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Врой 679

ТелеФонъ № Ш .

Ь Каменни в ъ г л и щ а : индустриални, говашки
• "' и тухларски.
2' К о к с ъ : леярски и металургически.
\
о. Вълни, ленти и п р е ж д и отъ първокласни
европейски кжцщ.

4. Elsenmatthes A G. Magdeburg.
Трансмисии, лагери, куидунги, конволи^ шайби и
пр. Най-доброкаТественъ материалъ, прециана обра
ботка, най-еФтени цени; конкурира всички м-встни
и европейски Фабрикати. ИЗНОСНИ УСЛОВИЯ.
Пор&чки аа комплектни трансмисионни обстанов
ки се ивпълняватъ ВЕДНАГА направо отъ Фабри
ките въ, Магдебург* и консигнационная складъ въ
Габрово и Варна.

5. Maffei Schwartzkopff Werke Berlin
Електрически машини и апарати. Електромотори
ва правъ и променливъ токъ; Динама ва осветле
ние ; Генератори всички видове и гол-Ьмини; ТрансФорматора; Електрически локомотиви.
1 Доставка и пускане въ движение комплектни елек
трически обстановки ва градски, фабрични и други
централи.
.; ДеитроФугадни помпи за ниско и високо наляга
не. Доставка машини еа комплектно градско и кжщно
водоснабдяване.
Парни турбини до 40,000 коноки сили една тур
бина, строи, доставя и пуска въ движение.

6. Електрически крушки всички волтажи и
- к о л и ч е с т в а - - на картелни дени.
7. Бирени бутилки за пивоварни фабрики —
8. Технически материали — нуждеи за всвко
индустриално заведение на складъ въ Габрово.
На разположение специаленъ инженеръ.
Искайте оферти и каталози.
9—10

Параходното Дружество
и исканията на акционерите м у .
Контракта ва оубсидпрапето на Бъмарокото Параходно
Д-во; оъ ивтичането на наотоящата година ое свършва.
Д-вото, както много години'
иодъ редъ,.,', и. • тази година
сключва оъ дефицвтъ, но де
фиците не вечъ както обик
новените, за да може, отъ тукъ
отъ тамъ, баланса да ое за-/
кърпи и управляющитЬ да се
нредотавятъ,'••• н^какъ ви, въ
фрвкъ и бела вратовръзока,
а съ цела
пробойна,
оъ цезъ половинъ милионъ,
който не може да ое потули,
ве може да ое маокира предъ
акционерите. Правителството,
което играе ролята на вълкътъ
оъ леовцата — оъ всичка
та своя болесть да мжкне на
гьрбъгъ си и леша на д-отвото
видя и позна, че тоя боленъ
е неизлечимъ и произведе референду мъ между акционерн
ия Ние вечъ съобщихме за
това. Правителството пожела
чреаъ делегата ей инжинеръ
Ганчевъ да разбере, какво е
желанието на акционерите и
какъвъ лякъ би могълъ да ое
й8наыЬри ва тоя болникъ, кой
то отъ раждането си и д-> сега
ве можа да етжпне на кра
ката ой и хаиръ но видя.
До долу, текотуаано даваме
Шциието на едиого on. най-

добронамерените за друже
ството акционери, който има
право да ооеща най-тежко
болките, които д-вото преживева. Ето това мнение:
Дивиденда не требва да
бжде фиксиранъ веднажъ ва
винаги или за определено
число ГОДИНИ. ТОЙ требва да
преставлява реализираната, не
то, годишна печалба. Защото
акционера, който си е вложилъ опеотената нара въ ак
ций на параходи; то д во, оъ
право очаква, когато печели
да използва печалбата, както
той е поняоалъ и липсата на
диведендъ ва гохемо число
години и вероятно ще има да
понася и за бждаще. Пе
чалбата е право на акционера
в тя не требва, неосновател
но да му ое отнема.
Тантиемите на управител
ния оъветъ да са по-големи
отъ дивиденда на акционери
те е една аномалия, която би
требвало да се корегира. По
неже Българското параходно
д-во, не ое е крепило, на ДО
ХОДИТЕ само отъ експлоата
цията на параходите, а въ
големъ размерь отъ оубсидията, която държавата вели
кодушно му отпуща. И понеже
членството въ управителния
оъветъ е повечето едпа ио-

Ценни at обнвте ем
За si. савтвветр МО
« . s» годехш, ш ш п .
вевролоз» 1-50 « . га едю
вублвврме; балввев, решеввя, цврвулврв в вротоколи по 1-50 леи; регветрацва ва ixproieta в
ввдустрвялшн фврмв 10 лв
Веачю -«о ее отваев до
1еетявка се адреевра: до
,Търго1,.Проввшеава Заи.вта«, Варва „Beaiu* 8.
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четпа ддъяшооДь, то уместно
е таптиемигЬ да не ое опре
делять съ пр'ецентъ върху'
печалбата, а да|ое дава. една
номинална сума ва в с е к и
членъ, като възнаграждение,
и то само, когато д-вото има
печалба; а ко|ато нема, та
кова възнаграждение да пе се
дава. Споредъ менъ едно въз
награждение огь 6000 дева
(шеоть хиляди р в а ) годишно
би Япло достатъчно, оообено
като ое има п|едъ видъ, че
има възнаграждение оа велко
заседание, коетс съвога държи
презъ годината! Такава едпа
наредба ще. име преимущеотвото, да влиза! въ управцтедния оъветъ
сора оъ желание да работят!
за идея, отколкото за мате
эиялна облага,
По отношен!
увеличаване
капитала на д(ако това е оъ
цель да се привлече
питалъ и така! съ новъ капарична
наличность да
Je
увеличи
се
гашнпя капита|
на
д-отвмо)
за покупка на
е въпрооъ, Koi деви параходи
много сериозни го и з и с к в а
обмисляне,., зае проучване и
)то ако при-

гарокте произведения за ца
риградския пазаръ. Оъ нала*
гане на протекциони мита
отъ Турция, ивноса ва Цариградъ и в ъ о б щ е в а
Турцп.1 е съвършено опрялъ
и този трафикъ еа параходи
те на д-вото за сега е изгубенъ. Остава пристанището на
Пирея и некой друга малки
гръцки приотанища, като —
К а в а л а , Воло и др. Н о
т р а ф и к а за т е в u при
станища е далечъ отъ да за
доволи нуждите на дружест
вените пароходи, още повече,
че днеоъ, оледъ оветовната
война, се явяватъ вече гръц
ки параходи въ българските
приотанища и отнематъ голема чаоть отъ този трафикъ.
Не ое оъмнявамъ, че управ
лението на дружеството ще да
потвърди това.
Горепоменатите факти пдатъ
да докажатъ, че за оега поне
условията еа бждащия уопехъ
на д-вото, ожщеотвующи пре
ди оветовната война, ож ком
прометирани и въ големъ раз
мерь изгубени. Поради тези
обстоятелства в^еко увеличе-

крайбрежно и ожщевременно
да подържатъ рейонте къмъ
турските и гръцки приотанища
Говори ое 8а увеличение на
капитала на книга, а именно
оъ преценка на параходите и
каквато сума се получи отъ
преценката, да ое впише въ
дружеотвените книги като
капиталъ на д-вото и да ое
издадътъ нови акций оъ уве
личена отойнооть, ожответотвующи на приценката. Така
ва една операция ще бжде
фиктивна и само на книга.
Тя може да бжде и много па
костна.
Параходите ож имотъ, който съ течение на времето, оъ
течението на години ве уве
личава отойноотьта ои, а се
обезценява. Той не е едужилъ
никога и не може да олужи
эа мерило на капитала. Сле
дователно, оъ обезценяване на
дружеотвения имотъ едновре
менно се обезценяватъ и не
говите акций. Ако ли пъкъ
оъ фиктивно увеличение на
капитала, безъда вливать па
ри въ каоата на д вото ое го
ни цельта, да ее. повишатъ

о за покупкпХ на* параходи,
требва да. си зададемъ въп
роса, какъ отива Параходното:
д-во и какви ох4 переопективите за неговото бжджще, а
какви еж и днешните условия
въ сравнение оъ сжщеотвующите преди световната .война, —
на каква почва е поотавено не
говото виреене и дали презъ
неговото 33 годишно същест
вувание то си е. сложило оонова, която гарантирва него
вото бжджще проопериране?
К а т о разгледаме напредака
шшравенъ отъ д- вото преди
и оледъ оветовната война, ще
видимъ, че той е по лошъ
отъ нищожния. Въ своето съ
ществувание д вото е ставало
отопанинъ на 6 парахода и
тукъ неговата дейнооть въ то
ва отношение е спряла огь
дълги години. Тези 6 парахо
да еж биле купени, ивключително, оъ основния капиталъ
на д вото, оъ подаряваните
отъ държавата големи суми
пари, оъ голЪмата оубоидия
отъ ожщата и оъ неплащане
на данъци, но не и оъ пари
препечеленй и спестени отъ
самото него- Числото на па
раходите днесъ е намалено на
5. Те еж, оъ исключение „Царь
Фердинандъ", стари и увехтели параходи, особено парахо
дите „ София " и е Кирилъ',които не отговарятъ на исканията
на деня. Значи, по отноше
ние на параходите и въ отожетвието на техното подно
вяване, положението на д вото
ое е влошило и ще продъл
жава в л о ш а в а н е т о да се
з а о и л в а. Но не е оамо
т у к а злото. Д-вото е
расчитало за овоото сжщеотвувание на иревоза на бъл-

оеввнъ, ако управлението на
д. вото ое е добрало до - некоя
нова директива, която би до
караха сигурна печалба на
акционерите.
И така, по моя преценка
на гореизложеното, днешното
положение на д-вото не е вавидно. То не е такова, което
да дава искра отъ вера, че
може по уопешно за въ бжд а щ е н е во г а д а с е вао и л и - u ч е - щ е да ви
рее. Много трудна работа е
и да може то да върви оъ
днешното изиоквание на морс
кия превозъ. Изисква ое напротивъ, неговата коренна ре
организация. Очевидно него
вото спаоение за въ бждаше
не лежи въ трафика на близ
ките приотанища — турски и
гръцки, й требва да гони
район къмъ западна Европа.
Именно рейои къмъ белгийоки и английски приотанища,
като Анвероъ, Ливерпудъ,
Лондонъ, Хжлъ и др. еа кои
то отъ Черно море винаги ое
намира тонажъ, ожщо и отъ
техъ за Черно море. Съ па
раходите, съ които д-вото
днеоъ равполага, подобни рейси еж невъзможни и начало
то на подобна реорганизация
би требвало да ое почне оъ
продаването на параходите :
„София", „Кирилъ*' и „Вар
на", които вече еж негодни
за рейои, даже по близки прис
танища, и обременяватъ дру
жествения бюджетъ. На тех
но место да се купить два
товарни парахода огь по
5000 тонажъ, съ 'които да се
иногюрира службата на рейои
за западна Европа, а парахо
дите „България" и „Царь
Фердинандъ" да обслужвай,

има такива да ги продаде и
отовари върху другиго, това
би било въ ущърбъ на дру
жествената репутация и по
добно продложенпе на всека
цена требва да бжде отхвър
лено. Вънъ отъ това, даже да
допуонемъ, че би било просте
но подобно фиктивно увеличе
ние на капитала, въпрооъ е
дали ше може д вото да пла
ти дивидендъ върху увеличе
ния капиталъ въ размерь, кой
то да възнагради акционера.
Начина, по който ое изби
ра управителния оъветъ по
сегашния договоръ и уотавъ
е неудобнъ, е много л о ш ъ
и т р е б в а да ое предпоч е т е н а ч и н а предвиденъ
въ отария уотавъ, а именно:
Държавата да веема участие
и гласува въ избирането аа
управителния оъветъ и да се
отмени оегашния начинъ на
назначаване, само два прави
телствени члена, 8ащото, като
най-големъ и най-силенъ ак
ционеру оамо тя може да от
странява корупцията.
Българското Параходно Д-во
длъжи своето ожщеотвувание,
изключително, на поотояната
и голяма мотериална и морал
на подкрепа отъ отрава на
държавата, което ое доказва
фактически. Следователно, въ
интереса на д-вото е държа
вата да има решающая глаоъ.
Това се налага отъ направе
ните до оега опити. Спомвнахъ, че само тя може да води
ефикаова борба орещу само
властием на 3—4-ма души,
които не зачитать ничии го
леми и малки интереси, а само
овоигб и, за своя полза, доб
ре ги уреждатъ.

ришлена Защита

Страница 2
Къси съобщения.
; РОСИЯ дължи на английските
граждани 300 милиона англ.
лири, бливо 160 милиярда и 600
вшлиоиа лева.
' Гръдното правителство реши
да приложи международните
тарйФИ ва транспорта на стоки
те по железницата Солунъ до
Гевгелий.
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Отлетяването на к а п и т а н ъ
Амуноенъ ва северния полюсъ
съ цепелинъ, както съобщаватъ
отъ Християнин, е осигурено
съ Финансова подкрепа отъ Аме
рика.
—о—
Ладията, ивпратена преди из
вестно време отъ Английското
ГеограФическо Д-во да намери
най големата морска дълбочина,
е намерила, че на 50 морски
мили отъ Япония дълбочината
е 9,800 метра.
Баддуинъ е ааавилъ, че анг
лийските, войски ще напуснатъ
Кёлнската. область до последенъ
войникъ. Но военния контроль
на{Рейвъ въ нёмилитаривирания
районъ ще продължи.
—о—
На I fialt. н. г., както явяватъ
отъ Женева, щё се свика меж
дународна конференция ва разо
ръжаването, на която конферен
ция ще присжтствува и Америка.
.'.= .
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РОИЖНИЯ преговаря, ва единъ
големъ ваемъ отъ Англия и
Америка. Министра на ФинансииТе г. Винтила Братияно и
управителя» н а националната
банка ще идатъ въ странство
да у,силятъ преговорите.
—о,—
Сдружението на единъ консорциумъ отъ 29 американски бан
ки е шредложидъ на чехосло
вашките индустриялци ваемъ.
^~в]влвд1п,н1ге^авзати^вима7"сто:~
кътъ на текстилните стоки въ
Чехия се ивчерпи; очакватъ се
покачвания на цените на тия
артикули. .:••.? - .
—р—
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Начиная отъ 1 януари 1925
година, силевкйте въглища ще
се продаватъ по IV2 влоти по
вФТИНО.

Прд Арангвловецъ (Сърбия), е
намерена една много богад^ ру
дница отъ олово.
'
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ПривършвНИ еж, преговорите
ва търговска конвенция между
Австрия и Чехославия, каято
модифицира митнишките. т а рИФИ.'
•
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Отъ новата* година Германия
ще пусне въ обръщение сребар?
ни пари. по 2 и б марки.
Съветското правителство е ре
шило да обяви Владивостокъ ва
свободно пристанище.
, БаварснигЬ рудари с& повиши?
лц,цаднидите.съ 8 наето.
'—0:—

Пивоварните фабринн въ Сър
бия- се кортедилаха и поделиха
цедата. страна на (райони, къ;
които всека отъ Фабриките ще.
продава,пиво бевъ!право други
те да продаватъ тамъ
и я конкуриратъ*.
''-'*'"' !
ЛИОНСКИЯ- големъ международецъ паваиръ ще се състои въ
определеното си. время., Й> превъ,
1926 година. Ще у.частвуватъ,
всички коититентални страни
съ* свой' прошводенин.

Вошша с пошша.
Това се;, казва,, отъ, дохожда?
нето. на власть на Балдуииовото
консервативно правителство въ,
Англия, почна да се по-силно
говори и пише ва международ
ното политическо положение,
отъ което главно; вависи ико
номическото състояние въ света,

като много отъ тия, що гово*ra да ги ватварятъ и пишатъ, се надпревар- рЯТъЧк...
»орите като опасни
ватъ д а п о д к л а ж д а т ъ агитатори
с т ъ л к н о в е н и я т а между
Pogfoa въ тоя моментъ мина
две диаметрално противополож-, ва/ предъ другите държави като
ни властвоющи системи въ све 'провокаторъ срещу световния
та: между капиталивма, ройтз миръ и като воюваща по-отдел
владее въ целия светъ, с/Ъ иа- но съ всека една отъ капита
ключение въ Росия и лсомунив- листическите държави. Тя е
ма, който ^^я&гйевдёнъ въ Ро- въ война съ т4хъ, е въ ОФансия* -Д?Г~ тйя предвиждания и вива и съ яката капиталисти
предскаввания сё дохожда отъ ческа държава въ Европа —
Факта, че комунивма не може -• Англия, к о я т о отговори с ъ
да живее наредъ съ капитализма. -контра ОФанвива.
Да, битката е почната. Тя не
Фактически напоследъкъ ста
на явно, че всичките опити на с е вабелявва отъ световните
комуни» тическа Росия или на маси, ващото врюването става
всека отъ капиталистическите бевъ митральоаи (картечници),
страни да се икономически и по топове и танкове. Но тя е же
литически приближатъ една до стока; тая битка не се разли
друга стана и ва винаги ще е чава по сжщината си отъ вой'
едно ялово опитване ва самата ната на Германия съ Съюзни
цель,.аащото опитите не беха ците. Германия воюваше съ
и.не могатъ да бждатъ искрен цель да простре своята, капита
ни — всЪка една отъ опитва листическа хегемонията надъ
щите се страни си предпоставя целъ светъ. Противъ нея се
цельта да превие вратътъ на повдигна целъ'! светъ. Въ тоя
моментъ комунистическа Росия
другата.
Фактъ е, напримеръ, че цриа- води пойна аа сжщите цели —
наваното комунистическата ру да простре хегемонията си въ
ска власть отъ страна на Анг целъ-светъ, да го болшевивира.
лия, преди три години, не беше Протигзъ тая тенденция на ру
ва „подновяването на търгов ския комушпшъ се обяви и раските връвски", както се приз ботничеството| въ целъ * светъ.
наването мотивираше, а чисто и Големите работнически м а с и
просто да се улеснятъ шпиона отъ Англия, Франция, Герма
жите и подвопаванията систе ния и другите големи и малки
мата на властвуването въ едната държави ех. противъ болшевиз
ма, СА. с&що на страната капи
и другата държави.
Русите, проформа шиасяха по.' талистическия Фронтъ.
нещо ва Англия, колкото да се
Не е много,,/далечно, времето,
вижда, че иматъ намерение да когато, верваме, болшевишкото
„търгуватъ", обаче, най-главно слънце ще валеве.
то, те сполучиха въ Лоидонъ да
И тогава народите ще си
органивиратъ целъ щабъ и цела отъхнатъ. И нашата изстрадала
една команда ва повдигане рево се страна щв^ое повдрави съ
люция въ, западните европейски мирния, спокойния и иолевния
държави; а, на англичаните. трудъ.
Пр. Пр.
привнанието допринесе, да ивпитатъ и иаучатъ вътрешното по
ложение на Росия.
. Отъ слщите и не по-други
мотиви се ржководеха и други
;.^У••.И^ICЪ^;;'.•^-•;•• : •Л•••
те държави, които влевъха въ
—ff» вргЛвски-^ър-ввики-о-л-хгисииГ" "; "оолунскиятнйш*" "генераленъ"
Тави ватаена борба помежду консулъ г. Д-ръ К. Списаревски,
двете системи на властвуване както бехме съобщили въ брой
въ света не можеше, дълго-да, 679, непрестава да следи я{ивотрае и требваше скоро да йвпзденз, та на) чуждите*държави въ сто?
панско и. икономическо отно
и да стане явна.
Тя ивпъкна въ Англия пр^зъ шение й да дава ценни студии
време на доскорошните ивбори, отъ търговски :и гикономически
когато наборната кампания се: характеръ. " ф- •" -'•'•••'
водеше .подъ паролата: борба,
Напоследъкъ^^въ една спепротивъ болшевизма, л по силна,циялна студия • г. Списаревски
иапъкнв, когато наборите сег дара обширни подробности, ва,
свършиха въ полза ва консер състоянието и раввоя; на гръц
ватйвната — ултра капиталисти ката търговска.йаота и иввиква
ческата партия въ Англия.'
вашите ръководни хора давввБорбата вечъ почна. Русите, матъ поука отъ| Гърция, като1
видеха що имъ предстои и, по, намира, че могъществото и на.
тактически, съображения, може! неговата родна страна лежи въ
би, първи нападнаха и нападать органивирането на ш и р ок а т а
органивирано.
морска търговия. Той препоржлВъ последните дниг техната ва да равбере всеки; че:
активность на всекжде се, чувя
Has първо: место нуждно е да(
ствуаа. Комунистическия- бунтъ, се туряте въ изпълнение наг
въ^ Естония, откриването ваго- чертаните отъ Българ. Нарог
вора въ Англия, големата ак денъ Морски Сговоръ меро
тивность, на комунистите на приятия:
§Г
всекждё, като се подчертае и
1. Да се открие въ нашия
ивборната борба въ Германия, университетъ катедра» по част
приидването на руски комуни ното и обществено мороко; пра
сти въ Франция и, д. т., това. е во ; въ гимнавивте — предметъ
работа на Москва,' която не по моревпание. |/
жали средствата ва да постигне
2. Да се открие професионал
цельта си. Тя сложи на варъ но мореходно училище. ч
всичко: или пропасть на.комуг.
3. Да: се; съвдаде часъ по-сконивма, въ Росия, или, доминация ро корабоплаване по Дунава.
(тържество), на комунивма, въ
4. Да се, йвработи. и приеме,
светътъ.
отъ камарата ваконъ ва насърдТова е авантюрата на Зин- чение на българското корабо
виева, който е привдекалъ на: плаване.
•;*;
своя. страна представителите на,
б. Да. се равншрятъ приета-;^
надъхавите съ военолюбие, ре< нищата Варна и. Бургасъ в да
волюционери^ Той прилага въ се снабдятъ съ усъвършенству
целъ с в е т ъ революционната вани технически приспособле.1.
тактика, която спечели преди вия ва товарене и равтоваряне
7 години лаври ва комунивма, на стоките.
•'*• ;
съ уверенность, че и въ целъ,
6. Да се построятъ малки,
светъ тъй лесно, ще успее, как пристанища' въ Месемврия, Ахто успе и въ Росия.
тополъ, с. Кюприя^ Анхиало и,
Но вечъ покавватъ се неус при устието на р'вка Камчия.
пехите:
7. Да се увеличи субсидията
Въ Германия комунистите на параходното дружество въ
еж, бити,въ ивборите; въ. Че Варна, а- то отъсвоя. страна да.
хославия, комунистическата пар,- васили службата по край; Чер
тия се равпръсна; въ Англия въ но море и,
ивборите комунистите нищо не
8. Да се обрааува дружество,
спечелиха; въ Франция, дето бол- въ което да учаегвува и дър
шевивма се много облягаше на жавата ва ремонтиране на го
Ерио,, е откритъ. Фронтъ срещу леми и-малки, кораби;
неканешггЬ гости руски кому*
Верваме негце (ое намери но-

За морското дело

векъ въ България^ който да не
сподели такова едно добро мне
ние, ивкавано отъ единъ компетентенъ наблюдатель на чуж
дите народи и съ най-голъмо
присърдце следящъ техното равнитие ва да го препоръча и на
своя народъ.
Но едвали отъ горе, отъ ония
места, отъ които вависи да въвприематъ и реаливиратъ начертавите точки, ще има некой
да ги чуе.
Въвторвите у насъ СА много
ефтини, а делата, делата СА
трудни; Делата съ склши борби
и съ непоносими жертви се
ивво.ювватъ.
* Върб. J

Врой W&

; отиранъ, ващото nmiipaHittrmsi
малъ регистрирана «ирма цт
5 години до ивбирането му, Д
ние твърдимъ, че само тов«
което е отъ вакона ваповедано,'
то е вадължителио. Вапоиедаио!
то е ивбираемия да не се под.
лага на иаборъ, ако не му е ре.
гистрирана Фирмата. • Aso вакона
повеляваше противното, tok
щеше да каже повелата сн'щ«
рично, както изрично говора щ
самостойното упражнение на и*
-наята- отъ* ванаятчйята; Конте;
стацията въ тоя видъ е търсе..
не подъ вола теле. '
Втория контестиранъ случай
е още по-големъ абоурдъ;;
Избрания б и л ъ търговеца
повече отъ 15 години, но npeii;
врйнатлу по край другата ейрай
бота, ставалъ директор* йлй
;
' Контестирани сл ивборите на двлвгиранъ членът т не. кооае^
трима о т ъ ивбранниците в ъ р а ц и я т а в Невависаыость", »;,
търговската листа ва действи еледъ. това пакъ? ^(«дамиял^
Щ
телни - членове, на Варненската? ,сдмрот9Йната^си«.търро|юя1?
:
търговска камара отъ I-та Вар това" било порочностьта аа ивь
ненска колегия,, като дередоани бора, му, вагцрто имала орвкъв*
гьр|*
и упороч,ени по вакона, 1) че. ?ване- на^' СймввтйЙив^#Ьйу
;
- " ! *',.
едина о,тъ избраните немалъ " ГОСИЯ. •'• .'"'
варегиртррвана Фирма непре ^ А добавката къмъчл. ]9сие»
къснато ;&; години;- до ив.бора; та и директорите на акционерг
2) че другия и«1алъ. о годишна иите; и кооперативните дружек
търговска практика/ HQ съ пре- ства правоспособни'да б*дапв|;
късване на своята, самостойна ,' действителни ивбрааиици н i|
ерочн»?
търговия и въ сложность съ камарите бевъ-'веека
;
•;
търговият,а. на, едно. не н.егово, практика. ';
ваведение' (кооперация) въ ка /•:.' 1Цвлий..-шен*" Щ\шит1ти%
чество на директоръ" или деле- еъ добавката, ни въедйнъ редъ^
гиранъ членъ; 3) че третия ни въ една букв* не дава даое
ималъ варегйстрована Фирма, но -равбере, че практика, добита в«
регистрацията била отъ пре •., сложнооть, cffbj врактвкуванет^
ди 2 години. Освёнъ' това;' въ на търговията, ката самостоен'»
промеждутъка на военното вре хърговецъ или като управител^
ме помежду 1915 до 1922 год. на чуждо търговско •введение
билъ навоена служба — превъ се аяулирк,. става нвдействител»
това време н е практикувалъ на, ивбираемъ съ така придо|
търговия, следователно, немалъ бита практик* не с© признава*
непрекъсната практика 5 години.1 ва вакоано ивбранъ. и би бил»
Ние мислимъ, че вакона не смешно, ако ваконвл не призна^
е така стриктенъ, не е така> , ваще подобна щрт«т$1* Две?
строго придирчивъ,- както яре- способность и правоспособность!
тендиратъ контестаторите— той
Третиясду,ч%Й j .
^ Н е се отрича* й' не? можв^^рг
"^св,-отречё г а) че Wi<Tpwn|ljB.rb^"
* Ето що пише ваконаьъч*,19,1: гоаецЪ огь, првдии^ Ъ9;М4 годииф
с „Избираеми могатъ; да- бл,- и е членъ отъонора-яремвощ»
, 1 датъ всички търговци, инду- в> събирателното д-во на Фир^
5
стриялци и ванаятчии, които ": мата, въ която- е* ваваренъ Л
се полвуватъ отъ правото да* при, набора му,; б) че «ирматв!
•£ ивбиратъ членове на търгов- непрекъснато, отъ началото
н«
ско-индустриялните камари, " съвдаването си* й до- сегг :ttpd"
навършили с& 30 годишна дължава да търгува подъ име
въврасть, като търговци, и ин- ната,-съ капиталите и ва сметдустриялците иматъ вареги-: ка| -пт чл«нов|Вте- ,»а| с*Щострирана Фирма й, 5 - години то с ъ б игр а т е л но ' д - с т в о,
практика, а защятчи\ипц>, -<- вкл^очитрлно, на избрания нейнъ
които ся. упражнявали* саМо~ членъ ва- ивбранникъ въ кама
стоятелно ванятието поне 3 рата ; в) че те, включително, и
години".
избрания; ва търговията» която
Стриктното предписание на' упраяшаватъ. отъи 1914' до 1922'
вакона, строгата негова придир год., включително, едо облагани
чивость в;въ това: въ момент и с л плащали всичките данъци
та, когато е ПОЛОЖИЛЪ канди на държавата по старите вакот
датурата си ва дейотвителенъ ни, а отъ 1922 г. насамъ1 еЛ
членъ на търговската камара, облагани пакъ редовно по но
да не му липсватъ качествата: вия ваконъ ва. общия! доходъч
Но, кавва-се въ контестацияда е ивбирателъ, навършйлъ 30
годишна въврасть, да е съ ва> та, дицетоле било въ, Boeimat
регистрована, Фирма и. да, цриг служба отъ, мобилявацията др,,
тежава^б-годищна практика. Ако,~ 1922 година'— прекъсвало"е
обаче, ивбираемия е занаятчия, търговията^ си- до 1922 гОД:^ а
ва него ваконае повече придир отъ 1922 год; до ивбора; <»г«ив<
чивъ — да е тоЙ'•' ванаятчии, притежава, непрекъсната тздг
поне 3 години упражнявала ва>- говска практцка I Прекъсването,,
валичава по раншната практика,,
наята си самостоятелно.
Закона, по отношение на.тър- искать да > кажатъ KOBTeeta'у- •• ,i: -'^' '•:?>{*•''•.'
говците и индустриялците, тол Т О р И Т е . ;
И
това
,
е.
единъ.
голекда-а^1
кова ясенъ и категориченъ, ни
то по духа ся, нито по текота* сурдъ», Законодателя! •.».*»**« аа'
си не! повеляваи. това, к о е т о б-годишна, практика, отъ, т*В?'
искать контестаторите отъ ив- говеца или "индуотрйялеца, 81 да,
бираемите, търговци и ин^устг блде гарантиранъ, че* избирае
риялци. Не ивисква това, ващо мото лице има достатъчнй'прай4*
то самъ отъ себе си ще изпад тячееви поананиямю нуяцй|4м
не въ единъ абсурдъ, който ще* и болките на ванятието вй(1 ч*в
го> направи смешенъ и бевъ ще, е практически noArPTBeaOtBa»
авторитетенъ. Защото т о ч н о една такава дейнооть, [ каквато^
подъ цитирания по горе текстъ ще раввива въ камарата» Н^
отъ чл. 19 има добавката:
ивисква Toia ценвъ само «»' вдва„ Директорите на акционер проста- Формалновть^'Шедвв*»'
ните дружества и тия на коо телно» дори и ако? отиваиетл»
перациите еж, ивбираеми". - въ военната, служба., шц уот
Директорите, на акционерни- лице е едно Фактическо, ярекЩ
неГ0Ва
Д
ните в (кооперативни дружества^ ване на търговията му,
1
та
въсложность
ввета
от*-ир»*
на., самостоятелна търговска или, диг* в» еледъ? войната* «bfroee***
индустриялна работа ли еж, ?
дейвость,; нвеората? вридрйвШ
Ето отъ каде, на пръвъ. пог- практика, която надминава. Jv
ледъ, се явява абсурда.
години предотавдява сжщатата*
Но да равгледаме всеки от- ранция, каквато и ако практик
делно контестиранъ сучай:
ката му би била- непрекъснат*
Едииа отъ ивборите е конте- въ б години^ Но, ПОРТНОЙ»»*»*

Контестациит*-
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я«и*ов*-лице- имя,- вщп единъ
Фвктъ,-който аргументира по
ложението въ полва ни негова
та квуаа. Фактически търговии»
ТА му непрекъснато се е равнивада въ периода на, всичкото
военно време. Неговия лвченъ
стопански интересъ никога не се
е равделял*' о*ъ"Лрговйятвму,
упражпявалъ я, слвднль я, на-'
Врввлйвалъ я и постоянно е
бил* с * нейиит* неджви иболKflfje* нейния вървежъ къмъ
8д0 или добро. А товаре прак
тиката, това е и САЩностьта на
ивискванвто отъзакона. Въеъвовупность съ вр-Ьмето преди"
войната,' превъ връ-мето на вой
ната^ и следъ вея, ли дето- има
двй' а повечв- нл-.ти по-гол-вма
практика- отъ ишискнаната оть
ивона;
(>
Ва регистрацията, че- е станалШ преди 2f а не преди б годн
ой, това е една толкова проста'
-• беюсновна причине, »толкова,
мввриовва претенция, че. нева«дужава и да ее опираме. Впрочамъ ние no-гора кяаахме какъ
б«г требвало да, е* погледне и
ватов пунктъ- мв> коитеетацията.,
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вначйтелно дейййсТьта на б*- дЛъжаШе йа вкблуждёниеТО) чё
дЖЩйЯ «ъювъ. Въ една чети; реколтата въ Европа и въ други
ридаевна. койФврейцйя, която т е материци е вйдоволйтелна.а
На персонала по пощйтёлегсе съетбй йъ ЦеитрВлйото уп най-мйбго на 0бш,йта парична
и телеФОнй Въ Варна е
равление на Банката и прик оскждйцй, коятб съйсемъ ббёв^ абсолютно
вабраненб да събпра
Избранить за членове лючи въ сж.бота вечеръта, с * сйАйаше сйекуЛВцийта й, иай^4 новогодишни йоДаръЦи. Нева
проучвани най-детайлно въпро насетне, -•- йк йе йвдържеЛи- гражданството се проникне Отъ
на
сите ва нормит-в и положенията, востьта н* среДйа ЕврЬйа.
разв'ращающетб Влийние по по
Пловдивската Търговска Камара .- които ще легнВтъ въ новата
Виена й Пеща еж. иврайъ на щите на бакшишите й ttdflorкооперативна
Органйаация,
въ
ФактичеСкат^а оскждица отъ сто не на Уйраёата' на СтййЦИйта:
I. Търговсна лиота.
връвка оъ проекто-устава на
Петъръ 0. Карапетровъ, Па> тая преледната. На учредител кова й вВраДй тОва упраВлява^тъ въ борбата й съ тЬИ,
велъ Т. Гровлековъ, Крумъ Д. ния конгресъ тоя проекто-ус- цевите йа световните пазари.
Нека прёётайё и грйжДайстАмерийа йЖщо въ последйй- вбто да сЁе ряёирйта въ Дър
Карагьозовъ, Мойсъ X, Коенъ, тавъ ще бльде приотъ.
т е неколко дйй ее повишиха жавните служители, кйто гй
Коотадинъ Д. Коотовъ, КАНГО
съ б долар. цейтВ йй бушелъ, вика да имъ дава подаръци,
Ап. Клшевъ, Георги М. Бал*
ЕчмикА её тЬърДв много тър или тайничко имъ пуща въ
товъ, Ервантъ Атамнянъ и
си
вЙ странство. Нашите пйво- р&цёте пари. Защото станций;
Атанасъ Славовъ,
в а р и — t е в-И й б и т о щё та има намерение да йвлЬжй на
II. Индустриалеца листа.
Външната търговия на Бъл пройввеждатъ йиво — сжщо ще публйченъ показ* ймёйата iti
Бориеъ' АвдиШевъ, Шввлъ гария по Дунава е достигнала доставяте оте странство.
теви, който ДЙват* бакшиши й
Калпакчиевъ, Пантелей Геновъ, вече своето положение отъ пре*
сеять разврата.
Христо Льочковч* Йванъ Ба- ди войната. Числото йа при
Отъ Станцйвт
кърджиевъ, Асенъ Коетайти- стигналите i тави: година парахо
/Мореплаване
новъ, Димитръ Т. Спасови, Д ръ ди въ» Русе до спирането нави
Като даваме место ва горндАлекс. стойковЪ и ЛеОйъ В. гацията по Дунава, е постигна
т0 комюнике, продиктувано отъ
Постигнали въ пристанището
Гарти.
най доброто желание и най-искло 11,212 съ 2,290,726 регист
ни Параходи:
ренйОто намерение на управата
рирани
тона;
заминалите
отъ
III. Занаятчийска листа.
s/e „Palacky" йа 22 дейемВри на Варненската телеграФО-по*
Никола Чобановъ, An. K. Русе- параходи достигать 10,943
и телефонна станция да
Бивърджиевъ, Ив. Кецкаровъ, съ 2,853,826 тона. Въ българ- я раетоварй 74 ТОна мйниФав- щенска
избави
отъ
поквара й раввр^тъ
скйтё
дунавски
пристанища
еж.
тура
а
колоййалъ,
й
н&тбвари
Георги Калевъ, Янко х, Васисвоя
подведомотвеяъ
персоналъ,
пpИeтйГйaлв•
тави
година
91,810
161
тона
върйенй
храни
за
Гър
левъ, Ап, Ат. Ааостоловъ, И в пакъ
правимъ
свой
вторъ
попЖТнйЦй,
а
вамйййли—
88,786,
ция
и
тюТюйъ
ed
Италия.
Г. Дюлгеровъ, Карло Сароаковъ
внвъ
къмъ
гражданството
и
Внейеайте
въ
България
стоки
s/s
„Kenmore"
на
2бдейёмврй
и Георги Бврутчиевъ.
тави гОДййа превъ дунавските и раетоварй 130 тона р а в н и особенно къмъ търговците д4
Вълната на долара.
подпомогйатъ тия добри жела
прягетаВйЩа,
с ej равпреДеляТъ стоки.
ния й искреня намерения ва
кfllcтo, следва: J,
s/s
„Abbazia"
й«
24
декемйри
' Европейските вестници- се
станцията. Гражданството века
съ
равни
транобордир&ни
стоки
к«лог>»ани
з
&
лева
• пълнятъ, въ последните дни, съ
ОН РбиадМя . 50,649,94S 119,277,381 по плтйi-ot* Александрия и на внае; Че бакшишите въ РоеВя
«•пмимввт-в* иввестия* отъ Аме*
„ АвехрВЯ
8,3«0,283' 45,664,665- товари храни ва Гърция й тю и Турция бех* покварили войчff
18.
рака. Споредъ най последните
20269,655 тю нъ ва Италия.
г. Чехо-ивия' 1,436,94^
китъ чиновници и тия държа
известии отъ тая область, Аме„ Унгария
1,в14.120 20,258,676
ви,^ съ жалка управления, се
s/s
rfPhvygia"
й»
2
декември
Българеката
Народна
Банка
„.
Герианвя
1,459,090
16,051,689
ржка ваела нв Европа» в ъ пое-»
провалиха.
отъ
Ливерпулъ
бъ
102
тона;
Юсоабия 4,170,625
6,400,85^
лвдпите и-Ьколко години, единъ Иногюрира нова своя политика „„ другиХЧ<at.'
5"65,400*
2,626,683'
s/s „Sjceftfovef*' йа 5' декември
мвлиардь долара. Тя* е готова в * равдаването" на кредита— по
Ивйейенйте Отъ България та отъ Ливерпулъ съ 121 тойа.
де инвестира; въ- Европа, много литиката на ликвидноста.
s/s „Kavnak*" на? 15 декември
Ш вато първо условие ва* това, ви година СТОКИ; превъ дунав
повече отъ тоя единъ милйардъ.
Пияцата.
Ивтъква- се; че* Америке равно* при отпущането на личенъ кре- ските пристанища,, превъ вре въ 74 тОйа. ,
1
ВарШ, 26 декември 1924 тУ
s/s .Stettin" в» 22 дейёйврй
да- е> пр^д. ме на навигационния периодъ,
лага е*» чвтвря милиарда дола* дитъ на едно какво
рж свободенъ капиталъ, който приятие, банката слага: собстве се равпределятъ както следва: отъ Хамбургъ съ 45 тона;
Отъ началото йа седмицата
s/s wLagos" йа 23 декември вабелева
кидограми
** jeia.
в» Америка яе намира м-всто и ните средства0 плюсъ добитите
се едно малко оживление
нужда в* пласиране. и; че тате' чревъ дълго?* Пгевъ кредитъ н* За- Австрия-. 1а,808,179 218,440>3& отъ Хамбургъ съ 255 тона. 1 въ пияцата, което, обаче, се сплчРоигния
41,722,096 156,813,416
s/s „Tyrta" йа 23 декември ва отъ осклдностьта на пари.
сума е свободна да- блъд^нласи* п редприятиет. у^д а покриватъ „ тягйрйя
4,18з;т
23;оз?,121
п
отъ
Ливериулъ* йъ Ш тойв-i
ииобливациит-й.
окна чревъ ваеми въ Европа.
При все това? м"ояй1мЫ-да бждемъ
Чеяосгйвй*
$Ь5,05в' ' 13,064,280^
s/s rfStettirt"
на* 22- Декемйрй- доволни, че предправдничните
Второе усилие е, устройством „я Беияа
Непласирането й до сега въ Ев3,192,458 10,005,677
1
мйейръ ва! дни ще се съпроводятъ' съ^йл/• poo* <ж д«лжи^ н«, алапмнвтф _, TOj на» пр_едприятието;,_отъ сто^ я Фриядв** г 651,800 3,135,832 товари 2500 -гона,'
;
1
760,000' ' li,875;000~ Ротврдажь' 400 тона KioCntf ва к<5 по усилени вдёлки| йай-м*нона американците отъ гол-Ьмит-Ь папско гледище т. е. неговия ^:Дямия.
27,052973,603- Хамбургъ.
п . Германия.
аштжнгмнтв). защото* аа~ тАьъ- обор(|ТЪ.
го въ колониала'.
2;843,193
5,551,856
я , други д*р*.
s/s „Teres" пристигна на 14
ввропейската политическа атКато се има предвидъ какъв*
При" тОва оживление1 тйя дни'
Стойностьта
на
внесените*
въмосфераь беше много м»тна. Се требва да б*де единъ . норма- България стоки тави година,, декември, разтовари 120 тона имаше цени:
га; т* вид*!»,; че положението' ленъ.ср-Ну\евъ годишепъ обород* превъ дунавските пристанища, водопроводни трл.бя" и 86 тона
cei много ивбяетри и че Европа въ eboTBeTHnff браншъ, преце въвлива'- общо' на 232,647,802' лв., разнородна стока, и" замина? на
Зажарта.
е много бливко до консолвдв** нява» се дали даденото пред- срещи, което отоййос¥Вта- н& 20 декември; като- натовари тюПесавъ игр} 26* 50/ на» бучкиpake на поАитияевквгпЬи ето»- прияти стои подъ или надъ.то ивнесенитЪ превъ- дунавските • тюнъ.
s/s „Феликсъ Фресине" на 24 50 кю 27,25 ir-o 27-80. Въ стран
паиски отношения и вълната. ва средно ниво.
;
1
пристанища'» отоки йъвлйва. на
Hat долара може да валее обедПо то8и начинъ Банката, сла> 432;897^223> лв,% Следователно; декември, и раетоварй р а в н и ство, вследствие иявестията'Отъ
Куба, тенденция слаба; Иввеотиянямитв евроиейскш страни;
га: определянето на ЛИЧНИЯ кре външната* ни- търговии превъ• стоки.
та- отъ Сърбия' донвеятв;. чУ
дитъ не-само върху 1базата на дунавските пристанища^пОкавва'
0ч<»кваТъ €6 да-пристйгнатъ: вахарно-ФЯбрячния картель бидъсобствнните средств* ва пред тави година едииъ активенъ
приятието, но главно върху не остатъйъ* отъ 200,349,621 лв.
s/s> »Troja" къмъ 28 декември^ на равпаданс Й;> вследствие йв>'
обпито състояние на световняяговата
работоспособность.
отъ
Ливерпулъ съ 120 тона.
;
паваръ) тамъ' нещй м6гатъг дв
Ттзй^ ватО'ликвидностьта на
s/s „Quermnore"
къмъ
30
де
въ Шуменската,, Горно-орехов- кредита» аависи отъ средната^
кември' отъ1 Ливерпулъ' съ 170 ое одържатъ* цените^ които* до
сега' имаше вахарта и които 6е«
оказнв и Търновската колегии ва продължителность на неговия!
тойа.
ха> доста- високи/
В*рненс*ат*- тър.ювско.индует- оборотът когато" св« определя»
s/s „Galileaf
къмъ"
ЗО'декеМв'1
равмера
му,
ще
определяв
и
риялна камара:
рй отъ Хамбургъ съ 130 тона.
Стойкость, за 100 кгр.<
Кафето.
норлшта^ която' найтюдхождвя на*
s/s „Kjeta" къйъ' 31 декември'
Попово'
ЧИКАГО
нуждите ва предприятието.
отъ Хамбургъ' съ 150 тОйа.
Superieur се продава по 115
Затова напр;,, ивполвуването' Пшеница дол. 169 = лв» 888-25'
Д. Иваиовъ индуетр. Енчо*
s/в' „CarriibHa"' на Б Яйуарй' лева' к-о. Въ- местопройв^бДйвя
Парашкежшъ, търгов. Спасъ Ц!« на» кредит» по тримесечни вае* Кукурувъ- „ 1 2 6 = „..' 642-08 1925" г'. Oft Трйестъ съ кОло- ивточйикъ' тейдеййията'' е на'
MHJ'.TS es по? ваписите) (Ж« порл-ййалйи стоки- й' маййф'актура и" затвърдяване. Предлага1' се4 отъ*
Вобчеп1Ь rbgnoBJ v
АНВЕРСЪ
чители,' който уелужва предим-ще Товари' в-йрнейй' храни*.
;
Бравилйй 107/6' шил. Фрякк»'
Разградъ
но- дребни- търговци^ ивдуот- Пшеница хол. фвор. 14'65= л.88"6 5о\
s/s' „Pragft*** на' 5 йнуарй 1925 Трйестъ. Отъ Т^есть се:й0лу*'
Кукурузъ
„
l
l
'
1
0
=
682
87'
я
w
г. отъ" Алексайдр'йя, който щё чаватъ пенестия'* че* требва- ~
Колю Мариновъ търг. Жеко риялци и ванаятчии, да има
тОва'р'й зърнени храни' за Гър* се очаква- ново йо-Уйшенйс'
Нъчввроюь» търгок Райко» Мйm непременно ва^ът4'хъ сключе
БРАТИСЛАВА
на сделка или поне въ проектъ.
J цШ й -гютюпъ ва Италия;
чвиъ ванаятчия.
Цейите;
Пшеница
ч.-кр.
2
1
6
=
лв.
9'48
86
Банката* требва да-в нае конs/s;: „Buccfvina"
ни 21' яйуарй'
БЙб-ЗГ
1
КукурувЪ,
„
1
3
3
=
Гор.. Ор&хаввца
* кретноу явгкявва'сделка ще пос
192б г. отъ Александрия съ
Ориза.
транЬпортир'анЙ стоки и' ще то
ВИЕНА.
Кон стан т и и ъ К;, Констан* лужи- кредитв| и тогава^ да> ре*
Женевския се продава 24лв.,.
тиновъ, Константинъ П., Кон ши може ли да.го отпусне илй' Пйенакавй.'-кр. 4j950-i=ttBV 1024-101 вари върйейй" храни" и др.
s/s .Lagos"* пристига къмъ 30' пловдивски по 26 лева кгр. В ъ
стантинову Велико Щербановъ. не. Но не требва да се ивпуща* Кунуррв „ „ 2,8tf0=!=!„ 572-60'
ивъ пре'двидъ, че кредита нар
iv м". и" Ще- Товари' ткМбнъ ва" Италия се нотира по-твърдог
Шушенъ
СЪРБИЯ
текущата^ сметка, съ поржчите*»
ДанЦигъ и" Хамбургъ,Дървеното мажело.
s/s- „Жакъ Фр'есййе*ъи към"ъ
Герчо П Градинаровъ, Ма- ли требва да се ограничава Пшеница дин. 405 = лв. 846-45
въ кр«га на ежедневните или РАЯСЬ
„ 3 0 0 = „ 627 00 1 йлй 2 януари 1925 год, норинъ Лвваровъ,
Михалъ
ПавайоExtra1 fin с* продава*-йд! 64'до
чевтш нуждав отъи дребен* кре* Ечмикъ* „у 310=== ,, 647'90' ся'щъ равни' стоки.
тов«цПетр , »Памаитовъ,
Vierge — по 66—67, Roya!;—
дитъ, и ва това е погрешно, Кукурувъ „ 1 7 0 = „ 356-30'
&/к „Salonica"' къмъ' 5 януари" 65,
:
69—70.
Въ-странство-отце-про
дето некой, иекатъ целия' си . Бобъ
Е. Джуиая
„ 4 0 0 = „ 836-00 1925' ГОД;
дължава да е склпо.
:
личенъ
кредитъ-да
ивполвуватъ
s/s
£ога
Егект*'къмъ'
1*2
яя
; Василъ Бояджпевъ, Cii I3omЦените, съгласно по ранш
само подъ тави Форма.
новъ.
Маслините.
ното ни г предвиждание ва 1жито» нуарй' 1926" год;
s/s „Orestes"' къмъ края* на"
0. Пааари
то отиватъ и ще отиватъ по^
**
TV м. съ' около* 300' т'оаа" paSHofSuperieur се продавать 34 лв.,
Тютюневите кооперации въ нагоре. Придвижда се-слыцото- родна стока* отъ' А'мстердамъ и ( Lux — пб 46 лева.'
;Иванъ»Т. Каллевъ.
U ва кукуруза; ПосЛедиЦите отЪ^^
България" обравуватъ съювъ.,
Ротердамъг
Другите артикули се прода
Провадия
Една отъ главните цели, кои- слабата реколта въ средно-евро-^
s/s „Hermes" отъ Амстердаме вать,1 както следла:
пейските
потребителни
страни^
т№
ща*
има<тоя"сън>8Ъ1е
да/
на--1
Асенъ Геновъ.
въ> и Ротердамъ къмъ 10—15 януа Лимоновасолъ К^йс+аяъ мира плаементъ на проивведе- обаче, ще се почувотвуватъ
1
ри
1925'г.
съ
около100
тона
местна*
108'---Наспичанг
нинта-на тютюнанитЪ коопера края на-годината'. Това преДпо** разнородна1 стока.
Червейъ'нипёрь'йепайеки
4Б---лоясевие
намира'
своето
пълно
ции — негови членове, на чуж- •
Атанас» Хрвстовъ.
и
s/s
„Neckar"
отъ
Хамбургъ
и
Червейъ пийбръ м%отё'нъ —''
двтЬ павари» Превъ последните оправдание въ днешните' Цени Анверсъ къмъ края на т. м.
9Б'—
Канела
Търново<
години съ тая вадача бе се нагър на пшеницата и затвърдяването'
Бахарв
на
тенденцията,
която?
завдада'
била'
Земдеделска
баака
ймо
Нимола|С. Георгиев»! Стояв*.
225—235 !
„Extra ExtfA«
и»Са»овъ, Тодоръ С. Кумаиовъ, же да се каже, че я иапълнява- световния пазаръ. Оставането Рекламата е- душата Чай
200^-210'
Чай' „Extra*
нияко ниво
Школа Атаиасовъ, Архитектъ ше много добре; Имайки вече на едно релативно
5
18—19"
Леблебии'
„Елемё"
на търговията.
П. Ктоваровъу ]1жголаяАтававоиъ«, oaarnooYVf тя» ще»- подпомогне? на* цените превъ есеньта с е
.
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Габрово
Маринъ II. Табаковъ, Петръ
Ц. х. Стойчевъ, Ив. Хр. Марокиндясиевъ.

Комнзняке до вШЩШ.
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Страница 4
Леблебии обикновенни 17—17*50
Фурми „ Н в
: • . • , . ' _
. Фурми „В'
.. .
—
Саклвъ (Дъвка)
210—216
Сода ва пране
6*—
Сода би карбонатъ
11'Б0
Стипца
—
Нишадъръ калъпи
33'—
Таманъ бйлъ екстра
70—72
Калай „Агне ЛФлагъ" 190—195
• Св-Ьщи „Гуда" Каси
55*—
Свещи „Гуда" Екстра
72* —
Книга хабия (желта) 13'50—14
Каната 2/1,1/4,2/2,2/3
—
ЖЕЛЕ8АРИЯ.
Шина кгр.,
, * 6-50
Подковни жел,
6 80—7
Обли тънки 5,67 м/м . 10*—
Обли отъ 10 м/м нагоре
6*80
Чемверл!
860
Ламарина
14'—
Цинкъ
'
28*—
Бело тенеке каса
. 1000'—
Галванив. ламар.
28*50
Ости готови кгр.
24*— •
Гвовден кгр,.
12'-—

Обущарски кожи
и други обущарски стоки.
Геонь европейски отъ 135 до
18Б лелв.
Гьонъ месте нъ отъ 90-г120 лв.
ЮФТЪ европейски отъ 200 до

266 лева.
ЮФТЪ местенъ отъ 180 —210 лв.

Воксъ европейски отъ 70 до
85 лева.
'
Бокоъ местенъ отъ 40—55 лв.
Шевро европейски отъi 76 до
100 лева.
Лакове равни отъ 80—105 лв.
Конци калчишни кгр. 200 лв.
Конци тигелски кутия 42 лв.
Клечки германски 20—22 лв.
Клечки американски 28 лева.
Платно воиникъ метръ 60 лв.
Гвовдеи телени равни 20 до
22'лева.'

Яйцата.
Въ нашия наваръ положението не е" променено — производ
ството не е задоволително и н/Ьните продъдасаватъ да еж ви
соки.
'•'•" ' " . . . ' , ' .
Въ странство вечъ не може
да се продава. Англия вечъ
има своя продукция/ Цените
сд. слаби. Лондонъ работи само
съ птици. Цените на яйцата
еж. 18 и,19 шилинга 120 брой»,
ки ва първа п р а с н а стока.
Швейцария е; съ слабо търсене;
има консервирани; цени равни:
260—280 шв. Франка, което ва-.;
виси:отъ количеството и. , отъ
случая. Големи •. количества не
могатъ да се пласиратъ. Варосанит-Ьяйца еж по 200—210 шв.
Фр, Виена е пълна съ руски
консервирани яйца.

МеталитЪ.
Лондонъ — м,едь стандардъ
64 ан. лири тонъ,, електролит
на 68*50, полуФабрикатъ , 66,
антимонъ раФин, англ. 60, ан
тимонъ . стр. 60, олово 383А,
днйуелъ 155 ан. лири тонъ, сребунция;3б пенса, влато 92V2
Орял1 унция, платина 520, арсеникъ 45, калай 2567а ан. лири
тонъ, цинкъ 34в/в ан. лири тонъ,
алюминий 125—130, ж и в а к ъ
въ балони llVsj бела тенекия
236 . .
-•
•'
Нюиорнъ — сурово ж е л i в о
20*50 медь електролнтъ, 1365,
олово 8.82, цинкъ 6"67,t калай
53.87, бъ-ла тенекия 5'50 среб
ро 69.

Варненска стокова борса
Варна, 26 декември 1924 год.

Седмиченъ прътледъ.
Превъ изтеклата седмица бор
сата се покава твърде слабодейна, макаръ че преживе условия,
които много благоприятствува
ха »а - по усилена дейность:
ценит*,, на кукурува — един
ствения артикулъ, който се ио
оживено търси и купува — се
вначително покачиха и въ при
станището се ивредиха няколко
параходи, които натовариха й

можеха още повече да натоварятъ отъ тоя артикулъ. Олабодейността е ревултатъ отъ ня
мането на големи количества
складирана стока и отъ слабо
то пристигане на вагони. Щ о
се отнася до другите артикули,
ечимикъ и вимница не присти
гать никакъ (ние вёчъ съоб
щихме, че мелниците вакупиха
и очакватъ да имъпристигнатъ
120 вагона американско жито),
боба, особенно долнокачестпенния, оъвсемъ неохотно се ку
пува, а само най добрия се то
вари ва Пирея. Така че единственъ артикулъ на борсата,
остава остава кукурува.
Тенденцията в а повишение
иа ценитЬ на кукурува, която
б-Ьхме отбележили въ пригиеда си отъ миналата седмица, се
иврави въ Факти, каквито ние
предвиждахме: повишенията, ко
га по-слаби, кога по големи,
продължиха и превъ настояща
та седмица:
Продадъха се:
Па 19 декември по 450—500
лева 100 кгр.; на 20 декември
по 456—490 лв. 100 кгр.; на 22
декември по 48750—530 лева
100 кгр. .
На 23 декември по 495--535
лева 100 кгр.
На 24 декември по 465—515
лева 100 кгр. Тоя день се про
даде и 1 ваг. вимница 733 отн.
т е г л о , 5/3V2 % примесъ по
1025 лева 100 кгр.
На 25 декември, при по сла
ба конюктура, продаде се кукуЕувъ по 465—496 лева 100 кгр.
[родаде се 1 вагонъ вимница.
72'6 отн. тегло и в/г °/о при- ,
месъ по 1015 лева 100 кгр. и
*/г вагонъ ечмикъ , 610 лева
100 кгр.
. .,
На 26 декември при сжгцата
конюктура кукурува се продаде
по 472-50—555 лв. 100 . кгр.
ЗделкитЯ ва аливрета стана
ха ва кукурувъ, по-малко ва
бобъ и съвсемъ ва незначител
ни киличества ва вимница и тик-,
вено семе.

ХРОНИКА;

чревъ тия хвалби и питаме: Малю Калевъ — не е ли слщия,
който иввърши много „честни"
сделки и съ Варненската община?
4

Дадено е ново последно тъл
кувание съ окржжно отъ Фи
нансовото министерство отно
сително приспаданията на из
платените данъци отъ облага
нията съ данъкъ върху друже
ствата. Това тълкувание е въ
свърака съ решенията и тълку
ванията, дадени, при равни об
жалвани случаи, отъ Върховния
Административенъ агьдъ, който
по некой облагания измени ста
новището и практиката си.

Уреденъ е въпроса ва приста
нищните такси на гръцките
параходи — ва въ бждлмце тия
параходи ще плащатъ приста
нищното право не въ двоенъ
равмеръ, а редовно, както пла
щатъ всички други параходи.

' Задължително £е всеки купувачъ на вина да се снабдява
отъ продавачите съ преносителни уверения. Иначе валовените
бевъ уверения Ще 6*датъ гло
бявали.
Народено е да се'ивисква отъ
всички вносители на стоки,обла
гаеми! п 0 тарифата съ мито на,
брой, или на квадратенъ метръ,
между другото, да отбелявватъ и
.теглото имъ въ килограми подъ
дробна черта, съ цифри.
1

сж.да е събрала сведения ва роБраво поповци! Въ два дни дствените^ врАвки и отношения
съвнателните и достойни аа ува можду небраните -действителни
жение поповски , граждани е& членове на с&щата камара въ из
се отвовали на поканата на Пу- борите на 14 того. Ивборите
пулярната банка — която се пос се проивведъха по , спецйялния
тавя ,начело.на предприятието, ваконъ и превилника sa търгов;
ва снабдяване градеца съ електри ско индустриялните камари, въ
ческо осветление—и еж ваписали които не се говори нищо аа
делове ва 596 хиляди лв., като по тия връвки и отнешения и как
заможните отъ Т^хъ ваписали во влияние би упражнили т е ,
доста значителни суми. • Напри- ако случайно —-както е слу
меръ, Братя х, Петкови—26000, чая съ ге г. П. Ц. х. Стойчевъ
Братя Иванови 20000, Братя н Ив- Хр. Марокинджиевъ отъ
Паламаркови 16000, Братя Ив. Габрово (ветъ и шурей) — ако
;
Цоневи 10000, Димитръ Ганевъ между некой отъ членовете
10000, Д. Ив. Дюгенджиевъ има родство. Ние мисЛимъ, че
10000, Т . Влатевъ 6000 и т. н. родството ва търговската кама
Съ голямо право в. „Шуменски ра, подобно на Народното съб
Вести" посочва тия съвнателни, рание, нема абсолютно никак
и готови ва всЬка услуга на гра во значение. Въ търговската
деца си, граждани ва примеръ на камара въ никой случай не
своите шуменски съграждани,
които само куткодякатъ, а нищо
не вършатъ. Уверени сме, че иду" щата година белото черноломско
градче ще блещи ва гордость на
добрите си граждани съ своя
електрически блесакъ, а шумен
ци съ всчкит% свой „Фондове"
ще се щурятъ по калните си
улици въ тъмнините.

Добрия нашь сьбрать „Шум.

могатъ да попаднатъ да решаватъ свои лични или близко
роднински и домашни въпроси,,
ва да се иска непременно бевродственость помежду членове
те. Това ие го иска и вакона 5
и правилника.

Аномалията въ равпоредбите
на отделението аа митниците
е въвмутителна* М н о г о отъ
мероприятията въ в а к о н и т е
целятъ да насърдчатъ местна
та индустрия Това отделение
върши обратното;—спира дейст
вието на ваконите съ против
ни равпоредбй и убива всички
ваченки на индустрията • ни.
Последните разпоредби на това
Мострения панаиръ въ Дан- о т д е л е н и е ва насърдчвнието
цигъ въ пролетта превъ 1926 условния бевмитенъ вносъ ва
ще се състои отъ 6 до 9 Фев амбалажа отъ юта и в а допуруари. Поканватъ се на него и щането да се внасятъ Фаянсо
и български търговци и инду- ви вухненки изделия друцветни,
стриялци да учдствуватъ съ СА отъ естество не само . да
мострите си. - • • . > • • .
обесърчатъ развитието, но it-да
убиятъ милките наченки' отъ
За улеснение на плтницигЬ ютената и Фаянсова родна1: ин
шьтупащи отъ българските при- дустрия. Г-нъ Абаджиевъ, пре
станищц съ параходъ . „СОФИЯ", с т а н е т е да провокирате тоя
кой го ианършва само кабатаж- трудолгабивъ народъ, който ра
на служба мея*ду пристанищата боти, единственно, да въвдигне
Варна и Бургавъ,. включително страната си съ своя трудъ и
Бела, Гьпвюкенъ Мисемврия, потъ.
Анхиало, Ахтополъ, Василико.
Кюприя и Совополъ, съ с&щия
По ИСКане на Б. Н. Банка
параходъ винаги ще плтува и главното комисарство, до иепо 1 митнически чиновникъ,
който ще изпълнява въ самия
1ВЗ®£Я8ШВ2
параходъ Формалностите на чл.
13 отъ вакона аа митници
те, бевъ да се ивисква тия Фор
малности да се ивпълняватъ на
бреговата митница, отъ кадето
пльтниците с е , к а ч в а т ъ , . на
парахода. . , ' • } '
Централа ПОПОВО

НА ПРАВОСЛАВНИТЕ, инославнит% и инороднитЪ наши абонати,
к о и т о празднуватъ Рождество
Христово и Новата година по но
вия календарь, честитинъ найсърдечно рождествените праздниции и Новата 1925 година, като
ииъ пожелаваме щастие и добри
Варненсната търговена индустсполуки.
риялна камара; по искането на

Вести" е далъ гостоприемство
"на прекалените хвалби
на
н-вкой си П-въ къмъ Райония
Земл. Кооперативенъ Синдикатъ
въ Каспичанъ и къмъ дългого
дишния учитель Мелю Калевъ,
„чеетенъ" гражданинъ и я добръ" кооператоръ. З а с т а в е н и
сме отъ необходимоста да ивбавимъ обществото отъ ваблуда

Брой«Щ

ТелеФонъ Попово № 32.

.>

вестно време, .неще ивдав» п .
решения ва чужда валута.
Внесенъ е въ камарата; » ак
нопроектъ отъ Финансовия Г
нистръ ва премахване ивиоенв^
мита на вахарта, обдагоро дв ^
т е ЛЬВИ, рудите И 'Др,'..•:..';.::.:i '

Шв/юзно-пжтиа линия Щ.»

Ореховица—Елена се р»^ *"
Съ особенно тържество,е от
критата работата : въ блдлци '
посредна станция на с.Влатарип.
Ние въ редъ статии се вдеи!
пихме да не се ивменява н«]
чалния пунктъ Горна-0реховй1
ца на тая линия защото нейно,
то навначение по тоя П А П ЩВ
отговори по добре на култур,^,
т е , нужди на подбалкнокото щ*
селение между тоя л . , у н 8 х г и
Елена, иволира^о и ивостапево
бевъ всякакви съобщения, ;
Освенъ фирмата Аврамъ*5
Христовъ, -пропусната е д» ^
впише въ ивбирателнит4 inn
съци ва търговската кв*»'»п|-; J
най-гол емата - жчтарскв цтЦЩщ
ска ; Фирма Нико П а ^ « ; , Я
която вт. деня на ивборв"*йв' $
допусната да гласува. '.Второ.:
степени и третостепенни *щ
м и - констатира се — с& 'бвцЗ
брой пропуснати, А вонтевтай]
рите бевиратъ контёста^ййУ
си на тия т ъ й порочни onacinij

- Клонъ ВАРНА.Щ
! ••• ТелвФОнъ Варна Jfe'..%i

ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРДЦИи!
Приема срочни .и безсрочни влогове по споразумение]
Клоеътъ В^^отпугда кредита на търговци жатарв
и дава HaVточни информациип о жатарството :|
%g СВОИТЕ кдентии;
''Щ
cm

Безименно окц. д-во,,Индустрия"
Попово.^

, / . !Ч-Й-

Капиталъ, напълно внесенъ, 2.000.000 лева.

Собствена в о щ а фабрка за раститвлей масла.
Купува воякакви колачеотва маслодайни, семена
Продева доброкачественни рафинирани

елмнчогледови масла, Л - ;Х
Адресъ ва телеграми: „Индустрия" —' Попово:

ШЛ

й. Jlapyuj^ - Варна
Производство на захарни изделия:
ЛОКУМЪ, БОНБОНИ, ХАЛВА, КАРАМСЛ1
!

и BctKasBe други.
•''
Продажба на едро и дребно.
Локума, като специалитетъ на работилницата m
превьзходетвува сирския и цариградския проч т
локуми, и въ България е беёъ конкуренция. '*

1

ПАРАХОДНИ АГЕНЦИИ О. О, Л |
ВУРГАОЪ

Редовни товарно-параходни съобщения между R
България и Янверсъ, Ротердамъ, Хамбургъ, ?
Балтийскит-в пристанища и Лондонъ,
А

