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Ситето 30 — 31.
ТелеФОНъ № 294.

на Комианията „ F r a i s s i n e t " отъ Марсилия; на Ком
панията на „ M e s s a g e r i e s M a r i t i m e s " отъ Парвжъ; на Компанията „Сур. F a b r e " отъ Марсилия.
Р е д о в е н ъ р е й с ъ . вс-вки 17 дена между Марси
лия^- Генуа- Цариградъ — ВУРГАСЪ — ВАРНА —
Констанца—Галацъ-Браила и о б р а т н о съ сл*днит* пжтническя параходи на Компанията „ffaiSSIItet".'
„Жакъ Фресине" 5,000,000 тона.
„Пуи Фресине"
5,000,000 тона. . :
„Анри Ф р е с и н е " 3 , 0 0 0 , 0 0 0 т о н а .
Прйематъсе. стоки и п&тници за" всички горепоме
нати; пристани ща. Първокласни п&тнически кабини
••->»•
; ? • съ всички модерни удобства. ,
!
Отъ 1 май 1924 г. редовенъ рейсъ вевки 1% дена съ
; обслужването на линията отъ още единъ
1—3
п&твически параходъ.

,,Феликсъ Фресине" 5,000,000 тона.

ХЖ
Защо се араватъ вакони,
ако • net oe Й8пълннватъ 1 —
питаме; ние.
^" Защо еж* вакони, ако од^
безоелни и пеи8нълними спрЬмо всички, безъ раолика, под
лежащи да имъ ое подчиня
вате, и-да вършатъ само оно
ва, що Ц'иов'Ьляватъ?
.,'.';
:;Мигеръ-законите ох зако
ни • само;, eas гс-лабитЬ, само ва
немощните,' само ва тия, на
които "глаеътъ не ое чува и
волята ^тои' ..по-долу отъ во
лята на,екзекутора? ,
Мигеръ ваконигЬ не еж за
кони п аа силните, и ва все
могъщите, и ва тия, на които
глаоътъ ое чува пр'Ьзъ сецемъ села въ 8-то?
Законътъ, който нрйол-вдва
шчно отговорите управници,
въ акционерните дружества,
че не еж на време приготвили
и публикували лружествевнигв
годишни или шестмесечни ба
ланси, , е ваконъ недвуомиоаенъ, е законъ имаеративенъ,
който не търпи никакви тъл
кувания; който, сжщеврЪманно, цели тъкмо на силните,
на воемогдщигЬ, на тия, чий •
то.гласъ се чува пр^въ оедемъ села въ осмото да вну
ши ресиектъ; цгЬли гЬхъ да
принуди къмъ закопопочитане, гЬмъ да се наложи.
"Но, какво виждаме?
Уви 1 виждаме, че, именно,
силните, велемощиигЬ и т. и.
о», които най лесно намиратъ
прелези за да се изплъзватъ
отъ законните санкции, да
еташчватъ ааиона а дя издцг-

•

• • •

го заплати, или пъкъ да се беше „видовдень" — , нодлеосвободи тя отъ глоба, която жаше да се разгледа въпроса
й е наложена ;Ва нарушение за опрощаването на глобата.
или проотжпъ]съ вследствие Черна лесица мина пать. По
на невежество,; волЬдотв ie на причина на изборите депута
неумение какъ} да ое защити тите се разотидоха въ про
и вследствие отежтотвието на винцията п заседание въ ка
зълъ умисълъ при извършва марата нема. Дневния редъ
нето на нарушението или про- 8а глобата се отложи и г. ди
отжпъка.
.• \4'
ректора на дружеството, който
, Но да се тури эадъ гръбъ се навърташе около събрани
закона и чрезъ влияние да се ето да дава „осветления" по
иска неговото'; заобикаляне и тоя. въпрооъ, се завърна въ
обезсилване; да ое иока упро- Варна.
щаване глобата отъ едно бо
Не сееъмневаме, че, щомъ
гато дружество; още повече, въпроса е поотавенъ на днеда се иска това уцрощаване венъ редъ и щомъ има кой да
отъ личности,-);които и .сами подтиква, той, въпроса, да вър
участвуватъ като законодатели ви въ единъ „нравнленъ" шьть,
въ Народното-събрание, като за него ще наот&пи деньтъ и
заотжпнпци за народното сто часътъ въ камарата да се раз
панство и като радетели ва гледа и реши. Огъ това ре
народната пара'; да се иска шение алчните богаташи око
то отъ едно такова капита ло дружеството очакватъ омилистическо предприятие, което лостивение, а обществото —
разполага съ милиони движи запазването духътъ и буквата
ми капитали Р ; съ ежщо тана вакона; богаташите ще ис
къвъ инвентарь отъ парахо •'
кать да едатъ петровски пи
ди и пр. HJSOOTO ежегодно
лета за сметка на държавата,
раздава само 8а тантиеми оъ
а обществото — да ликува,
стотици хиляди-лева; да се
че у неговите народни маниска, оевенъйрва, милость и
ототжпка, д а | се апелира за датьори въ Народното събра-сни(ЖОжденйа^4^1еиикодушие ^ ние говори съвестта на чест
ността и правдата, говори виеотъ едно дружество, което ни шия разумъ на закона и на
кога, въ никоя година не е морала.
било редовно въ издаване и
Обществото, обаче, требва
публикуване на|балансите си; да е будно, обществото да е
да се иска единъ даръ въ готово да оожди поотжпката
размерь па 240 хиляди дева на народните избранници, ако
отъ държавата «а да се при уважать тая богаташка молба;
съедини той къмъ цифрата, или да рукоплескать, ако ивкоято фактическите виновни бранниците кажатъ на г. ди
ци ще си разделять и разда- ректора и на управителния
датъ ва тантиеми въ каче съветъ: „закона е законъ, не
ството имъ на?управници на говите поотановкения и него
параходното дружество, ои- вата воля стоятъ по-високо
речъ, за себореи да приба отъ воеко угодничество —
вить още по Йщо къмъ ми безвластни сме, да ви помоглионите си —.всичко това не немъ". Обществото даже пре
разбираме.
.|,
.
ди решаването на въпроса
Не го разбираме и никога требва да изиска да не ое
неще можеыъ да го разберемъ прави милость на хора, които
за това имепо^ че, ако гло чрезъ това дружество — ка
бата бжде упроотена яа та- то ся пребрали всичките му
къвъ единъ силенъ, велемо- акции въ своите каси — всич
щонъ, богатъ^ влиятеленъ и ко искать отъ държавата:
т. н. виповникъ, който оъ глоби да имъ прощава, субси
пълно съзнание . на послед дии да имъ дава, пари ва по
ствията и съ яано зла воля е купка на параходи да имъ отнарушавалъ закона, не знаемъ п>ща и още какво да не имъ
какъвъ авторитете би запа- нрави на народенъ гърбъ, а
зилъ законодателя за себе си, те да трупатъ богатотва.'
като ближе това, що плюе и
Верваме, г. П. Г. Петроруши това, що твори; незнай вичь ще сподели нашето мне
но е, освенъ това, кой пе би ние, иначе ще имаме право
кавалъ притакъвъ единъ слу да му речемъ: солта ое е
чай, че мащехата майка — обезоолила, еолта ое е вводържавата —;.- издава закони нила. . . .
Alv3nitino.
само за слабите, оамо ва бед
ните и съ законите само техъ
мачка; а силните и при най- Къси съобщения.
отрогитЬ закони мог&тъ да
вършатъ воичко безнаказано
По ПОводъ австрийската мит
и не само безнаказано, а и ническа тарифа, австрийския ФИбогатотво да печелятъ отъ на иансовъ миииетръ е дъргкалъ
рушението и неиз пълнението р^чь въ Виена, като истъкнялъ
нуждата ва въвеждането въ ц е 
на законите.

вагь своята сила и велемощь
надъ него.
Въпроса е за глобата, отъ
240 хиляди лева, наложена на
Българското параходно д-во.
Дружеството се е отнесло
до Народното събрание — ис
ка да му ее упрости глобата.
Народното събрание, знае
се подъ влиянието на кого, ви
димо, е склонило да ое сезира
оъ у прощаването на тая глоба,
наложена сдедъ нееднократно,
напротивъ, оледъ многократно
и систематично нарушаване,
почти. всека година, па единъ
законъ, произходящъ отъ сжщия тоя нърховенъ института,
Н. събрание. Склонило е да
се сезира, следователно, На
родното оъбрание оъ единъ
въпросъ, който ще застави
законодателя да оближе онова,
което той е илголъ, ИЛИ законотвореца да обърне своето
законотворотпо на играчка, оъ
която всеки силенъ, всеки алченъ да ое забогати за смет
ка на държавата, всеки велемощенъ иредъ велемощните
да си играе, както котката съ
мишката.
Закона да не се изпълни,
законодатели да е мидоотивъ
п ототжнчивъ, законодателя да
е сниеходитеденъ и великодушенъ, да, това разбираме, ако
една бедна вдовица, ако една
клета сиротния апелира къмъ
неговото омилоотивяване и ве
ликодушие да не се допуща
продаването котлите и оаха*%
ните й за единъ дапъкъ, кой
Бъ ожбота на 31 май т. г.
то тя не е въ оъотояние да
понесе, не е въ оъотояиие да за Българското параходно д во
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ла ср-вдна Европа единъ едничекъ тариФвнъ системъ, който
да рбевпечи свободната търго
вия. Новата митническа тари*а,
която въвежда Австрия дава

по

1-50

дем;

ре

гистрации аа ткргоасав •
нидуетриялии фирми 10 да
Всичко -но ее отнаеа хо
«ествиаа се адресира: до
• „Търгош.-Иромишлениа
За|щвтаа, Bapia „Вена*" 8.

пръвъ прим-Ьръ, който сл-Ьдвадо
би всички държави отъ средна
Европа да послЪдватъ.
—о—
Съюза на чехословашките
предприятия урежда ва арЬаъ
идната есень пананръ на гор
ските, ловджийските и рибар
ските промищлевиици, който
ще се състои въ Прага отъ 1
до 28] септемврий.
5-я иеж ду народенъ панаиръ въ
Либерци (РазЧхенбергъ) т. г. що
състои отъ 9 до 15 авгуотъ.
Както и въ по-раншните годи
ни, отъ тоя панаиръ еж, САЩО

особенно много ваивтересовани
почти всички държави отъ д е 
лата централна и неточна Европа.
—о—
Отъ Лъвовъ явяватъ, че на
неколко места въ Карпатите,
вследствие пукнатините послед
вали отъ аеметръса, се открили
извори отъ ивобилаа гавь.
Въ Италия, n p i s b първите 3
месеца т. г. С А банкротиради
1861 Фирми. Между туй, в ъ
1923 год. банкрутираха 1208, а
въ 1922 г. — 722 Фирми.

Явяватъ отъ Лондонъ, че на
15 юни т, г. въ Иеросалимъ ва
пръвъ п&ть ще се открие тор
жественно арабския конгресъ.
—о—
На 3 0 май се откри и ще трае
до 10 юни будапещенския X V
данаиръ_ва.ммостри
въ -ВудаПеща. На п6ceтитeлйт*• , се пра"вятъ всички ОТСТАПКИ по прввилегия.
'*' '

— О-ь

Отъ 21 до 28 септември ще
се открие въ Прага най-голе
мия панаиръ ва индустриалнит е проиапедения. Освенъ чехо
словашката индустрия, въ него
ще участвуватъ и индустрии отъ
Америка Мексико, Росия, Ита
лия и Франция.
—о—;
Въ Зайчеръ (Сърбия) е осно
вано Акц. Д-во Задруга, което
ще построй стъкларска Фабрика.

Бившия германски прьстолоиаСЛЪДНИНЪ ще щудйра като студенть по вемледелието въ уни
верситета въ Бреслау.
Двама американски инжинера
ся, изнамерили новъ аеропланъ,
чийто моторъ, при хвърченето
не се чува.
• — о —

•

•

•

Отъ 3 0 юни Т. г. полската
марка се вам-Ьня съ златна ва
лута, която ще струва 1,800,000
книжни аа една вл. марка.
Германия
8а 1923/24
11,110,000
сметка на

е платила на Англия
Ф и с к а л н а година
лири стерлинги ва
репарациите.
—о—
Чехославия сключи ваемъ отъ
Англия 1,360,000 лири стерлин
ги съ по 8°/о лихва и курсъ
96 х /г. Срокъ 1962 год. Подпис
ката на ааема се свърши вънъ
отъ всеко очакване: всичко на
всичко въ единъ часъ. Той е
иотиранъ моментално оъ пре
мия. Подписката стана въ бан
керската кжща Baring Brothers,
—о—

Чужди изложби въ Цариградъ.
Въ вданието на бившето руско
посолство е открита ивложба ва
равни руски проивведения. Пред
ставена е въ диаграми пълната
руска продуктивна мощь, САЩО,
ва Цариградъ и отъ страна на
Полша е приготвенъ единъ комплектованъ транспортъ отъ вол'
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ъ$оштъ

седателя г. Ан. Симеоновъ и
секретаря г. Петко Попопъ въ
Ш е в е н ъ . По тия миения на
стоятелството ще включи точка
въ дневния редъ на II редовенъ
конгресъ ва поправка на устава;
10) ивбра се : а) общъ съветъ, -:
б) настоятелство (постоянно присъгствие), в) контролна коми
сия, г) съювенъ делегатъ за
връвска съ СОФИЯ, ПО единодуш
но гласуване и съакламация за
председатель на настоятелство
то (подразбира" "се, че той е пред
седатель и на общия съветъ) сз
избра симпатичния на всички де
легати и достоенъ конгресенъ
председатель г. Ст. НикиФоровъ.
Делегатъ.

много по рано, точноГ въ сём
на ва сеенето му, ,;.
Действително, .намират*
места, където и.въ другиг!
paiioun има цвекло, нормвлвл
растнало и надеждно да д ^
плодъ, но и тия места-ед6Илй
своевременно васети съ огдедт,
на собствёниите интереси ад
цвеклопроиаводйтелите, а jjVet
огледъ на интересите йд тия;
които отъ .СОФИЯ 11роливвм
осигурява при най-износни условия:
сълви и нродължаватъ още д»
срЪщу П О Ж А Р Ъ и К Р А Ж Б А чрЪзъ ВЗЛОМ Ь
'валъгватъ'' "прботЬл'юдието е%
влатии,гори чрфвъ/кооперата^
всякакви здания мобили — покъщнина и разня стоки иъ магазини или
натавахарна индустрия, коит|
ще ; дойде и ще ; жеие; илодов|
антрепозитни складове.
,;
'на
'кукувъ-день.""|. f\ 'i.j,...-:../£
Транспорта на стоки по железниците въ н/Ьла България и за странегво
Заключението,
обаче; гтъ « I
по сухо и по море, а сжщо и отъ странство за който и да.е
стоянието
въ
което
ое иамир^
градъ или пристанище въ България.
днесъ ва днесъ 8авъснелатаи4
йосева си и осакатейата въ^в^
гитацията си, j вследствие и |
Знае се, че въ йвтеклата кам дълготрайната^%ша^цвеклеа#
пания нашето saxapuo произ култура е, че вахарния неуро!водство излеве съ единъ доста жай е неминуемъ и че българи
вначителенъ дефицитъ' но не- окия консуматоръ;~ ако не м*
колко причини, но нцй-главната, дойдатъ други ЬЙстоятёлстйа %
че цвеклото още до като се по-благоприятни ул*6вия^вапо1
намираше въ вемята бе се раз- мощь — ще требва да ; се, при«'
болело, а като сё изкопа и се ••ttyfutt дЫ посрещне въ Чвёои<1;
стовари по станциите „сивана- следъ идва*а камцаиия (»ахар|
ри, пегий и мухляса* • Ф«»6рики-Л; на) новото поскъпване -на вий
''•:';••'.• .:{\
т е понесъха тия вагуби съ на харта. ' ...
дежда аа рекомпенсиране въ
За cerai йр^д^кдаЭД1шЧл|;
предстоящата кампания.
такива.
Bfcpd.
Но залови се- 6op6afa. между
ски произведения ва ивложба въ провинциялни журналисти, че места. Градове- като Габрово* мнимите цвеклопроивводители
тоя най-гол'Ьмъ паваръ аа Ис- т е требва да прЪдириематъ нЬ- Свищовъ, Рааградъ и др., ка- и некой алчущи банкерски кан-токъ. Щ е се ивложатъ и локо що и да направятъ една стъп- дето има повече по брой мест тори съ Фабриките, ,борбй воде-,
мотиви и вагони полско про ка напредъ въ това отношение. ни и околни журналисти, също на ва цената на цвёклЪГа; а
времето ва по&ева1№тЬ нацвект1
Отъ края на 1922 година, ко могатъ да обраауватъ дства;
изводство. .
„Курйеръ''^ вестнйкъ l a ио*
лото
хвърчеше бевъ да б-в тег
4) всички колеги въ провин
легите отъ Пл-Ьвенъ, пъ съ
литика, общественность и :<^то|
лена
въ
много
полета
нито
ед,
цията,
които
иматъ-.редовни
и
1
Вь априль Т. Г. въ Америка е гласие съ такива отъ Пловдйвъ,
на бравда.ва посеване цвекло. панство отъ Кюстендйлъ п*йш|
внесено вЛато ва' 45,418,000 до Бурга8Ъ и Русе, се валовиха да стабилни издания, аадължител-" И споровете отидъха до тамъ, въ ста,тид. съ-вадсловъ v„Сто!
лара, а е ивнесено ва 1,391,000 органивиратъ всички провинци но* да ивпращатъ изданията си че (аа обща йвненада на ония, панство":; й ....ПрЬ8|» топлите див*]
ялни колеги въ единъ отд'Ьленъ въ замгьна. BciKo едно отъ иадолара.
провинциялно-журнплистически данията да открие рубрика аа които следеха тия спорове съ .е добре добитъка, да,,се КАП|
й;
съю8ъ. Т 4 съвнаватъ, че тоя цитати и отвивй общополевни, очудване), теви същите редак —особенно конете^ говедата
:
ции
и
банкерски
кантори
..по
свините.
Остриганите
овц%
да1
съюзъ ще ивведе провинциял особенно отъ стопанско-иконо(
иия журналистъ отъ невеже мическо и културно значение; влияха на £. мйИйётра н¥ вем- -ее ? цре^бГавватс&з^оггЛ^егвта!
ството и ще издигне въ него
5) при обсъждане текущи но-; леделието да ввеме. страната на. Сега се прасятъ свините, цещо|
морала. Това се съэна и отъ литико-общественни и стопан- цвеклопроизводйтелите и съ поз коет» дбшакййа: Ха Ш"Щ"уЩ
първия.тъ
редовенъ конгресъ на ско-икономичесви въпроси про- натата в е ч ъ т е л е г р а м а , — и да ги нагледва.;
Ролята на провинциялиия пе
която е съ важни последствия :
Въ градините, се продължава
чать се опр-ЬдЪля- като сърат- делегатите отъ същия съюаъ," винциялния журЙлиотъ да е ва една отъ най-ценните и н а й йършванвто.
т^ШЬйСЩ o't* •
чиито
наченки
до
конституира
обективенъ и въев^ка въадърникъ въ социялния, стопанския
ваяшите аа страната-ни инду
и културния раввой на провин нето на същия конгрсъ само жанъ ; да се ивб4гва беасъвест- стрии — да нареди ва „посяване м. май. Добре 1^#(М{б1даее
цията, като наблюдатель йа жи проличаваха, защото, поради не- ность и страсть. Въ вербуване то всекакви другц култури, ос-, копа*е плеви и нол*ива.
Следъ силни ветрове и плювъ^
вота и като най-блиаъкъ ивра- вгодит'Ь и трудностите, които то на средствата ва ивдържката в е н ъ захарната — цвеклото",
вйтель на- нуждите и желания еж, срещали иницияторите въ на изданието си да е лояленъ аащото вахарнит-е Фабрики не ци да се преглёяеДатъ'вр'ёЙЙв'в»
т е на дйИйте (АуМкпЩЩ,'Ш'
организирането му, не е могло и мораленъ. Въ отношенията
та на същата.
показаха наклонность да плаЗа да ивпълни тъви важна да се направятъ, освенъ само си и въ вваимноуважението си тятъ цени ва цвеклото, каквито пешите, краставиците;:-И'Да се
оправятъ да растатъ, правилно,
да е колегиялно съвестенъ. Въ
своя роля, въ провинциялиия пе- проличаващи наченки.
редакциите и равните алчущи 8ащото вятъра й плюсъка ги
иваимнокритиката
си
също
Да
Конгреса
—
известно
е
това
чатъ не требва да се „дращи отъ
банкерски кантори искаха, рав
de' cicOhflBa**
всЬки; който носи гащи", печа — се откри | в ъ СОФИЯ на 24 и се ръководи отъ .чувството па бира се, не съ цель да облаго- убръква. ОъщйгЬ
ва по-обиленъ ; пйоДъ|' Втасали'
\\
та не требва да е нев&жественъ, свърши работата си, при пълно коле¥иялность;
детелствуватъ консуматора, а
да е падналъ морално —^ да е единомислие, на 25 май.
6) при непочтении отношения да ианудятъ Фабриките да ги веленчуци се•• бераст., г пови ей
сеятъ и расаждатъ. Ровен* ре
. Първиятъ редовенъ конгресъ и сделки на който и да е отъ
бевъ престижъ, така да се каже.
нрибератъ в ъ съставите н а
Въ провинциялиия печатъ, отъ наченките създаде същин колегите, всеки единъ колега е своите акционери по пътища, пичките месечарски и;летната
който е окото и ухото на всич ско дело и здраво съюзно тело, длъженъ да донася на друже които ва честните и моралните репа, сега се посева й' аиашата
ко, що става въ обширната про нащото всички делегати, 40 на ството или на .централното на хора отъ в. „Слово", въ послед рЬна. С ж ц о 'сега/''се• ёаДЙ'и
винция ; който, отъ начало и до брой, еднакво мислеха, еднаква стоятелство на Съюва въ Ш е - ствие, се вид-Ьха престъпни до късенъ Фасулъ. • Дветятада равч;
край. проелЗикда прошшциялпия солидарность проявиха и адраво венъ. Последните взиматъ съ толкова MHOI'O, чё сами йобър- саждатъ, плевать и .поливатъ*
циментираха това първо дело, ответните мерки иротивъ неЯСИВОТЪ И ГО ВЪ8ПрОИ8НКЯ«Да, И
ваха да апелиратъ нредъ пра Ровите (трендафилите) се очиго предава отъ неговите нър- което дойде отъ големата ив- почтениия колега;
вителството и нредъ реепек-, стватъ отъ въшки и д^руги насе
вонаточници; който е всецяло кренность и отъ вваимната въ1) ва улеснение мптериялно и тивиите г. г. министри да ту- коми. Същите- сега се йрйсай*;
ивравитель на провинциялната одушевеность на г. г. делега морално на провинциялиите из рятъ край на тая история", вае датъ съ пъпка. Въ' овощиит'Ь
общественна мисъль и въ дей тите, както що и но-горе ка-' дания, поискаха се отъ респек- ла характера на мръсенъ вФе- дръвета требва да,,-се • иодкавТ"
ствителния имъ ликъ предава вахме.
рятъ иалишните ивдънки, ка««
тивкитЬ министерства: а) пре ризмъ — на ивнуда,
нещата;. който е истински тълБ ъ отчета, който ще требва махването на закона аа рекла
то и клонищата, който избиват*
куватель на болките и нуя«ди- да бъде даденъ отъ всекого отъ мата, който е едно отъ ограни
Това стана, (|6аче телеграма отъ страни, та" ваглушавШ.
ттм на провинцията ; който е от делегатите въ провинцията, ще чителните средства на падна
вътрешносьта п а коронйат».*
кривателя, на пътищата ва при требва да се подчертаятъ след лия режимъ ва печата; б) по та на г. министра, дошлаточпо Продължава се присаждане ft*
въ
севона,
ко'гато
ц
в
е
к
л
о
т
о
добиване материялна и духовна ните по-крупни Факти и точки: искаха се карти и пътни сво
требваше да бъде къмъ завър пъпка. Подкаралите присадки
мощь; който е Фактическия съ1) ивбра се ръководно бюро бодни билети за редакторите и шека на ноееването си, не оста да се аапавватъ отъ ветрища
д'Ьецъ ва материялния и духов на конгреса съ председатель: сътрудниците н 8 ! провинциал
като имъ се превървва ёузй
но - културенъ напр-Ьдъкъ н а колегата редпкторъ на в. „Стрем ните журналисти, също такива, на бевъ елата последица, как клонче отъ страни. МладвЦитФ
провинцията, аащото е най-блиа- ление", г. Ст. НикиФоровъ отъ равбира се, каквито се Отпущатъ вато въ действйтелность се отъ въ пшшниерите 'да се; плевят»
ко. до всичките болки и -нужди, Ловечъ, високо-интелигентенъ, отъ държаната на столичните нея.целеше. Тя аабави посева и ивобилно; да се ' поливат*.
най-близко е да вижда и равби- добръ общественникь и наро- вестници; в) поиска се намале и сезона изтече. Наистина, само Същото е добро и всички овощ
ра отъ що страда и отъ какво денъ представитель, който съ ние на митото па вестникар- следъ неколко дни тя 6Ь от- ни дръвчета, нарочно теви ва
се нуждае тя и, особенно, кои големо достойнство заемаше ската книга и др. подобни улес менена, но отмепата tie нопра- които е присаждано. Шкото « я
ви стореното в л о . Цвеклото
1
и какви еж обстоятелствата, ко председателското место и съ нения отъ държавата;
требваше
да се сее не вечъ въ присадки съ клонче, -щ&о-'Ф
нто съпровождатъ социялния, такава вещина води дебатите
8) определи се идния вторъ севонъ, а 1 4 - 1 5 дни по късно. потребно да 'се поотслабне/>№
стопанския и културния нейнъ въ конгреса ;
конгресъ да стане въ старата Юва едно и второ въ време на да се не превва г въ. коратаАД
раввой, въ тоя. печатъ, повта
2) въ инцидентно възникна , българска столица Велико Тър посеването и слЬдъ иосеването подочните ивъ ^ивячката йод;
ряме,, вс-вки до сега е чувству- лия сноръ ва нааванието на ор ново ;
васухата иъ аемята беше тъй карали клончета и . иадъйкйгЬ
вадъ н4що лошо, н4що неесте ганизацията — да се нарича тя
9) иекааа се м й н и е да се голема и ты'г продължителна, да се отбтраня^ш^ъ- т а Р аСт ^
ственно, нещо гнило -?- нещо съюзъ или само дружество, ивпреработи устава на съюва, ка че посееното семе н е к ъ д е се ителната сила да се 11ъф№°'
същинско „провинциялно", при тълкува се названието „съюзъ'',
то се определи и иврично спо- поквари, а нЬкъде едва . се е чава въ ирисадката.
също не на добрите нрави и както е и въ устава, а не „дру
мене въ него, к а д е , въ кой поддало на поникване, съ малка
на морала, който се ивисква отъ жество", каквито може да има
градъ ще требва да е съюзното наде;кда да даде плодъ. Особеннеговата въввишена роля и отъ само въ всеки окръгъ или въ
Пишатъ ии отъ ежщиа гр?Й*«'
седалище. Дружествата, каде-го но плачевно е състоянието на
светата цель, която му се въз всеки по големъ вестникарски
има такива, щ е требва да се цвеклената култура около Пав че реколтата на Фруктит* т*^'в/
лага' отъ приаванието на истин центръ въ провинцията и тия
ванимаятъ и иакажатъ мнения ликени, Левски и ресенската. > круши, ябалки, сливи и ДР'.Д .
ския журналввмъ като путево д р у ж е с т в а да съставляватъ
ва всички поправки и допълне долина. Въ плевенско, наисти- изхабена веледотвие па етудово*
дитель ;и ввкрилнйкъ на права- съюза;
ния, които ще требва да вле. на, вегитацията на цвеклото е , те, които последваха яринао*о«
га. на обществата.
3) въ окръжните градове да ватъ въ съювиия уставъ и да повече надеждна, но това се ваието на пъпкигЬ и бливо-В**1^
Еднр съанание заговори въ се съставятъ дружества, като съобщатъ мненията си на на длъжи на обстоятелството, че равцавтявапето на дърветатв'й;<
•ъв4стта и , равбираиията на й8- къмъ т е х ъ се привличатъ ва стоятелството, р е с п е к т и в н о въ плевенско цвеклото, помимо * За ловята се кавва, че °»?'.
сренио привързаните на добри- членове и журналистите отъ председателя г-нъ Ст. НИКИФО- агитациите и помимо минйоте». щаватъ много добра рКО**»,;
уЬ нрави и на високия моралъ околните градове и населени ровъ пъ Ловечъ или подпред ската телеграма, е било аасето ако се окааи добрав Д*Аей*
реса. г
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I ВЪВСИЧКИ ГОЛЪМИ ЛОКАЛ

Bi

Изъ. провинциалния

Провинциално-журнали
стическия ионгресъ.

Брой #56
> За1 лозята" 'Й въ Шеменъ, и
з* Гория-ОрехОвица ни се ка18, че с& съ отлйченъ" изгледъ.
В-ь много места, кадеть въ
едно късо пр'Ьм4г отъ 10 — 12
дни обиколихме, констатирахме,
че' 110с'Ьви'г*н на Житните и
Фуражни раитителности еж съB*piueitHO—непоправимо—ком
прометирани. Последните пад
нали дъждове we б^ха въ с ъ с
тОЯййв "да ймъ помогиатъ поради к"ьсния валежъ. На много
места "и upovdmiBrb посЬви
це вървять по н е м а н е на
д-ьждъ. Има места, кад-вто ца
ревиците и бобищата едва се"
подаватъ ивподъ земята. Огъ
общите ваключение се пред
полага, че общата реколта т. г ,
ако не е съвършенно слаба, не
що бжде и по горе отъ слаба.
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ти, които до' сега безцелно, но ромжнеката стока все пакъ
п само за отекчение на търгов мжчно се продава, ващото ав
ската и стопанска публика и ва стрийските и чехеките мелни
Варна, 5 юни 1924 год.
тормовене на делото граждан ци цредпочитатъ и повече търСедмиченъ nptneAb.
ство се облагаха съ тоя налогъ. сятъ унгарската ржжъ й за нея
Солидарно отговорни.
плащатъ
по-скжпо
отколкото
ва
Борсата
въ : ивтеклата седмица
Тукъ даваме само некой отъ
ромжнеката.
се
намираше,
подъ гнета на «а-:
чертите
на
той
новъ
ваконъ
за
Въ закона (чл. 39) за прЬкиЦаревицата въ странство пре купванията въ вжтрешностьта
т-Ь данъци е прибавена следна по-ппжните негови положения.
Въвежда се новъ пидъ гер-. ди една седмица беше не съ на д ъ р!ж а в а т а е а д а ивта вабЬлежка:
„Олицо еж, солидарно отгово бовъ налогъ, нареченъ стене- значително търсене. Въ Виена п ъ л н и договорната доставка,
рни ва данъка' ирокуристит-е нуванъ. Той мени равмЬра си еж разтоварени неколко транс на Сърбия отъ 5000 тона зим
или лицата, които търгуватъ съобразно големината^на сума порта, а имаше въ плаване по ница (жито). Тъви едра, достав,
Дунава и друга стока, която не ка, която дойде да повлияе вър
въ царството отъ името на ли та, тонажа и пр;
Предвижда се да се делегира можа да се продаде. Чехославия ху окончателното изчерпване и
цата, живущи въ страната или
на м-ра на «шшнеите да опре- . не показва некакво особенно на последните вапаси у проиввъ странство".
Вписването на тая забележка дели съ наредба начина и кур интересуване; а южно-герман- водителите, -особенно теяско огкъмъ чл, 39 е обяснено съ след са, по който легациите и кон ския консуматоръ, вследствие нетително повлия върху мелни
ните причини и обстоятелства: сулствата ще събиратъ гербо паричните и платежните мжч- чарите купувачи на жита въ
нотйи, ва сега не може да се варненския борсовъ районъ, но
Много лица чужди или бъл вия налогъ.
това ново положение ва тържи
Изменя се начина иа. J счис яви като купувачъ.
гарски подданици, които живещето се простре и вънъ отъ !
ятъ "въ страната или извънъ ление гербовия налогъ ад тре
тоя районъ —• въ Южна Бъл
пределите на Царството, про тите и последующи страници
гария, напримеръ, ва кждето
дължа ватъ да търгуватъ въ на документите. Облагането ще
голема часть отъ доставките ва
става,
не
по
редове,
а
по
стра
България, като оставятъ рабо
прехраната на населението по
v.-i
тите имъ да блдатъ ръководе ници.
настоящемъ ставать отъ север
Рекламите,
влагани
вжтре
въ
Овбевремйийо ' хроникирахме; ни отъ прокуриети или пълно кутии и тия върху амбалажни
Отъ 1906 г. дори до сега въ ните и западните райони ва
мощници.
Последните
подаватъ
въ дт,увла „Пияцата", че очак
предмети, когато съ т-ехъ се Австрия действуваше общата върнени храни.
ванията ' d t t панаира въ гр. декларации да се обложатъ съ рекламира само ваведвнието, отъ акстро-уиг. митническа тарифа.
Грешка голема беше отъ
данъкъ
Фирмите,
отъ
името
Еени-Джумая е х бевнадеждни-ва
което ивхождатъ стоките или Но новите икономически усло страна на правителството — как»
на
които
търгуватъ,
обаче
следъ
проДЯжЙйте"*'на " търговските
предметите отъ собствено про вия следъ войната'наложиха на вато голема грешка беше й
етоки, обаче вакъсне*ме по нв- една или две години' елшите изводство, се оовобождаватъ отъ тая държава да изработи и npnv по-рано съ покупката на царе
вавйсящи отъ насъ причини да' променять имената на Фирмите, обгербване:
ложи нова! митническа тарифа, вицата — чё не вакупи това ко
i:
дадемъ точейъ отчетъ за хода ва да ивбегнатъ плащането на
Проектътъ премахва облага която да се съобравява и съ до личество отъ 5000 тона вимниBBnlao на всичката Чърговия, определения имъ данакъ. Такива
говорите. ТариФата е още въ ца, при много по-добри условия
случаи на укривателство и умиш
нето
на устните ваявления.
ВКЛЮЧ^теЛНЧ) "Й СЪ ДОбиТЪКЪ.
лено отбегване да се плащатъ
Премахва се общия текстъ ва проектъ, който предвижда: ва' въ цените, отъ Анверсъ, .вмес
Това'п!раВИм% сега.
данъци е имало много и дър обгербване на "ваявленията до житото да се изработи отделна то да вакупва въ вжтрешния
Преди Скриването на са- жавата не едиъжъ со е ощетя частни учреждения, като въ за тарифа. Споредъ него, обаче, ще нашъ паваръ и то все пакъ съ анмиитъ паиаиръ, традицията е вала отъ невъвможността да съ мена на това се йвброяватъ ония се премахнатъ дажбите ва вноса верски цени. Отъ тая покупка
вапШШ едипъ редъ въ самия бере данъците длгжими отъ ваявления до частни учрежде на желеэо сурово, а ва желево държавата понася близо 5 мили
градъ да става едпнъ—два дни
ния, които еж отъ частенъ ин- на пърти ще се плаща по 4 она лева вагуба, които въ Ан
по рано така наречения „камтересъ и подлежатъ на обгерб влатни корони. За ленъ и су- версъ би , спестила и,. главйо,
ровъ памукъ неще се взима ми нещеше да повлияе ва влоша
чикъ нанаиръ" ва продажба на
ване.
то. За груба тъкань ще се пла ването положението на мелни
добитъкъ, предимно коне. Въ Нареждане по данъка
.
Всички
Фактури
й
сметки,
върху дохода
щатъ 90 вл. корони ва 100 кгр.*
първия и втория деиь па „кам-:
издадени въ страната ще се об Просто стъкло ще сё внася беэъ чарите (единственни купувачи,
чи папаиръ" се .«ао^лъза едно
ва сега на вимница)! въ достав»:
лагать
съ.ЗО
на
сто,
като
се
При пресметането на необла
голямо оживление^ особено, въ гаемите части отъ дохода на да прави задължително ивдаването мито, а ФИННОТО ще се обреме ките имъ жито на мелниците
търсенето, на коне. Специална нъкоплатците се правятъ про на Фактури илй сметки ва все нява отъ 8 до 40 ал. крони. За съ едно такова поскжпваие въ
комисия, дошла ОФъ Царигрйдъ. изволни тълкувания на закона ка продажба на срока ва сума луксозните стоки ще се пла цената, което не съответствува
да вакупйР коне ва турската ар- * и се пораждатъ спорове. 8а из- по-Голема отъ 2,000 лв,, когато щатъ големи мита.
на паритета въ странство.
мия отъ Ески-Джумая, прояви б-Ьгваието на такива тълкува купувачътъ не е държавно,
Така, че иодъ- влиянието на
голяма*охота въ покупката на ния и спорове, министерството окржжно или общинско учрежтоя гнетъ, подсилванъ и отъ
двбри порбдисти коне цо една на Финаисиите дава долните , дение.
• •' ,''.v;
много слабите пристигания, бор
определена цена и тя закупи разяснения:
сата продължи дейностьта си,
Премахва се, издаването ' на
доетК1*олемъ брой коне съ добри
като сключи сделки:
Пристигнали въ пристанището
„.По смисъла иа чл. 9. отъ ва белеяши ва ръч^и» - продажби, а
ц4нй гг? ДО 18 ХИВЯДИ лева ва кона, следва да се спада амор ще се облагать *ф> В на сто по
ни параходи:
J27 май.
.:••::••
,
е|тнъ конь." Но ' оживлението тизация на инвентаря въ хоте лучените ежедневни суми, за
s/s
„Луи
Фресине",
п
о
д
ъ
Кукурузъ
9
вагона,
по 407*50
пбчна и свърши само съ .коне» лите на разните инвентарни които не е вадъляштелно да се
т& иревъ дните на „Камчикъ предмети, като: юргани, дюшеци, издавать Фактурц или сметки, френско знаме на 23 май,расто- лева 100 кгр."Тоя день не при»
паиаиръ". Когато панаира се чаршафи, к и л и м и , покривки, като това облагане ще става по вари стоки и замина за Мар стигнаха никакви .вагони»
силия.
пренесе на установеното место маси, кревати й пр. подлежащи специални годишни карнетки,
s/s яФелаксъ Фрссиие", подъ 28 май>
вйиъ отъ? градъ и се о т к р и на ивхабяване предмети,, което въ които вечери;.следъ при
Зимница 1 вагонъ съ отн.
Франц,
внаме, на 21 май, разтова
оЙщиялйо, "това ояейвленйе йв- съставлява действителна вагуба. ключване на ванаятието, лицата
тегло 75*8 и примесъ */*, по
ри
стоки
отъ
Генуа
и
Марсилия.
чШт, На панаира дошлия до-, Понеже въ правилника равмера ще вписватъ общия сборъ и са
s/s nSalonica", на 29 май, като 595 лева 100 кгр^ j. 71гагона кубвтъктг беше но k брой твърде иа амортизацията — 6 на сто е ми ще ей обгерб^ватъ листа по
^автовари
400 тона стоки, пове курувъ, по 382-50 до 405 дева
слабъ, особенно отъ страна на предвиденъ само ва машините ". карнетката съ |рледуемата се
100 кгр. Тоя день пристигнаха:
чето железария.
гй&еждия добитъкъ, понеже въ въ вемледелското ступанство и • марка. ..
>i:"„
1 ваг. вимница, 24 ваг. кукурувъ.
s/s
„Maid
of
Hydra",
на
3
юни,
Шуменския окржгъ върлуваше индустриалните заведения- Рав
Облагането джирата и разпис равтовари 254 тона бело тене- 29 май, "'
,
бодестьта шапъ и по ветеринарни мерътъ на амортизацията на ките върху търговските ефек
ке отъ Лондоиъ.
; . Зимница 1 вагонъ съ отн,
причини не бе допуснато до- такива предмети Министерство ти, се премахва. '„
'
s/s „Hercules", на 26 май, рав тегло 76'8 и прим^оъ }(ь, по
к1рването на говеждия доби то нарежда да се определя отъ
Проектътъ аапавва облагане товари 63 тона разни стоки.
605 лева 1,00 кгр,; 7 вагона ку.
облагателните
комиси,
с*5редъ
тъкъ,,. Така че отъ, т а я , страна •
то на общия догрворъ ва пре
курувъ,
по 39250, а само 1 ваг,
панаира "беше, може да се каже, подробенъ о п и с ъ (специфика застраховката, като го удвоява
Очанвачъ се да пристигнатъ:
по 405 лева 100 кгр. То«" деш,*
ция), какъвто да се ивисква въ • на сто лева. Освобождава отъ
премногооллабь. •
s/s „Orissa" отъ Д-во Deutsche
ГЦо. ее отнага до търговско- такъвъ случай.. Комисите за гербовъ налогъ равните съоб Orient Linie на 20 юни, идящъ пристигнаха. 1 ваг. вимница и
. 23 вагона кукурувъ..
определянето
годишната
аморе*$чния папаиръ, той всекога
щения, бордера,'; апликации и отъ Хамбургъ.
тивация
предметите,
да
се
ржбйвц еиленъ, когато : а) станатъ
пр., които застрахователните
••••'••
s/s я Agamemnon", къмъ 16 до 30 май.
продажби, на добитъкъ; 6) ко ководятъ, споредъ естеството на д-ва взаимно си равмепятъ.
Зимница
1 вагонъ непроДа18 юни съ около 120 тона раз
1
гато населението е п а р и ч н о предметите, отъ техната обик
Застраховките срещу злопо ни стоки.
денъ;
20
/г
вагона
кукурувъ, по
охолно; е) когато турското н а  новена (средна) трайность, ка лука, по които се плаща премия
s/s „Stad Stad Z'althommol", на 375 до 390 лева 100 кгр. — по
то
при
нуя«да
се
ввематъ
мне
селение се ировърви въ панаи
до 5000 лева се освобождаватъ 11 или 12 юни направо отъ 10 лева на 100 кгр. спадане.
ра ва снабдяванията си съ прЪд--.. нията на вещи лица".
отъ гербъ.
' :<,'•'
Анверсъ, Хамбургъ и Ротер- Тоя день пристигнаха 1 вагонть
мета ва бяйряма.
Кореспонденцията между пър- дамъ съ 520 тона разни стоки. вимница и 17 вагона кукурувъ.
Сжщо нарежда се и ва дру
ВсичкитЬ тия тр/и; Фактора ва: гите търговски и индустриал говци ва сключване търговски
s/s „Феликсъ Фресине", на
Ееки • Джумайския търгоиско- ни ваведения, гдето се риали- сделки само въ вржга ца упра- 6—7 юни, ще натовари храни. 31 май.
Зимница:. 1 вагонъ съ^ отн.
сто^енъ панаиръ не бЬха на виратъ облагаеми приходи.
.жняването эаипятие се осво
s/s „Жакъ Фресине" отъ Мар
ЛЙЦ#: продажби почти нищож
Освенъ това м-вото привли бождава Отъ гербовъ налогъ. силия й Генуа, ще равтовари тегло 74 и п р и м е с ъ Vs, по
602-50 лева, 14 вагона кукурувъ,
ни на добитъкъ; населението ча вниманието, че „разходите
равни манифактурни и КОЛО
по
372-50 до 377-50 лева 100
прежив-вва елшата парична кри ва покупка на инвентарни пред
НИАЛНИ стоки.
кгр. — спадане 5 лв. на ЮО^кгр.
ва, каквато преживева н тър- мети и ва подобрение на произ
s/s „Kenmore" отъ Ливерпулъ,
гоТшята; турския байрамъ 6Ь водството и инвентарянесжнеобсъ 250 тона разнородна стока Тоя день пристигнаха 14 ваго
на кукурувъ.
преыинатъ 10—15 дни ио-рано ходимо-приежщи на ванятието".
ще пристигне къмъ 11 юни.
отъ откриването на панаира и ватова, ако такива еж бала
s/s „Pontes" отъ Хамбургъ, съ , 2 юни.
Тенденцията въ странство е 300 тона разнородна стока ще
той се намери при най-тежки спаднати отъ приходите по дек
Зимница IVs вагона съ ртн.
условия да раввйе каквато и да ларациите, т е требва при об доста стабилна.
пристигне къмъ 10 юни.
тегло
74 и 76'5 й примесъ .14/.в
На главния световенъ паваръ
е дейиость.
лагането да се прибавятъ къмъ
s/s „Palacky" ще пристигне на и °/з, по 590 до 610 лева 100
въ Чикаго, преди седмица, проМного отъ търговците пред облагаемата категория.
7 юни съ 140 тона маниФакту- кгр.; 5г/г вагона кукурувъ, цо
мената на ц-виите не беха го
лагаха стоките си съ едно про
ра и др. отъ Италия и Гърция. 370 до 375 лева 100 кгр. — б
и верваше се, че до остри
центно намаление отъ 30 до 35
Ноаъ законъ за rep- леми
s/s „Carnaro" ще пристигне на лева на 100 кгр. спадане. На 1
(ревски) промени на п/Ъните въ
на сто, iio купувачи немагае и
бовъ налогъ.
11
юни отъ Италия, Александ и 2 юни пристигнаха 3 ваг.
скоро време неще се дойде.
те ей пр-Ьбраха стоките едва
рия и ще товари тука върнени вимница, 27 ваг.' кукурувъ й 3
Въ предпоследната и въ по храни ва Гърция и тютюнъ за вагона бобъ.
Внесенъ е въ Народното съ
покътнати.
Тона беше положението на брание, съ азбучна подробно следната седмица отпуснати еж Италия.
3 юни. .
обяснителна таблица, новия ва- отъ Америка големи количе
панаира.
Вл.
Кукурувъ 15 вагона, по 856
коиъ за гербовъ налогъ, по кой ства храни за Европа.
Наелата.
Виена покавва особенно инто, по пресметанията, ФИСКОВИЯ
до 360 лева 100 кгр. — спада
Отъ Дунава ва Средиземно не 10 лева на 100 кгр. Тоя
приходъ не ще бжде по-доленъ тересиране за ржжъ и много е
отъ сега дейстпующия, понеже търсена унгарската стока, но море по 14 шилинга.
день пристигнаха 14 вагона ку
За континента около 18 шил. курувъ.
разликите отъ доходността се понеже тя недостига, обърнато
Отъ Варна 1гЬма ивносъ.
прехвърлятъ върху докумен е търсене въ Ромжния, откаиа гавожененъ моторъ съ три тите, който оотаватъ облагаеми, дето се натовариха неколко
Отъ руските пристанища на 4 юни.
Кукурувъ Б вагона, но 342-50
камъка ва търговско и нюбвт- обаче тоя ваконъ съдържа го шлепа, които пр'Ьди повече отъ Черно море ва континента но
до
366 лева 100 кгр. — снадане
чийсво млвво.
леми съкращения отъ докумен седмица пристигнаха въ Виена, 15 шилинга,
Намира се въ Варна. За споравумение %ревъ редакцията ни.

Варненска стокова борса
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Пвнанпа въ Ескн Джупап.

Фирмите.

Мореплаване

Зърнените храни въ
чужбина.

ПРО ДВА СЕ:

м е ле н и ц а

Страница 4
по 10ЛВ. на 100 кгр. Тоя день
пристигнаха 12 ваг. кукурувъ.
6' юни.
.-Зимница 1 вагонъ съ относ,
тегло 76 и приы&с-ъ 6'2.5, по
665 дона 100 кгр,; кукурувъ 5
нагона, по 360 лева 100 кгр.
М-вродавнитъ- кр&гове въ бор
сата еж на ми-Ьние, че житата
у производителите ся. ивчерпаии и еж. подъ страхътъ, че
предстоящата 1 реколта неще е
добра. -

Пияцата.
Варна, 7 юний 1924 г.
Застой абсолютенъ, „Отъ ка
то Варна е станалъ търговски
центръ, не се помни и не се
suae да е пр-Ьжив-ввала пияцата
такъвъ вастой и такъвъ кри
вись тежъкъ, какъвто, е сегаш
ния" - н и се кава отъ единъ
отличенъ наблюдатель и повнавачъ на миналото на пияцата.
„Абсолютенъ вастой, п р о с т о
н4ша бевъ пари кой да ни вземе
стоката".

Брашното.
Н/ЬнигЪ на брашното, съ тен
денция къмъ повишение, с е
дввжатъ:
*'
•'J6 00 1 кгр. лева 8-60
№0
„ „
„ 8-20
№ 4 • „• я • •„ 780
:
Трици у в
„ 2 80

Млечни п р о д у к т и .
Съ тенденция къмъ , ватвърдйване, ц/внитъ- С А : .
Кашкавалъ на едро 1 кгр. 60 лв.
i,
на дребно „ ». 56 „
Сирене на едро „ „ 28
на дребно
34

Яйцата.
Съ едра продажба 1 бройка
1'80 лева.
Съ дребиа продажба 1 брой
ка 2 дева. При все това ц/Ьнит-h сл, къмъ ослабване.

[ТОЧНИ I ТЪРГОВСКИ
Захарта.
Въ Триестъ наст&пи голъ-ма
конкуренция на чехека, амери
канска, а появи се и италиянска вахаръ, ващото правител
ството удобри ивноса на 100
хил. тона. Тоя ивносъ става въ
едно врЗше,' когато съюза на
сръ-дночехекит-Ь захарни Фабри
ки въ едио отъ общит'к си съ
брания е изнесъл ъ твърд-Ь ин
тересни свъ-дения и ци*ри sa св-Ьтовното вахарно производство.
Прйди,. войната отъ н/Ьлото
аахарно производство 47°/о се па
даха на вахарното цвекло, а бЗ°/о
на вахарйата тръстика. Главни
производители на вахаръ отъ
цвекло бЬха: Германия, Росия,
Австрия, Унгария и Франция :
а отъ тръстика Куба, Британ
ска Индия и Ява. Най-голЪмъ
проивводитель б-Ьше Германия.
Проивводството й възлизаше на
14.2б°/о отъ ц*Ьлото св-Ьтовно
проиавооство. Европейското про
изводство въвливаше до войната
на 7Vs милиона тона.
Войната разбърка всички тия
отношения. Сл-Ьдъ войната ев
ропейската продукция падна на
2 и половина милиона (въ" 1919
и 1920). 8а това въ Европа на
стана гол%ма оскждица отъ ва
харъ. Между това, намалението
на европейското яройвводство,
послЪдица дтъ което 6$ посто
янното повишение на ц/внитъ-,
прЬдиввика порастването на про
изводството на вахарта отъ тръс
тика, така че Европа 6-Ъ прину
дена да вписа голъ-ми количе
ства тръстикова захпрь. Това
н'Ьщо се особенно много заб-Ьл-Ьвва въ вноса отъ Англия.
Пр-Ьди войната (1913 г.) вноса
на вахаръ въ Англия възлизаше
на 1,969,260 тона, а оть това

Брой 656

Търговско Промишлена Защита
количество внисагае се вадокеанска вахаръ 363,985 тона, ос
татъка е ввиманъ отъ Европа.
Въ 1919 год. положението на
глеждаше съвсемъ друго: ц'Ълия
вносъ въвливаше на 1,579,467
тона, обаче европейски само
29,946 тона. Следователно, найгел-Ьмия потр-Ьбитель въ св1зта
— Англия — напълно вамъчш
захарта отъ цвекло съ вахаръ
отъ тръстика.
По настоящемъ найгол'Ьмъ
производитель въ св-вта е Куба,
която ц4зла се посвети на ва
харното производство.
Тая свря вагуба Европа поч
на полека да я повръща. Защо
то до като дефицита прЪвъ 1919
и 1920 год. въвливаше на 5Vs
милиона тона, днесъ се твърдъмного поправи — миналата го
дина въвливаше само на Vs ми
лиона тона. Пр-Ьсмъчга се, че
т&зи година производството въ
Европа ще е съ единъ милионъ
тона повече отъ миналата' го
дина, което ще каже, че съ половинъ м и л и о н ъ надминава
предвоенния вносъ, а това мно
го ще повлияе на ц-Ьнигв. А
като се ввеме нр-Ьдвидъ, че Аме
рика произвежда 1.75 милиона
тона повече отъ предъ войната,
Авия 2 милиона тона повече,
въ такъвъ случай твърдЪ ве
роятно е, че цъ-нит*, дори и
при наличността на обстоятел
ството, че потреблението се е
уголемило, ще спаднатъ. Отъ
това, пръ-движдатъ се, че ва ця
лата вахарна индустрия ще наСТАПИ голяма крива, а особено
за Америка и по-специялно sa
Куба, чиято продукция въ послъ-днигЬ 20 години се увеличи
съ 1,200 на сто.

странство търсенето е слабо. Съ
Германия вделки ставатъ върху
бавата 150-157 шв. Франка. Слща
е цената и ва Швейцария. Гер
мания е наводнена съ дански,
холандски, руски и полски сто
ки, които превъ миналата не
деля не можеха да идатъ въ
Лондоиъ, поради това, че него
вата пияца бё претрупана и
цената бе паднала па 11 шил.
и 9 пенса ва 120 бройки. Сега
цената достигна llVa шилинга.
Въ Германия нема интересуване.

Уверяваха ни мновина, че не
кой отъ големите тютгоновп
складове въ града ни бевбожно
ексилоатиратъ тютюнопроизво
дителите, но намъ се Henriiue
да верваме това. Обаче Деспи
на Лазова отъ с. Балдъръ, васелена съ малолетните си деца
въ Варна, нонежа м&жа и е
вагиналъ въ в о й н а т а , била
убеждавана дълго време да про
даде тютюна, който била про
извела, до като най-сетне се
сагласила да го предаде срещу
една определена стойностъ на
Д-во „Листъ", м-Ьняващъ все
Кафето.
ка година името си кой внае
Ценить въ нашата пияца cev отъ какви хитрувания и съоб
вадържаха, понеже въ тържи ражения. Когато на Деспина се
щата, както и_;въ нашето игЬ- платила сумата, ва 240 кгр.
тютанъ, дадени й били само
какви промени» не станаха.
Въ Бразилия тенденцията про 1000 лв. Това не иде и по 5 лв.
пусна малко нона стока за тър кгр. Желателно е властите да
проникнатъ въ тайните на тоя
говията.
родъ купувачи на тютюнъ. *

Ориза.
Сльщо тенденцията не е претърпела промена.
Цената на ориза въ Триестъ
е ва гласе 1-во 230 л и р е т и'
100 кгр.

ХРОрИКА
Въ митническото отделение при
министерството се работи тариФа-проектъ ва изменение на вно
сната тарифа. ОАЩО правятъ се
корекции и размествания въ
вносните мита." Повишение на
мита ле се предвижда.

Свинанъ е ва въ неделя 8 т. м.
небрания отъ събора на мелни
чарите управителенъ съвъ-тъ
на кооперативния м а г а в и н ъ
„Мелничаръ",- който ще се кон
Вълната.
ституира въвъ у основа на ивраВследствие кишевото време ботения и утвърденъ отъ СО
и дългата вима, предполага се ФИЙСКИЯ окр. еждъ уставъ, възъ
че както нашата вълна така и основа на който ще Функцио
на некой отъ бливкит-в и по- нира магазина, 10снованъ на ко
далечни намъ държави т&ви оперативни начала отъ д-влове
година ще е не отъ толкова до- - на мнозина OT*V^мелничарите
бро качество и че цената й ще въ болшинството:си отъ Север
б&де слаба. Миналогодишната на България. Съвета ще се
вълна се потира по 60 до 65 лв. събере тоя день |( въ СОФИЯ.
Въ чуждестранните тържища
Провинциялно-журналистичесиия
тенденцията е твърда. Тържи
щето ва южно-аФриканска въл първи редовенъ конгресъ рЪнш
на показва твърде голЬмо ин съюза на провинциялните жур
тересована и търсенето, както налисти да основе посмъртна
и тенденцията е твърда. Отъ каса, кеято да помага на семей
австралийската и новозеландска ствата на починали бедни прота вълна отъ юни миналата го винциялни журналисти. На ка
дина до априли т. г. е ивнесена сата се даде начало на съще
най-малко 450,000 бали. Въ лон ствуване и всеки членъ на
донския аукционъ, който стана дружество н а провинциялносъна 6 май имаше всичко 93 хил. ж у р н а л и с т и ч е с к и я
ю
в
ъ
ще
требва'
още
сега
да
бали, т. е. най-малкото количе
ство каквото до сега е имало на внесе въ дружеството си едно
С/В.ЩИЯ аукционъ ивнасано. Отъ временна вноска 50 лева; а при
тая вълна 60% беше отъ кръ всеки случай, когато касата ще
стосаната раса, а 4 0 % — мерино. отпуща помощта, всЪки членъ
Веднага това количество се ва* ще внася по 15 лева. Съюзното
купи ва Франция, макаръ че це настоятелство е натоварено да
ната, вследствие малките до изработи уставъ и правилникъ
карвания, твърде много се по ва Функционирането на касата.
вдигна. Францувите сега купуМЪстния журналистически с*дъ
ватъ, изобщо, всичката стока, а е севиранъ съ оплакването на
особенно текстилни сурови ма- агенцията Дюрони & Раделя,
терияли, най-първо ва да ивпол- представляваща п а р а х о д и т е
вувятъ високата цена на Фран „Fraissinet" ва клевети, преписа
ка и второ, че Фабриките по- ни й отъ столичния в. „Утро"
напредъ, когато Франка падаше, по кореспонденцията отъ Варна.
не купуваха и беха ограничили Длъжимъ да привлечемъ, вни
работата си. Сега имъ се до манието, че члена отъ Фирмата,
падна да вакупуватъ и си на- която по горе споменаваме, г.
ваксатъ сурови материяли и да Дюрони е почетенъ членъ и
повдигнатъ продукцията си.
предствитель отъ дипломати
Въ Гърция специялно, въл ческата кариера на една голгЬната васк&пна и отъ тамъ ив ма чужда държава и че отъ 40
носа, колкото малъкъ и да е и повече години, отъ като въ
вечъ стана невъвможенъ. На- това си качество е въ Варна,
противъ, Гърция може да по не само е билъ коректенъ ка
търси да внесе отъ вънка въл то търгосецъ, но е билъ и
на. Причината е, че бежанците добръ приятель на българите и
отъ Мала-Авия, особенно тия не е давалъ поводъ да му се
отъ Смирна, организираха го- препишатъ клевети подобни на
л-Ьмо и здраво производство на преписаните му вь „У т р о".
емкрненски килими, които СА
Сдюэа на провинциални^ жур
добре познати и иматр добъръ
паваръ въ Европа. Освъ-нъ то налисти ще ивдава свой органъ
ва, гръцката валута постоянно по подобие на „Вестника на
расте. Стрижбата въ Гърция Вестниците", в ъ дий, когато
вечъ е на свършване и вълната други вестници не ивливатъ.
Подготвенъ е материяла и на
всецело се закупу ва,•
скоро, въ ПлЬвенъ, ще се ив
A W първия брой съ името
Яйцата.
„Веетиикъ на провинцията",
Ц е н и т е въ вътрешния й въ Щ е се разпространи отъ Д-по
външния паваръ спадатъ. Отъ „Курие^ъ".

сиите ,п& камарите и да д-Ьйствуватъ да се иомогне на със
ловията. И тъви година секрет а р а н а Пловдивската търговска камара г. Д. Духовнйковъ
е направилъ сллцото — обнколилъ е стопанските съсловия
въ Кльрджелийско. Кога?—пи
таме, кога секретарите н» Вар.
ненската търговска камара Ьль
направили, подобно нещо? Кога
еж. влизали въ контактъ съ съ
словията въ районите си? Кога
СА проучвали хала на търгов
ците, ИНДуСТрИЯЛЦИТе И 8Rиаятчиите?
По р в е н и е на провинциал,
ния журналистически конгресъ,
на дружествата отъ съюза на
провинциялните ^журналисти,
идната година'^ ще стане , въ
стария п р е с т о л е н ъ г р а д ъ
Велико търново. По въпросите,
които ще.се сложатъ на равр^шение въ тоя • конгресъ и цо
целите, които ще има да изпъл
ни, той ще има характера на кон»
гресъ преучредителенъ.

Htm.o, което васлужава голема похвала, то е, че г. г. сек
ретарите отъ Пловдивската, Ру
сенската, и др.. търговски кама
ри всека година подъ редъ поФранция е закупила половинасвещаватъ на обиколка по единъ та отъ . проивведеното въ 1923
и два месеца въ районитЬ на год. българско ровйво, , масло,
камариве си, да се ваповнаватъ, въвливаще ивцело. на :l400 кгр.
непосредственно, съ положение Цената на маслото е 20 до 22
то и нуждите на стопанските- хиляу^и лева литръ. Отъ прода-*
съсловия и по такъвъ начинъ дените 700 кгр.; масло,, сдедо-:
да и в у ч в а т ъ положението и вателно, ще се получать".* око.
нуждите да докладватъ въ се ло 15 милиона лева.

"ДОЙЧЕ ЛЕВАНТЕ-ЛИНИБ ХАМБУРГ
: .

; Редовпи параходни сообщения между:
Х а м б у р г — А н в е р с и Бургас—Варна

Агенти в Варна Братя Зола с
и
Вургас Г- Вези син |^с-ё

т

Щ ВАРНАШ

вносъ-изнехгы
Има въ депрзитъ голыми количества,
маслини и дървени масла отъ

най-добрит-Б качества.
Телеграфически адресъ:
ПАРТСИЯДИ.

3—3

Теле4>онъ №

КРЕДИТНА
ВАРНА -

С О Ф И Я — РУСЕ

Телеграфически адрес: . К Р Е Д И Т Е А Н К 7

йзвжршвп всекакви банкови сделки
Приема влогове и по спестов!
ни книжки на износни
УСЛОВИЯ

^о-Ю!

ИМТЕШ-МШ.
ПОСТОЯНЕНЪ СКЛАДЕ
на^маслинй разни качества, дървени масла отъ
най-добри качества, сапуни турски б-Ьли, дгф ка
(сак&зъ), лимони и оротокали.
За телеграми: ГЕОРГИ КАТИНАКИ.
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