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Ирезъ 1922 година, когато
аа пръвъ пдть открихме на
шата полемика срещу царящат* своеволия на некой отъ
управляващите кржгове въ
нашето Параходно Дружеотво,
нве за пръвъ пжть певдиг
нахме въпроса: какъвъ требва
да бжде контрола не само въ
това дружество, но и въ всич
ки други дружества, които по
вадъзженпе отъ закона еж
Длъжни всъка година, до найточни и най пълни нодроб
пости, да даватъ отчетъ на
акционерите си и публично
Да манифестиратъ вЬрно и
ючво смъткитъ сц.
А едва преди 4—5 броя
нив се наказахме така сжщо,
"РИйщшалио, и какви требва
Да бддатъ баланситЬ, еъноито
о е манифестиратъ т и я
емйтки. По тая последната
xoiia ат ще има да се пип
Р"ьщамо много и твърде много
»»ти за ди я обосновеыъ
юридически п да и наяснимъ
"еретически и практически.
По . контрола, обаче, еледъ
*''-•"• 4 годишно премълчаване,
см т
* »мо• ва пуждно още сега
Д» се поиъриемъ, защото на

0*
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шето параходно дружество,
като не е нравило подборъ на
лицата, които оъ вещица и
умелость би хребвало да уиравлявагь далата ыу, не пра
ви подборъ и на лицата кои •
то ое натоварватъ да коитролиратъ дълата на натоваре
ните да го управляватъ и
таиъ става нещо подобно:
„халвадяшята за бозаджията/'
т. е. „ти гласувай за-мене, а
азъ — за тебе", а „дълата па
дружеството . рачешки ли ще
вървягь; еледъ : /г в*къ сжщеетвувЕнае дружеството ед
на лодка ли не ще бжде въ
състояние да си купи и на
царските врати ва просия ли
ще виси, това не е работа да
я внаемо нке". И така Петко
гласува за Петка, да управ
лява; а Петко избира Петка
ла го контролира. Но одвна
Петко знае ли какъ со упраз
давать параходи u другия
Петко знае ли какъ се конт•
ролиратъ параходни сметки,
TOBR за дружеството не е въпросъ отъ никаква важность.
Но, както службата въ уп
равлението на едно дадено
предприятие изисква да ое

,

обявите еж

"а кв. сантиметр 250
.тч. зя годеж*», вемталии,
яевролози 1-50 лв. га едио
публикуване; баланси, ревшаия, цирхуляри и прото
кола по 1-50 лева-, ре
гистрация ШЛ Т*Г'Г08С»Я И
пядустриялии фирми 10 ли
Всичко 'но ее отнася до
вестника се адресира: до
„Търгов.-Промишлсниа За
щита", Варна „Венчан" 8.

,

поставятъ само честни, ра ли: а) че членъ на упревиботливи и вещи къ работата теленъ съветъ въ акционерно
избранницу, така, ощо повече дружество или въ кооперация
и въ службата за контролата може да бжде" опмо лице оъ
требва да се избирать super- офицаялно признато право на
способните, ^ super-честните, счетоводна дейчосгь; б) длъжsuper неподкупните лица Д1 ностьта на члена на провери
йзвършватъ тая работа. Оба телния съветъ да е клетвения;
че, въ параходното дружест в) члена на проверителния
во, а и въ много други дру съветъ да е добре възнагражества, директорите и друга денъ о т ъ дружеството, с ъ
де влиятелни лица, които не контролната служба на което
искать да носятъ лично от се обвързва.
Въ мнението, което # бехме
говорностите за делата на дру
изказали
миналше годиии,
жествата, ако и да бъркатъ
ДЪлбоКО ВЪ ТЬХЪ;"— а н е к о й Й ние изтъквахме, че това пра
въ касите — избирать своите во, като една превилегия, монай прости и най не годни за гатъ да си го извоюватъ, ка
тия длъжности, но й1чущи за то обравуватъ дружеотво въ
по неколко стотинъ лева таи- делата страна кли дружеотва
тиеми, хора Те онлитатъ дру въ воеко отделно мЬсто, сами
жеотвата, оплититъ и себе си счетоводителите съ призната
до тамъ, че хаиръ не виж счетоводителска правоспособ
да дружеството, хаиръ не ность, както е превилегЕЯта
ввждатъ акционерите, _но ха на адвоката — не може да
иръ не виждатъ и тъ сами ходатайствува предъ ожда по
Но думата е за ковтролата чужди дела другъ, освенъ
на дружествата. Думата е за адвЪк&та, който е оъ призна
ефикасната защита на акцио та правоспособность за това.
нерните дружеогва, а по one За контролната служба въ
циялнО, за 8 щитата на акцио дружествата и кооперациите
нерите, която со изразява въ бе изисква специфичната под
честното njwffffip
*KOHTJiVjff- готовка, както се изисква та;
pilUti *ДелгГТН^ %'Я~ДруЖЙСГВОГО ' ' кава подготовка а за адвока
отъ контролния съветъ. Ка та. Но изисква се и бдпте!къвъ требва да бждо контрол ноотьта и професионалната
ниятъ съветъ — тоя въпросъ контрола на счетоводителитесе налага веднага, „тукъ Й проверители отъ тЬхното пред
лие накъ веднага отговаряме стйвителотво и управление
на корпорацията, както и на
и накъ повтаряме:
Лицата, които заемватъ ме адвоката отъ неговата корпо
огото ва провЬрителенъ съ рация, респективно, адвокат
вегь, преди всичко, требва да ския съветъ.
бждатъ добри вещащи въ сче
Премахването на сегашната
товодотвото, да еж най добри континентална система на уп
те познавачи на вършеното ражнение контрола върху ак
отъ д ужеетвото дЬло и кзто ционерните дружеотва и коо
аавършекъ на всичките дру перации и възприемането ед
ги необходими качества, да на нова, подходна да отбие
еж съ скрупули, да еж съ наклонностите и хищничеотнай неподозрьна честность и вото у наоъ — да определи и
почтенность — да еж непод отговорностите и ефикасните
кунна оъ никакви нагласява
мерки срещу злоупотребления
иия на разни командировка, та, е злобата на деня. Ние ще
оъ разни възнаграждения и настояваме и ще работимъ оъ
съ никакии тантиеми. Да не се всички сили да се отьрвагь
блазнятъ отъ желания и скри- дружествата и коопораципте
*ти намерения да'екснюатирахъ отъ досегашните контролни
зи себе си дружеството, а да съвети.
Върб.
еж проникнати отъ дълбоиъ
кнтерееъ за неговътъ нанредъкъ. Такква требва да еж
до единъ членовете на нроСъстояла на 30 и 31 януари
вернтелниятъ съпотъ аа да се
отъ
житарит^ въ Южна Бъл
контролиратъ, между туй, и
гария
отъ представители на
единъ оъ други. Но върху жита рии отъ
Северна България,
всичко това, освенъ матери- отъ такива на Български тър
.ялнати отговорноель, за все говски сък)8Ъ, на министерст
ка крЕвнца въ изпълнението вото на търговията на Б. Нар.
на проверителната ои длъж- Банка и ир. е Формолирала точ
но следнит-к искания:
ность требва да е и углавно
I.
наказапъ.
а) Държавната власть да оп
Проверителския институгъ,
ределя своята стопанска поли
както о въ много отишли на- тика не отъ съображения со
предъ въ акционерното и ко циални и Фискални, а предим
оперативното дЬло държави, но — отъ стопански.
требва, вре*:е е много отдав
б) При съвдаването ваконона вечъ, да се учреди възъ иоложения и всЬкакии наредби,
основа на единъ спецаяденъ овърванп съ проивводството и
законъ плн от. едно допълне търговията на въриенитЪ храни,
винаги да се търси сътрудни
ние къмъ търговския ваконъ. чеството на Б. Т. Съювъ, Т.-И
Съ тоя гаконъ да оо опреде Камари, стоковите борси и др.

Бузгазската конференция.
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aVjK.-П. администрация, рес
пективно нейния управляющъ
и изпъднителенъ иерсоиалъ, да
полагать осърдив и да служат*
ва развитието на родната ни
търговия.
„•• •'•
б)~Да се увеличи и- подобри
я«. п. инвентарь и съответните
служби целесъобразно да се нагодятъ на нуждите ва ^равви• тието на родната търговия.
в) Да си оеигурятъ нр^ки и
редовни рейси чревъ Българ
ското търговско параходно д-во
до бливкитъ- ивточни навари съ
увеличаване тонажа на друже
ството.
III.
а) Часъ но скоро държавата
да пристжпи къмъ построяване
въ двегЬ черноморски приста
нища — Барна и Бургавъ ~
елеватори и силови. •б) Специялния сьвдяденъ ФОндъ ва горните две цели, раададенъ и употребенъ ва други
нужди и цели, да се въввърне
и веднага употреби ва преките
си цели.
«4
в) Построените елеватори и
силови да се турятъ на- разпо
ложение на търговците да си
; служатъ съ тйхъ аа опавване
качествата на върненитЬ драни,
преднавнапавани ва ивносъ. •,...';....
#
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а)*.Ми.тниче6ката тарц*а по
ивноса на йрани-^сЬк'бга да про
дължава .4» бжде, е*лас%|»чня.
като се съобразява съ ценит*
на вътрешния и международ
ните павари ва да прави конкурентно-способни нашите вьрпени храни.
V.
а) Кредитите отъ държавни
т е кредитни институти да се
даватъ ва търговията съ зър
нени въ достатъчни равмери,,
като бждатъ увеличени, равно
мерно и при еднакви условна
давани, нб не като сега ва рав
ните Фивически п юридически
лица, които вършатъ търговия
съ върнепи храни.
VI.
а) Часъ по-скоро да се оъвдаде специялеиъ ваконъ ва сто
ковите борси аа да ее насърдчатъ и ватвърдятъ самоинициятиБИте и самоиомощностьта въ
техъ и въ слщото време, да
се отговори и на всички нови
инициативи, които се иоявяаатъ
въ техъ.
VII.
а) Общицскиятъ налогъ„Кри
вина", който служи ва нелоял
на конкуренция й неестествен
но насочване на върнените хра
ни къмъ изходните пунктове
— ако не е възможио да се
премахне, поне да се унифицира
ва всички общински управления*
Горните точки ель Формолнрани, като искания ивобпцо ня
търговията оъ върненн храни
по първата точка отъ дневниятъ редъ. Но втората точка
— държавната политика
бургазкото пристанище,

спрямо
конфе

ренцията е Формолирала: а) въ
11 точки каква требва да е по
литиката и какви да бждатъ
грижите на държавата при не
обходимость™ да се ивполвуватъ пристанищата, като дър
жавна и общонародна ценность
и въ особенности, каква требва
да е политиката и какви да
бльдатъ грижите на държавата
с.премо бургазското пристанище;
6) пъ 13 други точки: какви еж,
съображенията и необходимите
поправки и доправки, които
държавата длъжи да направн,
главно въ бурговското приета,-

Tbpi^.yj№??pIiiHiiiJieHa Защита
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Централа СОФИЯ, локнозе РУСЕ, ПЛОДИВЪ.

Извършва всички банкови операции: финансира при износни условия
търговски и промишленни предприятия; открива текуща смет
ки; извършва преводи; сконтира търговски портфейль; отпу
ща аванси срещу цопни книжа, полица и стоки; нупува и продава ценни
книжа; дава гаранции; инкасира полици, документи и купони;
приема парични влогове: сродни, безсрочни и на текуща см от ви; изда
ва спестовни книжки; издава кредитни писта срещу играй л во и
за България; приема на хранение ценни кни;гг.-\; приема влогове и
извъшва вевкакъвъ видъ други бепкови операции.
КРЕДИТНА БАНКА
Варненски клонъ. -

нище, 8а околните блата на
Бургавъ, аа шосетата въ райе
на на пристанищата, като въ
Пупктъ 13 сключва: „Да се насърдчи плаването съ нвционаленъ ФЛЯГЪ по българското
крайбрежие, като всички кораби, платноходи и лодки, вмъсто друга премия, бАдатъ освободени отъ всЬкакви даждия,
такси й берии".
НвшигЬ впечатления отъ тия
две категории пунтирани искания pro domo sua отъ бургавскиг в делегати СА, че бургавчени
добре проучват* нуждите, вещо
опред'Ьлятъ диагнозите на болкити си, не се срамуватъ и не
се страхува тъ да ги ивкавватъ и
смело и юнашки — както подобава— ги ващищаватъ. Тамъ
рвФератит'Ь ги държатъ самит-Ь
-търговци — не паемии лица;
там* борбата се води и правата
се отстояватъ отъ бойки, лично
ивсътнати отъ елините, хора.
Ето равликата между бургазци
' и варнепци.
'• .
*.
'
'
''

злодеям
нашата анкета.
(продължение отъ брой 720).

убеди, че сме заблуждавани въ
Габрово аа предисторията на
произшедствието ?
Какго се вижда, пипалата,
които целят* да всеят* ваблуда аа сж^цностьта па причинитЬ за иоеЬгането върху живота
наг. Семовъ еж много и тъ- навс^каде с е простиратъ — до
СОФИЯ, ДО Русе, Бургавъ, Варна
и не се suae още каде. Те.хпата цель е да вмъкнатъ въ причинит** и въ предисторията на
това проившедствие 4 елемёнтъ
оиравдаващъ морално д-Ьинпето
на Лисичерска.
Обаче въ Габрово не би се
нам%рилъ съ Публично ангажиране на съвеетьта сидат^ърди, като свидетель, нодобенъ
Фактъ нито най-падналия, ньй
непорядъчния чов'вкъ. ПорядъчнитЬ хора въ Габрово се
просто гнусят* отъ тия миверни, тайнствеини и крайно подоврителни виходки на пипалата. Гнусятъ се, да, и съжеляватъ, че това се върши ва името и за сметка на честьта на
" ёдинъ отъ редките блягбдетелни „добри граждани на гр. Габрово," както нарече г. Семова
първиятъ но еанъ и по гражданско полоя«ение гражданинъ
иа Габрово, кмета г. Ил. Кожухаровъ.
Научихме отъ добри приятапреди 2 гоЛИ) ч е г , Семовъ
дини и 7—8 месеци депозирал*
мирово САДЯв ъ Габровското
л И ще своят* тестамлнъ, съ койсвоето имотно
т 0 разпорежда
състояние, при случаи на смърть.
Но, че г. Семовъ оттеглил*
тестамана си неизвестно вящо
и при отварянето и прочитане
то на тестемана отъ г. мировия

Чудното е, че нашата политнко-общественнаинФормационня преса продължава още да
бльде държана въ течение на
т о я кърваво-влодеенъ инцидвнтъ и то съ тенденциовни
ввмислици, които гонятъ цельта
да ивменятъ характера на дея
иието и да му дадътъ Д]>уга,
ивходна ва влоде1щата юриди
ческа постановка и насока.
Кореспондента на варненския
ежедневник* „Време" от* Габ
рово е проводил* на 5 того —
•лодеянието е ивВършено на 12
декември 1926 год. — следното
съобщение:
.Габрово. 5/11. Въ Габрово
ВФерата около опита на мадамъ
Лесичерска да убие видния габровеви индустриялецъ Семовъ
продължава да ванимава властите. Случката е таксувана
като ваговоръ между съпрувите
Лесичерски да убият* Семова,
катъ мадамъ Лгьсичерсна to е №•
канила въ дома при мхжа си.
Семовъ безъ да подозира тръгва
следъ дамата и за своята непредпазАивость понесе две тежки
рани на 1 жа Лпсичерски" (к.
н.) и т. н.
При неуспоримато истина, че
г. Семовъ, придруженъ отъ инжинеръ Боичевъ п II. Кеденъ,
отъ никого неповйкванъ, е билъ,
просто, ненадейно нападнатъ
от* ивотвадъ, явно е, че горното, идяще отъ Габрово съ такава вакъснена дата (5 *евруари) да лансира въ другъ видъ
проившедствието, нма своята яв.
на тенденциозность. М и г е р ъ
следъ почти два месеца — ако
беше верно това —- не можеше
въ Габрово да се внае, чв Семовъ е билъ тъй 'подмамен* за
да. се довери и ивложи на куршумите на „мадамъ" Лесич^рлка, както я нежно пменова г.
кореспондента? Не е ли САЩИЯ
тоя кореспондент*, 1гойто и до
нас* адресира неколко реда дани

която не е била изключена отъ
грижите му при написването
на вавещанието за, при случай
на негова смърть; съдържа още
н4кои разпореждания, к о и т о
той ще допълни или поправи
и следъ това пакъ ще се повири завещкнието на мировия
САДИЯ — поясни ни г. кмета.
— Ако мога да аная мнението Ви ва г. Семова, г. кмете.
— Единъ отъ добрите, отъ
р-Ьдко добрить и благодетелнит'Ь наши съграждани, който
васлужава адмирация и ва който особенно много требва да се
еъжелява ва извършеното надъ
него влодейство. Г-нъ Семовъ
е дзлъ и дава твтрде много,
не сравиеино по много о т ъ
д р у г и благодетели д а ж е , йа
градът*. Въ равпорежданията
си. въ последната своя воля, не
е вабравилъ старците, и-ЬмощнитЬ и останали бевъ приютъ
старци въ нашия градъ. Иждивил* е милиони и още иждивева
ва съграждането и довършването qa Фабриката^— приют* при
Рашея. Не ваоравяг^гакто въ
миналото и ва въ бАДАще —
следъ смъртьта му — и бедните
дечица, сиротини и много други, не еднъжъ облагодетелствувани отъ него. — Не вабравя и
некой отъ друя*ества1а и инстатутите, на" които целите и
дейностьтасАчеловеколюбивии
хуманни. А не е вабравилъ и
некой по-далечни лица — ни
кава г. Кмета на гр. Габрово,
който очтиво , се равдели съ
насъ.
Когато въ Габрово не се намери ни единъ съ коражъ отъ
тия, които подземно инсинуиратъ и адски мизерствуватъ
ОАДИЯ, присАДСтвуналъ е и г. противъ г. Семова да ни каже
кмета но задължение огъ вакона. нито дума за негови лоши дела
За да се осведомим* ва при
(каквито се сега беаревултано
чините на оттеглянето на ад- еъчиняватъ), пред* нас* добвещанието и дали то ие е като леетните граждани, въ това
последица отъ произшедствието, число и г. Кмета така симпание потърсихме г. кмета Кожу- тично ни описаха гражданските
харова, човекъ солиден* въ достоинства и общественното
в«еко отношение, като юристъ, положение на жертвата на курбивш* САДИЯ И стоящънанай- шумите на нещастната, споредъ
високото гражданско СТАПЯЛО насъ, В. Лисичерска, на която
да си уяешшъ и нейните инепиратори даже чен ъ Габрово,
стьта (като я подмятат* то тъй,
ТО я случай. Г-нъ Кожухяровъ
ни равясни точния текст* на то инак*) не пощвдяватъ.
тестшана и ни^подчерта, че въ
Но освен ь редицата първи и
последната споя" воля г. Семовъ доблестни габровски граждани,
разпорежда, въ имоти и парич- на които имената визирахме въ
ни суми, н-вколко милиона леша но-раншните си наложения и осненъ г. Кмета, ние имаме ка8 а общественни нужди и благотворителни цели, като ни ио- ваното, все въ тня смисъль и
именова една но една точките въ тоя духъ, отъ множество
неговите разпореждания, други габровски гражданя, межи а
които облагодетелству ватъ и не- ду които СА-и г. г. Ст. х Стангови, бливки па благодетеля, род- ченъ, големъ търговецъ въ Ганпни, а даясо и далечни лиц-', брово и въ Со*ия, Коста Георк ъ м ъ които благодетеля се гиевъ нръиъ прокурист* при
омета ва вадълженъ.
банка Цанков* въ Габрово,
— Добре, но каква е причи- Юрданъ Недевъ и много еще
пата, тъкмо сега да се оттегли други, казаното отъ които, при
вавещанието? — запитахме г. нужда, другъ ПАТЬ ще възироКожухарова.
изнедемъ
— От т и г л я се досегашния
Едно, обаче, требна да съоб
текст* на вавещанието за да се щим* па тия, които подземно
допълнятъ и поправят* негови нненнуиратъ и водятъ непочнекой точки, които и бевъ това тенна борба съ г. Семона, че.
оставатъ мъртва буква въ него. въ момента, когато т е влорадТо съдържа разпореждания за ствуваха и вервяха, че куршунеговата нещастно вагинала се- мпте на .Лисичерска СА го уязстря, убита еъ целата и челядъ; вили и че ще го умъртвят*, той
съдържа разпореждания за на бе обоппанъ отъ цела Бългаскоро полинялата- му майка, рия и от* странство съ хиляди

писма и телеграми, пълни съ
горещи симпатии и сърадвания,
че е билъ опасен* поне живота
му. Особенно мило и трогател
но е писмото на една г ца, дъ
щеря на неговъ братовчед*,
учаща се и въвнитаввща се в*
Швейцария, която споделя чув
ствата на ранепиятъ си родни
на и на неговиятъ до.мъ по тоя
вдоиолупенъ за т-Ьхъ случен И
която, слщевр^менно, ивкавва
хиляди и хиляди благодарности
към* Bora покровитель и спа
ситель на живота на нейна
СКАПЪ чичо. Г-н* Пенчо Се
мовъ се Цени отъ всЬкаДе като
индусгриялецъ и добр* органиваторъ търговец*, като добр*
роднина и сноякъ, като лич
ность, която си е съедала здра
ви връвски и добри отношения
въ ц-Ъла България и въ стран
ство и, въпреки всички враждувания срещу него, невависимо отъ каде идат* тия вражди,
невависимо кой коанодеиотвува
въ тоя момент* и ще кощунствува въ нататъшното раввитие на процеса му, той ще стои
нее тъй високо и съ САЩО такова светло чело ще върши своитЬ до^ри дела.
. 1. .....,...,..._•

Превозната тарифа
к моспеиния пакавръ.
Наближава 27 мпртъ, когато
ще требва да се открие втория
пролётенъ Горно-Ор^ховски мосгрей* панаиръ и управлението
на панаира пакъ повдига чрев*
печата въпроса ио кон правила
и ио кои наредби отъ ж -и. тарифа требва да се ослужва отъ
Б. Д. Желйвници в* превова на
предметите, които се ивпращатъ
като мостри въ панаира,
Г-нъ Копринковъ, чиновникъ
панаира,
В ъ управлението на
писал* до други вестници, писалъ и намъ писмо, въ което
третира САЩИЯ вънросъ и се
сили да даде едно тълкувание
на § 129 и съдържащите се
въ него букви, което по а нология, да обгърне и случаите
въ превоза на предметите ва
панаира, понеже думата „паваиръ" не се съдържа нито_въ
едпа отъ точките на тоя нараграФъ, а като панаиръ, като
общонародно дело, той въ нревоаа по Д. Ж, требва да 6АДВ
обдагоириятстьуванъ ио добре
и въ по-големи размеря даже
0 т ъ всичките изключения, съдържащи се въ всички букпи
на споменатия параграф*,
Ще кая;емъ на г, Копринкова, че има ме-гга има и ва
конни наредби, кадето аиало
гията е едно отъ средствата аа
раарешаване на много спорни
въпроси, но аналогията иде на
помощь и, като решително средство, приложима е само кадето
изричностьта на ниредбата не
разрешава въпросите, ил» когато предписанието на наредбата не определя изрично и
изключително предмета, ва кейто снециялно се отнася § 129
и буквите а. б, в, г, Д, и т. н.
споменаватъ иврично, съ една
безсъмненна ясность и категоричность, именните случаи, при
които СА т е приложими. Тоя
§ съ всичките му точки немо
же да търпи никакво тълкувяние и техните повеления не
могат* но никаква аналогия да
се прострат до други предмети
и до раврешение на чужди на
предметите имъ спороне. При
постановяването на § 12!) и при
озаконяването му отъ Народното Събрани*-," панаиръ въ
страната не еАЩествуввше Пито
номисъль у законодателя имаше
да орегулира въпроса ва пре
воза на предметите ва ианаира
еъ иврично споменаване въ тарнФата за него или съ анало
гичното и прилагане при тоя
и такъвъ превовъ. Това е едно
ново обстоятелство, една нова
нужда, която може да се уреди
само с* новъ ваконъ, съ'Тюва
ияричиа на[>едба въ тарнФата.
Това не може да стане съ бе-

лежки и поправки въ параг.
раФв, а съ нова добавка на новъ
параграф* или нова точка иврично орегулирваща нревова ва
панаира или, евентуално,- някакриииь отъ тоя и друг* родъ.
Управлението на панаира,
прочее, ще НОСТАНИ най целесъобразно да отнесе въпроса до
надлежното
министерство и,
чревъ него, до Народното Съ
брание, да разреши основно и
целесъобразно пъпроса. Може
би Народното събрание ще с«
задоволи и достатъчно Ще Уяени въпроса и само съ ивмзиението на буква „в" отъ § 129,
но това требва да се направи
отъ него, Нар. Събрание, а ие
отъ чиновниците, които немогатъ да постАпватъ иначе, освенъ стриктно да се придър.
жатъ о вакона и да иввършватъ
само онова, което той иврично
им* ваповедва. А верно е и право е, че-npf
воза на предметите ва мостре
ния панаиръ требва да става
при съвършенно добри улесне
ния и съ крайно намалени цв.
ни, ващото пренасянето и ивл*.
гането на предметите е толкова
нуждно й Полезно ва страната;
КОЛКОТО и ва екснонеита. Бъл
гарина, обаче, е повече скжпъ
на триците, ОТКОЛКОТО на бра.
шното. Поради СКАПИЯ превовъ
той не би се подвоумилъ, яко
се откаже съвършенно отъ д«
наложи предметите, съ които
би нредс.тавилъ и себе си и стиавата си като добри производи
тели Колкото по еФтииа се на
прави превозната тарифа аа па
наира, всеки требва да е сигуренъ, че толкона повече експо«
ненти ще има Горно Ореховския панаиръ.
Обаче, длъжни* да кажшъ;
на г. Копринкова, не Дирекция
та на Желевниците но своя
инициятпва, ввймайки акт* оть
писаното въ вестниците ще на
прави тая добавка въ вакона,
а г. Ст. О.брешцовъ, .като.*идв
още тия дий и виене на вра
т ъ т * на министра да внесе нуждния тариФОнроектъ ва допъл
ването на § 129.

Проч<[етете
и имЕйте всичко прочетено
за сведе!ке
Въ турцчя съ никого не се
церемонптъ. най малко съ чу»денците, които не СА ваиовнати съ установените порядки и
които ва една права Бога ~
норади неведение отъ ФормалноститЬ и редътъ, които се иви>
скватъ отъ т е х * — м о г а т * Д«
попаднат* въ беди, каквито Ив
би очаквали и при най-добрата
воля да се отнасят* към* вв,к0;
ните, властите и всички на
редби ньй лоялно и най-добро
съвестно.
Долните оказания ще 6АДН*Ъ
твърдо полезни ва всички бъл
мри, отъ свободното българско
царство и ва всички* негови подданици, ако се иматъ предвид*
и се съблюданатъ, когато намиелятъ да идать или отидатъ
въ Турция.
h

Относно работниципт, " оти
ващи дп дирятъ работа:
На запитвания, ПОСТАИИЛП ВЪ
консулската канцелария на Бъл
гарската царска легация въ Ц*1
рнградъ, дали има работа в!»
Турция, съсбщава се па ванитересованпте следното:
1. въ Турция ва сега не с«
допускать чужди поданници а»
служащи въ" дружествата иди
шоФьори на наемни ивтомобилй;
2. нвобщо въ Турция нем»
работа, ocueu-ъ ва майстори ви
да ри и дървод-кдци и то сами
ва иривъ строителния севон*.
кой го почва едвамъ къмъ вр»*
на маргъ,
f
Добре е онии, които1 ще »<&"
'ватъ, дн ваи.пввтъ предвари'
телно, дали има <нц« правни
мести. Запитванията требва Д*
оАдать обгербвани и снабдени
съ рнвцоски в» отговор* 8 Щ
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ФАБРИКА
„СОКОЛЪ"
Акционерно Индустриално Д-во — Габрсво,
бй£ша фабрвкп за копчета на М э р . Д . А н д р е й ч е в ъ
вг.вово въ-гстанова производство то на сидефсвн коп
чета и сь ошляршеиствуванйлта въ тоаа си произ
водство конкурира всички нови и импровизируй
производители.
Въ нея се произвеждате слщо и будила, кокалени
копчета и всички други отъ тоя род* иад-влия.

Ф«,ОР>И:^С^Т^

„ооь«.ол:*зь"

се занимава а съ производство на гайтави,
аби и други текстилни стоки.

Фабрика „СОКОЛЪ

полей,
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иъ продажбите на производството си е много либе
рална и много колантна.
На всички запитвания веднага отговаря.

Отъ фабриката.
ia проото писмо и 16 лв. пре
поръчано»

вагуби и вследствие .неиввестностьта, съ ог^едъ но бжджщиятъ но натпташенъ развой
на парижкото ефектно тържи
ще. Кампанията на кантоналHine и общински веми се движи
ивмежду б и 6 Vsr7n, до като индустриялниге ввдължения се
ивднеятъ по 6'/»*/о и но високи
проценти.
Индустрията на иностранците
(потниците, курортисти, тури
сти и пр.) отъ 2—3 години иокпвва постоянно уголемяване и
то не само летно, а и въ вимното време — въ диата ечвона,
особенно поради вниманието и
грижите, които отделните (спе
циалните) станции полагать въ
охажването въ вимниятъ спортъ.
Особенни (специялни) положе
ния съ вниманието си ваввима
Женева, която аависи, главно
отъ Обществото на Народите
и на Международната Органи
зация ва Работа, чиито длъж
ности въ Женепа еж постоянно
ваети, а и въ които, покрай тия
служби, васедаватъ и равни ко
мисии и конференции.

години* Заема да е I милиярдъ
и 250 милиона драхми, съ 6%
лихва, а като валогъ да слу
жить ивлишеците отъ прихо
дите реаливирани отъ пътрешнии ваемъ отъ 1922 година.
2) Да се нреобърне въ временеыъ ваемъ до 760 милиона
драхми половината отъ всички
т е номинални стойности на бо
новете ва народната отбрана,
сроковете на които ивгичатъ
следъ датата на настоящия
ваемъ;
Заставени еж да съдействуватъ въ ваписването на първиятъ ваемъ всички носители
на банкноти и то до една сума
отъ 25°/о о т ъ номиналните
стойности на тия банкноти. За
осъществяването на тоя ваемъ,
книжните пари отъ по 25 драх
ми ще бждатъ обявени като
обевценени и ва вамената аЛ
отъ техната стойность съ нови
банкноти, а ва четвъртата чет
въртина ва облигации (дългови
равписки) ва настоящия ваемъ.
Банкнотите въ обръщенир,
стойностьта на който надмина
ва 25 драхми, привременно ще
се пресёкътъ по на два дела.
.Девата страна, която ще бжде
потолема, съ подписа на упра
вителя на Народната Банка, ще
се смета като съ стойность отъ
75°/о отъ първоначалната й
стойность. Десната страна ще
представлява времененъ документъ ва ваема съ стойность
2б°/о отъ целата банкнота. Тия
делови (късове) банкноти, кои
то ще представляватъ вложе
ния делъ въ ваема, ще могатъ
да се рввменятъ съ други лица
и ще се приематъ като аалогъ
отъ банките и като гаранции
отъ държавата. Левите страни
отъ банкнотите ще бждатъ по-
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късно пуснати въ обращение я
ще се ваменятъ съ банкноти
новъ тииъ.
Благодарение на тая енер
гична мёрка на гръцкото пра
вителство, още сжщия день се
е почувствувало, като първа
последица, едно чувствително
подобрение на драхмата, която
е предиввикала спадането на
чуждестранните девиви и едно
големо оживление на операциитЬ съ тия девиви, .
Естественно, ваемътъ не е
доброволенъ — той е тъй ежщо принудителенъ, както и ония
въ 1982 година.

Унгария.
Мжчнотиит* въ буда-пещенската
житна търговия.
Въ интересоващите се виен
ски кржгове, а и въ ефектната
борса владее голема нервовиость предиввикана отъ алармиетичните гласове, че много отъ
мелниците иг житарските Фир
ми въ БудаПеща ще требва да
се борятъ съ плачевните мжчнотии вследствие изяловяването
въ спекулациите на baisse въ
чикагската житарска борса. То
ва се обяснява съ рапидното
(бървото) спадане на акциите на
парната мелница „Victoria". Теви акции още преди двадесетина
дни се нотираха върху 380,000
ун. кр., а следъ неколко дни
паднаха на 250,000 ун. кр. Би
се помислило, че се върши не
що като контрами нна неочак
вана атака отъ некой ртъ ун
гарските банки, нодпомогната
съ това, че големи връвски отъ
акции отъ това предприятие се
ломбардираха и вследствие откааътъ на кредитъ се алленирвха (повърнаха).

Германската борса се държи
доста тихо и цените не се ивIt
мениха.
Гърция.
Състоянието на буда-пещенОтносно плтниципт, които
Bi
проса
за
финансовите операции.
ското
тържище
е
доста
подоб
по каквито и да било работи
отиватъ и пребивавапп за по- рено. Въ виенското тържище
На 24 януарий т. г. презъ
работите се развиватъ нормал нощьта, най-сетне, министерския
тсо иди по-дълго вргьме:
На плтниците ва Турция се но. Въ сърбекото тържище съ съветъ въ Гърция ввема ре
прави последно напомняне, че стоянието ва житото не е пре- шение по въпроса аа Финансо
•гв с* длъжни веднага следъ търпело въ последните дни вите операции, които властьта
пристигането си да се явятъ въ никаква промвйа. Тенденцията по-рано преаъ неколко дни иодъ
карякола на респективния градъ е добра. Главенъ кувувачъ на редъ проучваше съ цель ва по
или село, ва да бждатъ запи- пшеница е Браила. Цените, по добрението на банкнотното и ФИ.
оани. Който не се яви въ 24 които Браила купува пшеница нансовото състояние, безъ ин
часа, подлежи на глоба оть 5 та се движатъ между 230-232 флация и нови данъци.
до 25 лири турски. На сжщата шилинга или 78660—813 44
Иадчде се укавъ, съ който се
глоба подлежо и оня, който не лева. Кукурува въ Браила се
опълномощава правителството:
си навади Икаметъ тескереси плаща 125 шилинга или 427'БО
1) Да открие подписка вавъ(пребявателенъ билетъ) въ про левв.
трешенъ ваемъ при условия да
дължение на 16 дни отъ при
се въввърпе въ срокъ отъ 20
стигането си. Ония, които преседатъ въ Турция повече отъ
два месеца, плащатъ шесть ли
ри йолъ параеж (пжтиа повин
Хърватско
ность), а ония, които преседатъ
повече отъ 6 месеца — Теметю
На банка „ТРУДОЛЮБИЕ", Акционерно Д-во ва Търговия, Индустрия и Кредйтъ, Варна,
Населението на грядъ Заг(данъкъ ванятие) и МеариФъ ребъ: 31 декемврий 1910 год.
*
ириключенъ на 31 д-кемврий 1926 година.
парасл (училищенъ данъкъ). 79,028 жители, 31 май 1917 г.
Добре в всички българи, които 89,073 ж., 31 май 1918 г., 91,055
652496 66
Влогове
Каса
112552 07
ириетигатъ въ Одринъ илиЦа- ж., 31 декември 192В г. 121,000
Кореспонденти (кредитори)
694 40
302311 I—
ПортФейлъ
риградъ, да се явятъ предвари ж., 31 декември 1924 г. 126,009
Временни сметки (дебитори)
734192 76
Временни сметки (кредитори)
278932 lb
телно въ българските консул ж., и 31 декември 192э г. 132
137593 ,45
Сждебни дела
Седанти на полици
43238 —г
ски канцеларии, ва да получатъ хиляди яс.—ва 16 години хър
Текущи сметки (дебитори)
1016604 ,66
Депоаанти на ценности
16500 —
иввестни наставления ва преби ватската столица е пораснала
Недвижими имоти
723550 ,90
Депованти на полици
1346 30
ваването имъ въ Турция.
съ 62 хиляди 972 жители и на
Неизплатени данъци
17265 39
Ценни книжа
250
правила е големъ културенъ
53104 !90
Гаранции на Управител, оъветъ
240000 —
Мобили
прогресъ. Съ тоя прогресъ тая
Деповирани ценности
16500
Капиталъ
3000000 —
столица, именно, тежнее върху
Запасенъ капиталъ
251957 ,66
Депозирани полици
1346 30
политическия и държавния жи772870 08
Загуби и Печалби
Кореспонденти (дебитори)
3954 .75
вотъ на С, X. С. Тоя градъ в
31839
Полици ва инкасо
,
Световното тържище се ват- люлката на хърватската и даже
Учредителни равноски
1603
върди въ последните дни. Це на ггвлата югославянска прос
Деповирани гаранции
240000
ните, главно, останаха непро вета. Съ своята девивна и сточСкладъ строителенъ материалъ 1799887 75
менени. Йвноеа особенно на на борса Загребъ упраяшява
6175290 |52
5175290 52
канадско жито въ европейските големо влияние върху икономическиятъ,
Финанеовиятъ
й
потребителни държави, не е
единъ отъ добрите. Въздържа- стопанскиятъ животъ на целавето на Фермерите въ Канада та Югославия.
се отвраятъ и ва понататъкъ съ
на 31 декемврий 1926 година.
контроль на предлаганията, да
Швейцария •
държвтъ високи цени. Това съ1
802409 06
1 Отъ дърв. строител, материалъ
1 Общи разноски:
- Стопанското й положение.
дружаване между това намери
а) заплати
152182 — 2 „ наеми
27660 —
несгоди и мжчнотии въ това,
Въ особенно тежко положе
Ь) канторски
4776 |— 3 „ проиивионна
11421 66
че стоварищата (складовете) еж, ние нападнаха ония отъ инду
с) отопл., осветление и др.
29651 ,90 4 н ЛИХВИ
48633 80
пренатрупани съ стоки, а бан стриите й, чиито г л а в н о
12052 90 5 „ печалба превъ годината
83494 98
2 Несъбир. и съмнит. ввемяния
ките Финансиращи Фермерите тържище е Франция. Отъ как3 Равлика въ курса
1976 '45
се държатъ твърде предиавливо то Французкия Франкъ е поч4 20% тантиеми:
въ даването на кредитите. Сж- налъ да нада, нанося на про
108202 и ,
а) 14°/о на Управит. съветъ
Щ стирав се и Аржентина да дуктите, които отиватъ въ
Ь) 4 % » Провер. съветъ
30914 —
епечели потребителни тържи Франция, споредъ отделните
с)
2°/о,
и
чиновниците
15457 !—
ща. Вследствие слабите търсе- индустрнялни клонове, спадна
На
разположение
на
акционе
5
вия на аржентинската пшеница между 15 до 5о°/о — часовни618297 08
рите отъ общото събрание
отъ купувачите, докараните карската, механическата, бро| 973609 38
973509 33
транспорти можаха да ее нро- дерийната и др. индустрии е л
Двдътъ съ много нивки цени. нъ отпвдъкъ—много отъ пред
Много транспорти, по качество приятията прекратиха работата
j Никола Котаровъ.
съ отлична пшеница отъ Ав си, а много се подчиниха на
Проверителенъ съветъ: \ 3ixapH Д. ХрисТОВЪ.
Касиеръ Счетоводител*: Тоофань ЧолаИОВЪ.
1
стралия, прйстигатъ на време. условията, които имъ се нагажТодоръ Яниовъ.
Ьпоредъ сведения отъ англий датъ отъ Фабричната Фед< рация,
ските параходни дружества, тия колкото да вегитиратъ. Въ па
ДОКЛАДЪ
дий СА ее отправили на нжть ричното тържище на Швейца
Отъ Проверителния сънетъ при Банка «Трудолюбие" Акционерно Дружество
•м Европа 46 транспорта, до рия вабелевва се, напротивъ гова Търговия, Индустрия и Кредитъ, Варна.
като тоя брой въ по-млиалата лема ликвидность Особенно оть
седмица иъвливаше на 30, а още Франция притичатъ всички го
Господа,
отъ по раншната седмица —на леми суми отъ ония капита
На основание членъ 202 отъ Търговския ваконъ и чл. 15 отъ Банковия устввъ, Ви по
18. Делото количество на от листи, които се страхуватъ отъ канваме да удобрите годишния Балансъ и сметка „Загуби и Печалби" sa 1925 год., които еж точ
правената въ uo-мивалата не нови налови на Францувските
но и верно иввлечение отъ Банковите книги, и освободите отъ отговорность Управителния съ
деля пшеница въвдива ва 2 ми капитали съ цель ва саниране
в
лиона квартера нротивъ 1 /4 ми- на дт ржавните Финансии и ва ветъ ва ивгеклата 1925 год.
{ Нинола Котаровъ.
милиона квартера отъ по ранш лути. Огъ друга страна ония
Варна,
1
Февруарий
1926
год.
Проверителенъ
съветъ:
\
Захари Д, ХрисТОВЪ.
ната седмица. Русия отново поч швейцарци, които до преди ско
1
Тодорь Янновь.
на да ивнася, макаръ и твърде ро време пласираха капиталите
малко, Топа причини все пакъ си въ Франция, се въвдържтгъ
Забечежва : Поканата иа общото годишно събрание, което ще стане на 28 Февруарий т. г.,
«4па ианенадп.
от* това норади претърпените
9 часа преди обедъ, е обнародвана въ 2174 бро* на „Варненска поща" отъ 18 януарий т. г.

ОТЪ ЧУЖБИНА

ЪИАИНеъ

limit ..iipnii въ странство

бда&тка З а г у б и и Печалби

Борса за пйперъ.
Унгарските производители на
ниперъ искать да се открие
борса аа нинеръ въ Сегединъ,
който е набливо до сърбската
граница. По-рано Унгария въз
намеряваше официалното от
криване на такава продуктна
борса въ Нови Садъ.

УнгарсннтЬ банки еж противъ
проготвенвто ка затеяъ балаисъ.
Въ смисъла на наредбата ва валоривираието акционерните дру
жества въ Унгария еж, длъжни
до края на анрилъ др обявятъ
своите елитни баланси. Много
отъ банките стоятъ на становището, че не могатъ да поднесътъ такива баланси креди да
е ивдаденъ ваконъ ва валорнаяциятВ( Олицо, че съставянето
на влатенъ бклансъ впвиси отъ
наредбите ва орегулпрането на
валоризяцията* на спокойните
преживевания ни чиновниците
и че поради това вакоиа ва вплоривацията требва да се нададе
преди обявяването на влатните
баланси. Тъй като банките стоя г ь твърдо на това становище,
то положението е твърде много
тежко. Отъ страна на борсата
САЩО вече се ваиеква въвеждането на влатните баланси, ве
щото отъ това се очаква по
добрението на борсовото поло
жение. За да се нолучатъ, про
чее, влатните баланси требва
борсовото управление съ бан
ките ведно да иска да се издаде
ваконъ 8а валоривацията или да
се отложи срока за ивдаването
ва влатните баланси.

Врой 728

Търговско Промий'шена Защита

Стр. 4

8ft търговия съ зърнени храни
която тия днп купуваше съ ногол-Ьма охота, аащото имаше да
товари спой няраходъ, другите
експортни КЖ.ЩП се отнесоха
къмъ предлаганите отъ иродаввчит'Ь храни съ най-год-Ъмо
въвдържане отъ да купуватъ и
ц е н т е последователно, още отъ
миналата наша отчетна седми
ца, както б-Ьхме от бел-Ьвали,
отидъха къмъ спадание, осо
бенно ва кукуруеа, който вслед
ствие конкуренцията, бе отишълъ тъй нагоре, че търго^ците не нямирпхя см-Ьтка да го
купуватъ. Превъ тльви седмица
иочти всички голтгмн експортни
кж,щи, освенъ гореспоменатата,
не купиха нищо. И вследствие
на това, единъ параходъ, който
стоя въ пристанището повече
отъ 12 дни, 8ямшт си съ ненъленъ товаръ.
Превъ тжви седмица станкха
продажби.
На 8.II въ борсата : 23 ва
гона кукурувъ, по 377-50—382-50
лепя; 2 пагона бобъ, ио 430- 500
лева 8а кукуруеа спадане по
5 лева.
На 9.11 въ борсата: 11 вагона
вукуруаъ, но 330 — 360 — 38250
лева.
На 10.11 въ и вънъ отъ бор
сата : 2 вагона кукурувъ, но
385 лева; 1 вагонъ бобъ, но
450 лева.
На 11.11 въ и сдедъ борсата:
2 вагона вимницо, ио 710—760
лева; 9 вагона кукурувъ, но
385 лева; 3 вагена бобъ, по
480—540 лева.

Вълната

ХРОНИ

Въ тлей-годишните аукциона
въ Берлииъ, които Се свършиха
„ОтживЪвъ занонь". Г нъ Ив,
иъ края на миналия шЬсьцъ, Кремаковъ, които съ реФерг.та
еж постигнати много добри цени си въ състоялата на 30 и 31
л. проявиха я«иво януариит. г. конференция на
и купувачите
участие.
житарите въ България поелаИмаше 6000 цента сахеонско- ви на правилия осноьи тевитв,
тирински „швайси" вълна, коя съ която се ванима конФореи-'
то ивцело, се продаде въ мерки цията, не се подвоуми, като на110—125 аа центъ ; мериното рече вакона ва стоковите борси
Л/Б ва центъ швайсъ 95—110 „отжшплъ законъ". Ваетъ очъ
марки; ва кгр. опрани бевъ раз чужди стари ваконй, нъ 1912
носките 5"70—6'20; мелеви В/О годиьа само малко репариранъ,
и С/Воленъ ва центъ 75—90; до днесъ тоя ваконъ е оставенъ
вя кгр. чисто опрани бевъ рав- еъ старите си „дондуковски"
носките др 4'50 марки.
наредби, да служи и руководи
модерната търговия въ нашите
стокови б( реи, не, обк,че да и
Яйцата.
служи за едно опитване, а да
Въ нашето тържище почна я спъва и спъва я лошо, тол
да се явява стока въ ио- големи кова лошо, че миналата годена
равмери и цените еж къмъ бе поидигналъ на саоръ ц/Ьласпадане.
та вътрешность на жита pin e
Въ Лондонъ цената преди въ северна България съ жита
седмица беше 18 шилинга ва рите въ Варна, спорове и ввамм120 бройки балканска първо- нообвинения между продавачи
качествениа стока.
и купувачи, които едва можа
Виена плаща 1,900 крони за да ивглади конференцията иъ
бройка,
Варна на 11 и 12 юлий 1925 г.
Въ Сърбия, която доирвща ва Тоя ваконъ не е вечъ годенъ
сега само това въ Германия ва търговията. Той требва да
се купуватъ по 1 до 110 ди се замени съ новъ, модереиъ
нара бройка.
ваконъ.
Полша не може ди ивнася въ
Бургазската търгоеска камара,
Германия сега поради митни
ческата война съ нея. При ини- съ обстойно наложение до ми
саието въ Гермаиия, Полша ще нистерствата на ФИНПНСПИТ-Ь и
требва да плаща по 18 марки търговията е ивкавала мнение,
мито, а другите плащатъ ио 6 че ва доброто развитие на из
носната ни търговия,те требва
марки.
Русия още не се е появила да направятъ всичко ва премах
иъ нияците. Едва ще може да ването, основно, на всички на
свари да се появи въ май. Ро- поени мита, защото докава се
ыжния има големи количества лай нагледно, че склиштията не
стоки, обаче не се появяватъ се влияе и не се намалява отъ
въ нияците, понеже е наложе това, че съ наложени мита на
но износно мито по 3 леи ва износни наши проивяедения се
една бройка, когато 1 яйце. се води борба съ нея. Камарата
купува ва 1 лей. II нашата стока привежда добри и обедителни
вя сега повече се ивниса въ примери ва товя.
Германия, дето стоката ни на
Открита е службата ва плава
мира по-добра сметка и се пред
не
на параходите на Първо
почита.
Дунавско Параходно Д во (ав
стрийско), начиная отъ 3 того,
по линиите Регенсбургъ —()ршова и Оршова—Гадацъ. Ще
се обслуясиа иркноса на стоки
12 Февруприй 1926 год.
по насока на станциите къмъ
споменатите градове и обратно.
Стойкость за 100 игр.

Варненска стокова борса

O i * началото на текущата
седмица прястигаиията на ва
гони още по-вече ыаыалеха и
купуванията на кукуруеа, както
и на другите артикули ослабнад», Оспенъ клщатаЛкц Д по

вява неблагоприятно върху ряввоя на нашата индустрия. Очак
ваше се, че министра г. Бобошевски ще ивиълни обещание
то си, да внесе още на 8 *евруарий вакона въ кямарата. За
що не стана това?
0л> подадените и проучени въ
министерството на Финансиите
декларации на притежатели на
овце и кови въ царството миналага 1925 година общо СА
ивчислени ва п/Ьлото царство
9 ,020,443 овци и 1,455,029 кови.
3 а к онио с6 ложени съ бегликъ
овци,
онцн е пм?до
8 ) 9 8 5 ,9бб
34,478 овци били скрити отъ
облагането. Нъ бургазекия окр&гъ, който наброява овци и
кови 1,251,168, е най силно рав
вито овцевъдството и ковевъдството. Облагани съ по 5 лева
ва овца и 6 лева ва кова, дянъка бегликъ общо е въвлеаълъ
на 53,901,970 лева ва овците и
13,420,319 лева ва козите.

тнвната лнчоа или колективна
служба на държаинигЬ и обществеинит-Ь институции, а некогато то е овластено да смотулжша и вакриля неправилни и
бевааконни действия, които нанисатъ вреда на обществото и
па граясданите и последните да
оптагатъ неващитенн. Столичпия печать съоощчиа, че ми
нистра на правосъдието ще вне
си законодателно предложение
ва освобождавани вакона ва админпетративиото правосъдие
отъ елкатлъцит*, внесени въ
него отъ дружбашкия и нораншните режими, които го
нагласяваха по партизанскит!
си прищевки,

Административното правмлдве
е на правъ ПАТЬ и има всич
кото свое яначгние, когато мо
же беяпрепК'Гствеино да огра
ничава производите- и'бевяакониятя, идяпш отъ адмииистра-

Игиосътъ празъ нашето при
станище, нъ мЪ-сецъ декемврий
1925 год. въвлива на: 1,847,580
кгр. брашно; 282.125 кгр. тик
иено семе; 20,927.150 кгр. кукур}'8ъ; 1,710,000 кгр. кюспе»
отъ слънчогледъ; 17,500 дреновици; 78,125 кгр. смрадлика;
1,034,400 кгр. трици и 130,900
кгр. ФИЙ върно.

главния отчетъ «а 1926/199©
Финансова година и ва реаолкь
циите; 4) Отчетъ на средното
търговско училище; 5) Отчетъ
на Нисшето търговско училище; 6) Одобряване главния от
четъ ва 1923/1924 Финансова
година; 7) Одобряване главния
о т ч е т ъ ва 1924/1926 Финансова
некой
ГО диня; 8) Одобряване
П р ОТ околи на бюрото; 9) Първо
ЧО тене бюджего-проекта на Ка.
м а рата ва 1926/1927 Финансова
ГОДИ на; 10) Държавната подит и к а спрямо нашит* чериомор(реФератъ) и
ски
п р и С тацище
дейность на Каи ) Бждаща
мй рата и-up,

I-ва Българска фабрика
за порцеланови,

ft
Ц фзйянсови и др.

изделия

На 17 януари т. г. Популярна
та банка въ Каванлъкъ е отнрааднувала своята 15-годишнина отъ основаването. При
HpOTCCTHpSHHTt ПОЛИЦИ в ъ 1ГВлиятъ рийонъ на Варненската основаването си тя почнала да
търговска камара въвливатъ на Функционира само съ 8650 леиа
_
—.
. . .
.~„
на полиците е 28,155.
кооператори. Въ деня на правд- &
нуваието на 17 явуари т, г. Д

„ПОРЦЕШЪ"
Гара Радомиръ
Съ I ви награди
„ n * ,_ ПЯ наипъ
мостренъ панаиръ.

Полнтина вяи търпшя прави

членовете еж брояли 1526 съ

I цро,ава

с.ъюаътъ на тютюневите вооперации, не може да се разборе.
Факта, ЧЙ помимо йнанието и
участието - н а Земледелеката
Банка и даже бевъ знанието на
Кооперал ивната Банка, сжщиятъ
с.ъювъ е сключилъ 20 милионенъ
ваемъ въ Белгия и е ангаяшралъ тютюните, срещу които
горните две наши банки еж
отпуснали десятки милиони зае
ми, говори, че тоа съювъ пра-

% милиона лева деловъ капиТ Й Л ъ, 10.432,886 л. илпеименти,
9,117,448 л. влогове, 17,760 л.
операции и оборотъ 208,247,402
лепа.

|

Предиавеатено е министерст
вото на търговията, че XXXI

|

'
поржчьп

u

иаработва но
ПЪПНПКЯЧЙОТВЙ

пьрвокачеотве

ня фаяасояи хшделпя, г.ато: чекии, еуиници, кани,
чаши, кухненски и опи
валви 'гарнитури, визи,
шамотпи (огнеопорпи)
тухни п брашно и др.

редовна сесия на Варненската
търговска камара се свиква ва
28 ТОГО, при дневенъ редъ:
1) Откриване; 2) Отчетъ на
бюрото ва~изтеклата
''ЧГ^',
"
" 1925 годи;"
ви политива
а не търговия
а
ще
по-важното
че
твя
поли"«!
3)
Набиране
комисии:
бюд0
we
ои
жетариа,
ва «преглеждане
на Печ Д. Тодоровъ пер. № 125
™"—»»»«
«»
т и к а у 1 Ш ж а и а д ъ , ) Ж а ! Ш т а и ue fj.
ш паричвнъ кред!ПЪ
в ъ чуя4
(jiuia
'
';
Русенсиата търгевено-кндустрпвлна Кйкзра съ обстойно haложение е настояла нредъ Министерството на Финансиите и
На търговията вп ограничава
нето на вноса на гумените
К5
обувки ицьрнуди отъ чужбина,
който вносъ унрежда интере
сите на коясарскота и обущар
ПРОИЗВЕЖДА разни ВИДОВО огнеупорни двойно
ската иромишленость въ стра
прееувана тухли, блокове, клипове, огнеупорно
ната, а ельщо и теви на кон
суматора.
брашно.

Цени фабрични и конкуреитйи

mm икцно
щщцт -

За н&Сьрдчейио па мастната
ьзрдусряй. Русенската търгов
ско индустриална камара е на
стояла наново нредъ Министер
ството ни Търговията, Промишленостьта и Труда за внасянето
иа новия ваконопроектъ ва наеърдчеине нп местната инду.
стрия въ Народното събрание
и гласуването му, вя щото заба
вянето му ще наложи ново про
дължение срока на стария ва
конъ — мерка, която се отра-

шит

Огнеупорностьта на тези изделия е изпи
тана въ Вишето Техническо Училище
въ Прага, клчдето се констатира, че тя
е 1720° С .
КАХЛОВИ готварски печки и 1а отопление на стаи
цриеггоеоб'нш зд горене ка дърва и нам. вжглита
Марсилски керемиди и машинни тухли.
Швекайге най кзиосни сфертя отъ фабриката.
Тели'ра*енъ адресъ: „Захарната" Гор. Ореховица,

smssm
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еж, но тбй е най год'Ьмия и намира со въ най-благоуегроената, ний яспвэцисната и
пай вдра»оея-,-.инатй ч?,агь на градч, въ иодпежиого на Бакойскита гора, окржженъ отъ
обширипгЪ свои красиво обраснали съ великански дървата, паркове, алеи, горска све
жесть и балкански яекъ п благодатеяъ климать.
Хотела, локала и ресторанта щ т пьрззкласни. Bt» хотела вв-Ьви взя
Щ скатвленъ ижтнпкъ отъ цнретвого пли огь ограаегпо що иам'Ьри отаи хпгисшпши, легла
чисти, прислуги бърза', п акоратиа и оюхаость бзагодцтпо уиоявана отъ чпети'нгь и
лвгко пресниващъ балкаисш кляматъ. В ь ЛОКЭЛЭ, при отдпчно уродеаия оркоотръ
п джась баидг, които цривлвчатъ ежедиевно гол-Ьма публика охъ най отбраното шдуотриядно гриждапотво. ne-Ькога патника що п«м-Ьри добро развлечение въ свободшп*.
сп чисоно и immxni ще со освежи съ качественно фшши напитки В ъ р е с т о р а н т а
8!:вслвант, о-п, одныч. огь най първите майеторп гогвачи (който о ожщоир-Ьмеиао и оъ'
дружпикъ въ цЪлото предприятие) .идтнаки що има удоволотойвю да со нчелаждана иа
редки по пкуоъ, чисштл а вдравооловна храивтоянооть яошн, кинто съперничатъ нв
най иървпте отолпчнп ресторанти.
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Добреcsншйе издрпвие п£челятъстс%дващи!Ъ въХотелъ НОЭИЙО ,В93ЛУШГ!
,л
Отъ съдържателите.

