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отиде въ чужбина да конспи
рира срещу; народноотьта ой
като компаннонъ на тия дни
обптия П. Чаулевъ; третото
Търговия—Представителство—Консигнация
се е свило дъ срамътъ и по
ТелеФонъ № 132.
зора си окоЗо профосороката
катедра п т ъ р с и пзходонъ
1. Каменни въглища: индустриални, ковашки
nsib, Но факта е фактъ : тър
и тухларски.
говската камара просиа вре
2. Коксъ: леярски и металургичееки.
мето си презъ изтеклите 5
в. Вълни, ленти и п р е ж д и отъ първокласни
години въ бездойнооть и предъ
европейски кхщи.
нея се олагатъ много пробле4. Efsenmatthes A G. Magdeburgми, много въпроси за разре
Трансмисии, лагери, куплунги, конзоли, шайби и
пр. Най-доброкачественъ материал*, нрецивна обра
шение теоретично здраво и
ботка, най-еФтени цени; конкурира всички м-Ьстни
право и фактически, реално
и европейски Фабрикати. ИЗНОСНИ УСЛОВИЯ.
бързо и неотложно.
Пор&чки ва комплектни трансмисионни обстанов
ки се ввпълняватъ ВЕДНАГА направо отъ Фабри
Ние не държимъ, чеодинъ
ките въ Магдебургъ и консигнационния складъ въ
отъ първите и най належащи
Габрово и Варна.
те въпроси о тоя ва свобод
5. Mafffei Schwartzkopff Werke Berlin
ното пристанище, който не о
Електрически машини и апарати. Електромотори
лъжица за устата на лицата,
ва правъ и променливъ токъ; Динама ва осветле
конто оъотавдяватъ комисията
ние ; Генератори всички видове и голЬмини; Транс
за даване мнение по тоя въформатори ; Електрически локомотиви.
прооъ. Въ днешното време,
Доставка и пускане въ движение комплектни елек
трически обстановки ва градски, Фабрични и други
въ моментите, които прежи
централи.
вява държавата, това е само
ЦентроФугадци помпи ва ниско и високо наляга
pia desideri а за много далеч
не. Доставка машини ва комплектно градско и клицно
ни
години. .
водоснабдяване.
Парни турбини до 40,000 конски сили една тур
Всички въпроси, обаче,
бина, строи, доставя и пуска въ движение.
които ое въртятъ около теле
0. Електрически крушки всички волтажи и
графа, пощата, телефона,' при
количества — на картелни цени.
станището, митницата й же
7. Бирени бутилки за пивоварни фабрики —
лезницата ох в дългъ и ком
тъмнозелени и жълти.
петентность^ н а търговската
камара
да изпека да се ту8. Технически материал^—вуждна за.всЬко
рятъ
въредъ
—даси уредятъ
индустриално заведение на складъ въ Габрово.
службата бърза' и изправна и
На разположение специаленъ инженеръ.
да преотанатъ да тормозятъ
Искайте оферти и каталози.
10—10
търговията. Съ тия служби е
пряко овързанъ отопанокия
животъ на града. Другъ вънрооъ q въпроса за приравнението на тарифата Варна
—София съ тая на Вургазъ
Политике - общеотввнния и отговорнооти за ооциядното и —София. Само въ тоя олустоианоко икономически» на- отопаноко-икономичеокото бла чай ще може Варна да за
оивъ, който остана въ наслед гоустройство тукъ, иредъ оа- живее съ спокойствие и оъ
ство, като тежко бреме, на мит-Ь наоъ. Какво завари въ вера за по-добръ напредъкъ.
1925 година о извънредно го търговската камара, въ бор Ние не говоримъ за всички
лемъ п извънредно тежакъ: сата; въ общината, въ окр. други стопански въпроси, кои
раивилняли ое безумци и пар • постоянна комисия, въ теле то се олагатъ и има да се
тийпи групи, отождотвпе на графа, пощата и телефона, въ слагать независимо отъ въ
лична и общественна еигур- пристанището, въ митницата, просите по-горв споменати.
пооть, разбойници, метежни въ железно- пжтната станция и • За тяхъ камарата сжщотребци, изменници, тежка фиаан въ всички други институт, на- ва да промишлява. Но ввжоава криза, западнала до пре товарени съ служби свързани нит-b, сега сложени, еж тия,
делната точка търговия, ин оъ общественния и стоианоко- що изброихме и що новата
дустрия въ крайно отеонително икономическия животъ.
1925 год. завари.
оъотояиие, бошуваща немотия
Борсата — нека е зло подъ
Надали ще сгрешимъ, ако,
въ маоигЬ, окжпъ и неноно- веднага, съ общи думи отго- камъкъ. Този институтъ ое
опмъ животъ, воякакви мж- воримъ: ХРООЪ, неизправнооть бори оъ единъ овирепъ абсо
чнтелни ропроони отъ вътре и незачитане гражданските и лютизму нойто въ нищо и оъ
и отъ вънъ — ето пасива, професионалните интереси.
нищо не намира оправданието
оъ който, ако не напълно, до
Въ търговоката камара: за овоето съществувание. Не
иввеотна отенень поне, требва тамъ три влонамереннн лица, доволствата и протестите еж
да ое оправи новата 1925 го- оъ три различни наклонности всеобщи. Той требва да ое
дина, която въ радостните си и оъ три нееднакви помежду реорганизира и модефицира
иоорещания и въвклицанпя ои идейни раэбирания и на Борбата отъ дълго време е за
воичкия оветъ я нарече „че соки, я направиха безавтори борсова информация отъ стран
стита" и .весела" и пълня съ тетна, безсилна и неспособна ство. Въ железната воля и
ва никаква делова работа. ТЬ твърдата решителнооть на чло
надежди година.
4 Нашата задача оъ тия ре я дезорганизираха вътрешно, новетЬ й отои да оломятъ тоя
дов не е да анализираме дезкредитираха я и й повре дивъ абсодютизмъ и да дадътъ
веска едва отъ тия гадачи, диха на обаянието отъ вънка. уредба на инотитута, въ кой
Ввито требва да разреши дър Тези три лица, оледъ като я то е- концетриранъ живота и
жавата и да гп впише въ ак- тормозиха близо 4 години, бжджщето имъ, целно уредени.
Общината •— отъ години не
tjpa си ва 1925 год. Задачата развенчаха се оъ нея бозолавможе
да свърже на бюджети
вй е много ограничена; тя еда но — едното, оамоунизило се
те
си
двата края. Но тя има
}гдедаме какво завари 1925 и самоунищожило ое като търоще
една
друга тежка задача
ана въ пашпя градъ и въ говецъ, се самоизгони некаде
да
разрешава,
защото отъ нея
^държавни и обществен по отанщште и не омее да
завион
всичкото
културно и
§йвтвтути, които носятъ со покаже въ Варна j другото

Стефанъ Р. Мннковъ — Габрово

КаНво забарм 1925 -total.

материялно бждаще на Варна
— задачата за курорта. Нема
нари, наистина, и не може
да направи нищо, но нуждно
е да со прави онова, което
може, до дето идеята и делото
не са» компрометирани. По
добренията пи оъ Сърбия и оъ
Ром&нпя й отварянето сво
бодни п&тища могитъ да из
менять на очакванията на
ония що мпелятъ, че * Варна,
неустроена и неуредена, ще
може всякога д а привлича
посетители.

Окр.

постоянна комисия^нв

увенча отарпнията-^Ги да по
добри 8дрввотвенвостьта п да
наоърдчи прои8водитслноотьта
въ окржга. Тия две задачи
еж пряко свързани оъ благоденотвенноотьта ва селата и
окржжния градъ. Въ 1925
година в тежи ожщия дългъ
— да го реализира.
Въ тия кратки черти ое
оъдържа рекапитулацията, изкренното повторение на много
кратно лансираните отъ наоъ
вадачи на горните институти и
що длъжимъ да направимъ ва
предстоящите усилия на спо
менатите институти. Но една
jjTb рекапитулациите, едно
отъ изкренните'ни повторения
и напомняния е и това, отпра
вено къмъ гражданството: по
вече любовь къмъ отечеството,
повече грижи и отаранпя за
страната, повече обичь къмъ
вътрешния . редъ и спокойст
вие, повече зачитане на ваконите, на общественная и
личния моралъ, повече гражданока доблесть и уважаване
на правото, по охотно пона
сяне тежестите на отечеството,
защото това е, което води къмъ
възвеличаване на народите.

Вьрб.

Къси съобщения.
Идущата пролеть Въ Парижъ
що се открие Международна
ванаятчийско-ходожествена ивложба, която ще трая до края
на октомври.
—о~
Отъ Нюиорнъ еж проводени
въ Германия нови 10 милиона
влатни долара ва сметка на ваема.
—о—
Хенрихъ Фордъ, американски
милиярдеръ, е обещалъ да под
помогне новия руски царъ Кирила съ пари, ако му обещае
концесии Въ Русия.
—о—
Хврнанъ, убиеца на 27 жени,
за които се е женилъ, е ОСАденъ на смърть. Убиеца е ивкавалъ желание—предъ с&да,
щото, преди да б&де погубенъ,
да б&де снетъ ва биоскона.
—о—
Отъ 1 януари Австрия въвеж
да сребърни шилинги.

ще се свържатъ съ конвенция
относно цените.
Америка е порльчила 100,000
тона баоксит-Ь — руда отъ алюминиумъ — въ Далмация ва
преработване. Далмация, която
има огромни количества такава
руда, произвежда месечно 8,600
тона и ги експедира ва Амер»***"'

Индусвдш
се обезсьрМ
Прочетох* вг^гвГ

...OJ)i

вестникъ следното " BBV^?1J>«
съ гол1шъ интересъ:
„Аномалията въ равпоредбитё на отделението ва мит
ниците е въвмутИтелна. МноVo отъ мероприятията въ ве
копите целятъ да насърдчат
местната индустрия. Това о
деление върши противното •
спира действието на вакони1 j
оъ обратни разпоредби н уб |
ва всички ваченки на ии,з1
стрията ни. Последните ри!
поредби на това отделение
насърдчението условния 6е^
митенъ вносъ на амбалажи
отъ юта и ва допущане да се
внасятъ Фаянсови кухненски
ивделия двуцветни, сл» отъ ес
тество не само да обевсърдчатъ развитието, но и да убие
ятъ малките наченки отъ ют*
ната и Фаянсова .родна пн^Р
стрия. Г-нъ Абаджаевъ, S'J^yj
станете да провокирате JI
трудолюбивъ народъ, к'^(
работи, единственно, да Ц'
дигне страната си съ св,
трудъ и иотъ".
Това антрйфиле, ако има
иска некой да го чуе и разбере
говори твърде много, то илю
стрира твърде право отноше
нията на митнишкото отделе
ние спремо индустрията, особен
но, спремо ютената, а напослем
дъкъ й спремо Фаянсовата V
дустрия. Повволихъ си. да щщ
тирамъ нецело антрФИ^Врр*1-»
вестникътъ ви, защото тЖ* е
нужда да го поставя като j»»4
като думи, които поотноГд.
отделението ва митницитъ,^
зла смисъль, ся, станали к.у
като mots consacres, думи де
ли право на гражданство J
публичното порицание ва /
ностьта на това отделение^
отношение родната ви HIU
СТрИЯ.

Г!

Спомнамъ си, че пре»ъ т
тото въ изтеклата година us.
вашия вестникъ повдигна о
проса ва премахването наред,
та въ вакона ва митниците,;
която се разрешава на ивнеп
тели на български зърнени
други вемледелски пронвведевш
да внисатъ отъ странство юте
ни амбалажи — чували, вебла i
другъ вйдъ тъкани — като 0 |
повиратъ следуемите се мад
условно: когато ивнеоътъ бъ<
гарскигв проивведення, амб,
лирани съ тия амбалажи, деп.
вираните мита да имъ се г/1
връщатъ.
, )1
Тая наредба е много ота^1
Тя е стара толкова, колкото
старо ва търговията ни и'с&
ществуванието на митниците
отъ турско време. Нагоденай.
Въ Европа тъ8н година (1924) ше ва времето, когата-^ммщУ
общата реколта на захарното превовъ по желевницитУЖ!,!
цвекло е 848 милиона квинтала, гони; когато параходитет|У
а въ Америка 673 милиона кв. натоварваха въ насипно съ? * Ш
ние отъ по десятки, сто <Ж
—о—
Полените наФто-проиаводите- ХИЛЯДИ И МИЛИОНИ КИЛ(У *
ли ще се картедиратъ относно отъ единъ и с&щъ т
наФта, а ва бенвина н парафина когато товарача щ
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станището о т ъ Дели-Ормана,
Тозлука, Герловото и отъ пайдалечните места требваше да
има въ що да насипе и превеав' до ивносителния пункта жи
тото, царевицата, ечмика си и
т. н.; когато и експорчьора товарачъ на парахода или гимията требваше да йма съ що да
натовари експортираните с и
4--б десетици хектолитра храни ;
и др. произведения — когато,..
•т. е., за производителя ива.ексиортьора ,6еше невъзможно по
иодругъ начинъ да нревозватъ
и изнасятъ зърнените храни,
[варивата, кашкавала и другите
; проивведения, освенъ съ чували
1иии амбалирани съ платов^. На
го дена беше, освенъ това,' въ
; онова време, когато капиталите
'. беха съвсемъ ограничени, съв, еемъ недостатъчни ага търго
вията, а и амбалаям/ въ стра-.
ip'nvw съвсемъ не,моя;еше да се
отъ ..Mft-jrтърговията ставаше
зроп,ого мъчна и много непоно1 ФИцапо недостигъ отъ. пари и
уван липса на местенъ амбалажъ
неш^носителит'Ь, вследствие на
смиело държавата съ подобни
иото а^ци fojue заставена да я
меропйИЯ > тдя* И , "^ а ^р- 11асЪ рд^ ара> ^

Търговско-Промипшена Защита

жавата ще продължава да спъва
прогреса й, че недомислящи ва
това що вършатъ държавни
служители, вместо да насърдчаватъ развитието и напредъка й,
ще я шиканиратъ съ разпоред
би като тая, вечъ преди 16—20
години отживеда времето си, не
е направила и надали ще на
прави това: тя искаше да уве
личи становете си до 200 на
брой, но външното производст
во, днисано бевмитно съ споме-.
ватата по горе условность, я
обевсърдчи - и тя се откава да
увеличи становете си.
Знаяйки, че въ България ве
че има условия за повече отъ
ёдна Фабрика *) за ютенй ткани,
и други капиталисти беха при
готвили проектъ да основатъ
втора подобна Фабрика. Подъ
влиянието на същия страхъ
отъ спъване и шикаииране, от
казаха се отъ това проектирано
предприятие, до като закона се
отмени и положението се изяс
ни. Но положението не се изяс
нява: бюрократскит^ разбирания
па отделението ва митниците
е.»,, че ваконигЪ и разпоредбите
еж. добри само, когато тормозятъ индустриялния напредъкъ
жНо тоя периодъ отдавна ивте- 1 т -сградата.
зЕче, особенно периода, въ който
Но има^Д^о друго обстоятел
д'спекулата се ограничаваше само ство, което говори, че е безцел
твъ износа на българските про на и безпредметна остарялата
изведения и не се простираше наредба отъ закона, обаче отде
д<ф спекулирането и с ъ амбала- лението ва митницигЬ се пре
Bijta, което е въ ущърбъ на дър- струва, че не се досяща ва него.
вайвата, .колкото въ ущърбъ и Това е безмитното доставяне на
в индустрията .отъ тоя родъ. амбалажъ за зърнени храни и
ос Безъ огледъ на Факте, че тая, други продукти, гонеща целта
всгара и полеела само ва онова да се улесни и насърдчи износна
натекло въ бевгрешнит'Ь години та търговия. Добре, ако доставка
н^еме, наредба, стана не само та на сжщия амбалажъ става
пвнуждна^.но и вредна за дър- не отъ вънка, а отъ местното
ОДвата и ва зародилата се въ пр.оивводство, отъ родната Фаб
Вдраната ютена и ленено-коноп- рикация, която не плаща ни
дена индустрия. Въпреки тоя какви мита, не се ли постига
4>актъ нейното съществувание сж.щата цель, не се ли улесня
не само се пази като светиня, ва по добре износната търго
50 се и насърдчава прилагането й вия? Нещо повече. При извън
«въ специфично определяне на редни случаи, когато търговци
Чцата, които нматъ право да т е ивносители се видятъ вастаклюлвуватъ „ о у ъ нея — дър- ввни отъ нугидата да изнасятъ
сейта, v«HCKa губи милиони храни или други продукти съ
-Ц^а мита, а индустрията, под амбалажъ отъ местенъ произмена на една такава прикри
ходъ, отделението за митници
• външна конкуренция, губи т е е предписало и митницитъа> раввитието си, отъ просне- облагать тоя амбалажъ съ 6%
ятета си.
-.".-•
износно мито. Това е върхътъ
Зная и съ положителнооть на върховете. Това ваставя тър
«га да твърдя следните Факти, говците да търсятъ всичките
ггносно злоупотребленията съ; явни и тайни п&тища да си
«шсаните отъ вънка чували и набавятъ амбалажъ отъ вън«бла. Вниса ги X, а ивниса ги шенъ проивходъ, който не пла
& много случаи У, като при; ща ни вносно, ни износно мито
шоса си послужва въ декла- и т е иматъ възможность да
Цията съ името на X, когото реализиратъ по големи печалби.
вдчва ва ивносвачъ на амба- Така, Фиска губи съ стотици
гбаъй~проивведенвя. За тави милиони лева отъ мита вносни
(У7л 'X взима въвнаграждение и износни, които отиватъ въ
Щьй. съ печалбата, както, ако джобовете иа неколкото чужди
бЩюдалъ чувалите, или зеб- тютюнджийски компании и на
:
-'Mi, плюсъ митата, които е неколкото спекуланта експортьо[шшралъ.•- У едоволонъ, че ри, които умножаватъ богатст
#§ели размера на митата, а X вата си за сметка на държавна
ше ивдубарилъ д ъ р ж а в а т а та хавна и на родната ви ин
йрвършилъ една спекулация дустрия, поради една остаряла
щъ да плати нито стотинка наредба отъ закона и поради
**го. Другите Факти беха до- Фанатичния педантизмъ на мит
••Ьъчно добре ивяслени въ една ническото отделение да -пази
статиите ви, И държавата, като светиня тая вловредна на
лужителите <й въ отделение- редба и да свързва ржцете на
ва .• митниците, собственно, българската предприемчивосгь
J наиисането на Фиска толко-< за онепредване на България.
'големи щети. колкото годеЯвно е, тля Факти повдигатъ
1сж, равмерит^' на безмитно глъчката на всеки българинъи
«йсанит'Ь за амбалажъ чували всеки оъ сжщото възмущение
вебла за зърнените храни, за би иврекълъ думитъ-: ,;Г-нъ
мюнитгЬ и др. си въобравя- Абадяшевъ, престанете да про
\ъ, че правятъ добро на тар- вокирате тоя трудолюбивъ нашята, ченасърдчаватъ тър- родъ 1"
зията и ивноса.-; Тави увереУви! г. Абаджиевъ бърза, не
сть, ако не е присторена.е
ого глупава — тя ие ползува говите, всекога безъ свое мне
Ьса и народа, а'н-Ьколко де-•• ние, послушници два:къ по бърки;на брой .спекуланти, кои*) Б. Р. Даоставимъ настрана
5 пари не даватъ, че Бъл.да остава навадъ вследствие стотиците хиляди чували (торби)
^вкратическата гламащина на за пълнене съ върнеии храни,
ва кашкавалъ, ва пашкули и
Ышя онова отделение. >
пр., които би консомирали про
А Р и н а т а е-следната:
^ Б ъ л г а р и я за сега има ед- изводството на една Фабрик», а
^да'ввниа Фабрика заюте- да дойдемъ на эеблото, което
Llm,
която можеше д а ; съ милиони метри консомира
, 6ляга на т а я вътрешна тютюневия износъ. Тоя ивносъ,
4 ^ о т ъ амбалажни доставки именно, би насърдчилъ не още
| А прогресира. Тя всвкога е една, а други 2—3 Фабрики,
гЛ^ГоЛа' л* Уголеми капацитета които би си създали и конку
V , *?*> страхътъ, че дър- ' ренция да иаеФтинятъ произ
водството.
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че влатото щомъ се появи, да ната стойность па влатото бе
го „стериливуватъ" и спрямо дадена като мерка въ равнена»
него да се отпасятъ като да не та съ другите блага. Много ст
рани вещественно вечъ го несъществува.
матъ. Радостни би били да го
Понеже големъ делъ отъ иматъ, ако лесно и.еФтино мо
активите на американските бан гатъ да го добиятъ. Ако Аме
ки състои отъ „закопано влато", рика се реши да пустне влато
което е само единъ мъртавъ то на своите тресори (съкрови
капиталъ, то тая политика, как ща) и да купи съ него стоки
то за банките, така и ва дър въ странство, въ Европа вед
жавата твърде скъпо се направ нага ще настъпи оживление на,
лява. Колкото по-малко влато продукцията, а въ същото вре
се влага въ работа, толкова ме валутите-ще «е стабияивиамериканците съ по-силни да ратъ — върху златната основа
пласиратъ въ целъ светъ своите — на ново ниво. Това ще бъде
продукти и да купуватъ отъ ва Америка „надеждна" търгов
света произведения, които г да ска транзакция, понеже произ
служатъ ва покриване на аме водителните страни ще се пов
риканските потреби, които въ дигната въ ущърбъ на некой
самата Америка се мъчно по- американски индустрии. Ще е
криватъ. Имайки доста платеж противно на американската пси
ни средства за размена на соб-, хология, ако това-ое направи
ствениите си стоки, златото й умйшленно. За американците е.
неще никога да задоволи собст много угодно, когато бита могли
вените й потреби, държайки го • да даватъ въ &аеш> влатото
закопано; но на Америка.всич-: свободно', лесно и еФтино и та-,
кото влато не ще й служи ва ка да помогиатъ на стдбиливанищо, до когато не се прекло " циятп на-валутотЬ. v -:
;ни на световната търговия и
Тави политика би означавала
Съръ Ж, Стжмпъ, английски не го употреби въ доставки отъ
Финансиста, членъ отъ дирек странство. Обаче американския едно'малко олекчававе на Фи
тората на Английска Банка, Фабриканта и ивноситель не нансовата • тежесть, педъ която4
се намира Америка, която би я
който е познатъ въ целия светъ
позволява това. Съ политиката
като първокласенъ специалиста
•
опазила отъ едва въвможна бъе ивлояшлъ гледището си за на високите мита,' Фабриканта. дъща параливия. Какво може
днешната проблема на златото задържа всеки вносъ на стоки, д а с е случи; ако тя това не
в ъ американската Финансова освенъ злато, което води: Аме сполучи да направи? Европа
рика да се .още повече излага
политика.
• на големи -разходи-и па опае- слеоно. ще Дойде до стабилизация
Ето това преинтересно за ностьта ва спадането • стойио- на своите.валути и до оживле-;
целъ светъ изложение :
стьта на златото и да се и по ..ние на търговията:(СИ; при вси
„Поддържа се, че Съедине нататъкъ задържа веществен- чкото си сегашно :тея«со полог
ните Американски държави по ната висока стойность. 8а ща-< жение и съ; лишението си отъ
настоящемъ разполагатъ с ъ стие, Америка е богата вемя и влато. Когато ;тя постигне това,
златни реверви отъ -800 до 900
е въ състояние постоянно да ней влато неще й."требва. Тя
милиона англ. лири. Ако се вземе
ще се научи и бевъ него да
предвидъ, че това количество отъ се раввива стопански и да цъв- ; живее. Американското влато,
ти;
тя
моя«е
да
вдигне
тая
суб
влато отговаря на понататъш
чиято стойность сега ое вещест
ните стопански условия, то.6ж- венция ва износителите и Фаб венно вадържа, ще се!ивгуби ва
рикантите,
бевъ
огледъ
какво
длщия приливъ отъ 30 милио
световната пияца, ващото него-.
на годишно би билъ достатъ- ще да се случи. Когато амери : вите по раношни.плавни цели
ченъ да покрие големъ раввой канския публициста пише ва неще останатъ.тщ;• лйде..: Защо
на търговията, която съ огледъ • обнова на търговията на Аме«.; то, когато се вечъ неупотребя^
на уголемяването на .населе рика съ Европа той мисли, ивва, ще стани непотребно. , ft
нието въ Америка-и другите ключително, ва износа на , Аме
стопански отношения, може да рика за Европа; той пише ва
;., - п Р . п Р . :-•
се очаква. Но тоя, лриливъ иде „ повдигнатата покупателнах*ила
съ другъ темпъ. Въ 1921 годи на Европа" и че „Европа пакъ
на вноса на злато въ Америка ще бъде главната пияца на на
възлезе на около 130 милиона, шата стока", „едно прекоморско
Чудни-сме ние ;хората отъ:
въ 1922 год. 48 милиона, въ тържище ва нашите препроивславянските
племена — когато
1923 год, 60 милиона, а въ пър водства, необходими за нейните '
се
ядамъ,
ядемъ
се ненаситно,,
вите 9 месеца отъ 1924 год. 90 потреби", „Финансовата стаби
до
онищожаването
и валичавамилиона, което в ъ з л и з а на лизация е отъ голема полза ва
10% повече отъ целокупната нашата външна търговия".: И нето си до кракъ, ако"би било
въвможно; когато се обикнемъ,
резерва отъ злато. ,-,
;
такива подобни. Твърде редко •когато се щадим.ъ и милваме,
Това рапидно (бързо) натруп се обръща внимание: на другата до болевненность >м ;до сълви на
ване на резервата отъ злато, страна ~г- на повдигането вноса очите си се : «разчувствуваме ii
което надхвърля нормалните въ Америка. Между туй, тая въвторгаваме племенната
си
потреби, е важна поява, която политика може да се води само общность и вваимность.
възбуди въ Англия интересова- по тоя начинъ (търговията са
Цитираме думите, т у к ъ ; п о 
не, особенно съ погледъ върху мо ва ивнасене), ако се дава на долу, на единъ сърбеки лролекурса на английската валута, Европа стока на кредита, или' соръ-ре.Ференчикъ в ъ , конгреса
същевременно, й като кориозъ като се изисква вноса да се съ отъ младежи, свйканъ въ Белвъ банкерската техника. Ако провожда съ по-големъ вносъ градъ -— не внаемъ дали н н
това неестественно натрупване на влато и съ вещественного преднамеренно — отъ равните
на злато се допуетне свободно вадържане на цените. Отъ една славянски народности, населява
да работи, то цените на ЖИ8- страна държи се тая политика, щи еьрбо-харватско- славянското
иениите продукти въ Америка а отъ друга намалението на кралство превъ ноември 1924
твърде много ще се иовдйгнатъ. митничната тарифа, която е ва- година, вонгросъ който мина
Т е ще се ивдигнатъ на една \ .силила равмената на блага съ като предтеча на едно омекватакава точка, щото влатото ще странство. Тая вътрешна диле-.. не но атмосверата въ това крал
добие такава малка мощь, та ма въ Америка е на много мал ство : спрямо нашата нация:
кава слаба сила, че ще бъде цина поената. Единъ американ
гДотле, че време васути онай
немощно да притича въ Аме ски банкеръ неотдавна е каявъ
кри ie носледны ратъ нарика. Такова повишение на це валъ: „Презъ целия животъ
ните въ Америка ще доведе съмъ вервалъ, че е добро неЩо чвшо ивмежду насъ и Бугара.
английската валута до нейния да се набавя влато, но никой У братски нашъ' кругъ уджи
старъ паритетъ спрямо долара не моясе да ме убеди, че иднесъ че нова, препорочена Бугарска.
— 4'8б долара, но ще иричини то е добро нещо". Ако тия Стивари че се 1една велика
едно особенно големо . мъчение идеи се и по-нататъкъ вадър држава отъ. преко 20 милиона)
на английската валута да по жатъ въ Америка, това ще до душа и 1ужно Славянство стаче
стигне нейния влатенъ стан- веде до тамъ, че проблема на на снагу. Онда брво биче реше
но и питанье Водена и Солуна
дардъ (установена цена).
влатото . ще се разреши още
и питанье КОрушке, Истре, ГоВъ Англия много желаяха по-мъчно.
рице, Реке и Вадра", коета щ<>-:
цените въ нея да се вадържатъ
Дали световната търговия ще рече: „До тогава времето щё
безъ промена въ висотата имъ, ее бърже оживи, ако Америка васипе.-. р.нви трапъ, който се ив-«
до като това движение на це и ва напредъ стерилизира (прави копа въ време на войната по
ните въ Америка не ги доведе бевплодно) влатото или ще се между насъ и българите. Въ]
на пределната имъ височина, това постигне, ако влатото бъ- братския нашъ к р ъ г ъ ще влеве]
въ който случай паритета ав : де пуснато въ страиство, ако се нова, преродена България.-Ще cei
томатично щ е се постигне. ИЛИ отъ другия съвета купува. създаде една голема държаваci»J
Очаква се повишението на це «тока, или му се даде въ ваеми? повече отъ 20 милиона жителщ
ните въ Америка да иредиави- Оживлението неще настъпи въ и южното славянство ще се и з !
ка инфлационна конкуренция . всека страна бевъ сътресние; дигне като крепость. Тогас-Ц
съ своите неивбемени последици, щомъ като се само постигне; бързо ще се реши и въпроса вр
а подсещането на 1920—21 год. уравновесването на бюджета и Водеиъ й Солунъ, и въпроса ъЩ
прави Финансовия авторитета стабилизацията на валутата. Въ Каринтия,. Истрия, на хъпп&Щ:
особно нервозенъ. Американци миналото влатото, главно, се упо ското промория (Горица), А&т
т е могатъ да държатъ една требяваше да обравува основите
мация и Добровиишко".
Ш
„кредитна политика", която ще на такова тежнение, Неговите
Вижда се, че когато потроЩ
помогне на комиликования про- особености ва такъвъ Фондацесъ да държи цените въ рав
злото на вратата иа братяж
ментъ беха отъ първо и глав
новесие и то но такъвъ иачинъ,
дохожда и м ъ на ума, ч'е-ir"
но значнние ва света и глав
братя и прдаватъ си ръка. i p f

ватъ подобно иа ютената лндуетрия, да турятъ подмолъ и на
Фаянсовата. Не се внае защо
беха забранили виосътъ и защо
сега го разрешаватъ ва Фаянсо
вите двуцветни чуждестранни
ивделия. Но ревултата отъ това,
неминуемо, ще е тоя: че вед
нага съ почването да се внисатъ
чужди двуцветни Фаянсови из
делия, Радомирската българска
Фаянсова Фабрика, която едва
•преди 6—7 месеца почна да ра
боти, ще се почувствува затруд
нена въ производството си, а
наводни ли се страната съ та
кива чужди изделия, тя не само
ще остане въ гол%мъ назадъкъ,
но ще свърши и съ катостроФа.
Такива дърясавни служители
не СЛ5, само ва презиране; т е
СА заслужено за о'бясване, като
най-страшни престъпници.
Гражданин!..

JtpoSACjYia па жт\№.
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добри желания и лвкренио брат
ско чувство, никакъ пе е чудно
да се васиие язътъ, да се не
равни пропастьта и южното сла
вянство ва съставляващите го
народности да стане крепость,
Въ тоя смисъль се заговори
отъ края на декември 1924 го
дини. -Въ тоя духъ почнаха да
се раввиватъ събитията отъ на- ;
чалото на 1925 година. Щ е ли
времето ва яо-нататъкъ' да из
лекува всички, рани нанесени
превъ войните и въ продълже
нието на времето, когато дого
ворите ампутираха слабите аа
да угол-Ьмяватъ силнигЬи при
страстно
Фаворизираните ? —
ще чакаме и ще видиме. Но
ние констатираме отъ думите
на сърбекия проФесоръ едйнъ
Фактъ: че колкото уголемена и
да е Сърбия, бевъ братското
друя^ение на България тя ще е
слаба — че тя първа почувствува нуждата отъ южнославян
ското единство и първа загово
ри ва него въ ноември, аредъ
младежкия конгресъ, първа из
врати пратенника си Маринковиче. въ СОФИЯ, да преговоря и
първа подава ржка ва желанното единство.. Да си големъ, не
винаги значи да си силенъ, А
има ли съмнение, че въ днеш
ното та небивало величие сърбската кральевина е тъкмо найбевсилната държава ? Има ли
съмнение, че дори единъ Радичъ може да я катурне и да
я равнебити въ пухъ и прахъ ?
. Ние сме българи, нашата
дружба, нашата честна дума би
ва неизменна. Но, братя сърби,
дайте ни право да сме много
мнителни и много предпавляваЛ .

лева днесъ 21'20 на сто• — про
екта 17-70 на >сто и т. н. Найголемите п р о ц е н т и стигатъ
днесъ до 60 на сто.

ОблагателнитЪ проценти
По категории аанаятипта ще
се облагать:
. Служебни занятия съ<3 на
сто .ва доходи до 60,000 лв. и
намаление съ 12,000 л.; съ 4 на
сто аа .доходи «адъ 60,000 л.
Занаяти и,свободни ванйятия
съ 3 и половина на сто ва дохОди до 60,000 лв. при сжщото намаление и 4 на сто ва до
ходи надъ 60,000 лева.
Индустриялни ванаятия съ 4
на сто до 60,000 лв. при сжщото намаление и 4 и пол. на сто
надъ 60,000 лева.
Търговски ванаятия — 4 и
пол. на сто доходи до 60,000 л.
при сжщОто намаление и 5 на
сто — надъ 60,000 л.
Доходи отъ капитали и пок
рити недвижими имоти по 7%.

Патент! на пншщюрщт
Законодателно предложение за
разсрочка.

Народния представитель г. Г.
Т. Пеевъ е внесълъ въ кама
рата законодателно предложение
ва изменение чл. 95, буква а
отъ вакона за акцизите и патен
товия сборъ върху питиетата.
Съ това предложение вносительтъ иска щото сроковете за
ивплащане патентите на питиепродавците да бждатъ разсроче
ни така: 50 на сто отъ равликата ва първото полугодие на
1926 год. да се ваплати до 16
януари с. г„ а останалите 50
на сто до 16 мартъ. По сега
сжществующия законъ изпла
щането на патентите требва
да стане до 31 декесврвй т. г.
(1924 б. р.). Въ връзка съ искана
та отсрочка, една делигация отъ
съюва на питиепродавците въ
България се явила иредъ мини
ВЪРХУ
"* Законопроектите ва данъка стра Л1& Финансите г. II. Тодо
аърху ванятието и юбщия дохо- ровъ да ходатайствува въ полза
денъ данъкъ СА вече оконча на предложението.
телно готови и въ скоро време
нистра на «инансит-Ь ще ги
внесе въ Камарата.
Двата ваконопроекта, както
на времето съобщихме, урежВъ общото годишно събрание
датъ начина на облагането и на Акционерното Д-во „Бжджщсе взаимно донълнятъ.
ность" въ Щуменъ ва разглеж
Споредъ ваконопроектигв до дане баланса превъ 1924 година,
ходите отъ всички ванятия и управителния съветъ, между
имоти, ва които не се плаща другото, ще сезира г, г. акцио
поаемленъ данъкъ и бегликъ, нерите съ едно предложение
се облагатъ съ пропорционаленъ ва реорганизиране на дружест
данъкъ съ дискриминация на до вото въ банка съ сжщото име и
водите, споредъ произхода имъ: ва увеличение на капитала.
иЬходит&.до 6.0,000 лева. се обД р у ж е с т в о „Бжджщность"
дагатъ по патентната система преживя повече отъ четвъртъ
егресивно, като се намалява векъ при условия много про' 12,000 лева, по шреценка л а -менливи ва стопанския животъ
лапите комисия; доходите отъ на гр. Шуменъ и въ иай-кри
•удъ ,се обласатъ най-леко: тия тическите времапа здраво и
''•ъ трудъ и капиталъ — по-теж- вне,ршчно отстоя долята си на
« л тия само отъ капиталъ цредитенъ Факторъ л ъ тия мжчнай тежко; данъка отъ слу ни времена на гр. Шуменъ.
з н и ванятия и ва доходи отъ
Забелижителио е, чи директо
'гове и ценни книжа, аа
7<5отво и ва ивбЬгваив на ук- ра му, г. Нетръ Халтжковъ,
ланията, ще .се удържа при отъ основаването на дружест
Чащане заплатите, лихвите вото, бевсменно го управлява и
съ него наедно преживя всич
чвидентитЬ.
ките му начинания и ycirhxn.
Доживя съ това наедно й мо
лопълнитеяниятъ данъкъ
мента, когато, като величаво
върху общия доходъ.
дело съ негови усилия, ще се
издигне една банка, която си е
' ^Процентите на допълнител иввоювпла и безъ това доброто
ния данъкъ върху общия до
име и местото на нръвъ ФШШНходъ Щв бждътъ следните:
оовъ институтъ въ Щуменъ съ
До 20,000 лева днесъ 4 на големи връзки въ нашия ФИсто, въ npoeiera 2"40 на сто; нансовъ съветъ.
ЩР*} лава до 60;C0Q лв.
' 6 4 0 >на сто — проекта
сто; jlvrb 50 до 60 хил.
Днесъ J|7'35 на сто — цроек-

И

Новнятъ данънъ

*°Шь

ст

°;

дохода.

отъ 60

л° 80

Щ%ШлХ*>- Днесъ 9 на сто —
^ ?ц 8-60 на сто; отъ 80 до
хвлЯДЯ лева даесъ 10-40
• ;Я-0--— Проекта 9*20 на сто;
4 100 А° 1^0 хиляди лв.
'-}•
j3'60 на сто — проекта
Мб И» ото; отъ 150 до 2.00
ден» днесъ 1620 на
'домЗД13-60 на ето; отъ
^хиляди лева днесъ
- проекта 16-70
| | 0 до 800 .хиляди

1 лрофвснаиалнто образовавие.
ПроФесоръ Б. Баевъ е написалъ статия по професионално
то образование, която се посре
ща с ъ възторгъ о т ъ всич
ки учени занимаващи се съ
уредбата на проФесионално-учебнйя вънросъ. Ние правимъ само
долната извадка.
„Образованието на едииъ народъ не е луксъ, то н%ма ва
целъ да съвдава свърхчовеци:
такива се ракдатъ, но т е еж.

редкость. Образование на масигтъ
има за цель да имъ спести
издиганото харчене па сили, кои
то самъ -човшъ би употр&билъ
за ежщата ц%ль — да се пригот
ви за борба въ живота (к. н.)
Най-голяма е борбата ва прехра
ната, а последнята се добива
отъ прилагането на собствения
трудъ ва изработване на повече
стопански блага. Затова умствениятъ трудъ, колкото и да е нуженъ и полевенъ шобщо ва народ
ното благоденствие, самъ по себе
си и непосредпо стопански бла
га не може да създаде, такива
създава Физическия трудъ. А
тоя последниятъ е толкова пополезенъ ва чов4ка, колкото по
вече неговото прилагане е поцелесходно, по-планомерно, посистематично и по доходоспособно ва народното стопанство.
Ето тия принципи се явяватъ
като предпоставка на профе
сионалното образование".

Лаваръ Диноловъ, М и х а я л ъ
К ъ н ч е в ъ , АлФердъ Пизанти,
Константииъ Т о д о р о в ъ , Михаилъ Димитровъ, Атанасъ viaловъ. Запасни : Тодоръ Теохаревъ, Никол» Ваоилевъ, Петъръ
Вълевъ.

Триеотъ даже има спадане, за
щото въ това тържище еж. поч
нали да отаватъ предложения я
на сърбека и отъ други страня
вахаръ.

Индустриялци:
ПанайотъКонстантиновъ, Ангелъ Панловъ, Михаилъ Йордановъ, Борнсъ Петровъ, Албертъ
Ископичъ, Венцеславъ Трънка,
Д-ръ Н. Червенъ-Ивановъ, Рачо
Цанковъ, Александръ Михаиловъ. Запасни: Христо Каракановски, Бояаъ Баевъ, Илия
Денчевъ.

У н а с ъ се държи високо. Но
и търсенено почти е иищояшо.
Въ странство нема никакви
промени и католишките нраздници повлияха ва застояването
на търговията съ тоя артнкулъ.

Занаятчии:

Кафето.

Ориза.
У насъ нема промена въ по
ложението на пазара за тоя ар
тнкулъ. Въ Италия цените се
подобриха. \

йв. А. Сърдчелиевъ, Георги
А. Величковъ, Петъръ В. ПаДървенб\маспо.
муковъ, Иванъ Г. Цоневъ, Геор
Нашия паваръ пр^ЪЛйЯша-^Й"
ги Чорапиновъ, Маринъ Бърдаровъ, Василъ Ганевъ, Рачо е лишенъ отъ тоя артикулъ.
Бончевъ, П е т ъ р ъ Ангеловъ.
Въ странство ценит-Ь почна
Запасни: Георги Д. Чернаевъ, ха да ослабватъ.
Блаже Тодоровъ, Ставри Трайковъ.
Яйцата
Освенъ мноаината преивбрани
Нашия
пазаръ
се държи твъротъ стария съставъ като г. г.
,
до.
Станаха
продажби
по 3'60
Лаваръ Диноловъ, П. Костандо
4
лева
ва
бройка.
тиновъ, Р. Цанковъ и др., пре
Въ странство ситуацията въ
избрани еж и досегашния пред
тържищата
ва яйца не моя*а
седатель и подпредседателите г.
Презъ времето на големия г. Атанасъ Буровъ, Г. Муша- да се васили. Търсене нема мо
мостренъ панаиръ въ Чехосла- новъ и Ив. Ц. Недковъ. Щеше же да се каже никакво. Пора
вия, който ще се . открие въ да е скжпа и непрежалима загуба ди коледните правдници нема
есеньта на 1925 година, ще съ ва Русенската търговско-йнду- още известия отъ пияците, но
стои и големия конгресъ на стриялна камара, ако такива може да се рече, че цените въ
търговските организации отъ дългогодишни, бевкористни и странство не могътъ да се Дърцель светъ.
дейни представители натъргов- на едно ниво. Работи се твър
Чехословашките търговци еж, ските болки и на стопанско- де молко или почти нищо. Въ
вечъ обравували единъ Центра- общественната мисъль беха пре Швейцария номиналната цена
ленъ съветъ. Въ сжщото време небрегнати и оставени вънъ е 250—260 шв. Франка ва прес
ще се свика и международенъ отъ ржководството на търгов- на стока, 220 за стока отъ хладил
конгресъ отъ свободната тър ско-промишленните работи л а ниците и 200 за варосаната.
говия, ва която се брри англий русенци.
Памука
ския Cobden Club въ London.
Хвала и честь на русенциД
На конгреса ще се рависква :
Сделкит Ь съ памука се добре
1) изравнение н а борсовите
развиватъ. Въ странство цени
уванси (падежи); 2) иапълнит е на суровата стока се стаби
телностьта на борсовите еждилизираха. Малките вариации въ
лища; 3) реФормата на кален
Стойнооть за 100 кгр.
нотирането, к ой т о . с е ьсёки
дара и премахването на правдденъ появяватъ. еж, незначи
ЧИКАГО
ниците; 4) нелоялната конку
телни. У насъ продължаватъ
ренция; 6) ва влиянието на.от Пшеница дол. 170 = лв. 840-00 да се практукуватъ старите
делните наредби въ междуна Кукурузъ „ 1 2 4 = „ 630-00 цени, но все пакъ се дъря«й
родната търговия съ растител
сшетка и ва движението на кур
АНВЕРСЪ
ните продукти; 6)оеднаквяване
са на лева.
чековата циркулация; 7) уеднак Пшеаиц» хол. фиор. 14*80= л. 889'60
„ 11-50=,, 66100
вяване на менителничното пра Кукурузъ и
во; 8) за еднообразностьта на
• БРАТИСЛАВА
търговските писма,
Пшеница
ч. кр. 225 = л в . 958-40
Некой слагать и въпросите :
Варна, 3 януари 1926 год.
1) за организацията на чекова Кукурузъ „ и 134 = „ 667-00
Общъ специаленъ прегледъ.
та циркулация и ва асигнацииВИЕНА.
т е ; 2) случайни въпроси.
Отделно ва борсата — по от
Пшеница ав. кр. 5,200=лв. 1087'40
ношение аа администрирането й
Кукурузъ „ „ 2 , 8 6 0 = и 588-00
Росия.
.,— могатъ да се кажатъ А
СЪРБИЯ
недобри работи. Най многг
Тайната алкохолна продукция
въ Унрайна. Московската преса Пшеница дин. 430 = лв. 903-00 може да се говори ва вла?
„ 310 = „ 651-00 та въ нея сатрапия, ивхоа
напоеледъкъ се твврде много Ржя«ь
„ 3 2 0 = „ 672-00 отъ известни ржководни
ванимава съ откритията, че Ечмикъ
«тайната продукция на алкохо Кукурузъ „ 2 0 0 = „ 420-00 ности, които забравятъ, ч
силното властвуване'ие е Е
ла .въ Украйна отъ день въ
Забележка. Въ Америка пре- не е и дълготрайно — че
день расте. Така, държавната
милиция въ седемте първи ме смятатъ, че на Европа й треб- и Видовдеиь, въ който се
4
сеца отъ <1924 година влезе въ ватъ неделно около 15 милиона дирватъ сметки аа делата—
бушела
(1
бушелъ
е
равенъ
на
ри или лоши. Требва, отъ
дирите .на продукцията на .50 хи
ляди случая. Тази цифра е двой 35'24 лири) пшеница за презъ га страна, да отбележимъ,
но но-голема нежели 1923 го целяя севонъ аа да се задово- сатрапията, проявавана отъ
дина. На п ъ р в о место стои лятъ нуя«дите й. И по минала вестни управляющи крлгощ,
киевската губерния, дето еж. та седмица тя е закупила въ търпи и даже подхранва и, в *
открити 11,000 скрити кавана. Оьедии. Щати повече отъ 5 много случаи, явно се анкоряНай-малко ракиени варилнй- . милиона бушела пшеница и ilVa жира отъ страхътъ, отъ безвоци еж, ивяамерени въ валинска- до 2 милиона, ржжь, Житарите лието и нея«еланието на известа г о б е р н и я, но и въ тая търговци очакватъ големи на тенъ крж.гъ търговци да си съв6epiiHH ги има надъ 2,000. носи отъ вадокените. Както е даватъ неприятности и тия пос
янансово-икономическото бю вечъ известно, тия дни и ва ледните отстжпватъ или се отро на Финансовия комисариятъ шите местни мелничари съ съ кавватъ отъ правата си да уп
пресметна, че въ Украйна, на действието н а комисарството ражнявате, контролъ и влияние
ва редовната, правната и пол ве
200 жители се пада по едипъ внесъха 120 вагона.
ната вътрешна борсова уредба.
таенъ казанъ. Въ сжщность оба
че има още много гювечи, ваВъ «много случаи тия сжщите,
П1,ото властите еж влевди въ
при разискване на сложени на
дирите едва на половината съм
дневенъ редъ въпроси еж, из
Варна, 3 януари 1925 г.
нителни случаи. Спирта, тайно
казвали прави и много смели и
проиавежданъ въ Русня, се ва
Пияцата ни нема промена обективни мнения; но ако рж,ри отъ вахаръ, бонбони, масло, отъ това, що съобщихме въ ководното тело е бивало против
брашно, картофли, ряна, нръщи- миналия брой. Предпра8днични- но и е подлагало на гласуване
ни, че дори и отъ лукъиите сделки еж задоволителни. онова което то ще, frb СА се
Въ цените на разните арти Ьткаввали отъ мненията си и
еж манкирвали отъ нуясдата и
кули ежщо нема изменение.
По главните артикули отъ дългътъ си да ги наложатъ.
колоиияла се движиха у насъ Това говори некрасиво в» ха
на Русенската търговската ка и въ странство по следните рактерите на известия лица,
които лицемерствувлтъ или раб
мара въ Русенската избирател цени :
ски и иослушничеоки се отнана секция еж:
Захарта.
сятъ къмъ вътрешната сатрап
Търговци:
У насъ се намали до 26 лева ия на борсата.
O r i търговията си пъ борсаАтанасъ Ц. Буровъ, Георги кгр. Въ странство стои на тен
Мушановъ, Иванъ Ц. Недковъ, денция къмъ с п а д а н е . Въ ^гй »*рговците иматъ всичките

ОТЪ ЧУЖБИНА.

Световенъ яопгресъ на
търговските организации.

Варненска стокова борса

S

Дияцата.

Избраник за членове
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а

основания да не еж, доволни.
Вследствие на слабата рекол
ти еа некой отъ земеделческите
борсови артикули, всичката дейность на търговците и почти
целата кампания до сега се е
ограничила въ вакупката и из
носа само на боба» и царевица
та — жито, ржжъ, ечмикъ и
други варивни артикули липс
ваха и лишшатъ. Т»&8И ограни
чена дейность на търговците,
това намаление на ^операциите
имъ, само отъ себе си се рае
бира, даде, и ще даде още, не
добри резултати ва техния активъ. Нерадостни и недоволни
еж, търговците не само отъ
търговията си презъ. изтеклия
периодъ отъ кампанията си, но
и отъ многото и. различните
мероприятия на/министерството
на ФИнансинрЬ, некой продиктуванй^ТлбЖе би отъ нуждата,
а некой искани отъ Главното
комисарство и отъ министерст
вото на желевницит'Ь, които
мероприятия, беаъ да принесътъ
желанните ревултатИ аа целите,
за които се предприемаха, твър
де много, обаче, повредиха на
търговията, защото я спираха
и тормозеха; защото не беха
добре обмислени и въ последст
вие се отменяваха, като щетни
ва държавата й търговията.
Наедно съ другите, имаме
основание и ние да не сме до
волни отъ произволната, н а
нищо не основаната възбрана,
насочена противъ насъ въ изполвуването направо отъ бор
сата инФормациоиитъ1 източни
ци за нашата служба. Единъ
отъ сатрапите, очавидно съ до
потопна инстикти и понятия за
длъжността си субекъ, "паповедалъ тая възбрана, сметайки
борсата еа собственна кантора
или бащинъ си имотъ. Това
ивдава само грубата негова консерваторска природа и просташДЦ}та_лу. култура и нищо пове
че^— не нещо благородно.
*
* *
Въ течението на изтеклата сед
мица въ борсата станаха вделки:
На 27 декември 1924 г. единъ
вагонъ бобъ, по 700 лева 100
кгр.; 6 вагона кукурувъ, по
475—497-50 лева 100 кгр. За
кукурува по-слабо.
На 29 декември 1924 г. 1 ва
гонъ бобъ, по 800 лева 100
кгр.; 35V2 вагона кукуруаъ, по
475—525 лева 100 кгр.; 1 ва
гонъ вимница (продаденъ на
J2Z; декември вънъ отъ борсата),
IDO 1010 лева 100 кгр. 8а куJBypyea малко по твърдо.
" На 30 декември 1924 г. 2
'ваг. вимница, по 990 лева 100
'кгр.; 2 вагона и 6V2 тона бобъ,
по'780 лева 100 кгр.; 41 ваго
на кукурувъ, но 470—525 лева
100 кгр. Въ сущность всички
продадени вагони кукуруаъ и
други артукули съ ивключение,
на 2 вагона вимнища, еж, здел
ки отъ 29 декември вечерта
вънъ отъ борсата. На 30 декем
ври еж, продадени въ борсата
кукурувъ 30 вагона, по 485 до
510 лева Тоя день продадените
2 ваг. вимница се продадъха съ
.спадане по 20 л. на 100 крг.
к о е т о се т ъ л к у в а ,
въ
евървека съ доставенето аме
риканско жито, че е внакъ и
тенденция къмъ спадане цени
т е на местните жита.
На 31 декември 1924 г. 1 вавимница, по 980 лева 100 кгр.;
1 вагонъ бобъ, по 760 лева 100
кгр.; 15 вагона кукурувъ . 506
до 530 лева 100 кгр.

Отъ 1925 година.
На 2 януарри 1925 г. 6 ваго
на кукурувъ, по 492*50 до 517.60
лева 100 кгр. За кукурува послабо. Д р у г и 42 вагона, ОФерирани ва продан ь, не се продадъха. На
31 декември, 1 и 2 януари пристигнаха въ Варна: 14 вагона
зимница, 95 вагона кукурувъ,
4 вагона бобъ и 1 ваг. тикве
но семе, но въ борсата се про
дадъха само споменатите 6 ва
гона кукурувъ. Прави впечат
ление, че еа пръвъ п*ть отъ
8»бга»Шта на износа и даже отъ

началото на кампанията ва 1-2
Министерството на Финансиидни пристйгатъ отъ вътреш- т е съобшава че еж доставени
носта толкова много (14 на брой) вече отъ норжчените въ Виена
вагони вимница, предназначени 1000 и 5000 л. герб. марки.
ва борсата. Обясненията гово- Последните влизатъ въ сила
рятъ, че проивводителите се отъ 1 януари 1925 год, и нужвиждатъ на тесно отъ равре- дающите се могатъ да си ги
шения вносъ на жито отъ ст набавватъ отъ клонове и агенранство и почнали еж. повече турите на Б. Н. Банка.
охотно да ивнасятъ и предла
При министерствоЧ) на търго
гать житото си по станциите,
вията
е назначена комисия въ
съ желание да ивполвуватъ ви- •
стставъ: главния секретарь на
соката конюктура.
министерството г. Ооколовъ, на
чалника на търговското отде
ление г. В. Т. Радевъ, начал- 1
ника на бюджето-контролното
отделение г. Гровевъ, директо
па Народния музей г. Ан.
Пловдивската гьрговско-индуст- ра
Протичъ,
директора на Етнограриална камара е изказала предъ
министерството на Финансите Фически мувей г. Костовъ, димнение, че одобрява проекта ва ректоръ на художествената ака
разрешаване бевмитенъ ивносъ демия г. Спиридоновъ и архина вахарьта, проивведена отъ т а к т а при етнографическия
българските захарни Фабрики. музей г. Ал. Рашевъ, на която
Опоредъ камарата, първия опитъ е възложено да приготви всич
ва ивносъ на българска вахарь ко необходимо еа - участието на
требва да се насърдчи, за да се България въ международната
избегнатъ ва въ бждаще безспо- ивложба на декоративните из
койствата както отъ страна на куства и модерна индустрия.
цвеклопроивводителите, така и Ивложбата ще се открие на 1
отъ страна на захарните Фаб априлъ въ Паргокъ. Министерскиятъ съветъ е оставилъ на
рики.
равпореждание н а комисията
В. „Економйчвски Првглвдъ" 700,000 лв. България ще ввеме
съобщава, че, съгласно реше участие съ единъ павилионъ,
нието на Международната Ду въ който ще се обзаведе една
навска комисия, ва въ бжджще стая въ чисто български стилъ.
навигацията по Дунава въ цеПроверени и утвърдени еж, съ
лото му протежение се подлага
на еднакъвъ режимъ. Иврабо- определения №•№ 3735, 3736 и
тени еж, и директивите досеж- 3737 на Варн. Окр. еждъ отъ
но транзита на стоки и пжт- 29 декември ивборитЬ еа Вар
ненска, Шуменска и Гор.-Ореници по Дунава.
ховска секции за търгов. камара(
Сдщия вестникь съобщава, че Оставени еж. безпоследствие
шеФа на българската дунавска всички контестации. Сжда е
делегация, г. инжинеръ Лава- привналъ, сжщевременно, че
варовъ е иэбранъ еа председа родствените отношения и връвтель на Международната Ду ки помежду избраните члнове
навска комисия и отъ 1 януари еж бевъ всеко вначение за
т. г. заема местото си.
длъжностите имъ въ търговс
ките камари и не уважилъ конПроизводството на спиртъ за тестациите отъ тоя характеръ.
1924 година до 1 октомври отъ
6-техъ спиртни Фабрики въэлиПочина г-жа Мирка Ж. Гено
за на 776,339 литри еа местна ва, съпруга н]а най-старшия
консомация и 668,879 литри за членъ отъ Фирмата „Братя {Ге
ивносъ.
нови" А. Д. На опечаления съдоказваме искрените си
Производството на бира еа 1924 пругъ
съболезнования.
год. до 1 октомври отъ 15 Фаб
рики възлива на 18,874,872 лит
Избора на членовете за тър
ри. Сметнато на лице се на- говските камара отъ търнов
датъ около 4 литра годишно.

ската сесия не е равгледанъ
още отъ окржжния еждъ,
Противъ сливенските текстил
ни Фабриканти превъ денесъ се
равпространи „Отворено писмо"
памФлетъ, пропито отъ влоба и
ярость отъ една скрита клика
влоявичници, която говори отъ
името на некакви си работници
„роби". Явно бе, че писмото
гонеше двойна цель: да потвър
ди еа излишенъ пжть, че подъ
пепельта тлеятъ още живи въг
лени и да се направи единъ новъ

типиченъ на скритите бандити
опитъ ва уяввяване иа »a6pj£_
кантите. Третата цель може би
беше да свика на сборъ и на
равдвижване на одрямалигЬ се
„сили"... Както и следваше, сли
венските Фабриканти не закъс
няха да ивлезатъ съ обширно
йвложение — отговоръ и да па*
риратъ и тоя новъ опитъ ва
борба на тъмни герои срещу
техъ. В ъ идния брой ще дадемъ
изводи отъ тоя достоенъ отго
воръ.

ХРОНИКА.

Отъ I декември м. г. митни
ците на турската република ще
ивискватъ ва вносните стоки
свидетелства за произхода имъ
ивдавани отъ турските консу
ли. Кждето нема консули (тур
ски) свидетелствата, заверени
отъ надлежните власти, ще се
иэдаватъ отъ търговските ка
мари. Вносители, непритежаващи подобни свидетелства ще
депозиратъ отъ 16 до 100 лири,
до като представи тия свиде
телства.
| ^ПЛОВДИВЪ в. „Ст. Вести", бе
лежи, че по известия отъ митнишките власти въ Цариградъ,
които той притежава, Турция
въ скоро време ще вдигне въз
браната на вноса въ пределите
й на брапшто и на анасона.
За насъ обаче тая мярка на
турските митнически власти,
по отношение главния ивносенъ
пунктъ — брашното — става без
предметна, нонеже иэноса отъ
наша страна ще си остане вабраненъ.
Сдщия вестнииъ явява, че ж.
п. линия Пловдивъ—Панагюри
ще се работи и повемелната
работа е свършена до с. Ерлии
—45 клм. отъ Пловдивъ. Почнатъ е строежа на мостовете
между Пловдивъ и Големо-Конаре.
Въ учредената въ Пирея сто
кова борса ще става редовенъ
котажъ на върнени храни: жи
то, царевица, ечемикъ и др.; ва
рива: бобъ леща, грахъ, черъ
бобъ (бакла) и др.; брашна, каФе,
вахарь, оривъ, стафиди, маслини,
риба, масло и др. Тая борса има
особенно големо вначение ва
нашия износенъ пазаръ на зър
нени храни и варива.

ЪЛВЕВО 1ЕКШН0 Ш ЩЕШ. Д-ВО

РИ „АЛЕЕСНР"
Г^Ожэово.

Производство на чисти вълнени камгарни и щрайхгарни платове.
Специални десени за ученически форми.

ПАРАХОДНИ АГЕНТИ ~ ВАРНА.
ТелеФонъ Л 68.

ТелеграФИч. адресъ: ЗОЛАСЪ, Варна.

Представители т ВаровднитИ д-вп:
Фърнесъ Види & К-о, Лилатедъ (Джонотонъ
лайеъ), Ливерпулъ.
Дойче Левант-линия & Ориентъ Диенстъ, Хамбургь.
" (Изключително за вноса еа стоки за Варна).
Ллойдъ Роялъ Белжъ, Анверсъ.
Кунардъ Стимъ Шипъ К-о* Л имитедъ,
Ливерпулъ.
Моссъ Стимъ Шипъ К-о Лимитедъ,
Ливерпулъ и др.
••<••• 4—4

Отъ 27 ноември т.- г. новооткрития ни клонъ въ Пловдивъ почна да из
вършва всички банкови операции: да финансира при износни условия
търговски и промишленни предприятия; да открива' текущи
смътки; да извършва преводи; да сконтира търговски портфейлът
да отпуща аванси срещу ценни книжа, полици и стоки; да купува и про
дава ценни-книжа; да дава гаранции; да инкасира полици, д о 
кументи и купони; да приема парични влогове: срочни, безсрочни и
на текуща сметка; да издава спестовни книжки; да издава кредит
ни писма срещу странство и ва България; да приема на хранение цен
ни книжа; да приема влогове и да извършва вевкакъвъ видъ други
банкови операции.
КРЕДИТНА БАНКА
Пловдивски клонъ.

АКЦИОНЕРНА В А Ш „НАПЩЩ"
Телеграфически адресъ: „НапрЪдъкбаннъ"

\

Капиталъ и резерви 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 лева напълно внесенъ

Централа: ПЛФВЕНЪ
Клонове: СОФИЯ, BftPHfi, ЧЕРВЕНЪ-БРЪГЪ.
Извършва ЕСИЧКИ банкови операции.

Сщшепъ оюЗш рюаршбо пра Варифщ ((дои!

