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ЙЙБЪРШВА всички банкови операции.
Прие/ла влогове срочни и безсрочни, както: и 1по спе
стовни книжки при най-износни условия.;
ИЗвърШва на комисионни начала покупко-продажби на
всички видове зърнени храни на борсата въ Варна.

ПРОИЧЕВЪ & ШОТО
автоматична валсова мелница.
постояненъ складъ на брашна и отпадзци.сжшо и на захарь

ВАРНА - мелница Л Е В Н Я .
.Телеграфвясски. адресъ гШОМЗЪ - Варйа.-w. .^ Телефона Ж Д^ Л ,,.»..1^В:

ВОВАРНАТА
и спиртната индустрии.
Държавата е като човека:
щомъ като уреда работите си
скоиосно ще й върви и въ
всичко друго. Доволна ще е,
най-първо, отъ
вътрешния
родъ и оиокойствие тя еама;
доволенъ ще е и народа й ~
той н-Ьмз да се спжва въ ни
що, иъма да страда, а и тя
ще е охолна. Обячр, куцне ли
въ умътъ ой, почне ли тя
да прави кръчмарски сметки
п ииннека политика; откаже
ли се отъ да си прави СМЕТкигЬ оъ трезвенъ умъ и отъ
да различена полезното отъ
вредного, тя е изгубена. Из
губена е, ващото й се преси
чатъ сигурните извори за животъ и 8а действитолеиъ про
греоъ.
Огъ едыо време наоамъ,
по отношение
стопанската
политика на страната, обаче,
нашата държава почна да
прави кръчмарски сметки
и изгуби п у о у л а т а и
по отношение ни н1жэи отъ
ресурсите си ежедневно губи
и губи равновесието си като
яем1едт.нжо стопанска, индусггриялг»я и финансово благоуетр еня страна — прни ог
ромни нагуб^, бвэъ дн може
да ги навакса, да ги покрие
отъ дгуго Micm,
За да монижирн иЬколко
стотьци иаборжии лоэарн и

кръчмари презъ дружбашко
време, почнала бъ да прави
кръчмарските, си сметки ' и
пиянската си политика така,
•че въ ущърбъ на народното
стопанство и на собствените
ой финаноови и други инте
реси, състоящи се въ двой
ната и тройната по-голъма
доходность ва хазната, тя на
прави, а по сжщитб съобра
жения и сега прави всички
въэможии и вевъвможни от
стжпки на ловвритъ и кръч :
марагв, а притискаше и до
сега продължава да притиска
немилостиво индустриите: пи
воварна, спиртова,» диясе и
оцетната, като ги облага оъ та
кива големи данъци и давнини, които ож просто непоно
сими, -— които правятъ про
изводогвото имъ 1В1рде скжпо*) и недоотжпио за консума
цнята оть широката иогреби
телиа публика до толкова, че
тези производства ставатъ из
лишни и невъзможни да се
фабричио обрибогватъ; гЬ не
нямиратъ и външенъ ивпооъ
и отъ година на годипа ввпвдватъ и, наверно, не е далечъ врем то, когато отъ тоя
полезни за народното ни сто
папство и аа широконародна*) С*що и капвгадитЬ на индустримцагв недостатъчни да фяваасвратъ
дрвкнюдетыта си. J

ятъ помпнъкъ индустрии и
поменъ не ще остане. Не ще
остане' иом'еыъ,' защото досе
га вложените въ тъхъ капи
тали еж почти изгубени, а
надали ще се намърятъ въ
бждаще други луди хора, ко
иго, да' влагать '"капиталите
си въ т^хъ,
Тези г печални миоди ни
текнаха, когато получихме и
прочеггхме: а) изложението
на Пловдивската търговскопндустр. камари за пивовар'
пата и спиртова иидуотрш;
б) изложението на пивовар
ните фабрики и б) изложени
ето на опиртнахЬ фабрики. II
трит* тия изиоженря отпра
вени до фгшано вля мини.
1ъръ, до миниотръ председа •
теля, до миниогерекиягъ съветъ и до Народното събра
нио. Въ техъ до пооледна по дробность ё обяснено и оъ
най-прецизни цифри е изчио
дено на какви загуби е изло
жело народното ни стопан
ство, държавната ни хазна,
каиитпла и човешката инду
стриялна инициатива и предприемчивооть. Те ож невмо
нерво големи, дааечъ vh no
се рлвнятъ на доходность та и
ползите, които бн се очпша
ли отъ лозарствою, вииодЬлнето н фруктовото елшртоваренпе, ovpuo ш, к ито тъй
много се скупить и щедро се
подпомагать чрезъ воекаквн
фа о; иаацтн отъ държавата и
чрг-3'ь ш ч ц жнитв обяож^и я
в'ь ущърбъ на 'пивоварната
и еаиртонйта индустрии. Бь

ТелеФОнъ № 281.

особ1'впооти, оъ покровител•
"ствуването на ф р у к т о в и я
опиртъ въ ущърбъ на фа
бричния, държавата отива
шабашъ: отъ питомното къмъ
дивото, отъ сигурните и по
стоянно растящи ресурси за
отраната и за хазната, къмъ
нищожни и никого н е в а
д о в о д я в а щ и ресур
си ио наотоящемъ и оъ п и
па сигурпооть отиващи къмъ
отпадакъ, който не ще оста
ви и поменъ за ожщеетвува
нето имъ, колкою и да се
подражава въ демагоготвото и
сега за крепенето имъ да
вегитиратъ — но не и да рас
та тъ — по примера на друж
бишите
.;
Въ летошната си обиколка
игь цегата страпа пмахмо
случая да видимъ стърчащи-'
те и не пущащите вечъ де
сятки кумини на северно-българокитЬ и южнобългарски1е
пивоварни и спиртови фабри
ки, подъ които, ебаче ож за
ровени стотици милиони съ
трудъ и потъ печелени индустриялоки капитали. Комивит е съ • унилостьта си иокъртватъ всека чувствителна
душа, която разбира какво
-ъидч&тъ^-въ карвавъ- -потъ й
трудъ печелени капитали, за
робени въ земята и по едивъ
каириэъ, или по единъ п;оизволъ, ако ли не.и по едиа
дива и злосторна партизан
щина и капаталоненавиотничеотво, безвъзвратно губени и
изгубвай. А зарсв?ни оъ до.
бри цели, съ грандиозни пла
нове, оъ патриотически жаръ
и уотремъ:., да се издигне
страната като стопански факторъ, да се 'забогати и благоденствуна народе! Да, и неразбранщииатя, и партизан
щината, и държавническата
недомиоленооть, и . . . пиян
ската дружбашка фискална
политика, възлюбена и отъ
наследниците на тоя режимъ,
оъ единъ замахъ да унищожатъ тия капитали, да убиятъ
творческия духъ и предприомчивость, да върнагъ прогре
са тш . сбраната Va въкъ и
повече на^адъ!
Въ идните си статии ние
ще дойдемъ и до прецизните
цифри, за които по горе спо
менуваме и които еж едно
огледало, едно ярко изяснение
на, загубите, които понася
страната и фискътъ отъ гламаната друа;башка политика,
за зкалость усвоена п след
вала още и сега — аа фапоразпрането но и а р т и •
зански разчети и покровител
ство отъ оилни н влиятелни
партизани' - н а лозарството
виподешето
и фруктовотоогшрговароне, KOHTOJ съ всич
ко топа, за страната и т нарг-.ча сп оотанагь единъ до
сстосгспененъ и'даке двадесетоотененонъ. номиначонъ изворъ, иродъ изиоритЬ на ис

тинското и първостепенно поминъчно вемлеедлио, което
въ пивоварепею и опиртовареното намира най еи.шия
свой крепитель и насърдчитель, пъкъ ]и фиска извлича
своитЬ лъвски порции, не
сравненно, много по големи и
по-лъвски отъ тия, що полу
чав» отъ наоърдчевше чрезъ
оъвтрщенно легките облага
ния лозаротво, виноделие и
фруктово сниртоварене. Съ
тия цифри ние ще докажемъ,
че оъ усвоената дружбашка
пиянска политика отранатасе
тира къмъ стопански, иконо
мически, индуотриялека и финансовъ отпадакъ. Оъ тая
политика дтржавата не ще
има нито развито и напред
нало народно стопанство, ни
то н,»п^еднала родна инду
стрия, нито завдравени фи
напои и.
• •Alvanitino.

Старите фирми
изчезватъ
Иекренността и топлите чув
ства, които питаемъ къмъ тър
говците, особено къмъ търгов
ците отъ старите търговски
Фирми, които съ десятки грднд^
ни ся, били кръвьта и плътта
на България да ааживее; като
страна съ'стопанска култура —
да се равние и норастне, като
модерна културна държава, се
вижда и чувстнува въ всеки
редъ написанъ и вложёнъ въ
вестника ни, вижда се това
още откато сме се посветили
да работимъ въ това поле.
За старите Фирми, най-паче,
били сме оклши ревнители и
ващитници до тамъ, чо съ рис
кове да влевемъ и чуридисаме
въ ватворите, нахвърляли сме
се иротивъ всекого, който по
смееше да дъране да васенчи
техиото минало, или да увре
ди интересите имъ.
Не верваме да е "ивчевнало
отъ паметьта на нашите чита
тели миналата година съ' какънъ жаръ и съ какъвъ рискъ
да налетимъ въ углаийа й граж
данска отговорность, ние се на
хвърлихме въ^ау ония лично
сти, които ва 'смётка па м Астра
Романа" бЬха турили твърде
на тесно старата българска
Фирма „А. Илиевъ & О-ие" в ъ
Варна и какь апелирахме к ъ м ъ
българското обп^етво да ни
подкрепи въ 'борбата иротивъ
една чужда Фирмя, дошла в ъ
България да души
старите
български Фирми, които иматъ
най големите
васлуги к ъ м ъ
страната ни и васлужпватъ най.
енергичната обществена ввщита.
И ва тая стара българска
Фирма ние нравихме*) ригкътъ
*) Безъ да влизаме въ разбира
телство на юридическите и законни
основания на ,Астра Романа", анга
жирана въ търговията на тая фир
ма съ нЪколко милиона лева, за да
действува тъй енергично и тъй ефи
касно за запазване правата надъ капиталнтт; си и да предохрани инте
ресите си. Ние писахме само отъ чув
ство на добъръ споменъ отъ мина
лото йи смитайки я за довръ залогъ
за бждащето на страната ни — пи
сахме, кзито би требвало да пише
вс-Ьки добръ българинъ за една съ
добро и полезно минало българска
търговска фирма, Когато я види да
ставе мжченицана всЬко притискане,
имеюще за цель да я онищожи,
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Модерната КерадейЧна фабрика
Й

на 1нш.-Ариша Р. Козаровъ—гара Горна ОцШмщ
Оснозанана 1906 г.

Притежава нЪколко първи премии.

П р о и з в е ж д а и нроднва па складъ МНОГО р е н о м и р а н и т е ,
н в в Ь е п ш в ъ стрината като нкй яки, красиво ч е р в е н и ,
добре с о р т и р а н и :
М а г с ш к к и (цчгли)
форма Людоьичи съ дълбоки олуци, удобопскривгеми, 15 пзрчетв покриватъ кв. м. — тежи 2 650 кгр.
Капаци красиви, 3 въ лин. м„ половинки с ъ кюшелици.
Мгшинни тухли и клинкера 26y.\2lhi}(fillt
см. т е ж и 3 7 0 0 к г р .
Мяшинни, профилирани
26X12VsX6V8 см. тежи 2 600 кгр.
корнизи,
Кухи тухли, леки 10,000
2 б Х 1 2 ' / а > б 1 /всм. тежи 1 '900 кгр.
въ 20 т. ваг.
2 9 Х 1 4 Х 7 см. тежи 2 050 кгр.
Кухи тухли лечи
2
9 X 1 4 X 7 см. тежи 4 450 кгр.
Плански тухли

Огнеупорни тухли отъ тор
лашка пръсть
29Х14Х? см - тежи 5 150 кгр.
Кюнця, худрисъ, бибершвенци, саксии D -- 10, 12, 14, 16 и
пр., днчемадски, радиални кумински и др. тухли.
| Стоката се суши въ изкуствени сушилни и пзче вг> рянгоаи пещи

Цени конкурентни.
Телеграфически вдресъ: „ЦЕНТРАЛЯ" — Телефонъ 16.

Шансовете, които За
„Съединенй-rt Тютюневи Фабрики*- КОРТёЛЪТЪ)
— ежегодно се уголЪмяватъ въ пласимента на ароматичните иглъ цигари, идатъ отъ
у/лепота подбирение и вещото изработва»
не, изключително, добри качества тютюни.
Само пуш щия цмгаритЪ на „СЪЕДИНЕНИТВ ТЮТЮНЕВИ ФАБРИКИ егарантиранъ, че пуши доброкачественъ и
безвреденъ тютюнъ.
1-5
и най голямата жертва отъ се
бе си — както сме правили и
ва много други като нея — ващото б-Ьхме убедени, че тя е
несправедливо притисната отъ
една чужда Фирма и ващото си
въобравявахме, че тая Фирма
ще стане невинна жертва на
външни хора, нн които Бълга
рия е [ни въ клинъ, ни в ъ
ржкавъ.
А ние съ сжщата смЪлость
и съ е ж щ и т е рискове бихме
продължили д а ващищнваме
Фирмата „А. Илиевъ & Сие"
поради споменът ъ ва добрите
й Д'Ьлв, които повнавахме превъ
времето, когато основателя й,
покойния Андрей Илиевъ, я уп
равляваше. За наше рцвочаропание, обаче, тия дни натъкнах
ме се на н я к о л к о Факта отъ
и о в и т 13, н а й - н о с л е д
ни, нейни приемници
следъ
смъртьта на основателя й, кои
то Факти ни убедиха, че неваслужено сме нравили рискове,
т-в ва тая Фирма, а още по невнслужено сме искали да ангажираме. и обществото на нейна
страна.
Първиятъ

Врой 743

Търговско Промишлена Защит

ФЯКТЪ

е тоя,

че

тия н'Ькои членове по единъ
неблаговиденъ и неповволеиъ
отъ законите и отъ търговския
и човъшкия моралъ начинъ,
превъ време на дружбашкиятъ
]> е ж и м ъ еж се
опитали
да о щ е т я т ъ
Българска
та Народна банка съ една вначителиа сума срещу една соль,
която е била варантирана въ
ткя банка и подъ гаранцията и
наблюдението на м-Ьстиата митниця се е съхранявала въ единъ
деповмтъ на открито.
Другпягъ Ф ; К Г Ь е, че други
н-Ькои отъ н»йн1П"Ь членове"СА
строили вдяния съ Фирменни
пари, облче влонвм-Ьренно, вданията еж били преписани на
чужди на Фирмата имена и
лица.
А най крещящето въ мора
ла, с ъ - к о й ю се е крепила тая
Фирма е, че тигана, когато.-ние

ее напъвахме съ всички сили
да я ващЕщаваме отъ мними
потисници, тя сама си кроила
планътъ какъ да ивчевне о т ъ
пияцата като Фирма „А. Или
евъ & С-ие" и само ва една
нощь да се яви съ едно друго
име — да стане недосегаема
отъ „Астра Романа", а може
би и о т ъ много други кре
дитори.
Отъ тия три Факта, които
още по-лошо се коментирятъ
отъ обществото, отколкото ние
ги натъкнахме, ва наеъ стана
до очевидность понятно и яс
но ващо „Астра Романа" съ та
кава енергия е действувала на
времето си да си осигури ин
тересите. „Астра Романа" е
имала всички основания да се
страхува ва милионите си, ко
ито 64 поверила на тая Фир
ма и е действувала така по си
лата на своето право и по си
лата на българските вакони и
действувала е противъ приеми
т е на едни приемници на тая
почтенна нъ миналото си ста
ра Фирма, които не еж. били
достойни да я иматъ и които,
наистина, я ивгубиха и никога,
не ще могатъ да я въвстанов я т ъ съ старата й честь Намъ
остава, при тая констатация, са
мо едно: ва силните думи, съ
които б4)хме упрекнали на в р е
мето си лицата отъ „Астра Ро
мана" ва тъ-хното ивпълнение
на службата си, да имъ поиска
ме ивиинение. А ва насъ си ще
привннемъ голямата
печална
истина: че въ Варна, освевъ 2
-~ 3 стари Фирми, на които си
новете и приемниците се покаввха способни и достойни ва
чапввване високо т-Ъхната честь
и «ъ умение да ги продъджатъ
к ъ м ъ но гол+мъ
напредъкъ,
другите всички пропаднбх?, иди
ще нроивднатъ поради пороченъ начинъ на търгуване, или
поради личенъ порочеиъ животъ, или поради прахосниче
ство, или поради неимение спо
собности и липса на достоин

раходното д во яыяг и в е щ о не^
патриотично. То е,? че д-вото е
д во народно и като-такова, прй
Сливнеици искать продетенъ,»
бедствуването на нашата екс- есеиенъ, а даже И единъ понортна търговия, д л ъ ж н о . е , съ . средепъ — ни • повече ни новоички' необходими жертви, то малко — три панаира, като се
първо да й се притече на по-- основавагъ на традицията и на
мощь. Обаче, когато чувдите иввоюваното свое вакоино пра-!
д-ва нвоставиха н в ш п т е т ъ р  во поне на двата г— нролетни-i
говци и последните, ваидно съ я т ъ и есенниятъ: „на Връбни
народното стопанство, се ивло- ца", а есенниятъ „Димитровжиха на милионни вагуби, като день" (касъма).
8а
третия:
На аащитника на кривите народно то яви ли се да ги спа „еледъ Веливдевь?, н е к а к ь си,
интереси на Българското Пара сява? Не; яви се, но съ алч по-слабо държа 1Ъ.
ходно
Д-во, Ал. Петровича ность такава, която много по«
Теви искания сж-нредявеии»
предъ анкетната: комисия се е вече да ги съблече, — освенъ чревъ в. „Правда", брой 473.
апелирало, щото, като народно,, кожата и месото да имъ смък Предявителя на исканията, н е 
дружеството в ъ тия Тежки мину- не 1 Не, тоя начинъ иа съдей- кой си R;, ето к а к ъ равежжда-г
ти ва бъдгарскиятъ ивносъ, да ствуване на търговията и ва в а п о това право иа сдивенци
прояви моралъ и патриотивмъ народното ни. стопанство не са да'претендиратъ ва двата, найи да не спекулира по бевскру- мо, че има всичките привнаци малко, панаира: „Другаде пасе-<
на груба непатриотичность, но
полно отъ чуясденците.
лението да васили стокообмена
— „Моралъ ли,-патриотивмъ носи игвсичвите* отпечатвця-на.- вь^гртгдояете^ си^ съвдава> исповора..
И
тоя
поворъ
требва
ли? К а к ъ в ъ моралъ и к а к ъ в ъ
куствевнно пявари и панаири,!
патриотивмъ искате о т ъ тър* да го понесатъ не само ония,' а в ъ Оливенъ т е сжществуватъ
които
в
ъ
грубото
си
невежестговията вие? Въ търговията
бевъ ананието на сдивенци, ос
подобни сантименталности
не во не ель въ състояние да рав- тава последните да ги реклабиратъ,
че
народните
предпри
сжществуватъ!" :— кавалъ Петмиратъ, василятъ та да съвдая т и я , като параходното д-во, но
ровичъ.
сятъ на- п л е щ и т е си високи в а т ъ по големи блвга на*града
Знаемъ, внаемъ — Петровичъ патриотични мисии, ва каквито и съгражданите си. 8а-:целыене е давалъ и не дава 5 пари еж въ д^йствителность съвда- необходимо ef, община и д ъ р ' '
ва търговскиятъ моралъ' и «ва • дени и предназначени, но и жава да привнаятъ сегашните
патриотивма. И това, ако не •ги я,: който се йме-гатъ ва ора< павари ва панаири и егвдадатъ
беше т а к а , ' т о й к*то търговецъ кули в ъ него, но о т ъ груба два нови сливенски панаира •—..•
и като търговецъ о т ъ сжщото алчНоеть сЪвнателно отричатъ-.. Пролетенъ на Връбница, Есе*
съсловие, което беше * турено високопатриотичните вадачи на н е н ъ ' касъмъ^ на Димитровъ
подъ тежкото ивпитание на хо д-вото и алчно спекудиратъ и денъ и трети ва добитъкъ ''-^-'
рата отъ параходното д-во, ко ненаситно експлоатиратъ
сегашния сдедъ Ведикъ- дени". ;
на
ито не привнаватъ ни моралъ, родната търговия и стопанство;
Монасжпъ ли е тия искания
ни патриотивмъ, 'не би се яви л ъ
да се удовлетворять — това ЩФ
като ващитникъ на дружество*
остане работа на респективно
то и като протииникъ на съ
то министерство. Но ние се б»*;
словието си. Подобни постжпки
имъ, че и съ панаирите щ е я
еж способни да иматъ* само хо*
оплескаме. Въ Горна ОрЬхови ;
рв, които н е м а т ъ не само по
ца вечъ има нкнаири, въ»Сг.-.
нятие о т ъ търговски моралъ и
Загора е съчдаде'но 'начало^ д»
О т ъ една кореспонденция о т ъ ги и.иа, в ъ Габрово първото'
не се въодушевяватъ о т ъ ник а к ъ в ъ патриотивмъ, но и въ Марсилия до. насъ, стана ни имъ начало въ декември сега
обще н е м а т ъ понятие о т ъ мо иввестно, че дружеството ва ще се тури, в ъ Плоидивъшъ»
ралъ и отъ патриотивмъ. А търговия съ . върнрый, хряни проса е иринципадио решеиъца'
к ъ м ъ т а к ъ в ъ субектъ,' който „Mafeerie's de la M^eattetranee" имъ се тури началото, в ъ ' Р у . у
не равбира, или отрича морала Societe Anoonyine въ 'Марси се сжщо, ето ви и нъ Сливепъ
и патриотивма въ търговията, лия, което е" нвй-еидно .ваинтв- нредяняватъ претенциит-Ь ; си,
не е требвало и да се апелира. ресуваио о т ъ нкшиятъ ивно- остава да предявятъ претен
сенъ паваръ на върнени храни,
П ъ к ъ , о т ъ друга страна, че поции още Бургавъ и Варна и
е определило и свой постоя-:,
отликата на л и ф т а , които рав-*
да riMSMif ;една ' панаирджийска
н е н ъ представитель въ Бългадвижиха и опъдч! ха срещу се
България, бевъ да имаме квкво
рля, съ седалище -въ гр. Вар
бе си едно ц е л о яштарско съ
дн ивнасяме на панаирите он.
на, г-нъ Joan Bert, докторъ вп
словие да протестира и да т ъ р  правото, който щ е дох( жда • Това, обаче, става съ индуст
си правда, е или не е морална т у к ъ всека година превъ житар- рия и то най рпвнообрязиа инду
и патриотична, това не беше ския севонъ ва да следи о т ъ стрия. То не ствва съ „на голъ
и лицето, което требваше да го бливо целото течение на.кам коремъ пищовъ", Чудимъ се
привнае или да го отроче. Онаи, панията съ върнените храни к а к ъ скждоумството преследва
който требваше да п р и в н а е в ъ страната ни. .Това внима
нашата страна нп всека стжива н е в а к о н н а т а я
п о- ние на споменатото*- д-во, та ка. Ами че не бива ли да се
стжпка и наложи наг друже
ка силно свървяно чревъ тър зачака времето да покаже въ
ството да си напълни ангажи говията ей съ • няшата страна, нея имали,место още и ва дру
мента предъ т-ьрговците, той а особенно съ нашите.' черно ги панаири, та тогава да се
именно, беше компетентния да морски т ъ р ж ш д а отъ храни, е нндварваме съ нретенците • си?
каже, че тамъ дето има опитъ твърде ценно гг н а е ъ ' и ва
ва ивнуда, сжществува и еле страната н и — пйе ; поне нисо
мента на неморадиостьта -*- че ко го ценимъ, вкиуто -чревъ
самото право е основано иа мо него България влива в ъ непоПредварителните дянни ва иврала и справеддивоетьта и че средственъ коитпкгъ съ мвр;
нос!». и ьноса превъ октомврий
п ъ р в и я т ъ оеновепъ принцапъ силското еветовш.) т ъ р ж и щ е и
се вече сумирать.
и щй важниятъ- елементъ в ъ ващото ходътъ и доброеъвест
Т е говорятъ ва василване на
честната и лоялна обмена ле н о с т ь т а ' в ъ нашата търговия,
жи морала, като основа и га бидейки о т ъ 6ли81С1г следени; носа'•— една тенденция, която
ще бждатъ и по достойнство ва големо H»nrWщастие, се под<
ранция в ъ обоюДностьта на съ
глашенията и изпълненията и, ценени въ споменатото тържи чертана о т ъ три м*сеца нлсамъ.
най после, че никаде ие е т ъ й ще, щомъ катъ съвестно се Срещу 628 милиона лева иносъ,
вадължително съблюдението на атестиратъ о т ъ - единъ- чуждъ имаме 600 милиона ианосъ превъ
морала, както въ търговските представитель съ високо обра- октомврий.
компе
Засилване со* вебелеввн особе
сделки и както въ договорите вование и съ- годема
на доверие. Ввеко користно тентность въ търговско прав но в ъ ивноса на яйцп (поради
отступление о т ъ едно търгов н и т е въпроси, които опреде благоприятните условия и по*
л я т ь отношенията и евър<жатъ качване ц е н и т е и м ъ па между
ско вадължение, ако не с&ще
двете т ъ р ж и щ а въ релации«е народния паварт), тютюна (пре
ствува обоюдность ва отклоне
имъ.' Уверени сме, че н а ш и т е димно д о б р и т е качества) и
нието, е — споредъ с т е п е н и *
търговци, които ще има да брашната.
си — едно морално нарушение
т ъ р с я т ъ , не въ редки случая,
Нанесените брашна въаливатъ
или двже престъпление. *) Ивну
просветеното внимание и по на 4,761,000 Kip. (главно -.въ
да е, ако тоя, който се е <зъсредничеството на г. Jean Bert, Гърция). Б о б о в е — б милиона
гдасилъ да получи ва напеел на
ще посрещнагъ неговото дохож- кгр. срещу 3,500,000 кгр превъ
оедуга 5 дева, а, \ въвподвуваиъ
дане като представитель
на септемвр|*й.
отъ ватрудненията на съкон„Ma'iseres de la M6diierranee" съ
Ивнссешп-е тю 1 юни-: въвли*
трагеита си, иска да го вастани
най-горещи симпатии, я увере в я т ъ . н а 2,880,000 кгр. срещу
да му плати 10 дева, така, как
ни сме, че и г. Bert, като до
'2,240,000 кгр. превъ септември.
то бевчестно е, ако н е к о й се е
бъръ гостенинъ и търговски
Т ъ р с я т ъ се главно доброка
вадъджилъ да плати ва дадена
представитель пъ н»шия градъ, чествените тютюни.
ослуга 10 лева, а дири сред
ще съдействува, щото връвкиПродажбигв на рововбтомАоства и начини да плати снмо
т е ни съ световно го маренлско
ло в ъ р а я т ъ сжщо т а к я ' много
5 лева. Да, той беше коми е
т ъ р ж и щ е да стинагъ не само
дчбре, главно ва 'Франция, Оътентния да каже и кава своята
много по яки, , но и ва винаги
един. Щ а т и и Германия.
дума, която опроверга Петро
нерввривни, като се прше-сятъ
вича, че въ търговията мо
Меродавните среди се кадя
и въ цела Франция, ва която
радъ нема.
иатъ, че благодарение- активинлшата производи гелна
вемя
Но въ т*я посгАпка на Пе и трудолюбивиятъ нн ихродъ тетп въ нанося, особено превъ
тровича и на хората около па проиввеждатъ и би нроивеся»- септември и октомм'рий,- ще до
веде до едно иврапняиине ва
дали и още много други просметка на п ъ р в и т е мес» ци и
*) Е престжпио дЪяние, произхо- неведения, отт. които има и би
дяще отт. търговско-п равни сдЪлки, имала нужда неговата стрина. годишния търговски бялапсьнп
България ще може да приклю
както би казалъ знаменития юрист*
д-ръ Еббекъ.
чи благоприятно.

ства ва търговия и т. н., но
никоя по неаависими отъ воля
та имъ нещастни случаи и по
общеотвено оправдани причини
и обстоятелства. А , ва ясадоеть,
тия Фирми еж много и твърде
много!

Едно продставителство
отъ Марсилия.
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Желание на провинциялНИТБ журналисти.
Огъ съществуването си, вечъ
б години, Съюза на български
т е журналисти, който е opra«i
нивация -неимегоща нищо общо
съ оргавивацията иа столични»*
т е журналисти, е подържалъ
ьръвкит-Ь си. съ тая последната,
както и съ съюза на чужде-страните
кореспонденти,, съ
Дирекцията на печата и съ дру
ги мастни и чуждестранни съ*
юани и корпоративни5 органи^
ВРЦЙИ чрезъ своя представитель
въ СОФИЯ. Такъвъ представи
тель но-рано б-Ьше г. Бтзлчевъ,
а следъ ааминаването иа г.
Велчева въ странство, определенъ бе и, мислимъ, до диееъ
още е г. Казасовъ. Знаеше се
и внае се, обаче, че било г.
Белчевъ, било г. Кааасовъ беха представители,на Съгова на
българските журналисти само
ва въ СОФИЯ. lie

и за навънъ

отъ СОФИЯ. Това стана ясно
напоследъкъ и отъ решението
на Ш тия съюзенъ конгресъ,
въ който делегатите решиха
да иматъ съювенъ представи
тель въ Прага и въ Чехия въ
обще, ва какъвто определиха
г/Ходина А. пъкъ това.требва
аслж и така да бжде: на всички
далечни места Съюаа на бъл
гарските журналисти да има
своите представители. Съобрав
но съ товз, я{ел,жието на мноаинството отъ съюзя • на бъл
гарските журналисти е: т е да
еж въ контактъ и съ Между
народната Федерация на я«ур
налистите, която
неотдавна
имаше своятаконФеренция; и въ
която г. г. Кавасовъ и Г. Вел •
чевъ участвуваха като иредстаи
патели ня Съюза на софийски
т е журналисти. Верваме, че немогатъ да i сжществуватъ при
чини това желании да не се
удовлетвори, като се вамоли
федерацията да приеме единъ
или- двама представители отъ
Съюза на българските журна
листи, н^мащъ нищо общо съ
тоя насоФийскте журналисти.
Не остава нищо друго, освенъ
управителния .;ъветъ да напра
ви' постжпки-аа сондиране поч
ната и когато получи съгласи
ето на-*едер?цията,< да ееаира
Виешиятъ съгозенъ
съветъ*
който ще требва! да определи
и лицата, които, ще бждатъ
представителите ,му.
Съюшата организация не би
ва да се oei-авя подъ чия и да
е чужда опека. Тя има своите
достойни хора, достойно да я
нред'стнпятъ ' па всекаде или
во дост. йпетво да иабиратъ
нредставител'и-rki си,-

№шнп да н' Шшпл
итип а г сио

Явяхме, че подготвителните
комисия на Общ на Народите
аа. една стопанска световна кон
ференция въ Женева, подъ пред,
седителсгвото на г. Тенисъ, ойредвли день аа свикването на
тия конференция а« 4 юни 19:7
година. Сжщгта комисия опре
дели и вреяешшятъ дневенъ
редъ по рдвиекнпппятя иа кон
ференцията въ следните- топки:
I. Сеипшюто икономическо по
ложение: в) гледищата . на рав
ните държави и проблемите,
кокто стсяггъ предъ техъ; б)
сиедениятя отъ делегатите; в)
причините и тежненията (сил:
нит-b желания) отъ икономи
чесио естество, които Могатъ да
влияятъ върху световния миръ.
II. Търговията: I) Свобода на
търговията, ограниченията ' и
иономолн^ьциятв; 2) митнишкнт е тарКФКяИ- гърговегеиге до
говори; 3)пречките, на които ее
натжкв-4 международната тър
говия вследствие- несгя 'шлнаираноетьта на внсснитЬ и износни м«га и отъ митнишкиге
помет латурн и КЛВСИФНККЦЧИ;
4t) нооредствеинмте и неносред

ственпи- средства аа защита на ои н а ; всички тия държави
ционалните търговии и нлу- така, че да се отстранять всич
ки пречки, които сжществу
вания.
Ш. Индустрията: 1) Пдложе-- ватъ още и днееъ, следъ прението, глав.но, на индустриял- мннавянето и а застарелите
предвоенни уванси,
спъватъ
ните разграничения • (капаците
ходъ на търговски
тя, производството, еФективио-'- правилния
;
то производство, рявходитв, ра»- т е сношения. Конференцията
ще
en държи въ* Вукурещъ- ме
ботната сила, мжчнотиите и*
начина какъ да се отклонять); жду 8-и IB явуарн 1927 годи
2) органивацията на проиввод на. Начело на движението стои
ството, въ особености съ огледъ про*есора Емилъ Бранковнчъ
лаиидустриялните споравуме-i отъ Вукурещъ. Въ тая конфе
ния <гвхното истинско моложе-> ренция еж повикани вечъ да
ние и техните-връвки съ мит- участвуватъ заинтересован м е
нишките въпроси; 3) важността банки и борси отъ другите
на бързите размени и събира крайдунавски държави. 8а по
викването, обаче, на наши в»
нето статистически данни;интересовяни
учреждения и
IV*. Зсмледтьлието: 1) сегашно
Фирми'
още
не
се
знае нищо.
то положение на аемледелието,
И какво участие• ще ввематъ
въ сравнение съ предвоеното, нашите крьйдунавски търговци
въ1! предвидъ на производството, житари сжщо не! е още стана
разходите, стоковете, цените и ла дума. Въ свръвка съ въиро
свободната размена; 2) причи сите, които • ще ^ее разиекватъ
ните на днешните мжчнотии; въ- конференцията ще тр*бпа
3) въвмоясностьта на мождуна да се рависква и1 върху поряд
родната акция «ъ-цель за меж ките на Браилската борса и по
дународното съдействуване ак морала, който се ! упряяшяна
производственото-и вемледелско тамъ въ търговията— дя се
органивиране, подразбирайки тая премахнатъ злоупотребленията
или друга, или. равни коопера въобще.
тивни системи; 4) непрекъсната
междуособна размена на инфор
мации ва състоянието на вем
леделието въ равните страни,
на научните-и -технически • ив~
намервания, сметководството,
Вследствие >• повишението на
земледелческия кредитъ и т. н.
V. Финансиптп: ]) монетар ж. пжтните твриФи въ Ромжното саниране (вввдравяпане) и ния, а: сжщо и вследствие уго
лемяването > не i pa входите :• за
възвръщането монетата ва влат
ната й стойнооть; 2) изучвянето товаренето на Сулииския ржстабилностьта на покупателната кавъ,) въ ромжнеката индустриясила на влатого; 3) вонтролата ва дървените материали после
ва чуждите девиаи; 4) лихвен, два;=едно повишение въ иадържниятъ процентъ; 5) сътрудни». ката;съ единъ и половина ан»
чеетвото на централните банки глийски шилинга иа кубически;
и защитата на влоговете;' 6) метръ, коетоОзначава повите..
тежестите на капитала; 7j инт. ние напените ца материялите
тернвционалното обращение на съ 70 до 80 на= сто спремО'
капитала в държавните дълго мирновременните цени. Рнзноя,,
въ курса, на лея още но силно
ве съ кжои срокове.
Отъ страна на комитета „по въздействува върху тоя раамЬръ.
викани еж всички членки дър
ЖИВИ на Обществ, на Народите
да подготвятъ материала вн та
ви конференция да си опрсд/Ьлятъ делегатите, които ще мо
гатъ да ги вастжнятъ, съ пре.«
поржка т е дн бждатъ набрани
Француаскиятъ, Франкъ.. вь
п о м е ж д у най компетентните последните дни на борсата .почна
личноети безъ право да могатъ нербикновенно бързо дя се ва
да аигажиратъ • правителствата твърдява. .. Иегова., курсъл по
си. Съобразно съ товя; покане раства почти до4 19'50 швей
ни еж и държави, които не царски Франка. (Това безконт
участвуватъ въ Общ. на.Нвро
ролно порастване на курса нъ
дите, но конто вавзиматъ важ
последимте днл има катастро
ни места въ световно иконо Фалиа iпоследица as.; Фраицузко^
мйческиятъ животъ.
то народно.: стопанство, после
Въ много отъ поканените дица, която сега вече почна да.
държави еж вечъ определени се чувствува. Говори..се ва ми!
делегатите и т е работятъ въ 'лиярдни загуби въ парижката
респективни! е
министерства s б(*рса, които вечъ предиввикаха
•ипаисови, аемледелчески, тър б.абргйни спирания и ограшь
говски, ИНДуСТрИЯЛНИ И 8R • CO- чения на н))Одукцицте. Къмъ
циялна политика, ва проучване края на миналати . седмица въ
на-, въпросите но , комиетент- Парижъ имаше такава паннкн,
както и при почването на сне
иостьта си..
За наши делегати още не се товната пойна Настжци големя
чува нищо. Ще имаме ли та въвдържанпеть и спиране на
кива? Що участвуваме ли и работата. Ау той иду стрия та не
намира вечъ продажби. Послед
ние въ ковФеренцинтаУ
ните борсови дни се сметвтъ,
като черни дни' за Франция.
ОтЪ-иачеването на октомирий
загубата отъ курсовете на цен
ните книги, които се нотиреха
нъ борсата, си о редъ оценката на
специалистите; въвливатъ на
Следноеното състояние и про- рдинъ милиярдъ Франка, но-ме
менати на геограФическите гра родпвните хора не- еж разиоложеници на отделните държави ии за това, защото въ зимата
иатъкватъ ивменението и. на щц се дойде, до много по теж
поотдЬлнцт4 търговски обичаи ка борба.
нъ интернадионалната търго
Една агъ "н*й-големите ав
вия.' Оообеино се това оказва
въ тъ, говията ' съ аемледелче томобилни Фабрики нъ Парижъ
равиусна 1800:работника. Една
ски нроиаиодения, толкова- но
вече, че се определиха- нови друга Фабрика, която до сега
сгопански средища и нови ли дневно произвеждаше 200 автовъ последната
нии. Изхождайки отъ товя гле м о 6 и л а,
дище „Генералниятъ'съюаъ--на седмица продаде само 2 автомо
търговците и-екснортерите на била: Най големата часть отъ
зърнени храни* въ Вукурещъ чуждоземните туристи Формен
е решилъ, щото "въ споразуме но ивбегах* отъ Франция вслед
ние съ пратенциите на стопан стоие настжиилата скжпотия.
ските кржгове отъ Австрия, 1Гддицейския1Ъ председатель се
Ч<-хослапия, Унгария, Югосла; иаказгг, че- вследствие безрабо
вия, Въдгария. Германия и Ро- тицата Щ« требва да сеизгонятъ
отъ Франция всички чужденци.
мжния да се държи една ши
рока конференция, въ която да
се раврешатъ въпросите но иарнннянане го ин борсовите увии- Печати. Д. Тодоровъ и. As 176,

ДървшяйатерфвъРмш.
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Полени изкосъ на тенстклни стони.
Съобщаватъ отъ Лодзъ, чз
въ месецъ октомври т. г. еж
ивнееени текстилни стоки ва
5'04 милиона злоти (нъ сеп
тември еж изнесени за 5'8 ми
лиона, а въ августъ — аа 4 9
мил.). Както и въ миналите
месеци, Ромжнйя е ивнесла ва
около 3 мил. злоти на първо
место. СЛРДЪ нея иде Лнтвания
съ 642,000 алоти; Литва и Ес
тония съ 323,000 злоти; Китай
съ 287,000 алоти; Персия и
Индия съ 223,000 влоти и Да
ния съ 137,000 злоти.
—о -

Международник наслино-масларсин нонтресъ въ Ршъ.
Той състоя отъ 16 до 21 но
ември т. г. въ Римъ. Въ него
взеха участие всички произво
дителни държави на маслини И
масла — Испания, Португалия,
Франция, Италия, Гърция, Се
верно Африканските държави,некой държави отъ Съедине1*
ните Щати, даже и Югославия,
се представлявана отъ ентомолога г. Новакъ. Държаха се
реферати отъ най-добрите спе
циалисти отъ сжщитё държа
ви, които ще бждатъ преведени
и ивдадени на италиянски и
френски езици. Въ ентамологската(насвкомописсната) секция
на конгреса реФерира г. Но
вакъ, • ва отразяването на муши
ците, които причиняватъ огром
ни повреди и нанпсатъ големи
щети на маслиновите култури;
Тъкмо съ тоя най наженъ въпросъ се и наемного занимаха
световните специялисти. Г-нъ
Новакъ посочи и средството,
което е иапамерилъ ва онищоясаването на тоя- маолинов>паравитъ*
—о—

на стоманата
по Химически начкяъ.

ПРОИЗВОДСТВОТО

Патентирането да се проив
вежда стоманата химически проивведе всеобща сензация. Тоя
видъ; стомана едвлечъпо добра
отъ сбикновеннатв| Патента го
е взело) Вадены—анилинокото
дружество.
,......'-- .
'— о—

Стачката иа тенегияпнт^
работници вь Чехия.
Петъ отъ най големите' тек
стилни Фабрики въ Чехославия
спреха отъ да работятъ, понеже
ряботииците имъ се обявиха въ
стачка. За тая стачка се много
отдавна говоряше и постоянно
се отлагаше. Но, най после, не
можа да се избегне.
—о —

У«гарската търговсиа ф л о т
Унгария има своя търговска
Флота, но нема простори каде
да плава. Но тоя случай г.
Хермант. е кавалъ: „Ако Ун
гарската Флота намери прост оръ
каде да плава, тя неще бжде
вечъ уюния". Унгария търси
речно и морско место да се до
бере до една свободна зона ва
да даде иросторъ на Флотата си
и на търговията си. И очите
ft еж обърнати къмъ Русе—
Варна. Не внаелъ какво е мне
нието на нашите 72 и имали
ли еж време да се яа,нимаватъ
съ това.

Съедч.чеййтЪ Ан.лн Австриисна и Акгл. Тьргоесна бзммк.
С ъ Англо Интернационална
Банка ще откриватъ, или вечъ
еж открили своя банка и въ Белградъ съ единъ капиталъ отъ
б милиарда дин.=12,650,000,000
лева. На чело на тая нова бан
ка въ Сърбия, предполага се,
ще бжде постввень г, Локарта,
единъ отъ директорите на Ан
гло Австрийската Ванка въ Вм
еня, който бе командированъ
да щудира положението нъ крал
ството и условията яа едно та
кова предприятие,
- - о

-•-

'

•

Мвждународеиъ баниорсни
ноисорциумъ.
„Илъ Журнале д'Италия** явява, чевъ Ващингтонъ,яВл,8Йто ОФЪ. Виторъ Комианн" я
банка „Ханри Шредеръ" еж
образували банкерски, консор»циумъ за опериране съ, между
народни инвестмции. Основния-,
капиталъ иа консорциума във-,
лива ,ип 14 милиона.долара (Я,
милиярда лева). Въ него учаатвуватъ ввжните Фииансуви уч<,
реждения въ Европа, като „Древ^
донъ .Баикъ?, „Ванкъ де л'Юниенъ де Паръ". Освенъ.техъ
— белгийски,, холандски, швед
ски и австрийски банки. Тови.
е първиятъ консорциумъ отъ,
тоя родъ, който е обравуванъ,
въ Съединените Щати.

bmiiiit мт шшща.; \
Презъ истсклата седмица све>"
товнит:Ь тържища твчрде мно
го варираха, Въ Чикаго тер»,
мините въ началото на седми
цата 6ixa хлабави, обаче къмъ
края се затвърдиха. Сйекулиращё
се ва падането нц • -цените ва
морския превовъ и, ужъ,съ благо
приятни ивгледи, на реколтата
въ южното земно полушарие.
Падането на Франка дойде следъ
вавършпането н а рударската
стачка въ Англия, но той не е
падннлъ още до по раншното
ниво. Требва доста време д«(
измине до като цените на мор
ския превовъ спаднатъ до цораншното ниво. Требва доста
време да измине до като цеди-,
т е на морския, превовъ"s спад
натъ до цёнит-e преди б—'6 ме>(
сеца. Обач«, при вое туй, спе?;
кулацията. разчита на всичко,
което се отнася, до падането на
цените на морскиятъ Фрпхтъ;
Той ще е добре дошалъ в»
всички, защото ще почне '..по»
усиленъ износъ отъ пристани^
щата, които ил всекжде почтиослабнаха отъ да работятъ, тък
мо, вследствие скжппятъ пре
вовъ. Относно исхода ва •• жет
вата въ Аржентина и Австра
лия; на които расчита спеку
лацията, ощ« положително 'ни*'
що не моЯ5е-да>се йаже. Веички
тйй- обстоятелства-•••п р1 e'B"*тая седмица' се преживехв,' но
бевъ некакъпъ ' голе»* ревултатъ за промената въ тържи- .
щата. Ценит-е варирахп? на го
ре и на долу, което'е доказъ;
че тържищата още се' намиратъ
въ неизвестность и -че положе1
нието не е ясно избистреио- '
Въ Чикаго пшеницата бе
къмъ повишение ' нследотйио
нродглжителпата киша. Въ Ар
жентина се сключватъ покупки
въ големи количества. Въ се
верния и югозападния експортенърайоиъ сделките -се-по
стоянно добре ривниватъ. Въ
Виннипежъ преди 5 - 6 дий е
констатирана голе ма • реакция
противъ вдраите цени. С ъ
. всичко това отъ Кинада ивиосйте подиръ чаетиите покупки
станаха твърде силни.
Времето въ Аржентина се е
До край1 попр«нило; Частните
^ирми рявчйтатъ, че реколтите
на вимните жита ще бждатъ
много големи,; поради ?посетит-е големи пространства. Изгле
дите -за ржжьта еж'Отлични.
(Стоимость ва 100 игр,).
НЮИОРКЪ.
Пшеница, cts 1Б6-- = л в . 796 62
Кукуруаъ „ 8.6' - ~ » 434'20
ЧИКАГО.
Пшеница its 139^- = лв. 71007
Кукуруаъ » 73 — = . В72'Й6
ВИННИПЕЖЪ
Пшеница cts 184— «- лв. 684^50
СЪРВИЯ
• . • •
Пшеницч динар»
265'—' -г. Аевнб49 26
Кукур\'иъ динара
1 3 6 - : - • лева 33176

Рекламирайте съ М Т. Пр Зщата"

Стр. 4
Варненска стокова бороа
3 декември 1926 год.
Сгойнность аа 100 кгр.
Положението въ борсата безъ
пром-Ьна. Ценит-в 6%ха поддър
жани и превъ тая седмица. На
товарването и. вам инаването на
s/в „Вярна" еъ храни ва Мар
силия не повлия на тържище
то, както не повлия и италияиския s/s „Карло Пивакани*
отъ „Сервиви Маритими*, кой
то не натовари, освенъ 80 то
на рАЖЪ и продължи рейса си
ва Одеса. Търговците и въ тая
седмица се отнесоха съ въвдържане отъ покупки, вслед
отвие на което малкото прис
тигнали вагони вимница се ку
пиха, ивключително, отъ м-ЬетнигЪ мелничари. Бобътъ, пристигащъ въ малки количества,
не се цени много и неохотно
се вакупва.
Станаха продажби:
На 29 ноември — 7 вагона
кукурувъ, по 320—390 лева; 3
вагона боб*, по 460—480 лева.
Не се продадъха 7 вагона вим
ница, понеже цената се биеше
съ 10—16 лева на долу и 41
вагона кукурувъ поради въвдържане отъ покупки.
На 30 ноемнри — 7 вагона
вимница, по 645 — 685 ле'па; 16
вагона кукурувъ, по 310—390
лева; 1 вагонъ .бобъ, по 480 лв.
На 1 -декември '•— 6 вагона
вимница, по 650-690 леве; 16
вагона кукурувъ по 270 350
лв.; 1 вагонъ бобъ, по 420 лв.
На 2 декември — 1 вагонъ
вимница, по 695 лева; 10 ваго
на кукурувъ, но 285—370 лева;
1 вагонъ бобъ, но 3.10 леве; 1
вагонъ рлжь, по 530 лен»; 1
вагонъ ечмикъ, по 420 лева.
Боба по слабо.
Забележка Днесъ 3 деквмири
вади дъждъ, който почна сно
щи отъ преди полунощь Лице,
компетентно ни кява: „добре е,
берекетъ е; но въпреки това,
реколтата съ 20°/о е компроме
тирана.

Бургазска стокова борса:

Врой 743:

Търговско Промишлена Защита
цени благоприятни ва купува
чите. Сърбия нарочно ивбегна
огъ стоките си, боейки се отъ
бАдащитЬ цени. Тови страхъ
до ивнестна степень обхвана и
нашите търговци, та и т е нацравихи САЩОТО.

Пияцата.
Варна, 3 декември 1926 г.
Въ нашата пияца безъ про
мена — слабо оживление и не
задоволителни продажби.
- о—
Въ странство тържищата покавватъ:

Захзрьта.
Миналата седмица съобщихме,
че цените сл твърди и че ивгледите СА къмъ повишение.
Това се оправда. Въ некой отъ
проивподителнитЬ страни по
следваха повишения. Повише
нието се обяснява съ обстоя
телството, че въ некой страни
цвеклото е имало недоимвкъ
спрямо миналогодишното про
изводство, напримеръ отделните
чехски Фабрики работиха 20 до
40 дни no-малко отъ ланшната
година. САЩО И захарната тръ
стика е била много въ по мал
ки "количества отъ миналата
година. Вследствие на това, въ
последните дни е имало големо
търсене на вахарь въ
странство и въ всички произ
водителни страни.
Въ Нюйоркъ вахарьта се пов
дигна на 3'16, въ Лондонъ на
18 лирстерлинги, въ Триестъ
на 19 Фунстерлинги (по-рано
беше 15 лирстерлинги, въ Сър
бия съ още 85 паре).

Кафето.
Отъ Фирмата „Орищайнъ",
Де 3 — 75 Ш(, As 2 — 76 ш., № 9
— 78/6 ш „ К 1 - 80/6 ш., „ек
стра" — 84 ш.; отъ Фирмата Теодоръ Виле и С-о Бравилия: Л» 2
— 85/6 ш., № 3 — 82/6., £ 4
— 80/6 ш., X 5 — 76/6 ш , № 6
— 76 ш„ № 7 — 75/6 ш.; отъ
Фирмата Пенери Ладери и С-о
Бравилия: Рио тилъ Х 8 - 85/6
ш., Nt 9 — 83/6 ш., & 10 —
91/6 ш., № 1 1 — 79 ш., № 12
— 86/3 ш., № 13 — 76/6 ш.

Все така слаба и бевд-Ьйна,
както я представихме и въ ми
налите си броеве и тая й сла
бость не може да се предвиди
Ориза.
до каде и до кога ще продъл
жи, понеже обективните при
„Бурма* № 2— 16/10 ш„ итачини не се ваключаватъ само лиянски „Циганте" — 280 ливъ трудностите да се разпола рети, 6/А — 220 лир., „Арага съ тонажъ ва транспорта на канъ" — 21 ш., «Палма „СС"
ирноса и съ въвдържането на — 26 ш.
търговците да купуватъ. Тия
Дървеното масло.
причини се криятъ и въ сла
бата тавгодишна южно българ
Марка „Шагунъ* — 46 лирска реколта и въ бървото ив
стерл. ва 1000 кгр.
черпване на излишните коли
Парафина.
чества, съ които производите
лите разполагаха ва продань.
„Полски* — 13 дол. ва 100
Характерно е да ртбелёжимъ, кгр.
чз между датите 18 и 30 но
емврий, включително, т. е. ва
Восъкъ.
12 дни борсата е била и е ФунПчелснъ „алжирски" — 186
ционирпла само 8 ПАТИ и про лирстерл. 100 кгр.
дадените количества храни не
сд. били значителни. Цените
Тамяна.
- сл, варирали: ва зимницата 630
„Сува* — 100 шил. ва 50 кгр.
до 755 лв. 100 кгр.; ва царевивицата 355 лв. 100 кгр.; аа
Смирна.
ржжьта 580—540 лв, 100 кгр ;
140
шил.
ва 50 кгр.
ва ечмика 425 - 440 лв. 100 кгр.
Черъ пиперь.
Едаръ „Ланпонтъ* — 1 2 0 ш.
Я Й Ц А Т А .
аа 50 кгр, „Белъ" — 190 ши
Въ тържищата ва яйца не линга.
ма никакви промени. Съ Шоей
цария и Германия се иввър
МАНИФАКТУРАТА.
шватъ иродажбо покупки на
бава 230 - 235—240 шв. Фр. за
Положението на манифактур
пресна стока, а 210 шв. Фр. ното ни тържище продължава
сандъкъ консервирпни. Лон
все така — въ голема неизве
донъ плаща 18V» до 188/4 шилин
стность. Тя, неиввестностьта,
га ва 120 бройки пресна пър- иде, покрай другото, и отъ то
вокачествена стока. Виена ку
ва, че стоковете продължаватъ
пува и до сега консерви и пла да. бАдатъ пълни съ стоки, а
ща около 200 шв. «р. ва ган- кога ще се продадътъ стоките
ДАКЪ (1440 бройки). Италия и кога ще се ивчерпятъ стоко
почна да се интересува ва бал
вете не може да се определи.
канска стока. Положението оба' Купувачите не могатъ лесно да
че на .вс-ккАде е слабо, Про
се ориентиратъ ни tio отноше
дукцията никоде не се е пови ние покупките си, ни во отно
шила, но спекулантите СА шение снабдяването си съ сред
опдашени, ва това хвърлятъ ва ства ва да се ввплащатъ. Пъкъ
продажба въ тържището своите и продавачите на доставените
резерви, отстжпваИки ги по италияиекн и Францувски стоки

недоумевать кякъ и ,съ пресмятането на каква валута да
продаватъ. Равни и бързи СА
промените на курсовете въ тия
две валути, че довея-датъ дозаблуда и продавачите и купу
вачите на италиянски и Фран
цузски стоки. А и печалбите,
особенно отъ артикулите, тър
сени отъ масите, СА толкова,
малки, че търговците, а специялно ангросистите, при ку
пуването на такива стоки СА и
требва да блдатъ твърде преднавливй и да об^ъщатъ най
големо внимание и грижи и
пророчески да гледатъ въ 6Аддще, като предогаждатъ всич
ко, което може дя имъ се слу
чи. Повдигането на Франкътъ,
както и измененията на ита-.
лиянската лирета, причиниха
големи щети на търговците въ
много страни.
Обаче, покрай това, което
прави манифактурната търго
вия мАчна и да понася вагуби,
иде още и друго, не лесно отравимо: «-ушата, т. е. нуждата
отъ големи атмосферни проме
ни, защото тъй топлото време
превъ това врЬме ТАВИ година,
САЩО, е така щетно ва търго
вията, както й ва другиятъ сто
пански животъ и ва вдравието
на народа.

тенденция и цените въ едиаъ
мигъ поквваха повдигане съ
41/» лирстерлинги на тонъ. Се
гашните сведения, обаче, покаваха, че въ Америка тенденция
СКАПИ.
....
Въ Франция цените на же-" та е била слаба, което е имало':
лизните произведения не СА противоположно влияние в це
покавали голема промена, но ните покавватъ спадвие съ 80.
СА къмъ повдигане.
шилинга на тонъ.
Положението ва промптъ е
Калая.
, още и до сега твърдо и голе
Споредъ сведенията на Съю ми количества СА изпратени.
за на британските индустриалци Въ Америка тенденцията беше
състоянието на тържището на uo-слабв, понеже ва сега има
калая се характеризира, както no-малко калай и не ивглежда,
че цените ще паднатъ. Сегаш
следва:
. ;
Тържището превъ миналата ния депоръ е 11 лирстерлинги
седмица бёше съ много твърда тонъ. )

ровото желвво СА постоянно въ
покачване поради склпотията.
на морските Фрахтове, тъй че
цените на преработването СА
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Въ Варненокото пристанище
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Очаква с е :

Пристигнаха:
„КолзрмФЪ"
„Дериндже*
„Камтвталия" '
„ Алджаръ"
„Селичъ Фреоине"
„Диамаитъ"
„Карло Пивакани*
„Романия" ' !
„Гандже"

:

*'

ХРОНИКА.

ПАМ(УКА,

Известието превъ миналата
Петъ хилндовигЬ банкноти, съ
седмица ва окорошното свърш
ване на английската рударска ликътъ на Ботевъ, по съобще
стачка внесе оживление въ па ние отъ Б. Н Бпнкв, престамучното тържище въ Египетъ. ватъ да служатъ като платеж,
Само въ единъ день цените се но средство отъ 31' декември
покачиха съ по 1 талеръ и по т. г. Срокътъ ва внасяне и сме
вече, особенно ва „Сакелари няване на тия банкноти е до
десъ". Най мнбго се търси „Са 30 декември, включително, т. г.
келаридесъ" good a fg; Въ те и, понеже е Фаталенъ, следъ
чението на миналата седмица тоя срокъ несменените банкно
дневно се продаваха средно 6000 ти оставатъ като вягуба на при;
бали, но нови количества при- тежателите имъ. Всички грвж
стигатъ въ много големи- раз- дани требва да ги представятъ
мери. Стокътъ пораства съ и сменять до тяя дата.
223,000 кантара. Очаква се, че
Изработения иовъ законопрозасилването на работата въ ан ектъ аа борсите се поставя на
глийските предачници подиръ дневенъ редъ ва преглеждане
рударската стачка ще има ва отъ едно събрание на секрета-ревултатъ предлагането и тър
рите на търговските камери.
сенето да се уравновесятъ. При Събранието е навнячено ва
всичко това въ едно непосред превъ идната седмица, когато
ственно време* не могатъ да се г. г. членовете секретари ще
очакватъ никакви . вначнгелнй се събератъ иъ .; столицата на
колебания на п,енйте,
конференция. . •«.чс-и-л ..»• ' ;•.•••
'
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Ценить въ разнит* тържища. ,
Хгяръ — ва {ноември 476; ва
декември 476; -ва януари 1927 г.
483; за Февруари 486; ва май
497; ва октомври 510. Тенден
ция твърда, i
Лнвврпулъ —американски: де
кември 673; януарий 1927 год.
6 79; май 6 96; октомври 7-10Египетски: „Сакеларидесъ": но
ември 1334; януари 1927 г. 13;
май 12-86; голи 12*81. На рас
положение: американски Мидл и н г ъ 693; „Сакеларидесъ"
10 25. Тенденция тиха.
Александрия —„Сакеларидесъ":
януари 1927 год. 25 66; мартъ
25 68; май 2578. Ашмуни: де
кември 17 С2; Февруари 1927 ,г.
17*40; априлъ 17*65; октомври
18 42.
'••,'
Нюиориъ — януари 1927 год.
12-56 до 12 58; мяртъ 12 77 до
12-79; май 12 99,до.13-01; юли
13-19 до 13 20; ,
Нюоояеаноъ — ва януари 1927
г. 12-60; ва мартъ 12 66 — 12 77.

;

Въ България имя 2199 адво
кати. Това'е ьонстатирано отъ
едно последно преброяване.
Приготвен* ; е законопроект*
ва Ипотекарна баикв, който ще
се внесе въ Народното събра
ние. Съгласно новия вяконъ ва
Народната'банка. Функциите ва
ипотекарния кредитъ се отнематъ вечъ отъ иея и се прехвърлятъ върху банката ва
ипотекарния
кредитъ, която
ще се учреди съ новия ваконъ.

Българската д>рнава е реши
ла да достави 500 хиляди кгр,
памучно семе, което ще се раз
даде въ южна България и въ
некой места птъ севернд Бъл. гария аа ност>иаие и проиввс-ждане памукъ. :
Българската Нар. банка разре
ши на клоновете и агентурите
си да отпущатъ ваеми и да откриватъ текущи сметки срещу
валогъ отъ облигации отъ Б.
Н. Б. на ипотекарния заемъ отъ
1924 год., безъ огледъ отъ
кяде притежателите имотъ тия
облигации и•-. за квкии цели
МЕТАЛИТЪ
сключватъ заемите.
s/s „Варна" аамина за Марси
Желязото.
лия, натоваренъ съ въ]>нени
СлеДЪ основаването ни кар търговски ~: храни, следъ като
тела тенденцията на жел-Ьвото спора ва навлото бе решеиъ иъ
въ странство продължава да е полза на търговците и на д вото
твърда.
бе наложено да го навлоса.
Въ Германия индустрията на
желевото е добре вииасена съ
работа, както .съ вътрешна, та
ка, а даже и по силно съ външ
ни порАчки. Цените твърде
много се качиха.
ИНДУСТРИЯ
Въ Англия иоложението ооде
продължава да е тежко, вя щото
рударската стачка причини го
леми бъркотии.; Цените, на су-

8/s
„
„
„
„
„
. „
„
„

„Киприя".
;'•'"
„Дияна" •
„Ромелиянъ"
я Луи Фреснне*
„Анри Фресине"
„Саличъ Фресине"
„Жанъ Фресине"
„Джаксонъ"
„Албания*

'"
s

Пйчина на 27 ноември варненскиятъ граждянинъ и първенецъ търговецъ г., Саркисъ
Кюрдиянъ въ 76 годишна във.
расть. Въ неговото лице грая;данг.твото губи единъ грвждининъ съ големи граждански и
общественни добродетели, ар
менската църковна и училищна
община единъ отъ големите
и влиятелни свои" сънародни
ци
ПЪрвеНЦИ И; рАКОВОДИтели, л търгоецит е
единъ
старъ и м н о г о , ввслужилъ
на българската търговия д1»ецъ, като пнгросистъ маииФак*
туристъ въ гр. Силистра до и
следъ освобождението на Бъл?
гария. Въ последните неколко
годпни —следъ преселването. си:
въ Варна — г. Кюрдиянъ ФЯК>
тически не се вянимаввше съ
търговия и прежинявяше ста
рините си като реитиеръ, но
той никога не отлъчи внима
нието си отъ търговията и ни
кога не престана д а н е полевенъ съ съветитЬ си, като лоЧ
векъ съ големъ практически
умъ, Г, иъ-.. Кюрдиянъ остави
опечалени дъщеря и зетъ г жа
и г-нъ ТосбАЙкянъ еъ децата
имъ. Изказваме имъ опоите найгорещи симпатии.
•,•'•"•'•
Итали^НСНОТО Д-В0 „Сервизи
Мвритими* се видя принудено
да изпрати s/c „Карло Иизакени"
да натовари по условията си
храни на варненските експортери, съ които 6 в условилъто^
нажа, ва който писахме, но пакъ
не натовари и не отнесе освенъ
30 тона рАЖь на Фирмата Нарусияди, вещото д-вото е претенДирио повишение съ 50°/«
нявло, защото парахода е билъ
навначенъ еъ рейсъ до Одеса и
вещото откава отъ да даде нужд- ната гаранция на търговците,'
при случая, в ко съветските
власти въ Одеса конфискуватъ
натоварените български храни,
то, д-вото, да носи отговорностьта предъ стопаните на хра
нит*. Ще ивучимъ "подробно
стите и ще се повърнемъ.
-Игалиянсн»!* дъртавнч нотм
отъ по б и 10 лирети, гпоредъ
едно ОФИЦИЯЛНО съобщение ще
нрестанатъ да взжатъ и отъ
30 септември е. г. Щ« блдатъ
събрани и обменени отъ Италиянската банка, .

КЕТКО ГАТЕВЪ & С-ИЕ
и ТЪРГОВИЯ

ГАБРОВО

