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„СЕЗО Н Н О СУХА ЗДРАВА ЦАРЕВИЦА“.*1
Всекидневни сж споровете въ Варненската
стокова борса между продавачи и купувачи по
въпроса, какво требва да се разбира подъ поня
тието: „Сезонна суха царевица“. Маса вагони съ
царевица пристигнали отъ вжтрешностьта срещу
продажби аливре, сж отхвърлени като неотговаря
щи на условията въ бордерото за сключената зделка. И като че ли се сложя вече едно убеждение,
особенно у купувачите, че известна царевица, за
да бжде приемлива, требва да бжде по качество
отъ най-сухипт. Други купувачи за преценка на
даденаЦцаревица изхождатъотъ базата, дали стоката
може да изтрае, безъ рискъ за нейното качество,
дългия пжть до Марсилия, Аиверсъ или Ротердамъ.
.
Колкото преценката на дадена царевица, дали
тя е .сезонно суха“ и да е отъ субективно естест
во, все пакъ въ правилника на Варн. стокова бор
са е легнало положението изразено въ чя. 140, из
влечено отъ дългия опитъ на миналите години.
Този членъ определя:
Чл. 140. „Отъ израза „суха, здраЕа, безъ ми
ризма* се разбира, че стоката требва да има споредъ сезона качество на добро произведение отъ
годишната реколта, констатирано въ Варна, А отъ израза „сезонна, суха, здрава, безъ ми
ризма“ се разбира, че стоката требва да има споредъ сезона качество на сргъдно произведение.
Отъ израза „средно произведение“ се разби
ра, че стоката по естеството си има средно качест
во, а не следъ като се . била размесила съ долнока
чествена*.
Огъ тоза ясно личи, че нашите стари търгов
ци, когато сж съставяли този правилникъ, изрично
подчертали разликата между понятието: .суха
здрава царевица“ и „сезонно суха здрава цареви
ца“. Въ първия случай казватъ: „царевицата треб
ва да бжде отъ тия съ качество на добритгъ огъ
сезона“ (не най добрите!). А въ втория случай
казватъ: „сезонно суха царевица се разбира тази,
която отговаря по качество на тая отъ сргьдното
произведение на дадена година“. Значи, ако дЪлимъ царевиците по качество на степени И ги но
мерираме, ща се яви следното положоние: I ка
чество: най-добритгь (екстра). II качество добритгъ
визиращите се подъ понятието: суха здрава и III
качество: сргьднитгъ алн сезонно сухипгтъ.
Значи всички царевици срещу аливрета, при
преценка требва да се гледа дали попвдагъ въ III
качество, т. е. сргьдното произведение.

Понятието сезонно суха още не значи, че да
• дена царевица, за да бжде приемлива, не требва
да има никаква влага. Та именно затова се е по
ставяло всекога и терминатъ: „сезонно суха“, защото, обикновенно когато се сключватъ зделки
аливре за царевица, нито купувача, нито продавача
знае точното качество на контрактуемата стока.
Значи въ тоя случай и двете страни поематъ, по
отношение качеството на стоката, обичайните рис
кове на търговията.
Сжщото става и по гарите, гдето въ повечето случаи става капариране на стоката преди да
се види качеството й, което се определя само въ
зависимость отъ времето на предаването й. Трябва
да се примиримъ по отношение качеството на на
шата царевица тази година. Миналата година, по
отношение ка влажностъ, немаше нито единъ
споръ. Тази година споровете сж едва ли не зя
всеки единъ вагонъ.
Ако въ началото па сезона беше оправдател
но да бждемъ придирчиви и резервирани по отно
шение качеството на стоката, тъй като идваха по
единични вагони само отъ некои гари, то днесъ
вече въ началото на декемврий, когато пристигатъ
вагони почти отъ всички гари на северна България,
може да си съставимъ точно и ясно понятие за
качеството на българската царевица. Това качество
е по долно отъ минало годишното по отношение
на влажностьта, което се отдава на климатическите
влияния иа сезона
Ето защо, ние мислимъ, че за да се намалятъ
споровете и приемането на вагоните срещу аливре,
то управ. съветъ иа борсата, би требвало да изле
зе съ известни разяснения по отношение качество
то на царевиците, защото българските търговци
отъ вжтоешностьта търпятъ големи загуби само
отъ неправилното тълкуване на едно положение,
за което време е, да имаме ясно схващане.
П. Риболовъ
*) Б. Р. Редакцията, ржководена отъ желанието да бждатъ осветлени по-важнигЪ борсови термини и юзанси, широко
разкрива колонитЪ си за статиигЬ на компетентни лица, които
могатъ да допринесатъ нЬщо въ това направление.
Съ настоящата статия се туря началото на тоя опитъ и
редакцията вЪрва, че и други вещи лица ще с е произнесатъ на
сжщото мЪсто по повдигнатия въпросъ.
Съ изказанигЬ мнения въ отдЬлнигЬ статии, редакцият3
не ще се счита ангажирана.

Cfp. s.

ЙгюкозШе^хз! Я ззйСтйя

Вжтрешенъ отдЪдъ.
Важно съобщение.

Варненската Търговско - Индустриална
Камара, съгласно заповедьта № 2687 отъ
5 того на г-на Миннстра на Търговията,
Промишленостьта и Труда, съобщава на
избирателите отъ района си, че изборите
за действителни членове на камарата ще
се произзедатъ на 14 декември т. г. Отъ
делия районъ на Камарата, който е раз
пределенъ на 4 избирателни колегии, ще
се избнрагь всичко 54 члена и то така:
О тъ I колегия, въ която влиза само
седалищния градъ на Камарата — Варна,
ще се избератъ 27 члена, отъ които 9 гьрговци, 9 индустриалци и 9'занаятчии.
О тъ II колегия, въ която влизатъ
административните околии: Разградска,
Шуменска, Преславска, Провадийска и Вар
ненска селска, ще сс избератъ 3-ма тър
говци, 3-ма индустриалци и 3 ма занаятчии.
О тъ III колегия, въ която влизатъ
административните околии: Горна-ОрЪховска, Поповска, Ееки-Джумайска и ОсманъПазарска ще се избератъ 3-ма търговци,
3-ма индустриалци и 3-ма занаятчии.
О тъ IV колегия, въ които влизатъ
административните околии: Търновска,
Габровска, Дреновска и Еленска ще се извератъ тоже З-ма търговци, 3-ма индуст
риалци и 3 ма занаятчии.
Гласуването става по административни
околии, въ центра на околията и по от
делни листи за всеко съсловие. Право да
гласуватъ иматъ всички търговци, индуст
риалци и занаятчии вписани въ избира
телните списъци на Камарата — за съот
ветната колегия и административна околия.
Избирателните бюлетини требва да
бжаатъ написани съ мастило или напеча
тани ня чиста бела хартия, безъ всекакви
знаци и бележки по гЬхъ. Те сж по от
делни за всеко съсловие и избирателна
колегия и съдържатъ имената на толкова
кандидати, колкото се избиратъ отъ със
ловието въ избирателната колегия, плюсъ
V* — т. е. за I колегия — Варна 9 плюсъ
3, а въ останалите колегии по три плюсъ
единъ. Въ листата не могатъ да фигуриратъ имена на кандидати, които не
сж записани въ избирателните списъци
на некои огь административните околии
отъ колегията. Поправки и зачерквания въ
бюяетинкигЬ избирателите могатъ да правятъ даже и съ моливъ. Гласуването е
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лично и тайно. Всеки избиратель се явява
предъ бюрото съ избирателната си книжка
и следъ като бжде отбелЪзанъ въ избира
телния списъкъ, подава на председателя
приготвената си вънъ отъ бюрото, избира
телна бюлетина, пригъната на четири, ко
ято председателя скрепя съ подписа си и
пуща въ съответната избирателна .кутия.
Обявяването кандитатните листи предъ
изборното бюро не е задължително, оба
че, всека група, която е обявила своя кандидатна листа, има право на застжпникъ.
За тая цель, преги почване гласоподава
нето, групата подава на бюрото заявление,
подписано поне отъ 10 избиратели, въ
което обявява листата си, като срещу
името на всеки единъ каидидатъ се по
сочва номера, подъ който той е записанъ
въ избирателния списъкъ на околията и
същевременно посочва за застжпникъ.
Избирателите, кандидатите и застъп
ниците имъ иматъ право да подават* на
бюрото заявления за неправилностьта пря
произвежиане избора. Бюрото е длъжно
да се произнесе по техъ, като мотивира
решението си.
Недоволните отъ решенията на бюрото
могатъ да изложатъ възраженията си въ
писменни заявления, които се подаватъ до
председателя на бюрото и се прилагать
къмъ преписката по избора.
ЗастжпницигЬ иматъ право да присжтствуватъ при преброяването на гласо
вете; въ такъвъ случай те подписватъ и
протокола за избора.

Конференцията на Търг-индустпиалнитЪ камари подъ
председателството на г. Нннистрз на търго
вията промишленостьта и труда.
Председателите и глав. секретари на Търг. инд,
камари 6 tx a повикани телеграфвчески отъ г. Министра
на търговията, промишленостьта и труда г. Д . Христовъ
за да участвуватъ въ конференцията, която се състоя на
2 9 и 3 0 м. м. подъ негово председателство.
На първо MtcTO бЪ сложеиъ на разглеждане въ
проса за прехвърлянето на професионалното обра
зование подъ ведомството на камаригЬ.
Резултата отъ досегашната д-Ьйность на държавнигЬ професионални училища не бидейкя задоволителенъ
както по отношение на гЬхното стопанисване, така и по
отношение на гЬхното ржководство, г. Министра на
Търговията лансира идеята за прехвърляне на тия учи
лища върху търг. инд. камари имайки предъ видъ добригЬ резултати- отъ досегашната дейиость на последнигЬ въ областьта на търговско-промишленото образова
ние и че търг. инд. камари като институти стоящи по-близо
до стопанския животъ ще бждатъ въ състояние и въ
бждаще да дадатъ по-правилна насока на търговско
промишленото образование.
Представителите на търговско-индустр, камари по
принципъ възприеха идеята лансирана отъ r-нъ Минис-
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тра при условие, щото издръжката на професионалните
училища и за въ бхдащ е да става отъ държавата.
Предъ видъ важностьта на въпроса окончателно
решение-не се взе, като се остави да се искажатъ по
него и бждашигЬ сесии на камаригЬ,' както и некои
компетентни кржгове, които боравятъ въ областьта на
професионалното образование.
Д ругь важенъ въпросъ съ който г-нъ Министра
сезира представителите на камарите е въпросътъ по за
кона за насърдчение. местната индустрия, срокътъ на
който изтича на края на 1925 год,
Както е известно, облагите дадени на разните ин
дустриални предприятия по сега действуюгция законъ изтичатъ на края на 1925 год. Следователно предстои въ
близко време да се изготви новъ законопроектъ за на
сърдчение местната индустрия съ огледъ на съвремен
ните нужди на националната ни индустрия.
По тоя въпросъ конференцията изказа мнение, че
нашата индустрия требва и за въ бждаще да бъ д е насърдчена за да може здраво да стъпи на краката си,
като се подчерта, обаче, че известни корекции требва
да се направятъ въ бъдащия законопроектъ. За тая цель
Министерството ще покани индустриалния съюзъ да даде
мнението си по въпроса и следъ като вземе мнението и
на търг, инд. камари ще изготви надлежния законопроекъ.
- . Миниетерствето ще направи възможното ва да вне
се този ваконопроектъ още въ тави законодателна сесия
на Народното събрание ва да може той да стане ваконъ
преди изтичането на идната година.
На края се размениха мисли върху предстоящите
избори ва действителни членове на камарите, главно вър
ху въпроса за оформяване положението на професиона
листите: хлебари, касапи, бръснари и др., конто за сега
с * записани въ допълнителни списъци и не е известно
къмъ кое съсловие ще бъдатъ отнесени, г. Министра
обеща въ скоро време да уреди тоаи въпросъ.
Г-нъ Министра обеща същ о да уреди и въпроса за
разпределението между камарите връхнините на разните
търговски д-ва и еднолични фирми, които иматъ седа
лищата си въ районите на една камара, а клонове въ

Други.
Г-на Министра следъ като благодари на представи
телите на камарите за участието имъ въ свиканата •отъ
него конференция обеща да б ъ д е въ постояненъ контактъ съ камарите по всички свои мероприятия отъ сто
пански характери, следъ което закри конференцията.
На следния день представителите на камарите се
представиха на г. Министра на финансите -съ когото конферираха върху бждащигЬ изменения на закона за да
нъка върху общия |доходъ. СжщитЪ беха поканени и
отъ управителя на Б. Н. Банка, съ когото конферираха
върху търгов. пром. кредити.

МИТНИЧЕСКИ

Какао на прахъ, вложело въ съдове отъ единъ
кгр. и по-малкн, ще се облага по ст. 133 и до
бавъчно мито 50*/о. Кога то какаото надвишава 1
кгр., ще се облага по съответната тарифа безъ ни
какви добавки.

Една анкета.
По обща инициауша на професори отъ търг.
академия и тукашниятъ инспекторатъ на труда ще
се произведе анкета върху положението на производителнителяигЬ съсловия въ града, въ която ще
взематъ участие професорите икономисти, студен
ти отъ академията и органигЬ на инспекцията на
труда. Търгов. камара, ржководима отъ желание
Да създаде всички улеснение за по пълното анке
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тиране е свикала събрание на 2 т. м. представители
на всички производителни съсловия въ града, на
които е било обяснено цельта и значението на ан
кетата.
Събранието се откри отъ секретаря на кама
рата който следъ като изложилъ причините за сви
ването на събранието даде думата на доцента отъ
академията г. Долински. Последниятъ каза, че окр.
инспекторъ на труда се е обърналъ къмъ търг.
академия съ молба за сътрудничество при про*извеждане изследванията върху раб. класа отъ гра
да. Г. г. проф Андерсонъ и Н. Долински се съг
ласили да дадатъ нужната помощь, като считатъ,
че подобно изследвание е не само обективно по
лезно но същевременно дава възможность да се
произведатъ съ студентите полезни практически уп
ражнения по статистика. Н. Долински съобщи и
съдържанието на анкетния формуляръ, като изтък
на, че до днесъ градътъ е лишенъ отъ точни дан
ни за количеството на работниците и служащите и
не сж известни основните факти отъ живота на по
следните.
Студентите отъ търг. академия се подгототъ своите професори за осъществяването на тая
анкета. Работата може да се доведе до удаченъ
резултатъ само при условия, че собствениците на
предприятията ще съдействуватъ, както при непо
средственото изследвание, така и при регистра
цията на данните. Огъ своя страна професорите
отъ академията поематъ върху си грижата да не
се огрзничатъ само съ това изследвание, а при
пръвъ благоприятенъ случай да произведатъ ан
кета и върху занятията, търговията и индустрията
на града Варна. Н. Долински на края подчерта, че
изследванието има чисто научна цель и моли представителате на предприятията да бъдатъ уверени,
че никакви фискални и други посторонни цели
не ще имитъ место. Ако изследването се удаде,
търгов. академия ще се сдобие съ материали не
само за количеството и положението на служащи
те въ града, но и съ единъ каталогъ за занаят
чийските, търгов. и индустр. предприятия. Подобенъ каталогъ ще облекчи осъществяването на
ония изследвания върху икономич. изучавания на
града, които се иматъ предъ видъ за бъдаще.
Присжствуващите представители на всички
производит. съсловия съзнавайки големата полза
отъ проектираната анкета единодушно декларираха
своята готовность напълно да я подкрепятъ.
Анкетата започва отъ 15 декемврий.
Канарата съобщава, че избирателните списъци
съ окончателно готови и сж разпратени до пред
седателите на изборните бюра, заедно съ единъ
екземпляръ отъ закона за търгов. индустриалните
камари и правилника за приложението му.

Предложения и запитвания.
Съобщенията въ този отдЪлъ се обнародватъ безплатно съ цель
да се улесни нашата външна търговия. ТЬ се взематъ изъ ко
респонденцията на камарата ни и немогатъ да обвързватъ нито
редакцията ни, нато пъкъ камарата съ каква и да е отговорность. Запитвания за допълнителни сведения по съобщения да
дени въ този отд-Ьлъ да се отправятъ до информационния отдЬлъ на камарата.

G. Goubert & J. Doretet — Marseille 8. MarcM des
Copudns, желаятъ да влезатъ въ връзки съ ту
кашни износители на бобъ, царевица и др.

Брой 9 и 10,

Икономически йзвеСгни

По изборите за Търговско Индуст. Камари.

Камарата очаква въ най-скоро време да по
луча нареждане отъ М-вото на търг. по въпроса
за определяне положението на така наречените
професионалисти, като избиратели въ предстоящи
те избори, съ кое именно съсловие ще требва да
гласуватъ. Съобразно съ това, камарата веднага ще
даде нуждните нареждания до председ. на избор
ните бюра и самите избиратели отъ заинтересува
ното сьсловйе въ района си.
По занаятчийския кредить,

Министра на търговията промиш. и труда г.
Д. Христовъ е свикълъ конференция отъ предста
вители на занаятчийското съсловие за да размени
съ техъ мисли по подобрението и развитието на
занаятчийството.
Ново занаятчийско сдружение.

Изработвачите на облекло въ гр. Провадия —
шивачи, абаджии и кожухари сж образували зана
ятчийско сдружение, утвърждението на което сж
поискали отъ камарата,

Железари
Подковачи
Грънчари
Кожухари
Сарачи
Обущари
Мжжки шивачи
Дамски шивачки
Дамски шапкарки
Коларо-железари
Коларо-дърводелци
Мжжки шзпкари
Бояджии на сгради
Фирмописци
Дюлгери
Оржжейници
Мутафчии
■Тапициери
Дърводелци
Електр о-инсталатори
Водопроводчици
Бжчвари
Часовникари
Медникари
Абаджии
Тенекеджии
Веялкаджии
Каменоделци
Златари
Плетачи
Книговезци
Кожари
Текст, бояджии
Дикиджии •
Кошничари
Царвулари
Всичко

Пропад
нали

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Издър
жали

Комитета по управлението на фонда занаят
чийска литература при камарата, който б е свиканъ
ня. заседание на 28 м. м, въ гр. Варна е начерталъ
.воя общъ планъ на действие, сьстоящъ се главно
въ издаване на три вида занаятчийска литература:
1. Учебни ржководства за чирашкитЬ училища, калфенскигЬ и майсторски курсове при камарите; 2.
Техническа литература и 3, Общеобразователна
брошурна такава.
На първо време комитетътъ е опредФлилъ:
1. Да се обяви конкурсъ за съставянето за
наятчийска читанка за I курсъ на чирашкнте учи
лища и Химическа технология — обща и специ
ална часть за II курсъ при сжщигЬ училища.
2. Да се откупи готово съставеното вече рж
ководство по История на производството отъ г.
Иванъ Стояновъ, преподаватель по История въ
Варнен. виеше и средно търговски училища и лек' торъ въ чирашкото училище по сжщия предметъ.
Къмъ обявяване на конкурса по първите два
учебника, читанката и технологията и издаването
на историята на производството комитета ще пристжпи веднага следъ като бюрата на камарите
одобрягь неговото решение.
Следъ това, комитета проектира издаването
учебно ржководство по Занаятчийско знание и
всички други останали дисциплини, застжпени въ
програмата на чирашкнте училища.
При това, Комитета е исказалъ мнение, щото
въ най скоро време да се свика конференция отъ
представителите на занаятчийските отдели при петтяхъ камари, за преработването досегашните правил
ници и програми на чирашкнте училища при раз
личните камари и изработване общи такива, съ огледъ на нуждите на чирачеството и отговорящи
на изискванията на новия законъ за Търговско
промишленото образование-

Явили се

Изъ фонда занаятчийска литература.

Занаятчии

Допус
нати

Занаятчийски отдЪлъ.

Резултата отъ майсторските изпити

Изпитите за майстори по разните занаяти отъ
Поповска, Е,-Джумайска и О. Пазарска околии,
произведени'въ гр. Попово отъ 21 до 23 октомври
т. г., привършиха съ следния резултатъ:
|№по редъ

Marius Fatin — Beyrouth, rue de la Marseillaise, же
лае да получи телегрзфически оферти включващи
комисионната му отъ Зо/о за 5 тона бобъ, 5 тона
тиквено семе и 5 тона грахъ.
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Междунороденъ стопански прегледъ-

Икономическото положение на Цариградъ. — Розовото масло въ
Анадолъ. — ТютюнигЬ въ Сърбия. — Тютюневото тържище въ
Кавала. — Производството на изкуствена коприна въ Италия. —
Продажби на диаманти отъ Съветското правителство.

Отъ Лозанскиятъ договоръ иасамъ Цариградското
пристанище преживева тревожни минути. Първона

чалното му, до тогава значение, като търговски
центръ е всеизвестно. То е влад-Ьяло голема часть
.отъ търговията на Черно море, преимущественно
на Азиятското му крайбрежие, на оная на Мра
морно море и на не малка часть и отъ оная на
Източното Средиземно море. Никое друго източно
пристанище, било Солунъ или Смирна, било Пи-
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рей или Александрия, каквато и да е била него
вата търговска важность, не е можло да съперни
чи съ Цариградското пристанище. За насъ бълга
рите, сжщото пристанище е винаги било по оби
чаи и по традиции и съседство, най-предпочитано
и най-любимо дебуше, особенно за нашите храни,
брашна и добитъкъ. Сега, обаче, икономическото
му положение съвършенно се е видоизменило.
Вследствие на прибързано прилагана тамъ система
на високи протекционни мита, и създадените по
тоя начинъ мжчни условия за търговия, по-добри
те местни търговски елементи или се резервиратъ
отъ всякакви операции и сделки, или напущатъ
Цариградъ за да търсятъ въ други търговски цен
трове по-сигурно възмездие срещу своя трудъ и
своята търговска ловкость и опитность. И тъй, въ
последенъ анализъ Цариградъ е изгубилъ своето
значение на първоразрядно източно пристанище въ
полза на своите по-раншни съперници, и неговата
роль, за сега се ограничава да служи като транзитенъ центръ за Анадолъ. Но и въ тая само посо
ка, неговото значение е маловажно и изложено на
пъленъ скорошенъ отпадъкъ, поради, главно многобройнигЪ и главни митнически формалности, скжпигЬ въ вжтрешностьта на Анадолъ транспортни
средства, техните пристанищни такси, липса на до
статъчни държавни складове, за да могатъ тър
говците да влагатъ въ гЬхъ стоките си безъ ви
соки магазинажни мита и пр. Като лекъ срещу това
отчаяно положение иа Цариградъ, отъ компетент
но место се препоржчватъ на Ангорското прави
телство следните мероприятия: а) издиганието на
държавни складове, за да могатъ и банките, сре
щу вложени,въ техъ стоки, да отпущатъ аванси на
търговците,- б) откриванието на търговска борса,
чрезъ която ще се улеснява много сключванието
на търговски сделки и привличанието къмъ Цари
градъ на по-големата часть отъ анадолските про
изведения и в) издиганието на специални складове
за вжглища, за да могатъ търговските кораби да
се снабдяватъ съ такива тамъ. По тоя начинъ ще
може още, въ това отношение, да се тури край и
на конкуренцията, която сега правягь на това при
станище чужди станции на вжглища.
Присаждането па розитЪ и произвеждането на ро
зовото масло въ Анадолъ датира отъ краятъ на по
следната Руско-турска война. Въвеждането на тая
индустрия, изключително българска въ Анадолъ, а
именно въ Брусенскнятъ и Коииенскиятъ вилаети,
се длъжи на преселени тамъ бежанци отъ Бълга
рия. Споредъ най последни сведения, въпреки все
възможни насърдчения давани отъ турското пра
вителство и при все че големи пространства рози
сж биле обработвани и се обработвагь съ успехъ,
особенно въ Брусенскнятъ вилаетъ, индустрията на
розовото масло не е могла до сега да вирее въ
Анадолъ, освенъ при много малъкъ мащабъ, нито
Да добие тамъ поне непосредственно значение. Едва
ли, прочее, се явява нужда нашите производители
иа розово масло да почнатъ отъ сега да се загрижватъ поради съперниците имъ въ Анадолъ.
Съгласно официални данни, количеството на изне
сените отъ Сърбия тютюни отъ началото на текуща
та 1924 година превишавало 5 милиона килограма.
Вследствие на усилено и въ много по широки про
странства обработвзние на тютюни, указаното ко
личество е било десеторно по-гол емо отъ онова, из
несено отъ Сърбия презъ предшествуващата 1923 г,

Стр. g.

Обработваните пространства възлизали: презъ 1922
год. на 4 хиляди хектари, презъ 1923 на около 75
хиляди, и презъ 1924 на около 125,000.
Въ Кавала, презъ изтекли септември, били склю
чени сделки за около 400 хиляди оки тютюнъ, отъ кои
то около 140 хиляди избрана първокачественна
стока, а остатъкътъ — по-долни качества. Избра
ните качества били продадени отъ 2-80—3 20 до
лара оката, а по долните качества отъ 4—5 ши
линга. Вследствие изключителни условия, при които
се явявала готовата реколта отъ 1923 год., която
била въ положение да удовлетвори исканията на
всички тържища и поради цената и поради разни
те й качества, верва се, че тя ще може лесно да
се пласира. Изобщо предвижданията за сждбата на
реколтата отъ 1923 г. биле насърдчителни.
Въ Италия съществували днесъ осемь фабрики за
произвеждане на изкуственна коприна. Къмъ краятъ
на 1923 г. капиталътъ на тия осемь фабрики възлизалъ на половинъ милиардъ италиански лири.
Производството имъ въ килограми се представля
вало отъ следните цифри: презъ първото шестме
сечие отъ 1922 г. — 727,706; сжщо Отъ 1923 г. —
1,256,944; и сжщо отъ 1924 г. — 2,309,517. Значи
презъ първото шестмесечие отъ 1924 г. производ
ството е било утроено въ сравнение съ онова отъ
първото шестмесечие на 1922 г.
Въ Аистердаиъ иЛнверсъ бкле капоследъкъ про
дадени отъ Съветското правителство големи коли
чества диаманти. Една Амстердамска кантора била
купила такава колекция диаманти за 13 милиона
флорини. Колекцията била изложена за продань въ
една тамошна банка.
Ив. Хамамджиевъ.
ГЪРЦИЯ.

Тютюневата реколта въ Гърция прЬзъ 1924 год.
Въ последните сведения на сдружението на тър
говците на тютюнъ въ гр. Волосъ се констатирва,
че тазгодишната реколта на тютюна въ Гърция е
по-долна отъ миналогодишната.
Тази година е била засета съ тютюнъ въ Те
салия близо 20% по-малка площь, отколкото презъ
1923 година и поради това и сушата, реколтата
тамъ ще възлезе едва на 65% отъ миналогодишната.
Въ областите на централна Македония, кждето
засеването е било преждевременно реколтата е била
повредена отъ различни обстоятелства, Тамъ, гдето
обаче, реколтата е била закъсиела количественно
и качествено тя е излезла задоволителна. Въ об
ластите, кждето бежанците сж заместили избегалигЬ турци — култиватори вероятно е, че тамъ тя
ще бжде качествено по-долна поради липса още
на ориентировка.
Въ източна Македония засетата площь тази го
дина възлиза на около 65% отъ миналогодишната.
Една голема часть отъ реколтата тая година
е била развалена поради болести.
Засетите видове тютюни въ Акарния тази
година сж били много по-доброкачествени, обаче
тамъ по добра отъ миналогодишната реколта не
се очаква.
Въ острова Скиросъ бежанците сж донесли
съ себе си и тютюневата култура и установено е
че по качество тютюна, който се добива тамъ би
могьлъ да конкурира съ тоя отъ Ксанти и Кзвяла.
Тукъ тая годишната реколта се оценява на повече
отъ 150,000 оки.

(Итр.
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Въ Крета тютюневата култура е направила
голЬмъ напредъкъ и количеството тютюнъ, което
се очаква да се добие тая година ще възлезе на
400—500.000 кгр.
Опустошенията, причинени на тютюна отъ насЪкомитЬ „Кзра-фатме* еж твърде голЬми; само
тия въ областьта на Ксчтени се оценязатъ на
около 500,000 ока.
ЮГОСЛАВИЯ,

Ишосътъ Презъ деветЬхъ месеци настоящата
година е възлезалъ на 2,695,149 тона разни стоки
за една стойаость отъ 6,654,263.500 динара. Срав
нено съ тоя презъ сжщото време на 1923 г. той
представлява едно увеличение отъ 25-16% респек
тивно 20-94%
ромлний.

Споредъ The Economist тазгодишната реколта
на житото въ Ромжния ще надмине 2 милиона
тона, а тая на царевицата де 4 милиона тона. Oseсьть. ечимикътъ и ржжьта сж дали тази година
незадоволителни резултати. Около 1 милионъ тона
царевица ще могатъ да се изнесътъ, но износътъ
ще бжде възможенъ, обаче следъ като тра
фика по Дунава отново започне. ПрЬзъ есеньта сж
били засети съ жито близо 500.000 хектара земя
повече отколкото презъ миналата година.
УНГАРИЯ.
Стагнация въ унгарския износъ на яйца
Съобщаватъ отъ Буда Пещ*, че въ противовесть на слабия свЬтовенъ пгзаръ на яйцатз, цеинтЬ на тия последнитЬ сж се покачили напоследъкъ. Обаче и при тия високи цени, селскитЬ сто
пани тамъ не искали да продаватъ своктЬ излишъ
ци, като очаквали, че ценитЬ въ страната ще се
повишатъ още. Това очакване, обаче, споредъ унгарскитЬ стопански кржгове не ще се оправдае,
тъй като по настоящемъ Русия и Северна Америка
изиасятъ голЬми количества яйца за Европа. Само
Русия изнасяла седмично 40—60 вагона за западднитЬ държави. Споредъ сжщитЬ, въ голЬмитЬ ев
ропейски градове сж намирали складирани около
2,000 вагона яйца,
ФРАНЦИЯ.

Тазгодишната реколта на пшеницата въ Фран
ция се оценява на 76,839 890 квинтала, Това ко„ичество не ще бжде достатъчно да задоволи нуждигЬ на страната, които се оценяватъ на около 84
милиона квинтала.
Алжиръ отъ своя страна, ще бжде сжщо при*
нудеяъ да внесе за нуждигЬ на вътрешния си пазаръ около 2 милиона квинтала.
ГЕРМАНИЯ.
Вносътъ на Германия презъ първитЬ деветь ме
сеци на текущата година е достигна лъ 4,624,084,000
зл, марки, а износътъ 3,597,159,000 зл. марки т. е
в.юсътъ е превишилъ износътъ 1,026,923,000 зл. м.
ПОЛША.
Поради епадане на ценитЬ на петрола въ стран
ство, както и поради силватз конкуренция, на ко
ято сж изложени полскитЬ петролорафичерии поС/гЬднатЬ сж решили да се картелиратъ. Вжтреш

нит-Ь цени на петрола, бензина и парафина ще се
опредЬлятъ за въ бждаще отъ тоя картелъ.
ИТАЛИЯ.

ПрЬзъ м. мартъ т. г. е била основана въ гр.
Бари подъ покровителството на италианското ми
нистерство ва ВъншнитЬ работи една Итало-Ори
енталска търговска камара. Тая камара си е пос
тавила за целъ да спомогне за развитието на икономическитЬ връзки между Италия и сграншЬ въ
Ориента, като поеме изучваиието и защита на
всички въпроси засегващи прЬко или косвено тия
връзки.

ЧУЖДИ

ТЪРжИЩ А.
БЕЛГРАДЪ, 2 8 ноемврий т. г.

На горния день цената на пшеницата на бел
градската стокова борса е достигнала до 400 дин.
Предложение по тая цена е имало много, обаче
зделки не сж станали. - КомпетентнитЬ среди сж на
мнение, че горната цена не ще се задържи, тъй
като ценитЬ на американската и унгарска пшеница
клонятъ къмъ спадане.
РОТЕРДАМЪ, 27 ноемврий т. г.

Фйоринта за 2000 кгр.
Кафе: декемврий 56%, мартъ 55%, май 54%.
Царевица: ноемврий 224, януарий 261%, мартъ
226%.
ХАВРЪ, 28 ноемврий т. г.

Кафе: ноемврий 469, декемврий 475-50, януар.
471, февр. 46475, май 440,
Паиукъ: ноемврий 580, декемврий 580, януари
584, мартъ 591, май 593.
ЛОНДОНЪ, 27 нееиврий т. г.

Цени за въ брой.
Мздь: 6313/ю, олово 40%, цинкъ 35°/ie, електролитикъ 68%„ сребро 33%,

Консулско рапорти и кореспонденции.
Тържището въ Цариградъ.

Нашата легация въ Цариградъ ни дава слединтЬ сведения за тамошното тържище въ бюлети
на са отъ 26 ноемврий т. г. за времето отъ 17 до
24 ноемврий т. г.
Положението.

Зърнена храни: пристигнаха само отъ Анадола, но вь много ограничено количество — 440 тона.
ЦенитЬ на зърненитЬ храни, както бЬ предвидено,
се покачиха на 20% гроша оката.
Брашна не присшгатъ вече някакъ, И тЪхнитЬ цени се покачиха съразмЬрно ония на пше
ницата. Стокътъ имъ се намали на 110,000 торби,
Варива отъ вънъ не пристигатъ отдавна, а
ценитЬ на мЬстнитЬ се покачватъ отъ денъ на
денъ, КартофитЪ стигнаха 15 гроша оката на дреб
но. Все пакъ още нЬма смЬтка за вносъ на бъл
гарски картофи, понеже вносното мито за картофатЬ, кромида, фасула и други подобни варива, е
деветь гроша на кило или 12 гроша на ока.
Млгъчнит/ь продукти си запазватъ ценитЬ,

Икономически Известия

Брой 9 и 10

Пазаря се задоволява още съ мастното производ
ство. Кашкавалъгь. който пристига отъ Сърбия,
отива въ по-голЯмата си часть за Египетъ. Напослсдъкъ сръбския кашкавалъ пристига не само отъ
Пиротско, но и отъ Царибродско, докарванъ тукъ
отъ българи изъ тоя край.
Добатъкъ пристига главно отъ Анадола. По
ради .покачване на ценитЯ на месото къвърджикъ,
може вече да се докарватъ овци суватъ и отъ
България, но най добре е това да става чрезъ
предварителното имъ продаване на тукашнитЯ тър
говци, защото, ако стоката стигне тукъ безъ да е
била продадена предварително, тя рискува да бжде
продадена на ниска цена, особенно ако вносительтъ нЯма възможность да я държи тукъ на паша
или на ясла. Говеждото месо си запазва сгаритЯ
цени, поради което внасянето на говеда, предвидъ
нашитЯ износни и туоскитЯ вносни мита, за сега,
не е оше възможно.Предвижда се, обаче, въ скоро
време покачването и на говеждото месо, особенно
поради буритЯ въ Черно море, които пречагъ на
пристигането на добитъка отъ Трапезундъ.
Другитгь стоки претърпяха доста промЯни
въ ценитЯ си. Както трябваше да се очаква, по
ради изобилието на маслини, сусамътъ спадиа отъ
33 на 29 гроша оката. Сжшото стана и съ дърве
ното масло, което продължава да спада. Напротивъ вълната и въглищата, стоки потрЯбни за зи
мата и съ ограничено производство, покачиха цевитЯ си. НЯщо, което е за забелЯзване, то е че и
афионътъ, въпреки конференцията за ограничаване
употребата му, покачи цената си отъ 1 д,о"2 лири
на ока. Восъкътъ запази цената, на която 6Я стигналъ, безъ да показва нЯкаква тенденция било ка
покачване бкло на спадане.
Зърнени храни.
Пристигания.
Отъ Анадола

.

.

.

Цени:
Анадол. жито насип. бЯло оката
,
*
„ нахлудъ ,
Америк. ,
,
твърдо ,
Ромжнско жито, насип., обезм. ок.
Ржжь, съ позволение завносъ ок.
Кукурузъ, фобъ, въ торби оката
Ечмикъ за фуражъ
екстра

440 тона
19Va-20*/* гр.
18V* 197<гр.
214 t—
гр.
204» 21V* гр.
15V* — гр.
12 — гр.
138Л— гр.
14V*

Брашна.
Пристигания
1*0.000 торби.

никакви. Сжществующъ стокъ
Варива.

Старъ фасулъ ипекски I к-во 35 гр. оката
°о«змитенъ; мЯстенъ 20—21 гр. Забраната на вноса
на фасулъ отъ България не е дигната още. Моатъ да ставатъ само транзитни здЯлки,
МлЯчни продунти.
БЯло сирене Одринско 95—96 гр. оката
Нашкавалъ:
МЯстенъ полски 100—102 грошатсилото.
МЯстенъ балкански конеиски 110—112гр. кгр.
Сръбски пиротски транзитъИО—115 гр. кил.
Бъл 3абРаната на вносъ на млЯчни продукти отъ
WraPHH не е вдигната още.

Стр. 7,

Живъ добитъкъ.
Оеяешко-.
Къвърджикъ 105—110 гр. ок. съ 13«/о сконто.
Караман. 95—100
,
. . .
,
Говеждо, екстра, дебело, 55—60 гроша о к а т а
безъ сконто.
Пилци на дребно 70—80 гр. едното.
Яйца 69-70 лири касата сортировани за изиосъ.
Забраната за вносъ на птици отъ България не
е още дигната.
Други стоки.
Дървени вжглища 6V*—6*Д гр. оката.
Дървено масло екстра 90—95 гр. оката старо.
Дървено масло 55—56 гр. оката ново.
Маслини Единджикъ оката 35—40 гр.
,
Ердекъ
оката 40—45 гр.
а
Триля
оката 26—30 гр.

Тютюяово тържище въ Цорнгшъ презъ
и. Онтоиврий 1924 г.
Тютюневото тържище презъ месецъ октомврий т. г. е доста слабо въ сравнение съ онова
презъ сжщото време миналата година. Коя е при
чината за това, мжчно може да се каже. Мнозина
смЯтатъ, чр въздържането иде отъ факта, че не е
известна още въ точвость реколтата въ Турция за
тая година. Повечето я пресмЯтатъ на 50,000,000
кгр., ала нЯкои отиватъ и до 60.000,000 кгр,, та
дори до 70,000,000 кгр. 3s всЯки случай официални
данни още нЯма, сега става провЯрката на новитЯ тютюни. Това въздържание, обаче, е, така да
се каже, относително, само въ сравнение съ мина
лата година. Въ сравнение съ миналия месецъ, напротивъ имаме едно по-оживено пристигане на тю
тюни отъ провинцията и изпращане въ странство.
Така пристигнали сж следнитЯ количества:
1,026,000 кгр.
Отъ Самсунъ
75,000 ,
, Одринъ
16,000 „
, Ада-Базаръ
101,000 ,
. Бруса
80,000 .
, Дюздже
6,000 „
„ Хендекъ
72,000 »
„ Трапезундъ
90,000 .
, Синопъ
30.000 ,
, Генишъ
24,000 „
„ Измидтъ
Всичко 1,520,000 .
А сж били експедирани:
97,000 кгр.
За Хамбургъ
684,000 ,
„ Триестъ
24,000 ,
„ Анверсъ
1,000 ,
, Алжирия
97,000 »
„ Тунисъ
35,000 „
„ Марсилия
120,000 ,
, Амстердамъ
4,000 ,
„ Бременъ
3,000 »
, Ротердамъ
. Готембургь
28,000 .
, (Швеция)
5,000 .
, Стокхокмъ
40,000 .
, Александрия
Всичко 1.138,000 ,
Осаенъ това за Александрия сж били изпра
тени и 7.000 кгр. руски тютюнъ огь транзитнитЯ
складове въ Цариградъ.
Стокътъ се е увеличилъ още. Той е за сега;
10,000,000 кгр. турски тютюни
893,000 , руски тютюни,

Grp. §________ „
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ПродажнитЬ цени сж се запазили почти не
променени: Сзмсунъ и Бафрг отъ 200 до 250 гроша
за килото, споредъ пропорцията на бичакъ и гйормезъ въ една бгт , Дюздже, Синопъ и Трапезундъ
сж се продавали отъ 80 до 140 гроша за кило,^
пакъ споредъ примеса на бичакъ и гйормезъ, а
другитЬ тютюни сж имали цени 75 до 95 гроша
зз кило. РускитЬ тютюни (сохумъ) сж си запазили
цената 150 гроша за кило.
Внесенъ е вече въ камарата новия закоаъ за
тютюна въ Турция, отъ който даваме извадки на
отделно м-Ьсто.
i

Новия турски зш ноп рош ъ за тютюннтЪ
и тютюневата култура въ Турция.
Внесенъ е вече въ турското народно събра
ние законопроекта, който урежда въпроса за кул
турата и консомацията на тютюна въ Турция. Въ
мотивигЬ на проекта се изтъкватъ ползит-Ь, които
ще има държавата отъ монопола на тютюна, но
едновременно се изтъкватъ и улесненията, които се
правятъ на тютюнопроизводителите съ новия за
конопроекта. Въ резюме съдържанието на законо
проекта е следното:
Прозводството на тютюнъ въ Турция е сво
бодно. Въ Цариградъ и околностьта, обаче, както
и въ заградените места, намиращи се въ градо
вете и селата, най-големото пространство, което
може да засади единъ производитель, е половина
дьолумъ (V2 декаръ), Освекъ това държавните чи
новници не могагъ да произвеждатъ тютюнъ въ
областьта, въ която служатъ. Хората, осждени за
контрабанда съ тютюнъ, губятъ сжщо правото да
садятъ тютюнъ. Всеко лице, което желае да сади
тютюнъ, требва да направи декларация за това
предъ местните финансови власти и да получа поз
воление. Въ противенъ случай тютюневия посадъ
се унищожава.
Производството и сушенето на тютюна става
подъ контролата на местния финансовъ чиневникъ
подпомаганъ отъ общинския съвета,
Производителите сж длъжни да продалата
своя тютюнъ до края на месецъ августа или пъкъ
да го складирата подъ контролата на държавата,
Сжщото требва да правятъ и фабрикантите на па
пироси за износъ, както и износителите на тютюнъ
на листа. Износителите сж длъжни въ продълже
ние на три месеца да представата свидетелство за
пристигането на стоката на местоназначението.
Тези, които би искали да основата фабрика
за цигарети (папироси) и пури за износъ, и които
би желали да манипулирата най-малко 50,000 кгр.
тютюнъ годишно, требва да направягь декларация
предъ Министерството на финансиите, като я придружата съ една скица за проектираната фабрика.
Освенъ това rfe сж длъжни да депозиратъ като
гаранция по 100 лири турски за всеки хиляда ки
лограма тютюнъ за обработване. Фабриките, които
работятъ папироси за износъ, могатъ да внасятъ
чуждъ тютюнъ до 50% отъ количеството на тур
ския тютюнъ, който употребявата, съ условие да
предупредатъ за това предварително Министер
ството на Финансиите. Последното може сжщо да
внася 10% чуждъ тютюнъ отъ употребяваното отъ
него количество турски тютюнъ. Пжтниците не мо
гатъ да внасятъ съ себе си нито тютюнъ, ннто цигарева книжки. Само фзбрикантигЬ на папироси
за износъ могатъ да внасятъ цигарева хартия за
техните нужди.

Тези, които се занймаватъ съ търговия на суровъ тютюнъ, сж длъжни да се сяабдятъ съ позволи
телно за това въ продължение на 15 дни отъ публикуването на закона.
Покупките и продажбите ще бждатъ отбелезвани отъ управлението на монопола. Само упра
влението на монопола кма право да продава тю
тюнъ и папироси за местна консумация, Сжщо и
цигареви книжки ще се продаватъ само отъ упра
влението на монопола. Търговците на тютюневи
изделия на дребно ще требва да притежаватъ спе
циално позволително и да плащатъ за това отъ 5
до 15 лири турски, споредъ местото.
Износътъ на тютюнъ е свободенъ, освенъ неработения. Износа на последния може да се поз
воли въ известни случаи, но само съ предвари
телно разрешение на М-вото на финансиите.
Освенъ десетака, тютюна н-Ьма да се подлага
на никакви други такси и берии. Унищожава се
и старото износно мито отъ 4 гроша златни, което
турските тютюни плащатъ при изнасянето имъ,
Засаждането на тютюнъ безъ позволение се
наказва съ 50 лири за всеки дйолумъ (декаръ), а
контрабандната продажба — съ 25 лири на кило,
Това е въ главни черти съдържанието на но
вия турски законопроекта за тютюневата култура
и консомация въ Турция. Много отъ,подробностите
напомватъ ония на нашия законъ, ота който изглежа да сж взети, кагато Адилъ-бей, комисаръ на
борсата въ Цариградъ, беше изпратенъ да изучи
бандеролната система у насъ.
Колкото се отнася до системата, която ще се
следва продажбата за вжтрешна консомация, както
се вижда въ текста на самия законопроекта, тур
ското правителство е усвоило монополната система.
Ала отъ самия законопроекта не се вижда ясно кей
ще упражнява монопола: самата държава или н%кое частно дружество. Изглежда, че самото прави
телство още не се установило върху тоя въпросъ.
Предложенията на д-вото „Духанъ* (тютюнъ), задъ
което се криятъ старите акционери на „Режията“
и на „Табако д’Орианъ“ и „Д’ Отръ Меръ“, както
и нЪкои влиятелни турци, иматъ изгледи да бж
датъ приети. Това д во се съгласява да плаща на
държавата, срещу упражняване отъ негова страна
иа монопола, една годишна дазнина отъ 13 милиона
лири за първата година, 14 милиона - за втората, 15
— за третата, 16 — за четвъртата, 17 — за петата
и за всички последующн. До сега Режията плащаше
въ началото 700,000—800.000 лири златни, а напоследъкъ около 4,000,000 книжни. Кое дава право
на „Духанъ* да обещава една четири пжти по-голема сума? Изглежда, че това е надеждата да се
увеличи консомацията на тютюна, който ще се про
дава отъ д-вото. Консомацията на тютюна, продаванъ ота Режията, въ Турция въ последно време,
б е стигнала 4,000,000 кгр.- на едно население огь
12— 13 милиона души, догдето у насъ, сжщото количество се консомира ота едно население два и
половина пжти по-малобройно, което ке пуши ни
повече, на по-малко ота турското. Това показва, че
въ Турция се върши още голяма контрабанда съ
тютюнъ за вжтрешна консомация. Сметката на
д вото „Духанъ* е да намали тая контрабанда и
покачи количеството на продавания отъ монопол
ното управление тютюнъ въ първо време на 6 ми
лиона, а по-после и на 9 милиона кгр. — Какъ ше
може да направи това? — „Духанъ* разчита н*
толкова на преследването на контрабандата чрезъ
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„колджии“ (специални стражари), колкото на две
други средства: 1) продаване въ местата, кждето
Става най-голЪма контрабанда, на тютюнъ по цени,
на каквито се продава контрабандния тютюнъ, за
доволявайки се съ печалбата на контрабандистите;
и 2) използване на новите средства за съобщение,
за да може да се изпраща монополна стока и въ
ония места, въ които до сега не се е изпращало
понеже превоза и конвоирането сж стрували много
скжпо. Правителството не желае да се преследва
контрабандата по досегашния начинъ, понеже много
храбри турци, каквито сж колджкнте и контрабанди
стите, сж погинали и турското племе се е лишило
отъ техъ.
Изобщо турското правителство иска да изме
ни целата досегашна система по отношение на про
изводството и консомацията на тютюна въ Турция:
Първо то иска да разшири производството, отъ
което очаква големи приходи за населението и д ъ р 
жавата и внасянето на чуждта валута на страната.
Второ—да разшири консомацияга на фабрикувания
отъ монопола тютюнъ, чрезъ продажба на по-низки
цени, та да се засилятъ приходите и отъ тоя монополъ безъ големи дразнения на населението при
викнало да продава контрабанда или да пуше контрабанденъ тютюнъ.
Споредъ изявленията ка видни турцн, само тю
тюневата култура могла да спаси Турция огь ико
номическия застой на миналото. Тези турци посочватъ за примеръ благоденствието на жителите отъ
Драмско и Ксантийско и всички, турци дошли въ
пределите на Турция отъ тия краища се заселваш»
въ районите, кждето най-добре вирее тютюна.
Турското правителство иска Да направи отъ техъ
учители на мЬстното население въ производството
и манипулацията на разните видове тютюни.
Въ лицето на Турция ние имаме вече и занапредъ ще имаме още повече единъ отъ най-важ
ните наши конкуренти на тютюневото тържище.
Ще требва да употребимъ всички средства, за да
създадемъ, догдето е време, име и трайни пазари
на нашите тютюни. Подиръ година-две ще бжде,
може би, кжсно вече.

Нови Съобщения съ Египетъ. Нова линия
Сшосъ-Длександвня.
Научавамъ се, че Параходното Дружество
„Лоидъ Бразилейре^* ще устрои следъ 2—3 ме
сеца единъ новъ редовенъ месеченъ рейсъ между
Сантосъ и Неточните пристанища на Средиземно
море.
Параходите на това Дружество, идящи отъ
Сантосъ, ще спиратъ въ Рио де Жанейро, СенъВенсанъ, Александрия, Смирна, Цариградъ, Браила,
Галацъ и Одеса.
За първи пжть Александрия ще почне сноше
ния направо съ Бразилия.
Тая по големя Бразилска линия ще бжде много
полезна за Египетъ, като ще позеоли приемането
направо бразилските произведения, които по кастоящемъ пристигатъ презъ Генуа или-Марсилия.
При това, иногобройните Сирийци емигранти, патующи за Бразилия, ще могатъ за напредъ да патулатъ презъ Александрия, наместо презъ Марси
лия или* друго некое пристанище.
Ще бждеше полезно за нашата търговия ако
можеше да се издействува щото параходите на
Споменатото Дружество да посещавагь Бургасъ
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или Варна. Съ това ще получаваме направо и по
евтино Бразилските произведения и специално ка
фето, което днесъ се принуждаваме да го купуваме
отъ втора и трета ржка въ некое транзитно при
станище или на чуждя пазари. При това, преки
съобщения между България и Бразилия биха могли
да насърдчатъ и увеличатъ обмената между двете
държави.
Преговорите за обслужване и наше приста
нище съ параходите на „Лойдъ Бргзнлейре“ биха
могли да се подкачатъ въ Александрия, при при
стигането на първия параходъ.
АВЕКСАНДРИЯ, 15 нсемврин 1924 г.
Общо положение. Египетското тържище е въ
пълния си разгаръ и показва големо оживление за
всичките почти артикули, Добрите цени на памука
насърдчаватъ търговията и спекулата и съ другите
стоки.
Памукъ. Тая седмица пазаря беше особено
оживенъ. Отначало сделките бЪха много твърди-и
цените се качиха до 48 талера кантаря за коптрактъ
ноемврий, после поспаднзха до 45 талера и пакъ
поеха до 45’90, дето и се закрепиха на края на
седмицата. Главната причина за да поспаднатъ це
ните е ликвидацията на многобройни партиди, ку
пени при благоприятното покачване на цените отъ
известно време насамъ.
Отъ началото на новата реколта н до днесъ
въ Александрия сж пристигнали отъ вътрешностьта
3,093,285 кантара памукъ, срещу 2,796,295 кантара
за сжщото времо миналата 1923 г., а сж изнесели
1,762,643 кантари, срещу 1,605,664 за сжш&то вре
ме миналата 1923 година.
Брашно. Извънредна дейяостъ на Египетския
пазаръ презъ тая седмица.
Борсите въ Чикаго и Уйнигнегь (Канада) сж
сжщо били много твърди. За тая теърдость сж
по действували публикуваните статистически дан
ни, споредъ които реколтата на житото въ Канада
е съ 40% по-слаба отъ миналата година.
Следователно покачването ка цените въ Алек
сандрия, което впрочемъ е сравнително по-малко
отъ покачването на месгопроизходз, не се дължи
на маневрите на спекулацията, но на истинското
заскжпване на житото на местопрогзходс.
Яйца Отъ 7 до 14 ноемврий сж били изнесе
ни 2 572 каси яйца, отъ които: 475 азси за Хжлтъ,
100 зз Марсилия, 778 за Лондонъ и 1,219 зз Ливгрг.улъ.
Отъ началото на сезона и до днесъ сж били
изнесени всичко 10,885 кзеи яйца ото които 10,685
за Англия и 200 за континента.
Презъ сжщото време отъ- миналата година сж
били изнесени всичко 2,592 касиДнешните цени с ж :
Бахари
Гр. Ег.
450 хилядата
Фзюми
„
450
„
Санди
.
420
,
Дртьнови пръчки. Цената имъ остава още л. а.
13 за хилядата, добра стока. Очакваната партида
отъ 20,000 броя вече пристигна. Очакватъ се и
други малки партиди.
Генералното консулство счита за длъжность
да обърне вниманието на нашите търговци да взе
маш» * еркн щото дреловите пръчки да не се дър
жащ» на слънце, ззщото се попукватъ и съ това
губятъ много въ цените.
Фасулъ. Има големи пристигания, вследствие
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ка което и цешп-Ь спаднаха значително. Дншната
цена на фасулъ Чали е 31/2 Ег. Гр. оката, обезмитенъ.
Кашкавалъ. Пристягания има само отъ Сър
бия, Отъ България нЪма кови пристягания, освенъ
пристигналата миналата седмица една малка пратка
полски кашкавалъ, който се продаде по 19 Ег.
гроша оката, обезмнтекъ.

външната шговиа на Египетъ отъ 1 януарнй до
31 августъ 19Z4 год.
вносъ

Отъ 1 япуарий до 31 августъ 1924 г. вноса
въ Египетъ възлиза на лири Египетски 30,336,798,
срещу Л- Е. 28,173,123 за ежщото време 1923 год.
Презъ гЬзи осемъ месеци, между другигЬ ар
тикули, е внесенъ тю/пюнъ 4,402.942 килограма,
на стойность лири Египетски 1,016,119 срещу кгр.
4,321,122, на стойность 806,883 Ег. лири за ежщото
време 1923 г.
ДържавигЬ коитосж най-многозастжпени въ об
щия вносъ сж:
Отъ 1 1 до 31 VIII 924 г.

Отъ 1 I д о 31 VIII 1923 г.

Лири Епипет.
Лири Египет.
Англия
8,911,501
9,163,906
Италия
2,927,600
2,346,410
Франция
2,819,632
2,300,385
Германия
1,886,946
1,823,633
България
39,539
^__ 31,867
Споменатото по горе количество тютюнъ е
било внесено отъ следующит-Ь държави :
Китай
Гърция
Япония
България

1924 година
кгр.
за Л. Е.
1,500,597
311,996
1,386,366
316,063
543,126
108,889
— 110,737
31,323

1923 година
кгр.
за Л. Е.
1,419,045
225,971
1,489,614
295,587
418,033
61,823
90,020
21,553

Отъ горнитЬ статистически сведения се виж
да, че отъ целия вносъ отъ България презъ т^зи
осемъ месеци, възлизащъ на Л, Е. 39,539, на тю
тюна се падагь Л. Е. 31,323, а на всички останали
артикули само Л. Е. 8216.
Вноса презъ м. авгусгь 1924 г. възлиза на Л.
Е. 4,104,222 срещу Л. Е. 3,683.953 презъ сжщия"
месецъ 1923 г.
'
Презъ сжщия месецъ е внесенъ тютюнъ
575,199 кгр., на стойность 111,549 лири Египетски,
срещу 585,087 кгр., на стойность 119,037 Л. Е.
за сжщия месецъ 1923 г.
Презъ сжщия месецъ целия вносъ отъ Бълга
рия възлиза на Л, Е. 6,348, срещу Л- Е. 4,051 за
сжщия м. 1923 г. Отъ този вносъ на тютюна се
падатъ 6,018 Л. Е за внесенъ 20,283 кгр, тютюнъ,
срещу Л. Е, 2799 за внесенъ 10,913 кгр. тютюнъ
презъ сжщия м- 1923 г.
И З Н О С Ъ :
Огъ 1 януарий до 31 августъ 1924 г. Износа
отъ Египетъ ьъзлиза на лири Египетски 33,972,052,
срнщу Л. Е 29,740,001 за сжщото време 1923 г.
Презъ това време, между другигЬ артикули,
е кзнесенъ памукь 3,508,907 Египетски кантари
(единъ кйнтаръ — 44 928 кгр.), на стойность
29,020,635 Ег. лири, срещу 3,961,474 Ег. кантари,
на стойность лири Египетски 24,238,820. За Бълга
рия памукь ке е изнесено ~ ■— --------~~—
ДържавигЬ които най-много сж застжпени въ
общия износъ сж:
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1924 година 1923 година
лири Ег.
лири Ег.
Англия
15,879,496
13,459,354
Франция
3,239,966
4,989,738
Амери. Сжеднн. Щати
3,025.749
3,206,281
Италия
2,144,201
2,414,323
4,533
България
9,963
'З а България сж' изнесени следующит^" ар
тикули;
. ,
Отъ 1 I до 31 VIII 1924 г. Отъ 1 I до 31 VIII 1924 г.
кгр. за лири Ег.
кгр. за лири Ег.

Кожи
72,276 6,234
Вълна
55.461 2,093
Рлзн. др. артикули —
766

63,282 3,833
8,645
432
—
268

Всичко: — . 9,963
—
4,533
Износа отъ Египетъ за България на кожи, а,
а особенно на вълни, се засили твърде много следъ
сключването ка търговската спо :одба съ Египетъ и
напрзвеинтЬ улеснения да могатъ тЬзи артикули
да отизатъ направо въ Бълтарня, а не по околни
пжтища, както по-рано — Марсилия, Триесть и пр.
ЛОНДОНЪ, 21 иоемврий 1924 г.
Кафе. ВнсокигЬ цени сж черпили сила отъ
статистическото положение, което за текущата кам •
пания се чертае така: Производство, около, торби
18.000.000 срещу очаквана консомация отъ 21/
22.000.000 торби. Еднакво, по причина на лошо
време растящата реколта, до днесъ, не се е разви
ла нормално. Заякваието въ ценитЬ за сега е стиг
нало границата си. Специални оферти при запитвание.
Захарь. Презъ новата кампания производство
то ще даде около 2,000,000 тона повече захарь отъ
ланк. Въпроса се слага: коясомацията ще можели
погълна този излишъкъ безъ ново намаляване въ
ценигЬ ?
Песъкъ — 22/—нето — Бучки 26/6 нето центн.
Черъ пиперъ. Прями доставки отъ Сингапоръ
високитЬ цени се дължътъ на слабия рандеманъ отъ
текущигЬ реколти. Амбалажъ една торба, ф. ст.
54—10—0 ието тона.
Чай, Индийски — 2/ —
нето 1 lbs
Китайски — 1/16 до 2/1 нето „
Торби. Калкутени 27а lbs—.120/ нето МОтЬхъ
Дек.—-януарий Експед. T-U , — 109/ *
,
Безирево масло споредъ мярката ф. ст. 61 до
ф. ст. 54—0 - 0 нето тона.
Химикали. Синъ камъкъ и други — конку
рентни цени при запитване.
Метали. Този пазаръ се е движилъ при по
надеждно настроение у купувачигЬ.
Бакъръ дъски база ф. ст. 94— 10—0 нето тона,
Калай Варели 4 цеитн. ф. ст. 275 — 0 — 0 нето т. Цинкь на листи ф. ст. 43— 0—0 нето тона.
на блокчера ф. ст. 39—16—0 нето тона.
Бгъла тенекия 90 lbs 56 л. 25/3 — нето касата.
Ламарини, жел/ъза, гвоздеи. Точни цени вър
ху спесификации.
Джамове. 70 fr. В. нето касата Cif Варна
и Бургасъ въ брой с/ коносаментъ.
АМЕРИКА.

Тазгодишната реколта на житото въ Аржен
тина се оценява на 190 милиона бушела (срещу
247 милиона презъ миналата година). Предполага
се, какво количеството жито което би могло да
се изнесе презъ времето отъ януарий до декем-
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врий 1925 година ще достигне 120 милиона бушелз; къмъ него ще се црибави и излишека отъ
миналата година — около 12 милиона бушела,
Споредъ последната официална сстатисткка
тазгодишната реколта на пшеницата е възлезла
въ Аржентина на 5,180,000 тона, а тая на лена на
I,
330,000 тона.
Споредъ една статистнкз, публикувана напоследъкъ отъ Bankers Frust Company, Ню -Иоркъ, дълга
на бившигЬ съглашенски държави, къмъ СъединенитЬ Щати въ края на 1923 год. е възлизалъ на
II,
861 милиона долара.
По инициативата на Международната търговска
Камара ще се свика къмъ м. якуарий 1925 год. въ
Ню-Иоркъ единъ международенъ стопански конгресъ, на които ще бждагь поканени да участвагь
представители на 40 държави.
Презъ м. октоиврий т. г , средното дневно про
изводство на жел-Ьзото въ Съедин, Щати е възли
зало 79,908 тона.

ДВИЖЕНИЕ НА ПАРАХОДНИ).
Пристигнали параходи.

Отъ миналата седмица:
Пар. „Уписесъ“ съ : калай 246 кгр., боя 750
кгр., хидросулфатъ 674 кгр., химикали 229 к г р ,
сулфидъ 540 кгр., електр. материали 336 кгр.,- види
1161 кгр., масла 27,292 кгр., електр. лампи 1270
кгр:, анилинови бои 5,159 кгр,, пликове 743 кгр.,
кгфе 12,301 кгр., солени кожи 19,345 кгр., амбалажъ 3,318 кгр., оризъ 2,500 кгр., тръсгь 350 кгр.,
херинги 25,685 кгр., манифактура 774 кгр., поташъ
11,165 кгр.
Пар. Esneh* съ: шевни конци 280 кгр., мани
фактура 8,800 кгр., прежда 12,810 кгр., торби 565
кгр., сода каустикъ 44,985 кгр., калай 1475 кгр.,
машинни части 190 кгр.. фитили за свещи 145 кгр.,
медъ 125 кгр., джамове 60 кгр.
Пар. .Palasfey* съ : ютени торби. 4,650 кгр.
Пар. „Кирилъ* съ : манифактура 3,240 кгр.,
прежда 1,105 кгр., сода 2,820 кгр., торби 13,350
кгр,, тенеке 69,460 кгр., галоши 168 кгр., халки 12
кгр., язми 25 кгр., кжна 1000 кгр., машини 1,028
Кгр., тель 193 кгр., коприна 68 кгр., разни 1,448
кгр,, ламарина 2,000 кгр., захарь 5030 кгр., глико
за 29,830 кгр., лимони и портокали 4,600 кгр., хал
ва 4,500 кгр., бисквити 150 кгр., сапунъ 750 кгр.,
хума 500 кгр.
Пар. „България“ съ : смокини 2,250 кгр., ма
слини 11,300 кгр., дъвка 1,700 кгр„ грозде 1,600
КгР , мандарини 15,900 кгр., масла 5,000 кгр., манифактура 372 кгр., торби 4,550 кгр„ книги 750
КгР-> риби 600 кгр., железария 1,800 кгр.
Пар. „Пропотисъ“ съ: смокини 5,280 кгр.
Пар. „Варна* съ дъвка 360 кгр., смокини 1550
КгР-> манифактура 195 кгр., лимони 21,050 кгр., пор
токали 1,800 кгр., макарони 1,000 кгр., мушама
180 кгр.
.

°чаква тъ се да прнстигнатъ параходи
Агенция „Пойдъ Триестино*.
R Пар. Leopolds — на 6 т. м. отъ Триестъ и
иенеция съ около 60—70 тона манифактура и др.
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Пар. Gorizia — па 10 т. м. отъ Портъ-Сайдъ
съ разни стоки — ще товари.
Агенция „Дюрони Раделия*
Пар. Feliji Fraissinet — на 11 т. м. отъ Марси
лия съ разни стоки.
Пар. Louis Fraissinet — на 11 отъ Браила — ще
товари.
Агенция „Съединенитк Дунавски и
Черно морски пинии*.
Пар. liagos — къмъ 14 т, м. отъ Хамбургъ съ
разни стоки.
Пар. Stetin — къмъ 16 т. м. отъ Ромжния— ще
товари.
Агенция „Методи Станевъ*.
Пар, Нлжирия — на 6 декемврий т. г. отъ Цгриградъ.

Инфориационенъ отдЪлъ.
Обзоръ на тържището.

Варна, 5 декемврий 1924 г.
Днешни rh цЪни сж:
' Колокиалъ.

Захарь иа бучки въ каси (25 50 кгр.) лева 27----захарь Ситна лв. 25*50; чехословашка —■—, кафе
116—118 лв. кгр., оризъ пловдивски 24 50 л., же*
нувски 23-50 лева, масло дървено I 65 лв.; II 62 лв.,
репично 36 — лева, соя 55—56 лз.; маслини 28—
32—36 и 42 лв. кгр.; сапунъ турски 37-— левг; са
пунъ марсилски „фаръ“ въ кас*( 100—200 парчета)
710—720 л.; сапунъ марсил. „Рогачъ* въ каса (100—
200 парчета) 820-----лв.; марсилски м-Ьстенъ 720—
740 лв., сънлайтъ 1600—1800—2100 лв., типъ сънлайтъ Nobla 1500—1700—1800 лв.; черъ пиперъ 85
лв.; бахаръ 85 лв.; канела 105 лева , лимон, кислота
105—108 лв.; сяра 8 50—9 — лева, стипца 8*50 лв.,
нишадъръ 34 лв, синка 3 0 —37— лв., сода бпкарбонатъ 12*— лева, сода за пране 6*— лева, сода
каустикъ 16 л в , книга 13 лв., леблебии 16—18
лв,, свещи 44—54 лв., кокосово масло 55— лева,
чай 170-210 220 лева, лимони италиански 500—540
лв., каса; калай 200 лв., вжжа италиански 72—76 лз.,
канапъ итал. 190 лв., върви германски 92 лв., джаемов белгийски до 40 цола 850 лв., отъ 40 цола
нагоре 1200-------- лева, червенъ пиперъ испан.
34—40 лв., кофи цинкови №. 11—38 лв., № 1 2 —40
лв., № 13 — 42 лева, риби холан, харинги 43 —
42 лева, смокини 32 лева, гззъ .Нафта* 435 леза
каСата, бензинъ 720°—19 50 лв. кг р, бензинъ 745° —
17*50 лв. кгр., бензинъ 762° — 17 лв. кгр., газьолъ
обезмитенъ 5 лв. кгр., масло минерално отъ 10—17
в. кгр., масло ромжнско отъ 10—17 лв. кгр., масло
лилиндрово отъ 14—16 лв. кгр.
Прежди.

ДнешнитЬ цени еж:
Балдерстонъ № е/ш—740 лева;
Креели I № sht — 710----- лева:
креспи I № 14—18 725-750 лева;
Креспи II № */и — 620— „лева;
индиго суланъ м&стна боя № 250 и 2/5 № /е
680-700 лв.; аленъ и кафе суланъ м. б. */s-650-670
лв.; индиго и черъ суланъ английски № */8—840—850
лв.; лимонъ и желтъ суланъ англ. № */в 880—900 лв.;
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аленъ суланъ швейцарски № % — 820—840 лв.;
индига и черъ кжвракъ англ. № 8/и — 1100 лв.;
индиго а черъ къвракъ м. б. англ. прежда боя
№ 250 и № 275 — 920—940 лв,; индиго къвракъ
креспи II № ®/ia — 780—800 лв.; аленъ и кафе
къвракъ креспи II № 6Да 750—760 лева;
Платна.
лв., кози чифта 140—150 л в , мадзгаскаръ волски
сухи 50—95 лв., киречлии биволски 50—60 лв., те
лета дака 60 —85 лв.
Манифактура
Кабс-ть японски 24*50—25-— лв. ярда, фястанлжци разни 30—60 лв. м., антерелици 37—40—45 лв,
м., басми чехски 30—32 лв. м., докъ италияпски 32
лв. м., ш ев ао т ъ ----------------- м„ хасета английски
ярда —*— лв., хасе италиянско 80 см. 32 лв. 29 м.,
панами разни 30—34 лз. м., хамови 100 см. ярда
24-— лв. м., зефири разни 25 лв м., мерино черно
38 лв м, оксфордъ италиански 27 50 м , сатени
разни 40—80 м,, (бЬлъ габотъ) 90 см. лв. 36’— м.,
пикетъ 45—70 лева, зебло чехско 100 см. лв. 18 м.,
докума 100 см., ярда 33*— лв., басма англ. 26 лв.
метъра.
Американъ Ма 4250 лв. 26’— м., № 8150 лв.
25*— м.; Кг 8250 лв. 27’— м.; № 3750 лв. 23*— м.;
№ 11150 лева 30*— м.; № 140 лева 43*—, четворно
№ 9025 лв. 27-50 м.; хамъ Кг 400 лв. 14‘— ярда;
хамъ № 5650 л. 17 50 ярда хамъ № 6250 лз. 23*—
ярда; платно белено № 5250 лв. 33*— м оксфорди
27—28 лв.; материя 22*— лева м.
Сурови кожи
М-Ьстни говежди мокросолени 35*— лв. кгр.,
кравешки 33 лв,, мЬсгни биволски мокросолени 85
лв. кгр. овчи чифта 180—200 безъ вълна 130—140
ШелЬзария.
ДнешнитЬ цени сж:
Шина кгр. 6*60 — лева, обло 6 — лева,
подковно 6*50—7*— лв,, четвъртито 6*60—7*— лв.,
чемберликъ 800 лева, порни 20-— лева, цинкъ
28*— лв. кгр., ламарина черна № 8—14 14-50 лв.,
галванизирана 22 лв. кгр., тенеке бЬло 950—1000
лв., бакъръ 68 лв.
Брашна
ДнешнитЬ цени сж:
Типово брашно съ 15% примесъ царевично
брашно 10 70 лв. кгр., бЬло брашно № 0 — 12 лв.
кгр., трици едри 4*— лв., дребни—4*— лв.

Оврвезскв
Стокова Борса.
5 декемврий 1924 година.
Положението, Презъ изтеклитЬ две седмици
пристигнаха въ Варна вагони: 18 зимница, 219 ку
курузъ- 30 бобъ, 3 фий, 2 скънчогледъ, 2 ечмнкъ,
2 просо, всичко 276, Презъ сжщото време ценитЬ
на раз-штЬ артикули останаха безъ изменение, съ
изключение на бобз, който зарегистрира 20 лева
ка 100 кгр. спадане.
Це*.?ктЬ из 4 декемврий въ Анверсъ: зимница
265 шилинга = 842 лева за 100 кгр., кукурузъ
195 шилинга . = 620^лева и бобъ 315 шилинга =
988 лева, въ Нюй-Йоркъ: зимница 174 цента зз
бушелъ = 878 лева за 100 кгр., кукурузъ 129*75
цента за бушелъ = 661 лева.

Брой 9 й 10.

Предъ видъ последното заснежаване ж. п. ли
нии и пжтищата за съобщение съ гарнтЬ, което
положение управителния съветъ ка борсата счете
за форсъ-мажоръ, даде се 10 дена отсрочка за из
пълнение сделкитЬ сключени преди 20 ноември и
съ срокъ зя изпълнение до 20 декември. Отъ тази
отсрочка не се ползватъ сделки, изпълнението на
които не е за смЬтка на търговци отъ вжтрешиосгьта и такива за които има вече издадено ар
битражно решение.
Днесъ бЬха изложени на борсата вагони: 16
кукурузъ н 5 бобъ, всичко 21 вагонъ. Продадоха
Се въ борсата: 2 вагона кукурузъ по 475 и 460
лева и 2 вагона бобъ по 750 и 780 лв.;. вънъ. отъ
борсата: 2 вагона влажонъ кукурузъ по 410 лв.
Положението на ценит-Ь: кукурузъ — безъ изме
нение, бобъ — спадане 30—40 лева на 100 кгр,
Новнятъ правидникъ на борсата е вече приетъ,
по сжщественитЬ изменения сж следнитЬ: 1. ако
желающня да бжде записанъ за ковъ членъ е ек
спортьор!» или параходенъ агеятъ, едно допълни
телно условие предвижда, да подпише специалното
съгласително между експортьори и параходни аген
ти, надлежно удобрено отъ управителния съвЬтъ;
2. управктевкия съвЬтъ може да бжде бламиранъ
отъ % плюсъ 1 отъ числящчтЬ се по списъкъ чле
нове вмЬсто % ; 3. ПосредницитЬ сж длъжни да
водятъ и партидна книга съ отдЬлни смЬтки за
всЬки купуеачъ и отдЬлни графи за наличнитЬ и
срочни сделки; 4. фиксираиитЬ въ правилника сро
кове за възбуждане искове предъ помирителния
сждъ не сж задължителни при спорове въ връзка
съ парични вземания и денгуби на вагони; 5. за
всЬки отдЬленъ артикулъ е предвиденъ специаленъ
членъ- въ който сж фиксирани всички подробности,
които засЬгатъ този артикулъ; 6. уясняватъ се подобре подробноститЬ при предаването на стокктЬ;
7. ако купувача не разтовари известенъ вагонъ въ
опредЬления отъ правилника срокъ, фактическата
денгуба и риска на стоката оставзтъ за негова
смЬтка, ако причината s i това не е продавача; 8.
при срочнитЬ продажби, купувача е длъженъ да
съобщи на продавача въ срокъ отъ 3 работни часа
следъ авизиранего на вагона, приема ли го или не.
Ако купувача -въ този срокъ не отговори, той е
длъженъ да го приеме, съ право да рекламира бо
нификация за примеси и чужди тЬла, ако стоката
не отговаря на уговорекитЬ такива; 9. уясняватъ
се формулитЬ засклюване срочнитЬ сделки; 10. когато е купена стока „на пжть* съ указанъ № на
вагона и последния излезе неприемливъ (съгласно
правилника), купувача може да приеме вагона съ съ
ответната бонификация или да го откаже; въ по
следния случай сделката се счита за анулирана;
11. ако въ бордерото за срочнитЬ сделки е упоме
нато, че ще се авансира известна сума, при липса
на специални условия, тя трЬбва да се брои до 15
часа на следующия день, а ако този день е сжбота
— до 1Г часа.

Рекломит! ЧРЙЗЪ „НШОМИШ!
И звееш “ п о е ш т ъ

цельта

са.

Печ. «Зора“ — Печ. Произв- Кооперация „Единство“
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смиловъ

БОГДАНЪ

ТРАНСПОРТНА
•О С Н О В А Н А

КЖЩА

В ар н а 1 Н оемврий 1924 г

191Б Г О Д .

О Б О Р И Щ Е — ВА РН А

п. г.
Честь

ми е да Ви съобщя, че възобновихъ фирмата:

БОГДАНЪ

СМИЛОВЪ

бившъ членъ отъ фирмата КАрдшиевъ & Смиловъ

зарегистрирана при Варненски Окрлженъ С а д ъ

опред-Ьление подъ

съ

N q 1817 отъ 20 Априлъ 1915 г. съ седалище гара Оборище и клонъ
В а р н а , ще се занимава съ Комисиона- Експедиция и Представител
ство на мЪстни и иностранну фирми.
Въ надежда, че ще ба

д

а удостоенъ съ Вашето довЪрие, моля Ви

да си вземете бележка отъ подписа ми.
С ъ Почитание:

Богданъ Смиловъ
Щ е подписва: Б. Смиловъ
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Търговия и съ български тютюни — осбушета въ всички страни,
които внасятъ тютюни.
Членъ на Управителния съветъ и търг. Директоръ за всички страни:

JVA N D .G A N E FF
A v e n u e M a rie — J o s6 5 9 , B e rc h e m — A nvers.
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Кореспонденция и на български езикъ.
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Helvadji Zade Mehmed Cherif & fils
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A d resse felegrafhique: H e l v a d j i .

Печатница „Зора“ — наематель Печатарска Производителна Кооперация „Единство“ — Варна
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Г. ЖЕЛЕВЪ & Е -Н Е -В А Р Я й

Телеграми: „ШенввУ

ЖЕЛВЗДРИЯ - БА Ш Ъ - ШОННДЛЪ

Телефонъ Ns 1 9 8 .

В С Ъ К О ГА НА С К Л А Д Ъ з

ЧЕМ БЕРЛ И КЪ всички размери*
Шина, наллж къ, халкалжкъ
ГВОЗДЕИ белгийски въ каси по 25 кгр.
М аш алж къ
всички размЪри.
него пъленъ чешитъ.
Четвъртито въ връзки отъ 6 до 25 м.м.
Стомана Г Р А Ф Ъ Т У Р Н Ъ въ каси по 50
Четвъртито на пърти отъ 22 до 40 м.м.
кгр. нето всички нумера.
О БП О въ връзки отъ 5 до 25 м.м.
Ж ЕЛ Б ЗО Ш ВЕДСКО.
О Б Л О на пърти и за Т Р А Н С М И 
?¥
Б А К Ъ Р Ъ (Лукатъ) 1во качество Гер
СИИ отъ 30 до 92 м.м.
мански на дъна и на листи.
О Б Л О за лостове отъ 30 де 45 м.м.
Дж ам ове белгийски
жглово отъ 15 до 45 м.м.
Трж бн водопроводни черни 0TbV2-2 цола
Обръщателии трупнци, Бехеровн
Лопати европейски.
трупици, Лемежи, Чересла, Коси.
ПУРИИ и О С Т И Winter.
Т ЕЛ Ь галванизирана, ГВОЗДЕИ под«а дъна и листи.
ковни, Л А М А Р И Н А черна дебела,
Т Р Ж Б И галванизирани.

Цени конкурентни:

Акционерна Банка „Яопредш -Плеоенъ
Т е л е ф о н ъ Ns 22.

Телегр. адресъ: „Н гпредъкбанкъ“
О СН О В А Н А П Р ЕЗ Ъ 1876 ГОДИНА.

Ш1

Капиталъ и резерви 15,000,000 лв.
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ВАРНА
Теиегр- адресъ: „Б Ъ Л О -М О РЕ“ — Телефон?» № 94.

КОМИСИОНА НА ХРАНИ
А ГЕН ТЪ

но осигурителното Д-во „Бшориа“. Осигурявн:
| пожпрь, транспорта, ж ивотът злополуки.
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т

ХОМЩШ

fe5^^abg^fe^^.-l^.vЛ5Я6?йЯЕ5с&|£&аи,

Ловмдба 1924 година
Откри се СК Л А Д Ъ з а Б Ъ Л Г А Р И Н отъ всеизвестните

Ц ени ш докуретгнвь

Н ач еетз© г а р а н т и р а н о , Н

ВСЕКИ 15 ДНИ НОВА ПАРТИДА.

Г. и Е. Генови, Хр. Динитровъ & М е - Варна I
Теяефввъ № 13S.

За тшгр.: ГЕНИ.

f ВЕЛИКО ХРЙСТОВЪ & СИ Н О В Е^
Доставяме всички видове колониални стоки, метали,
железа джамове, тежки химикали, безирево маем,
16, Mark Lane — London.

ИНТИМНИ ПАЗАРНИ

СВОДНИ,

бЪРЗА И AKfOTHA

служба предлАГАме на купувачите.
Специални телеграфни съобщения съ представи
телите ни въ Варна, Бургосъ г. г. 1. Христовъ, I. Ди
до които куповачите еднакво могат се отнесе.
U митров*,
1
1 0 -3 -3

«ШЙЙШШШ

