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.-'г.'- Комисионна—Експедиция, Представителство и Търговия
Кореспонденция съ експедитор л;и и транспортни клщи, митпишкк бюра за'
••;.;; вльтрсшаостьта въ царството и за странство.
I
: ул.- „Вранова" № 34.
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ТелеФонъ № 152.

АГЕНЦИЯ на Българ. Застрахоз. Д-во „ВИТОША".
iSgggS55iSg5gK£B^^

акякев/пигтагвггтял^гпш^г-^^^щ^^^^ЯЯ^^^

£ЕВИЦЗЕаетиьааЗК£3,~?£

0

Кцедитна Ш
Централа СОФИЯ, кленове РУСЕ, ПЛОВДИВЪ.

Извършва всички банкови операции: финансира при износни условия
търговски и промишлении предприятия; открива текуща с/лЪтки; извършва преводи; сконтира търговски портфейла; отпу
ща аванси срещу ценни к низка, кольни а стоки; нупува и продава ценни
книжа; дава гаранции; инкасира полици, документи и купони;
приема парични влогове: срочни, безсрочни и на текуща сметка; изда
ва спестовни книжки; издава кредитни писма срещу странство и
зп България; приема на хранение помпи книжа;' приема влогове и
•'^уйч''->"•' извършва вейкакъвъ видъ други банкови операции. -\
.щ^^*^,,..^...............^..,,,..*_„,.,
„. —^—КРЕДИТНА БАНКА,:"Варненски клонъ.
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Предлага отъ собствените си фабрики всички видове па
мучни платна, белени и неб-Ьлени, рксфорди и материи.
Телефони Лг 170 и 332.

Телеграф, адресъ: „ТЕКСТИЛЬ".
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п е р а Банка „

ЦЕНТРАЛА: ПлЪвенъ, Клонове: София, Варна и Черзенъ-Брегъ.
: '-

' - . . . . Т е л . К 22,

Тел. .V 430, Тел.Л» 106,

Тел. № 9.'

;,''•;;'•.: ИЗВЪРП! В А" всички банкови .операции.
П|>*'е/л а влогове срочни и безсрочни, както и по спе
стовни книжки при най-износни условия.
ИЗвърШва на комисионни начала покупко-прода>Ци на
всички видове зърнени храни на борсата въ Варна.
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Рекламите чреэъ
,Тъг. Промншвсна Защита"
постигать цельта'си.
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Пеките за обявите еж
За кв. сантиметр 2'50
л в. з» годеясяи, веичалпи,
некролози 1-50 лв. :•» едяо
публикуване; баланси, ретеяи'й^диркулири и иротоstifBV:-^*. 1-60 лева; регистрал^/г-*» тжргоаски в
нидуст^ш^ляи фирми 10 л в
Всичк(У^цр,9*| отшася до
всеми ка ci^fojiecHpa: до
Дърюв.-ПрЪлаЗ^ина За
щита", В а р и а > д а ^ н ^ 8 .
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Индустриалния кредитъ.
безпредметна, че тия тъкмо
н.
Въ отсечената дума на г. мелници по своята кредито
подуправителя па Б. Н. Бай способность требва да ое дърка, че кредита що се дава на жатъ на пръвъ родъ, ние ще
ония иидуотриялци салю, „ко направимъ единъ малъкъ отито гша-ть свой оборотень ка клонъ отъ ирЬката ^и тема,
питаль" въ миналия 'брой ние за да потъропмъ нричинитб,
памЬрихме едно не право схва по които нашите, даже найщане и неестественно разби модерно инсталирани мелници,
ране на целите на кредита, отъ 2—3 години наоамъ ш.
който се дава па интуогриял- СЙ били и незнайно е още до
ците, като казахме, че кро кога за въ бжджщо неще бждита на Народната Банка не датъ въ състояние да копкубива да служи толкова да за- риратъ въ чуждестранните
обогатява Петка, Драгана и пазари.
Стояна, колкото да ее уголе
* *
мява и подобрява народного
Нашиятъ българинъ, винаги
стопанство въ омисълъ да рас- бързъ и малко омисленъ въ
тътъ и се модернизкратъ са предприемчивоотьта си, напуомите индустриялни предприя на масовата обработка на жи
тия и да се засилва тЬхната тото и се отдалечи отъ модер
производственна. способность ната обработка на вемята, на
технически, качественно и ко каквито постепенно бе поч>
личественно.
надъ да ое приспособява. Ето
И за това — мислимо ние яащо зърненитЬ храни стана
— при отпущането на кре ха по количество но-малко и,
дити Б Н. Банка трЬбва да по причина на постоянно ра
има за база следнитЬ масли: стящото население — и недос
а) при от пущане на кредита татъчни. Отъ друга отрана, и
да се гледа дали самого пред самото производство, обработ
приятие въ целостата ой ин вано, предимно, примитивно,
сталация представлява доста ноокхнна много -преете., отъ
тъчна гаранция в» банката, онова въ Америка, Арженти
относно отпуснатия кредитъ; на и Австралия, кадете icaб) при какви условия се раз даотра на обширшпе вемлевива нредирзятнето и ако об двлеки участъци позволиха
работваните оурови материали гигантско развитие на модер
еж предназначени за ивноеъ, ната обработка на земите и
годно ли е предприятието да производството на зърнените
конкурира на чуждея пазаръ; храни да се добива оъ цени
в) предприятието отъ съще баснословно но ефтини.
Така стеклите ое оботоятелствуването си методично и по
следователно следвало ли е да отва спънаха, най-първо спо
се инсталационно подобрява собността на нашите мелници
ши само е извличало ползите, да поддържать своята кон
безъ да се е нагаждало па на куренция въ чужбина и второ
станилите съврЬменни усло — главно, но причина на не
вия и нужди за рационална дорода на житото презъ 1924
работа; г) предприятието до год. — да со омаяни техпостигнало ли е пълна автома то снабдяване оъ ясита ва да
тичность и използувало ли е поддържатъ вътрешния пазаръ
всички модерни превозни сред противъ чуждата конкуренция
ства; д) предприятието въ ме тукъ въ страната.
стоположението (местонахож
Но съ-ша се отъ всички,
дението), кадего со намзра че новитЬ култури, които за
облигоприятствувано ли е отъ местиха зърненото производ
всички условия да върви къмъ ство бе само временно, съ
развитие и прогреоъ и, въ зна се, че всички производи
противень случай^ че банката тели на зърнени храни требва
потърси начпнъ за нокривка да се повърнатъ — и те ое
отъ него самото, колко е тая иовръщатъ на старото си пропокривка отъ него гаранти- изнодотво. Обаче това, че те
рипа. .
со иовръщать на старото си
*
производство не с доотатъчно.
Въ изявленията на г. нод- За да о ефтнно и доста нно
у-лравителя авуч'-гае една нот- за мелничарската експортна
№. но сизна, почуаствнтолна индустрия това производство,
относно кредита за медниците. държавата требва да направи
О/ъ 2 — 5 години създаденото всичко възможно да модерни
положение и изменилите се вира земледелпето оъ въвеж
^еловия нъ вътрешния и'пън- дането па кадаотръ, машинно
шоиъ пазари за мелниците, производство и задължително
т'.какъ он, заставить банката и наложително тороние.
по 1'кйперничеокн да со отна
Така, тая на видъ голема
ся съ кредитите си къмъ техъ. причина, може би, както о
З а а а дойдемъ на думата дошла, тъй и ще си иде, ще
си, че1 тая нотка за индустри- се заличи, може би, още въ
ялните и именно за модерно текущата година, която е тъй
индуотрмялните мелници е плодородна и тъй пригодна
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Ьва Българска фабрика
за порцеланови,
файянсови и др.
изделия

ДОРЩАНЪ"
Гара Радомиръ

У Съ I ви награди
влатенъ ыедалъ и дипломъ
отъ ГорнеОр-Ьховекия
мостренъ нанаиръ.

Продава и изработва по
норжчки нървокачестве
пя фаянсови ивделия, ка
то: чении,супници, кани,
чаши, кухненски и омп
вални гарнитури, вали, (
шамотпи (огнеонорпи)
тухлп и брашно и др.

| Цени фабрични и ш о д е д ш
да поирапи всички досегаш
ни бедп.
Но втората причина, която
нио смело можсмъ да паре
чемъ причина на прачинитгь,
това о кредита, ва жалость,
оъ който родната ни мелни»
чарока индустрия се оъвсемъ
олабо обслужва.
Въ третата ни статия, ЕО
ято що дадемъ идния нать
ще се види, че способноетьта
на чуждата мелничарска ин
дустрия да i;n конкурира съ
•брашната си и тукъ, въ са
мата наша страна, не иде са
мо и изключително отъ това,
чо тт> со намирай, винаги въ
добри иаобилви отъ зърнено
производство. Не. Тая способ
ность се засилва, тя двойно
и 1ройно се уголемява отъ
винаги и редовно разполагания ефтинъ кредитъ, въ изо
билие и отъ голъмитъ пре
возни сгоди и оредотва за въ
цълъ светъ.
Не е и не би била спо
собна никоя мелничарска ин
дустрия, даже въ собственна та си земя, да се бори съ
чуждата конкуренция, ако иър*
вата плаща лпхвенпц ироцен
ти, и то за ООК2Д1Ш, съвър
шевно оокждни кредити, на;;ъ
20 и 2 5 % , прп неусноримата
истина, че чуждата мелничар
ска индустрия, въ пзсбилието
на кредититъ, винаги има та
кива съ лихви но-долу отъ 6%.
Не е била и нищо бжде
способна нашата мелничарска
пндуотрвя да парира чуждата
конкуренция въ естеотвенпптЬ
пазари на натигЬ брашна, до
като нашето сегашно или дру
го ново наше па\аходпо друякеетво не я свържатъ чрезъ
ефтинъ и навремененъ нревозъ оъ тия наши есгественни пазари, за сега, може би,
единъ-едииотвонъ — Алекоандрия.
Анд.

Кжси съобщения.
Емигрантить руси въ Сърбия
решили да въвдигнатъ единъ
свой градъ въ сръбското краймория, наседенъ само отъ ру
си емигранти. Града ще се
построи по руски националенъ
стилъ. Архитектите и работни
ците ще бждатъ само руси.
Сърбската държава ще имъ
даде мастита безплатно.
—о—
Въ Италия дискоитния процентъ е повишенъ отъ 67а на

7°/о, -

но, а конкуренцпята на насърдченитЬ винени и Фруктови
ракии, както и зпкриването на
турския и гръцкия павари, на
несоха тежъкъ ударъ върху
тая индустрия.
— Искамъ тукъ да ви дамъ
некой осветления ва нараства
нето на проивводственните раз
носки.
—Въ 1903 г. ва производст
вото на 1 литъръ спиртъ оти
ваха пъглища ва 2Va стотинки,
— о—
т. е. 4 % отъ костуемата цена
Претворить за свободна во- на 1 ли!ъръ; нреаъ 1912 г. 3
на на Чехославия въ Хамбургъ ет.=:5%>, а презъ 1924 г. 2.25 ~
еж достигнали до мъртва точ Ю°/о.
ка. Преговорите еж, прекъсна— Въ 1903 г. ва персонала
ти, ужъ, да се подновятъ въ се плащаше 2-3 ст. на 1 литръ
ноември,
т. е. 4-6%; превъ 1912 г. 3 ст.
—о —
=-5%, а презъ 1924 г. Г80 леВъ Акерина е прекъсната ра ва=1б°/о
ботата иа 100 каменновжглени
-Сало процента на стойнорудници вследствие големите стьта на суровите материялн
работнически надници — 7 50 ва производството на единъ ли
долара = 1050 лева.
тръ спиртъ памгля отъ 56%
—о—
въ 1903 г. и 60°/о въ 1912 г., ,
Жетвата на браэилско К'.ФВ на 50п/о въ 1924 г. и то по
Сантосъ ще възлеве на 9 - 1 0 причина, че но скжпата царе
милиона торби, а Рио — па 4 вица бе ааменена съ по СФТИмилиона.
ипта меласа.
—о—
— Ивобщо ивсто, вжглищата
КаЧбСТВОТО на т. годишната персонала, суровите материяли
пшеница въ Сърбия се опреде и всички други производствени
ля като отлично: 78 до 80 кгр. равноскн днесъ състапляпатъ
Внесените въ Сърбия, чужде 92%, отъ костуемата цена на
странни жита, нечъ не иами- единъ литръ Фабриченъ спиртъ,
ратъ купувачи.
когато по-рано тоя процентъ
не надминаваше 85.
— Независимо отъ кяваното,
къмъ това екжно производство
на спирта требва да се прибаОтъ лицата, които не често иятъ още и акциза, данъците
наиматъ думата, скромно да и другите тегоби, които тежитъ
ваянятъ ва своите до(!ри и но- върху спиртовкренето. Днесъ
девии познания по въпросите единъ литръ Фабриченъ спиртъ
от7> областьта на индустрията се облага съ 7125 дв. акцивъ
и да ивкажатъ авторитетни мне н съ 12 22 лв. общински1 налогъ
ния по такива въпроси, въ ко или всичко съ 83'47 л в За да
ито т е еж, врели и кипели, е нъците върху общия доходъ и
и уважаемия г. Г. Щербанопъ, тегобите, свързани съ контродиректора на Горно-Орехската лята на акцизните власти не е
спиртена Фабрика „Янтра". Като нуждно да говоря, ващото т е
действителенъ члапъ на В;;рн. еж. вееиввестни;
търг.-индустриална камара, при
— Очевидно е, при това по
разискването законопроекта за ложение, прочее, че продажна
насърдчение местната индус та ц^на на спирта не може да
трия въ камарната сесия на 11 бжде по-малка отъ 95—-96 лв.
мартъ т. г., г. Щербаноиъ i ae литръ, а това до крайность за
думата и произнесе речь, която труднява пласимента му въ па
бе изслушана съ особно вни зара.
мание.
— Обаче, това, което следъ вой
—Благодаря кава г. Щерба- ната особенно много подби
новъ, на реФеренчика г. и. д. спиртната индустрия и й напи
главния секретарь, че ми дава са удари следъ удари,то е бър
единъ особенно добъръ поводъ зото повдигане на лозарството
да се искажа и авъ но единъ и производството на джиброви и
вънроеъ, който редко, много винени ракии. Премахването на
редко даже, е слаганъ- на ра допълнителния-акцивъ отъ 2'40
зискване въ сесиите па търгов лв. на литръ вино насърдчи
ските камари и много малко, производителите да нарятъ ра
да не кажа никакъ не е вчни- звалените вина на ракии, а отъ
мавалъ бюрата имъ. Тоя вън друга страна, постоянно растя
роеъ васега спиртната индус щото производство на Фруктови
трия. Благодаря на г. реФерен ракии още повече ограничи вж.чика още, че е схваналъ сжщ- трешния паваръ на Фабричния
ностьта на въпроса и го е осо спиртъ. При това, значителна
бенно правилно равяснилъ. Лвъ часть отъ споменатото произ
следователно, на късо ще се водство на ракии става по ксЩспра върху тоя въпросъ — за трабанденъ начинъ, когато ни
спиртната индустрия, който то единъ драмъ Фабриченъ
мновина вълнува, мнозина ин спиртъ не отива въ павара беаъ
тересува, като въпросъ свър- да бжде обложеиъ съ всичкизанъ съ най-крупното народно предвидени отъ ваконитЬ нало
ви. Ето защо винените и Фрук
стопанство—вем леделието.
—Спиртовата индустрия поч товите ракии стоятъ надъ все
на своето първоначално разви ка конкуренция: техната про
тие при твърде благоприятни дажна цена днесъ, при 90°—92°
условия: щедро държавно на крепкость, е 90 лв. литръ, ко
сърдчение, висока митническа гато Фабричния спиртъ, както
вашита, широка местна консу иояснихме, пе може да се про
мация—вследствие западпщето дава по евтино отъ 95—96 лв.
лозарство—и най-благоприятни ращото костуемата му цена е
външни павари. Благодарение но-висока.
на тия така благоприятна ус
—Къмъ всички изброени до
ловия, нашата спиртна индус тукъ неблагоприятни условия,
трия въ единъ късъ периодъ. /създадени следъ войните ва
отъ време се разви и пораетиа спиртната индустрия, требва
до 8 заведения за Фабрикуване да нрибавимъ и закриването на
на спиртъ. Въ тия 8 заведении вжншните павари —турския-и
бе инпеетиранъ въ онова време ^гръцкия. Огъ дне години наповече отъ 100 милиона л. ка-..• салъ въ Турция е обявенъ су
питалъ. А производството иадъ хия режимъ — набраната иа ал
достигаше до стойкость 40 Ми кохолните пития, а въ Гър
лиона лева.
)
ция, подъ влиянието на дова
—Това трая до войните. Следъ рите, държавата забрани вноса
войните, обаче, ва ^спир-тната на спирта. Така. нашата спирт
ни индустрия, както и j!a пи на индустрия — следъ като бе
воварната, настжпп теяско вре до крайность ивгубенъ вжтрошме, производствените рДвноски ниятъ й паваръ—изгуби и вън
акцива, данъците и всички др. шните си павари. И отъ 8 спи
тегоби се уголемиха п^екомер
ртни Фабрикп въ страната, днесъ

РОМДНИН намаля митото на
говеждия добитъкъ отъ 8000
иа 5000 леи
—о —
Отъ нишата, и ноподненнята
въ Краковъ (Полша) носЬвит'Ь
прунвднаха. Загубите еж. ог
ромни.
—о —
Германия, съ цель ва насилва
не индустрията си, възпрнеман''ви такси въ митншпките си
тариФИ, твърде много повишени.

Втита! шщешашра

ошекъ
Въ столицата и въ провинцията всЪки пие

90 РР0ШКЕ>
то,

ВО ПРОШЕКЪ,
е най-реномираното пиво въ царството.
въ действие еж само 2—3, а
производството отъ 4—5' мили
она литри се намали на 1—2
милиона. Неизбежна последица
отъ това беше, че и постжпленията въ държавното съкро
вище отъ акцива върху спирта
се намали повече отъ полови
ната—отъ 80 милиона на 30
«
милиона дева
— И питаме се: какво требва
да се направи, ва да се спаси
отъ явна гибель една чието на
ционална индустрия, каквато,
по предимство, е спиртната?
— Не оставатъ, освенъ две
единственни за сега средства:
1) най големите улеснения отъ
страна на държавата, понеже
сухия режимъ въ Турция е вечъ
нремахнатъ; 2) да се усили ко
нсумацията на спирта ва горене
ожтре въ страната, като се пре
махне псЬкакъвъ акцивъ вър
ху денатурирания спиртъ. Въ
тая двойна посока ще требва
да бждатъ насочени грижите и
на държавата, и на самите Фабриквнти на спиртъ.
Всредъ прикованото общо
внимание въ ивслушването на
компетентните думи на г. Щербановъ отъ страна на всички
г. г. членове, въ къса бележка
къмъ г. Ненко Славчевъ, който
бе иоиекалъ контрола върху
всички предприятия, той въврааи; „Ние се чудимъ, какъ.да
се отървемъ отъ тоя контролъ
който имаме сега, ващото и той
ни струва доста много и става
причина да увеличаваме цената
на спирта, а г. Славчевъ иска
още—контрола при контролата" .

Риболовната концесия.
В'. „Ив естия" на Бургазската
търговска камара въ последния
моментъ сее пробудилъ и, като
органъ на най-заинтересованата
страна, разнищва, ужъ, въпроса
за „по законопроекта ва отдава
не концесия ва риболовъ по
Българските Черноморски води"
но плахо, плахо пристж-пва къмъ .
тези цель.
Той иска да му се даде ва
проучване предварително и по
сле да се ивкаже по законопро
екта; а ние мислимъ, че е нуженъ нашия събратъ предвари
телно да научи чие искание
възнамерява проекто-закона да
удовлетвори и до колко заслу
жава това искание да бжде удо
влетворено и то тъй бърже,
тъй неосетно отъ ония, които
иматъ интересъ да внаятъ —
като се отнемва техния хлебъ,
като се посяга на техните пра
ва, кому со т е предавать и ващо става това така негласно?
Вънросътъ не е личенъ нито
на респективния министръ, ни
то иа лицата отъ кржжока, кой
то набързо е спатърханъ ва да
тури на ржце едно грамадно
народно богатство, което се из
числява на стотици милиони
лева. Въпроса е, най-напредъ,
общественъ. Съ едно надве-натри
сезирание на Народното Събра
ние тоя въпросъ не моя:е и не
бива дн се решава. Ето ващо
органа на Бургавската търгов
ска камара и самата тя не бива
така плахо да пристжпватъ къмъ
проучването и разнищването.
Ето ващо споменатата камара
като най-заинтересована не бива
дч стои съ скржетепи ржце до
свикването на отложената пар.
ламентна сесия, а да приготви

всичките нуждни протести 1й
въвражеиия и ги деповирв в%
министерството иа вемледеладто, м-вото на Финансите, м-вото
на търговията, въ министерския
съветъ и въ Народното Събрк.
ние. Първиятъ и най-силенъ
аргументъ е, пе едно 5—6 стотинъ милионно годишно богат
ство народно се отстлпва на
единъ кржжокъ отъ 3 - 4 души,
които едва СА могли да съберътъ 30 хиляди лева, едната
трета отъ основниятъ си поминаленъ капиталъ, за да могатъ
да навовътъ кржжока си акци
онерно д-по и да турятъ на дру
жеството сл етикетъ яБъл1ария!'
Вториятъ аргументъ е, ча тоя
кржжокъ — ако получи кон
цесията — ще отчужди правата
си на чузденци капиталиоти сре
щу богата плячка и нашето на
родно богатство- ще се отчужди
за да не може държавата ни,
вь последствие, съ векове да се
отърве отъ чуждото икономическо бреме. А има и трети и
четвърти и т. н" много други
аргументи, които могатъ да ее
изтъкнатъ ва да не се хяриясе
едно 500-милионно годишно бо
гатство на 3—4 ми, които крадешкомъ, въ тъмнината и в>
мъглите дебнатъ да турятъ в*
лапите си богатия ловъ. '
Всеки ще равбере, че едио
дружество съ капиталъ само
отъ 100 хиляди лева и то ошо
едната му трета внесена, не М0г
же да поеме такъвъ големъ внгажиментъ; такова предприятие
не може да се раввие. За него
вото раввиване еж, необходими:
само ва първо време 200 мили
она — ва параходи, ва уреди, ее
нереоналъ, ва обваведване и пр.
Не е ли очевидно тукъ, чв
1гЬлта е да се ивгабоса сдепешката държавата да дори 3—4
души съ по не колко - милиона;
дева, а може би, като имъ ваппви и богати служби* въ чуж
дите компании, които ще станатъ Фактически експлоататорй;
на концесията?*)
, ?, ,;
Alviinitino.
*) Не .е 'досТаТСТиТмогсдъ нам са
мо търговската камара да се застли
протяпъ това ощетяване ид държавата,.
а и Риболовното Д-во и кооперации»!
1ъ Бургата
Б. IV .'.

Отъ обясненията:
на главния директоръ на i
жэл^знкцнт*
J Миналата година, при рявглвждането на бюджетопроекта иа
Министерството на желевнициf e ва Финансовата 1924/25 год.
народния представитель г. П.
Падаревъ съобщи на Народното
4ьбрание некой ФВКТИ, между
крито и: че превъ време йа во
йната еж, равдавани ревни ма
териали отъ централата на Со
фийската ж. п. магавия, съ кр
ито се е злоупотребило; че с*
правени гешеФгпрски сделки ст.
равни стари негодни желевии
материяли; че еж. правени гвшеФти оъ доставката на паму
чни откъслеци; че се е правил*
по железниците превовЪ »*
яйца, а въ т о в а р н т е л н И *
ците се е обявявало, че се пренася лукъ и т. н.
Така ивтъкпати Фактите, 8*«
«егаха преко Главната Дирек
ция на железниците и въ час
тность г. Главния директоръ, н0*
сящъ всичките отговорности «*
централното управление «»-.,«•!.
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ИШИЯНСКА И Е Ш А Р С К
. ТЪРГОВСКА В А Ш
Капиталъ 24,000,000 лв. резерви 1,705,000 лв.

основана оп>

ле

Капиталъ лири Итал, эОО.000,000, резерви лири
• Итал. 280,000,000

Варненски клонъ

ШцШ

бсичКп ЫЩй операции

Касетна служба („Safes*)
т

1 ава подъ наемъ касети за ценни книжа, бижутерии
и пр. по следнит-fe условия:
РазмЬръ на
касети:

10
18
37
18
37

на
»
»
.
и

полугодишенъ
наемъ

26 на
26 ,,
26 „
51 • .

53
53
53
53

см»
„
,
„

Э1

j3

„

n

ЛВ.

150
250
500
500
1000

годишенъ
наемъ
лв. 250
400
,800
800
1760

Пмтнишки шк„Тгап11еп Пирпг')
Въ английски лири, италиянски лири, долари и француски
франки удобни за пжгници и студенти, платими при предявление въ всичкитЪ страни на свЪта като банкноти, безъ
предварително изв-встие, и безъ формалности.

Отъ Банката.

11-13

л'Ьаницит'Ь. Последния настоя
пред* респективния миинстьръ
eft анкета. Министра поиска ан
кетата отъ Народното събрание,
която подъ председателството
на

САЩИЯ

г. Н. Падаревъ се

учреди и проивведе. Анкетата
привърши работата си и докладътъ й 6-Ь предаденъ въ преписъ на г. Главния директоръ
да даде обясненията си. Както
ще видимъ въ едни наши ра
зяснения, еъ_ извадки отъ до
кументираните ••' Факти, разяс
нения, които въ но-нататъшнигв си броене ще дадем*,
„Обяоненията" на Главната диекция, носящи подписа на
'лавния директоръ, г. Вл Карвкашевъ, съвършешю опровергаватъ възведените отъ ан
кетата обвинителни ФЯКТИ И обевценяватъ докладътъ й, аатцото всички тия ФЯКТИ еж
плод* на интриги и Фантазтичви ивмислици на „една групи
чка отъ хора", както е казано
въ докладната "ваниска, до ми
нистра на желевницит-в, която
е имала ВА6Ъ на желевноплтиигв виши руководители и е
имала ВСИЧКИЯ интересъ, чрев*
почернювание на имената имъ
и компроментиране на службата
имъ, да го некакъ си отстрани
огь слуяебата.
Ожщата тая „групичка" за
Дв разчита на по-голема сигурвость въ провеждането на
интригите си и предаването
имъ no-широко
общественно
иначение, не се сирела само на
подготовката на обвинителните
Факти и предаването имъ на
Т. Н. Падаревъ въ особенъ спис
"ькъ, но съедала си и вестникъ
"—«Истина"— да дрънка и разДрънква „истинитв", които не
йната клеветническа . Фантазия
8
поступеино кроила.
Съ тоя в. „Истина" групичkR
Ta направи не иеодаченъ о•оитъ да спечели, и обществениото мнение на страната си —
последното тоже съ давленията
Си
предъ правителството и на
родното представителство да
«помогне за катурваието на виЩт рлководителенъ на дър*
*авиите железници съставъ,
"Нело съ Главния директоръ.
Гака групичката (нацело от*
Х0
Р» лично заинтересувани, ваЦото с* или елиминирани отъ
ЧРвбн и предприятия, ва които
Ие
с* били нолеани, или не СА
Ив
али слушани, когато СА искал
и Да прокарват* прищевки
п
ред«и ва жедевнопАтното деЛо
) сполучи да създаде атмос-

?

Фера противна на истината и
да спечели общественото мне
ние начело съ много отъ сто
личните и нровинциялните ве
стници, които вагонориха съ
голема неприявненость срещу
Главната дирекция на желез
ниците и стоящите на чело на
нейното упралление.
Така дертлии ивгонени чино
вници и злонравии далавераджии не еднъжъ СА нодмамвали
наивно верующи и нецроверяващи Фактите вестникари, така
не еднъя«ъ и обществото се е
подхлъзвало—едните и другото
да злословятъ държавното уп
равление и да компрометиратъ
начелостоящите му лица,
Въ бележка, поместена въ
хрониката на нашия брой 700,
ние ва своя сметка, ако и да
не сме казали нито думица но
преписваните деяния на Глав
ната Дирекция, само за наив
ното си верваие, че има отъ
крилце перце, се извинихме. Се
га още веднъжъ правймъ това,
ващото СКАПО ценимъ висшите
администратори като г-нъ Вл.
Каракашевъ.
W.

а отъ друга страна и държава
та и производителя да получатъ
онова, което имъ се следва.
Добре, но вънросътъ е свърванъ съ едно „ама," а то е:
Като се развървватъ така без
резервно рАцегЬ на спекулата
— на производителите да продаватъ ивлишецитЬ си, на по
средниците търговци да купватъ
и на експертерите да ги изнисатъ за да пнисатъ чувда валу
та? Като става в<ичко това така
набързо решено, не щатъ ли
да" настАгштъ пакъ моменти въ
унисонъ, съ единъ САЩО така
отчаянъ глас*, както миналата
година да викаме: „Гладъ наста
на,"„спекулантите изнесоха хра
ните, продадоха ги на чузденците, а насъ въ гладъ и въ миверия оставиха?"
Подобно нещо е възможно
да стане, обаче, и при uaii-roлемата сигуриость, че реколта
та на пшеницата до край ще
остане тъй отлична, и все тъй
отлична ще е, до като влеэе въ
житниците на производителите.
Пример* отъ миналата годица имаме съ Сърбия. При от
лична реколта отъ пшеница,
миналата година Сърбия изнася
жито и внася валута почти 10
месеци, до като въ края на кра
ищата изнесе всичката си пше
ница и въ последствие остана
гладна и, за да изхрани населе
нието си, заставена бе да вне
се тоже американско жито. Спе
кулацията си е спекулация —
тя не повшша жалость и ми
лость. Като намери пазаръ из
нася, продава — и прахътъ про
дава, доста е да и м а к о й
да го купи.
Ето, тукъ е всичкия смисъль
на благоравумпостта и на предвидлииоетьта — на предвари
телното нредохранява-не, което
държавата дължи на населени
ето си. Да му обезенечи не само
задоволителна но количество
а и по цена, и по качество пре
храна — да не се скитосва то
впоследствие само по Америка,
Аржентина и Австралия да тър
си хлебъ да се нахрани. Да на
прави държавата това и, при
все това, търговията пакъ да
остане свободна — валута чузда
пакъ да влезе въ страната тол
кова, колкото ще позволять излишеците да се внесе.
А квкъ дн.ее направи това —
да е и вълкътъ ситъ и стадото
ненокАтнато?
Тъкмо това е питането, на
което отговаряме:
Да се застпвягъ мелниците —
големи и малки, търговски и
шобетчийски — всички до една
да се синдикиратъ относно въ
трешната 'прехрана на градове
т е и на непроизводителните
место; да оргаиизиратъ ц/влата
бАдаща прехрана при една пред
варително нормирана цена, като
се определять типове на хлебътъ. Подъ взаимното порАчнтелство на синдикираните мел
ници дч се отпусне отъ държа
ната съ малка лихва единъ общъ
кредит* отъ 50, 100 или 150
милиона лева. Сумата да се
раяпредели помежду мелниците
и тия последните да вакунятъ
и депозиратъ нуждиитЬ коли
чества жита за целата прехрана.

Обиколката i щюж
Командированите варненски
граждани първенци да ивходатайствуватъ отъ правителство
то да подпомогне градътъ Вар
на да се нревдигие икономиче
ски, се вавърнвха съ впечатле
ния добри и съ надежди голе
ми. ТЬ не крият* и ве/Ькому
обясняватъ кой отъ министри
т е и кой отъ народните пред
ставители какъ се ивкааплъ1) Министър* председателя:
„Първо и първо, вънросътъ ие
е отъ моя комнетентность —
ни единъ отъ пунктовете въ из
ложението не съппада въ ресо
ра на моето министерство. Но
когато въпросите се отпесътъ
въ министерският* съветъ, ще
видимъ да направим* онова,
що може да се напрапи". Министъръ председателя не далъ
големи ангажименти.
2) Министра на търговията:
„Изцело иэказаното въ изложе
ние, ми е близко до сърцето;
всички искания за повдигането
на Варна СА и мои искания.
Въ вторникъ (14 того) ще съм*
въ Варна и публично предъ
повече варненски граждани, ще
се изкажа по тЬхъ и по други
още неколко въпроса, касаящи
ее до черноморския риболовъ,
до износа на вамръвеио месо
п пр.".
3) Главния директоръ на
желёвниците: „Повечето отъ
въпроситЬ, които се отнасятъ'
до нашето ведомство, сме ги
иочти разрешили, както ги вие
искате, остава още да се разра
боти специфичната тарифа Вар
на — СОФИЯ и обратно съ кло
новете отъ Видинъ, Ломъ и т.
н. до Русе, включително. По
тоя въпросъ срещнахме силна
опозиция въ вреда на Варна, но
тая опозиция, която се основа
ваше на принци'иа, че геогра
фи ческите положения и разсто
яния не даватъ право на гра
довете да искать специални таркфн, по настоящемъ не САщестпува и уверен* съмъ г. ми
нистра да възприеме гледището
ми; "тарифата да се нагоди въ
полза на Варна така, както се
отъ васъ иска".

4) Министра на Финансиите:
„Всецело удобрявамъ искания
та на пярненци и всичко, що
вависн отъ менъ, ще го напра
вя за удовлетворението имъ до
последна точка".
б) Военния министръ: „Иска
нията на варне:щи, съ изклю
чение на' точка 8, СА справед
ливи и напълно удовлетворим!!
Правителството ще ги удовле
твори, въ това ви уверявамъ.
Но ва точка 8 не е справедли
во и не е възможно правител
ството да възприеме и се saдължи, щото всички доставки
На 10 т. месецъ съобщения
ва държавата да ставатъ изклю
та отъ СОФИЯ ни донесъха ве
чително превъ Варна."
стта, че е иядаденъ уканъ ла
6) Народния представитель
отмената на възбраната износа
Данаиловъ: „Всеки равбира, че
на я.ито (пшеница). Укавътъ
Варна като важенъ портов*
ще добие сила на задължително
градъ има нужда да си обезпе
мероприятие, отъ като се обна
чи единъ достатъченъ тра*икъ
родва въ ,.Държ*венъ Вестникъ"
и това ще стане само, ако се
Това мояге да стане днесъ, ут
пъвприематъ предлаганите отъ
ре или нодчръ агве.ецъ, безраз
васъ мерки. Напълно споделично — укава, ва всеки слу
лямъ това и при нръвъ слу
чай, раввързна рАцете на про
чай ще се вастАПя предъ пра
Пие нг. съветваме държавата вителството".
изводителите, на вътрешните
търговци между проиаяодители- да си присвои*, изключителното
7) Народния представитель
т е и експортерите и на търгов право да аакугга делата пшени Мишайковъ: „Отдавна съмъ при
чна
реколта
но
едйздшределена
ците ивносители.
съединен* към* справедливите
До колкото знаемъ, укавътъ цена и тя да се ангажира съ ви искания, които въ известни
прехраната»на населението И.за
е бевъ всекакви резерви, защо
износът* на остатъците, какгс- отношения могатъ само да се
то мерката е вземена при пъл направи РОМАНИЯ, КОЯТО туря Юфрегиратъ. Ще работя съ всичната оверенность отъ всички рАка на целото пшенично про кнтге си сили за Варна, защото
висши Официални крАгоне, че изводство ио 10 леи на кгр. и всичко, което би се направило
реколтата на пшеницата е на тя да разпорежда съ тип храни. ва нея е заслужено" и т. н. и
всекАде въ страната отлична Панротинъ, съветваме прехра Чт. н,
и че ще има ва ионосъ и ва ната, закупена съ лихвешш кре Х Ч \ г. нратеницитЬ СА съуме
вътрешна прехрана достатъчни дити отъ мелници, да си остане ли !да предотвратят* неприят
количества и впщото и вноса е право и привилегия на народа, ностите, която е могла да по
необходимъ да се внесе въ стра както и износа на излишецитЬ. следва но повод* единъ лвнеината чузда валута.
Ио износа да се нагоди така, ранъ\слухъ ва обявяването на
Нищо но уместно и нищо ио че до пълното вакупване ва 'пре ВарнаАва свободен* градъ.
похвално отъ това — да е въл храната, храните да не 6АД«ТЪ
З.ч по-нататашното равиитле
к ъ т * сит* и стадото цело. Да нанесени отъ спекулантите. По
е гражданството въ страната САЩИЯ въпросъ ще се повър на пъпрюса ще се въорАзкимъ
съ търпение и ще чакаме да
задоволено с* хлебъ, а САще- нем*.
В*рб. видимъ V- qui vivra verra.
временно и търговията да се
раввива, да върви въ своя ПАТЬ,
V,

Износа и прехраната.

J'

to:

Добрите желания всекога.ое
овенчаватъ съ добри и полевни
дела.
САЩОТО требва да се каже
и за събралите се на 11 и 12
т. м. въ Верна на конференция
житари отъ вАтрешноотьта на
северна България и отъ гр.
Варна. Т е имаха до1ри жела
ния да направят* нещо полевно за себе си и ва страната, да
ОИАТЯТЪ въ единъ прав*, добр*
ПАТЬ търговията съ зърнени
храни, сАщевременно да опре
делят* отношенията си съ Сто
ковата борса и да стабиливиратъ
положението си предъ тия, съ
които на доверие работят* и
на чистата съвесть поверяват*
интересите си и тия желания
съвсемъ бевбурно, съвсемъ по
търговски намериха отклик*
въ колегиалната душа на вси
чки житари и след* двудневно
равискване, както се очакваше,
дойде се до едно еднодушно
решение, което ивчерпи цели
я т * дневен* ред*.
Резолюцията, която се ивработи и която ще се поднесе на
правителството, САщевременно,
която ще служи и като дого
ворно обвързване между изпра
щачите и приемачите на ва
гони и между предлагачите и
купувачите на върненитЪ хра
ни, прави честь на г. г. житарите. Тя не допуща , криволичене въ търговията и доста
тъчно ясно и категорично оп
ределя отношенията и задъл
женията меж^у търговците, и
държавата, особенно като се
касае до вАтрешната прехрана.
Заслужава
дк отбележимъ
жеста на г. г. житарите спря
мо Бълг. Търг. Съюз*.
Съ големо единодушие г. г.
делегатите решиха да се отде
лять отъ доходите отъ всеки
пристигащ* вагонъ съ зърнени
храни въ Стоковата борса —
за продань или аливре — отъ
5 -до 10 лева въ полза на СА
ЩИЯ сътозъ, като тоя доход*
се вписва въ параграф* „ФОНД*
Български Търговски Съюаъ".
Делегатите и иницияторите на
конференцията отъ Български
Търг. Съюзъ г. г. П. Бъкловъ
и II. Димитровъ си отидъха предоволнн отъ тъй благополучно
завършените рависквания и осо
бенно отъ отстраняването на
търканията меясду търговците,
които до сега сАществуваха.

ОТЪ ЧУЖБИНА
Швейцария.
Щвейцарското правителство
повволи ивноса на всички ви
дове стоки, освенъ некой су
рови материяли, потребни ва
швейцарската индустрия. Оставатъ вабранени ва наносъ не
преработените кожи, желевнит е отпадъци, кърпите, макулатуритЬ и непреработеното
влато.

Америка
Реколтата н а памука в ъ
Американската Уния се пресмета т. г. на 14,339,000 бали
но 500 Фунта срешу 13,619,751
бали по 500 Фунта отъ мина
лата година. Реколтата на па
мука т. г. ще даде 3,400,000
бали повече отъ средното нор
мално въ последните б години.

Геформата на новия калвндаръ.
Обществото на Народите пред
вижда следната реформа въ ка
лендара:
ПАДАЩИЯ

Доеегаш-

календар*:
ния:
Януарий: Япуарий 1 — 28
Февруари: Яниари 29~.Февр. 25
Мартъ: Февр. 26—Мартъ 25
Априлъ: Мартъ 26— Април* 22
Май: Априлъ 23—май 20.
Юний: Май 2 1 - Ю н и 17
БоЦновъмес.) Юни: 18—Юли 15
Юли; Юли 16—Август* 12

****«i

се взима на журжнна не Петръ около който ; съговъ се концеТодоровъ, а българския мини- триратъ като действителни не
стръ на Финансиитё, бихме има гови членове на брой 158 ак
ли страхътъ, че обиждаме и ос ционерни дружества. Отчета е
миваме България и не бихме преивпълненъ съ богатъ матего поместили въ' своите про риялъ отъ Факти и бележки
винциални, ако и no-малко „се ва живота на акционерните
риозни" отъ столичните, вест дружества и за отношенията на
ници, ващото внаеме, ващото държавата, респективно Финан
много добре съзнаваме, че като совия мннистръ, къмъ т-Ьхъ.
подбиваме престижа, като при- По трядицията, която сме запа
нижаваме доброто име на ми зили ва тоя съюзъ, чиято ак
за зърнени храни.
нистра
си, подбиваме и приии- тивность въ браненето на дру
НЮИОРКЪ
жествените интереси въ пос
жаваме отечеството си.
Червенка
100 кгр. 880 84 лв.
Като провинциални вестника ледно време се прояви твърде
ЧИКАГО•
ри, ние бихме се държали при "на широко, ние ще се шжърлично
и къмъ личността на немъ по специялно ва тоя обЧервенка 100 кгр. 75884 лв.
Петръ Тодоровъ, до като той стоенъ отчетъ.
ВИЕНА .
свървва съ нея Българския миЗапочнало е да се ивдява въ
Пшеница местна
100 кгр. нистръ на Фиианситъ1 и никога,
1007-72 до П 27-24 лв. до като е такъвъ не бихме го СОФИЯ популярно мЬсечно спи
окарикатуриали и усмииали тъй сание „Полезны Съвети" ва Фи
ПИЛВЕНЪ
нансист, юридически и иконо
Пшеница чехска
100 кгр. непрепоръчително, ва да не ка- мически въпроси.
Първата
жемъ тъй нагло, нъ който слу
968 68 до 990 64 ли. чай не е виповенъ и не е от- книжка отъ това твърде полез
СЪРБИЯ
говоренъ писача Z, а вестника, но списание се получи въ на
Пшеница
100 кгр. 732 до а тия, що носягъ отговорност шата редакция. Тя е грижливо
уредена съ нодбранъ и наеж\V.
766-40 лв. та ва „Зора."
щенъ ва всЬки читателъ материялъ отъ областите, въ които
КУКУРУЗЪ
списанието е предназначено да
Нюйоркъ
100 кгр. 680-48 лв.
борави. Ще се издава подъ ре
Чикаго
100 кгр. 666'08 лв.
дакцията на г. Сг. ФеГФПДЖИВиена
100 кгр. 62608 лв.
Късо съобщение отъ Бургааъ евъ, бипшъ Фипансовъ иненекСърбия
100 ягр. 476*80 л в. ни донесе известието, че:
торъ и Хр. ФетФаджиевъ, столиченъ адвокатъ. Абонамента му
З а б е л е ж к а . Въ нашия паГеорги
Д.
Жечковъ,
ва година е 00 лева. Препоржчваръ още не еж почнали да се
превоаватъ храки — жито — скоропостижно иочиналъ въ СО ваме го на нашите читатели.
аа това нима още установени ФИЯ, бидейки гостенинъ на сиЛиквидирало е Акц. Д-во „Лаи подравнени съ чуждите па- нътъ си Златанъ!
Тихият*, благият*, добро- варъ" въ Русе, Актива и ннеиварии цени. И преждевременно
е още ваяждането на нгЬкои сърдечниятъ голъмъ търгове цъ, ва е приетъ отъ бившия ру
вестници съ настоятелните ис колониалистъ; отличния и пръвь сенски търгонецъ, а сега та
кания да се ликвидира съ съа- почетенъ бургавски гражданинъ; къвъ въ Неапол* (Италии) г.
даденото положение вя прехра бившъдългогодишенъ иабирапъ Жакъ Лаваръ. Той ще продъл
ната. Ликвидирането требва да действителенъ членъ, поднред- жи производ"твото на нлъстестане, да, но да стане при ед седатель и председатель на Бур- ни и сламени мжжки шапки.
но истинско стабилизиране на гааеката търговскоиндустриплДосегашни^ директоръ, г.
целите на житото. Това ще на камара; до гроба си почетенъ
Лл.
Краусъ и нрокуристъ г.
председатель
на
еж
ща
та;
скром
стане едва къмъ ивтичането на
юлий. Тукъ-тамъ станалит'Ь ния и мълчаливъ добротвсрецъ. Астругъ, -на ликвидиралото Акц.
продажби не еж. и немогатъ да милосърдието на когото няма Д-во „Лаваръ" въ Русе еж ос
бждатъ м-Ьрило ва цените, о- ше границ»; почитания и об- новали иъ ежилия градъ своя
собенно, аа бждащите цени на лажавання отъ всички бургаяци представителей кжща на чуж
ди търговски и Фабрични Фир
ва добриятъ си характеръ
храните.
ми. Кжщата имъ отъ l'/г мёПАМУКА
Георги Д. Жечковь сецъ Функционира.
Ливерпулъ. Тенденцията е на 9 т. м., въ 73 годишната си
Опред^ено е, при износа н а
постоянна.
въврасть починалъ.
За юли 12-92 до 12-95; аа
Пресели се въ вечността още добитъкъ да се удържа по 9
октомври 12-49 до 1262; an я- единъ отъ най старите твори- на сто — върху една трвта
нуари 12-38 до 12'40; ва мартъ тели на родната ни търговгя. отъ стойността — съгласно за
1242.
Изгуби се единъ отъ най-актив кона ва търговията съ външни
платежни срадства и това удър
Египетъ. Тенденция тиха. За ните сътрудници на покойния жане да става направо отъ мит
ноември 2390; ва януари 2266. Мирковичъ, дейността на кого ниците, като се оценяватъ: во
Нюйоркъ. За октомври 23-62 то датира отъ тур око «p-lsue, ловете и кравитгЬ но 15 лва 1
до 28*65; аа януари 2320; ва почната въ историческия Цари кгр. живо тегло; биволите и
мартъ 23-60; ва май 22-78 до градски „Балъ-капанъ."
биволиците — 13 л. кгр.; ов
Слава и честь на името му!
22-79ните и овцит'Ь — 19 лева кгр.;
Миръ на прахътъ му!
пърчоветъ- и ковит-Ь — 17 лв.
кгр.; свините и прасетата — 30
ли. кгр-; миеиркит'в — 110 лв.
едната; гжеките — 80 лв. ед
ната; птици други — 50 лв.
В, „Зора" се приема въ ц-Ьедната; кокошките — 40 лв.
лото българско общество ва веСъ постановление на мини една.
стникъ сериовеиъ. Всичко как
вото иска да види и прочете въ стерския съветъ е определено
Вдигната е възбраната по тнего човекъ би требвало да 6ж- митниците да събиратъ вносно
де само поука, само добра поу мито на пшеницата по курсъ иоса на върнените храни отъ
ка — н-Ьщо, което да дава хра 100 на сто само до 1 авгу 10 т. м.
на на душата, или, което да стъ т. г.
Канадского правителство е
гапжти въ правъ пжть и въ
Поправка. Въ статията «кри забранило да се допущатъ ва
добра посока яшвота.
вата въ Тржста на Стинесъ", заселване или дирене работа
Но въ тоя вестникъ често обнародвана въ брой 700 е ка- на всекакви емигранти въ Ка
срещаме да се иропущатъ-иеща, вано: » . . . да вакупва комплек нада, понеже и безъ това има
които вредятъ на собствен ното си отъ лесове въ Русия" — до 1 милионъ безработни хора.
му добро име. Тия пропущания да се чете: „. . . комплекси ле
върваме, обаче, пе еж случайни сове отъ Прусия".
„Занаятчийска практика" е ед
— правятъ се съ омисълъ да
но полевно списание за обща
Бургазската Стокова борса пре- просвета и практически внаиия
повредятъ н-Ьвому другиму, ио
т е ивлагатъ самия него, като донреждава житарит-h търговци, ва занаятчиите, кое>о~""се нада
го правятъ несериовенъ — най- изпращачи на върнени храни, ва месечно по jcpjHa книжка въ
че при иваращането un храни Плевенъ.СашЛто му ипвшшие да
малкото.
Въ броя му № 1813 отъ 11 те, длъжни еж да ги придру ва да се ргукгёрё, че то, съ ирактиюли т. г. е пом-Ьстено, въ едно жа ватъ съ удостоверение ва чеекця-тз оижтваиия, които дава
негово кжтче, н-Ьщо като пам- платено крипино право. Иначе n^f занаятчиите, се* слага като
Флетче противъ Петръ Тодоровъ въ Бургавъ ще имъ се събира^- : н ^ с т о л н "^ винаги потребно и
нодъ надсловъ „На бевобидни това право по 1 левъ ва криупъ полезно ржчоиодстно яа послед
теми," нЬщо като сатира, като
МНОГО хитро. Откупчика^на ните. Горещо го нреноржчиаме
саркавмъ, като хуморъ (но ни крининото право въ Бургавъ 4 ^ на нашите четци.
що не ивл4тло огъ него) съ деклариралъ предъ Стоковата")
цель да осмъ-е или обиди г. ми борса, ме ва върнени xpajAfr,
Конгреса па Книжарския съ
нистра на Финаисиит-Ь.
пристигащи на пристанището юзъ въ България е определен*
Много пжти сме каввали и и въ борсата отъ вътрешността, да стане на 9, Ю и U августъ
накъ повтаряме и нотретваме: които не еж платили криАшно въ СОФИЯ. В Ъ дневния р е д ъ,
отъ насъ по-гол-Ьмит-Ь хора, отъ право въ мъстоотиравка^а си точки 7 и 8, се поставят* и
насъ по-важните вестникари ще ввима по 50 ст. на ^крина, въпросите: „отношенията на ежвършатъ по-големи глупости и а не но 1 левъ — ке г/и ла же! щия съюзъ къмъ Български
много по-влотворни грешки.
търговски и къмъ Печатарския
Вт» редакцията ни cf, получи съюви. „Нашето мнение ва всич
Ние. например*, отъ провин
цията журналистите, като sua- отчета на Съюза на акционерни ки СЖЮ8И и друясества отъ раз
еме, че съ едно подобно пам- т е дружес*тва ва дейу^стта му ните търговски бравши и за от
ФЛетне ?е ввима на присм^хъ, превъ изтеклата 192>4 година, ношенията имъ къмъ Българ-

Августъ: Августъ 13—Септ. 9
Септември: Септ. 10—Окром. 7
Октомври: Октом. 8 - Ноемнр. 4
Ноември: 5—Декември 2
Декември: Декем. 3—Декем. 31
Новата година ще е между 31
Декември и 1 Януари.

бкжпъ покойнвнъ!

Неприлично е нворопержчйшво.
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ХРОНИК

ски търговски съюзъ еж позна
ти: ни единъ другъ съювъ и
дружество не бива да е вън*
отъ него.
Д-ръ П, Стоковъ, адовкатъ въ
СОФИЯ, е иаписалъ популярна
статия подъ надсловъ: „Законни
разпореждания, които требва да
се номнятъ отъ търговците."
Тя е обнародвана нъ книжка I
на списанието „Полевия съве
ти." Не е еле всеки младъ и
неопитенъ, намарящъ илъ бевразеждно хвърлящ-ь се въ аван
тюри търговцъ да я потърси и
прочете. Тя ще го опжти какъ
да се влада като търговецъ.

етва и пр, и съ вядоволетво кон
статира, че Б. т. съювъ е едва*
институт*,- който би требив^о
да се подкрепва отъ всЬки щ.
говецъ, аащото въ бедит*, коитц
често налитатъ надъ търговци7 е , той е якора на спасението
И апелира г. Въкловъ ва свлав'
8 а вдрава съювна органивацщ, и
въ Варна,

Варненски онр. вестнииъ. По>
лучихме брой 1 отъ тоя iiosj,
наежщенъ ва нуждите на цЪ.
лото общество в * окржг» нц
вестник*. Драго ни е- едцо,
че броя на тружениците щ
публицистического и журипдяс'
тическото перо така бърво pj.
Миниктерството на Финансии- сте. Вестника по съдърШии.'
1 е е наредило до митниците отъ ето и уредбата си прапн от25 тек. месецъ да оценяватъ и лично впечатление. Верваме, че
събиратъ процентно мито ва еч- това пе> ще е едно времепид
мика върху блв. кгр., ФИЯ вър негово качество. Малка белеща
ху 3 лв. кгр., боба върху 5 лв. ще направим* само ва окрод.
цото Л» 1334 отъ 25 юни т. г,
За днесъ 16.VH се очаква да не ващото е обнародвано ь%
пристигне въ Варна министра вестника, а ващото Окржжищ
на търговията г. Д. Христовъ, Постоянна КОМИСИЯ се морално
който на 17 и 18.VTI ще кон- ангажира пред* ц%лото окрлжФерира съ търговци и равни но общество съ последицитг!
компетентни лица по равни въп от* едно предприятие, въ което
роси отъ търговско-икономиче- не е проникнала да види камо
ски и стопански характеръ.
става — какъ върви, какъ се
развива и какви еж шансове^
О б я в е н а е въ несъстоятел- му да иде една стжпка напредъ,
ность Добруджанска банка въ да вакрачи, напоконъ, къиъ
СОФИЯ.
прогрес*. На това предприятие
му
требват* минимум* 300 ми
Въ пребиваването си въ Варна
председателя на Б. т. съюзъ г. лиона лева капитал*, но и 500
И. Бакловъ и секретаря на сж- милиона пе могат* го ивдиги»
щйя съюзъ г. II. Димитров*, до положението, къмъ което се
на 12 т. м. устроиха общо тър стреми. Да се агитира ва него,
говско събрание, въ което из да се пропагандира да т в в
ложиха най-обстойно дейността всеобщо общественно е aarsft
на съюва въ врщита правата и жементъ съ големи отг6порй|*;
интересите на търговците предъ сти, особенно, когато агитЦи^*
държавата и особенно предъ та и пропагандата се вършС;
държавниятъ Ф1К'КЪ, който бе о т * ОФ1 циялни учреждения)притиснал* и още прод1лжава които наистина могат* да йлй|
да притиска и уголва съ все яятъ на обществото. Предпри^
какви данъци и берии търгов тието, което е предмет* насАй
ците, на които съ равии вакони менатото окржжно,*е една/5св6;
ва въвбрани на внос.ъ и ианосъ, его рода „Вжча", което Исй
се спъва свободната търговия и много дълбоки, дори бевдъшЛ»
иравилното икономическо. рав- джобове ва да реаливира целия
витие. Г-нъ Бъкловъ подчерта си. Тия джобове не бива>;д|
ходът* на борбата ва отмената бждатъ дребните селски спестк«
на закона ва забраната вноса на вания — т е еж вмийски коквлг.
стоките не отъ първа ' необхо Въ това предприятие требва да
димость, за данъчните облага играятъ дълбоките желе1 ни ка
ния, за ограничението търго си на големи « капиталисти и
вията съ чужди платежни сред- едри ивлишеци.
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MURITTIHI

Бързи ройси пощенски и търговски отъ Италии за
Егйастъ, Сирил, Гтрция, Турции, Черното'Море^,'
и зн Дунава. ,
\-;/Лвоил- Тирснско Море—Дунава съ отбивания въ
Варна и Вургасъ отъ и за по главнит-Ь. .италиянска
пристанища и Марсилия.
•
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Централа СОФИЯ.

Ш *'С!

Клонъ ВАРНА.

Търговия съ кожи и зърнени храниг ;
Телегр.: ПИИКАСФЕЛЕ.

: ^

Производство на захарни изделия:
ПОКУМЪ, БОНБОНИ, ХАПВА, КАРАМЕЛИ
Д
и вевкакш! други.

Продажба на едро и дребно.
Локума, като специалитет на работилницата пй,}
превъзходствува сирския и цариградския проч .«i
локуми, и въ България е безъ конкуренция, i Ш
Печатница Добри Тодоровъ, Варна П. 84.

