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качеството на стоките и не
ох редки случаите да се по
лучи решение, че не подпадатъ подъ категорията на за
бранените за вносъ; обаче,
спородъ практиката на мит
ницата, която недочаква окон
чателното решение и поставя
срока воднага за новоизносъ
или конфискация, търговцигЬ
еж поставени въ едно неопре. делено риоковаио положение,
-А.,за да дочакватъ решенията на
г
министерството, които моясв
да последватъ подиръ фатал
ния срокъ за новоивноса или
конфаскацията!
„Тогава, ако стоката се ока жо позволена за внооъ, тя
вече ще е възвърната — новоизнеоена, предъ оаасностьга
при противно решение да не
бдде конфискувана 1
„Каква полза тогава, че
стоката
се оказала позволена
ТелеФонъ М332
за внооъ, когато нея я нЬма
За телегр.„ТетотилУ
вече на лице и търговеца е
понесълъ загубите и излиш
ните разноски?!
•
, •
„При другия олучай, ако
стоките оотанатъ въ митни
цата, до срока не се получи
.„решение,- летеац овободцвиза..
вносъ, и митницата постанови
конфискацията имъ, като за
бравени и просрочили новоивнасянето, какво ще стане
съ схщитЬ стоки, ако рледъ
всичко това се получи реше
ние, че не са забранени ? I . .
Ето тия ся въпросите, които
не еж уяснени и поставить
Притежава въ модерните си изби всвкакви качества вина отъ най-статърговията въ смущение и не
parfe. реколти. Бритежава десертни вина, мастна и кримска реколта 1908 год
известность !
„Следъ всичките други ог
По случай на праздницитЪ пусна въ продажба:
раничения по закона, които
тегнатъ и спъватъ търговия
та, съществуването и на тия
наредби за поставяне сроко
вете за новоианооа, ироди
окончателното решение спора
на забраната, не намира сво
ето оправдание и нарушава
отъ
самата цель на закона, защо
то при изтъкнатата евентуалИзбитЬсе заведватъ и уреждатъ отъ специалистъ винаръ съ пълни научни
ность на проорочване, връпознания и съ дългогодишна практика въ кримскитв царски винни погреби.
щатъ се обратно стоки, които
се оказвать незаиретени за
Въ избитЪ нн всъки клиентъ ще намери напитки по жела
вносъ.
нието си и по вкуса си. Всичко натурално.
„ Т о в а недоразумение по
прилагането на закона, досежно сроковете, би се отстрани
ло, ако отъ страна на компе
„На пръвъ погледъ това со тентните митнишки органи се
вижда ясно отъ чл. 206 въ проникне въ самата сущность
закона за митниците, че та на въпроса и преоледваната
кива стоки трвбва да се из- цель по закона, която е : да
наоятъ въ едномЬоеченъ срокъ не се пропущатъ въ страната
„Бвзъ да влизаме въ дру отъ деня на съобщепаето то забранени, за вносъ стоки, но
Отъ прЬкраоно описваното
описание не Русенска търгов ги разсжждевия за ползата ва . па притежателите имъ; не и да со иоотавятъ такива
ска камара, брой 4 ~ 5 заема или вредата отъ прилагането иначе ]"в ще бждвтъ конфис срокове, за да подвеждатъ за
ме долното мнение на „Тър- на закона за запрещение вно кувани, както бувваяно се брана и позволена за внооъ
говецъ", което не маже да не са на стоките, които но еж практикува въ митницата, безъ отока 1
„Никакво нарушение па за
б»до моёвие и на всЬкп другъ, отъ първа необходимость, що да се има предъ видъ, че има
който, изпитва ударит* на со саремъ право па въпроса, стоки условно и безусловно кона и никакви вреди на фис
ВДИнъ ваконъ много тежъкъ който иродължава да вълнува запретеии за вносъ и чо за ка нема да со нанесатъ, ако
8а търговията ни въобще, ка-. търговците, а именно: отъ уеяовно в а б р а н е н и т - Ь но се впикне въ самата сжщность
къвто о тоя аа възбраната.
кога требва да текатъ ороко можо да тече срока отъ деня на въпроса и се двйствува
Поради голямата важность ветЪ за възвръщане па сто- на първата констатация въ съгласно основната цель на
на показаното мпЬние отъ кптЬ (новоивносъ), които би митницата, защото търговеца закона, а това ще се постигне
Дърговецъ", давамо му увод се оказали забранени &а вяосъ има право да обжалва това аа условно заиретенптв или
опрсд-Ъдонио uft митницата за спорни стопи оаио едодъ окон
но itiato.
по закона?

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
:в .А. . р хх

на най-износни ц Ьни

ПШНА български белени и небйлени
ОКСФОРД И и МАТЕРИИ всички вщове
Рро.йзводство ва собствеиит* му ш а п фабрики й Варна,

ВИН Atб&ли и червени натурални всякакви,
РАКИИ натурални най-финни, КОНЯЦИ винени
отлични качества, ДйКЬОРЙ и други финни на
питки, пррйвъзходствуващи во>ка европейска напитка,
ЙЙШШй
всички най-добри качества.

вцпвт

яублпкувдпе; баланси, ре
шения, цирхуляри в прото
коли ио Г60 лева; ре
гистрация ка търговски а
иидустриялви фирми 10 лв
Всичко П
' А се отпаси до
•есгиика се адресира: до
Дьргов.-Иронишенва За
щита", Варяа „Вешча*" 8.
12.

чателното решение, к о г а т о
именно требва да се обявягъ
за забравени, ако се окажатъ
такива, за да се нодложатъ
следъ това на всички други
ограничения съ сроковете за
новоизносъ, конфискация п пр.
„Като излагаме на кратко
тоя въпросъ добре познать и
на митничари, и на търговци,
верваме да се премахнатъ по
не тия явно безцелни пречки
ва търговията".
„Търговец-.*
В. Р. Не еж оамо тия не
лепостите и недостатъците на
закона. Самъ закона е неяс
ность за здравия умъ и недостатъкъ за себе си. Той разтрои търговията Той требва
да се ирЬмахие, защото както
и да бжде тълкуванъ, тормоза
е тормозъ, злото' за търгови
ята все си е ало..

Конгреса па керамиците.
Следъ мелничната индустрия,
въ нашата страна нема още ед
на друга индустрия, освен* ке
рамичната, която да ё веела ед
но тъй широко, но никак* не
аащитеао ,от* държавата и ааконят* раввитие. Това раввитие
пести на страната влатото и я
эабогатява. При всичко това тя
бе и следва да е ивоставена отъ
държавата. Ето ващо всички
тия, що еж. пласирали капита
лите си въ нейното раввитие
се организираха въ с ъ ю в ъ ,
чийто вадачи СА начертани въ
техния съювенъ устав* и се за
ключават* в ъ ивдейстпуване
отъ държавата да приравни ин
дустрията имъ към* ония от*
индустриите, които се радват*
на правата и благата давани
отъ вакона ва ньсърдчение на
мЬстната индустрия.
Въ юли маналата 1923 год.
бе учредителния конгрес* в*
Търново на г. г. керамиците.
Той обедини и сплоти воички
керамици, които валитат* ва
правата и интересите си. На 3
и 4 май т. г. състоя въ СОФИЯ

първия редовен* конгрес* на
тая нова съюзна органивация.
Съ революциите, ввети въ тоя
к о н г р е с ъ е предявила след
ните искания, които тя смета
като важни стжпки ва своя сто
пански напредък*:
„Съгова на българските ке
рамици въ васеданиятд си на 3
и 4 май т. г. въ Ооия, след*
като иелуша реферата върху
„Настоящето и блдащето иоложение па българската керами
ка", както и останалите рависквания по него и веема пред*
в и д * неудовлетворените о т *
Държавата ни искания, предя
вени миналата година въ учре
дителния конгресъ въ В. Тър
ново, като преценява вначението на проивводството си ва поевтеняване и ускоряване строе
жа --- жилища на широките на
родни маси — от* социална и
държавна важность при раврешение надвисналата като демоклиепъ меч* върху страната ни
жилищна нужда.» преди да на
мали и спре проивводството си,
повторно молим* Почитаемото
Правителство да се вслуша п*
исканията пи, реши:
„1. Да се нареди кпменнитЬ
въглища от* българските дър
жавни мини особенно трето ки-
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чествения прахь, тъй необходимъ вя проивводството ни, да
се даватъ на производителите
на керамичните произведения
съ ц-Ьна 80°/о намалена отъ се
гашната, като се вастави управ
лението на мините да отпус
кать редовно и на врЪме въ
глища и прЪмахиатъ посредни
ците при мините.
„2. Въ керамичното произ
водство като севонно, слънчево,
неотемлено ва строежа на жи
лищата, да не се прилага 8 ча
совия работенъ день, както о
въ вемледъ-лското проивводство.
„3. На всички тухло и керамидо производители да се даде
3 5 % намаление но ж. п. тари
фи ва керамичните изделия и
нужните 'ва тйхъ въглища, ка
то на проивводство тежко и съ
нивка цгЬна. Да се унищожатъ
персоналните прибавки и въве
де етрогъ контролъ по превоза
на керамичните стоки, като се
вастави отправната ж. п. стан
ция да тегли вагонните пратки
при поискване и управлението
да отговаря ва воЪка констати
рана липса или повреда. При
това, да се приравнять тариФИтЪ на дековилкитъ- съ нормал
ните ж. п. линии.
„4. да се отпускатъ редовно
и на време вагони ва нуждите
на керамиците — като превъ
строителния севонъ се дава пре
имущество въ товаренето на ке
рамични строителни материяли.
„5. Спремо производителите
на керамични изделия да се на
маля гъ и справедливо прилагать
данъчните облагания, като не
справедливо прилаганите об
щински налови се корегиратъ
при утвърдяване на бюджетите;
„6. Да се прилага точно за
кона ва наоърдчавание на мест
ната индустрия, като се повволи
и на тухло-керамидарните, дви
жими съ животинска сила да
шполвватъ облагите по тоя
ваконъ.., „
(
„7. Управлението на Б. Н.
Банкя, Зем. Банка, Популярни
Банки да откриятъ широкъ ле
сно достлшенъ личенъ, ипотекаренъ. и гарантенъ кредитъ на
игнорираното до сега керамич
но проивводство.
„8. За намаление транспорт
ните равноски и увеличение конкурентно-способносьта на бъл
гарската керамика да се улеснятъ въ строежите желающите
и имащите право на индустри
ални линии до ваведенията си
— тухло керамидо-проивводители съ масово производство.
„9. Да се устроятъ въ стра
ната курсове по строителната
керамика, като се привиае пра
вото на ванаятчии на обикно
вените тухло и керемидо-проивводители".
Като предаваме горните ре
волюции въ точния т е х ъ и ъ
тскстъ, следва да съобщимъ, че
т е еж поднесени на правител
ството и респективните мини
стри отъ отредената конгресна
комисая начело на особенно многодейния съювенъ председатель
г. Г. Коваровъ и че е обещано
да се направи всичко отъ дър
жавата, което би могло да по
могне ва доброто стабиливиране
на родната керамическа инду
стрия. Обаче керамиците отъ
всички краища на страната не
бива да вабравятъ, че никой не
би бдялъ ва техните интереси
тава, както т е сами биха напра
вили това, ако съзнаватъ, че
всекога требва да еж на поста
си будни, вдраво органивирани
и. готови да долавятъ всеки
ВЪАЪ или добръ ва индустрията
си моментъ.
Върб.

нени храни, изключително пше
ница, още повече отъ 1900 ми
лиона кгр.
—о —

Сърбсното ЗемледЬлческо Д-во
е усвоило редъ: всека година
да праща по на една годишна
практика въ Чехия по неколко
вемледелци младежи, които само
то настанява на работа тамъ.
Проводило е и тъви година не
колко младежи.
—о—
ОтъЛондонъ съобщаватъ, че
еж. извадени 66 сандъчета съ
злато отъ потопения параходъ
„Лаврентикъ". Златото е било
150 сандъчета, когато парахода
е потъналъ всрЪдъ вълните.
—о—

Английското

правителство е

предало на Обществото на на
родите 5 хиляди английски ли
ри ва равдаване или купуване
храна на гладуващите въ Ал
бания.
—о—

Въ централна Швеция, въ края
на юни ще почне строежа на
Фабричните вдания ва прера
ботването н а петрола, който
е ивнамеренъ и който пред-,
ставлява едно огромно богатст
во за тая страна.
—о—
Аржентина, въ която вемледелието е твърде много раввито,
е останала навадъ въ проиввод
ството на орждия и представ
лява големъ паваръ ва вемледелчески орждия внисани отъ
вънъ. Съединените Америк*
Щати миналата година еж вне
сли тамъ 21 хиляди колета съ
такива вемледелски орждия и
машини.

Четиридесеть унгарски инджинери еж пристигнали въ Цариградъ по повикване отъ тур
ското правителство, които ще
управляватъ работите по строе
ж и т е на нови железници, а
сжщо и на разните други дър
жавни предприятия.
—о —
Въ Берлинъ въ месецъ Фев
руари еж продадени 280,339 то
на руско жито.
РОМАНИЯ проектира да съгради каналъ, който ще свързва
Букурещъ съ Олтеница въ дол
ния Дунавъ. Градежа му ще
струва 600 милиона леи. Така
Букурещъ ще има и свое мо
дерно дунавско пристанище.
—о—

Дружеството

на германскитъ

железничари е решило веднага
да прекъсне превога на стоки
по сжщите железници, щомъ
като т е минатъ въ ржцете на
интернационалното управление.
— о—

Италианския печать съветва
италиянците да се предвардватъ отъ спекулиране многосъ
новата германска валута, поне
же могать твърде лесно да
налетятъ на новн катастрофал
ни равочерования.
Въ Берлинъ наскоро щ е се
свика конференция отъ руски и
германски желевнични експерти
ва нареждане детайленъ планъ
ва съграждане отделни желевнични линии между Росия и
Германия.
—о—
Между Чехия и Унгария еж за
почнати преговори ва уредбата
на търговските договори и тър
говските връвски. Търговските
камари на двете държави, все
ка една 8а себе си ще иматъ
по едно свое отделение въ
Прага и Пеща.

Полша подписа търговските
договори ва ивносъ съ Япония
и Дания. Тя води сега прего
вори съ Съедйн. Америк. Щати
ва търговски договоръ, което ва
ПрЪди едно нъсо вр*ие въ самата Полша е отъ големо внаКанада на пристанището Ви- чение, като се има предъ видъ
лиямъ ель* натоварени и еж от колко тя длъжи на Америка.
—о—
плували съ жито тридесеть го
Германската Райхсбаннъ е на
леми парахода. Количеството на
това жито надминава отъ сто редила ПреДЪ ВСИЧКИ СВОИ ФИмилиона кгр. Въ канадските лняли, до второ рязпореждане,
стоварища има резервирани вър- да спре всекакви кредити. Нови

Къси съобщения.

кредити ще се отнущатъ само
при иввънредни случаи.
—о—

Подписано е споразумението
между Унгария ;и Америка, споредъ което Унгария що плати
на Америка свой дългъ отъ 25
милиона долара ва 62 години съ
по .3Va на сто лихва.

—6—
Отъ ЕсвНЪ съобщаватъ, че Фа
бриката Крупъ скоро ще спре
отъ да работи вследствие рудничарската стачка. Неколко го
леми Фабрики ще последватъ
примера на Крупъ.

ЛбсурЭъ ли е шоБа?
Предадъхме м н е н и е т о на
„Чувденецъ", което е, че управ
ляващите иввършватъ прёстжпление, като своеволно и безконт
ролно си определять и получаватъ тантиемй отъ субсидията,
давана въ видъ на даръ на па
раходното дружество отъ дър'жавата за да го подкрепи въ
преследваните цели, за да под
помогне и засили неговътъ напредъкъ — ва да с ъ з д а д е и
уголеми Фонда му за покупка
на нови параходи и ва попъл
ване на инвентара му.
Обяснихме и ние, че тантие
мата е възнаграждение на ли
цето или лицата, чиновници и
други въ едно кое и да е пред
приятие, което въвнаграждение
се определя и отделя отъ чиста
та печалба, придобита отъ труда
и ума или, иначе кавано, отъ
творчеството на въвнаградените
лица. Тантиемата бива узаконе
но право отъ уетава или наред
бата на предприятието; но тя мо
же да се определи и даде и бевъ
уставно или наредбенно равпореясдане, ако не е противна на не
кой интереси и цели. Но тя,
тантиемата, не може и не след
ва да се даде, освенъ отъ реал
ния ревултатъ отъ^ Фактически
ослуги и васлуги) иврааени въ
чистата и реалната печалба на
предприятието; :.тя не м о ж е
пропорционално да бжде и поголема отъ творческата дейность и действителните ваелуги
на лицето или лицата въ при
добиването на реализираните
печалби. Щ е рече, тантиемй се
плащатъ, ивключително, о т ъ
препечеленото чревъ трудътъ
старателностьта, похвата и умееното на въвнаградяваното лице
или лица, пропорционално съ
направеното отъ т е х ъ да се
реаливиратъ печалбите.
^Приятель нашъ, и лично
ваинтересованъ отъ тантиемите,
ни подметна, че не споделя
мнението на „Чувденецъ" н го
таксува като абсурдъ, т. е. като
глупость и бевмислица, която не
заслужава внимание.
Не разбираме , ващо една та
кава права и логична съ есте
ството на работата мисъль може
да се таксува като абсурдъ; не
понятно п р о о т о е ващо едно
такова мнение, което хармонира и съ здравия -умъ и съ ло
гичното схващане .на цельта,
преследвана съ делението и
даването тантиемй на служащи
т е и на управляващите дадено
предприятие, може да се смета
като глупость и бевмислица и
да не васлужва ничие внимание.
Т а н т и е м а т а , п а к ъ пов
т а р я м е , е възнаграясдение не
ва отплата на труда на тоя,
който я получава, а е иввънреденъ-подаръкъ отъ предприя" тието ва насърдчение трудътъ
и осърдието на наградения, е
едно отблагодаряване ва добрит Ь грижи и старания за напре
дъка на предприятието — е едно
просто насърдчение ва ревност
но залегане и ва по-добри ста
рания предприятието да просперира. Но това не е безуслов
но, не е императивно, а се дава
като подаръкъ само по-добрата
воля, само по единъ иростъ алтруивмъ отъ акционерите, кои
то иматъ предъ очи проспери
тета на едпо народно, а иеспе
кулативно дело, »» каквото не-
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колцйната негови управници се левниците да се уреди бървъ
стараятъ да го ивтъкнатъ и да влакъ я до Бургавъ, по подобие
поставить въ него като решаю на сЬвернобългарските. Въ мод.
ща сила Не волята на болшин бата си бургавчеии ивтъкватъ
ството, а волята на капитала. наложителната нужда отъ поТакъвъ абсурдъ не може да бързи съобщения съ столицата
сжществува. Не е абсурдъ, ако и южните градове". Така пи.
се ивисква спестяването и не- шатъ вестниците.
Бургавските граждани nonci
досегаемостьта на субсидиите,
които се даватъ въ,видъ на по кали ли ?! Защо бургавските
даръкъ ва прооперирането на граждани да искать? Мигаръ
предприятието на параходното министра не внае, че Бургавъ е
д-ство. Напротивъ, неокачестви- първиятъ търговски градъ въ
мо нравственно, м а т е р и я л н о България? Мигаръ министра я
щетно и даже юридическо пре- Дирекцията на железниците (тя
стжпление се върши, като се е дирекция и на пристанищата)
искать, съ падане на колени не внаятъ, че бургавското nptn
предъ държавата, субсидии ужъ станище е пристанище найва подпомагане на самото пред първо, което най-мпого работи,
приятие, а то въ с ж щ н о с т ь е пристанище на столицата,;е
управляющите да ги разпреде- пристанище, едно единственно,
лятъ ва себе си като възнаграж аа цела южна България, е при
дения ва престаранията и м ъ станище, което има нужда отъ
д ството да е винаги пъ вагуби сжщите, ако не и по-много дру.
отъ Фактическата експлоатация ги условия отъ колкото отъ
Варна и Русе ва бърви пжтии
на параходите.
"съобщения?
Мигаръ министра
Ако неполучването на тан
тиемй и спестяването на субси и Дирекцията на желевницит4
диите се таксува като абсурдъ, и пристанищата не внаятъ, че
то по-малъкъ абсурдъ ли би е въ полва на трпФика на стра
билъ тоя — споредъ логиката ната, е въ полва на държавата/
на нашия приятель — да не ; се ако уредятъ бърви тренове по
даватъ дивиденти на акционе д в е т е магистрали — отъ СОФИЯ
рите? А Факта е всеиввестенъ: ва Варна—Русе и отъ СОФИЯ ва
акционерите не получаватъ ди Бургавъ и обратно? Защо «тава
виденти, ващото д-ството, въ това: бургаачени сами да искатъ
силата на сключения съ дър следуемото имъ се, което яо
жавата контрактъ, требва да дългъ министра и Дирекцията
спестява отъ онова, което му требва да го дадатъ? Най-посл4,
се дава като субсидия, ва да* си питаме н и е : ващо>министра:и
набави параходи. Защо едното Дирекцията еж ва едни, майка,
да е абсурдъ, а другото да не е а ва други мащеха?
абсурдъ. Или подобенъ абсурдъ
Г-да, естественния иървежъ
нема и не може да има, или на Бургавъ никой не може да
абсурдъ и много по-големъ аб- го спъне! Развитието на Бур
С
УРДЪ е и това, дето самите гавъ и на пристанището му ни*
властници въ дружеството еж кой не е в ъ състояние да.го
предумишленно овървали акцио попречи! Лошите изчисления
нерите, съ едно подобно вадъл- и дирекционни съвети и заблу
жение предъ държавата, ва да ждения на министра, даже, не
получаватъ т е сами въ по-го еж въ състояние да спръгь тоя
леми равмери тантиемй, като вървежъ, това раввитив *и; иа«
ви себе си обръщатъ плащани пртЬдъка на Бургавъ.
т е отъ държавата въ английска
Ако е така, г-да, ващо става
валута субсидии въ българска те умравни am товаЛили*оиева
валута и си делятъ съ десятки гражданство въ страната ва esrBи стотици хиляди дева тантие тка на държавата, / която не -е
мй, а на акционерите плащатъ бащино ви стежание? Защо зне
въ,българска валута до 1 2 % давате на всеки градъ, на Bciотъ цифрата платена въ анг ко место крайно нуждното Щ
лийска валута.
васлуженото ? Това, което БОР»
Ето каде е абсурда. Ето кое и природата е отредили и $»*
е, което не само васлужава вни рили ва единъ градъ ва едно
манието, но васлужава и въвму- гражданство, ващо тикате предъ
щението ва гражданството, кое носовете си елата водя дай1у
то плаща данъците ва да се го отнемате?
Съ бързите тренове до Бур
пълнятъ джобовете на 5—6
души малограмотни храненици гавъ вие не удовлетворявате
на параходното д-ство, които не единъ капривъна бургавчени,*
само хаберъ нематъ отъ морско една въпиюща нужда на дело
дело и морска търговия, но и вия светъ въ целото дарство,
най-обикновенни понятия ва мо който е въ контактъ съ търго
раль не притежаватъ, когато: вията на тоя градъ. Противя»
експлоатиратъ ва себе си дру- ли сте да върви търговията «*у
жественните доходи, както сами по-добре, отколкото върви бае*
намерять ва угодно — к о и т о такъвъ тренъ? Отколкото е бевъ
съ умътъ и познанията си петь бързо съобщение ?
пари полва не принасятъ на
Ако ви е присърдце прогреса
д-ството, а съ стотици хиляди на всички градове и населени
лева ва себе си полей иввличатх, места, не скжпете средствата
.полви, обаче, които нанисатъ на държавата, тия средотвапротежки щети на д-вото, ващото греса стотирею ще й ги въввър30 години еж откато сжщест не. Бждете въ сметките си тър
вува, а.бевдарностите ва 30 па говци, а не 'бюрократи — дае
ри полва не еж му принесли. гледайте нуждите "отъ прово.
Напротивъ, параходи изгубиха, реца, а опрете гърдите си «е*
параходи извехтяха, силата на тйхъ.
Псифй,
дружеството намалиха и въ края
на краищата, ва тантиемй, единъ
день на мезатъ ще ги иввадятъ.
Тукъ въ тоя моралъ требва
да се търси и абсурда и пре. Нареждане на ромънскит* власти.
стжпностьта.
ду
Ромъноките власти въ Доб«
руджа еж издали следната на
редба:
«Съгласно вакоиа ва собственостьта
въ Нова Д о б р у д ж а,
Когато тръгиатъ бързите влакове ще имаме случай да ивка- всички притея«атели на имоти
жемъ благодарностьта си — ч е еж длъжни най-късно ДО 22
мжтеното отъ три години се юлии т. г. да, деклариратъ про«
ивмжти едва сега. Днесъ щ е се странетвото и качеството на
вемята си и да установить «»•
спремъ на друга тема.
честното си на собственици и»
„Гражданите отъ Бургавъ (въ документи. Ония, който не стонекой официални -високи м-Ьс- рятъ това до тая дата губят*
та, въ Върховния медиц ИНСКИ правата си на собственост!»".
съветъ, въ Дирекц й я т а на жеЖивущите въ града ни и вг
левниците, напримеръ, и до
цела
България българи, прите
мислятъ, че бургавкин, трпждани не еж граждани на Бъл жаващи имоти въ Добруджа, нв'
гария, а на Патагоиия б. р \ с г ка си ввематъ бележка отъ тов*
поискали отъ министра на ж * съобщение и да си ващитят*
прнвага и интересите овреме,

СоОственостьта въ Нова Добруджа.

5ързи влакове.
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Р A3jj И.
Не е ли басня?
208,500,000,000 лв.зпренлпни!
Не 208 милиона, а пъкъ 2()8
и половина милиярда лева или
IV» милиярда долари е далъ
деловия < св^тъ н а Америка,
ир4въ туку що иатеклата годи
на ва> реклами, Т-Ьви цифри ги
съобщава '"американската ста
тистика. Въ европейските дър
жави най-много плащатъ ва
реклами английския и герман
ския свътъ. Пр-Ьди не много
дии единъ английски „вестни
карски коицернъ" е ималъ своето годишно събрание. Тоя кон
цернъ додава нёколко дневни и
неделни вестника. Споредъ не
говите известия, поднесени на
акционерите, прихода• му"отъ
рекламите, въалиаалъ на 18 ми
лиона англ. лири, наши левове
7"мияиярда' и 943-милиона!
• Да ли е лъжа 1 всичко това!

Mutant заемн BVмщт.

Берщ*
Цюрих*
Англия

8 25
6
8 25
6
5У* 8 148

99 ПО
лагатъ ваведанията. Така САЩО
98V» ПОЧ* ще се определи и каква е по
9в>/«10в»А

Възврщавето на златната валута.
.Само въ това е спасението"!
И другъ шьть писахме ва про
чутия шведски ученъ, проФесоръ Густавъ Каселъ, к о й т о
прави тоя повивъ. Почтения
ироФесоръ, чието ми-вние ва ва
лутните проблеми въ св-Ьта се
твърд* много ц-Ьиятъ и който
е членъ на репарационната ко
мисия на експертите, е написалъ, тия дни, една статия въ
виенската Преса ва днешната
валутна проблема въ европей
ските държави. Въ единъ отъ
идущите си броеве ще дадемъ
на четците си нацело или ийвадки отъ тая статия и т е щ е видятъ, че Каселъ, противно на
мнението на английския националенъ икономистъ, Кейнесъ, е
принърженпикъ на въвеждане
то на влатната валута, вместо
днешната книжна.
И най обикновенния човекъ
— и Овчара й говедара ОТЪКА-

ра е въ състояние да равбере,
че е'по-добре^ акодяде влатои
Отъ сключването на ыирътъ ввеме влато,- отколкото да даде
до »мартъ т. г. въ А мерика : СА стока и да не ввеме нищо, т . е .
сключени>'отъ*Европава 1146-75 да ваеме книга, която н е м а
милиона долара. Заемите СА равностойност:, на дадената сто
сключени съчлихви — най-дол ка, която въ все ко вре«е е
ната5 НЬ1/*,' а най-горната : 8%, влато и само съ алато равноЕмисионния курсъ най-високия стойностно се разменя. Всеки
в"ДО«100, а най-низкия i8.' Се- отъ тукъ ще равбере, че кога
гашиия курсъ на ваемите най- то книгата се замени съ злато
висощяе.Ц5 1 /а«а.най-долния 75. то, вФтинията ще се завърне до
«Въ.! последните петь години толкова, до колкото силата на
производството може да я крепи.
сключили. с& васми:
еиис. сегаш.
Д>щави ;°/о ^ Iкпд.
xoi.sypci ijrpc»
7, .20 25 , 90 89
Аютрая
6 , 5 I8V2 .96 995/8
БеJIB*
' 7*/в"25 50 • в;»/» lOlVs
. ';
- а 20 '80 100 lOOs/i
Чежостя* 8 -30 14 тщ явуг
Прага. • K7Va=30 . .'71/2 92V»= B5Vs
-25 100 108V<
' Въ свръвка. съ последните из
10 94V2 95
:д>*.грм.скк8.Г25 :.15 "98 '•101Щ менения въ вакона ва ипотеч
Котевхаг. ^SVsiiO •15 '>"e3Va 88Va ния кредитъ, управлението на
Фидадия ьв .'25, 10 -00 893/4 Народната банка предприе една
фрадцзл; Л ВVlt
\ ,'ЛЬ
100 -100 97
20 юо
95 94Va анкета ва техническото поло
Дев.'сри.: ь 7 а 20 '25
90'/i"82Vs жение, въ което се намиратъ
Бордо * в" \0
15
93V2 '7»8/4' днесь в с и ч к и йндустриялни
Лишь
6 10
93Vs 798/4 предприятия. Банковите клоно
Мар-л-двя . б J0 15
15
92Vs 79V«' ве, които ще проввведътъ ан
И ш й " " !!*'б'/г '5 25
97Vss; 9»
Холаяия б 60 '80
кетата, ще трёбва да устаноХо*.Иидигй -25 v40 94 92
94Vs • 9B«/a вятъ съ какви видове машини,
Невром : 8 %.20
парни и турбини, локомобили,
25 100 li2
...;:„:.
е "зо 18 100 93»/4 гавоженови, бензинови, спиртни,
:
96Vs '93V« петролёйнй, дивелОви, електри
;;
е ао 305 99
'108V*
Христиания 8 ' ?20 '16-25
чески и др. мотори инсталации,
95Va 75
Югор-шва -8 ?40 •25 ~89V«W3
приспособления, с Адове, апарати,
Ииедия
в -20
котли, ревервуари и пр. равпоШвейцария 8 20 '25 '99Val03

*Т<:: .1 °1о

.Индустрията н кредита.

v '"I •-:.- '"^/з- е so - eawioo
П.*Дрпгулеат».
•;.;i'ii

Модша сбирка.

Пос/гЬробсната търговска
кореспонденция.
Турското робство ва „доско
рошното минало не вав-Ъща на
народа само матерйялна нище
та, йо и иителектотоална и кул
турна. Народътъ ни се измъкна
отъ робството само съ две не
ща : съ оралото си и съ неве
жеството си в ъ всеко отноше
ние. Нуждни му беха четеридеееть и повече години да до
стигне до днешната степень на
просвета и раввитйе.
.Въ всеко отношение — пора
ди тежките тогавашни условия
— невежестве нъ, даже и в ъ
борбата си чревъ оралото съ
•емята, народа ни н е в е нито
до н а й - м а л к а т а с т е п е н ь
в'в.дигн'а'тъ й в ъ т ъ р г о 
вията. Неговите синове не оти
ваха, по „Ёвропата" ва наука и
знания на търговията, ва внания на сметководството и какъ
да се води търговска кореспон
денция, И когато той се освобо
ди, теви, които бежа призвани да
•идатъ българската търговия,
които беха алФата й, требваше
Д« се задбяоляватъ съ налучк
вания на пр?вилата и способи
те на развиването й, да й дадътъ тоя ръсть, въ който я
днееъ виждаме,
и^тилът* ивдава уиъгь", каа-

ватъ францувите. Кореспонден
цията ! на нашите търговци е
огледалото на техните знания
по -търговията, е атестатъ ва
техния търговски интелектъ
превъ ивтёклите 40 и пЪколко
години, до като ббрпвованието
и търговската книжовность дой
де да ваеме своето место и въ
нашата родина. Авъ притеясавамъ серии отъ писма, „търгов
ска кореспонденция", който свядетелствуватъ какъвъ е билъ
търговския иптелекъ на бълга
рина, непосредственно, въ пър
вото 15-летие даже и по късно
я какъ е могълъ българския
търговецъ само съ „подшушвание подъ ухото" и съ „тутамакъ — писмо", както ни каза
стария търговецъ въ Рахово, г.
С. П., да работи и да гради
търговията.
Долната серия о т ъ п и с м а ,
които СА само една малка часть
отъ нашата голема колекция,
СА огледалото на търговското
минало по времето, когато СА
писани т е ; СА огледалото на
умственния уровенъ и на тър
говската граматность на т.уку що
освободилите се з и д а р и на
българската търговия, които съ
нищета интелектоална и кул
турна, СА видали, обаче, като вл
най-голЪмъ капиталъ СА имали
честь,
в честьта", търговската
която слага вдрави основи на_
всека търговия й съ честьта я
т е ивградиха до д н е ш н а т а
степень.

купната стйность яа всички
тъви машини и яредмети въ
влатни швейцарски Франка. Ще
се опитватъ машините и сечи
вата, които СА монтирани или
вавидани на своето место и
струватъ повече отъ 500 вл.
франка.

Едва следъ иапълиението на
тая процедура Б. II. Банка ще
бжде въ състояние да определя
на индустриялнитё ввведение
ипотечни кредити да ги отпуща.

Намаление митата и засилване
износа ни брашна.
За да се васиди наноса на
луксовните 6 р а ш u а, които
служатъ ва продовлетвуване на
градовете, и j'ce проиввеждатъ
главно ва експортъ, Висшия сто
пански сьветЪ е изкавалъ мне
нии ва намаление ивносиит'1; ми
та ва тия брашна. По Сегашна
та тарифа луксовните брашна се
оценяватъ при ивносъ на седемъ
лева кгр., върху които се ввема
3 на сто мито, или 21 ст. на
кгр. По новив вакоиъ ва външ
ни платежни с р е д с т в а , експортьорите требва да ваплащатъ, независимо отъ митото,
и 3 на сто отъ стойностьта на
брашното въ чужда валута. Но
тоаи начинъ напоените брашна
се обременяватъ съ твърде теж
ки мита и такси и не могатъ
да конкуриратъ на чуждите
пазари.
.•
Висшия стопански съветъ препоржчваль да се оценява при
ивиосъ килограмъ брашно на 1
левъ, ва да могатъ експортьорите, като ивпълнятъ нареждани
ята па вакона ва търговията съ
външни платея«ни средства и
ааплатятъ 3 на сто мито — да
се явятъ на чуждите пазари съ
конкретни цени и по този на
чинъ Да се вас'или наноса на на
шите брашнай .
Стойанскйятъ'съветъ сметалъ
да ивлезе съ комюнике ва да
обясни мотивите на това реше
ние, но по нашето мнение т е
не могльтъ да блдатъ други,
освенъ тия, че отъ година и
повече време брашна не се ивнасятъ поради високите мита
и такси.
•

*

•

'

Правителството е възприело
изказаното мнение на стопан
ския съветъ ва намаление из
носното мито на брашното. Ми
нистра на Финансите вече е ивдалъ нуждната заповедь въ тоя
Тая серия отъ писма, която
тукъ сега почваме да публикува
ме, нйе я притежаваме отъ г. В. С
русенски търговецъи индустриялецъ. Въ техъ има писма на тър
говци отъ Варна, Равградъ, Е,Джумая, Попово, Гор. Ореховица, Търново, Свищовъ (отъ тур
ско време търговския Свищовъ),
ИлЪиепъ, Видйнъ, Ломъ, Рахо
во, Никополъ, Тутраканъ, Си
листра и др. Въ по идните
броеве ще въвпроивведемъ дру
ги, отъ други градове, писма, да
ее види, че грамотностьта и раз
бирането отъ търговия везде
СА били еднакви. Сега даваме
долните }

емпсъдъ, която е публикувана
въ онвиденшния брой на „Държавенъ вестник*". Ваповедьта
гласи:
^Съгласно чл. 1 отъ вакона
ва тарифата ва ивносните стоки,
ваповедвамъ, щото брашното
при износа да се цени по 3.50 лв.
1 кгр., върху която стойкость
да се събира и 3 .настр по чл.
7 отъ 1 аакона *8а търговията съ
външни платежни средства.
„Настоящата ваповедь да вле<
«е въ сила 10 дена следъ обна
родването и въ „Държавеиъ
вестникъ"*
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ВИЕНА.
Ишриицаав. кр. 3,500 = л в . 698-26
Кукурузг . . 2 , 0 0 0 = * 518#—
БАВАРИЯ.
Кукуруаъ хол. фпор. 10 = ЛВ. 469'50

Мореплаване
Пристигнаха въ пристанището ни:
Параходите: „Анатолия", „Гащайнъ и , „Монтенегро," „.Дуй
Фрееине'', Манджурия", „Ciri'iicia", „Pommern", „Agnetapaik" и
разтовариха равни стоки.

., Очанватъ се да пристигнатъ
параходите:
„Salonika" на 23 май, „Maid
Ако се САДИ по положение of Hidra" на. 5 юни, „Jorgia"
то на световните тържища ва на 18 май, „Creta* на 26 май,
аърнени храни, требва да се „Volos" на u 24 май, „Aeginu"
верва, че и нашите, производи на 7 юпи, Felix Fraissinet" на
тели ще рёдуцйратъ цените 21/V*. „Louis Frassinet" на 2 юни.
си, ващото иначе ще требва мно
го слабо или никакъ да не продаватъ. Посевите на всекаде
КОЛОНИЯЛА
еж, много добри.
Захарта.
Относно брашната въ стран
ство насоката е променлива,
Чехската влхарь на бучки ое
между туй ва по-късно се очаква нотира въ Чехия по 4.30 - 4-40
по-нататъшенъ н а в а д ъ к ъ на ч. кр. = лева 17*71—18*12 кгр.
цените.
Въ световния паваръ, за. сега
Виенския и Чехословашкия положението е тихо. Очаква се
павари не еж.' въ състояние ва раввръаската на две нёща, кои
сега да купуватъ кукуруаъ дру то могатъ да иматъ влияние
гаде, освенъ въ България и върху блдАщптв цели на за
Ромлния, ващото другаде СА харта. Първото е какъ ще се
по-екдпи, а въ тия две държа свърши бунта въ Куба, която
ви намиратъ по-добра смётка и ва сега е най-силния продуцентъ
повече събрана стока.
на вахарта и отъ чиято продук
Въ Америка тендепцията е ция зависятъ цените въ цЪлъ
слаба п о р а д и известията, че светъ. Както се внае, продук
доброто време благоприятству цията въ Куба въ тая кампа
ва на близката предстояща ре ния е отлична, но бунта може
колта. Вегитацията благоприят да повреди па ивноса и да на
но напредва и, очаква се добро несе щети на Фабриките. Пр°еивобилие.
смета се, че Съединените Аме
Подъ влиянието на амери рикански- държави, които СА
канските тържища и на кон инвестирали въ Куба огромни
тинента ц е н и т е . с т а в а т ъ но- капитали, неще, ,да допуснатъ
свободни.
~
да се раввйятъ нещата въ Куба,
Чуждите житни тържища, както желаятъ въвбунтуваннгЬ.
При ТИЯ уСЛОВИЯ, НрезЪ И8ТСК- Тия неща скоро ще с«' равчилата седмица нотираха следни стятъ. Другото, е обстоятелство
те цени:
то около смаляваието; на внос
ното мито въ Англия върху
ЧИКАГО.
вахарта на половина на досе
Пшеница дол. 103 = лв. 579"23 гашното. Верва се, че това на
Кукуруаъ „
7 7 = „ 434-— маление на митото ще впеили
консумацията н а впхарта и ъ
АНВЕРСЪ.
Англия, вследствие на което тя
Пшеница шил. 11'30 = лв. 593 25 ще бАде много по големъ куКукурувъ шил. 10-10— и 533-75 пувачъ на тоя артикулъ отъ
колкото е била до сега, а вслед
БРАТИСЛАВА.
ствие
на нейното големо тър
Пшеница ч, кр. 165 = ли. 684"25
сене цените ще бАдатъ твърди.
Кукурувъ „ „ 126--= „ 52237

Зърнените храни й браш
на въ странство.

III.
„Господ. Ст.. . в гратъ Русе.
„Сл благодарение отъ говаремъ на посмото вий отъ д — 5
текущи Февруария 1898 год. испратените вий стоки СА Марка
С. С № ро 210 полочихме въ
добро сАстояние и бее ексеклик
благодарим^ вий по преносящи
настоящето ми съ почитание
вашъ покорецъ приятель Ст.
Са . . . с. Марипо или Фида-Бей
1898 года М. Марта 8 день."

. IV.
Отговоръ до Т. Г. въ Видйнъ.
„Приключваме да ти отговоримъ беаъ пари м. . . . на т . . . .
1.
„На 27 аугуста ВА 1897-мо лято. не дава турците кавватъ транкъ
пара шуръ пирусъ две и две
„Господинъ В . . .
„Жено не омалчави се на отъ четири авъ живяхъ въ немско
тамъ кавватъ който плаща свир
говора прооди стокото че ти ката той води хорото приказки
пратимъ полица ва 107 = левови въ торба не вливатъ и обеща
имахъ бачиу не проодихъ че ния кАща не хранятъ стока
идемъ у Видииъ
далъ госнодъ ще пратимъ ара
ти парите.
Т Г."
„На честното ти толкова отП;
говарямъ.
„Попово 17 = априлъ 98 годъ
„Августа 29. 1897 г. Русе.
„г-нъ В. С. Русе
„Съ благодарение
„В. Ст. . .„Пред месен, писав ти ва боя
лия около аа 10 — пАкете до
V*.
днес глас ни ГАК на батакчия
„Оряхово 20 аигустъ
не даваш проводи ва петак мно
го тряба пааар има ще пратите
„Г-нъ В . . С т . . . Русе
или не да си търся кулая сега
„Съиастоящето ви прилагаме
е време нъ преждите с повдравъ 1 полица отъ сума 238 10 потъ
писана отъ насъ сичко спадаме
„О. С. . . -

70 стоки (стотинки, б. р.) по
неже сте теглили Иахйаме 2*°
ние толкова пари неможемъ да
носимъ.
„Съ почитание Ц. И в . . . "
VI.
„Гор. ореховца 20 яноари 1898
„Господи в . . . с . . . въ Роси
„Съ първо проводи дрлний
„8 бхчи Синъ кавракъ Л; 10
»2 п
. „
„
8
„1 „ портокалиена
10
А
п , • -.. .;.. • - . • А .
преглдайти бочата дабади равна
хобав но ва цената сноретъ бя
лата итазн налий шабадй евтена даииса умалчаватЙ като ей
видимъ ще пияме по еднаа
„Поздрава П е . . . М. Скор..."
VII.
„Сивл1ево.29 Main 98
„Г-нъ В . . . С т . . . въ Руси
„Асъ ви тука притварямъ
единъ пощенски ааписъ ва 280
= лева влатни и оотанали-rb icaто доди човекатви въ грядани и
Асъ шаму свАрша сметката иви
катоги получити ими отъ гово
рете ващото има смъртни дни
и човещннатаго ивъ исква.
„Вашъ приятель: Ст..."
Ще смьдт.
P. S. Като е думата т куриоаи отъ миналотю, ако могатъ
и трЬбпа да се взематъ вп такива
горнит-и писма, нека нредядемъ
къмъ т'Ьхъ днесъ и следната

Търговско Промишлена Защита
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Кафето.
Въ Правилия особенно, цени
т е на каФвто еж твърди. Това
се отравява върху тенденциите
и въ другите странни тържи
ща. Рио просто ка*е се вдигна
на висока цена почти на всёкадё.

Ориза.
Милано. — Camolio, Vialone 240
до 245, Ostiglia 210—225, Radino
обикновенъ 178—198, долно ка
чество 148—168 лирети.

Италия — 58 милиона, Герма
ния — 53 милиона, Ромдния —
52 милиона, Франция — 35 ми
лиона. Проивводството на Роспя се пресмета на 150 милио
на Фунта.
Ние, Сърбия, Турция и.др.
стопмъ вънъ отъ тия прёсмётания.

Памучната индустрия.
Въ цель светъ ва памучната
индустрия сега яа сега работятъ
157,47 7,000 претена. Държавите,
които държатъ първенство въ
броя на вретената СА Англия
— 56,724,000, Съедин. Америк.
Щати — 37,740,000, Франция —
9,600,000, Япония — 4,351,000,
К и т а й —3,380,000, Р о с и я —
7,246,000, Италия — 4,570,000,
Чехославия — 3,470,000. И въ
тая статистика ние и другите
малки държави не се числимъ.

отъ горното, посёвитё, растителностьта на храните, която
встАпва въ периода на лётото,
колкото съ добри ивгледи и да
е ва сега още, вследствие на
продължилото се бевдъждие въ
некой райони, вадава страхове
у проивводителитё *) и ги въвдържатъ отъ продажби. А това
не малко почна да влияе и вър
ху търговията, която иска да
се поддържа поне Фактическото
настАпване на мъртвия севонъ.
И тия страхове даватъ не малко
вначителната своя дань въ поскАпването н а . храните. Д о
иввёстна степень, да се държатъ
храните надъ паритета въ световнитё търяшща, не малко
влияе и слуха, че Сърбия ще
поиска или вечъ е искала да й
се ивдълясимъ ва договореното
количество жито т репарациитё.
Въ борсата станаха сделки:

най-горёщи съчувствия на опечяленитё: съпруга, синове, дъ
щери и ветьове!

Нашето правителство, въ ва
м ё и а н а продадения на Чехо
славия тютгонъ, е порлчало въ
Чехия: на Фабриката Шкода44
желёвнични машини (локомоти
ви), на Фабриката на РинкФоера
64 пАтнически и 500 товарни ва
гона. Цёлата стойность въвлива
на 270 милиона лева. Щ е се
платятъ предварително 90 ми
лиона, а останалите — на веёки
6 месеца до 3 години. Въ за
мена на това Чехославия ще
вакупи отъ насъ 8 милиона кгр.
тютюнъ по 100 лева кгр.

Брой 654
Българската народна банка

в

ввела решение, ва въ» бжд&те
да нрави ваеми срёщу валом,
отъ недвижими имоти ие само
въ ; градОветё, а й въ, гарите
които СА населени. Предписа!
но е на банковите. клонове й
агентури да съобщатъ въ Централното управление колко гари
съ осёднало население и равнита търговия има въ .районите
И М Ъ . " ' , . . , ( , . . " • . , ] '.'..•, -.-, '^.;.;' ; : : '

Видт>хмв въ пощенското поиС
щение
на 10 того нёщо странно,
Хамбурп. — Уголёмаиото тър
и срамно.Трима работника-—отъ
сене отново направи тенденция
телеграфното или телефонното
та твърда. Потира се бурма II
отделения, не можахме да.ра».
локо 14/в шилин., раздробенъ
беремъ —г се спущаха по стъл-,
орнвъ А 1 12/в шилин.
бите на 1-я етажъ къмъ партера
Списание на Бълг- Икономическо съ една ; бървина молнийаа и
ЖелЪзото.
Д-В0. Ивлеве отъ печатъ кн. 8 и съ викове: .„Не искаме, да раВъ чуждестранните тържища
9 отъ 22-та годишнина на Спи ботимъ, не можемъ да рабо-,
на желёвото, прёвъ нвтеклата
санието съ следното съдържа т и м ъ . . . . " , а чиновникъ; нёва-,
седмица, големи промени пёние : Ж. Т. Бурилковъ — Па къвъ, ; съ сАщата бързина, след.,
маше. Единственного е, че гер
рични проблеми. Ст. Бочевъ — вайки слёдъ тёха , умолително.;
10
май.
"
манските Фабрики повдигнаха
Ипотечния кредитъ. Н. Мяхаи- г и к а н е ш е да и д а т ъ . д а
Зимница 3 вагона, 1 вагонъ ловъ — Нашето в е м л е д ё л и - е довършатъ работата си,,,»».^
съ 5 вл. марки цените на хеЯйцата.
хектолитр. тегло /74, смёсъ °/з,
матита, но това ще побърка
У наоъ въ страната поради по 550 лв., 1 вагонъ хектол. прёвъ врёме на войната и слёдъ щото „е явъкъ: ва^ парите на:
много иа германската индуст
нея. Ст. Бочевъ — Бъл. Народ. държавата ", „ ще л пропаднатъ
рия въ пласирането на чуждите наноса и слабата продукция се тегло 76, смесь ? °/г по 562-50 Банка като емисионенъ, камбиа- парите на държавата", „срамно
хектол. тегло 76-2, . ленъ и кредитенъ институтъ. е това, що правите" ~ догон
навари продуктите си. Англи поскАпиха — купуватъ се в ъ лв., 1 вагонъ
2
/в, по 552'50 лв. 100 кгр.; И. Константиновъ — Бежанския вайки ги викаше имъ той; но те J
чаните ель въ състояние да селата по 1*60—Г70 лв. бройка, смёсъ
:
1
1г вагонъ бобъ, по 950 лв. 100 въпросъ. С. Кръстевъ — Курса ивбёгаха и се укриха въ 'по*'
конкуриратъ .германските и а продаватъ се въ пияцата на
едро
по
1*80,
на
дребно
по
2
кгр.; б'/аваг. кукурувъ по 377-50 . на лева и Б. Н. Б. Б. Тодоровъ, щенската вала. ващо и ва какво
Френски стоки. Т е вечъ полу
лв. 100 кгр. Зимницата спадане Стабиливиране паричната систе б ё ш е т о я с к а н д а л ъ не
чиха порАчки твърде големи лв. бройка.
Въ странство има поевтиня 10 лв. на 100 кгр.
отъ Европа. Ц е н и т е се двима въ Г е р м а н и я. Хроника. с е р а а 6 р а . , : О б а ч е, Д щ в ;
ване,
макаръ и невначително.
ж а т ъ : Cleveland foundry 97 шил.
Книжнина. Вести ; ивъ д-вото. се интересовамё. да научимъ.ка-,
12 май.'
Швейцария
плаща
170—175
Фр.
и 6 пенса, Л» 3 92 шил. 6 пен
Биография.
Год. абонаментъ 85 кви мерки СА ввемени да не се.
Зимница 10 вагона съ раз
са, J& 4 92 шил. тонъ. Въ марта ва 1,440 бройки. Германия е съ
лв.
Администрацията
се поме повтарятъ подобни своеволия на i
проивводството на сурово желе тенденция слаба, особенно по личии хектол, тегла и смёсъ по щава въ Б. Ц. К. Банка. .-..•
плащаните отъ държавата ра
зо и челикъ въвлёэе на 668,000 ради докарването руска и пол 515 до 557 50 лв. 100 кгр. За"
ботници да й прахосватъ парите.^
тона. Въ Франция тенденцията ска стока. Въ Германия ставатъ кукурува по-твърдо.
Заминаха ва СОФИЯ лицата,
Директора на шествия клонъ
е слаба, но цените продължа- сделки върху бавата 165—160 13 май.
избрани
отъ страна на Варнен
на Балканска Банка, САщеврёватъ още да се държатъ високо. шв. Фр'анка сандъкъ. Лондонска
ската
стокова
борса,
които
ще
Зимница 4 вагона хектол. тег
Не се прёдвияеда бървото имъ та пияца е САЩО по-слаба по ло 76, 75-5, 76*1, 74'3, смёсъ ввематъ участие въ съвещания менно и почетенъ консулъ на
ради
големите
руски
докарва
Полската република, г. Морисъ
Ь
спадане. Въ Белгия тенденция
Ы, %, */в, 12 /s, по 560, 545, 555, та на Българ. Нар. Банка по
та е слаба. Нотира се г р у 6 ъ ния. Цената въ Виена спадна, 525 лв. 100 кгр/', кукурувъ 3 уредбата на въпроса ва платеж Ругалски, е награден* съ пол»,,,
ския орденъ „ Полония Pecтитy•
блехъ 826 белг. Фран., среденъ ващото унгарската стока много вагона, по 380—885 лв. 100 кгр. ните средства.
та" и е отличенъ съ- званието
900 Фр. шините 750 Фр. Въ прёчи. Въ Италия стоката е
Чехославия тържището нема скАпа, Отъ тамъ ивносъ нема, 14 май.
Г-ъ Цоню Ат. Буровъ, синъ на кавалеръ на САЩИЯ орденъ ва
големи промени. Сделките те- цонеже се консервира. Цёната
Зимница 3 вггона, хектол. председателя на Русенската тър голёмитё заслуги, които той
кътъ нормално. За големи ва-' тамъ е 700 лирети 1,440 бройки тегло 75'5, 75-8, 754, смёсъ 7 /з, говска камара г. Ат. Ц. Буровъ, принесе ва своите сънародници
мёстна стока. Берлинъ. Ц е н и т е 4/а, 8 /з, по 565, ,657-50, 652-50.
бежанци отъ Росия прёвъ вре
купки нема кредитъ.
къмъ спадане, ващото Германия лв. 100 кгр.; кукурувъ 6 вагона, живущъ въ Парижъ на занятие мето отъ 1919—1921 годияи,
по
банкерството,
е
.написалъ
на
почна да > проиввежда повече, по 380 до 385 лв1у100 кгр.
Френски статия , съ надсловъ бежанци, които, поради V въби«
Вълната.
Нотиратъ се: датски 7—7'ЗОвл.
Ф р е н с к и я тията въ Росия, ваминаха прёгь
и Нерво8носта на
Световното проивводство на мар., въ ор. сандъци 680—7. 15 май.
франкъ", която въ прёводъ на България ва Полша, Чеетитимъ
Зимница 1 ваЛшъ, хектол. уводно место е публкувана въ на всеобщо уважавания г. Ругали
вълната въ 1923 година нацело Мёстна едра 6*50—680, чувдоа
се пресмета на 2604 милиона странна дребна 4'60—5 зл. мар. тегло 76, смёсъ | 3, /г, 5 по „Економически Прегледъ" на ски това васлужено високо от
шокъ
(60
бройки).
562'50 лв. 100 кгр;; кукурувъ Русенската търговска камара. личие отъ благодарната му'рок
Фунта. Отъ това количество СА
•• •> о :
2 вагона, по 380 до 382 50 лв. Автора й прёпорАчва да се дина.
дали Австралия 670 милиона,
100 кгр.
Северна Америка 282 милиона
възприематъ и ва Б ъ л г а р и я
По пунктъ 67 отъ списъка ва
(на Съедин. Амер! държави отъ
принципитё възприети, въ Фран аабрапенитё вносни стоки, рав16 май.
това количество се падатъ 266
Днесъ пристигнаха само 10 ция ва стабиливиране на моне решено е да се внасятъ отъ
милиона), южна Африка 434
Варна, 17 май 1924 г.
вагона аливрета. > По нёмане- тата си, като срёдството ва то странство: а) обикновениитё
милиона, Аржентина 270 ми
пристигнали вагони a& борсата, ва се търси „въ равновесието гребени ва чесанё; б) гребени
Отъ
край
до
край,
пияцата
е
лиона, Европа 546 милиона. Въ
на държавния бюджетъ оъ дей
Европа на пърио место стои васпала. Мъртвия севонъ прё- днесъ тя не иввърши никакви ствителни приходи, т. е. чрёвъ за дамски коси, к о и т о не
сделки.
Житата,
както
и
куку
СА украсени съ каквито и да
Англия съ 102 милиона, следъ вари всички очаквания; Той наданъкъ". Статията на младия било камани. Предписано е на
рува
СА
съ
тенденция
ва
пови
стАпи
lVa
месеца
по-рано.
Тър
нея Испания — 88 м и л и о н а ,
икономистъ и банкеръ васлужа- митниците ва внание и ивпълговията ще чака, по всёка ве шение. *
ва да се прочете отъ всёкого. нение на това решение.
роятность, своето съяшвёване
Пристиганията ежедневно наНапослБдънъ СА пуснати, на
реклама, обнародвана въ пър едва слёдъ новата реколта, на маляватъ.
Похвални старания е положилъ
която
се
въвлагатъ
и
всички
верно
отъ Фалшификатори въ
вия български вестникъ въ
секциония желёвно-пАтень ин*) Особенно въ Южна България.
Германия,
100 Франкови Фал
Варна следъ освобождението, други. надежди.
жинеръ при Варненската гара,
Пълно безпаричие, пъленъ зас
шиви швейцарски банкноти, ко
именно въ брой 11 и 12 отъ 30
г.
Саламуровъ,
като
е
оградилъ
юли 1880 година на тогавашния той, тави е характеристиката,
новата гара отъ всички страни ито СА съ волска глава" въ
търговецъ — дживаирджия (6и- която може да се д а д е на
и я е направилъ непристАпна... предната страна и съ жена въ
жутеръ) в ъ Варна Степаиъ пияцата.
даже ва пощенската служба. водната. Който ввима такива па
Киркоровъ, съ модерни повнаA'propos. Съображенията на г. ри, да се ввира ! добре въ тёхъ
Брашната.
»
1шя ио търговията*.
По контрабандната афера нъма Саламурова околностьта на га и не се лъже.
17 май, 1924 г.
Искать
да
станатъ
богати, но
рата,
даже
въ
много
отношеоще
нищо
установеноНие
бдимъ
„СТ. КРИНОРОВЪ
ЦенитЬ на брашната СА ва: и съ подробности ще излЪземъ. »ния и самата гара, да блде на дърясавенъ гърбъ. Въ едио
Руски магавинъ, I участ., Нико
непристАпна ва широката пуб варненско вёстниче бё обнарод-,
& 00 кгр. лв. 790—8, № 0
лаевска улица Л- 476.
Починалъе на З.\*.въ Габрово лика моя«е до нёкаде да се вано съобщението на трима прокгр. лв. 7-60—7-80, типъ 4 кгр.
(патронъ на съ- схване к а т о средство да има вадийци — едииа продавачъ, но
Дживаирия, бижуте лв. 7-30, трици едри кгр. лв. 260, индустриалеца,
имениата му акционерна Фабри редъ въ гарата и да не ставатъ не и проивводитель на тютюни;
трици
ситни
кгр.
2
80
лв.
рия, орложерия *) и
ка ва кожи въ САЩИЯ градъ) работи вредни ва нея отъ хора втория, просто неговъ приятель
армерия. **)
Христо В. Марониндшиевъ въ 69-та лоши; но ващо е направенъ та и сътрудиикъ въ дёлотб eft
си годишна въврасть. Покойния ка мъченъ достАна на пощен- ваобогатяване на гърбътъ на
Продажба иа дребно и въ цело.
бёше единъ отъ много* трудо скитё служащи и пощенската държавата; третия банковъ чи
Сравнително ефтино".
любивите и предприемчивите служба е турена да минова прёвъ новникъ и САЩО такъвъ тёхенъ
Ако днешния ивдигнатъ чедеятели въ габровската инду стърга, а пощата, да се пре другаръ. Въ това съобщение се
Варна, 17 май 1924 год.
тецъ СМАТНО може да равбере
стрия. Кожарската Фабрика „Хр. хвърля прёвъ оградите на бод- кавваше, че т е стоять начело
Седмиченъ прЪгледъ.
ивцело каква е била „орложеВ. Марокинджиевъ", първона ливитё телюве, а но да се нрё- на едно тютюнопроивводително
рийната" и „армерййната" тър
Истеклата седмица, както се чално негова целостна собствен дава и приема направо отъ и кооперативно предприятие, кое
говия на г. Степана, може всё- и предвиждаше, свърши съ едно ность, а отпосле — едва прёди въ Фургона?
то просто п о п у л я р и в и р а х а
ки да си представи съ какви малко по чувствително повише година и половина — нрёобърначрёзъ
печата, съ мисълта Д*
Прёстаралъ
се
е
г.
Саламу
магии е могълъ да си послужи ние въ цените на вимницатава та въ акционерно предприятие,
си
подготвятъ
почвата тамъ, каровъ,
само
че
е
станалъ
ва
служ
четеца въ онова време ва да мёстна консумация и на куку- е неговото колосално дело, кое
дето трёбва, да имъ се отпу*
отгатне това, що е искалъ да рува sa ивносъ и ва местна кон то говори ва трудолюбивое!ьта бата на пощата вредителенъ.
снатъ милиони, тепърва да наеК8же Степаиъ съ тпя термини ? сумация. Мелницитё въ Варна, и прёдприемчивостьта му. Като
Въ мъстната гара има метачъ матъ ниви и работници да ярО"
Девня и Провадия, които до чопёкъ, той бёше отъ всички
Но, при всичкия ивгледъ на
арменецъ, който смета, че нуб- проиввеждатъ тютюнъ. Колко ли
ставить брашна и ва население обичанъ и иочитанъ варади бла
ликата требва да служи нему, хитреци като тия СА ивмамили
куриовно творение, тая реклама
то въ камчийския КАТЪ, ивнол- гия си характеръ и добритё си
а не той иен. На 9 май сутрин
е минала като исторически спо- вуватъ случая и понеже пред
о б н о с к и и о 6 щ е с т в е н н и та видехме и чухме, какъ тоя Землёделската и^ Кооперативи*
менъ ва не много отдавнашно лаганията на вимницата отъ
д ё л а. Неговите д о с т о й н и метачъ ваставяша публиката са- банки да се снабдятъ оъ парИ
т о — е д в а . преди 43 годишното проивводителитё се много на синове, с ъ у ч а с т н и ц и
подъ претекста, че ще>проиявъ
•— търговско м и н а л о на гр. малиха, ваставенп СА да даватъ Фабричното предприятие, добре сама да дири и вика чинов веждатъ тютюнъ, да г и , . . . е»^
Варна, като вараждане и на рек малко по СКАНИЧКН цени ва да поели работата му, иматъ всич ника но продажбата на билети спроирииратъ? Когато .'се"км*:
ламата, т. е. на „модерната" си набавятъ зърно. САЩОТО е кия мораленъ кредитъ отъ доб те, на место той самъ да ив че горнитё банки ще отпущат*
върши тази работа. Началство пари на тютюиоироивводителий'
търговия.
съ кукурува, ва който севёрво, рото минало като индустриялецъ
то му ще требва да му внуши т е кооперации, много вълци ffi
че може да има нови търсения и търговецъ на непрёясалимня
*) Стъкла :ia часовници.
да е йъ по-голёма иочетъ и въ мъглата метнаха нн прлтъГЬМ
отъ странство, Но, невависимо си покойникъ баща. Наиштё
**) 0в*зше,
уелуа;ваце на публиката.
по 6ип,а,

Пияцата.

ХРОНИКА

Варненска стокова борса

