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Търговско Акционерно Дв-о „ Д о в е р и е " — Варна.

ПоЦана.

и ГРЪЦКИ ЛИНИИ
a 28 —30 януари въ сало
Общото годишно събрание
Въпроса
е свършенъ. — Д о 
Преди кЬколко дни, въ съб- мари въ страната, а и сега
на Софийската търговко-ин- на Съюза на бълварските ин
Управителния '-съветъ на Търговско Акционерно Друже
триална камара се състоя го- дустриалци въ заседанието си вършване линията отъ д в е т е ранието отъ представители. на тамъ се разучватъ предложе ство „Доверие"—-Варна, честь има да покани г. г. акционери*
страни.—-Мината
Пиринъ.
—
ното събрание на съюза на на 30 януарий 1928 год., като
разни дружества, корпорации и нията : приравняване навлата т е на сжщото дружество да приежтетвуватъ на общо редовно
Доставка на в ж г л и щ а .
гарскигв индустриалци.
пр. свикано о т ъ т . кмета, г. Св. по жалезницата Варна—София
взе гтредъ видъ: ,; •
Въпроса за свързване наши Грековъ, главенъ секретарь на и Бургасъ—София, както е би годишно събрание, което ще стане на 2 Мартъ 1928 год., 3
ъбранието б е поздравено и
1) Че досегашното протакане
часа следъ обедъ въ помещението на дружеството, при след
м-стра на търговията г. Цв. на законопроекта за насърдче та и гръцки железопжтни Цли- Варненската Търг. Инд. Камара ло преди войната, или привли ния дневенъ редъ:
шевски. Той заяви, че сега ние на местната индустрия се нии, посредствомъ свързването разви единъ хубавъ рефератъ чане трафика чрезъ Русе —
1. Докладъ на управителния и проверителния Съвети, за
може да се покровителству- отрази твърде злотворно върху на тесноколейната !линия меж по причините за западането на Варна.
дейностьта
на дружеството презъ 1927 година и одобряваиие
местната индустрия чрезъ развитието на родната промиш- ду Петричъ и Демиръ Хисаръ, Варна въ търговско отношение
Тия въпроси, които целятъ на баланса и сметката „Загуби и Печалби" за сжщата година
е
въпросъ
вече
окончателно
уническитЬ тарифи. Това мо- леность;
и мерките, които беха я изба икономическото повдигане на и доклада на управителния съветъ.
само чрезъ закона за на- 2) Че.отъ развилите дебати реденъ. Свързването ще стане вили отъ този упадъкъ.
Варна, криятъ въ себе си и со2. Освобождаване отъ отговорность управителния съветъ
дчение на местната ннду- при приемането на законопро още тая пролеть. Камено вжгВъ резюме, тукъ даваме не циаленъ елементъ, защото свър- н директора
за операциите на дружеството презъ сжщата год.
ия.
екта на първо четене личи, че лената мина „Пиринъ", собст- кои отъ по-важнйте мисли, из зватъ стопанското издигане на
3.
Избиране
на новъ проверителенъ съветъ и 2-ма запасни
веность
на
/дружество
„Граниказани отъ г. Грековъ. Впро- други градове.
Г-нъ Гюлмезовъ изтъкна ну- не е изключена възможностьта
4.
Гласуване
на бюджета за 1928 година!
ата отъ свикването на кон-да се вмъкнатъ въ законопро тоидъ", квято има най-големъ чемъ, още въ началото, г. Гре
Впрочемъ, фактическата раз
За
правоучастие
въ събрение г. г, акционерите депозирагь
интересь
отъ
това
свързване
ковъ заяви, че тия въпроси и лика въ разстоянието Варна—
ренции по различните бран- екта некои непроучени и нена ЛИНИИТЕ, защото ще може системи, които еж въ връзка съ София и Бургасъ—София е са акциите си при сьбранието въ касата на дружеството.
Ьве въ индустрията. Въ тияпреценени положения;
Ако въ определения денъ 2 Мартъ 1928 год. не се предрнференции да се разгледатъ
3) Че докато отъ една стра да изнася вжглища въ Гърция, стопанското и икономическото мо около 30 километра.
ставятъ законния брой акции, то събранието се отлага за 10
^ьпросите свързани съ нами на българската държава на- е отпуснала една сума отъ е- повдигане на гр. Варна, еж из
Требва да се построятъ ан- Мартъ 1928 год. въ сжщия часъ и место.
^ане пазари за нашето произ- сърдчава създаването на родна динъ милионъ лева за довърш несени отъ Т. Камара и сто трепозитни складове въ при
гр. Варна 9 Февруарий 1928 г,
страна ване на постройката. Въ Гър панските организации въ града станището, кждето, като се
и одство общите мерки които индустрия, отъ друга
Отъ Управителния Съветъ.
щ е требва да се взематъ за за некои подд^ления на сжщата ция постройката на линията,— ни предъ министерствата, кама създаде
',:.•;.
силване на индустрията и пр. водятъ една политика пр^мо отъ твхна страна ще требва рата И Пр.
СВОБОДНЯ ЗОНЯ,
'
~ Г-нъ проф. Колушки, пред- противоположна на тая инду да се построи едно парче отъ
ГЛЯВНЛТЛ ПРИЧИНЯ
ще
се
привлече
трафика
на
•'.... в ъ Австрия
^тавитель на съюза на българ- стриална политика на държа десетина километра, — както и за западането на • Варна е» чецентрална Епропа презъ Вар
за изменение ! закона з а митексплоатацията на последната,
в ките химици, направи кратъкъ вата;
Като страна ползуваща се
40—50 на сто отъ едрата тър на. Постройката на тия скла
;
н и ц н т е . >;
4) Че държавните предприя е подето отъ едно частно дру говия въ града, не може да на дове наистина ще коства скжи регледъ за дейностьта на бъл
отъ клаузата на най-благопригарската индустрия въ послед- тия и работилниците при зат жество, Между последното и мери своя пласиментъ. Съ от по, но можемъ да прибътнемъ
Законопроекта, който е из- ятствуваната държава, Бълга
итв 25 години и намери, че ворите все още продължаватъ управлението на . мината „Пи немането на големия Консума- до чужди капитали, концесии работилъ г. министра на фирия е изправена съ Унгария и
я е направила извънредно го- да развиватъ една нелоялна ринъ" е постигнато споразуме тивенъ хинтерландъ Добруджа, и пр. ,
'. V нансите за изменение на не-вноса на българския добитъкъ
ймъ прогресъ.
конкуренция на индустриалното ние, по силата на което мина Варна загуби качествата си на За да знаемъ мнението на кон членове отъ закона за мивъ Австрия се ползва отъ ус
Заяви, че не требва да меч-и занаятчийското производства, та е длъжна да доставя на градъ на едрата търговия.
тия, които биха биле заинтере тниците предвижда следните ловията предвидени въ изме
*емъ, че митническите тарифи която система е прямо отрица компанията всеки день по)двененията на търговския дого+
Ние се помъчихме да заме- сувани отъ една свободна зона, облекчения :•':'
te допринесатъ за засилване ние на всека разумна стопан ста тона вжглища за нуждитЪ нимъ тези загуба! съ намира камарата командирова въ Че- Чл. 109 се изменя: за прес воръ между Австрия и Герма
на експлоатацията. Предполага
а родната индустрия. Нашите ска политика;
нето на други 1 вжтрешни или хославия г. г. Шкорпилъ и Пе-тояване СТОКИТе ВЪ 'МИТНИШ- ния станали презъ априлъ 1926
огледи требва да се обърнатъ
5) Че въ тия години на обсе, че мината ще може да из чужди пазари. .По тоя пжть
ките магазин, складове и др. година. Споредъ него събира
•'.•:.,
ьмъ закона за насърдчение на що обедняване, чрезъ обществе нася въ Гърция и по-голъми ние се натъкнахме на две го Т р О В И Ч Ъ .
места/ находящи. се подъ над ните вносни мита еж следните*.
Тамъ
ГБ
еж
се
срещали
съ
•встната индустрия. Дрсегаш- ните осигуровки се налага е- количества отъ това. Посред леми проблеми: Приравняване
зора иа митниците, се събира рогатъ добитъкъ за клане 5
ия законъ е далъ добри ре- динъ новъ данъкъ на работо ствомъ свързването на линиите навлата по ж. п. тарифа София министри, представители На една такса, наречена магази- златни крони за 100 кг p., впретъргов.
камари
и
др.
Впечатле
ултати. Сжщото ще требва да дателите и на работниците и отъ двете страни, пжтя за Go- Варна съ тия на София—Бурнажъ, по 10 ст. на, день., за готенъ добитъкъ 75 зл. крони
е очаква и отъ новия законъ. че фондътъ .„Обществени оси лунъ, за търговскиятъ ни тра- гасъ и използуваме Варненск. нието отъ разговорите е, че всека пощенска пратка и по 50 за 100 кгр., за горния вносъ е
този
въпросъ
може
да
се
раз
-На»шра,_ие_въ_съюза на _ИН- гуровки", нарастналъ въ трификъ става несравнено по-кжсъ пристанище, за., свободно _ приест. на день за всеки 100 илимеродавна новата австр. митн.
йуст1иалците требва да влез- години до 200 милиона лева, и следователно и по-евтинъ, а танище, като база за стоки за реши, .като „се .отдаде, една. об часть отъ 100? килограма бру т а р и ф а . - - • • •'-• " •- '•;-:- * '- •'• --.*-»- ......Ц
Ьатъ и тия индустриялци, кои- е едно откжсване на оскждни- отъ друга страна и се избяг централна Европа и далечййя ща параходна компания, която то за всички останали стоки.
Младъ добитъкъ за клане.
да улесни транспортирането на
о до сега еж останали на стра- те средства на тия съсловия, ва неудобството да минаватъ истокъ.
Чл.
110
се
изменя:
когато
по
15 зл; крони за 100 кгр.,
ia. Явява се вече нужда и отъ безъ да има наложителна нуж- стоките, предназначени за С6- Г. Грековъ разви подробно стоките ,чрезъ Русе за Варна стоките не се вдигатъ отъ ми- телета по 4 зл. крони за 100 >
и
обратно.
групирането на нашити инду-1 да отъ него и безъ да се сто- лунъ презъ сръбска територия. усилията и ПОСТЖПКИГБ, напра
Отъ тогава ние сме въ сно тнишките магазин, складове и кгр., овци и кози по 2 зл. кр.
Отъ гръцка страна еж били
триални предприятия отъ ед-|панисва той целесъобразно;
вени
въ
това
направление.
шения
съ търгов. камара въ други места, които се намират за 100 кгр., агнета и ярета по
ородни браншове. Така инду- \ 6) Че за една правилна и це направени опити да закупятъ
подъ надзора на митниците, 0'50 зл. крони за 100 кгр.,
—
Съ
тЬзи
намаления
М
а
трията би се засилила и по-',лесъобразна индустриална по мината Пиринъ, обаче „Грани навлата, ние искахме да сеПрага, но по тия въпроси отъ въ продължение на тридесеть свини по-тежки отъ 40—110
Чехославия
още.
нищо
опреде
есно би моглидасе намерятъ^литика требва винаги да се тоидъ" отказало да я продаде. конкурира износната ни тър
дни, считано отъ денъть на кгр. 9 зл. крони на глава, сви
лено нема.
азари за нейните произведе-\разполага съ точни данни и
приемането имъ'отъ митници ни по-тежки отъ 110 кгр. 3 зл.
говия
—
т.
е.
храните
отъ
ду
Когато
повдигнахме
въпроса
ия въ чужбина. Захарната, ци-| проучвания на българската ин ПреждитЪ въ Гърция навските пристанища вместо
за създагане свободна зона въ те, то за следъ изтичането на кр. на глава, коне ездави и
ентова, текстилна, брашнена,»дустрия;
Българската царска легация] въ да се изнасятъ презъ Галацъ Варна, веднага и нашите съ този срокъ се облагатъ съ ма- впрегатни, магарици и мулета
ървод-Ьлска и редъ други ин-| 7) Че митнишката тарифа и Ятина съобщава, че отъ досе Браила — да: се изнасятъ презъ
седи, Ромжнцитв обявиха че и газйнажъ въ двоенъ размеръ се освобождаватъ отъ вносноустрии могатъ да нам-Ьрятъ до-, търговските договори еж отъ гашните проучвания по класи Варна.
•
те ще създадатъ такова. Оба отъ оня, предвиденъ въ чл. 109. мито. За живи птици съ из
ри пазари въ чужбина, обаче | решающе значение за закреп рането на български вълнени
Чл. 111 основно се изменя ключение на диви такива, се
Д за да има?условия за екс-че, мина толкова време и у
ледъ като се създадатъ по- ването и развитието на инду прежди тамъ, се установява, че портьоригв,
като изрежда случаите, когато плаща вносно мито по 8 зл.
тр-Ьбва
да
се
раз
тЬхъ
тоя
въпросъ
съвсемъ
за
олеми и по-солидни предпри-j стрията,
гръцкиятъ пазарь консумира реши и въпроса съ постройка глъхна. Ние обаче ще рабо- не се събира магазинажъ. Пре крони за 100'кгр. Живите ди
ия.
|.
. НЯМИРЯ; ЧЕ:
главно вълнени прежди съ нота на сильозите. Ние ще ос- тимъ съ всички сили въ това движда се, да не се събира ви животни и птици се осво
Освенъ това нуждно е и по-J 1 } В ъ и н т е р е с ь н а б ъ л г а р . мера отъ 20 на горе,—24,26, и танемъ една ,
направление и се над-вваме да магазинажъ за всички стоки- бождавай отъ вносно мито.
ОЛБМО съзнание и заинтересо- i с к о т о с т о п а н с т в о е д а с е nS. 28, използвани въ конетерията,
Когато вносния добитъкъ за
постигнемъ,
ако не свободна, безъ изключение, въ продъл
ЕКСПОРТНИ СТРАНЯ
аность между самите индуст-• к а р а ч а с ъ п о . с к о р о з а к о н о п £ 0 а консомацията на вълнени
жение на десеть дни, считано разплодъ е предназначенъ за
то
поне
отъ деня на приемането имъ j земледелските организации въ
^l4"*
-,
J.
и
.ектътъ за насърдчение на ме-прежди до номеръ 20 е срав и за това требва здраво да се
нително по-слаба. Въ случая обмисли този въпросъ. Ние ис
ТРАНЗИТНЯ ЗОНЯ,
областите, стокооборотния да
отъ митницата
Накрая л професоръ Колуа индустрия
на второ и
г
може да се разчита на значи каме да се построятъ малки си- Търговската ни камара рабо
JKH подчерта, че отъ голъмо' трете четене;
Чл. 214 се изменя: готови нъкъ се събира въ размеръ
телно пласиране на български льози и въ провинцията, кжначение за yavfexa на нашата
2) Въ парламентарната ко вълнени Прежди, ако 1нашите дето селяните да могатъ да ти още и за създаване приви- те еждове, които се внасятъ само на 2"/,. при условие да се
|ндустрия ще бжде и компе
лигирована индустрия въ Варна съ цель да се напълнятъ съ представи въ митницата < удос
ентното мнение на химиците, мисия по Министерството на производители на прежди при- залагатъ храните си. Ние ис Освенъ това, правимъ усилия местни стоки и да се новоиз- товерение отъ което да яветТърговията,
Промишленостьта
ъмъ което требва да прибегспосебятъ инсталациигБ си за кахме да се създадатъ сильо- да нам-вримъ нови пазари, ис несатъ въ последствие наедно вува, че внасяния добитъкъ е
атъ българските индустриалци. и Труда, при разглеждането на производство на вълнени пре зи съ елеватори за да можемъ кахме отъ параходното друже съ тези стоки, се освобожда предназначенъ за подобрение
Отъ 546 членове на съюза на законопроекта, требва да се жди отъ номеръ 20 на горе. да пренесемъ трафика на на ство да уреди директни рей ватъ отъ вносно мито, а при местното скотовъдство. За сж
щдустриялците поне 350 иматъ повикатъ представители на Съ Условията, обаче, макаръ и пошите храни вместо по Дунава сове за островите, Египетъ, възвръщането имъ — отъ из щия случай се иска и свиде
ужда от специално подготвени юза на Българските индустри слаби за пласиране и на въл — презъ Варна.
Сирия и др. за улеснение из носно мито и отъ всекакви телство издадено отъ надлеж
които, като хора на пракора, като химици, машинисти алци,
По този въпросъ б е изне- носа на добитъкъ и др.
други берии, ако вносителите ната ветеринарна власть на метиката, да дадатъ правилни ос- н е н а п Р е ж Д а д 0 Н 0 М е Р ъ 2 0 с ж "
нженери и пр.
ветления на комисията по ВСБ- Ществуватъ, стига да се нам-Ь- сенъ рефератъ и на миналия
Въобще, никога не сме сеимъ до момента на заплаща стопроизвеждането, . отъ което
Г-нъ Козаровъ, тютюнофа- ки въпросъ, който би възник- рятъ активни представители на конгресъ на инжинерите и ар спирали да изтъкваме нуждата нето на следуемото се за техъ да се вижда, че внасяния до
;рикантъ, намери редица де- налъ;
хитектите, които възприеха и- да се направи възможното' за вносно мито и др. берии зая- битъкъ притежава качеството
българските фабриканти.
>екти при упражняване контродеята.
. .'..,.
града ни й ние имаме обеща- ]вятъ за това писменно върху изискуемо се отъ добитъка за
3) Стопанската политика на
ia отъ страна на държавата държавата тр-вбва да бжде еДанъчни въсти
експортирането на храните нията на много авторитетни | декларацията. Въ този случай, разплодъ.
"
',:'•'•'••
ърху тютюневите фабрики и динна и последователна, като
Както се знае, на 25 този м. отъ Северна. България д а хора и се надеваме, при по!вносното или износното мито
Стокооборотния данъкъ за
ледира за поскорошното из- законите и наредбите"по всеко изтича срока за доброволното става презъ (Русе и Варна. благоприятни условия, повдиг- се обезпечаватъ подъ депозитъ птици изключая дивите такива
аботване на законопроекта ведомство бждатъ съгласувани изплащане данъцит-fe. Следъ
Главната дирекция на женатите отъ насъ въпроси да въ пари или въ писменно по- се събира въ размеръ на4'/а"/»
а изменение закона за тютю- съ основните положения на сто този срокъ ще се налага за лезниците предприе анкета по бждатъ правилно и благоприят-|ржчителство. Този депозитъ се отъ фактурната стойность, а за
а. При изработването на по-панската политика; освенъ на- закъснелите данъци глоба отъ тоя въпросъ между търг. кано разрешени за градътъ ни. освобождава ако еждовете бж диви птици и убити животни
ледния да взематъ участие и сърдчаване за създаване на ин 20 на сто за данъкъ надъ 1С00
датъ възвърнати въ срокъ отъ само 4%•
редставители на индустриал- дустриални предприятия, дър лева и 10 на сто д о . 1000 лв
18 месеца.
nrfe, като хора на практиката, жавата съ цвлата си стопанска
Този срокъ по силата на ед
3
Д
До края на м. мартъ треб
а да се избегнатъ досегаш- политика требва да закриля и ва да бждатъ подадени декла
и държ, имоти отъ сега на забележка, може да бжде щу 36 презъ по-миналата 1926
Памучно ceN е 3000 кгр.е до лието
е взело мерки да закупи по
година. Презъ 1925 година, r b
1ите дефекти.
производството — индустриал рации за облагане съ данъкъ ставило минис ерството на зем- 50 лв. кгр. люцерновото семе, продълженъ отъ министра на еж били -19.
у
финансите когато види че сто
Следъ това се прочете рефе- но и занаятчийско;
върху общия доходъ на тояледелието и дьрж, имоти отъ
което презъ т. г. ще се произ панските интереси изисквагъ
Обявените
въ
несъстоятелатъ отъ г. Ят. Ятанасовъ върдопълнителенъ
данъкъ
подлеЯмерика. Семего е о т ъ 4 разни
4) Да се поставятъ държав
ность предпраятия презъ мина
у осемчасовия работенъ день. ните предприятията и работил жатъ всички, които презъ из сорта, които, <поредъ проучва веде от нашите производители. това.
лата година се разпределятъ,.
'еференчика изтъкна, че само ниците при затворите при сж-теклата календарна година еж нията, ще успзватъ у насъ. Съ Желающите да го продадътъ
както следва; търговски 42, ин
>ългария и още 2—3 държави щите условия и подъ сжщите реализирали приходи повече това се цели получаването на подаватъ декларация въ кате
драта или "агрономството. Сж
дустриални
8, банки 4, занаят
ж приели конвенцията за 8-мъ тяжести, при които се разви отъ 100,000 лева.
по-дълго влак ю. - Въ качестве
чийски 2.
•
асовия работенъ день. Послед ватъ частните предприятия:
До сжщия срокъ тр-вбва да но отношение нашия памукуъ е щите могатъ да получатъ аван
Сжщите, разпределени е о ;
ни се отразява твърде зле не 5) Да се сведятъ вноските за подадатъ декларация за обла no-rope стоящ» отъ индийския си по 500 лв. сметано на де- Отчетъ на соф, търговско
-индустриална камара.
форма на предприятието еж,
амо върху нашата индустрия, фонда „Обществени осигуров гане съ дънъкзанятие и лица Стремежа е едюпо-големо при каръ доставена за семе люцер
Споредъ Ьтчета на софийска еднолични 28, събирателни 13,
!о и върху целия стопански ки" до разумни и поносими раз та, които еж имали повече отъ ближаване до американскиятъ на отъ Бълг. земл. банка.
та търг,-иид'устр. камара въ ра акционерни дружества '7, 'коо
<ивотъ. Презъ 1931 година из- мери, като и самото админи 100,000 лева приходи отъ сво памукъ.
•• -*
•?...,...
йона на последната, презъ ми перативни дружества 5, коман-!
Очаква
се
щото
веднага,
ича срока на конвенцията. стриране на фонда се постави ето занятие или миналата го
Люцерновотр семе, което Бъл.
?
•ългария ще требва да се завъ ржцете на тези, които сьз- дина еж биле обложени само земледелска банка е закупила следъ гласуването на новия налата 1927 г. еж протестирани дитни дружества 3.
Отъ
горните
цифри
за
несь-51,773
полици
на
сума
545201607
мели добре преди да отговори даватъ капитала му;
за една, а не за-три години. за раздаване, презъ тази про бюджетъ за фонда културни
:
а понататъшното прилагане на
6) Да се предприеме една ос
7) Следъ обстойно проучване леть, на населението съ 20 на мероприятия, да се увеличи лева, срещу 52,673 полици на стоятелностите, се вижда, че
онвенцията.
новна анкета на българската нуждите на индустрията, да сто намаление възлиза на 320 х. броя на околиите, които сега сума 608,664,584-лева за 1926 презъ изтеклата година, сто-'
ланската криза продължава да ;
Следъ това, биде приета след индустрия по общъ планъ отъ се изработи въ сътрудничест кгр. Доставката йа по-голема- еж 36, въ некои села отъ кои година. Най-много протестирани се засилва. ..
.'•
полици
е
имало
презъ
месецъ
то
се
насаждатъ
мероприятия
та
часть
отъ
това
количество
е
страна
на
търг.-индустриалнивото
съ
представители
на
ин
ата резолюция, която да слумай
на
брой
5,064
-на
сума
роподобрението
на
земледЬли главно като директиви на гЬ камари, всека за своя ра- дустриалците минималната мит- възложена на Българското зеправителния съветъ на съюза йонъ, при съдействието на Съ нишка тарифа, която да е по мледелско друЯ{ество въ София ското производство. Сжщотака 49,631,715 лева.
Презъ миналата 1927 година Силата на единъ на|о крупните въпроси които за- юза, даннитЬ ?на която да сеследната бариера на. отстжпле- Сжщото д-во е закупило почти me бждатъ обгърнати всички
целото
наше'
южно-българско'села
на
некои
отъ
околиите,
попълватъ
систематично
и
нение при сключване на търгов _,
._
числото нв несъстоятелностите родъ е въ н е г о в а т а
гагъ индустрията и по които
г
прекж«нато всека година ;
ски дововори,
редстои да се действува: >
производство на люцерново семе гдето до,сега се е работило. е най-големо, а имено 56 сре- стопанска мощь.

Законопроекта

Зешдлеко стопански вести; министерството на емле е-

Стопанската криза

Вноса на добитъкъ и птици

Ст£.

Бр. 2.

Варненски Търговски Индустриаленъ Вестникъ

пмштртлтъ

ЗНОСЪ
Пнрерско тържище И
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БЪЛГАРСКА . НАРОДНА
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БДНКД

КУРСОВЕ

*

за 10 Февруарий 1928 годПоследните цени на Htкои
Камбио на виж
—_——^—артикули——'—,-—
.Банкноти
пристанище s»a медане (чекове)
Пшеница българска,
отъ Буилсъ,специално
кукува
| продац
купува
|
продава
сецъ януарийт.м.
тегло 80 кгр.;
237 шилинга
Презъ изтеклия месеиъ презъ
11928 50 1945 — 1928 50 1954 70
100 белги
Брюкселъ
Царевица българска
тукашното пристанище еж били
2421 ---2437 25 2421 — 2449 45
пенги
100
Буда-Пеща
»а кораби, локомотиви, вагони и машини въ гр. Варна.
оката 6*05 драхми изнесени 73,644 глави доби1950—1963 — 1950 — 1972
шилинги
j
100
Виена
Царевица рбмжнека
Нашата родна индустрия
5000,000 кв: метри
|
тъкъ и птици 16,359,758 кг.
| 41050 41220 41050 414
2 хиляди тона
крони
100
Прага
дребна оката 6'30 „
разни артикули на обуща сгойправи, върховни усилия да се м ь ^ „ ' - , « . " • * .
!и товароспособность отъ
100 райхемар. •S 3304—'3317— 3304 3333
Всрлинь
Ечимикъ ромжнеки
Н
ш Ь
н а п ед
ность 70,363,340 лева.
68085
издигне надъ икономически^ ^™' £
^
Р " Г
;
1 лира стерл. 675—. 677 45 675
4500 тона
Лондоиъ
оката 5'75
„К
По видъ изнесените артику
550 05
544—' 54730 544
100 франка
тяжести
и
финансова
кризд
кор.Ьбв
'човекъ
>
Т
3
д
а
е
B
H
f
l
t
m
е
снабдена
съ
всички
модерПарижъ
Ечимикъ
отъ
Тракия
•
",
ято гнети цялата страна,
ли се разпределятъ така.
183 — 186105
183—1
18510
100
драхми
тия
непроходими
блатни
Mtcни
сьоряшения
необходими
за
Атина
, оката 5*63
„ :'•'И. радостенъ фактъ е, ч ; въ
Зърнени храни и варава:
100 лири итал. 732 50 735 — 73250 738165
Милано
преки това положение което та и да направи едно сравне- съвременното корабостроител- Брашно местно
Жито 153,520к. 1,069,390 лв.;
3748
100 крони
кие
какво
е
направено
отъ
гвх
}
3716—3729 50 3716
С тво.
оката 10*13 „
Стокхолмъ
преживяваме, все пакъ нови
ечмикъ 303,650 кгр. за 1,234,600
84 65 85
100 леи '
сега
за
да
прецени
колко
трудъ
Предприятието,
което
има
за
84
80'
85
45
Фасулъ
български
Букурещъ
предприятия се реализиратъ,
лева; п р о с о 72,812 кгр. за
100 динара
243 70' 245 40 243 20 246
оката 8-60—8-80
Б-влградъ
нови начала на родното произ- енергия и средства еж израз- директоръ извънредно енергич217,440 лв; царевица 12,219,652
69 30 71
ходвани
за
да
се
преобърнатъ
инжинеръ
—
корабострои7030
7095
1
лира
тур.
£
н
и
я
Фасулъ ромжнеки
Цариградъ
ство се поставятъ, нови факли
кгр.
за
48,468,170
лева;
бобъ
2664--;
2686
:
те
на
една
годна
за
строежъ
2664—'2673
60
тель
100 франка
Женена '
оката 8'50-- 8-70
просветватъ, които еж зарята
1,163221 кгр. за 611,155 лв; и др.
5576'
и
работа
площъ.
.
i
j
д.
'5624
ръ Нжпннгъ
ЮОфлорини
5576
—'
5596Амстердамъ
Кашкавалъ местенъ
и светлината на утрешния день.
Само за пресушаване и н а "!бившъ директоръ на корабо
1 доларъс. щ.! 138 50 139 — 13850 139
Брашна и трици:
Ню Йоркъ
оката 64' — „
Защото, само при развито
тия мъста
места и за на
сипване
на
тия
1
дол канад. j 138 50 139 — 138 50 139
Монтреалъ
строителницата
„Верфномис- Сирене бело, местно
производство, засилена търго
брашно 468,465 кгр. за 4,204,180
100
пиастра j 691—1 693 50 691 696
Александрия
оката 38'— „
вия, стабилизирано стопанство правата на единъ малъкъ при- I крупъ" въ Ренсбургъ, и за подлева: трици 313,170 кгр. за
:
станъ
дружеството
е
изразход
100
золоти
1545—1155750 1545 • 1565
Варшава
| дирнкторъ и администраторъ Свинска мась, амер.
може единъ народъ да благо782,725 лева;
вало надъ
бела оката 53—55
„
(твърде способния и предприденствува.
МОН ЕТ И
Семена и произведения
.3 милиона лева
Захарь американска
[емчивъ
Най-новата и най-крупната
купува
купува
отъ т е х ъ :
оката 22—22-20
Д-ръ ЦвЪтковъ
придобивка за родната индус
Надъ тая площь, когато ни
140,—
Щатски
доларъ
Наполеонъ
541
—
Кюспе слънчогленово 1,163,453
трия презъ последната година е кога б е немислимо да стжпи и благодарение на техните у- Захарь Чехосл.ситна
140. Английска лира
682 — Канадски доларъ
оката 20—20-20
кгр. за 2,890,860 лв.; тиквено
постройката на корабостро човешки кракъ, сега се изди- силия и трудъ е усп-Ьло въ
9130
Чисто
злато
грамъ
Турска
лира
616
—
ителницата в ъ г р . Вар"на.-[гатъ грамадни солидни пост- скоро време да се справи съ Волове' живо тегло,
семе 170,630 кгр. за 853,150 лв;
9~
0
Ни
Сребъренъ
левъ
Германска
20-марка
668
—
оката
1Т50—15
грамадната
работа
която
е
из
** ' "'"• изключително отъ берапица. 18,598 кгр. за 92,990 лв.
По инициативата на г Т.-Ка- |РТ0НЪ
211
и
Чисто
сребро
грамъ
Руски
5.рубли
1897
360
—
ракашевъ директоръ на' Б.Т.П.||
желязо — които зае- вършена, пресушаване на мЪс-Телета, живо тегло,
Д о б и т ъ к ъ и птици:
493
•
матъ едно
25
Авсрт
шилинга
оката
14-50—18-50
тностьта, постройка на здания
Дружество и г. П. Кирчевъ и
пространство отъ
Волове и крави 1878 глави
—
та, инсталиране на машините, Биволи, живо тегло,
при енергичното съдействие на!
2730 кв. метра
за 6,368,530 лева', биволи и би
Парламентарната анкетт
11-50—15
„
комисия, за анкетиране поло
волици 94 глави за 523,510 лв.;
датския генер. консулъ въ Co-) Само едната отъ тия построй- поставяне на дока и пр. и
Пърчове, живо тегло,
жението на родната индустрии
свини 497 глави за 1,413,150
фия г. Ялбертъ Корвесъ и г.-ки, наречена „Хала" и пред- днесъ тоза предприятие е
оката 15'50—-18
„
Въ информационната''сТгужЗаГ?Подъ председателството на-f,
лв.; кокошки 11,950 глави за
Лоренциьоркъ на които се дъл-<назначена за
Напълно готово з а работа. Агнета, живо тегло,
при
Варн. Търг. Инд. Камара се j Мишайковъ вчера идяща on
жи главно и за реализирането «Постройка и попрввка н а
пуйки
25
глави
за
150Q
лв.
За сега то има вече първи
оката 17—19-50
„
намира на разположение на ин- р у с е пристигна въ града ни и
на тази инициатива, образува се
те
поржчки
—
1G00
тона
мос
Тютюнъ:
локомотиви и вагони
Овце, живо тегло,
тересующите се търгопци и з а - | П р е д и 0 б'Ьдъ свика представиБългарско Акц. д-во за стро
това к-онструкция и постройка
заема
едно
грамадно
простран
оката
14*50—16'50
27,947
кгр.
за 601,460 лева"- наятчии, банкери и пр. списъка телите на индустриалните завеежъ п поправки на кораби, ло
та
железния
покривъ
на
варКози, живо тегло,
на лицата, български поданици, j д е н и я в ъ г р а д а ни въ Търг.комотиви и вагони ИЛИ, както ство отъ
Масла:
оката 12-50—14-50
1800
кв.
метра
I
ненския
театръ.
Но
ние
се
накоито
иматъ секвестирани авуа-' Инд. Камара, за да излуше мнее съкратения му адресъ ,,КоКраве топено 125 кгр. за
Въ другата постройка която' дЪваме, че скоро то ще бжде Свиини, живо тегло,
ри (вземания) въ ПнглиЯ и сре- „ и я т а имь за нуждите на нараловакъ' съ единъ каппталъ заема едно пространство отъ претрупано съ раоота и всички
8125
лв.;
кашкавзлджийско
853
оката 22-50—24-50
отъ 15,000.000 лв.
кгр. за 55,495 лв.: к а ш к а в а л ъ щу които м о ж е да се прави ш а т а индустрия. Следъ обедг
около 900 кв. метра еж раз- i нуждающи се отъ неговата спеТова дружество си поставя пред^лени
12,008 квр. за 660,460 лв. сикомпенсация чрезъ българското комисията обходи най-големи
'циалность и производство, съ
комисарство п о репарациите; T t индустриални заведения в;
за задача да създаде въ стра
рене 15 кгр. за 125 лв.;
шлосерското о т д е ллеенниие. ! ™ ^ « . Т * " " " 'За износъ на български стоки
(отделение арбитражно) само; града ни - Нкц. д-во Декстилъ'
ната ни родно корабостроителКожи:
за суми дължими отъ българ- памучната ф-ка „Ц. Борисъ 111*
ство за да се улесни нашето съ своите грамадни стругове
Защото това е първото кру въ 'чужбина:
Волски
15240
кгр.за 840,000 ски поданници — дебитори към ю т е н а т а ф-ка „Кирилъ", масло
мореплуване, - като при нужда, чрезъ машини, шлойфъ, шми- пно предприятие у насъ въ та1. Demetrius M. Bonas—Corfu
лева ерешки 2235 клр. за 782,250 комисарството по приеждеии ре-j дайната ф-ка „Слънчогледът 1
плава!елнигЬ сждове които и- гдли, боръ машини и пр., ко- къвъ мащабъ и съ такива спе — зърнени храни.
левв козешки 11180 кгр зашения о т ъ англо-българския д р . Днесъ комисията си замина
маме, да могатъ солидно и бър вачното отдЬление въ което циални отдели, които ще за2. Alcos Prat as — Volo
зо да се поправятъ, а не да има и единъ грамаденъ въз- доволятъ много нужди, които царевица, бобъ, ечмнкъ, жито. 726,700 лева;
смесенъ арбйтраженъ еждъ. \ з а София, кждето ще направи
бъдатъ изпращани по чужбина душенъ чукъ съ тяжесть 250 до сега караха нуждающите се
3. Omara Rnis —• Rlep-Syrie
"има
+
П
[своя докладъ отъ проучванията.
Захарь:
и освенъ по-големите разходи, кгр. и моторното отделение да ходятъ по чужбина, да раз- нишесте отъ царевица и кар
20700 кгр. за 330000 лева и НаЗЗрНИТЬ Ц6НИ ВЪ иДрИНЪ j П р е з ъ т е к у щ и я месецъ е откждето има инсталирано едно ходватъ повече средства и гу тофи.
да губятъ и повече време.
(Споредъ рапорта н а б ъ л - критъ въ Столицата единъ нот
много други.
ra
H
он
л
Заедно съ това, то си пос динамо съ
A. G. G. Inglessis — Piree
бятъ време.
'
По държави тоя износъ се PSSSl-i^5ES2?SS к сУ Ъ|ТЮтюневъ складъ на Иосифг
тавя за цель производството и
200 кон. сили
И, за подчертаване е, че то сирене брашна.
разпределя т а к а : Франция :'"Волъ (чифтъ) Ш ~ 2 3 0 " лирТ *"
Хаимовъ, въ която работят!
поправката на локомотиви и
5. Vayonis & С Sozomenos-1- 7,231,208 кгр. за 30,190,785 лв.; т., оваца 10—120 л. т., кокош около 200 работника. Презъ «,
Впоследствие предприятието ва предприятие се зароди, равигони, което твърде много ще ще увеличи своята двигателна зрастна и закрепна самостоя r\lexandrie(Egypte)rueEbn Roch Гърция2,136,385кгр.за 15244175 ки 70 гр., говеждо месо (ока) мартъ ще бждатъ открити скла;
подпомогне железопжтното ни сила съ огледъ на нуждите ко телно, безъ да обременява дър
6. Rodolfo Leoni — Lugano лева; Германия 2261680 кгр за. 80 гр. Овнешко месо (ока) 90доветв на австрийската режш
движение, а освенъ това, ще ито се появятъ. ;
жавата. Единственното, което (Suisse) — черва сухи.
9,898.675 лева; Янглия 2,534890 гр., масло краве (ока) 210 гр., въ която ще работятъ око/н
се занимава и съ редица дру
7. flnthis i Stringos — . Piree кгр. за 0,478,750 лева; Италия млеко (ока) 30 гр., сирене 1000 работника
Освенъ тия големи построй то чака отъ нея е, поржчката
ги видове машинно производ ки има и нЯкои по-малки — за нови локомотиви и вагони (Grece) rue (Notara 82, спиртъ. 1326629 кгр. за 6902285 лв.; (ока) 90 гр. кашкавалъ полски
М е ж д у н а р о д н и я конгреа
ство и строителство.
8. Gerechjshammer & Spasic Египетъ 276,008 кгр. за 2,139245 170 гр., яйца (100 броя) 475 гр.,
за канцеларии, дирекция и пр. техните поправки, както и.тия
за
контролата на семена ще с< 6с
Въ дружеството като главни
—
Piree
rue
Notara
67,
зърнени
Стойностьта на машинарии на плавателните сждове.
лева и т. н.
пшеница (ока) 16 гр. ечмикъ 8 състои на 16—19 май въ Римъи
акционери, освенъ споменатите те инсталирани до сега възлихрани
и
варива:
Това голямо предприятие ще
гр. (ока), ржжь (ока) 10 гр., Ще участвуватъ и българеш в:
въ началото лица, влизатъ и затъ на повече отъ
9. Stratigos & Mathaiakis —
улесни твърде много както
царевица
(ока) 7 гр., ори£ъ(о- делегати.
<
голЪмитЪ и солидни фирми „Хадържавата тъй и нашето море Rthenes rue Kratinou 11, зърне
5 милиона лева
ка) 45 гр., фасулъ (ока)« 35 гр.,
Винарските
кооперации
сви
ни
храни,
зеленчуци,
памучни
намакъ" — Хановеръ, .,Рин!Отъ 3 февруари до 9 февруари картофи (ока) 20 гр;, брашно
Дружеството е доставило сж- плаване, индустрия и търговия прежди и платове, вълнени пла
кватъ конференция, която
коферъ" — Прага, и „Верфиовключително, 1928 год.
а
освенъ
това,
ще
създаде
и
Ле 0 (ока) 26 гр., брашно ца заседава на 25 т; м. въ Софи».
мискрупъ" — Ренсбургъ — ед що и първия въ България
Налични п р о д а ж б и .
работа на 400—500 души, и сътове, н прежди, .ютенн прежди,
ревично (ока) 10 гр., орехи (о- На сжшата дата е свиканъ
захарь.
Докъ
ни съ светска известность фа
право можемъ да го наречемъ
минимална машм&л- ка) 40 гр., захарь ситна (ока) конгреса на лозаригв.
г
брики за локомотиви, кораби и за постройка и поправка на
10. Demetrius J. Hartoularis —
сепа за 100 на цена за 58 гр., захарь бучки (ака) 68
най-крупната придобивка Chio, брашна и зърнени храии.\ Артикулъ
кораби.
вагони.
О т ъ ф о н д а „Общества
кгр.
108 щ. гр., вълна непрана (ока) 120
Тоя докъ, който е една кру презъ последната година з а
Веднага следъ образуване на
Българската Царска Легация'
'
осигуровки" по сметка „бе
родната
индустрия.
гр.,
козина
(ока)
80
гр.,
Дър
дружеството се пристжпва къмъ пна придобивка за родното ко
въ Ятина препоржчва на ония j Зимница
670
4
675
вени вжглища (ока) 10 гроша. лестъ" презъ изтеклата годи»
реализиране и на предприя рабоплаване, е вече настаненъ
търговски кжщи, които иматъ | Кукурузъ 39
495
527 50
е била изплатена е у м a i
тието.
590
въ езерото до самата корабоБългарино, обичай за износъ сушени сливи, да се Ечмикъ .
590
4
35,140,062
лева.
Министерството на финанДържавита е отпуснала до строителница.
отнесатъ направо до следните' Бобъ . .
785
830 СИИТ-Б е наредило до данъчните
Печслбите на Народна Ба
9
Докътъ има двигателна сила р о д н а т а И Н Д у с т р Я
самото езеро и канала
пирейски фирми, които еж изя-1 Тикв. семе
началници да се направятъ ре ка, за миналата 1927 г., cm
вили предъ Легацията желание | Слън. семе 1
820
810 визии на всички питейни за ревъ последните сведения, 6
• на фабриките остава и тази да направятъ сд-влки съ суше- j Ржжь . .
ведения на едро на които не достигнали 45 милиона лева
година 52. Отъ тъчеъ 42 еж ра ни сливи отъ български произ- Просо
е правена такава до сега, до
11
— .— .
ботили
непрекженато презъ ходъ, а именно :
Кюспе
края на т. м.
ц-влата
година,
а
10
еж
пре1.
Etablissements
Nicolas
ScamНамаление консумацията. — Положението 'кжевали презъ н-вкои месеци. pavias, rue Hestou, № 2, 2b, 4b.
Срочни продажби.
на пазаря. — Основаване тръстъ на
Търговкко Акционерно Д р у ж е с т в о „ Д о в е р и е " , Варна
минш.ш< ма.иснмалОбщо взето капацитета на фа- Le Piree (Grece).
X
цена за
тютюневи фабрики.
2. Minas Pi. Persides & Br. 23, Артикулъ о ц ш п 101)! иа100
I брикитъ1 превишава нуждите на
кгр.
кгр. 1
ь
Ave Makras Stoas, Le Piree,
Миналата 1927 година се ха то на производството на тютю jстраната и поради това никоя
195
Т"Ьхъ не може да използ
(Grece).
Зимница
670 70250
рактеризира за тютюневата ин невигв фабрики. За е д и н а д е - | о т ъ
Я к т и в ъ прик/иоченъ на 31 Декемврий 1927 годинаПасивъ
515
525
дустрия съ едно намаление на сеть месеца презъ изтеклата] ва пълниять си капацитетъ, G. Loukaoc & С-о — Rue Lee Кукурузъ 75
charous, Le Piree
1. Каса
—
130843 1 Капиталъ
консумацията на бандеровани година въ страната еж произ- " ° е т ° б и и Д а л 0 възможность • Georges Markoulakis — Rue Ечмикъ . —
i 600000Бобъ . . 154
850
780
2. Портфейлъ
; 1549£4 2 Запасен ь фондъ i 102252!
тютюневи изделия, въ сравне ведени 4,201,423 килограма тю- Да намали-разноските по проСлън. семе —
!
3. Сждебни и про- ,
ние съ 1926 година. Това на тюневи изделия, —цигари, тю- изводството. Това предизвиква
3 Влогове
936410
Тикв семе- 13
2220
2240
тестир: записи i 125442 4 Сконтир. записи
маление б е особено силно презъ тюнъ за лула и еифие и 4 ми-1 е А на ожесточена конкуренция
П8048
Известнй"я"кеждународен*ь-мо4. Дебитори
j 80343 5 Кредитори лихв. ; 45330
първите шесть месеца и едва лиона 298,453 кгр. за сжщиятъ з а овладяване и задържане на
стренъ
панаиръ
въ
Виена
ще
паза я
която с е
Презъ посоченото време
I 5. Стоки
, Ю92415 6 Кредитори безлих.] 221313!
пъ последните се забелезва периодъ на 1926 год., или съ
Р '
изразява въ
J 412974 7 непоисканъ днпид.! 8192
единъ обратъ къмъ покачване- 97,030 кгр по-малко.
(понижение на тарифните цени се съттои тази година отъ 11 пристигнаха в ъ Варна вагони: I 6. Предприятия
до 18 марть.
36 Кукурузъ, 2 ечмикъ, 4 тик ! 7- Ценни книжа— |
|по
които
се
продаватъ
тютю8 Депозитьори
! 531349
Производството се разпределя:
Въ него ще участвуватъ по
16360
'невитБ издЪлия на посредни- чти всички европейски. държа вено семе, 13 бобъ, 13 кюспе, 3 s облигации
1927 година
1926 година
Мобили
|
1
[ците тютюнотърговци, а сжщо ви съ специални павилиони о- зимница, 1 сл. семе. и Гржжь,
1,547 кгр.
1,632 кгр.
Специални цигари
Залози
и
гаранц.1
531340
!и
въ
усилено
кредитиране
до
собенно отъ близкия изтокъ
I 9.Загуба 1927 r. I 18234
1,678 „
2,401 „
Екстра — екстра1
'рисковани размери на сжщите и Балкана. '
НО.
97,559 „
78,038 „
Екстра
| тютюнопродавачи съ тютюнови
Кои и кога щ е приетигнатъ
2562886Напоследъкъ
българските
25628*
614,090
„
538,459
„
I качество
; изделия. Това положение се
на
Варнен.
Пристанище:
728,632 „
произведения
като
плодове,
484,337 „
И
{понася твърде болезнено, осоСмътка „Загуби и Печалби"
2,828,040 „
3,073,651 „
бено отъ no-слабите финансо- грозда, вина, намериха доста На Агенция „Сервици Марнтима
Ш
приключена
добъръ
пазаръ
на
Виенския
на 31 Декемврий 1927 година
Парах.
Нлбания"
на
21
т.
м.
отъ
j ви предприятия. Въ пазаря лип
Да Дава
Всичко • 4,177,707 кгр. 4,272,354 кгр.
пазаръ
и
желателно
би
било
,
Д а 3ew
Марсилия;
парах.
„Константино
:
сва оная сигурность, при коя26,099 кгр.
Тютюнъ за лула и енфие
23,716 кгр.
Общи разносни,
1 Отъ стоки
|411491
то може да се развива спокои .това обстоятелство да се мани-| П О лъ" на 10 мартъ отъ Марси
ргтипя и
и ичрозъ
г а ч г , въпросния
R-Kfirtnf има па-j
пя-1лпи. .яп
заплати, наеми,
фестира
2 Загуби за 1927 г. ! 18234
Всичко тютюневи изделия 4,201 >423 кгр. 4,298,453 кгр.
но и нормално една промиш А
Мширъ. По-подробни сведения
данъци и др,
159353
Агенция
Дюронк—Раделия
Отъ горните цифри се внж^но надъ осемь милиона кгр леность.
Лихви
на срочни
*при Балканска Ягенция улица п
„
.,„
п
ж
Па ах
да, ,че преминаването на консу тютюнъ. Отъ това кпличество
и безсроч. влогове i
Проучва се въпроса за о б - ,
Р - » П "Р И Фресине къмъ 18
к о в с к а , София. Въ Виена!
т
м
мацията отъ горните къмъ по- обандерованите , тютюневи из разуването на тръстъ на т к > 1 М о сустановени
и загуби
като
търговци
'
_
'
отъ
кюстенджа.
Парахода
270375
сж
»Луи Фресине" на 16 мартъ отъ
долнигЬ качества е продължа далия възлизатъ кржгло на 4 тюневитв фабрики. Споредъ представители
- комисионери и Марсилия.
429728
142972;
вало И презъ миналата 1927 г. и половина милиона кгр., а о- проекта за създаването на та- -р._ „Околно Души българи..
Къмъ края на годината се за станалитЬ три и половина ми къвъ тръстъ у насъ, на всека] п ВДЙНЪ новт комисионеръ - Ноевъ
Агенция МайкурнчъПровЪритсленъ Съветъ: \
белезва едно сравнително на лиона кгр. съставляватъ кон- една фабрика ще се определя [представители се е установилъ Парах. „Клио" къмъ 22 т. м. отъ
Георгиен
маление на запаситЬ отъ сурови трамбандното пушене, к о е т о единъ контингентъ, — рандеСтанчев!
Неговия Амстердамъ. Парах. „Минерва"
о т ъ известно] време.
тютюни, общо въ страната у представлява повече отъ една манъ, — месечно прошводст-) р
Докладъ
къмъ
29
т.
м.
отъ
Амстердамъ.
Durban
Warbeff
Wiесъ е :
производителитк землед-Ьлци, трета отъ общата консумация. во, възъ основа на средното ;, а Д xill
Отт. проверителния съветъ на Търгов. Акц. Д-во .ДовЬр
(Lalna) Saurangasse 19. Агенция „ЛоЯдь Триестино"
което се дължи на засиления Това засега, както интересит-fe и месечно • преизюдетво презъ eh
Парах. „Гащайнъ" отъ Триестъ,
оарна, до 14-то общо редовно годишно събрание '•
износъ. Презъ единадесетьте на тютюневата индустрия, така лоследните години. Който член чава отъ компенлационнатака
на 14 т. м. — ще товари 600
_
"а г. г. акционерите
месеца на 1927 г. държавата е сжщо и фиска, който губи бан предвиши предвидениятъ му са по 5 лева за всЬки непронзI оспода Акционери,
получила 635,971,134 лева при- дерола върху контрабанената рандеманъ |до 20 на (СТо надъ веденъ килограмъ, а за прои тона зърнени храни за Гърция
и Италия; .парах. „Абация" на Т т п г п С ™ а С В 0 У С Т Я В а Н а ^ Р У ж е " в о т о и иостановленият!
ходъ отъ бандеролъ срещу консумация.
тоя рандеманъ плаща поосемъ зведените въ по-малко отъ 20 16 т. м. отъ Одеса; парах.
„Че- Търюнския законъ, проверихме книгите на доужестро!
615,236,226 лева за сжщите ме
Презъ 1.927 год. четири тю лева на килограмъ свърхпро- на сто килограми не му седава лио" на 21 т. м.
c
S S ? ; n > 31 Декемврий 1927 год. .банансъ" РУ И ! с ^
сеца на по-миналата година.
тюневи
фабрики
„Комета", изведени изделия въ компен никаква премия.
„Загуби и Печалби*, които намерихме редовни и кон го Ъ»
Агенция „ЗоласъПоради преминаването на Съ
Споредъ сведения на тютюно- „Наслада", Дяковъ. събират. сационната каса при тръста а
лимъ да удобрите. като освободите отъ отговорности,*Ч
фабрикантите презъ миналата фабрика и „Червенъ Брегъ" надъ 20 на сто по петдесеть единените Тютюневи фабрики Парах. „Ситрия" на 16 т.м
отъ
година е било засилено пуше се закриха. Откриха се четири лева за вс-вки свърхпроизве- въ ржцегв нови притежатели, Англия; парах. „Делосъ" къмъ
ното на контрабанденъ рйзанъ нови: Балканъ и Дердерянъ въ деиъ килог*рамъ. Който членъ въпроса е билъ отложенъ. О- 23 т. м. отъ Хамбургъ; парах.
гр. Варна 21 Яиуарий 1928 год.
тютюнъ. Така въ България при София, Съединените тютюневи п р ' о и з в е д е
п о - м а л  чаква се презъ тази годида да „Авиеморъ" къмъ 26 т. м. отъ
едно население отъ петь и no-iфабрики въ Бургазъ и „Спасе ко 'Отъ опрее^лениятъ му ран-' бжде основанъ тръста на тюЛуверпулъ; парахода „Галата
г, . i
• .
Ноев*.
ловина милиона се пуши годиш-! ние" въ Шуменъ. Така че броя демаиъ отъ 20 на сто, полу тюневите фабрики.
къмъ 5 мартъ отъ Хамбургъ.
•фоверителенъ Съветъ; Д. Георги
. '
' Г.Стаиче»
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