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И:<ли:ш три иати седмично
и понеделник, среда
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Варна, 7 Ноември 1924 год.

;

АПОПАМКИТА К:
Годишно' 150 лв., Чз-п\\.
8i» лв., 3-мсссчно 45 лгс.
Абокамста започва на
ICCKO 1-во число отъ ме

tcua. — винаги предплата

Вйстникъ за търговска и индустриална защита и информация.

-Н

Цените it обмите еж
За SB, сантиметр 250
л в. за годежии, вемч&лшв,
некролози 1-50 лв. га едно
публикуввие; балансе, ре
шения, циркуляра в прото
коли по 1-50 лена; ре
гистрация на тхрговскн н
вндустрнялни фирми 10 лн
Всичко 'ко се отнася до
вестника ее адресира: до
• „Тгргов.-Проившлевяа За
щита", Варна „Венчан" 8.

(

Реданторъ -издателъуП. Д . Д р а г у л е в ъ .

на не бива да. ое търпи, но
което по начало, г. Стояновъ,
началника на пристанището,
дори, е усвоплъ, като ваноТърговия—Представителство—Консигнация
Който работи, требва да се лони уотановенп отъ каква и ведалъ тия дни на работода
ТелеФонъ .V 132.
храни.
••; •. Jда било бюрократока наредба. телите за неща, които за служ
Който
дава
йгрудътъ ей Наистина, има предмети, за бата му ож цело ововволие —
1. Каменни в ъ г л и щ а : иидуетрналпи, ковашки
тр'Ьбва да со' вьзпаграждава. които се правятъ ограничения еж ни въ клпнъ, ни въ ржи тухларски.
Който ослужва съ капита по опециялни наредби и за кавъ за неговите прерогати
2. К о к с ъ : леярски и металургически.
лите
си тр-Ьбв^ да ги упол- кони, но нигде въ овета тър ви и компетентность. По то
3. Вълни, ленти и п р е ж д и отг първокласни
зотворява.
.|;
говията, като търговия не се ва ожщото понятие за демо
европейски кжщи.
Тези еж трщнеизбежни ус е управлявала и не ое е из кратизма и ва овободпте въ
A. E i s e n m a t t h e s A G. Magdeburg.
ловия, три нрийцииа, три ос вършвала оъ и по казионни търговията, осланяйки се на
Трансмисии, лагери, кунлунги, кошоли, шайби и
новна ц е л н , | к о н т о в п наредби и заповеди.
пр. 11ай-доброкачественъ материалъ, прецизна обра
.компетентното" мнение на
ботка, най-еФтеии цени; конкурира всички мЪстни
една лпчнос1ь,|която ее зала
Изключение въ това отно Ев.
С. Даверова, оъвсемъ но
и европейски Фабрикати. ИЗНОСНИ УСЛОВИЯ.
вя за каква ийа е работа, не шение направи Лвнинъ, на е за изключване въвможноИоржлпш за комплектни трансмисионни обстаноимоясе да не поддържа, не мо прави го болшевизма. Тоя по отьта, ожщня пачалникъ ши
ки се изнълняватъ ВЕДНАГА направо отъ Фабри
же
да со 0TA'JgH и но можо следния постави целата тър другъ „началникъ", да ни из
ките въ Магдебургъ и консигнационшш складъ въ
да га ирипебввгно — ть со говия въ Росия подъ опеката ненада и оъ заповедь отнооно
Габрово и Варна.
диктуватъ, rh Je налагать отъ па държавата — постави я дизбаркото. Нивакъ не е чуд
5. Maffei Schwartzkopff Werke Berlin
живота.
-;-'• *;||.1
"подъ заповедите на влаетьта но и държавата да се увлече
i
Електрически машини и апарати. Електромотори
8а иравъ и променливъ токъ; Динама за осветле
Търговецъ *|и е, иромиш- и я уиропаоти; той уби чаот- и да приравни едрите по по
ние ; Генератори всички видове и големини; Транс
ленникъ," ф а б 1 и к а н т ъ пли ната инициатива, премахна ложението си търговци, пароформатори ; Електрически локомотиви.
и р о о т ъ занЦпчня о, бан- търговията отъ частните лица ходните агенти, оъ приста
Доставка и пускане въ движение комплектни елек, трически обстановки ва градски, Фабрични и други
керъ ли е, . щюфесоръ илп и остави оъ хиляди и хиляди нищните работници — првцентрали.
обикновенъ щскалъ е, зем- хора безъ занятие и поминъкъ, носвачи (хамали), каруцари,
ЦеитроФугални помпи ва ниско и високо наляга
Отъ прочетеното ни въ ста лопатари и пр. и да начне
лод'Ьзецъ ли
скотовждецъ
не. Доставка машини за комплектно градско и клицпо
тията
на бившия управитель да имъ определя тарифи ва
ли
е,гоенод'ар|
ли е, олуга
водоснабдяване.
на
Варненската
митница, Бв. размерите на трудовото имъ
ли
е,
работод!
;езь ли е, нае
Парни турбини до 40,000 конски сили една тур
0.
Даверова,
обнародвана
въ възнаграждение и да ги по
менъ
работав!
ли о — кабина, строи, доставя и пуска въ движение.
броеве
6
и
7
на
„Ком.
За
къвто
и
дао,
стави подъ командата аа ко0. Електрически крушки всички волтажи и
той се труди,
щита"
,
ние
изнесохме
т
а
я
той
требва
хаите и подъ разпореждането
количества — на картелни цени.
живее, той
поука
и
ооганахме
подъ
впетребва,да
с
е
|
на портовия началникъ. Зеръ,
,7. Бирени бутилки за пивоварпи фабрики —
ъзнаграждава,
латлвнието,<*.шшшю,~частой.«Л'рудатъ^.оймЕй
'мнениетов-компетентно^-мно—
^•А^СХЪ множел еди . j ^ - J ^ r a . , ,
гЬбва^да-жи^
4
по
отношение
на
една
кате
нието
е
меродавно,
мнението
В* Т е х н и ч е с к и материали — нуждни.завелко.
веять: агентите на параходи,
гория
търговци,
по
отноше
изхожда
отъ
единъ
бивглъ
индустриално заведение на складъ въ Габрово.
комисионерите й. експедито
ние
на
параходните
агенти,
управитель
на
митници,
а оога
ри гЬ на стоки, митнишкигЬ
На разположение специаленъ инженеръ.
собственно,
иска
да
се
прило
кемисионеринъ.
и желъзнопжтпи посредници,
Искайте оферти и каталози,
5—10
чиновниците, вестникарите, жи по единъ овоеобразенъ
Да, за съжаление, у наоъ
сждпитЬ, стражарите, начал начииъ болшевишвата мерка: така е: когато заговори чув
ниците, адвокатите, овощен- какво да печелятъ и какво да ството на грубия маториядиниците и т/в. и т и. требва харчатъ или какъ да си оъ- зъмъ, чувството на личната
всичките да ж и в е я т ъ, по отавятъ материялао положение, занптереоовапоить, чувството
какъ да събиратъ имотъ за се
требва и да се трудятъ.
дори на завистта и злобата,
Неуопорима истина е и не- бе си и за поколенията си, това даже и бившите митпични
е право на държава да мис
уборимъ прииципенъ фактъ е, да
ли и разпорежда какъ да става, управители и настоящите ко
при това, че който повече ое но агентите да нематъ право мисионери могатъ да ой криЦентрала ПОПОВО - Клонъ ВАРНА.
ТелеФонъ Попово Л° 32.
ТелеФонъ Варна Л» 252.
труди, повече се и възнаграж да мислятъ ва себе си нищо, вятъ душите, могатъ да надава, който повече трудъ по да не еж въ състояние да оидватъ оъвеотите ой ио ра
ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ.
лага, той и по гольма заплата правятъ нищо друго, освенъ боти, които ок тъй очигледни,
Приема срочни и безсрочни влогове по споразумение.
получава. Заплатата со плаща като автомати да прилагать тъй яони, че не гьрпятъ ни
Клонътъ Варна отпуща кредити на.търговци житари
но само по вида, а и по раз физическия и умственния си какви криволичения и никак
и дава най точни информациип о житарството
мера, и по количеството на трудъ съобразно оъ наредбата ви преиначавания оъ цифри
т
на евоитв клентии.
извършената работа.
п оказанието на чиновника, и купища отъ думи.
Трудътъ,. личния трудъ е или казионния представитель и
Агентската търговия е тър
най-чеетното средство, е най- да получаватъ награда, кол говия par excellence. Тя е тъй
невинния пжтъ, по който со кото последния определи.
свободна, тъй гарантирана,
добива хлеба. Лицето което
при това, отъ законите ни,
прави ослугн оъ своя личенъ
Ето какъвъ овоеобразенъ че никакви намБОИ на дър
трудъ е и самъ арбитра, кой болшевизъмъ проповедва Да- жавата — оовенъ при проПопово.
то определя размера на въз- веровъ — оъ личния си трудъ отжнления — не могатъ да
Капиталъ, напълно внесенъ, 2.000.000 лева.
награя{дението си. Лицето ко ли боравятъ агентите, оъ ка бждатъ съвместими. Намеоата
ето продава труда си е ед питалите си ли оолужватъ ii> и бързата намеса на държа
ничко най-компетентно да вли на търговията, да но еж пъл вата може да ое иока оамо
за въ преговори, да влиза въ ноправни, да нематъ личната отъ хората, които отоятъ подъ
Купува всякакви количества маслодайни сомена
съглашение, да сключва дого своя свободна воля да опре крушата и чакатъ да имъ
Продчва доброкачеетвепни рафинирани
вори, колко требва да му се делять възнаграждението, кое каппо нещо — некоя през
с л ж н ч о г л е д о в и масла,
заплати за дадонъ подоженъ то те оами ще получать. То рела, ако не и гнила крушка.
Адресъ ва телеграми: „Индустрия" — Попово
трудъ — колко, собствено, ва да се извършва по не- Но нема го майстора! Давеструва тоя му трудъ. То е каква особенна заповедь по ровъ що си оетане само оъ
властно само да каже: „този ведомството на агентите, на- гафа, само съ апетита — са
трудъ
или тая оолуга орещу примеръ, па началника на мо съ това, че е нагавилъ
ми
такова възнаграждение се из пристанището, или на търгов твърде много въ лука оъ иновършва" и да свърже дого- ската камара, на митницата, порирания домократиченъ болворъ да я извърши и да по на градоначалника, ила на шевизмъ, а още повече оъ
Представитель и доставчикъ на разпи жел'Ьзпи
лучи възнаграждението си.
едно кое и да о началотвую- много прозрачния он фабулпзмъ — оъ нанизите отъ
артикули и зсмледтлеки-орадия, готови па складъ
Толкова по малко търговия ще лицо ияи учреждение, об фантастични цифри отъ сто
трупици марка „Олспъ", трупици марка „Бикъ"
та е, която може да търпи лечено съ държавна влаоть тици хиляди и десотки мили
съ двгв пети — лека стока 9 кгр. и половина, лона но педи или каква и да о надъ гЬхъ и правата имъ,
они левово. . . . Читатель.
можи, боръ-машипи •.№ 2, Л' 5, № (>а, № 10, № 11
Това о едно особно ионянамеса па властите за да се
и др. и др.
5— 5
P. S. Пихме желали ДшИфОвъ
извършва и възнаграждава тя тно за демократизма, коото
така или инакъ — по шаб въ нашата демократична стра да отговори кое отъ двегЬ е UO

:тефанъ Р. йинковъ - Габрово

pun Крця Баш

I

* Безименно Дкц д-во „Индустр
Собствена вдера фабрика «

5ь

И. ПИЕТЕ, РУСЕ

Търговско-Промишлена Защита
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I.

АКЦИОНЕРНА БАНКА „
Телеграфически адресъ: „НапрЪдъкбанкъ"

Капиталъ и резерви 15,000,000 лева напълно внесенъ.

Централа: ПЛФВЕНЪ
Клонове: СОФИЯ, ВЯРНЯ, ЧЕРВЕНЪ-БРБГЪ:
Извършва всички банкови операции

Сясцшт тЫъ уюваусшбо при В а р м ф л tyumv
зовшжшаю

Кзлбасснъ магазинъ „БРАТЯ Б, ИВАНОВИ", = 8 ц ш
улица „Царъ Вориеъ", № 7.
ИзлЪзе самоволно отъ магазина ни и отъ съдружието ни братъ ни Стоилъ Б .
И в а н о в ъ . Той отвори еъвършенно новъ магазинъ на ул, „Драгоманъ", а ние остапахме.и продължаваме ожщата търговия въ досегашния магазинъ, ул. „Царь Вориеъ" ,№ 7.
Почитаемите ни клиенти ще намерять.въ магазина ни винаги доброкачественна и
фйнни закуски: жамбонъ (шумка), калбаси, консервирани езици, добре уредени и първокачеотвепни сожуци (наденици), паотарма обикновенна и кайоеръ, белюве,; маеь и др.
Излизането на брата ни Отоилъ отъ съдружието, ни най малко но измйня редътъ
и.колантпоотта, съ която клиоптигв ни се поерътцаха до сега въ магазина ни.

както се внае, родоначалния
градъ 8а нивоваренето. Известно
е, сжщо, че Шуменското Пиво
варно Д во, въ стария еъстаиъ
на неговите притежатели и при
старата му вътрешна и външна
търговска уредба, бе заело пър
во место не само въ това про
изводство, но и въ другите ин
дустрии въ страната — noN си
лата на капиталите и обороти
т е си, то едва имаше друго
индустриялно предприятие въ
страната равно на себе си. Но
отъ като се вмъкна бацила на
раздора помежду младите му
преобретатели; отъ като негова
стабилитетъ се подложи на TeHtко изпитание на съревнованието,
кой да го управлява; отъ като
негова просперитетъ вечъ отъ
2—3 години насамъ е станалъ
проблематиченъ, вследствие на
вмъкналия се елементъ на раз
двоението на силите, които отъ
преди подкарваха дружеството
да върви напредъ, а сега т е
сжщите го дърпатъ и повръщатъ навадъ (балансите му отъ
по-миналата и миналата години,
а и отъ текущата година гор
чиво свидочатъ ва това), то —
неуспоримо е това—даде пред
нина на много други предприя
тия да го стигнатъ и надмината.
И така е — то е стигнато и
надминато. 8а себе си то заема
вечъ вадно место.

Но въ Шуменъ има едно дру
го големо индустриялно пред
приятие,* което добре върви,
добре" се развива и привлича
Съ отлично почитание: Братия Б. Иванови.
вниманието на всекого. Това е
предприятието на Акционерното
Д-во „Съединени Индустрии" и,
именно, неговътъ к о ж а р с к и :
отделъ.
- .•• •
„кожодерско": да ввемешъ и
Модерно
инсталираната
ко
експидирашъ, наприм^ръ, отъ
жарска
Фабрика
на
„Съедине
Д-во „Сполука", Д-во „Съеди
(Продължение о*ъ брой 674).
ните Индустрии" е едно пред
нение", «Братя „Искокашвели"
Въ Пеща на день средно умнШумен
ь.
приятие, което е дало и тепър
или отъ „Пейчевъ, Патаман- ратъ 11 души отъ туберкулоза.
ва има да даде блестящи резул
ски и , - „Хр. Дончевъ", или кой Морталитета (смъртността) въ
За търговиятачше вечъ ка тати отъ своята дейность и още
да е други, единъ колетъ отъ сравнение съ 1914 г, е норастзахме, въ Шуменъ тя не е би по блестящи усп-Ъхи за самата
50 кгр. и, като си пресм'Ьтнешъ налъ.съо7°/о.,
ла и пе е миого-^даба —- да не г кожарска индустрия и ва акцио
всички равходи, къмъ тия по
кажемъ, че npoeib Ьегитира,
следните да прибавить още и
Л'ЖДОНЪ, споредъ избирател Обаче банките, а {'главно Б, Н. нерите й. Нейното осъвъргаенствувано производство се отъ
„комиеиона 200 лева" ли? Или ните списъци, за една година
Банка не й идатъ| ца помощь всекаде търси и всеки го осо
това: да дшбаркирашъ и наста- е пораснадъ съ- 40 хиляди души
ва да се повече усилни.
бенно много цени. Но специали
нишъ въ митницата, съ всички отъ които 18000 жени. Броя на
И по отношениештроежа Шу- тета й, именно трансмисионните
до тоя моментъ морални и ма- лондонските избиратели възли
териялни рискове, 1 тонъ въ за на 2,200,000, отъ които жени менъ, не е слабъ.у Напротивъ, каиши, които тая Фабрика про
въ сравнение съ другите вът извежда, ежнай-много търсени
10—15 и 20 колета и ва тоя си 989 хиляди.
решни градове, извлючая Попо т е и най-много ценените варатрудъ да получишъ никакви си
—о—
во, строежа е много и повече за- ди техната голема здравина,
50 или 60 лева ? А ние знаемъ
Росия
даде
на
Италия
конце
силенъ, отколкото|би могло да заради техпата всестранна со-~
отъ миналата, по-миналата, а
сия
ва
33
години
върху
рудни
се предполага при паричната лидность.
даже и отъ тжви година слу
ците
въ
Донския
Басейпъ.
криза, която, внро,чемъ, се чув
чаи като тоя: Комисионеринъ,
Най-първите и най големите
—о—
ствува и тукъ, като отракение
наеменъ да амбаркира ва стран
Фабрики въ царството еж, клиен
отъ
околните
ме<угя.
Развоя
ка
събитията
въ
Ки
ство само единъ единственъ ко
Силния строежъ/;Ние мислимъ, ти на Фабриката на „Съедине
летъ отъ 243 кгр., следъ като тай, победата на революционе
требва
да се смета ва единъ ните Индустрии", предимно за
написа см'втко-равписката си аа рите, падането на правителетнейните солидни трансмисион
солта и пипера, дето е казано, венните пълчища, интервен анакъ на общо благосъстояние, ни каиши, коитосе равнять съ
внакь
на
по
отъ
рано
акомолии то болъ болъ, като прибави цията на великите сили, осо
най-солидните отъ тоя родъ
разходи и ва пайтонъ за себе си бенно интервенцията на Япония, рано състояние о ф гражданст каиши отъ европейските и аме
до кея, прибави и „комиеиона споредъ заключенията на меро вото, което не очаква сега те риканските Фабрики.
403 дева" и ги получи отъ сто- давни вестници, е началото на първа да печели отъ търговия,
Това намъ се кава отъ непана на колета. Отговорете, дра- нови ваплитания на Далечния отъ занаята или друго отъ произ
водство за да равпОлага и строи. колко Фабрики въ Русе, отъ
гий Дав^ровъ, кой отъ двамата Ивтокъ.
Кавахме по рано: Шум(нъ е много Фабрики въ Габрово, отъ
— о—
— агента на параходи или ко,
големъ
лозарски центръ, той е големи Фабрики въ СОФИЯ и
мисионера-експедиторъ е по-гоСключватъ се 100 години презъ
л^мъ „кожодеръ" — кой отъ настоящата година отъ изнами- и големъ скотопъденъ и добръ отъ такива въ провинцията —
желеволеярски,
двамата по-васлужено би требва рането на алюминиюма — въ вемледелски центръ; той е добре мелничарски,
ло да предизвика интервенцията 1824 година металурга Ерстедъ облагодетелствуваиъ отъ т и я кожарски и всекакви, които еж
на държавата или на властта?
ё получилъ амалгама отъ хро- доходни въ последните години предоволни отъ набавените си
ралюминиума и калеума, която стопанско-проивводетвенни от големи количества каиши отъ
На това, което ДавЪровъ дрън
е дестилиралъ и получилъ алго- расли ; но населението и въ ни сжщата Фабрика.
ка въ комисионерско-експедикое друго време f; не се е сме
Тия блескави успехи на „Съ
миниумъ.
торския * вестникъ му кавватъ
тало къмъ западналите, къмъ единените Индустрии" въ Шу
—о—
българите i „ подеме лъ се хумбедните населения, които еж менъ с * привлекли много доб
Бежанцитъ турци въ Цари- лишени
никъ на черепъ" или пъкъ виотъ тая благодать, съ ри капиталисти и банки да учад-Ьлъ въ окото на чувдия чо- градъ, по разрешение отъ вла която природата й н а д а р и л а ствуватъ като акционери въ
вЪкъ сламката, а жердата или стта се населяватъ въ праздни- крайно трудолюбивото шумен дружеството.
кладата, както се казва, въ соб- т е кжщи на ивселеиите гърци. ско население: добра земя и
Въ Шуменъ, освенъ тия две
—о—
ственното си око не видйлъ. Не
много плодородна^, добра паша
говоримъ да обиждаме комиси
Отъ 3 ноември т. г. се уголе- за добитъкъ и добро екотопъд- големи индустриялни предприя
онерите, но говоримъ да дока- мяватъ неделните работни ча- но огнище; благоприятенъ ва тия има и други, които макаръ
жемъ на Дав'Ьрова, колко опас часове въ памучените ланка- лозарството климатъ и подход- и но дребни, псе пакъ добре
но .чевърка въпросите, които ширски предилници отъ 25 на на за него земя, |която богато вървятъ. На първо место отъ
т е х ъ е мелничната, която си е
не добре ще се струнатъ на гла 32 часа.
възнаграждава трУдътъ,
извоювала добръ пазаръ и добре
вата му.
—о—
Шуменъ нема много големя пласира производството си, наГерманския професоръ Влюмен- промигаленпость иначе,, но кол примеръ,
мелницата на Шу.
талъ е ивнамерилъ бацила на кото я има — е здрава, е силна,
р а к а — б а ц и л и т е , които е сигурна за поминъкътъ. Всич менска Търговска Банка — „Съ
нредизвикпатъ тая с т р а ш n a ки занаяти еж, много добре. Но, гласие " — е която б л е с т я щ и
успехи е направила й продъл
болесть ель три вида.
особенно, много добре се разли жава да прави, отъ като е ста
—О—
вать, бързо растатъ и безспир нала притежание и се добре Фи
Едиа отъ най-^огатитЪ съ го но се василватъ сарашгсия, ко нансира отъ споменатата банка.
ри държава въ Европа е Сър жарския, коларския, железар
Въ Шуменъ иуд и.солидни
бия — притежава 7,530,000 хек ския, обущарския, ледникарския
банкопи и кредитни заведения,
тара, отъ които д ъ р ж а н н и и дрехарския занаяти, които еж
които играятъ мщно важна ро
3,200,000 х е к т a p a, ч а с т н и много добре, отъ вс/Ька страна,
ля
въ стопанския п икономи
2,500,000 и о б щ е с т в о н н п, впетллнони.
ческия
жииотъ на града, които
Печатница Д. Тодоровъ, Варна. 1,800,000 хект.
По индустрията — Шуменъ е, еж. задоволени сами аа себе си.

Къси съоб(ценвш. Що§щ)

'•.—ГО
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но и стопанския, търговския и
промишленния кредитъ е отъ
т ё х ъ добре подкрененъ — и стопапските, търговските и промишленните съсловия еж до
волни отъ т е х ъ , защото, при
откава на Народната Банка да
подържа кредита, т е , тия банки
и кредитни ваведения: Шумен
ска Търговска Банка, Д-во „Бжд&щность", Популярната банка
и др. и в д ъ р ж а т ъ всичкия
кредитъ.
Тюткшо про и зв о дство то въ
Шуменъ и около Шуменъ е
сжщо така много добре развито.
За реколтата па тютюна тъзи
година ни се кава, че е повече
отъ задоволителна по количе
ство и качество; но въ перио
да, когато ставаха предлагания
та вя продаване, купувачите,
казаха ни, много лукаво се от
несли къмъ тютюнопроизводи
телите и добре сполучили да
ивхитрятъ и ги ваблудятъ: въ
действителните цени на чувдит е павари, за да вакупятъ тю
тюните имъ ва безценица почти.
Купувачите се престрували, че
се боятъ отъ вагуби, ако ваку
пятъ тютюните и уя«ъ само ва
да не обевсърдчатъ проивводството, предложили на продава
чите едни малки, почти нищож
ни цени. Много отъ производи
телите въ страха си тютюните
им* да не би да оетанаТъ не
продадени, измамили се и ги
продали на съвсемъ долни цени.
Въ Шуменъ и матъ свои скла
дове за тютюни почти всички
гОлеми търговски-експортни кжщи. За манталитета на IUBKOH
отъ тия кжщи ни се казаха
много некрасивй работи, н о
особенно ва тормовенпята въ
ваплащането н а вакупваните
тютюни. Казаха ни се конкрет
ни ФОКТИ, обаче не е тукъ ме
стото да ги ревелираМе съ под
робности и поименно. »Ще ии
се представи случай, обаче, и
за това.

•

Единъ приятель пи праща въ
преписъ ваяплението на семей
ството Георги Ноповъ отъ гр.
Ески-Ддаумая, подадено до г.
министра на иромишленност1,та
на 4 септември т. г. (вх. № 2042),
като отъ себе си ни пище:
Уваж. г. Редакторе;
Дантелената индустрия и коиринарство храни и обогатява съ
стотини хиляди бедни семейства въ западните държави. Най
вгодни условия ва развиването
имъ имаме и пий, стига само
да облагородимъ труда си и да
се сиабдимъ практически съ
нужните повнания по тия от
расли. Много балкански градо
ве и села, мъртви и изнемогва
щи отъ миверия сега, ще се
съживятъ, обогатятъ и нема да
бждатъ товаръ на държавата^
1Це е крайио подевио да eej
чуятъ думите и- насърдченията
по тоя въпросъ и на печата.
За дантелената индустрия въ
Италия, Франция, Германия,
Белгия и много други страни
печата е особенно отвивчивъ,
той дава векчки паоърдчений,
нека така бжде и у насъ — то
ва ще е отъ полза ва нашита
бедна страна и т. н,Ние съ удоволствие предава
ме пълния и точния текогь на
заявлението
н а семейството
Гщт Поповъ но долу:
До почитаемото Министер
ство на Търговията, Промигаленостьта и Труда;
СОФИЯ.

Господине Министре,
Беше преме, когато се гЬт е х м е съ надежда, че йългйрйнътъ, бидейки трудолюбив*,
иестелинъ и ержченъ, съ лутанс-скитапе сполучил най подиръ
да си създаде иввестно поло
жение аъ обществото. Т о п а
гледище имаше своето онр»вДя'
ние по отношение къмъ м»№9?
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тЬ, които отъ малки тръгваха
„по търговия и гурубетликъ",
а пъкъ ев жените о б щ о т о
убеждение б-Ьше: да отои дома
да работи къщна работа, до
като се аадоми— нищо пооече.
Ивобщо, България се считаше
като обетования вемя аа.ве'Ьки
молограмотенъ и трудолюбивъ
и,никакво внимание и аначение не се даваше на поминъка
ни. Като вемлед-Ьлческа и скотовъдна страна животътъ си
течеше патриархално и работи
те се извършваха първобитно.
Следъ световната война на
ложиха ни се нужди, които ватрудниха живота въ вс-Ько от
ношение и яа псЪка с т р а н а .
Днеоъ ний се намираме подъ
еиленъ натискъ икономически,
непосилна борба съ намалените
блага и отслабналото народно
благосъстояние и, ивоставени
сами на себе си, бевъ помощь
й вещите на другите богати и
напреднали народи. При това
положение осъдително е да
стоимъ съ скръстени ръце и
да оставяме на времето и нуж
дите да раврешаватъ мъчните
икономически и стопански въ
проси, особено пъкъ като въ
страната ни има всички усдония и средства ва сигуренъ усп^хъ и нанредъкъ.
Ний сме вемлед-Ьлска страна,
а вемледЪлието се обработва
още първобитно, неиндустриирано и отраслите му ванемарени. Въ нашата страна, бидей
ки по климатъ и местоположе
ние най равнообравиа, могатъда
пир'Ьятъ всички отрасли на по
минъка ни, стига само да облагородимъ труда ей и да ивполауваме
разумно природните блага. Ний
имаме занемарени отрасли, кои
то съ малко трудъ и капиталъ
могътъ богато да въвнаградятъ
трудолюбивото семейство, щомъ
като членовете му с ъ подготпе.ш ва производителна работа.
Оъ т и я встъпителни думи
1»емаме см'Ьлостьта да се обърнемъ къмъ Васъ, Господине
Министре, и,да Ви ваинтересуваме съ единъ въпросъ, васЬгпащъ стопанското новдигане на
аападналитт5 наши градове и
села, особено тия които н-Ьматъ
вемя ва обработване. Тоя въпросъ е — какъ и какви женски
професионални училища да се
откриятъ, въ които по единъ
практинескй начинъ да се ваповнаятъ ученицигЬ съ некой
професии ва улеснение на мъч
ния -животъ на много бедни и
почетни семейства, пвнемогващи
сега подъ удара на миверията.
Една отъ професиите на гледъ
дребна, но много доходна е дантеленита индустрия, съ която,
на вападъ с ъ се обогатили мно
го области и градове и която у
насъ може да се усвои и раввие
тамъ, гдето има работни и сво
бодни р ъ ц е въ бедни семейст
ва, както сд, иапримеръ балкан
ските градове, гдето некогашъ
кипеха животъ и работа при
изработването на аби, шаяци,
гайтани, губери и др. Съ тая
индустрия въ вападните дър
жави, особено въ Италия се
прехраиватъ съ стотина хиляди
работни бедни семейства. Ний
имаме най-добрите условия ва
развитието й, ващото е тъкмо
ва нашите сръчни и трудолю
биви жени и друго, че, отъ дан
ните на статистиката по вноса
на дантелени произведения, тая
индустрия неусетно и успешно
се промъква въ насъ, разбира
се разчитайки на по-добро 6 А даще.

тукъ програма отъ учители и ре да т у ч и , въ самото това
учителки, които да владеятъ училище, и добре да познава:
дантелената индустрия и ва- поне едиьъ отъеаиците: френ
наятъ. Курсътъ му ще бъде ски, немски, или английски;
две години, отъ които втората да иэучи и добре да повнапа
ще бъде само за практика. Ще стенография; добре да изучи и
се ивучватъ главно ръчна и добро упражнение да има по
машинна изработка па дантели машинопиство. Тия първи необ
въ свръвка съ коприненото про ходими внания се преподаватъ
изводство. Е д и н ъ подробенъ въ всички европейски търгов
нравилникъ, надлежно одобренъ, ски и други професионални учй-,
ще съдържа дисциплината въ лища, ващото бевъ техъ свър
училището и правата на свър- шилия училището бива наполо
шившите курса. На първо вре вина свършилъ й само съ техъ
ме приематъ се ученици бевъ той може да се установи сигур
огледъ на образование и бевъ но само на своя работа; а ва
училищна такса. Училището ще. чувда, за наемна външна рабо
се намира подъ моралното пок та, никога не е сигуренъ. „Ако
ровителство на Ески-Джумай- давате хлебъ на младежьта, да
ското Градско Общинско Управ вайте го сигурно", бёхме каза
ление, ва което е вече депози ли на тия, които не ни никога
разбиратъ.
рано отделно ваявление.
Предъ видъ на ивложеното
до тукъ молимъ Ви, Господине
Министре, да се разпоредите за
издаване на съотвгьтната заповгъдъ за откриването на допълни
телното практическо женско сто
панско училище „Георги Поповъ"
Сърбия.
въ градъ Ески-Джумая, съгласно
Сърбсния износъ презъ
вакона ва търговското и про
Братислава.
мишлено образование.
,
Августъ
Септ.
Всичко
До като се оправни и при
способи нашата собствена къща,
29761 7
^ 8960120 11936257
училището ще се помещава пъ иица"
горниятъ етая;ъ на къщата на Куку- 1570618 884380 2454898
Юрдань Ив. Халаджовъ, съ рувъ
стояща се отъ три светли стаи, Брашна -—
91800
91800
съ 9 прозорци, на ъгъла на
4546655 996G300 14483155
ушцитё „ С р е щ н а " и „Бевъ
имена", която къща отстои на
100 метра отъ Смесената Ески
Ромжния.
кп Джумайска гимназия.
Износа й отъ разни продукти за
Пособията които до сега сме
Германия въ мЪсоцитЪ май
приготвили ва училището съ
и юни 1924 год.
изброени въ приложениятъ спиМай
Юни
съкъ. Училищните пособия ще
попълваме споредъ количество Пшеница
84 тона
— тона
то на ученичките.
Кукурувъ 4575 Д,
49 „
442 I
- 1802 „
Уверени, че и Вий, Господи Ечмикъ
341,|
, 364 „
не Министре, еднакво съ насъ Р ъ ж ь
се въодушевявате отъ идеята Пшенич,
брашно 4.6
„
да се създаде проивводителна
55 ; „ . , 14 „
работа ва едно почтено препи Трици
тание на бедните 4 наши жени Бенвинъ 506 „';-.. 847 „ ,
,
•
въ западналите градове и села, РаФин.
оставаме къмъ Васъ съ най-го- нетролъ 1311 , •' . 396 „
лемо почитание.
ПолоФабрикувано
СОФИЯ, 3. IX. 1924 г.
дърво
181 „
292 „
за семейството Георги Поповъ. Яйца 3991239 6р. 11554245 бр.

ОТЪ ЧУЖБИНА.

Отъ дописнитЪ ни.
Г-нъ Редакторе,
Превъ миналата учебна годи
на свъррдихъ съ добъръ успехъ
тукашното средньо търговско
училище. Желанието ми беше
да се установя на работа въ
частна банка, дружество или
кантора, ва това обходихъ мно
го такива, но на предложение
то ми, почти навсЬкаде, отговоряха: голема парична крива и
безработица владее въ пияцата.
На нёколко места обаче ме по
питаха: владеете ли машино
пиство? О т г о в а р я х ъ — не.
Требва ни човекъ, освенъ сче
товодството и кореспонденция
та, да владее и машинопиство
— ми казаха.

Това ми дава поводъ да запитамъ господата отъ търговска
та камара и управата на тър
говското училище: не е ли вре
ме да се въведе като предметъ
въ търговското училище nous
въ III и IV курсъ машинопиството ?
Не виждатъ ли тия господа,
че редко има у насъ вече кан
тора, която да не си служи съ
машиноиисачка ?
Господине Министре,
Варна, 1. XI. 1924 г.
Семейството ни Георги Поповъ
Сераф. Пвтровъ.
ваема инициативата да открие
Б. Р. Като даваме место на
и да издържа допълнително прак
тическо женско стопанско учи горното запитване, ние имаме
лище за изработване на дантели да прибавимъ отъ себе си и
въ родното си место Ески-Джу- това: че преди повече отъ го
мая. Училището ще се помё- дина време писахме въ вестни
инлва въ Фамилната ни стара ка си, по „господата" отъ тър
кжща, приспособена за цЬльта, говското училище, даже „госпо
и ва увЬковенчапане пометьта дата" отъ академията, не раз
"а баща пи ще носи името му браха, че вети свършилъ това
чГеорги Поповъ". То ще се ръ училище, освенъ материята пърководи споредъ приложената ху самата търговия, требва доб-

Югославия.
ДършавнитЪ приходи отъ Сла
вония и Хърватско.
Съединеното кралство С. X. С.
• ва юли месецъ има приходъ
отъ Хърватско и Славония отъ
преки данъци и в р ъ х н и н и
5,835,931*68 динара, отъ съоб
щителни такси 7,841,426-68 дий.,
отъ стопански такси 4,115-86,
отъ дърясавни н е п о к р и т и
имоти 1,752,018,68, отъ разни
. приходи 819.86Г74 дин. или
всичко 16,2бЗ,354,34 дин.

Македония.
Канъ се тормози отъ гърци и
сърби македонската търговия.
Превова отъ Скопие до Гевгелий ва 1 вагонъ — едно раз
стояние отъ 170 км. — струва
1200 динара, около 2400 дева.
А същия товаръ отъ Гевгелий
до Солунъ — едно равстояние
отъ 70 км. — 1400 драхми, око
ло 3200 лева. Освенъ това, ва
5000 кгр. товаръ се плаща кол
кото за 10000 кгр. Ако преми
не товара 10000 кгр., плаща се,
като че е 15000 кгр. Освенъ
това, не се прави разлика меж
ду големъ и малъкъ вагонъ,
ако се превозва добитъкъ. И
друго: бавенето въ отправяне
то и пътуването на вагоните,
меясду Гевгелий и Солунъ, осо
бенно, е такова големо, че с ъ
потребни една-две седмици ва
да се ивходи пътя отъ 70 км.
ва да стигне вагона въ Солунъ.
Такива съ взаимните съюз
нически . ослуги между Гърция
и С X. С. А пъкъ аа тегло
то и щетите на македонските
търговци и дума ноще, т е съ
огромни.

ЧуждатФ

MTEI

щжщ1,

Стойность за 100 кгр.
ЧИКАГО
Пшеница дол. 141 = лв. 720*20
Кукурузъ „ 1 0 4 = „ 404-00
АНВЕРСЪ
Пшеница хол, фнор. 1Б"10= д. 814'00 •
Кукуруть „
п 11-30= „ 610 00
БРАТИСЛАВА
Пшеница ч. кр.200 = дв. 82000
Кукурузъ, „ 1 5 0 = , , 614*00
ВИЕНА.
Пшеница ав. кр. 4,200 = дв. 820'00
Кукурузъ „ „ 3,200= „ 620*00
СЪРБИЯ
Пшеница дин. 360 •= дв. 720-00
Ръжь
„ 2 9 0 = „ 580*00
Ечмикъ
„ 330 = „ 660*00
Овесъ
„ 2 4 0 = „ 480*00
Кукурувъ „ 1 0 5 = „ 210-00
Бобъ
„ 4 2 0 = „ 840*00
Къмъ горното може да се
прибави, като характеристика на
момента, че ние съ собственнит е си проивведения, ва вътреш
ното си потребление, по цени,
особенно ва пшеницата, конку
рираме търяшща като Анверсъ
и Братислава съ една-две десе
тици лева по-високо. Тъй, че и
да не беше вабраненъ ивноса на
житото, ние ивносъ не можемъ
да правимъ отъ тоя артикулъ.
Що се отнася до положението
на големите консомативни тър
жища, може за сега да се каже,
че американските тържища и
преэъ истеклата седмица оста
наха твърди ва пшеницата, до
като тържищата въ Европа, а и
въ нашето тукъ, въ течението на
, седмицата, беха тихи. Обяснява
се това съ Факта, че конеума
ва в и м а т а е удовлетворенъ,
вследствие на което купувачите
въ потребителните страни съ
станали повече въвдържеливи
въ новите си покупки. Това се
- особенно чувствува въ Чехославия и Австрия, дето поку
пателната сила доста ослабна и
вследствие паричната оскъдность и поради високото пора
стване на лихвите.

1
По износа на зърнени
храни и яйца.
Обнародванъ е въ „Държав
ния Вестникъ" укава, съ който
се вабранява ивноса на пшени
цата и брашното, а на другите
върнени храни се увеличава ми
тото, както следва; ечмикъ 7
лева на килограмъ; овесъ 5 лева;
царевица 5 лв.; просо 5 лв.; ФИЙ
на върна 6 лв.; трици 4 лева;
Фасулъ 12 л в ; грахъ и леща.по
8 дв. на кгр. и яйца 60 лева
едина килограмъ.
При ивноса на пшеница и
пшенично брашно митото ще се
събира не по курсъ 1,500 при
като на другите стоки, а при
курсъ 100 на 100 — вначи бевъ
курсова разлика.
Бевъ съмнение, забраната е
наредена по подбуда отъ найдобрите намерения на прави
телството до обевпечи прехра
ната на 'населението тукъ въ
нашата страна. Също "уголеменото мито' на Форажените про
изведения и на яйцата. ^Първи
т е съ много недостатъчни за
вътрешните нуя:ди, а вторите
станаха тъй недостъпни ва ши
роките маси, че се създаваше
едно лошо настроение и недове
рие къмъ властта. Сега може
да настъпи едно по друго наст
роение.

Чекове, а не платеж
ни заповеди.
Въ Финансови министерство
се е усвоила идеята и по на
реждане отъ г. министра на
Финансите се правятъ проуч
вания върху начина ва ааме-

ната на йэдаваните хилядите
платеясни ваповеди, за които се
искатъ големи Формалности и
и много сложни манипулации,
до като минаватъ въ ръцете
на правоимеющите да ги подучатъ за да си преберътъ суми
те, които имъ се ивплащатъ
отъ държавата. И правятъ се
проучвания да се заменять съ
чекове, т. е. вместо платежни,
ваповеди да се ивдаватъ напра-;
во чекове На лицата, които
правятъ проучванията съ по
ставени следните въпроси, по
които ще требва въ скоро вре
ме да дадътъ мнението си и
да се разрешать:
1. Плащането да става не съ
платеясни ваповеди, а съ чеко
ве, които да могатъ да циркулиратъ въ разменните отноше
ния като обикновени чекове.
2. Върховната сметна налята
всекидневно съ едно пиоыо да
авивира до надлежните^банкови
клонове и агентури ивдадените
чекове.
3. Понеже търговскиятъ ваконъ има предвидъ обикновени
т е чекове, да се направи въ не
го известно допълнение, като
ва тия чекове, съ които ще се
плаща ва сметка на държавата,
се съвдадътъ няколко специал
ни положения. Съкращението
на работата и полвата ва публи
ката ще бъдатъ грамадни.

Мореплаване
Пристигнали въ пристанището
ни параходи:
s/s „Feodosia" и натовари
върнени храни.
s/s „Psara", на 28 октомври —
натовари 1105 тона царевица и
ечмикъ за Анверсъ. Замина на
3 ноември направо.
s/s „Bulgaria", на 27 октомври
отъ Дунава ва Италия и Мар
силия.
,.
s/s „Esthonia", на 28 октомври
отъ Италия и вамина ва Дунава.
s/s „Carinthia", на 25 октомв
ри, разтовари 92 тонамани*актура и колониялъ.
s/s „Leopolis" на 30 октомври,
натовари 263 тона върнени хра
ни и 10 тона тютюнъ.
s/s „Ganymedes", на 4 ноемпри отъ Амстердамъ и Ротердамъ, равтовари равни стоки.
Оченватъ се да пристигнатъ:
s/s „Ulysses", на 16/16 ноемв
ри отъ Амстердамъ и ' Ротердамъ, носящъ равни стоки.
s/s „Tadla", къмъ 10 ноември
съ равни стоки.
s/s „Goslar", къмъ 9 ноември
съ разни стоки.
s/s „Albania", на 11 ноември
отъ Дунава ва Марсилия.
s/s „Diana", на 10 ноември
отъ Италия ва Ромъния.
s/s „Stolwijk", къмъ 20 ноемв
ри съ 200 тона равни стоки.
s/s „Karl", къмъ 15 ноември
съ 200 тона разни стоки.
s/s {„Жакъ Фресине", на 7
ноември отъ Марсилия съ 120
тона стоки.
s/s „Феликсъ Фресииеи, на 6
ноември, ще натовари 1000 тона
върнени храни.
s/s „Жакъ Фреснне", на 23
ноември отъ Браила.
s/s „Луи Фресине", на 23. XI.
отъ Марсилия съ равни стоки.
s/s „Goslar", на 6—8 ноември
отъ Анверсъ, носящъ 167 тона
равни стоки.
s/s „Reinland", на 12—16. XI.
съ 90 тона равни стоки.
s/s „Esneh", па 10—12 ноемв
ри, носящъ около 70 тона рав
ни стоки.
m/v „Тгатог",на 12—15 ноемв
ри, съ 170 тона равни стоки.
s/s „Parygia", на 15—18 ноемв. ри, еъ 80 тона равни стоки.
s/s „Dalmatia", на 8 ноември,
съ 60 тона маниФактура и ко
лониялъ.
s/s „Palacky", на 12 ноември,
съ разни стоки и ще натопари
върнени храни ва Гърция и тю
тюнъ ва Италия.
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Навлата.
Навлата продължаватъ да еж,
слаби, понеже отъ Росия н-Ьма
никакъвъ ивносъ на храни, а
отъ Дунава ивноса на такива е,
сравнително, много слабъ. По
следните натоварени партиди
по Дунава еж, сключени върху
бава на 13—14 шилинга на
топъ навло.
Отъ България навлото ва Кон
тинента е около 11 шилинга.
Отъ Русия има навлосани ня
колко гол'Ьми парахода — отъ
7 — 8 хиляди тона — ва кьоспе
по I6V2 шилинга.

Пияцата.
Варна, 6 ноември 1924 год.'
Пияцата продължава да се на
мира подъ влиянието и натиска
на паричната крива, която, на
истина, като се гледа външно
на нещата, е малко отслабнала,
но все пакъ вътрешно подко
сява икономическия животъ,
подкосява състоянието на тър
говците. Отъ това нашата пи
яца, има дадени вечъ нгЬколко
скжпи и никога невамЪними
жертви. Неколко предприятия
вечъ ликвидираха — некой да
почнатъ отъ аСе, а други да не
се подновятъ никога вечъ. Тия
жертви минаха подъ ножа на
острата парична крива, ващото
не нам'Ьрйха подкрепата на На
родната банка, когато желлати
отъ частните банки ги тургаха
подъ ножа си. По-страшното е,
че пияцата има ивгледи да не
вавършй тая своя трагедия са
мо съ тия жертви, които еж
много скжпи ва пея, ващото за
едно съ тЬхното ивчевване, изчевва и всичкото прославено ми
нало и търговското и м е на
гр. Варна.
Както и да е, обаче, въ пия
цата се очакватъ нови сътресе
ния, ако паричната крива про
дължи въ тоя темпъ, въ който
тя вървя и рушеше до сега.
Песимизма въ тоя смисълъ и
въ тоя духъ намира место и у
хора, които до скоро беха добри
оптимисти, j e ввиматъ поводъ
отъ колебанието, макаръ и мно
го слабо, вечъ отъ 2—3 месеца
на <амъ на нашата валута и
отъ постоянната й тенденция ва
спадшие. Когато лева ни преди
4—5 месеца въ Цюрихъ се ко
тираше върху 4.08—4.10, а да
же и 4.15, той постепенно тръг
на къмъ спадане и отъ септем
ври насамъ виждаме го да се
движи отъ 3.90, на 3.87, на 3.85,
3.80, на 3.77 — съ тенденция
къмъ спадане. Срещу това не
се ввиматъ никакви мерки, а
слуховете, че ще се вабрани ив
носа на много артикули допривнасятъ още и други страхове,
които предиввикватъ въздържа
не въ обмяната,
При това положение, безсмис
лица би било да се говори ва
редовни и добре установени це
ни въ пияцата. Всеки продава,
както и по каквито цени мо
мента му повелява. Но ивобщо
цените на некой отъ артикули
т е въ нашата пияца и въ стран
ство се движатъ, както следва:

Захаръ.
У насъ цените се поддържатъ. Въ Триестъ се нотира
промптъ 19.6 англ. лири, нор
малната кристална 19.10 англ.
лири, Финна кристална промптъ
20 ан. л. На бучки 21.5 ай. л.

Кафето.
У насъ тенденция постоянна
ва поскжппаие. Въ Хавръ рио
ва ноември 510 Франка. Въ Три
естъ рио 106 шилинга. Много
малко стока се докарва. Всичко,
което пристига съ корабитЬ,
моментално се продава.

Ориза.
У насъ цените твърди. Въ
.Лоидонъ тенденция сжщо твър
да. Рангонь Л" 2 18 шилинга,
J\J 3 ва ноември 16/7. Сайгонъ

Търговско Промишлена Защита
се товарятъ параходи цените шивачи за горни облекла е съв
се повишаватъ и о б р а т н о т о , семъ уместно и полезно. Заслу
когато нема товарене — сна- гата за това ще има г. Д. Ивадатъ.
новъ, членъ на търгов. камара
Заедно съ продая«битЬ отъ отъ Попово.
31 октомври, стнали вънъ отъ
По новоизмененнятъ § 6 на чл.
борсата, бюлетина на 3 ноем
17
отъ вакона за общинския
ври ,отбелева 20 вагона прода
дени, съвместно съ продадени налогъ за всички скрито вна
т е тоя день т. е на 3 ноември. сяни или съвнателно и несъз
Дървено масло.
Въ тия вагони не Фигурира нателно необявени предъ митЦените у насъ се държатъ. н'п единъ вагонъ продадена нишките власти стоки, безравВъ странство сжщо. Въ Гърция вимница, а еж продадени и то лично свободни ли еж или не
страха отъ сланата още не е на 31 октомври 8 вагона куку- за вносъ, подлежатъ безусловно
мииалъ. И тамъ цените еж въ руаъ, но 430 до 490 лева 100 на глоба и митниците еж отовъздържане. Въ Триестъ обик- кгр., а продадени еж:
розирани да следятъ и нала
новенно масло се нотира 60 ши
гать глоби при всеки подобенъ
На 3 ноември два вагона ку
линга, долното 55—57 шилинга.
курузъ, по 390—425 лева 100 случай.
лгр.; 4 вагона бобъ по 900—910 . Въ варненския илонъ на Бан
Яйцата.
лева 100 кгр. и ФИЙ 2 вагона ка за „Народенъ кредитъ" ста
У насъ поскжпването бърво по 530 лева 100 кгр. — боба на промена — досегашния дивърви. Това се отдава на нама- бевъ изменение. Кукурузъ 26 ректоръ Брънековъ отива на
леването на' произвидително- вагона останаха непродадени, с л у ж б а в ъ С О Ф И Я
при
стьта. Купуватъ се яйца отъ понеже купувачите предложиха сжщата банка, а за директоръ
трета ржка по 3—4 лп. бройка. цени съ 15 лева на 100 кгр. тукъ дойде и вае длъжността
Въ странство по равните тър но ниаки.
си г. Романски, досегашенъ прожища положението не е еднак
На 4/XI бюлетина бел'Ьжи 46 куристъ при централата. Дано
во: Лондонъ е по-твърдо, тър- вагона и 8 тона продадени на 3 съ тая промена 1гвкакъ просятъ се повече, ващото вхалко е и 4 сжщи 13 вагона и 8 тона върви на първите основатели
докарването отъ Росия, малко въ борсата па 4 ноември, а дру- на тая банка и на варненските
нристигатъ донски и превморски. другите вънъ отъ борсата на добри и никогашъ неизпадвали
Цената е 18 шилинга ва 120 3 ноември. Отъ продадените въ такова влополучие търгов
бройки. Въ Швейцария търее- на 4 ноември три вагона еж ци, Г-нъ Романски е познатъ
. нето е намалено. Цените спад аимница, по 810—835 лева 100 на варненската пияца съ добнаха. Предлагането е големо, кгр; 4 вагона бобъ, по 950 до . ротата на характера си и съ бла
но харчи се повечето стока отъ до 970 лева 100; 5 вагона ку городството, главно съ лоял
хладилниците. Цената е 245 до курувъ, по 465—490 лева 100 ността въ отношенията си. Дано
250 шв. Фр. сандъкъ, Франко кгр. и 8 тона леща, по 700 лв. той тури край ' на търговския
Буксъ. И Германия не купува 100 кгр. Боба по-слабо; куку моръ.
много.
руза ва сухия се .плаща но 470
Нашата стока се предлага въ „лева на 100 кгр., а влажния
Злополуката на s/s „София".
доста големи количества лъ - безъ купувачи; Въ четвъртакъ, на 30 октом
Австрия.
Па 5 и 6 ноември — зимни ври, плавайки отъ Бургазъ ва
ца съ съвсемъ слабо пристига Варна парахода „СОФИЯ" се е
Памукъ*
не. Цените се 'подържаха. За нробилъ (вследствие гнилостта
на корпуса му) и въ хамбарите
Ливерпулъ ва ноември 13.32: оба малко по ; твърдо. Куку
му била нахлула вода повече отъ
руза,
по
причина
че
е
много
декември 13.45; януари 13.47;
30 тона. Пробойната е била заФевруари 13.48. Египетски — влаженъ, почти всички пристиг
белезана
едва въ Месемврия отъ
тееденцията твърда. 8а ноем нали аливрета еж отказани, по
товарачите на вино и еж били
ради
което
на
борсата
се
пред
ври 23.05; януари 21.45; мартъ
лагаха съ намалени отъ 50 до вземени мерки, да се' осигури
20.67.
пжтуването. му до Варна. Па
Нюиоркъ. Локо 24.20; за де 60 лева ва 100 кгр. цени.
4 того, следъ навначителни по
Предоиреждаватъ
се
изпра
кември 23.40 до 23.43; януари
щачите да имат> предпидъ тия правки s/s „СОФИЯ" отплува ва
23.60 до 23.68.
Бургавъ всредъ виеобщите ст
Александрия. Ашмуни за де евентуалности и > да нрапятъ рахове да не се случи некое
смЬтките
при
купуването
на
кември 30.37; Февруари 30.40.
нещастие съ rfero. Много отъ
Сакеларидесъ : ноември 44.50; влажните кукуруви.
пжтниците се отказаха отъ же
януари 42.95; мартъ 41.75.
Г
ланието
си да ижтуватъ. Даже
Брашно и трици.
Въ нашата пияца по-твърдо.
и деректора на дружеството г.
Цени нормирани отъ комисариата. Каракашввъ не намери коражъ у
Каучука.
себе си, каваха ни, да вамине, ако
№0
кгр. ,|
11-20 л в. и да беше се приготвилъ да тръг
Жондонъ Т е н д е н ц и я тиха.
№4
„ I
9-20 „
не за Бургавъ. Тая старуха, не
Промптъ 17.26; ноември 17.20 ;
Трици
.„
4
4*—
„
чудно, ще разплаче неколко кждекември 17.25; януари—мартъ
щи, но кой день и кои ще пла17.37.
МлЪчни и други съест- чатъ не севнае. Г-да, вземете
ни продукти.
мерки.да не се рускува съ жи
МеталнтЪ.
Сирене на едро 35 лева, на вота на хората.
Лондонъ. — Медъ Станоардъ,
3
дребно
40 лева. V,
промптъ 63 /8 до 63 7а; за три
За трети ПЖТЬ явяваме: опре
Кашеръ иолоки на едро 55
месеца 647г до С4"'/8; елеклитпаделено е данъка върху общия
3
промптъ 64 А до 68. Калай. За лева, на дребно 60 лева.
доходъ ва 1923/24 година, * кой
Кашеръ балкански I кач. на то е Фактически аакъснг];лъ вечъ
три месеца 235 до 25574. Цинкъ
едро 85 лева, на'дребно 100 лв. отдавна да се изплати добро
347* и 34. - .
Кашеръ балкански II кач. на волно, е отложенъ да се съби
едро 70 лева, на дребно 80 лв. ра безъ глоба до 26 Февруари
Пресно масло I. кач. на едро 1925 год. и до 26 юни с. г. та
95 лв., на дребно 120 лв.
ка: I и II третина до 26 Февр.;
Варна, 29 5 ноември 1924 год.
Пресно масло II кач. на едро Ш-та третина до 26 юни. Следъ
80 лева, на дребно 100 лева.
Седмиченъ прьтледъ.
тия дати ва принудително и даТопено кравешко масло на исе непринудителното събиране
Въ борсата не е наетжпила едро 100 лв., на дребно 120 лв.
данъците ще се изплащатъ съ
1гЬкаква особенна промена въ
Овчо топено масло на едро глоби.
положение отъ Факта, че дър 70 лева, на дребно 80 лева.
жавата наложи възбрана ва из
Свинска мась па едро 54 лв.,
Въ стоковата борса продъл
носа на житото и брашното. И на дребно 60 лева.
жава .да заседава житарската
беаъ това борсата не проявява
Яйца I кач. на едро 3*20 лв., корпорация по разглеждане и
ше никаква активность въ кам на дребно 3*50 лева.
удобрение на правилника ва
панията съ тия артикули —
Яйца II кач. 'на едро 2 7 0 лв., вътрешния редъ. У п о р и т а",та
ивноса на житото, както и на на дребно 3 лева.
опозиция, която П е т р о в и ч ъ
брашното беше самъ по себе си,
Александръ срещна въ лицето
може да се каясе, вабраненъ,
на доблестните житари сломи
понеже вимиицата ва вътрешна
и е г о в ъ т ъ диктаторски духъ.
консомация се продава по-скжЖитарите искатъ автономно да
по съ неколко пункта, откол
се управляватъ въ борсата. Т е
кото би се продала и на найВъ ПОПОВО, по решение па заискватъ всека инициатива за
скжпия паваръ въ странство; Варненската търговско-индуст- благоустрояване въ борсата да
износа на брашното, следъ вак- риялпа камара, се открива курсъ изхожда отъ корпорацията, а
риването, по причини полити по шивачество на горни дамски не отъ едноличната воля и
чески и икономически за Тур и детски дрехи. Градеца Поно власть на председателя.
ция, на Цариградския паваръ се постепенно и сигурно разви
за нашите брашна, износъ тол ва. Въ него отдавна пораснаха
Петровичъ Аленсандъръ, натра
кова малко ставаше и толкова колтурните нужди, поради ва- пения борсовъ председатель, усмжчно се извършваше, че не вждилата се голяма интелиген- пори правото на общото събра
можеше да костува и стотната циа, поради растежа на него ние на житарска корпорация да
часть отъ алармите, на демаго вата търговия и поради силно рависква и неработна правилни
зите, които нристорпо виждаха то развитие на едрата, особенно ка за вътрешния редъ на бор
или предвиждаха влощастието дребната промишлениоеть. Въ сата, вследствие . н а .
което
ва народа ни, ако не се наложи Попово печъ почти нищо сел бе енрелъ да с в и к в а събра
забраната.
ско не е останало — целото ния и да д о п у щ а разглеж
За другите артикули поло му население о напълно вграж- дането на приетия печъ въ три
жението нппоследт.къ е доста данепо. Едно подготвяне на до т е си четвърти борсовъ ноаъ
променливо — когато има да бри кроячи и кроячки и вещи правилникъ. Единодушно корпо
Л» 1 и 2 ва ноември 14/6. Ис
пански 8а ноември 23/6, италиянски 22/9—23 шилинга. Въ
Триестъ търсенето е големо,
но търговците се въвдържатъ
отъ да продавать, очакващецъ
по-късно ва по-добрй цени. Но
тира се 230 лирети.

Варненска стокова борса

ХРОНИКА.

Брой 675
рацията реагира срещу тоя проивволъ на Петровича и той отстжни. Правилника се рависква,
но Петровичъ при всяко едно
н е п р и я т н о нему• равискване
инсценира по една крамола. Та
кава е крамолата ва субсидията
на в. „Ик. Известия"; ва която
ще пишемъ въ другъ случай.
За 23 Т0Г0 занаятчийските
сдружения въ Шуменъ проектиратъ да свикатъ областна ааванаятчийска сбирка, съ участие
то на занаятчии отъ Шименски, Варненски, Р а в г р а д ск и,
Търновски, Еленски, Габровски.
О. П а з а р с к и , П р е с л а в с к и
Е.-Джумайскирайони съ дневепъ
редъ: а) стопанско-икономическата криза и влиянието й вър
ху занаятчийското проивводстко (реФератъ); б). търговскоиндустриялните камари и за
наятчийството (реФератъ).
На 2 ТОГО, при откриване дековилиата линия Гории-ЧиФликъ - Кьюпрюкьой, дерайлиралъ
е трена (при 2 км.) и е убито
едно лице, а други неколко,
кой по-леко, кой по тежко, еж
контувени. Деца, овчарчета пос
тавили камъни по релсите и
трена, въвпрепятствуваиъ въ
хода си, ивлевалъ отъ линията.
Определено е цуркулацията
на щемпелираните 1000-левопи
банкноти да трае до 31 януари
1925 година, като до тая пос
ледна дата, т е , се пребиратъ и
задържатъ отъ банката, било
като ги получава тя срещу внос
ки или като ги заменя, ако й
се представятъ отъ държате
лите имъ,
Търговцит*, които би пожела
ли да внесътъ жито и други върнеии храни отъ вънка за про
доволствуване на страната и
да еж въ помощь на комисарствата, ще бждатъ добре кре
дитирани отъ Бългдр. Народи»
Банка, Вноса имъ ще става
съ намалени мита отъ 27 на
10 книжни стотинки ва кгр.

Новъ миннетръ. Г-нъ Дим»,
тръ Христовъ е влеаалъ въ
кабинета като министеръ на
търговията, промишленността и
труда. До сегашния министръ
на сжщото министерство г. Ьобошепски е ваелъ министерст
вото на цравоеждието, а т . Раш
ко Маджаровъ, досегашенъ такъвъ на правоеждието, ваелъ
м-ството на железниците, Та
ка целия кабинетъ е попълненъ.

Варненското

журналистическо

д-ВО оказа моралното си съдей
ствие ва откриване курсъ по
стенография. То вве инициятивата и си вапази правото ва от
криване курсове и по машинопиството. На скоро ще блде
севирано общото събрание на
дружеството по тоя въпросъ.
Главното комисарство телегра
фически е разрешило на маст
ния комисаръ, нри нужда »в
продоволствуване на население^
то въ града Варна, да иввемва
типови брашна отъ свладовегЬ
на
мелничарите - експортьорй
или на търговци, които дър
жатъ такива на СТИФЪ срещу
нормирани цени. Местния ко
мисаръ, по поводъ на топа раерешение свика мелничарите и
ги нредопреди.

Отъ понедЪлникъ, 3 ноември,
брашната № 0 и № 4 еж нор
мирани отъ комисарството и
производителите на брашна се
подчиниха на нормитЬ. Ш ДРУ"
го место въ вестника сиднесь
даваме нормираните цени, кои
то се бавиратъ на иаварнитЬ
цени на яштото. :
Въ Ромдния хлеба е нормираиъ: Добруджа тинъ 12 лева,
Букурещъ 18 лева, Кранов» 1»
лева кгр. Сирене 50 лв, кгр.
До скоро сиренето тамъ 6iBJe
40 лева.

