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Годитно 150 ля., 1/з-год.
80 л*., З-яесгчко 45. ли.
Абонамента започна на
меко 1-го число отъ мс(Рца, _- плнагм предплата

ЬРГОВСКО
МИШЛЕН

.-•.•

Органъ на общит^;българснй|търговсно-индустриални интереси.

Врой 680 (30)
Ценит» м вбявитв еж
За и . емткиетр 2SO
лв. ЗА годежни, венчални,
невролози 1-50 л в, г» едно
«^тупане; баланси, ре
шения, циркуляра 1 нрото«оля DO ISO лена; ре
гистрация на тхргонсая а
индустриални фирна 10 лн
Веячно -ад ее отнася до
•еетнвха се адресира: до
„Тжргов.-Црохвтлеина За
щита", Варна „Венчай" 8.
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срочая и безероч&я ,влогове, ш/пествнии>;квижки,.по иай3
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добри условия.
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Остава ни да обърнемъ пог л е д ъ к ъ м ъ Албания и Чехо
славия 1 —да тьроимъ мЬото за
пласиране произведенията си
в ъ ; с т р а н и , пазарищата, на
които тепърва | ще трЬбва да
рептъ ще може да имъ се наг проучваме.
Впрочемъ, г Атилла Тауложи — да ги конкурира. Въ
ржцете имъ е ножа и хлеба, боръ, кореспонденгъ на Со
комуто те искатъ или отъ ко фийската търговска камара
гото ги е страхъ, ще режатъ отъ Вуда-Пеща, препоржчва
и ще даватъ; комуто не искатъ на нашиете търговци чехосло
или отъ когото но ги е страхъ вашкия пазаръ, койго консу
нито ще рЬжатъ, нито ще му мира годЬми количества браш
даватъ. ПашнтЬ мелничари ек- на отъ другите производител
спортьорп спадатъ въ втората ни държави. Та и сами ние
категория. Това се виде вечъ много отдавнадсмо се сетили
отъ 3—4 месеца нцеамъ, отъ за чехославокия пазаръ. Ако
когато нито килограмъ наше в е с е лъжемъ,5ирезъ меоецъ
брашно не е видъло Цари мартъ или апрплъ т. г., мелградското тържище. Разбира [ нпцата „София"; изнсое в в
се, кемалпетигв не гонять оъ Братислава два шлепа браш
пушки и соои нашигЬ мел на. Едпнъ (варненски) мелниничари; тЬ имъ противопо чаръ.ексаортьоръ се твърдЬ
ставить една ирохибитивна много заингереоува отъ. чехо
par. excellence „кемалиетка" словашкия пазаръ и направи
митническа тарифа и всякак пълни и сериозни проучвания
ви такива множество „кема- за и.шоса въ тоя позаръ.
зиотски" наредби, които фаЕдното и другото удариха
вориаиратъ ьгветното произ въ камъкъ. Оказа се, че при
водство пр*дъ онова отъ по- сегашната международна кон
лшпчео;ш и материялно еда- куренция съ жита, и брашпа
бигЬ да водятъ борба оъ само- особенно, ние не можемъ нито
отверженноехь държави. На- да доблпшшъ до чехословаш
истппа, чо покрай политиче- кия иазаръ.
скигЬ; причини, на нашето
Една малка ометка, която
производство, да бжде изпъ на бърза ржка, можемъ да надено отъ Цариградския пазаръ правимъ тукъ ще ни постави
иовдияха и причини отъ чиого въ ведение на едьщностьта:

1—1

За йзиоса на брашна.
КаКВИТО': Щв б и

иидстди

d

^ с в х р а н я г ь за пазара на
иашигЬ брашна, всички тия
надежди, опоредъ наоъ, еж
напраздни. Павара на нлтгагвбришна е безвъзвратно изгубенъ и каквито усилия да
правииъ, отъ тукъ на тъй, гв
сд и ща бждатъ суетни. Ке -.
малпетите ож гооподари на
политическата -. власть, чрЬэъ
нея и м а г ь в ъ ржцетЬ си и
добрЬразполагстъ и въ пкономичвоките еждбини на Турпшя,„включително Царнградъ.
По отношение брашняната ин
дустрия и търговия, rb ож
оъвевмъ на чисто — искать да
я национализирай., да я на
править оаоя, И иматъ найошната«власть да•. я дършатъ
въ ржц*т"'Ь си, и ;да ивпжждатъ отъ Цариградското тър«ввще1 всёкогр, който преда
на тия rfaxrui нам-Ьрония и
н е е въ състояние оъ друга
сиза, да имъ се наложи. ЦаРйградскигт. мелници до една
еж„кемалпоткн, те еж, следо
вателно;; официално властни
чески, на тЬхъ не- всъкп конку рентъ п особенно не вевкп
аоштически беаеиден'Ь койку-

търговоко йко1омичеоко есте
ство, именно,! поради налич
ния фактъ, рЧ| тамъ се явяватъ-америкаавки брашна мно
го по.-ефтини-^ю цЬва и по
добри ио качфтва отъ нашигЪ, * че нашад* брашна въ
сравнение; oil американските
въ рД»РигКаА'1 к°отув атъ мно •
jo ^иовече, *; отколкото е тамъ
диядата 'щ oafo . по тави при чина/,|ацо";неШ4ше политичеIIK#V) • можехша бждатъ сами
отъ себо-ся;аЬзпрЯцятствува"ни ада ивврся си; но и иконошческата^ и^ фискалната тур
ска- политика,] лой като егвна
нрйдъ .HamnTJ брашнена тър
говия въ ,Ца| зградъ.
;;Ние, за/вс 1ки случай ще
/Требва"да' ctf замиолпмъ и да
•^се зЛмисяймтУ пб оъ вр4мв и
пб оериочяо | ?л'.де и какъ да
ОТВОрИМЪ Ч;П. Б на храаптЬ
си и особо ) на брашната
си/ва йяаояр ie. Въ -Егииегь
по ожщит,;! шчти причиня,
НИ0^И8ГубЙх| пазара— това
га^четем^''' "J дневно;. въ кон-,
еулокигв .рай [рги,-.- които.;отдаватъу ивдв] вина ; на: бълг ;
гарското ШЛодиО'Д-ство^ ч е
пр поддържа!линията договор е н й ^ добйш)убоидирана отъ
държавата, mfm е-иерръкъоната>връзска |между'; египет
ския и ;/нашиж ' пазаръ. В ъ
Гърция .й^ ос гровитй, освънъ
сжщитЪ! причини на липса на
едиа,трайно устанавена връвска, и:причппигв, че америкайската конкуренция, ооно"вана и • на яки ; политически
връзокй и отношения, е не
преодолима и непобедима. :

Варнак~ Хамбургь — навю
24 хелера, осигуровка
l1k
хел., претоварване в ъ Хам
бургь 12 хел,, навло до Дечинъ 20 хел., претоварване
5 хел., навло до Прага 10 хел.,
или равно 2'5б 3 А лева разходъ по тоя пжть.
.
По Дунава — Русе—Брати
слава: разхода н а ^ ъ р в а р а к а
е 08 хелера ш и 2*04 лева;
но къмъ тоя разходъ следва
да ос прибави още по 1 фран
цузски франкъ на тонъ до
бавка за преминаването Ж е
лезните врата.
Въ Ч е х о о т в и я — Братисла
ва ш и Прага, ва първия градъ,
ако отоката о приотигнала отъ
Дунава, а ва втория, ако е
пристигнала по море ирЬзъ
Хамбургъ, брашното № 0 0
има фиксирана дЪна 2.10 чехски корони, иди 6 42 лева 1
килограмъ.
За да се продаде въ Прага
безъ* печалба върху 6.42 лв.
,1 кгр., требва в ъ България
брашното № 00 да е купено
по 3 87 лева,*) а да се прода
де пакъ безъ печалба въ Бра
тислава, ожщото кач. брашно
гарпя по 4 . 3 4 ле за.
Разбира се, въ искреняите
оъзЬти на г. Таубера нема
кой да се съмнява, но въ Бъл
гария би ли намерилъ смЬтка
поне единъ мелничаръ-окопортьорь да продаде Л» 00 браш
но по 3.77 иди даже по 4.37
лева килограма? .-.•.•,•.•_,••'.
Ето гдЬ стои причината за
вевъзможноотьта на нашите
<брашна да идатъ в ъ Чехо
славия поне за сега, когато
цените на нашите жита ож
по високи отъ ония на кон
курентните държави, в ъ особенноотьта на Америка, която
продава оъ сжщата сила и въ
Чехославия, както и в ъ Тур
ция, и въ Цишградь, а че и
въ цель свять.
ГолЬмо умение е нуждно,
особенна ловкооть се изисква
и отъ държавата ни, и отъ
търговците ни да се доберемъ
до единъ силенъ коноумативеиъ чуждъ назаръ, иначе и
като вемледелчеока държава
ще загинемъ.
В. Х р . В .

Други рани.
Плодовитата законодателна и
обирачеека адмвнистративно-полицейска и Фвнаасово-правиа
прахосва дойность надружбашкия реясимъ (мадо и и гол-Ьмо
отъ който гледаше само кад-ii
да се еакачи, itoro о т ъ търгов
ц и т е да вадоии и к а к * да го
ограби — по какъвъ начинъ,
сир'Ьчъ, no-лесно и no-скоро да
упропасти търговията) нанеее
много и твърде много тежки
рани на всичкитв нейни от
расли и опъна ивцвло общия
иароденъ помвнъкъ.
Дружбащината 6%ше всецело
противъ ивнооната търговия и
най-много противъ търговията
оъ върнели храпи и варива. 8 »
това гледаше и твърде много
се стараеше да къса меса, да
къса живи меса и колкото, мо
же повече рани на тая търгов
ска отраслъ да нанесе и рани
т е не само многобройни да с * ,
но и no-дълбоки, и по смърто
носни -— по иеивлёчими да с * .
Конссфциума ; беше едно, о т *
най-острите и едно отъ найядовитите му орждиа й орЖяшя; но имаше я други .таки
ва, които или съ които не помалко по брой .й по-утровноеть
рани нанесе тоя режим* аа
житарската и мелничарската
ианосна търговия,. въобще. 8а
много отъ тия рани ние мно(гажди писахме и ва много отъ
тех** вслушалото" се настояще
правителство потърси и намери
лекове. Нека споменем*, само
премахването на митата вавърнените храни и намаленията
митата на '/а на сто (книжни
нари) аа брашната. Но има
много рани още, ва които аито
печата нито самите тия, които
страдать от* гЬхъ ее едь обаж
дали, 1 обаче, които не с * помалко тежки, не еж по-малко
дълбоки и не еж по-малко болеаненни ва търговията, - м »
носната търговия особенно —
които напротивъ, продължават*
да се подхранват* още не е*
лЪкъ, а съ отрова; като че не
беше достатъчен* трудът* ва
дружбашкия режим* въ това
подхранване, та камарилата, кои
то е едпя и сжща въ венчкп
режими и която не познава ни
какви добри пжтища да насочи
стопанското раввитие на роди
ната си, и сега още продължава
да дава съвети и напжтетвиа т
нещата да ее подържат* и
придължаватъ все още въ сж
щата дружбашка раарушителиа
ва търговията посока; продъл
жава въ сжщия темпъ, съ сж
щата раврушителна сила още
да бушува дружбашката Фи
скална политика.

И . . . ето щ о :

Министра на жел-Ьвииците,
15. Р. ГолЪмитЪ мелници въ или антуража му, в ъ лицето
Чехославия, предимно тия въ на висшите му иодведомстввнСловакия, еж веели ртЬшвние т, ни ЧИНОВНИЦИ, едиа преди м $ тодина да вакупватъ; жита отъ сецъ намислиха и в ъ ФамовнаСърбия, особенно отъ Войво- та заповедь Ц 6352 о т ъ 31
динв, кжд^то реколтата б-вше август* обявиха, че облагат*
пъ отлично изобилие, ва да по- всичките превоаими по желевкриятъ тавгодишнятъ дефицитъ циците стоки съ свърхтакси аа
отъ жита въ Чехославия. Аген добавъчни ааплати на чиновни
ти отъ страна на мелничарския ците и служащите по желЬвсъюаъ отъ Чехославия е пре- ниците ва да се отбие охотата
нратилъ и агентигЬ си въ Сър имъ да крадътъ и о т ъ да внибия аа вакупване на житата. На матъ рушвети. Това е единъ
нашит-Ь свжпи жита и брашна приемъ опасеиъ толкова, кол
Чехославия и не обръща вни кото беха опасни и реформатор
ските дружбашки приеми ва
мание.
обогатяване на своята партии,
• *) А брашно;.^ 00 во иаетояиемь въ на своя съ вакоравали ржце и
вашата страна се gynyna 5-70 лена кгр. мовжци работенъ народъ; това
е единъ Много опасеиъ и пла
чевно раврушителевъ прецвдеитъ «а тьиговвята, ващотр

Bpt>ft ..-В80 (80)

Търговска Промишлена Защита

Страница 2

ГйГМГТИШИн

никога да не еж въ полза на газена търговия може ли да
вирее? Така стеснено и душе
търговията? у
но
народното стопанство може
Като не внаеме какво върли
да
провябне? Никога!
шатъ по премахването на тоя
ваконъ другите търговски ка
\
',
Върб.
мари,
а
като
следимъ
само
не„Яви се Карлъ Марксъ, основателя на социализма,
бездейность но не
взе теорията на Адаиъ Смита и направи огъ нея логи пробудеиата
го отъ страна на Варненската
чески абсурдъ. Той обяви, че заработната заплата създа- търговска камара, ние в ъ ми
ва богатството и обвини капиталиста, че той ограбва ра налия брой обърнахме внима
нието върху нейната апатия
ботния потъ.
Преди две години ние еднич
„Д'Вйствителностьта пъкъ потвърдява истината, че къмъ т р у д а -и отбелевахме ки, в ъ две нодъ редъ статии,
нейната леность въ борческата иодъ неотразимата повелителбогатството произтича w отъ труда, а отъ мозъка.
предприемчивость — въ липса ность на нуждата, ние писахме,
„Самъ по себе си труда създава само нищета!
просто на просто на всекаква
е крайна нужда 8а търго
, „Всвкога и на всвкад-в бива бвденъ този, който раз полевна иийциятива ва облегче- че
вията и обществото телефонни
нието отъ тежките бремена, т е линии отъ СОФИЯ ДО Варна,
полага само съ рхчния си трудъ".
съ които еж, обременени народ отъ СОФИЯ ДО Русе и отъ СО
Думи на Хер. Кесонъ.
ното ни стопанство и търговия. ФИЯ до Бургавъ да се умножатъ
Добролюбъ.
Ние просто порицахме, особенно съ още по една паралелна, за
дембеллика на Ягламавите пар щото и търговците и широката
министра или антуража му, съ търгооията, толкова по-добре за венюта въ тая камара, коию публика с ъ досегашните, но
ветниците му и висшите ' му дружбашкия болшевйвмъ," ги е но 10 —15 и 20 години работятъ една линия, не могатъ* ^а се дочиновници не с ъ пожелали да претоварилъ съ непоносимо ви въ нея, а една «дребна инфор берътъ съ часове, дни, даже и
же да наложатъ тия свърхтак- соки наеми 8а местата, наемна- мация не с ъ въ състояние да съ седмици до кабините варазеи, тоя своего рода новъ да- ни отъ техъ около пристани дадътъ, камо ли борчески духъ .говори и въ случаите, когато
н ъ к ъ съ едно процентно отно щето за етиФОвете отъ върне- и самоотверженность да про- т е плащатъ тройни такси за
шение къмъ стойноетьта на сто- ни храни. Търговците молиха явятъ в ъ борбата срещу едно бърви разговори, особенно пъкъ,
зсата, която се превозва или съ за едно намаление, поне, допо- такова вредително ваконадател- когато тия линии, но предпо
прилагане принципа, поне/ на носимость па тия наеми. При ство, каквото е$това ва гербо читание на официялните слу
жебни равговори, биватъ оку
аонното тарвФиране съ обратна видно, г. Казасовъ се убеди въ вия налогъ и пр.
При всичко това, ние, за из пирани отъ държавните учреяспропорция. По тоя, нека така справедливоотьта на оплаква
го нарЪчемъ, новъ атентатъ нията отъ търговците, задължи пълнение на своя дългъ, тукъ депия и се варедятъ такива
срЪщу търговията никой не сё ги да внесътъ една часть отъ се спираме да ревелираме, че и продължителни разговори.
е обадилъ, както требва, освЪНъ наемите и пое задължение, съ закона за гербовия налогъ е
Тогава управляваха друяебаако се спомене за нашия слабъ завръщането си въ СОФИЯ, да една голема рана, която на шите, а т е счупена нара не
гласъ въ миналия брой. А пре проучи и разреши въпроса в ъ широко прояжда стопанската даваха 8а нуждите на търго
цедента, а свърхтаксата следва удовлетворителна смисъл7» за мощь общо на народа; спираме вията и ва тия на градската
своето невидимо разрушително търговците. Той отиде въ СО се съ всичката си сила и енергия публика. Въ интереса имъ беше
действие, което, йолкото по-да ФИЯ, съветва се съ антуража тукъ да иатъкнёмъ, че закона да страдатъ едните и другите,
лечно е разстоянието, толкова си, но иеудовлетвори търговци за гербовия налогъ е дълбока ма това ile б е Обърнато внима
Действието е по силно разруши те, а разпореди да се оъбиратъ рана, която дълбоко подкосява ние на писаното отъ насъ, дори
телно. Действието е общо разру наемите въ размерите, опре икономическото| положение на и като бехме обяснили,, че има
ин,ь
ужасенъ банки готови да Финансиратъ
шително ва търговията и аа про- делени отъ дружбашите. Това страната — е ед
изводетвото: търговеца-отказва отрицателно отнасяне на г. ми тормоаъ за целокупния стопан съ собственни парични средства
Да купи, ако не му"се продаде нистра на желевниците къмъ ски, икономически, Финансовъ постройката на една втора ли
аа сметка на " свърхтаксата съ ония недъзи и ония болни и промишленъй животъ. Той ния отъ Сочна до Варна.
10—-15' стотински по еФтино страни на търговията, които се требва да се преработи и добре
Едва следъ 4-месечно управ
зърното отъ производителя аа отразяватъ щетно, разорйтелио нагоди на тоя Именно животъ. ляване па страната отъ иастояда рекомпенсира тая си свърх- даже, за народното ни произ
Къмъ раните) които разяж- Щето правителство, то е съзна
злгуба; производителя чете бю водство, къмъ народното сто датъ телото н4 търговията и ло тлви въпиюща нужда и ре
летините, освЪдоменъ е добре панство и къмъ народния по-, нанисатъ не майка пакость на шило е да пристъпи къмъ из
аа цените в ъ борсите в; безъ минъкъ, въобще, е толкова но общия стопански органивмъ, е работване на общъ нланъ за
да държи сметка за равхрдит'Ь характерно, че той чревъ тър и мъчнотията; (1оято се прави двойни телефонни линия в ъ
на търговеца,. не отстъпва на говията иска да уголемя, рен^л .ва^я'ърглщет^ЬдаояйтеАи г.т'. ц4лата^ страна, но. на.. първа
посл-Ьдния 10—15 стотинки отъ табилностьта на железниците. въ Турция, Гър'ция, РОМАИИЯ место и в ъ възможно по-бързо
паритета въ борсите. Въ това А какъ е възможно да се до и др. държави, фрито нематъ време, да построи двойни ли
вваимноборствуване и взаимно- стигне това ; когато и самъ г. първокласни валу*и. Тая мъч нии : СОФИЯ —Варна, СОФИЯ—
упорствуване страда интереса на министра на железниците тър нотия иде отъ централа на де- Бургазъ и СОФИЯ—Хасково. Ру
търговеца, страда и интереса на си случаи и въвможиость, по вивите, който • ивисква отъ тия се и Видинъ, важни търговски
производителя —- страдатъ вза мимо колективната воля, поми износители одръзкки;ва девиви- центрове, поради пристанищата
имните интереси на търговия мо проявената на дело тенден т е не въ валута|на споменати си, отъ които става големъ
ция отъ страна на правителст т е държави, а въ валута пър
та и производствата.
вносъ и и8носъ, с ъ оставени
Но ние въ тая точка се от- вото, като колективно цело, вокласна: пшейцарска, Францув- на по ваденъ планъ ва сега.
вд^ввъхме и отвлъ-къхме се, за г. министра на желевниците ска, английска, американска и,
Това би било несправедливо;
щото искахме да от64л*жимъ, туря сегисъ тогисъ по едно само в ъ крайни! случаи, ита но като целна и полевна идея
че, когато правителството, въ ченгелче да спира 'раввоя на лианска — другйгвалути, не. И и като добро начало, ние бих
своето колективно ц~вло, прави търговията или вапавва, тамъ, въ чудо се иампратъ ония отъ ме желали да видимъ и поне
усилна да намери л4кътъ на дето е нему възможно, по единъ- експортйорите, които като тър- така решенъ въпроса на книга,
тежките рани нанесени отъ два прага за спъването на тоя гуватъ съ Турция, или Гърция, да се реализира Toil на ,уЬло
дружбашкия режимъ на търго раввой.
или Ромлния, |*ли Сърбия и бевъ всека вабава ^—часъ повията и особенно на зърнената
при случаи, когато не раз- скоро проектираните поне три*
Друга рана:
търговия, единъ отд-Ьленъ членъ
Тя на времето си, безъ да n o д а г а т ъ |с ъ д р у г и линии да се построятъ. Техното
отъ него нрави обратното, сла бе виденъ и почувствуванъ чужда валута, ^ в е н ъ съ така
га свърхтакси, които не по-мал еФекта й, само но единъ страхъ ва на държавите, в ъ които стопанско и икономическо зна
чение е много важно—аа него
ко я увреждатъ.
вдигна гол'Ьмъ шумъ. Тогава търгуватъ. Такива търговци нема нужда да се говори.
..'. Яо ние пдемъ сега на пред и стоиците отъ Варнен. тър биватъ ваставени много пж.ти
мета си:
говска камара и отъ академия да правятъ двоййи разходи ва
Странното е, че. при ,така та, Костадинъ, Влаховъ, Белмеръ да си набавяте първокласна
иногюрираната отъ сегашното и др., които съ ФИЛОВСКО рав валута и да се 1 подлагатъ на
Съ постановление на мини
правителство стопанска и ико нодушие се отнасятъ
къмъ експлоатацията ма банките, ко стерския съветъ, което е полу
номическа политика, т. е. съ ясизненните блага и дългъ на гато първите пЬибЬгватъ къмъ чило удобрение отъ царя, с ъ
отстъпки отъ държавата, съ человечеството, се въвбуниха и услугитё имъ ва такова наба направени ивмЬнения въ закона
жертви отъ нейна страна и съ до небеса викаха: „нещемъ го, вяне валута чр^въ Фондовата ва гербовия налогъ въ смисъль,
освобождаването вс-вчески тър нещемъ го! Той ще упрапасти борса — на да с | продаде тех- че: „не само продавачите, пиговията отъ тежкит4 .бремена, България!" Тая рана— всеки ната валута плащатъ 6°/оо на тиепродавците, съдържателите
натоварени й отъ дружбашкия се сеща за нея — е закона ва банките коми«|онаи въ вто на бирарии, ресторанти и дру
режимъ, да й се осигури про- гербовия налогъ. •»
рия случай — д4 се купи нужд- ги такива заведения, а и самите
сторъ за напр-вдъкъ, повтаряме
Единъ познатъ академикъ ната чужда валута, съ която да купувачи или консуматори, нодъ
странното е, че единъ членъ търговецъ, преди десетина дни се платятъ девивиите одржжки страхъ на глоба съ 1000 лева,
отъ агова същото правителство ни кава, че тоя законъ, който — други 6%о, |"а продажбата с ъ длъжни да съблюдаватъ за
иногюрира, с-Ькашъ, своя собст той, следъ 6—7 месеца отъ срещу големи в*агуби на пър кона и, щомъ с ъ купили или
венна стопанска и икономиче прилагането му, още неможалъ вото, както и вЬлното и невол консумирали предмети за по
ска политика, съвсЬмъ против да раабере, „обира всичкия кай- но плащане високи курсове на вече отъ ПО лева, даизискватъ'
на на общата правителствениа макъ на търговията и ще смък втората валута, |това отива отъ непременно обгербованабЬлежполитика. Единъ на видъ ма- не отъ нейния гърбъ повече само себе си даромъ ва тия ка отъ кочанно карне".
лъкъ, но по същностьта си за отъ единъ милиярдъ". Поста търговци и се Пише въ пасива
Постановлението ще се тури
търговията капиталенъ въпросъ вени сме въ положението да се имъ. Централа 'надевивите не
въ
изпълнение веднага съ пуб
ни навежда къмъ това убеж запитаме: ако дружбашите съз ивмислидо сега ни единъ,другъ
ликуване
указа „а царя. в ъ
дение : че министра на желез даваха закони съ явната и начинъ да облегчи положението
ниците и антуража му отъ преднамеренна цель да ограб- на търговците [износители при „Държ. Вестникъ." Същевревисши ЧИНОВНИЦИ и Фактори ватъ търговията и да я уби- подобни случаи[и да не ги пре менно съ обнародването наукаводятъ своя отделна, напълно ватъ, тия и темъ подобни ва- доставя на двойната и тронна
противна на добрия напредъкъ кони бива ли да се търпятъ експлоатация н* банките.
нение^ 1 1 р а 8 Я с н е н и « «а ивиълнението на тая нова наредба.
на търговията политика.
още ? Нещо повече. Ако сми
*?*
щ а Ч а Т Т д наЛевизит*,съобР-нъ Кавасовъ посети Варна съла па закона за гербовия на-;
логъ
е
така
разбърканъ,
че
H a H 8 ap K v
да проучи болките на търговА представете си, тукъ ниЙ
H8
0
o
iusrfe, да пипне съ пръстите си хора даже академици не еж, въ ивбегваме да рливаме., въ по
раните па търговията отъ ми състояние да го разбератъ и се дробностите нл много други жавенъ ,вГ ВеСсТтНнИиК ^ . . V Г ^ Ъ Р '
'Ь" брой и д
налите времена, най-паче отъ ориентиратъ и,че всеки единъ рани — р а и т е : о т ъ корупция отъ 9к
неговъ
членъ
и
алинея
прета,
отъ
кражбите,
рушветите,
друасбашкия режимъ. Нему тър
говците се оплакаха, че бив дизвпкватъ ежедневни тълку отъ волните й иеволшг бак
,
h
шия режимъ,, политиката на вания, бива ли тия тълкувания шиши, и ивнуди.
всекога да е * въ ущърбъ, а
Тъй притиената, тъй порочно
който беше: „колкото по зле ва
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Стопански, търговски, финансови

По закона за гербовия калогъ.
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просо 1 л в. кгр;; Фасуй ь д ц^
кгр.; леща 4 лв.'^к'гр^ и t?paif
7 лв. кгр. Брашната и трвцвт*
се освобождаватъ отъ нредстввяне, при износа, на Vs чужда
валута.

Бургазокия пр*дс%датвль »»
общинската тричленна комисия
г. Каназирски, е отправилъчд!
г. г. министрите; на вътреш.
ните дела и Фииансиите след*
ната телеграма: „Ангротистите
търговци увеличиха вахарьта еь
единъ левъ, Повишението а«.
правено отъ захарните Фвйртто,
При тази годишната реколА
това е целопредизвика^-елйв^
Молимъ Ватата нааАса'',* Тощ
повишение отъ ФабриодгЛ'%
резултатъ о т ъ общото св%»
товно повишение на аахарьт»
наложено от* вахарния каргелъ.
н а р е ч е и ъ " „Международеаг
съюзъ на захарните Фабрики*.
който ! регламентира междун*.
родната захарна търговия >й
налага ц е н и т е на всички ФЙ;
рики в ъ съюаа или вънъ отъ
него. Седалището на'Гейиф
както се знае е въ Брюкселъ Й
той се ръководи отъ иаредбит!
и опитванията на нарЬчендга
„брюкселска конвенция';;;:
На друго место въ тоя брйй
ние съобщаваме, че трЬ1т%щналата седмица почти поисем^стно въ европейските и ffbiepil
каиокн тържища, «въпреки,и\щ:
реколтата « а воёкаде* ie фбШ
а на много местд и отдича||
aaxapbYa 'сё 'Огбсктш съ по iiif
колко, пункта. Огъ «акнигв
ражеиия ев .руководи - захар
картелъ да диктува тия йовй*
таения, още не .%>съйбп*ено;
9ВСИЧИИ УСИЛИЯ на прпвйтвШвото да смегчи и даже^да^р%*
дотврати стопанската крива №ь
стран 1та, секашъ с ъ палии fBви, секашъ о т ватъ въ суей.
Дельта на правителството —
която е цЬль и общо ЖеЛшЛе
и на целия иародъ — е^аей»даде една стабилна валута on*
нашия лёвъ' и ^ а ейегчи уШс<*
ната скънотия (която владее
въ целото царство) «ли; 'Дпк*,да а- до последна степень на»
мали. 8а постижение на fxm
лфль правителЬтвото чюжертву»
ва цели пера съ стотицй «я».
Лиоии лева отъ приходния бгодж е т ъ ; но цельте нито на втотната часть, особенно 'flo отно
шение на смегчеиието на сиЖ*
потията, не се постигав. Реше
но, обаче, правителството Д»
постоянствуву да върви tfbVM.
нъть, то щ е направи всяч«й
нужднв опити. Конференцията
свикана но ииициятиввта й*
Висшия Стопански Оьиетъ, от«
крита на 5 того и Шщ aaot,^
ваща въ СОФИЯ, е сътбйапр*Д'
назначение: да се лвдири й*
общи усилия правйя и в*риВЯ
нъть за постигане горийтацел»^

На разни теми»
\ Отговоръ HtMa.
Главната дирекция «а № •
гарско Параходно Д-во не см*Т'
на ва полавно да обяснй Щ
обществото истинското -<&&хШ
пие на поправения едва ЩЩ
6 - 7 месеца в/s ;ИООФИЯ* -?Л
ли той сигуренъ ва животаЩ
нътницнте, които превовва ЯЙ
фаталните надбевдийни Ш&Щ
синосъ понтоса, доетатъчйО;'Wr
рантиратъ ли се търговските
интереси въ преноса на< стоки
те, в ъ йоддържания чревъ тови нараходъ траФнкъ по водит*
па Черно море.
Казаната дирекций и да ° й
дала своите обяснения, тя " в
може съ т е х ъ да направи ДР)''
го, освЬнъ да привнае ед ва
истина: че всички дупки, пеп"1*
ки пробойни, вследствие «рогия*
лостьта на коритота НА ТОЯ
корабъ — който брои ал гърй»
«и Повече отъ 80 лаварник» '**
с ъ вапушени само съ цимент*!
ващото и дървото и гиялотО
« е л е в о е като дрехата-~ W
гато прогние, вакърпка ив **»'
Щ& и ва това- българската по
говорка «авваj „вето к*«я»)
конци хаби".

Врой 630•••(30).
Дирекцията неще даде тия
<0воиемня, 'това се - втавда отъ
гзА.дългото <к умълчавага?. Ето
Я1ЩО яие се -«виждаше ваитавец»
^ « в п р а в и м ъ апела си пртцъ
еднакво отговорните «а живота
ir «имота «а «хората, които оецр-Ь.
,»1ват**ъ тон корабъ, i v r . пр!зд.
лкйгатеяит* « а държавата въ
уардаотелиото т-ьяо на д-ството:
«ф,декярФП№Иво6ипчнае>и по
рицани8 к ъ м ъ и а с ъ , требпа да
обяенятъ и уопокоятъ публика
та, че тя е гарантирана ва нюцота си и ямота си съ s/s „Co#№*, Ща *пжтуването си или
при ир-ввовването на стоките
ей. Да обяснятъ «ащо тоя ко
рабъ, който б'Ьше въ мдадшш*4 «и -единъ отъ найбевстращдат* • плувци 1 на евксино-понтйнскнте бевдни и иай-смелия
борец* в* червоморсвите сти*ийни -вълви, >въ ^последните
яёколко годиии, особенно, отъ
паю иял'Ьвв отъ ; работил ни цнта
на кооперация „Съгласие",,! в
Йотявенъ и при иаи-малкото.
юлюл'Ьванв на морето да лежи
я »*швавъ пристанището.
«Наистяпа, г. г. членовете на
^врквитвляия съв'1и"ъ не еж,
«зеници, ие еж специядисти да
равглвдатъ -парахода, да напра
вят*. <шойт^ «еапогрешии вандючвнвя т да дадътъ автори
тетни ^обяснения. Това е така.
Но ifb, ако съвестно искать да
шиатъ 'отговорнооть или да я
отб'Ьгнатъ, шматъ друга въвможяоетк да се доберътъ до Фактигв, които да имъ послужатъ
ю ивниеяне на истината. Въ
самото д ство има технически
лица — едио отъ тии лица, съ
още две отъ'вънка, непричастяя въ службите на д-етвото, то
ее »вае, техници и вещи в ъ
тЯвв работа,, да пр%гледатъ
всичко онова, което поражда
съин'Ьние възастрахователните
дружества и въ публиката и съ
огледа, и съ ваклгочението на
тйя вещи лица, да ивл^ватъ да
бвяеивтъеъ къси думигйапубликата: - е 'ли тя оождена;. на.'
емърть и стокит-Ь й еж ли обре
чени >на погибель, щомъ се качи
« ев ввей на s/s „СОФИЯ" или
е гарантирана като кога е у
дома си, даже^и при наличностг.та на циментовите запушал
ки и при съвършенната прогнвиостьна коритото на 80-гоЯигяиото старче ,'8/S; „СОФИЯ".
. Обяснения об%8ателно требва
щ се дадътъ я а д а т н в е публи
ката какво да прави и какъ да
рискува с ъ - ж и в о т а си и
«мота си.
*

* • •

.

">олния s/s я*Варнаи, кавватъ
8», еъбралъ сили и ааминалъ
•а Царпградъ на „курортъ" и
на яДШвл'Ькуване'4.' Тукъ диягВозата му била погрешно опре
делена *« ленуването те шогао
де му помогне.

Една изненада!

Отраинца 8

Търговока Промишлена Защита

'шшшвшт

В1тъ ни, че това лице е отъ
иди бливо до камарата. Толкова
по-добр-Ь, че камарата има поне
едио близко свое лице, което
добр-Ь да схваща какви с л нейнит-Ь 1гвли и какви вадачи има
да .напълни нейния оргавъ,
който отъ нс-ЬкаквинроФесорски
равномислия, отъ карлмаркспстскит-Ь и социялиотически бъбрения, до сега неусп-Ь давл"Вве
въ ролята ой.
Нека пожелаемъ отъ сега натагъкъ, тоя нещастенъ органъ
да се сиохожда по-често и отъ
повече г. г. Добревци, които
— изглежда това — СА по бливко до кожата на 6уржуавията и.
много повече проум^Ьватъ отъ
иейнит'Ь болки, нежели хайлявитЬ, подъ сЬд'Ьлата на които
се е натрупалъ мухълъ отъ
леность и бевгрижность ва тая,
винаги влобио ц-Ьлена и стр*лена класа, която като дпрмо"Ьди
ги "хрантути.
Страхуваме ее, обаче, че ин
тригата пакъ ще се пусне въ
ходъ —Спиро се подсмива подъ
мустакъ — и г. г. Добревци
надали ще сполучатъ датурятъ
„Икономия. Известия въ пра
вия нж.ть, надали т-Ьхното ис
кренно слово ще моя!е до дълги
дни да спохожда проФесорския
листъ на марксизма.

Овощарството
въ Сърбия*
Сърбия вечъ отдавна се сла
ви като овощарска страна; тя
отдавна, доста отдавна, се явява
и-жато «вносителка на своитгЬ
овощни произведения въ чуждит-Ъ пазари. Като овощарска и
винодъ-лска страна, тя има и
вАтр-Ьшни павари, въ които
става ' ко*ацията на цвнит-Ь на
проиввндеиия й; гЬви пааари с л
единъ видъ овощна борса, кои
то сЛужатъ ва посреднически
и н е т и ту т и въ' пр-Ьдлагането и т ъ р с е н е т о еъ комнетеицията / да.:. ЪпрЛд'Ьлятъ^и,
чотиратъ ц'внит"Ь, съобравно съ
чуждестранните , паварни но
тации.
Това заставя, не само прави
телството да обл-вга своя държавенъ бюдясетъ на данъчните
доходи ртъ овощната търговия,
но и търговския балансъ на
Сърбия да разчита на единъ
вначителенъ активъ, а и стати
стиката да се интересува отъ
овощарското развитие въ тая
-страна... ..
Въ изработената ианосл-Ьдъкъ
статистика ва сръбското овощно
развитие, ние ор^щаме сладни
т е циФри 8а броя на дърветата,
а слщо и ва размерите на произ
водствата на разните овощни
произведения:
Брой на дърветата:
Сливи
.
59,023,768
Ябълки
6,909,601
Круши
3,884,113
Орехи
1,471,648
Други овощ. дърв. 4,855,883

Йа&поъле . . . сдедъ дълги
ттлл и пр-Ьдъпкпания на кардмаркеивма и социализма, „ИкоПроизводство въ метр, цента:
вомичееш Ивв'встия" па Ввриеиската търговска камара се
Сливи
8,000,960
прЬпъна•-*- нечаяно или съвиаЯбълки
1,525.732
Шно, волно-иди неволно, но
Круши
,
952,449
вднъжъ въ живота си се спъна
Орехи
196,169
;
я попадна въ шопа на бурясуаВъ тия «ивброявания не вли*ййта,'<ф,|е.,чие,. не попадна, ами
«атъ -маслиновите дървета, как
^рктейи^вве-нейната страна.
; По -поп Кирилъ Добревъ не вито има въ много места въ
кой си, написалъ статия, добра сегашните граници па съеди
етатвя, анджекъ статия, като неното сръбско кралство.
»* тоя , вестни к ъ — подъ ' надНие имаме тоже едио, ако не
*»0въ „Наноса и ивноснигЪ ми- и напълно раввито, ио доста на
^«"гетатия
написана — не преднало овощарство въ Кю*рипилираиа, както-често прави отендилъ и околностьта му, въ
Спаро •—! съ чувство на -истин- Иловдивъ — Т.-Швардикъ — Са<к«/ йълраринъ и добръ рад*- -рамбей-и околностите имъ, въ
'***ъ щ българското благосъ- Старавагорско, въ Варненско —
••юяийе^ди бдагодвнетиие, ста- Лонгоза и пр. Защо не е пред
^ а , нека кажемъ съ -вяика на прието още нищо да се срегу
7Ч«нит%, д-Ьдова — статия поде- лира и системанивира неговата
ШЩ *%%•; ЯСИ1К1Ш ВЖТр'ВШ'ВПЪ
търговията ? Защо, главно, не
^ Р * в» душата на автора й. " се предприема още нищо, щото
2*«олко актюелни въпроса та- нашита овощна търговия да се
Р» «акто f i сами бтъ себе си нагоди на едппъ външенъ ив2* слагать и изисква равр-вше- носъ ?
*Мето-.имъ, все пакъ така, както
Hi: се ЛИ длъжи това па на
f * А*йствителность би тр-Ьбва- шата инертность още?
^ ° J * ; ^ а т ъ равр-Ьшеии.
««маме честьта да познаваме
*»"*** личность, на автора. Кав-

Живъ и лакяанъ доби
г ъ к ъ в-ь тържищата.
Нашата стрв* 1 е слаба ивноситедка -т» ясввъ добитъкъ по
две причини: Щ тукъ у самите
пасъ добитъка? много склпъ
и не намира емфтка въ чужди
т е павари, о е в ф ъ — и то при
по други условия — въ Цариградъ или Егй|етъ и че у са
мите н а с ъ е|недостатъченъ
и ако нравимъ 4аносъ, той не
засега работния и приплодния
добитъкъ, а остарелия и престаре-лия--така |аричания ядя«елебъ", слабъ и^алоцЬненъ до
битъкъ, койтолпе е доходенъ.
При вее това, |ато се хвърли
поглед на въфпнитепияци за
добитъкъ, въ сегашното време
особенно,, ще *| констатира, че
тамъ ие е възможно да се спекулира съ сме|ка ва печалба.
Храната е еклша, д о б и т ъ к а ,
върху туй, е «»51^ъ и проявява
нуждата да се^оивхранва и угоява, а тона с | отклонява отъ
купувачите, f
Ризбира се, *в това не може
да се каже ва f трансатлантиче
ските държани! Америка, Ар
жентина, и Канада. Т 4 докарватъ
жив|ь и з а м р ъ венъ ваклапъ добитъкъ отлични
качества, койтс| съ низката си
цена конкурира тоя отъ европейскиие, особйшо отъ балкан
ските държавщ Африка докар
ва дребни, мършави живи го
веда и въ пияфта т е намиратъ
най-нивките цени. Манджурия
докарва големи количества ваклани замръвНати свини, бевъ
глави и кракак твърде угоени
и отъ едни тв!рде добри раси,
които се продвватъ съ нивки
цени, само ввв^ото вамръвеното
свинско месо.ше може равнообравно да се преработва.
Освенъ Toef, износа на до
битъкъ, вакланъ винаги се спо
хожда съ т о я ! недостатъкъ -ва
ония държави f вносителки, коинематъ .бъраъ^желевноижтенъ
превозъ, че мелето чёсто~:'плтй
се ра8валя,/ил(и пъкъ 'изгуб
ва отъ първокласното си каче
ство, въ което |е билъ при ваклаването «iy. Съ всички тия
недостатъци, обаче, ивносъ опитватъ се Да правятъ некой отъ
намъ съседнит^ държани било
въ живъ или закланъ добитъкъ.
Една отъ съседните намъ дър
жави, която ивнася добитъкъ
въ ясиво и заклано състояние е
Сърбия. Тя се явява като кон
курентка на Америка, Аржен
тина и Канада въ пияците на
Милано, Прага,| Виена и още
л а некодко места съ говежди
добитъкъ и съ -свини въ «?иво
и заклано състояние. И понеже
бървината на нейните желез
ници е такава, каквато е тая на
всички останали, назадъ яселезници, то тя се сили да поддър
жа конкуренцията си съ доби
тъкъ, ьакданъ въ преработено
състовние, главно въ мась, шун
ка, саламъ и пр,, ако добитъка
е свини.
tf

кгр. 19.50—20 динара, надъ
150 кгр. 21—21.50 динар<а,
надъ-180 кгр. 23 динара. Мършави.21—'24 >диц. Франко гарата
въ Сърбия и Банатъ. Въ окол
ностьта на Суботица 1 динаръ
на кгр. по-оклпо.
Милано — угоена 8 лирети 1
кгр. живо тегло.
Прага—месести овипи 12 до
13.50 чех. кр. живо тегло, <вакдани 16—17 чех. кр.Дански и
и местни годинаци 13—14, дански кърмачета 9—11, холандски
кърмачета 11—12 чехеки крони
1 кгр. живо тегло.
Виена — гойни свини първо
качество 25—26000 кр., средна
тежина 24—26000 кр., месести
свини 26—3 .000 кр. ж. тегло.
БудаПеода — леки свини 7300
до 7800 кр., средни 7600-8000,
теяжи 7400-^8000 кр. 1 килогр.
живо тегло.
Мась и сланина — Белградъ,
мась 33—34 динара, сланина 28
до 30 Дин., сушено месо 28—30
динара, шунка пушена 50—60
динара, (саламъ 85—90 динара 1
кгр. на едро.
Милано — мась 10, сланина
9, американска -Сланина 7.10
американска мась 8.50 лирети
1 кгр.
Съ всичкия далеченъ ирЬвовъ,
американските съестни пред
мети отъ добитъкъ конкуриратъ.

Ленено масло, бон, лакове н др.
Въ преминалата седмица це
ните на лененото масло Въ хо
ландския пазаръ отидоха къмъ
повишение. Това повдигане по
влия върху нияците.щото търсители на тоя артикулъ (клгдето и
собственната имъ валута е къмъ
покачване) да се въвдържатъ
отъ покупките си и на Много
места по пйяците се осЪща
липса отъ него; цените на бои
те, лаковете и другите материяли си 'оставатъ неподвижни
— слщите.

Производството
на пашкулит-Ь въ •Ма
кедония.

И другъ пжть кавахме, че
сърбитё сметатъ Македония ад
своя Калифорния и се радватъ,
и се гордеятъ съ нея. Верно,
тсогато сърбите говорятъ>ва Ма
кедония депятъ имъ се устата:
плячката е склпа, плячката е
ценна, само че въ павухата е
амия свита >— това именно вабравятъ нашите съседи.
Относно напредъка въ свидопроивводството въ Македония,
отъ освобождението й (sic) пасамъ, четемъ следното:
„Въ територията на Южна
Сърбия: " / ' '
я а) Проивведени еж сурови
свилени пашкули въ 1919 год.
110,825 кгр.
„6) Произведени еж въ 1920
г. 145,377 кгр.
п в) Проивведени еж въ 1921
год. 199,630 кгр,
я г) Проивведени еж въ 1923
Ц е н и т е на живия и закла
год.
300.000 кгр.
ния добитъкъ и на масьта въ
„ ...Средната продажна цена
разните пияци, които се смена пашкулите е била ва 1 ока
татъ ва по-меродавни, еж:
Говеда и Ьвце. БЬлградъ — 150 динара, ва 1 кгр. 117 ди
угоени волове и бикове 10 — нара".
Така, сдедъ 3 години свило14, средни 7—9.50, лиФерантни
5—6 динара 1 кгр. живо тегло проивводството въ Македония е
по панаирите. Овце. 5—7 дина удвоено. Благодатна вемя! . . .
ра 1 кгр. живо, те.тло мерени
по гарите.
у
Прага - волове и юнци чеш Паричните тържища.
ки, словашки, югослаяяноки, дански и ромлнеки 6"50— 7*50, сла
Очакването въ странство преаъ
би 5-25 —6*60 чох. кр. 1 килогр. ивтеклите миналоседмични мяживо тегло; бикове и крави 6 тежни дни въ нашето царство
до 8, слабя 5 . 2 б г 8 чех. кр. 1 не се сбжднаха и не се оправ
кгр. жиио тегло.
даха. Нашите съседи-врагове го
Солуиъ — волове и крави 7 очакваха и отъ душа желаяха.
обаче, въ Цюрихъ
драхми, телета и юнчета 7, ов Нашия левъ,
отъ 5.321/г на<24 септ. се вдигна
ни 9) к о з и и я Р е т а 7.50, ягнета
9, пърчове 8 драхми ва 1 ока на 5'40 на 25 сжщи. Тамъ се аадържа и на 26 септ., до като
я«иво тегло.
.<•'
Милано — волове първо кач. на 27 а-28 eear.ee поколеба и
5'80—6*50 лирети, вторите ка се върна на б'ЗТ'/а—б, пунвуга
чества 4*70—5.60, третите 3.80 по-високо отъ 24 септ. Равгщт
до 4.20 лирети 1 кгр. живо тегло; на мятежа въ Берковица—феркрави първо 5.40—6.20, второ динандъ-^-Бойчиновци пе пэвлпя
3.80—5.80, трети 3.40—3,80; те на лева, следователно кокяебалета първо 9 30—9.80, трето 6.60 нията му требва да сеотдадътъ
до 7 лирети 1 кгр. живо тегло. ва съвършенно други случайни
Сайт. БЬлградъ--отъ 100/120 причини. Очаква се сега, сдедъ

вътрешното успокоение,-да > ее
почне работа и систематичен*
ианооъ ва да'иде по нагор-в**
к ъ м ъ ' стабилизация.
Въ'ожщнте.'дати, която погоре отбедевахме, нашия левъ
ее в дърятлъ доста добре к въ
Ловдовъ,. когато той е върв4ш»
еднакво съ колебанието на ди
нара, лея и др,
;
Парижъ спрямо Цюрихъ в ъ
сжщите дни е'билъ една пвменада — отъ 3390 скочнлъ «<на
35*40. Пре«ъ течението на сед
мицата спадането « у е било
едва 3fa отъ пункта. Капитула
цията на германското прави
телство ню въпроса »а пасивна
та съпротива въ Руръ допри
несе това'подскачане « а «ранцувската ваяуна.
Итадиянската лира, с*що,'отиде напредъ, но не ^гак* >р»>
пидно (бързо) както «раика.
Австрийската валута Biipxy
0.0079 се « д ъ р ж а въ Цюрихъ
преаъ целата минала седмица
28 септ. включително.
Полската сжщо върху 04)017
и >на това ниво свърши седми
цата.
Оърбоката съ колебание, въ
Цюрихъ отъ 6.171/»,'6;80, <6i65,
6 60, на 28 септ, се -вадържа на
6.50 шв. Фр. ва 100 динара.
Ромжнската въ Ц^рпхъ •«*
държа ^стабилно върху2^60 Шв.
Фр. ва 109 лей; шъ Лондонъотъ
990 на 20 септ. сключи седми
цата върху 980 лей «а 1 «нгл.
лира—10 пункта ^Одобрение.
Отъ общото положение н»
международния >шанжъ, цревъ
миналата седмица се констатира,
че първокласната -валута сЪ
ТВЪрде

НИЩОЖНИ И8КЛЮЧННИЯ,

остана бевъ промена.

.

Паричния въпросъ
въ Германия.
Германските книжни пари-се
котнратъ въ чуждестранните
борси като>оегвридържвтъ върху
бавата отъ 100 милиона маркв,
Въ ц "Цюрихъ"«урса- »им-* се
върти около 3l/a AO*4V8'*paHK«
ва 100 милиона.
Фактически чуждестравтотяо
ве се •интересува отъ «книжната
марка, защото никой .вечъ не
иска -да се помамва в ъ ^спеку
лацията <&ь марки.
Германското правитедофао •*
решило ва основаването'fia една
емисионна банка, .която ода «вдава Bodenmark. Тая банка ще
може -д» нададе най-много 2,6оЬ
милиона отъ тия нови маркв.
На скоро 'Ще се обяви начина
на • издаването и .курса на тЬлв
«арки съответно па книжните,
поради което посАедните ще
останатъ като пари ва дребна
равмена.

Колонияла.
Ние се оплакваме л т ъ продължителностьта на «астоя въ
пияцата ни съ кодонВялъ в
другите стоки. -He aio друго е
положението, обаче, и въ чуж
дите сточни пияци. 'Паричната
крива е доминирающия Фвкторъ
и въ пияците въ чужбина, как
то е у насъ. Оплакванията, про
чее, еж общи, мигвръ, гако • с
изключи Америка.
При всичко това'В тукъ, у
насъ, и въ чу жбана не нроаичава никаква тенденцив .«ъгаъ
спадането на цените, съответ
но съ растенето на валутят%.
Ако имаше едно' ОТИОСИТЙЛЯО
поефтиняване на стоките ш»
cTpatrctBO търговията въ яодониялнитЬ браншове не би:била
тъй слаба, особенно тъкмо
сега, когато следвало 6а да
бжде обратното — търговията
да е'въ своята силаяа раввитве,
кампанията-да е на върха -иа
силата си.
И големите, и силните Жрдтести на обществата да се-ивв«типятъ предметите л т ъ пюрва
пеобходимость ие повлияха.
Ие само въ нашата отравя,
но и въ много други «хранила
отправятъ много силни н много
шумни протяети, наирвмеръ,
Протявъ скжпотияга на «ахврьта и при все туй вахарьта про
дължава по п,еи« да е иа едно
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високо ниво, недостъпно ва ши
роките маси, Напротивъ, вср-Ьдъ
тия протести тъкмо, нр-Ьвъ из
теклата седмица, въ н^кой чуж
ди страни, вахарьта се повиши
съ н-Ьколко пункта.
Слмцото е и съ орива — цени
т е му се повдигнаха, защото
Япония купува неограничени
количества. Долното качество
оривъ отскочи до 16 англ. лири
тонъ, а „каролина" на 28—30
англ. лири тона.
Само ка«ето тлей седмица не
нотира повишение.
Въ^чуждит-Ь пиаци колонинлаштъ- стоки по настоящемъ се
държатъ ва сл-вднигЬ ц-Ьни:
Солунъ — кафе Рио А. 18'40
драхми ока, ка<»« Рио С. 18
драхми, вахарь Ява кристалъ
6*12 драхми, оривъ американски
6*20 драхми, италиянски 5'40
драхми, рангунъ 3'50 др. ока.
Марсилия — каФе Рио екстра
ир. 255 Фр., обикновенно 220
фр., сантосъ екстра пр. 260 Фр.,
обикновенно 237 Фр. 50 кгр.
франко бордъ; дървено масло
алжирско 520 Франка Франко
марсилски кей, ФИННО 570—580
до 590 фр. 100 кгр.; маслини
първо кач. 400—420 Фр. 100
кгр.; сапунъ сухъ 6*Ьлъ отъ
дървено масло 330—335 ф р ,
6-влъ екстра 72°/о масло 240 до
246 Фр./'б-влъ 6()°/о масло 210
до 215 Фр., бйлъ ва износъ 65°/о
масло 220—225 Фр. 100 кгр.
Триестъ —каФе Сантосъ дър
ва стока 700—730 лирети, good
65Б--660' лир., Рио първо 590
до 620 лир„ обикновенно 500
до 505 лир. 100 кгр.; какао
Бахия 560,; чай китайски сред
но кач. 12—14, цейлонски 16
до 20 лирети, . вахарь 22—25
англ. лири.
Прйвъ по-миналата седмица
продажбата на кристална вахарь
б*ше 21-50 до 24'БО, на бучки
27—28-10 англ; лири тонъ.

МетапнтЪ.
Въ Лондонъ н/вната. на<медь>
та иадна и , пр-Ьвъ ивтеклата «
седмища съ 1—2 англ. лири на
тонъ.-...•
Оловото е малко по твърдо и
се продава по 2бУг англ. лири
тонъ. Това покачване на оло
вото, както и миналия шьть
съобщихме, е вследствие японекнгв вакупвания.
Цинка малко поспадна. Въ
Германия продажбите ва сега
СА слаби ито,ващото по тамош
ната валута югвнигЬ сль огром
ни. Потребителя купува нуждяото му количество само отъ
днесъ ва утре. Ва илюстрация
на състоянието предаваме тукъ,
че на 19 септемврий 1 кгр.
медь се вродаде ва 62,000,000
марки, a l кгр. ц и н к ъ в а
33,000,000 марки. Тйви цени
днесъ е * много по-големи вслед
ствие още по-гол^шото спадане
ва марката.

КожитЪ.
Състоянието на павара аа ко
жи е доста тихо. Слабо е иитересуването отъ ва сурови ко
жи и отъ страна на нашите Фаб
рики, вследствие паричната кри
ва и порастването на лева. Ина
че предлагане на готова стока
има, обаче купувачите се въздър
жат», ващото не конвенира (нъма сметка) скжпо да плащатъ.
Още по-малко е интересуването
оть дребните кожи, ващото пора
ди поскъпването на лева, пностранците купувачи не намиратъ
САЩО така никаква сметка да
купята.
Ц е н и т е въ края на септем
врий останаха <ва волските ко
жи, тежащи отъ 20—30 кгр. 26
лева 1 кгр., биволските 22; а
кравешките 20 лева 1 кгр. —
Цените еж СОФИЙСКИ, клдйто
е вече и центра на търговията.
Въ чуждестранство:
Лионт». — Говежди тежки 500,
кравешки тежки 460, телешки
средни 690, овчи оъ вълна 400
Франка 100 кгр.
Прага. — Волски до 241/а кгр.
10.60 чех. крони, до 39Va кгр.
11.80 чех. крони,'до 4Б1/а-г-П-90,
я надъ БОчкгр. J1.10—11.29 ч.

крони. Кравешки—до 24Vs кгр.
10 чех. крони, до 29Va—10.60
чех. кр., до 391/а—10.60 ч. кр.,
а надъ 40 кгр. 10-70 чех. кр.
Тэлешки до 3 кгр. 13, до 4. кгр.
16 чехски крони. Конски кожи
6.10 чех. крони 1 кгр.
Бьлградъ. — Говежди сурови
отъ кланицата до 20 кгр, 20 до
21 динара 1 кгр., отъ 21—30
кгр. 22—23 дин., а по-нагоре
отъ 35 кгр. 25—26 дин. 1 кгр.
Солунъ. — Говежди кожи 25
драхми 1 ока; биволски — 25 др.
1 ока; овчи 45, коз. 30, агнеш
ки 35, ярешки 60 драхми за
ЧИФТЪ.

Триентъ. — Говежди тежки,
пресни надъ 30 кгр. 6'60—670
лирети 1 кгр., no-легки, подъ
30 кгр. 6-54—6-60 лирени 1 кгр.
безъ рогове. Ягнешки истренски
ва парче 9 до 9-50 лирети,
ярешки 10—11 лирети за парче.
Овнешки македонски и албан
ски 10—10-50, ягнешки гръц
ки и македонски 12т—14 лире
ти парче, ковешки далматин
ски и босненски 10 до 11 лире
ти парче.

Ленътъ.
Въ Белгия ленътъ е доста
добръ. Верва се, че ще стане
голяма търговия. Огъ белгий
ския ленъ се особенно много
интересува Франция, до като,
наопаки, Англия се въвдържа
отъ големи покупки. Понеясе це
ните на лена СА високи, то *абрикитЬ не купуватъ. За руския
ленъ въ средна Европа нема
кой да се интересува, поради
добрата жетва въ Белгия. Ва
най-хубавото качество се плаща
90, а за секунда стока 88 англ.
лири.
Въ Сърбия ленените стоки
СА много по СКАПИ отъ стран
ство. Тамъ се търсятъ повечето..
циради и платна. Дината на
цирадите е, 70—100 динара.

Яйцата
Положението на павара си
остана непроменено и сделките
слаби. Англия прйвъ миналата
седмица получи едно количе
ство яйца отъ Русия. Предпо
лага се, че Росия е пратила 40
вагона или две ладии. Всичка
та руска стока, относително доб
ра, е продадена въ лондонската
пияца по 11 до 12 шилинга 120
бройки. Швейцария получи да
лечни пратки •— отъ България
и тая стока не добре пристигна,
ва това пияцата се държи въз
държано. Цените се движатъ
между 190 и 195 шв. Франка.
Въ Парижъ цените СА 470 до
480 Франц. Франка.
Пристигналите отъ Дания
яйца въ Дондонъ изгубиха 1
англ. лира отъ първата си це
на на каФевъ. По много при
чини се правятъ заключения,
че цените, изобщо, на яйцата,
колкото и да се повишатъ, ко
гато времето истине, неще намерятъ кулминационната висо
та отъ преди едиа-две години.
Напротивъ, отиване къмъ мир
новременните цени.
Въ нашето царство цените
продължаватъ да СА непроме
нени — 80 до 90 стот. бройка.

Варненска, стокова борса.
8 октомврий 1923 г.
Пристиганията превъ седми
цата, следъ настАпилото успо-s
кояване, се .малко повечко уси
лиха и, ако колебливата турска
и първокласна чужда валута не
упражняватъ най-тягостно влия
ние върху решителноетьта въ
кампанията, сделките би се
много повече засилили, понеже
въ пристанището СА акустиради доста параходи, които, ири
по-добри условия, би натоварили
ва ивносъ наши храни. Вдига
нето на износното мито отъ
з ъ р н е н и т е х р а н и особенН0{/гвърде много насърдчи тър
говците и т е съ голЗша ухота
се явяватъ въ борсата ва по
купки, но валутата, както ка•ахме, все още спъва оживле
нието на кампанията.

На 28 и 29 септемврий - ние
дадъхме цените на разните
артикули, продадени въ борсата
— ва боба " т е беха 460 лева
редовенъ и 520 лева чалА,
добръ; ва вимницата цените
варираха между 345 до 360, вавиеимО' отъ относителното тег
ло и съдържащите си примеси,
а и отъ самото качество на
зърното на вимницата.
Па 1 октомврий ее продадъха 20 вагона вимница по 340
до 385 лева 100 кгр., нродадъха се 19 вагона бобъ по 450 до
570 лева 100 кгр.; 1. вагоаъ
ФИЙ по 310 лева 100 кгр. и, Уз
вагонъ леща по 540 лева 100
кгр. — за вимницата безъ изме
нение, а ва боба спадане по 10
лева на 100 кгр.
На 2 октомврий се продадъха
4 -вагона зимница съ относи
телни тегла 744, 76 s , 75 7 и 7б7
• и съ примесъ';#/2, 7/г, 13/з и e/s
no 345 до 3654лева 100 кгр.;
продаде се.3 вагона бобъ но
462-50 до 570 лева 100 кгр. —
ва вимницата беаъ изменение, а
за боба тихо, понеже 15 вагона,
за които се предлагаха само
по 445 лева ва* 100 кгр., оста
наха непродадени.
На 4 октомврий се проДадъха
12 вагона зимница ио 325, найдолно до 365 и 375 срйдньо и
382-50 лева най-добро: 100 кгр.
продадъха се lQVa вагона бобъ
по 442-50 до..б?.0 лева 100 кгр.
и, Уз вагонъ леща по 535 лева
100 кгр, Въ ; бюлетина за тоя
день се , вместиха 5Vs вагона
бобъ, продадени на 2 октомврий
следъ пладне^ио 440 до ,445
лева, 100 кгр^ j |
;
.
На б Октомврий продадени 5
вагона вимйица, по 325 до 385
лева 100 кгр, | продадени 10
вагона бобъ по/1 450 до 570 лв.
100 кгр. — вайимницата. бевъ
изменение, а ва боба по-твърдо.
На 6 октомв|ий се продадъха \
18 вагона и Щ тона зимница
по 340 до 390|лева 100 кгр. и
5Va вагона бой» по 455 лева
100 кгр. За вим|рцата 10 лева
повишение ва l|f) кгр!; ва боба
безъ изменение

Брашната.

Врой 630 (30)

ния моментъ ви налага, иодъ
знамената на яартиигв иа\реда, да се наредите въ органи
зирана активна сн^оащита!
()тъ Бургавъ ни съобщаяатъ, че
въ меяедуцарствието превъ вре
ме на комунистическите мяте
жи, когато пияцата въ разстоя
ние на цели В дни е била за
творена и не е могло да ее ма
нипулира въ митницата, въ пооледната се СА натрупали ивнънредно много стоки, които
следъ утихването и възстано
вяването на ноложенаето, чи
новниците едва сварвали да обмитватъ и освобождавать. Това
натрупване на стоки, които не
се навреме освободиха, спАна
твърде много търговията,
Твърдь" МНОГО ее говори, че
правителството ще повиши ивносното мито на тютюня за да
се покрие бюджетния деФицитъ
но перото аа митата на зърне
ните храни и брашната. Не
внаемъ до колко това намере
ние, ако е сериозно, ще срещне
задоволителенъ откликъ въ тготюнопроивводителните с р е д и ,
нй т е беха до сега -ловече Фаворивирани по иввестни съ
ображения.
CnptHO е Отнущаието суми
отъ 150-милионния кретитъ на
кооперация „Освобождение" ва
1гокупка на храни или приема
нето въ залогъ такива. Спрено
е отпущането суми на САщата
кооперация САЩО ва закупване
храни и ва прехраната на на
селението. .
За банковите и търговсии слу
жащи е откритъ виешъ търгов
ски куреъ по Френски. Ц/Ьльта
му е, главно да доучи знаещите
Френски въ Френското търгов
ско писане и да ги свикне къмъ
правиленъ раэговоръ. Условаята
да се следва се изучаватъ въ кан^
целариата на института, улица
и
Л» ,9.
и Москрвска

Депутация отъ Шумвнъ се е
явила предъ респективните ми

нистри, въ СОФИЯ еъ искании;
да се открие въ тоя градъ ^

тарсво училище; да -се даде 0 i

светление на градътъ отъ еле^
трическата енергия на трудовата
ката работилница. Шумеиъ, чие;
то минало въ кожарската-про
мишлен ность е едно отъ р*«.
ките; освенъ това, като средой
точенъ вемледелски цеитръ в%
Неточна България, има право
да иска отъ дърягавата да ве го
пренебрегва и трЬбва да б*д«
удовлетвореиъ. Шумеиъ аа кожареката промишленноеть и«в
нвй-добрите условия, j а за и«.
леделието той е незаменимъЦ
той

е ПАПАТЪ.

Голъми Българсви Мвликц»
(Grands Moulins de Bulgarie) въ
Вургазъ, единственна по voAk.
мината сщ не само въ Вълг»рия, а и въ целия.Балкански
нолуостровъ, мелница, е почнал»
да нрризвежоа всички? видове
бращаа. Както е известно, това
предприятие е акционерно ёъ
смесени български и Френвки
капитали, но начело стоягЫ'.Р;
СтеФанъ и Павелъ Ив. х.! Пет
рови, които предстаеляватъ М
лемата и многоваслужила ин
дустриална Фирма ^С'инове Йвх. Петровъ* ва Бургавъ. Upoi
ивводството на тая ашдерпо аа«
сталирана мелница е >24 вагов»/
за едно денонощие. ;'Тя щеЦ$]
,прави ц е л ъ превратъ въ{яа^
са на брашна отъ;Южна»B^i
гария.
л Търгове: На 20 октомври въ
канцеларияга на Си. Синодъ ва
доставка 15000 кгр. ашцемеки
първокачественъ восъкъ; па 12
ноември .въ канцеларията Ва
СОФИЙСКОТО ФИН. унравлевие ва
доставка 40,500 метра америкавъ
за подплата за трудовата ди
рекция.,

Казанлъшката прошмшленна на*
ложба ще се открие на 11 того
и ще* трае, -включително, до U
САЩИ,

'

Печптпича Д. Тадоровъ, Верна

8 октомврий 192*3 г.
Брашна: Js ОШкгр.-5-80 лева,
№ 0 кгр. 5-50 |ева, Л; 4 кгр.
4-70 лева; трийи ситни кгр.
1*80 лева, едри ft-50 лева.

ХРОНИКА
За търговцитЪ, инду
стрия пци-Нф и занаят
чиите со6*твенници,

- СОФИЯ - РУСЕ
Телеграфилески адрес: К Р Е Д И Т Е А Н К

йзвжршая всекши банкови сделки

Народния сгсйоръ и иартиит'Ь
ва реда се борятъ и даватъ
ПриеМа влогове и по спестов
жертви срЬщу йартиите на без
редието, разрушението и гра
ни книрски на износни
бителството аа расъ — за жи
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|У|,!" лавната Дирекция - София
дите въ редовете на изборните
борби; отказа ^и да се само
определите, като граждани съ
политически убеждения и ста
нете активаи борца за граж
данските и политическите правдини, всичко тЪва, въ противенъ случай ще ви лиши отъ
«/ «еждаца въ фабриката му въ
праното да прйбвгвате за за
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се приготовляватъ отъ вай 00рокачеотв
»пг
Знайте, че дру&башесгвото още
магични тютюни, безъ
Zi
енни
и еотеотвеао аро
живъе, че комунизма не е
' 63Ъ а и к а к в а «Риммой 8 а ароматизиране.
умъртвенъ. Търговци, индустПушете с а ^ а а ц а р о о щ , и л ш ю а а А ц а
риялци и. занаятчия малки и
ГОЛБИЯ собствепшщи, сюбпо-д-
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