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Драгулевъ-

въ вървил Звелакопоетенови
день тя, сеойята, почва да
ваоЬлава. Бюрото забрави, ч е
има закони о ф миналото, кои
то оща стоять по отменени
като теако 6jli«e па гърбътъ
на стоааискаН съсговия и
като дамоклиръ мечъ иадъ
главитъ имъ;.|а брави, че има
въпроси ио си 1 дита, които дър
жавата не о уредила; забрави,
че има раня | отъ войичта а
,отъ бившигМ режими, която
е х влошили щ раяолабили н а 
родното етоо$нсгво и o s парялизярелв.пррашодогвош; за
брави че оо ьвлаяоха и нови
закони и иовй наредби, кои
то вматъ нуявда, най малкото,
отъ, о с н о в н о | прътлезздаве я
ворегириве, вз_ да се ваправятъ
беавръдни 8Ш народното благоаонучне и | н а р о д ч о т о отоnaueiBO, да ее наарааятъ по
лезни ва граяедаистяото и дър
жавата; вабраам, че иыа единъ аакоиъ| за възбраната,
по койго иын Jovpa на ф а я а а оиит* и пра »ителетвото отъ
едва отрава I Народ Събра
ние — отъ втора, пиктъ нуж^
дата да чуятъмаЬнинто и на еарвепекгивяпгв» .търговоко - иядутряялни ваяари неговит* де
фекти; да чуятъ няЪиието а
критикитт. имъ не само оо
оложояитъ за разр'вшешю отъ
правигелотвота; и Народ Оъбрняие егопащока. икономи
чески я фвнвнеовн въпроеа»
во да имъ се кажагьи дефектиi t въ всички онвм законодател
ни мероприятия, които нлкър.ияватъ иигерзаит-в па хиляди
търговци н стопани, а ва д ъ р 
жавата и з приаазягьпоязя ни
то колкого оинацово з ъ р н о ; виб>
раан иного въпроси о г ъ сто
пански, икономически и фииансовъ характеръ. които б я ватъ а еж първата а н з й главна задача на една редов
на оясия на търговско индуотриялната каиира да ги cuosiни, да иакаже «• мнение и да
изиска | пли налоги р а ф * ш а винето имъ съобразно е ъ а з иекванията на отопанокит* интереов на съсловията, и по повелеынята на законите а в у з :
дит* а а страната*).

мъкяатъ пръа ь задн srb врата,
мълчаливо, неусЬтяо. По тЬхъ
o i t i e a c a e да n u a точка въ
диевеиъ • родъ, защото тия
дъяивя и провинения о х раз
друсали цълото иарнен. граж
данство и виновиицягв длъжать да дадатъ обяонеаия.
СлотолЬаввагв объщаиия з а
.габровския мосгреиъ оаяайръ,
който б% варт»вАреиъ отъ К а зачтъгакия въ ущър^ъ на д-й*
Дата габровска йагустрия, се
нр%мйяавагъ бозъ да бхдятъ
вложени въ днввичя редъ. Вю*
рото изб*гва да иска оаиб отъ
себе си да д:5Дв обяснения л
осветления по чия винч ио
ее сехщоствя тая идея.
И}б%гната е отъ дневния
редъ да е е сложа и точка:
докладъ «а индустриалната о й пета п Габрово Бюрото ив
желав отъ само себе с а да даде
овяеневвя и осветления, савъ
е почната, какъ е елЬдвпна и
,до клдЬ е етигиада таза а н 
кета Кой е ввяоввнъ, ч е тя
не е ввъншена*.
Не е ено«вяа точза'за обяеиенив а оовЪтлвиие по паричв а т * злоуаотр*блепия въ ср%д„аотедъргавско ^учиДаще в кой
е еъучастннкъ въ злоуаотрйбленията г - кой морално н
кой юридически в отговореиъ?
Оъ е*на р*чь, посгенъ до
великоаоогаоеть диевенъредъ.
Но ва това пъкъ едиа СГАсгена втиоафера души много
отъ и^стаит* и провани/шя
китЬ, отъ вязаятийсаи похвати
възмутени, членове, едни отъ
които демонстративно отказа
ха да са явятъ д«* заст>даватъ,
а други щ е бжде чудо, ако
не изригнатъ е ъ всичката
сила на гнъявл ей и с ъ всич
кото ей ( възмущение ор-Ьшу
самоволствата и самовластпото
вя бюрото да разпорежда е ъ
бюджета, е ъ в*отника и оъ
длъжностите иа камарата.

ва предварителни работни да
дава директиви з а въотавъ,
който тепърва, който въ бждвща щ е со избира и е ъ и з
Това забравяне в е • безъ .
барането си щ е дойде да у- оипсыъ,
иапротввъ, то има
прявлява и да екзекутира рЪ
за ц-Ьль да претуоа сесията
т е н и я н бюджетъ, които той *»дв:в нйтри — еъ единъ усулъ
яа е удобрявалъ и щ е треб да се получи удобрЪпието на
ва да т и пр*удобрява Тоя отчотигв и иълкомъ, и нозабЬдневовъ редъ ие съдържа ни л^яано да се еннкциоаиратъ
едвиъ отъ палящит* стопаа- многото волни дйяняя, мно
оки, икономически и финан гото провинения, които е ъ
сова въпроси, а започва и пищо ие могатъ да се оправ
свършва оъ отчетите и воти- даятъ и но бива да се пзиирането само на бюджета. Др) гъ нявятъ,
абсолютно ннкакгвъ въоросъ
Д*пнията и ; провиненията
н * « а въ него, койго да пол по рлководеяето и контрола
зува търговията и промиш- на просветнит** пнотитути о *
ленвоапа Поогио въ инициа едни отъ наЙ-флаграятиит*, иотивите си, бю. ото, поетеаъ . рали което стремежа е да се про
*) С»УО «pi aanpnaian «в *траж*.'а> като велякденскш-Ь пости див'
«моаивив; «овзв, резкими», 6**-т *»,
'••*) la-'Bje a* evJ»«*.*i а* тчвгак^жа
«таивзв lajncTV. я m>. б* iron» шо ввнь рет>ь поетавв в ъ ееоия»P»»ma* да c« г,иуз» ваг». <ягзю\
0>г>1г, г йть еаяюа я м » «а ш i
«еда» ма *»«едм* Щрв.ау ^.m^gatf.

Откри ее въ 3 часа ел*дъ
о б ! д ъ ] я а 10 того, мъзкомъ н
плахо, Варненска! а търг.-инд.
камара. Джевния 4 редъ, ста
рателно крвенъ отъ вяеъ, е
много поотенъ Той еъдърига,
наистина, 11 точки, но и еланадееетт* йе заслужаватъ раз
носките* к о и ю щ е е е напра
вятъ за иядърването на едва
сесия, която и отъ юридвче
ека и отъ законно отрава в е
оправдава свикването си, з а
Щото на */• отъ членовете н
мандатите еж ичтекли; т * н е
еж членове вечъ по закона и
нематъ право да се сипквзтъ
на редовна сесия*), която да
вотира бюдясетъ, да ш а ъ р ш -

Платата i слънчогледа.

Пр-Ьди 16—16 години имахме
случай да лансираме идеята ва
заотАпоането у цалт, много по
вече слънчогледовата култура;
а) като ивворъ на доходността,
коато ще има таърд-Ь много да
се oirfetiH отъ ревултатнтЬ, кои
то не могатъ да не сд, добри;
б) като способствуют* въ'бдвтистигЬ м-Ьста ва прекратяването
на маларията а подсигурява нето
иа адр-шословността и даваща
големи мптериялии оолви. Сл-вдъ
наминалите тия 15—16 години,
ние се пакъ повръщаме на с*«
щия пр^дметъ. За насъ- сега
случая да нанравимъ това по
вторение е особенно сгоден»,
аящото ще нанравимъ апел* да
бдьдемъ чути и дуаит-Ь ни да
блдатъ ввемени подъ внимание
отъ общината, а особенно от%
шефа на комисията, която я
управлява, отъ г-на Стоянова,
който я като лице отъ управ
лението иа м-Ьстиото професио
нално индустряядно дружество
и като индуетриядецъ отъ ра
стително маслодайно индустри
ално вапедение, има и морал
ния интересъ да вземе думит-к
ни присърдце и да ги реялиаира..
Въ писаното ей прЬди 1 о—1б
години ние писахме донесените
си впечатления отъ Росип, д1^то блатистите м-Ьста и инаини,
които еж бала обил-аеми само
отъ комарите и еъ невдравословностга си е х били само
отрова и с4шчи вя емърть аа
живота на блиаконаселенит-е жи
тели, дето маларията не с^могла
да се надвие съ никакви Други
средства отъ медицината, д-вто
всички други антисептически
средства едь били беасилни да
я унищожатъ.
..'....'
Тези блатисти мфета ^ З н й вини С А преобърнати въ об
ширни плантации ва ^култиви
ране слънчогледа. Отъ пр-fioбръщчнето на тия места и иивини въ плантации ва слънчо
гледовата култура , с * . погледвяли следните полей: станали
е л напълно вдраоословии — об
лаците отъ комари се ивгубили и маларията изчезнала; вемята отъ варавни мочурлуци се
преобърнала на работна и при
ходоносна; раввила се култура
Впрочемъ, началото на реа та на слънчогледа, която спо
гиране се даде отъ Д ръ Ив. могнала да се раввие и до го
Бкимовъ, който успори пра леми равм%ри да порастне ра
вото иа камарата дааисЬдава стителната маслодайна инду
стрия, която е единъ мог*щевъ V та ееоия (редовиа), ка
ственъ поминъкъ ва руската
къвто маадатъ не ж е даденъ страна.
нито отъ закона, нито отъ и з Бехме въ некой отъ Вели
бирателитй •— че *акона o n p i - котърновските села, д%то въ
д-Ьля етрого пр-Ьдълпото вр-fcuo, видъ на дребна индустрия, ра
до когато трае мандата, който, стителното маслодайно и осо
противозаконно и п р о т и в о  бенно слънчогледово проивводправно е да продължава в-вч- ство се е въ доста големи ра»нери развило.
ио и безконечно. Д р ъ Бки
Питахме мнозина отъ сее
мовъ, много право, поиска щите слънчогледа н , мновина
поне сменяваното на бюрото, отъ производителите на масла
което незаконно стои начело та: какви ползи имъ принася
ва камарата. И почнаха ее . . . трудя и харченото иа парични
ерёдства ва култивирането на
шишовете
Не е чудно, че елъичогледа? •
1 * ще дойдатъ до вулкапиче— Много, много ползи имаме.
еко избухване.
Най-първо, откато почнахме да
сееме слънчогледа, изгубиха са
Върб.
комарите, изгубиха се и тре
ските •— жителите ни станаха
по-едра ви, На второ место, проивводството на слънчогледа «
по-лесно, а пакъ е по-доходно
отъ другите индустриални кул
на гааожененъ мотор* еъ три тури. На трето место, то облакамъка аа TVproGCuO « HtOfleT- жава клщата: всеки ироивводнчлйсно млаво.
" телъ на елъичогледъ, следъ ка
Намира ее въ Варна. За еаора- то иршмвед* едко виачмтелио
шуы4ммю "H^-bi.-ii р*дашч«1ГА ни.
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количество масло за продаване
иц търговците, които го събяратъ, -оставятъ и аа въ къщи
т е си да иматъ преаъ цела го
дина катжкъ «а себе си. На че
твърто место, производителя на
слънчогледа отъ триците (кьоспето) на сл*нчогдеговото семе,
отъ което е прошведено масло
се запасява съ единъ добър* и
полезен* аа храна на добитъка
си аапасъ. На пето место, отъ
стеблата на слънчогледа стопа
нина са запасява гориво аа по
2—3 месеца. По доходна култу
ра отъ тая, тукъ, по нашите
села ние не познаваме и стру
ва ми се, че общо въ земдеделието ни н-вма.
Така ни отговориха едноглаеио лицата, които запитахме
да ни обясиятъ ползите, които
иавличатъ отъ слънчогледовата
култура.
Кавахме, въ търновско масло
дайното растително производство
е доста развито. Това е *актъ.
ОсвЪнъ търновската маслодайна
Фабрика, въ почти всвко отъ
търновските села ще намерите,
примитивни въ дейетвителиостъ,
макаръ, но една маслодайна инстадацийка, а въ нгЬкои отъ се
лата' по 2—3 и 4 инсталации
отъ същия тииъ. Сборътъ об
що sa всички инсталации е съ•далъ условия за една голяма
търговия еъ масла и кьоспе и
е много хчигвмо насърдчение ва
с%ячит45 па слънчогледа. Отъ
цялата страна въ Търново дохоя«датъ търговци и аакупватъ
големи количества масла аа
вътрешна консумация и кьоепета аа изноет*. Вимъсъ ние
видехме закупуващи на големи
количества кьоспета ва ивносъ
въ Х а м б у р г ъ . Тави търго
вия дава добри и даже отлични
доходи на проивводителитъ- на
слънчогледа и косвенно на про
изводителите ва масла. Въ то
ва се уверихме отъ много Фак
ти, които иелитно е тукъ да
цитираме.
Злъ ли е да ее васърдчи и
варненското безработно бедно
население, да се валови съ обра
ботката на слънчогледовата мно
го доходна култура и да му ее
еъвдаде единъ добръ поминъкъ?
Варна е заобиколена съ блата,
които сега не СА нищо друго
осв-внъ гнезда на комарите, с ъ
маларични отровни места. Об
щината и само та е въ състоя
ние да вземе инициативата и
реализира съ полза тази идея —
да се еъвдаде поминъкъ на бед
ното население чрйзъ ефикас
ното антисептично средство аа
унищожението на комарите и
отстраняването маларията. Об
щината би требвало още тази
пролить, да опр-Ьдфли околоблатскитЬ мЪста ва посяване нп
сдъвчогледъ, като, закупи и раз
даде даромъ доброкачеетвенни
еЬмева и окаясе съ своя «гро
мом* веички други улеснения
ва .обработката.
При наличността -не една мо
дерна Фабрика, каквато е масле
ната диетилерия на д-во „Сдънчоглёдъ и , пазаря на слънчогле
довото маело е готовь и ще за
доволи производителите на слън
чогледа.
Г.

Kofi СЯ9Й, Кой ршшава?
Summum jus, summa
iajurial=",MHoro еъдилйща — много неспра
ведливости.
Каза се: „Стачката да се пре
врати. Учениците да се приберъть въ училището! УчителвхЬ да почнатъ занятията си,
а комисията ще анкетира случ
ката, ще докладва пр^дъ роди
телското и наотоятелското съб
рание ва констатираното и ще
поиска наказанието на винов
н и т е ! " И каза се това отъ
върховния, отъ гражданско-общественвия съд*, чиято ком
петентность не само не се уепоva, во съ най-годйма готов
ность, съ най-голЪма тържественяость отъ ц/Ьлото граждан
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Търг©вево-Др#мШаШа бш^жщ
ство се удобри, и възприе се казателства притежава г. Ко
беяъ никакви резерви и отъ таровъ и какъвъ обет* е далъ
учителите.
Ницовъ, че cef« откавалъ отъ
Комисията не е още анкети идеите на р у щ | я е ю й отъ aiaрала, не е още докладвала — ннера на дълбокото проникване
не е ивискала и санкциите ва въ душите на ягчащяте се мла
вииовнит-в; обществото, вър дежи съ тия идеи.
ховния съдия, не е изговорилъ
Не е дума сако за счетоиодоще своето veto, aучителите се ските познаиия|па Ницовя, при
обявяватъ въ съдъ, който ще добити отъ благоволението на
съди и накавва своигЬ „иротив- Велмера съ поставената му из
иици". , Провокаторитп се кон- питна бележка 3 «ъ минусъ
етптуиратъ въ съдъ да съдят* или но-голема;\ а за неговите
и наказват* провокщюниптуче идеи и минало,
ници 1 Да, — въпреки иаддел'ЬНо има и това: Summum jus,
ващето, обаче безосновно, убеж summa injus — $иогото съдили
дение у некой родители и на ща равдаватъ, Иного неправди.
стоятели, че учителите СА. Не беше ли достатъчна едната
невинни, — в ъ
н а ш и т е неправда, че "се допущатъ и
очи и въ нашето убеждение други? Че се търпи така про
учителите еъ провокаторите и точено едно съвдадено положе
виновниците и това се вечъ ние, отъ което ?само багдъщето,
потвърдяла отъ новите Факти. на невинните |#bn,a — на ви
На 3-я или на 4-я день, следъ новните то е в^ечъ убито — ще
прекратяването и а стачката, се убие? Камарата мълчи, ка
директора на гимназията, г. Ко- марата свива рамена, но защо
тарооъ, е посетилъ «.гасните гражданството яе реагира?
стаи и не свридъ отъ учени
ците намерението на учител
ския съветъ, още тия дни, да
се занимае съ въпроса за стач
ката и д* накаже всички про
Габровският*; Фабрикант* г.
винени ученицит
Ние еами видехме изплашени у- Ив. х. Беровъ,|Славата на- ко
ченицидатърсятъ членовете отъ гото, като иародополевенъ пред
комисията и да имъдокладватъ за приемчив* й генияденъ индутая иова лровакация. Намъ т е стриялецъ, се разнася въ целаказаха, че Котаровъ не признава та страна повече от* 25—30
никаква гражданска комисия—той години,' съ молба до Народното
и колттт му ще сждятъ и осжж- Събрание, е поискал* отъ дър
датг ученицигтъ, дързсжтгъ уче жавата ваемъ от* 10,000,000 лв.
да построи наторената му отъ
ници — стачници!
Въ тая работа нема никакво престъпници Фабрика и да въз
недоразумение — не. Напротивъ, станови индустрията ей.
Съ свойственната нему жива,
има едно изигряване, има едно
нечестно устояване на честно сръчна, похватна предприемчиужъ дадена дума. Учителите вость, еъ саояутрудъ. непозвасами предложиха и в б о р а на ващъ граници^ на умората, съ
гражданска комисия, сами пред търговското, ей умение и пеставиха на родителско, попечи- стедивоеть', въ ^продължение на
телско, гражданско, обществен- повече отъ 30 родини, г. Ив. х.
нния съдъ да съди и присъж Беровъ достигна до едно за
да кой е вииовенъ и кой не- видно материално положение и
вииовенъ; т е сами предложиха направи — като Фабрикантъ я
да се избере и постоянен* ро- съ приввание„ .икдуотриядецъ.-гг
дителоко-настоятелски контро за себе си и за България онова,
лен* съвет*. Защо учителите което само редко дарените съ
не устояватъ на думите си? такъвъ талантъшредприемчиви
Защо сами иекатъ да сждятъ хора могатъ да иаправятъ.
учениците ?
Но, отъ войната насамъ, отъ
Собственно, по тая работа вой атрофирането нашбществениите
сльди, кой решава? Въ тая га- нрави, отъ като покварата, удиматия отъ тоя иаплодъ на мравата и освирепените страсти
съдии и еъдими ще ли може станаха ръководни приципи въ
гражданството да ее добере до нашето гражданство, не се мина
чистата истинна и святата прав варварщина, ко^то да не се
да? Ще може ли да се. премах струпа на главата на тоя много
не поквареното в зловредного подезенъ за страната ни човекъ
отъ училището? Не. И тая • и неподражаем*! по енергия и
целта ва учителите като взв- похватность индустриалец*. Соматъ въ ръцете ей съденето циялистическотО, комунистиче
на учениците. За т е х ъ е у д а р ъ , ското и оранжевото класови и
ако се накаже Яицов*. х. Геор сектантски варварства, еъ всич
гиев*, Сарайдаровъ, Рапопортъ ката евирепость» се пвсипаха на
и tuti quanti; за т е х ъ не е тол неговата глава. | Като се почне
кова важно негодни ди еж, от* социалистическите мерзо
вредни ли е * за гражданското сти на Ст. Манлвци, от* кому
въапитание на децата провине- нистическите донкихотски понате техни колеги. На всека хбясдения на клоуна Юрд. Юрцена т е иекатъ да ги запавятъ. даиовъ, на бнйшия окол. н-къ,
И както се подема работата, ще тирокъ, а евуне комунист*
Монката и се дойде до Дирек
ги ваназятъ ~ всичко ще се
цията С. Г. р . П . и до оранже
излее на главите ва деца бев- вия мракобесен* режимъ, той
ващитни отъ родители и настоя беше единстве^ното най неми
тели невлиятелни, невъбести — лостиво првеледвано и ограб
слаби да устоятъ срещу равбо- вано лице въ България. Гоненъ
гауваната стихия на неправдата, и обиранъ беше, като никой
на съдътъ, който е Фактически другъ гражданинъ. Неговото маподсъдим*.
териядно състряние бе равхиНе, г-да, Ницовъ, бившъ по- тено по всичките способи на
жарникарь при другаря си Кон-• варварското райищение. Онова,
довъ и, същевременно, студентъ което ва себе си и за страната
при Каденджиевъ и Фаворитъ си бе еъградпЛъ, до оеновате
на Бедмера, въ нашите очи си бе съборено от* социалистиче
остава елементъ негоденъ, съ по- ската, комупиетяческата и оран
хватъ съмнително просветенъ, кой жевата варварщини и уви! не
тонедопринася за гражданскЪто варварщини на личности частни,
възпитание на дкцата. Той и а варварщини ,иа личности, об
нему подобните нематъ и не лечени много иъти въ власть
могатъ да иматъ место въ учи Официална свише или въ манлището. Така разбира искания датъ общественъ отъ тълпите
та на моментите министръ- — отъ органите на министер
председателя и министра на ствата, на Дирекцията в на по
просветата, който разбира, че лицията; от* социалистическия
навиачението на училището е окол. началник*, отъ „трибуна*
да даде гражданско въвпитание и тартора-диктаторъ на кому
на поколението, каквото не мо нистите, от* депутатите и ми
же да се получи отъ Кондовите нистерските делегати пя оран-,
пожарникари, отъ елементи на жевистите и 6т* всичката ОФВсгань иа
рушенето. Успоримо ли е, че Ни циялиаЗ*'грабитёлска
5
цовъ беше отъ звездите, беше бевредяето, беззаконието и безедно отъ сиянията на Кондова- яравязт». Шг#»*та *и6раяа в»
тл комуна аъ Варна? Какая до

5еро5ъ и ф иорщь.

^Ьдия инвентар* — като корона
надъ всичко друго —• се унищо
жи отъ плямаците н жара на
свирепи и жестоки страсти и
варварщини. Ив. х. Паровъ, пре
следван*, обиранъ така неми
лостиво (отъ всекиго кой от*
дето се откъсне, во представляващъ власть яли качеството
на обществен*, макаръ и отъ
тълпите, мандатьоръ) , и, пайпосле, опожарен*, ивгуби всич
кото си състояние, но желание
и опора на предприемчивия сп
духъ, а също и опование на
иидустриялеко-търговския си талантъ не е ивгубидъ. Той иска
да възстанови равхитеиото и
опожареното, иска да въввтрне
ва себе- си и страната, макаръ
и въ преклонна веч* въврасть,
онова, което неговата голема
опитность, неговата ве сломена
още воля, негова гений може
да превъвсъвдяде. И иска па
рични средства. Иска ги отъ дър
жавата. Иска ги отъ нея, защото
органи на нейната нижна и вър
ховна власть и тълпи необувдавани и насъсквани, го доведо
ха до днешното състояние; защо
то въвкръсената, нека се подчер
тае, чръвъ нейното съдействие
и насърдчение в * дЬйствитедность варварщина разори имота
му и унищожи състоянието му.
Държавата на реда, ва прав
дата п на промисъла днес* не
ма нравственното право да от
каже отъ. да му помогне и не
бива да диши отъ въвможность
такъвъ смелъ предприимчив*
зидатель индусриялецъ на нова
сметка да се прояви още по
вече полезно ва страната си,
именно, под* нейната сенка, а
ве под* сенката на лнхвопмците, които би му смъкналия
едничкото негово благо: остана
лата му весмъквата гола кожа.

,v .
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Oui vivra verra!
Лошото у нас* е, че ние от*
далеч* виждаме доброто и елото и предвиждаме и предсказ
ваме съ математическа точность
добрите и влите последици и
съ непристорность и ивкрешш
откровенность казваме о н о в а ,
;
което е яли ще бъде.
Преди 4—5 години въ Варна,
а но после, и въ

СОФИЯ, И В *

Бургавъ и на много места се
8агн1>8дн една английска Фирма.
Не й направихме честь вито да
я посетим*, нито да я похва
лим*. Напротивъ, кавпхме, че
тя е една отъ Фирмите „за
Ориента*. — Като ивгубила на
три пъти компаса еднъжъ съ
единъ милион* англ. лири, вто
рия пъть съ 600 хиляди англ.
дири, а третия пъть —- съ 200
хиляди англ. лири, намерила ва
добре да предприеме една експлораторска екскурсия — да дири
въ България элатоносни мини
и голъ-мъ дивеч*. Съ това зат
ворихме вратите ц сами вя
себе си.
За това пък* отворихме ши
роко вратите ива други „прак
тични" колеги, които намериха
истинските златоносни мини п
дивеча въ касата на тая Фир
ма. Т е благуваха, но и тя бдагова нодъ техната закрила и
благува, както не е мислила и
въ никой случай не е могла
да благува въ п р о к л е т и я
„Ориент*", кадето тя дори. из
губи благата си, притежавани
отъ мама и тати — отъ бащи
но и майчино наследство.
Не искаме тукъ още сега да
говоримъ същото за една дру.
га, метаморФиапраиа наскоро
Фирма, която, безъ да спомена
ва името ни, ни е удостоила съ
некакьв* си отговоръ, ч р е з *
едно местно вестниче, ващото
ще имаме време да чакаме и
да видиме как* щ е се раввият*
нейните работи. Въ нея уча
ствува един* одесски 6*лгаринъ, към* Фамилията на ко
гото нитаемъ особенно уважение (съ която Фамилия сме
имали в * миналото лични от• о к « в ш ж ярмзни големи).

Това едио.« И друго; ще чакаме
да вндимъ кавъ ще се свър
шат* отъ сега възникналите у
яея спорове аа производно саяопрогласидите се некой нейшт
„представители" (авторите на
отговора), които, бевъ внавието
и 'удобрёнието й» окачиха и
свои табли (вивески) Фирменвн,
като че тя е овдовед» от* кло
новете си, отъ което всичките
нейни клиенти се очудиха цие
можеха да не си вземат* бе.
лежка^ нито можеха да не об*р.
яатъ и нашето внимание вър
ху последния Фактъ, на който
ние станахме откликъ, а вслед
ствие на "тоя нашъ отклик*
последва отговора.
За сведение на тая фрржа
съобщшаме, че ние сме почва
ли проучванията си не само 81
нейната капиталистическа сигурность и солидность, не casio
ва миналото на личностите, в*
р ъ ц е т е на които се тя напоследъкъ одетучи, но и на пе
рипетиите и моралните и обек
тивните причини, които я заста
виха да претърпи веколко ме
таморфози. И това правим* do
лична ваша инициатива, безъ
ничие странично влияние — ве
вследствие на чии и да било ввтриги. Това правим*, защото
отъ веколко години насамъ въ
варненската пиаца се вагневдва
вой отъ д е се откъсне, а тя
ямаше нещастието да преживее
позорите на мафиотските по
хождения НА Пензишезъ и в*
Вемиана. А верно е, че вие
сме защитници ва скъпите аатереси ва тая пиаца и без* да
обръщаме внимание ва глупа
вата и подла ирония, която ни
ее отправя, съ гордость заявя
ваме, че честьта си, като ормт
на общитп български търговскопромишленни интереси, никъде
в викога в* еме а почернили,
още повече, когато ни се е на
лагало отъ вееки конкретен*:
случай да ее остро Озъбваме
чрещу, «пашите, щ-.1щ**Щ!Ю&
които боси. гавятъ нвъ лука ИЛИ
облечени в * тогите ва поддай»
ници .отъ невиделвца и уж* на
аекакви сн търговци, пре>*
година, дпе, три ,и :четвря»;|Иг
дитатъ на нея, награбввтъ се и,
папоконъ, се мвтаморфозиратъ
отъ частни Фпрми, на дружест
ва, компании, демитеди в вся
какви, до като най^после еъ
магическа бързина въ тъмното
надъ «ярмите имъ се турят*
Фирми ва представителства иа
техни бивши слуги и — flnief
.* *
Очакваме, твърде много очак
ваме отъ «армата на вам* снм<
ватичиия одесокп "българин*,
като добра девица, да излезе
съ цв4та си-—да почне и свър
ши добре, а ние да дадем*»»
нея само добри, похвални и
благодарственен отзиви. .-,-.•
Ивкревво очакваме това. Но,
qui vivra verra.
P. S. Думицата ь«»вквм.«иа"
бплгьжка оставяме за сметка в»
писача, който е познат* хаймава
и вапороечия; Такава хапаниц»
не е въ състояние да ни скъ«а ни
то палтото, нито цорвулите. Т*
не е въ състояние да вв Гуязви.
Но ва тая -тема, когато равгьр*
вемъ страницата за ФалшйФВцираните Фирми, за даитпгяе
е * внесени исканите мравция."

български <$> zw)pИ другъ ,иъть имахме вау;
чай да констатираме, че силата
и обаянието на Български ;№'
пика, акционерно ваотраховв"
телно д-во в ь СОФИЯ, пр*д*;шй«
роката публика иъ царството
ни е в * съвестното, точното и
акуратното ивп*лнение на яов"
тите отъ него в органите м?
въ провинцията ангажементя
по застраховането и въ изпла
щанията безъ никакви замедллвания ва обезщетения! а, с* ко0*
то нещастните случаи яа~ QW
тенит*, ири ивго «автраховаяв,
го зидълшаватъ,
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В* варненски* («страховате
лей* район* Българ, Феникс*
се представлява от* достоувяямемиятъ г. Армапъ Леви, т*рговецъ, ползуващ* се с* доброто
име на съвестен* и енергичен*
деец* въ застрахователното де
ло. Дейността му въ района
твърде много ее цени, поради
особеният» колаятноеть къмъ
клиентите на д-ството, колпнтность приежщя па самото друясеотво, н пя, всички негови ор
гани въ 1гвдото царство.
Знае се, чя Български Феникоъ, въ късия. периодъ от*
своето сжществувяне е платил*
33,000,000 лв, ва нещастните слу
чаи, които то е аастряхопплп и от
ветило. Знае се, че съ тия 32 мидиона по-малко по брой еж обеввредени и обеащетини богати
капиталисти—по голямата часть
с*, платени на семейства, които
е требвало да се спасяват* отъ
доверията, въ коятобигитикнпли
сполетелите ги нещастия, или
на търговци и индусриялци отъ
средна ржка, иа които обевщетенисто е идвало на помощь да
гя епаси отъ пропадане.
Заради тия доброти и пНЬднметвя, аяради своята гол-Ьма
кодантиость и високо цененото
свое яме, Български Фпникоъ
пма всичкото нравственно пра
во да аове съвнаващигв на собетвеннитА ей интереси и да
иска огь гЬхъ да ги нему по
верявал**, ващото само при д-во
цата .него, - : - което v не пвм-Ьня
на поетите : си ангажименти,
нвиу е х приежщи шиканиит'Ь
я вкжпо държи вя името ся —
иогатъ напълно да се догонять
ц4мигЬ: да, се Ьбевспечя лично
то материално положение и бждащето ня ве^ко семейство.
Иолишно е да обясняваме, че
солидните реверви , на Българ
ски Фениксъ еж позволявали я
пмволявптъ да ивплящи съ ми
лиони ;*дбрвщ*тения, както еж
бил* г случаите н* платените:
4,6(2,500 левя -^ наДжиоаепе
Морходо отъ Милано; ,8,60п,00в
левл-ъшкооператияната бпнт
на.сдружените тютюнопроивводители; 2,678.000 лева на Д. П.
Кодоищ 1,247,809 левя — на
държавата, аа Народния театр*
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фабриките, които се предпочи
тать отъ клиентите ямъ пу
шачи, но и полайте, к о и т о
складчиите явиматъ като първа
ржка продавци ще останатъ въ
полза на кооперацията, т. е. въ
полее на самите тЪхъ, като
членове на кооперацията.
••
Времената еж такива, че все
ка една комбинация, която мо
же да се иваолвува по-полезно
аа трудътъ и sa капитала — аа
полезната придобивка, не бива
да се пренебрегва. При равумни комбинирания, тютюнопродавната кооперация може да
стане центръ на по-смела и поширока предприемчивость — да
не е складъ само на иаработеии
тютюни ва пушачите-конеуматори, а и складъ на сурови тю
тюни избрани и подбрани ва
Фабрикация и даже ва наносъ.
Но тези могатъ да бждатъ за
дачи много но-далечни. Ближайшата вадача на проектираната
кооперация е: опрёна на свои
т е слабя сили и на Фабричните
кредити, които би й се правили,
да складира и равпродава на
кооператорите си Фабрикувани
тютюни и кооператорите да не
се налагать на експлоатациите
на равни складчин. Тави вадача,
при де бра воля, при сръченъ
похватъ, главно ,. при , умно и
честно управление, е и ивпъднима и благодарна, ващото пол
айте, които би веели складчии
те, въ видь на диведенти ще
се повърнатъ пакъ у коопера
торите купувачи на тютюните.
Цицата нагърбени съ обра
зоването на кооперацията вдъхватъ всичкото доверие, което
требва да се храни към* техъ
и можем* от* сега: още да
предречем*, че т е ще напра
вят* едно добро дело, отъ кое
то само поДан ще ее навличат*.
!

Viv.

вишат* съ 20 наето. Собственницнте на рудниците мотиви
рат* своето енергично възра
жение против* това искане съ
това, че работнишките надиици
еж м н о г о у в ел и ч е н и
и ва това, че работното време
съ целъ час* е съкратено въ
сравнение съ времето иа рабо
тенето въ 1914 год., като се
взимать ва основа и пресм втанията на цените въ разписа
нията ва живота. Ако не се
дойде до споразумение, вероят
на е една голема стачка отъ
рудничарите.
Т—О

Чехия и Италия.
„Прагеръ Тагеблатъ" науча
ва отъ Римъ, че еж. уговорени
вечъ първите условия ва сключ
ването търговски договор* меж
ду Ч^хославия и Италия. Сега
се работи усилено върху износа
на желево и тютюнъ sa Италия.

Ромжния.
Холандски тютюнъ аа Ромднвя.
Управлението1 на държавния
монополъ пратило въ Холан
дия комисия отъ специалисти,
да ивпита, под* какви условия
би могла Ромжния да купи там*
3 милиона кгр,« тютюнъ долно
качество. До сега Ром&ния имяше достатъчцо свои проивведени тютюни и -внасяше ва нуж
дите си не особенно големи ко
личества тютюнъ отъ Смирна,
Кявала и даже* отъ България.
Обаче, поради аграрната рефор
ма, културата .ра тютюна в*
Ромжния толкова падна, че ромжнеката тютюнева индустрия
е ваетавена да внася отъ чужди
страни тютюн*? ва нуждит» си.

••

Р01ЖНСН0Т0|Н0Т0ВЪДС1В0.

ЖенитЪ избиратели.

Въ английския парламент*,
въ едно отъ последните муваседчния се дискутира върху
•акона вя равноправностьта на
жените. Съгласно тоя вакон*
жените отъ 21 година нагоре
се иска дя иматъ еднакви права
Ж/Т. И .
••"" V . ;
Български Фениксъ е, едно съ мжжете. Работническите де
солидно предприятие, това » путати ее ивкавахя въ полва на
бтагаорйораш; това е едно добро жените, сжщо и либералите.
украшение и ц^нно д-Ьло ша сто Консерваторите еж изтъкнали,
панска, икономическа и Финан че ако се възприеме закона,
жените избиратели ще бждатъ
сова България.
повече отъ мжзкете и предло
С.С.
жиха да се въвложи проучвано
то на вакона върху една коми
сия, която да даде едно ком
промисно мнение. Мнението ва
Лапвира ое чрЪвъ мастните .' комисия «е въвпрпе и такава
вестници идеята sa образоване ще се набере.
то в* Варна кооперация ;н»
дребните тютюнопродавци: по
будките, кръчмаригЬ и съ дреб
ната) «месена' търговия. Идеята
е сериовно" подета и начело на
нейното оежществевавв се е
Америка.
поставил*, като явенъ<*акторъ,
г. Хр. Ал. Божков*, директора
НаЪре,\ъка ня американската
иа Варненския клонъ ня „Ориен- автомобилна индустрия ее пред
табако". Заедно съ г. Божкова, ставлява в* следните цчФри:
но уредбата на кооперацията, 1»Ц год. 56S.0 5 1919 ггд 1.874,016
82 .618 1920 „ 2 0.5,107
работать и други отличия по- 13 5 ,
•навачи на кооператишюто де 191й . 1,583 617 1921 „ 1,661550
ло, у които царува благородната 1917 . 1,8вй,949 - » i i в 2,686 049
амбиция да съвдадътъ коопера 19 8 , 1,153,638 1921 я 4,012,856
Средното месечно производ
цията и да я* поставить на на
чала, които ще й осигурят* ство иьадивяшв в* 1914 год, на
47,200; въ 1917 — иа 165,746;
трайность и сидурни успехи.
въ 1920 — на 183,766; в* 1923
Инициаторите, обаче, в-Ьрватъ,
ча тая кооперация би придоби — на 834,405 автомобила.
.-—о-— .
ла по-друго значение и би при
По
иавестия,
идящи от* Ва
несла много повече полва, ако
нейна кржгъ не обгърне дребно- шингтон*, се анае, че Shipping
продавачите само въ Варна, Board възнамерява да продаде
» и в* j целият* окржгь.' За целокупно Флотата си съ явно
едните и аа другите склядчии- наддавана на 14 мартъ. Флота
т*в на Фабрикувани тютюни еж се състои огъ 1,335 кораба, отъ
еднакво вло. При съвместно които 423 еж на постоянна
действие неособенно при една служба. Като първоначална ми
обща кооперация, която би пое- нимална цена еж определени
•'** върху себе сн равпродаване- 30 долара аа единъ тон*.
•явто' на общото количество тю
—о—
тюнъ, консомиранъ въ окржга,
Англия*
т е не само вс-Ькога ще- иматъ
т «о т ю н * в* раамёрите' на
Английските рудничари ис
количествата, J от* които ще кат* изменението на сегашни
<* нуждаят* и не само ще «мат* т е тарифи, срока на . конто иатютюни, от*» иачеотаат* н отъ тип* яа 17 аврил*, кат» с« по

ОТЪ ЧУЖБИНА.

Статистическото управление
обяни преди няколко време съ
стоянието на) рймжнекото скотовъдство до края на 1922 год.
Според* тия изчисления, Ромж
ния, преди ввйната е нмада
(въ 1916 г.) 1,223,000 коня, въ
1919 г. само 603,000 коня, а въ
края на 1921 г. малко повече
над* 900,000. Рогат* добитък*
въ 1916 г. е имала повече отъ
2,937,000 броя, в* 1919 г, нпдъ
1,800,000, а въ 1922 г. 2,800,000.
Стара Ромжния е имала овци
въ 1916 г. 7,8 0,000, въ 1919г,
само 3,300,1 00, а въ 1922 год.
около 6.196,000. .Числото на ко.
вите ё било паднало на 182,00 'макаръ пъ 1916 ,год. да е било
по-годемо отъ 300,000; сега е
нараснало до 250.000. Свини е
имала въ 1916 г надъ 1,360,000
броя, въ 1919 г л надъ 800,бо6,
а въ 1922 г. 1,оОО,000.
Тези циФри се, отнасятъ само
до старата иредвоена Ромжния,
следователно, я<шо е, че съ огледъ къмъ днешната уголемена Ромжния, числата ще бж
датъ много по-големи. Цело
купната стойност* на сегашно
то ромжнеко скотовъдство се
определя, най-малко, на 20 мад^сярда лей.

Четете ,,Т. П. Защита"
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Хр. Дончевъ & С-ие
колониал* и турски стоки
ИА ЕДРО.

КОНСИГНАЦИЯ

гр. Варна, Януарий 1924 г.

ВАРНА.
TeJerp. aipeei; ДОНЧЕВКО.
Телефояъ X 166.

п. г.
Честь имаме да Ви съобщимъ, че основахме а* гр. Варна
търговска кжща иодъ Фирмата:

ХР. Д О Н Ч Е В Ъ & С-ие
(зарегистрирани ирн Вари. Окр. Слдт. съ опрйдйлоияе >i 139/924 г.)

която ще сё ванимява съ търговия на равни колониални турски
стоки и консигнация.
Фирмата ни ще се помещава въ собствените магааии иа
Христо Дончевъ срещу новата гара (Амшв Патаяапти).
Членове на Фирмата еж: ХРИСТО ДОНЧЕВЪ — дъдгогодпшенъ търговецъ, основатель и бивш* членъ отъ управителния
съвет* на.Акц. Д-во „Пейчев* Патамански Дончевъ" — Варна
и ХРИСТО ДИПЧИКОВЪ — членъ отъ Митническото и Експе
диционно Бюро ^Компасъ" — СОФИЯ, Варна, Бургас*.
Насърдчеии отъ личното доверие, съ което сме биле до сега
поотделно удостоени и равчитайки на придобитите познания и
онитность прЪвъ време на' 36 годишната практика въ товн род*
търговия на члена отъ Фирмата ни Христо Дончев*, както и ня
широките ни връзки съ търговския светъ, еъвдадени бдвгодаре,
ние нашата досегашна дейность, макар* и в* равличня поирищаимаме пълната уиереность да бждемъ въ състояние да задово
лим* все кога и въ всеко отношение нашите клиенти.
Като преиоржчваме, прочее, предприятието си на благо
склонното Ви внимание, иадёваме се, че ще продължите дя пи
удостоявате съ сжщото доверие и Ви молим*, дя си наемите
бележка отъ подписите ни.
С* почить:
ХР. ДОНЧЕВЪ & Сне
Христо Дончевъ
ще подписва: Хр. Дончевъ & С-ие.
Христо Дипчиковъ ще подписва: Хр. Дончевъ & С-ие.

II.

Нови законопроекти.
Министерският* съвет* в*
последното ся заседание е удо
брил* следните ваконопроектИ:
1) ва бегликя върху овците
и ковитЬ;
-\
2) аа отменяване вакона аа
аадължителното получаване на
„Държавенъ Вестник*";
8) ва данъка върху доходите;
4) за събирането ня прЬките
данъци.
Теви ваконопроектИ ще се
внесатъ ва равгежданё и удо
брение отъ Народното Събра
ние. Or* тия вакоиопроекти 2-я
— вя отиената вакона ва задъл
жителното получаване „Държ.
ВЬетникъ"—ще внесе голямо усиокоение въ деловите Отъ
средна и долна ржка среди, ва
които тоя вестник* беше едно
бреме.

цените, които беха продикту
вани отъ ивложените въ мина
лия ни отчетъ причини, ня 6-й
сжщи ние имаме едно подобре
ние, което въ последствие взе
характера на едно по-големо за
твърдяване. Това положение не
се продиктува отъ външните
известия или отъ промената въ
условията и причините, които
беха продиктували спаданията
отъ преди 3—4 и 5 дни.. Ед
ничката причина, която повЛия
ва купувачите бё, че присти
ганията на вагони отъ вжтрешностьта почти съвършённо со
намали. И нещо повече — ва
гони отъ станциите по нашата
магистрала и нейните клонове
почнаха да се отправят* въ
Бургазската стокова борса, кж,д-вто памират* х по-добри цени.
За да отклонят* изпращачите
от* Бургавь Варненските купу
вачи повдигнаха цените й така
повлияха на трафика да се нов*рне къмъ Варна.

Такя: .
На 6 мартъ ва продадените 8
вагона вимница се сключиха
сделка по 520 до 550 лева 100
игр., а ва продадените 10 ва
14 Февруари 1924 год.
гона кукурувъ сдвлки се склю
садииченъ прЪгледъ.
чиха по 392*50 срещу 385 лв.
Въ прегледа си въ миналия . 100 кгр. от* 5 мартъ; ва кукУброй отбеле.ахме едно чувстви рува, следователно цените бе
телно спадане на цените за ха по-твърди.
другите артикули въ стоковата
На 7 мартъ за продадените
борса, освен* цените, sa боба, 24 вагона кукурувъ сделките
които отбележиха незначител се сключиха по 405 лева 100
ни покачва ния, понеже отъ Гър кгр.; ва продадените 6 вагона
ция имаше едно по-оживено вимница сделките се сключиха
търсене по причина на наетж- по 510 до 560 дева 100 кгр.; «а
пидите пости.
2 вагона ечмвкъ — по 480 до
Превъ ивтеклата седмица и 490 дева 100 кгр. За кукуруаа
непосредственно, следъ стана повишение 10--l2Vs лв'. на 100
лите на Б того продажби но кгр. Тоя день пристигнаха всич-

Варненска стокова борса

ФАБРИКА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ О О К О Д Ъ " - ВАРИА.
П
О
К
А
Н
А
Управителния съвет* на Парната Бояджийска Фабрика „СОКОЛЪ" Акц. Д-стйо Варна,
честь има да поквни Господа акционерите на сллцото на П-ро редовно годишно общо с*браийв,
което ще се състои на 30 мартъ т. г. въ 9 часа преди пладне, въ помещението на Акционерното
Дружество за международна търговия и индустрия Варна, улица „Царибродска".
ДНЕВЕНЪ РЕДЪ:
1. Докладъ на Управителния и Проверителния съвети.
2. Удобрение „Баланса" и сметката „Печалби и Загуби* ва 1923 г.
8. Освобождаване Управителния и Проверителния съвети от* отговорность вя действията,
и х * превъ изтеклата 1923 год.
4. Гласуване бюджета ва 1924 година.
5. Избиране членове на новъ проверителен* съвет* й техни помощници.
Деповирането на акциите ще става въ 'касата на д вото ва международна търговия и ин
дустрия Варна, ул. „Царибродска", най-късно два дена преди деньтъ на събранието ва живущите
въ гр. Варна акционери и петь дни въ другите градове, съгласно устава.
Ако събранието не се състои на 30-й мартъ т. г., то се отлага за 6 апрнлъ в* сжщото,
помещение и час*.

Варна, 8 март* 1924 г.

Отъ Управителния СьвЬтъ.
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ко 48 вагона — 33 вагона ку
курувъ, 10,вагона жито, 2 ваг.
бобъ, 2 вагона просо и 1 вагоиъ
вчмикъ.
На 8 мартъ, яа продадените
9 вагона вимняцп, се сключихч
сд'Ьлки по 500 до 560 лева 100
кгр.; ва 60 тона и ва 16 вагона
кукурувъ — сд'Ьлки по 410 лв.
100,кгр.; яа V» вагонъ ечмикъ
— сд-Ьлка по 480 лева 100 кгр.
За'вимнйцв спадане'по 5 до 10
лева на 100 кгр.;? ва. кукурувъ
повишение по 5 лева па 100 к.
Т о я ; день "пристигнаха^всичко
27_вагона: "14 вагона ^.кукурувъ,
11 вагона вимнпца, 1 вах\ просо
1 вагонъ тиквено еЬме.

•

Почииалъ е на 11 того, иъ й
часа сл'Ьдъ об-Ьдъ, г,ъ СОФИЯ
бившия пимъ па народно-прогреенвната. па ртия, ашогозппдужялия гол4мъ държавяикъ

йванъ Евстратиезъ Гешевь.
Тежко н болно е васегнат*
душата па цЬлин народъ съ
ТАви екя.па вагубп.
Поклонъ нредъ светлата му
память! Поклоиъ ир-Ьдъ тлеинигЬ останки иа невам-Ьнимия
великъ държавникъ!
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ХРОНИКА

Упеличзвз изпитала си Фабри
ката „Се. Георги" ва текстилна
Фабрикация я търговия въ гр.
Тревна съ ивдаването 30,000
нови акции по 100 дева номи
нални. Тези акции ще участ
вуват* »ъ печалбите на Фабри
Падането на Франц, Франкъ ката ва 1924 година. Капитала
и почти спр-Ьлото търсенето на отъ lVs милиона става 4'/з ми
жито ртъ Цариградъ повлияха лиона левя. Фабриката „Св.
яа ыовигЬ спадания на ц-Ьнит-Ь Георги* е'идно отъ рйдките
на аимницатд. Цариградъ не български акционери предприя
търси жита отъ насъ, .понеже тия, което подъ доброто си
РОМАНИЯ и Росия усилено му
управление даде б л е с т я щ и
доставят1!, оъ ноефтини д'Ьни. успехи.
Новото изиЪиенив въ наред
На J0 мартъ, еа продаденитЬ
18 вагона кукурувъ се сключи бата за реалните антр<: повити
ха СД'ЬЛКИ по 407-50 до 410 д. е, че: „Вместо магавинажъ, ва
100 кгр., а ва два по ••V» в. бобъ времето отъ датата на разре
— ио 930 до 935 лева 100 вгр. шението до датата на пвтичаСрочни продажби: 30 тона, до нето на айтрепозитшш срокъ
ставка до 15 мартъ, 75 тона, до се събира въ полва на съкро
ставка да ,18, мартъ, 315 тона, вището наемно право въ банк
доетавка до 20 мартъ кукурувъ, ноти въ равмеръ: по , 50 стот.
по 400 дева 100 кгр., 30 тона, дневно з а : вахарь, оривъ, синъ
доетавка веднага, 75 тона, до- камъкъ; по 70 ст. дневно еа:
. «тавка веднага до 10—12 мартъ. кзФе, свещи, сапунъ; по единъ
Кукурувъ, по 410 лева 100 кгр.; левъ дневно ва: черъ пиперъ,
15 тона бобъ, доетавка до 20-и Фаянсови и порцеланови САДОмартъ 955 лева и 15 тона бобъ, ве, памучни прежди,- конци и
доставка до 31 мартъ, по 950 л. чай; по 1*50 лева дневно ва:
За боба епадане по 5—10 лева емайлнн сАдове, вАжа, върви,
кънапъ и по 2 дева дневно ва:
еа 100 кгр.
обработени кожи, вълнени и
Тоя день.пристигнаха г 26 в. памучни платове ва всеки 100
кукурувъ, 14 в. впмница, 3 ваг. или часть отъ 100 килограма,
бобъ, 1 в. ечмикъ, 1 в. тиквено
Приелъ е длъжностьта си ди
е^ме, всичко 44 вагон*.',
ректора бъдгаринъ на варнен
На 11 мартъ, аа продадените ския кдонъ на Кредитна Банка
0 вагона зимница се сключиха г. Ив. Поповъ и е почналъ из
•д-Ьлви по 600 до 835 лева 100 пълнението на длъжностьта си
кгр.,: аа продадения 5х/г вагона Отъ началото на миналата сед
кукурувъ — едЪлки 400 лв. 100 мица. Г-нъ Поповъ, известенъ
кгр., еа продадени 4'5 това бобъ като делови человекъ въ Варна
отъ битието му коитрольоръ
— сделки по 920 лв. 100 кгр. при варненския клоиъ на На
Свлюченигв срочни продажби родната Банка, е преместенъ
«укурувъ 100 тона, доставка 13 на новата му директорска длъжпартъ — 400 лева, кукурувъ 30 ность отъ Русе, дето заемаше
тона, веднага вдигане — по 400 длъжностьта първи прокуристъ
лв„ кукурувъ 30 тона, вагона при Кредитната Банка, ва добре
на ПАТЬ — по 390 лева. За зим оценените му качества на тру
ницата спадане 10—15 лева на долюбивъ, честенъ и похватенъ
100 кгр., а за кукурува и боба банкеръ. ,
спадане по 10 дева на 100 кгр.
УспЪха на българската мисия
Изключителния Факторъ, който
повлия ва спадането на Фран въ странство въ лицето на г. г.
цузские «ранкъ отъ 593 на 469 Ляпчевъ и Буровъ се подчер
лева г— кукурува отъ 410 лева тава съ следната телеграма на
.падна на 400 лева пр4ди обЪдъ, г..Дяпчева:
„Отъ 1 априлъ т. ». за идуа на 390 дева ел-вдъ обвдъ.
щитгь три години ще се плаща
Днееъ, 12 мартъ, при все че до 33 процента отъ холандски
Френския франкъ ее повиши е* флорини", което прани крАгдо
7—8 пункта, кукурува се продаде около 8 дева вместо единъ.
по 380 лева съ понижение 10
Вл. Наранашевъ директората
дева на 100 кгр., а зимницата железниците да си върви! За
съ 5 лева повишение. Купува много дела той нема нравстчите опериратъ еъ извънредна венното право да стои начело
вр*дпа8ливост1. отъ валутата. на железниците; но това пра
во ивгуби той на 8 мартъ т. г.
окончателно поради годемата
катастрофа Мидковица — Ново
селци. Нека дойде на местото
13 мартъ 1924 год.
В * пияцата, изобщо, за ко- му достоенъ директоръ, да тури
редъ и сигурность на жедевиилоиияла и маниФактурата не е ците — да внае, че по балканастъпила никаква промяна. ' ните тренове бевъ спирачи не
Колониала ее движи още въ бива и не ее пущать.
КооперацинтЪ отъ «елата и
цЪнит*, конто дадъхме в% u p i гдеда си миналата седмица. Въ градовете въ окрлга, които
продавать и ще продавать «абманИФактуратя има едно омек- рични изделия: папироси итюваие повлияно отъ известията тюнъ но пакети и които кооне»
от* странство и особенно отъ рации желаят* да вдязатъ като
стачките въ Англия, които по учредителни членове на тютювлияха за обезценяването малко но-продавпата кооперация, т о
нека ивбератъ своите предста
ва суровия памук*» което се вители и съобщатъ ОФициално
отрази и върху мани*актурата. имената имъ, за да бльдатъ по
Тукашното омекване не е отъ канени своевременно еа първо
естество да шмени существен то учредително събрание. Ко
респонденцията да се адресира
но п/Ъните.
до Хр, Ад. Божков*, Оряеитж<ако — Варна.
Срочни продажби отъ 7.Ш.:
доставка на 15 мартъ 45 тона
вукуруаъ по 400 лева; доставка
на 18 мартъ 10 тона бобъ по
950 лева тонъ.

№[ияцата.
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Уирявйтйдния cbisen. иа Варния. Популярна Банка поканва г, г. членовете на ед,щата eii
X рчдовно общо годишно събрание, което ще стане на 23 мартъ 1924 год,, точно въ 9 час* пр^дя
н л ^ и Ь , в ь пом*Ьп^нието иа ..Юнашкия салонъ" при следния ДНЕВЕНЪ Р Е Д Ъ :
• ; _*
1) Докладъ на Управителния и Контр. съвети еа дейностьта иа Банката презъ 1928 год;«
2) Удобрение Баланса и сметката „Загуби н Печалби" за 1928 год. « освобождаваме Щ
отговорность Управителния и Контроленъ съвети ш» 1923 год. .
:i) Приемчнв бюджета оа 1924 година.
4) Увеличение кредита на банката съ 2,000,000 лв. предъ Б. Ц. К. Б .
. 5 ) Даване мандатъ на Управ. съветъ да упълном. делегати, които Да представляват» Кец,
ката «ъ конгресите на Б. Цен. Коопер. Банка к Съюаа на Попул. Банки.
6) Докладъ по строежа на вданието.
.
7) Ивборъ на двама нови членове отъ Управителния с ъ в е т * ил местото на излезлите по
жребие Фоти^Георгиевъ и Илия Мидчевъ.
*;""•
8) Избиране 1 новъ чденъ отъ Контролната комисия на местото на излезлия по йфебм
Матей Шойлековъ.
9) Избиране 1 спомаг. членъ на Контр. комисия.
Ако събранието не се състои иа 23 мартъ поради неявяване поне на половината членове,
сжщото се отлага съгл. чл. 33 отъ уптава за следния неделенъ день — 80 маргъ в * слщия е».
донъ и часъ и ще се счита ва законно, колкото и членове да се явятъ.
*

Варна, i | мартъ 1924 год.

Отъ Управит. съв*ть на Варн. Попул. Баий?.

Б ДЛАН СЪ

^^.ххОСизз-я.

ХСАО32СО>_.

. о а 19S3 г о д ,

223391 06
2306845
3600252
9-27931 15
566670
2680468
130012
650729
85663
528902
108*871
• 74680
!!
3800
212000
116708
83746
713870

Кчса
Активни текущи сметки
ПортоФ. ваемъ •.
ПортФейлъ вконт*
Слдебпи дела
Дёповирини полици
Деповйти ?|
Полици ва инкасо.
Кореспонденти
Невнесеиъ капитал*
Недвижими >1моти
Движими имоти '
Делове при ;Б Ц. К. Банка
Делове при С. Попул. Банки
Съюэа 'на' Попул. Банки г
Преводи и акредитиви
;(
Заеми на пЬстр. ванаятч, *
Записи въ еждъ на пострадали
занаятчии
••. V" • •••''••'••'
Слдеб. ряаноски по записи въ
еждъ на п. зан.
Заеми на ван. кред. отъ S0 м.
; ' : .f кредит*

37200
4527
1214000

Пр*ходни автивиг ?
а) общи разноски ва

Капитал*
Депованти
Седанти
Наши п-цп ва инкасо

3233400
2840480
: 809778
• .-• 35663
1468682
1269917
3878827
>115б96
; Б78998,
•» 766000

Запасенъ ФОНД*

Кредитори — Б . Ц. К. Банка .;
Бевсрочнй влогове
Срочни влогове
Текущи безлихвени сметки
Б. Ц. К. Банка еа и . ван.
Б. Ц. К. Банка по 50 м. занаят
чийски кредит*
<•>•'• <:>.
1407272
Спец. ФОНДЪ ва несъбер. вземания
42839; 74
Спец. ФОНДЪ ва нееъбер. наем..
за постр. зан. v > ... я...
'« 2074в 48
ПрЪходня пасив»: '
а)дихв. и ком. 1924г.
';
, • -v . ,• м ,-vr. лв. 61780-80
б) лих. по 50 м. ввн. ,
f^ :'
г кредит* 1924 г> ' дв. 48594.' i"*; - }
в) дих. по зан. кред.
ва 1924 год. „.- лв.
г) наем* аа 1924 г. лв. 3 t l 0 0 - - r
*.;i4468»;
Чист» печалба за 1924 г.
.•'•^••4ЯИ*

гЦа'у^:Лв.}':Ш0-—

1924

v
б) разн. по 50'м*
ван.'
1
кред. аа.19'М т. лв. 13536 50

16096 50
15139365 || 02

16139816

Ы

i

п. Счетовод! :|
Ал. Хандишвъ.

Прокуристъ:
Контролен* с ъ в е т * :

П. Свещаровъ.

Милчо Бояджинъ.
Коста Нирчевь.
Мате! Шойлековъ

СмЪтка „Загуби и Печалби"
Д А

_23;«,asc».

в а 1 8 2 8 ГОД.

Броено лихввд на безср. и сроч.
влог. ,и др.
Броено лих. ва кред. ,'"
Пр-Бдвидени 1ихви ва 1924 г.
,'Огие'сени дих|ртъ 922 г. за 923 г. "
Броено запдша персон.
' .г
за канцел. потреби
, ' ва нпеиъ, отопление,
,
осветление и др.
Броено за данъци и пом.
Равноскн но 50 мил. ван. кредит*
Повърнати лихви и др.
' 1 % звпасенъ|фОндъ по постр.
вдан. в|750 00
109/о амортигЦ на движ. имоти
и' разни
|.:.;-

••

229267
275218
147974
115280
231393
. 46448

80
20
16
4
65
10

22250 30
68886 70
14/86 60
4063
7500
1206 80
26164 05

Чист^ печалба^
а) зап ФОНДЪ^О 0 /»

лв.

„

,

L

•>•

• • * • ) • •

,

•

,

Отъ заеми
дв. 393976-85
4 еконтъ
,;лв. 18044980
» тек.„с-ки
дв, 386597-40
•:"» 20 м. ». к.
дв. S5J82cT8o"
. 5 0 м. з^ к.
дв. 61 05 —
Получено ком', отъ п-ци аа ^ »•
..•.,-- инкасо
••>•-,
Подуч. див. отъ С. П. В.
отъ материали.
е
отъ „наеми"
и
лихви отъ разни
и
Отнес, равн. по 60 м. аац.
кр#дитъ за 1924 год.
их 0 т ъ
ии
*^ ' ? . Р сконт, порт*.

961032
^ Ш
16616
16241
,2287
37776
37950
18536
,62663

I"
I,1

•

1"
\

•

-1
4267S ;05
1232012 |;20)

1232012 20

,

t

п. Счетовод.:
Ал. Хандж-шъ.

Получено лихои:

JOQm 0»жм

.

851461

б) Сп. Ф. нееъб.
раем. 50/в
лв. 2128*66
в) Тант. иа управ.
съветъ 8°/о
лв. 3405-85
г) Тант. на контр.
съветъ 4п/о ' •. лв, 1702 92
д) Тант. на персо
нала 4"/о |
лв, 1702-92:
е) Остатъка отнесени
за 1924 г. за данъци ли. 26118*09
• , ' ,

,

::г .'

Прокуриетъ:
Л. Свещаровъ.

1 1

( Милчо Бояджиев*,
Контролен* t*B^T* v Коста.Кмрчевъ.
v
Матей Шойл«к01%<

Д О К Л А Д Ъ
иа Контролния съветъ при В ^ П о = у л я р Н а Банка до X общо редовно годишно събрание „ . « * . « . , ;
Подпиеяните членове на Контролния съи-втъ иа RnnM»». п
„
'" ' ' ' '''•''""'""^л
Поп
ла и
42
и
49
отъ
у«гава
и
чд.
60
отъ
закона
за
к
с
о
п
е
о
а
т
и
в
З
!
«
У
Р
*
Бани»
съгласно « •
чл
по книгите на сАщнтабанкя, които СА правилно ВОЛЙ7,И п
л. Д Р у Ж в Н И Я ' проверихме вметкЯГ»
Р Х М в И г0 и
- Балан-а и сметката .Загуби и Печалб.г, които с ^ n l » Р
"
А шнат» р.Вио.еИ*т«»
0 съставени
На тия ОСНОВЙНИЯ, моиимъ Ви да осво6одитГот£. гГ"*"
••"'-'
-*?
ленъ ft КонтЬоленъ съвети ю техната дейнЬеть п ,,4=«товорновть • новоизбраните Упра»«Т«*
1
АЪИНОегь
и м а * отчетната 1923 година.
Варна, 10, март* \Щ год.
» г
( М. Бонджиевъ,
яоитродам» е ^ и ^ т ч ; | к . Кирчев*. -

