурувъ по-слобо
по нъ-мане купувачи охотници.

Пияцата.
Варна, 3 май 1924 г.
Навара изобщо, на колониялнитЪ стоки, следъ правдницитЪ,
е повече . ослабналъ — ставатъ
много дребни сделки, а и по
стоянното повишение въ курса
на Франка е твърде много за
грижило търговците, к о и т о
иматъ стоки купени въ Франки
и еж, принудени да покриватъ
пристигналите имъ стоки по
днешния курсъ! Това се отравява на ц е н и т е ; но по-високиг ё цени, които се искатъ отЕслоняватъ купувачите отъ по
купки. Положението е:

Колонняла.
Кафето се малко поватвърди
въ търсенето.
Захарта ослабна и е къмъ
ослабване, п о н е ж е изчевнаха
страховете, които беха основа
телни преди споравумеването
н а цвеклопроивводителите и
Фабриките, ч е тази година щ е
останомъ безъ вахарно произ
водство.
Ориза. На европейските паза
ри пристига най-много индий
ски оризъ, особенно отъ като
резервите на италианската сто
ка се ивчерпиха. Индийския
оризъ е съ твърда тенденция.
Въ Лондонъ се е въвкачилъсъ
единъ милионъ. Игалиянците,
по тия причини, веднага повдиг
наха цЪните на малките оста
тъци отъ ревервите имъ.
За дървените масла интересоването се намали още преди
прввдниците.

Метали.
Превъ миналата седмица настжпи малъкъ обратъ въ цени
т е иа медьта въ Лоидонъ. Тър
сенето е било големо, ва това
и тенденцията стана твърда.
Калая се малко оправи отъ
тежкото падане^и се нотира по
250 англ. лири.
Боливия твърде м н о г о е
уголемила производството н а
калая, което, верва се, ще ока
же влияние на бжджщия вървежъ на цените.
ОЛОВОТО е съ тенденция на
омекване.
Циниа е стабиленъ; най-много
се внася въ Австрия.
Нюйорнъ — сурово ж е л е в о
21"б0, медь електролитна 18'ЬО,
олово 8'12, цинкъ 6*07, калай
49*50, бело тенеке 6-50, сребро 64.

Желязо.
Отъ Германия се получиха
сведения, че тържището на желевото вначително е пораствало.
Западво-германскитЬ ка р т е л и

нотиратъ желевото по 162 вл.
марки ва тонъ и тая цена обез
силва Францувската конкурен
ция. Въ Франция желеаото на
пръчки се нотира по 600 Фран
ка тонъ.
Вследствие на тия високи
цени в ъ странство, Австрия е
въ състояние да спечели изгу
беното си тържище, а и ако
малко повдигне цените, да спе
чели нови тържища.
Въ тържището на Англия се
чувствува гол4шо оживление за
железото.

Памука*
Въ Англия тенденцията на
памука продължава да е твър
да. Това положение почна да
упражнява своето влияние и въ
нашата пияца.

Манифактурата.
Пазара е въ пъленъ застой
— бевъ всекакви почти продаж
би. Паричната стагнация, както
за всички бранши, и ва мани
фактурата е големо. Тази е
причината, че, въпреки твър
дата тенденция на памука и на
производството, цените се държатъ още много по-нивкитукъ
у насъ.
i
Да се ватвърдеватъ цените
на манифактурата влияе и об
стоятелството, че Япония въ
последно време търси твърде
много английски манифактурни
стоки, макаръ че англичаните
неохотно сключватъ сделки съ
японците, ващото японската ва
лута е въ непрекъснато спада
не, а японците. нематъ и пари
и кредита имъ не е стабиленъ.
Както се внае японските при
станища еж, блокирани, а освенъ
това и вкуса на японците се
много скоро мени и англича
ните не могатъ да понасятъ
ивлишни равходи.

Тютюна.
Условно продадените тютю
ни преди месецъ-два се предадъха окончателно отъ тютюно
производителите въ целия вар
ненски районъ на закупчиците
експортори,които ги складиратъ
въ складовете си тукъ.
Окончателните цени, споредъ
качествата, еж.: 18, 20, 30, 35,
36 до 37 лева кгр. Франко скла
да Варна.
Производителите еж недовол
ни отъ тия цени, но купува
чите не намериха сметка да
платятъ повече и продавачите
приклониха глава.

Шанжа.
Чуждата валута въ пйяцата
ни върви по общия определенъ
пжть: къмъ постоянно, макаръ
и постепенно повишение въ кур
совете. Това продължава отъ
месецъ и повече време — по
общото течение — бевъ внакове
ва спадане. И така, вероятно е,
ще продължи, до като трае вастоя въ износа на нашите вемледелчески и др. проивведения,
о с о б е н н о до к а т о т р а е
н е п о ч н а т и я о щ е износъ
на тютюните, които се изчисляватъ въ доста големи количе
ства ( о т ъ миналогодишната
1923 и по миналогодишната 1922
години) но отъ странство нема
търсене.

Млечни продукти
Цени:
на едро на дребно
Сирене ва кгр. лв. 31 36
Еашкавалъ ва кгр. „ 55 60
Масло центрОФ.
„ п „ 110 120
Масло обик. „ „ „ 60 70
Масло топе
но крав. „ „ „ 90 110
Мась свин. в „ „ 56 60

Яйца.
Въ селата се вакупватъ по
Г60 дева бройка, иродпватъ се
на едро Г70, на дребно 1'80.
Сварени великденски, обагрени
п 0 140—1*60'лв. бройка.

Въ странство цените еж оста
нали стациоперни (неподвижни).
Стоката се продава върху база
та 155—165 шв; Франка ва 1,440
бройки. Германия презъ мина
лата неделя закупи и продаде
най-много балканска стока, коя
то вървеше доста с л а б о въ
Швейцария, дето италиянцит Ь
продаватъ своята стока на нив
ки цени.
i
Лондонъ презъ миналата сед
мица беше твърдъ, но отъ бал
канските държави не пристиг
наха никакви}стоки за неговия
паваръ, койтоГ сега се снабдява
отъ Дания и'(Холандия.
На Росия ;може да се гледа
като на изобиленъ доставачъ
ва май; . . ' " ' !
Нашата (българската) стока,
като по добра; въ Германия й
Швейцария конкурира д а я ; е
сърбеката стока. Но освенъ ка
чеството на нашата стока, нея
я прави конкурентна срещу
другите и nofнивкото наше из
носно" мито.

Кокошки.
Холандските к о к о ш к и въ
Бердинъ се продаватъ по 1*30
до 1*50 ад. марки, юрдечки хра
нени 1*20—1*40 вл. марки.

ХРОНИКА

Врой 652

до Гюргево — Русе и отъ долу
на горе до Виена.
Помилвани еж и еж освободени
отъ ватвора Велю Недедковъ,
Атанасъ • Черневъ, Стоянъ Диковъ и НаФтади Декало отъ гр.
Провадия, оежденипо чл. 4 отъ
вакона ва народната катастрофа.
Заловени СА ВЪ Ромлния Фал
шиви ромжнеки 100 левови бан
кноти. Гражданите отъ погра
ничните наши градове и села, а
. пъкъ и въ цела България до
бре требва да се ввиратъ, ко
гато подучаватъ ромжнеки 100
левови банкноти и ; добре да
вапознаватъ лицата, които об
менять подобни банкноти.
Бургаско търговско дружество
е имало на 17 того своето об
що редовно годишно събрание,
на което настоятелството е да
ло отчетъ ва своята дойность.
Отъ отчета на настоятелството
се вижда, че Дружеството се е
вастжпвало за защита интереси
т е на търговското съсловие,
както и за удовлетворение нуж
дите на Бургаското пристанище.
Събранието е останало доволно
отъ деятелността на Дружество-'
то и е освободило отъ отговорность управителните тела. ,
XIV-та редовна с е с и я на
Бу,эгавската търговска камара е
свикана ва l i май т."г. Длъжимъ
да напоммнимъ, че е дългъ на
сжщата сесия да се справи съ
въпроса ва довършването на
шосето Бургавъ — М. Търново,
стопанското и икономическото
значение на което, съ редъ
решения на камарата, е при
знавано ва твърде важно.

ГРОЗДЪ, винарско акционер
но д-во въ Варна, освенъ редовийте доброкачественни вина,
ракии, коняци;и други ФИННИ
напитки, които се консумиратъ
отъ многобройна клиентела, пуГ-нъ Ернстъ Вакеръ, досегашенъ
снадо е въ продажба и вина,
директоръ на Варненския клонъ
собственни произведения о т ъ
на Кредитна Банка, прекара в ъ
много стари .реколти - - о т ъ Варна едномесечния отпускъ.
1908 година насамъ; пуснало е който бе му раврешенъ и тия
въ продажба разни десертни ви дни съ [семейството си, зами
на, между кои^о и типъ „Крим нава превъ Полша ва Германия
ски "j сжщинскярСримски и ме- да заеме високата длъжность,
която му се поверява тамъ въ
стни; а сжщо .пуснало е въ про- едно индус.триялно капиталист
, дая^ба ФИННИ ракии, винени ко ическо предприятие. Многоброй
няци, ликьори И др, специали ните негови и на семейството
тети на специалиста уредникъ му преятели й повнати имъ
на избата му, г | Меликовъ, дъл- пожелаватъ щастливо пжтувани. Отъ наша страна пожела
гогодишенъ винаръ и главенъ ваме на г* Вакера добри успехи
питиепроивводитель въ Крим- въ новата му висока кариера.
ските винни погреби на руския
Парламентарната комисия по
императоръ, Заслужва, по слу
м-вото. на просветата е решила
чай светлите ц*равдници, да, се да се впишатъ въ бюджета 200
рпитатъ тия, добили големо ре- хиляди лева помощь ва Висше
номе напитки ца „Гроздъ", ко то търговско училище въ Варна.
ито се скжпо ценятъ въ голеД-ството на варненските жур
мите СОФИЙСКИ докали и въ до
налисти упълномощи г. Антонъ
мовете на взискателните кон- БайЧевъ да събере обяви, тър
суматори. Следъ праадниците говски и индустриялеки рекла
всеки вечъ говори ва добрите ми и пожертвувания ва издава
питейни п р о н а в е д е н и я на нето единъ ёдинственъ брой
„Гровдъ". ВъвпОД8увадите се да отъ дружественния вестникъ
— по подобие на ВЬстника на
ги опитатъ еж въ въсторгъ отъ Вестниците — който ще се от
качествата и пивкостта — вещо печата и пустне въ продажба
сортирани още ,отъ брането на въ 15,000 екземпляра, съ много
отбрано съдържание, на св. св.
гроздето.
Кирилъ и Методий, 24 майт.г.
Д-вото на митнически^ и желъзнопдтнитЬ посръдници, вик
нало аманъ отъ педантизма и
отъ правените всекакъвъ родъ
нречки на търговията въ мест
ната митница, решило да из
проводи дедигация въ Со«ия,
която да неясни всичко, което
се върши отъ митничарите и да
поиска промената на сегашния
митнически режимъ. Небрани
еж ва делегати; г..г. Хиковъ,
Даверовъ и Даскадовъ. Не би
било бевпредметио, ако тая
делегация се придружеше и отъ
секретара на търговската кама
ра, който въ случая би представилъ най добре болките на
търговците отделно отъ по- *
срёдниците.
Отъ 4 ТОГО се открива нави
гацията на австрийските ек
спресни параходи по Дунава
едновременно отъ горе ва надолу и отъ долу ва на горе.
Тия параходи ся. бървоходи и
едужатъ за директно пжтуваие
на плтници отъ горе на долу

Умоляватъ се всички, до коато
г. Байчевъ се отнесе да хъ
приематъ съ нуждното внима
ние, което скжпо ще се оцени
отъ д-ството. За всички суми г,
Байчевъ ще ивдава Формални
квитанции с ъ дружественния
печатъ и надлежните подписи.
За разширението на бурга
ското пристанище и ва павиране
то на целиятъ му районъ е*
дадени нареждания и дори/сд
вапочнати некой предварите*,
ни работи. За това пристанище
равширението и направането му
по-удобно отколкото е с е г а
следъ като стана и пристанище
на столицата, най г о л е м и я
в носитель на стоки, е даже вёчъ
късно станало и въ размерите
въ които ще стане то, е недостатъчно ва бжджщит-Ь негови
переспективи — като пристани
ще и на ивносната ни дървена
индустрия. Не само удобно, но
и много широко пристанище е
нуждно ва тая индустрия.
Главния континенталенъ дирек
торъ на английската Фабрика
Ruston & 'Hornsby Ltd-Lincoln въ
Англия, г-нъ Намнинv е* пристигпалъ въ България и ваедно
съ главния представитель на
сжщата Фабрика въ царството,
директора на командит. д-во Ав>
гдо-Американски мувей Ив: Кур.
тевъ въ Стара-Загора, е прюд.
прилъ една обиколка во много
въ градовете на южна и се&ер<
на България съ чисто инфор
мационна ц е л ь ; Споменатата
Фабрика е ва земледелски и ин
дустриални машини, които СА
твърде много равпроотраненн у
насъ заради недостигнатата имъ
солидность в поради широко
раввигата дейность отъ споме
натото добре,,: реномирано ii ко*
мандитно д-во на г. Ив. Кур.
тевъ занимаващъ се съ тъви
търговия бливо 20 гогинииив*
ииталъ всички качества машини.
Върховния касационенъ/сжд\
потвърди определението на Вар
ненския окр. еждь по обжалва,
нето действията на елдебнпя
приставъ по продажбата на сто
ките въ авариралия параход*
„Алкевиягъ*", като отхвърли
напълно жалбата на г. Д.ръ
Карамихаиловъ, поверевнивь ва
белгийското петролно д«во и на
г. Бейкъръ представитель на ан«
гдийски Фирми.
Съ фанатична дързость •по
стоянство Дирекцията на на«
родното вдраве запазва наредба
та си: параходите, идящи отъ
варавеии отъ чума места да не
се допущатъ да равтоварвать
плтници на бургавското приста
нище. Бургааската търговска ка
мара съ обстойно изложение до
Върховния медицински съесть
настоява да се премахне тая
възбрана. Може да се очаква,
че Върховния медицински съвЬтъ ще ввТеме въ внимание
съображенията на ивложението
и ще разреши въпроса въ подва на Бургавъ.

шиш т
ВАРНА - СОФИЯ - РУОЕ

Телеграфически адрес: К Р Е Д И Т Б А Н К

йзвжршвп всекпкви банкови сделки
Приема вдоговв и по спестов
ни книжки на износни
условия
Печатница Д, Тодоров*, Варна,

