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{ Годишенъ

Търговско-Индустриалната Комара и Стоковата Борса въ Варна.
ВсичкощосеотнасядоИкономики Известисе изпращадоВарненскатаТщевиш-ИщстришаНакара.

.
Полугодишенъ

. 100 лв.
.
60 „

Чужбина (годишенъ) 140,
1 етр. 600 лв. — lit — 300 лв.
V« . 180 . —Vs —100 .

Законопроектътъ за насърдчение на мастната индустрия.
Изработениятъ отъ специална комисия при
Министерството на търговията, промишленостьта
и труда законопроектъ за насърдчение на маст
ната индустрия е вече разпратенъ за проучване и
даване мнение по него до всички търговско-индустриялни камари и до клоновете на българския
индустриаленъ съюзъ.
Нашата камара, следъ като взе мненията на
индустриалците отъ района, включително и тия на
варненските индустриалци, изработи едно мотиви
рано изложение до министерството, което преда, ваме тукъ изцЬло.
,
Преди всичко, требва да заявимъ, че въ ос
новата на законопроекта сж легнали най-важните
покровителствени норми, които биха осигурили
спокойното закрепване и развитие на народната ни
индустрия. Въпреки това, обаче, при единъ щателенъ анализъ на предметната материя, сеоказватъ
нЪкои дефектни положения или случайни опуще
ния въ законопроекта, които ще требва да бждатъ променени и допълнени. Тия промени и до
пълнения, изработени и мотивирани напълно въ
духа на законопроекта, сж както следва:

По чл. 3, група II.
Къмъ животинските и растителни влакна, из
броени въ тая група, да се прибавятъ и изкустве
ни и металически влакна, понеже гЬ служатъ вече
като материали за обработка въ индустрията ни.
По чл. 4 алинея I,
Едно отъ условията, за да бжде насърдчавано
едно индрустриялно предприятие, е да си служи
съ машини и усъвършенствувани уреди на стойность поне 30,000 лв. златни. Тая сума, особено
за начинающи предприятия, но съ перспектива за
бждащо разширение, е доста голяма, затова девизъгь 30,000 зл. лева тргъбва да бжде намаленъ, или
да обхваща не само машинарията и уредитп, но и
цгълия инвентаръ на фабричното заведение.
По чл. 4 алинея II.
За индустрии, въ които преобладава хими
ческата или мускулна енергия, двигателната меха
ническа сила може, по решение на индустриялния
съветъ, да бжде и по-малка отъ 10 конски сили.
Като се има предъ видъ особения характеръ
на производството въ известни индустрии, като хи
мическите напримЪръ, които могатъ да действуватъ съ по-малка двигателна сила и съ по-малко
работници, то би требвало къмъ горнята алинея

да бжде прибавенъ и пасажа: както и работницитп могатъ да бждатъ по-малко отъ 10.

По чл. 7.
Изразътъ подъ буква „е“, а именно:
предпочитане при държавните и обществените
доставки за произведенията на насърдчаваната ни
' индустрия, — да бжде промененъ така: привилигировано и гарантирано, участие на насърдчаванитгъ
ни индустрии въ държавнитп и обществени доставки.
Тази редакция е необходима, за да бжде, напълно
въ духа на последующите чл. чл. 19 и 21, Които
третиратъ тая материя.
По чл. 8.
Въ специалната комисия, предназначена да
оценява местата, потребни за индустриални пред
приятия, би требвало да взема участие и единъ члснъ
отъ индустриалния съюзъ, или единъ членъ отъ съот
ветната търговско-индустриална камара.
По забол, на чл. 8.
Последния изразъ отъ тая забележка, а имен
но: отсгжпеното место на индустриалните пред
приятия не може да служи за цели чужди на пър
воначалното имъ предназначение — да бжде измененъ така: отстжпеното имъ место не може да
служи, освснъ за индустриални цели въ духа на нас
тоящия законъ.
По чл. 12, алинея II.
Намалението 30% отъ действующите тарифи
за превоза на суровите и полуобработени мате
риали, както и произведенията на индустриялните'
предприятия, да бжде повишено на 3,0%. Това пови
шение е особено необходимо за брашнената, ке
рамичната и др. индустрии, суровите материали и
произведния на които не могатъ да понасятъ
скжпъ превозъ.
' По чл. 12, алинея III.
Къмъ тая алинея, която предвижда 50% на
маление отъ железничните тарифи за превозъ на
индустриални произведения, предназначени за износъ, да се прибави пасажътъ: предназначеният за
износъ индустриални произведения се освобождаватъ и
отъ всгъко износно мито.
По забвлетната иа чл. 13.
Тая забележка требва да се премахне, понеже
споредъ нея, заварените предприятия, следъ 20
годишно освобождаване отъ данъци, се посгавятъ
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подъ привилегията на другите предприятия — об
стоятелство, което не може да не увреди конкурентоспособностьта имъ. Освенъ туй, требва да се
има предвидъ и това, че въ 20 годишното осво
бождаване отъ данъци на тия заварени предприя
тия, , влизатъ и 8-те военни години, които тъй
неблагоприятно се отразиха върху тия предприятия.
Това е единъ основателенъ мотивъ, за да бждатъ
приравнени всички индустриялни предприятия подъ
данъчните норми на законопроекта.

По чл. 17, алинея I.
Въ изработването списъка на суровите и по
луобработени материали от Министерството, треб
ва да взематъ участие и търг.-индустр. камари.
По чл. 17, алинея II.
Споредъ тая алинея, вписването и отписване
то на материали влиза въ сила два месеца следъ
обнародването на съответната разпоредба и пр.
Думите два месеца да бждатъ премахнати, за да се
даде възможность за по-голЪма експедитивность.
По чл. 33.
Този членъ требва да се отнася до всички
индустриални концесии, а не само до ония, които
сж признати съ специални закони. Затова той
требва да бжде изцяло пром^ненъ така: индуст
риални концесии, срокътъ на които не е изтекълъ, се
запазватъ до края на дадения имъ срокъ.
По чл. 35.
Последната алинея на тоя членъ, която обяс
нява, че когато въ индустриялния съветъ пред
ставителите на търговско-индустриалните камари
отсжтствуватъ, то тЬ требва да бждатъ заместени
отъ избраните въ запасъ членове — да бжде из
менена въ смисъль, че тгъ трпбва да бждатъ зампстени отъ лица делегирани отъ камаритп.
По чл. 39.
Къмъ тоя членъ да се прибави: представите
лите на провинциалните търг.-индустр. камари въ
индустриалния съветъ получаватъ пжтни и дневни.
По чл. 44.
Въ състава на техническата комисия, за коя
то е дума въ тоя членъ, да влиза и единъ представителъ на съответната търг.-индустр, камара.
По чл. 55, алинея III.
15 дневниятъ срокъ, който се дава споредъ
тая алинея, за обжалване постановленията на министра предъ~върховния административенъ сждъ,
да бжде продълженъ въ 30 дневенъ срокъ.

За импрегнацията на траверси.
Въ една статия подъ това заглавие, г. инженеръ Луна Йоцовъ задава следния въпросъ:
Нужните за импрегниране на траверси ми
лиони кгр. креозотно масло требва ли да се купувагь за грамадни суми отъ чужбина, или требва
да се направи всичко възможно, за да се произ-
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веждатъ те въ страната чрезъ дестилация на дър
ва, свързана съ производството на самите травер
си? При осигурена годишна консомация отъ наймалко 3 милиони кгр. креозотно масло, неговото
производство, по нашит-fe разбирания, напълно би
се рентирало.
Новите подобрения въ техниката на дървена
та дестилация сж направили вече възможно дести
лирането и на отпадъците отъ обработване на
дървета. Посредствомъ американските вагонни пе
щи, чрезъ лесно пълнене и празнене вагоните съ
най-разновиденъ дървенъ материялъ (пълните ва
гони се вкарватъ отъ едната страна на дестила
ционната реторта и следъ овжгляване на материа
ла излизатъ отъ другата страна), производството
е значително упростено и поевтинено. Така щото,
многобройните отпадъци отъ експлоатиране на
големите държавни гори, чието натрупване (на
отпадаците) иначе е голема пречка за работата
и за правилното стопанисване на горите, биха
могли така да се използувате за снабдяване на
железниците съ този цененъ ймпрегнацйоненъ
продуктъ. Не требва да се изпуснатъ йзпредвидъ
й другите ценни дестилатй, като: дървенъ спиргь,
оцетъ, ацетонъ и др., както и получения гйзе,
който може да се впрегне въ газови мотори 4а
добиване електрическа енергия.
При самите гори биха моглй да се инстали
рал» само ретортите за овжгляване на дървата,
а получените дестилатй, групирани отъ неколко
места, да се преработвал» въ една централна ин
сталация за себе си.
Мислимъ, че въпросътъ е отъ голейо значе
ние и заслужава всичкото внимание на нашите ка
питалисти и на Дирекцията на железниците. Предметъ на обсжждане е, дали добиването на травер;
си и катранъ не би могло да се нареди задружно
на концесионни начала.
Изъ .Списание на Българското
архитектно-инженерно дружество".

1епул|фШ8 1аа$а бъ ЗТраба^ия.
Пише архитекть.
За да се види, какво може да направи една
скромна популярна банка за едно селище, човекъ
требва да посети гр. Провадия, Управлението на
тамошната популярна банка е направила всичко,
да спомогне чрезъ своите средства за стопанския
подемъ и благоустройство на тоя беденъ градецъ.
1. За да снабди града съ модерни хали, бан
ката е взела на концесия за 10 години строежа
имъ по даденъ планъ. Като се използува труда на
градските трудоваци, всредъ града се застроявал,
модерни, масивни хали, въ които, въ спецйални
дюкяни, преградени съ железни грилажи, днесь се
помещавате местните рибари и зарзаватчии. Ха
лите сж сторили 700,000 лв„ а годишния имъ наемъ
е 150,000 лв. Следъ петь години, когато халите
ще се изплатял» отъ наема си, банката ще за
строи нови хали, които сжщо, както първите» следъ
десеть годишна експлоатация, ще се предадатъ на
вечно използуване на провадийската община.
2. За снабдяване града съ електрика, банката
е основала кооперация за електрическо осветление-
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Оьбиратъ се делове отъ всички градски съсловия,
ср£щу'които на възрастните се плаща 8% лихва,
а на учениците 1O'Vo. Последните, чувствувайки се
съучастници-собственици, сж най-ревностните па
зители отъ злосторници на електрическите прибори
— лампи и жици. Необходимия капиталъ се бързо
събира и догдето разните наши водни синдикати
почнатъ и. околните градове чуятъ, провадийската
електрика ще светне. За сега централата е вече
застроена, стълбовете за мрежата поставени, ма
шините доставени и въ началото на месецъ май
т. г. Провадия съ близкото село Добрина (Джизаркьой) ще бждатъ осветени съ електрика.
3. Държавата отпусна 50 милиона лева кре
дитъ на българските Занаятчии. На повечето места,
тоя кредитъ, вместо да се употреби въ засилване
на занаятчийското производство, пръсна се по пла
щане стари борчове, направа на кжщя, лозя и пр.
Провадийската популярна банка, вместо да остане
нЪма зрителна на пропиля ването „кредита на про
вадийските занаятчии, основава кодаро-железарски
и обущарски магазинъ, съ единъ оборотъ отъ 14
милиона лева за 1924’ год. Догдето на други места
занаятчиите ни останаха безъ кредитъ, поради
което занаятчийския съюзъ иска нови 200 милиона
отъ държавата, провадийските колари, железари
и обущари иматъ собственъ магазинъ, отъ гдето
на кредитъ и костуеми цени взематъ стока за про
изводството си.
Безукоризнените и насърдчителни примери,
дадени отъ популярната банка къмъ града и граж
данството, се чувствуватъ на всекжде. Примерите
сж заразителни, затова всички публични и учи
лищни градини и паркове въ Провадия се държатъ
въ изправность и чистота; всичко това се прави
отъ местни трудоваци и ученици по препоржка и
контрола на местната популярна банка. Дворътъ
на местната прогимназия съ своята градина и чи
стота държи първенство. Предъ училището на едно
пространство 1 0 X ^ 5 м., оградено съ тель, отъ уче
ници и учители е направена релефна карта на
царство България. Планините, съ върхове и про
ходи, сж направени отъ местенъ бигоръ, реката
Дунавъ, за нагледно показване течението й, е на
правена въ форма на олукъ отъ тухли. Розовата
долина е посадеда съ рози, а имената на градове
и реки въ страната сж написани върху дъсчици,
заковани върху колчета забити въ терена. Колкото
оригинално, толкова просто и поучително!
Управлението на банката, като инициаторъ
,на толкова полезни за града начинания, е станало
вече действителенъ факторъ въ провадийското сто
панство. Всеки неговъ починъ въ стопанството и
, благоустройството на града се посреща съ радость
и доверие отъ гражданите, неговото желание е
желание и на гражданите, затова днесъ Провадия
се сочи за образецъ въ целия Варненски окржгъ.
' Доверието къмъ управителното тело на популяр
ната банка отива до тамъ, че въ последните из
бори за градски съветници требвало е местните
партии да употребятъ усилия за отклоняване граж
даните да не го избератъ за управително тело и
на провадийската община.
" Накрай требва да забележимъ, че целиятъ
този успехъ на Провадийската популярна банка се
Длъжи не толкова на кооперативните начала на
Нейното устройство и предприятия, колкото на
честните* компетентни и енергични дейци, които я

,
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ржководятъ. Ще си остане за винаги неопровер
жима истината, че личностьта е която, съ своята
способность или некадърность, въздига или про
валя институтите и предприятията, независимо отъ
техните начала и форми.
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Гумени обуща. Обущарите отъ района основа
телно се оплакватъ отъ' конкуренцията, която имъ
се прави съ внисаните отъ странство готови гуме
ни обуща и сандали.
По тоя поводъ, камарата ни е направила нуж
ното изложение до Министерството на търговията,
промишленостьта и труда, за ограничение тоя вносъ
на такива обуща и сандали.
Занаятчиите обущари, особенно по градовете,
както и всички други занаятчии у насъ, отъ из
вестно време, отъ както бушува стопанската и
парична криза, сж въ много тежко, плачевно поло
жение. Голема часть отъ техъ доядатъ своите ка
питали и единъ следъ другъ затварятъ своите ра
ботилници-дюкяни* напущатъ любимия си и погълналъ най-хубавите имъ години, младините имъ,
занаятъ и дирятъ спасение другаде. Ония отъ техъ,
които притежаватъ некое друго парче земя, било
по наследство или купено преди войните, въ
блаженниге времена, се залавятъ въ лозарство,
тютюнопроизводство, други въ керемидарство и тухларство презъ летото, трети въ амбуланти или тъй
наречена търговия на кракъ, четвърти — които съ
вършено сж дояли всичкия си капиталъ — въ наемничество надничарство, или пъкъ се увъртватъ
около държавна или общинска*;'трапеза.
Не стигаше всичката тая неволя на занаят
чията обущар ь, причинена отъ общата ступанска
и парична криза, но требва сега той да се бори и
съ конкуренцията на чуздите стоки — готови ку
пени обуща и сандали, които въ качествено отно
шение и по трайность, далечъ не могатъ дасъперничатъ на нашето местно производство, но по цени,
по-достжпни за кесията на нашия обеднялъ консуматоръ.
Особено тягостно става положението на обу
щарите въ по-големите градове, кждето сж на
правени крупни доставки на подобни обувки и то
тъкмо сега, преди праздниците, въ най-работния
и доходенъ некога сезонъ за занаятчията обущарь.
Дългь се налага, прочие, на респективните вла
сти да ограничатъ това зло и спасятъ отъ съвър
шено разсипване едно отъ най-многобройните за
наятчийски съсловия — обущарското.
Чирашна екскурзия. Следъ великденските праздници, учениците отъ Варненското чирашко у-ще
ще направятъ екскурзия съ научна цель, да се
запознаятъ съ нашето родно ржчно и манифак
турно производство въ по-важните градове изъ
района на Камарата ни — Шуменъ, Търново и
Габрово.
Нпжаро-бояджийсиия курсъ въ Шуменъ. Камарата
ни е решила да обзаведе образцова учебна прак
тическа работилница къмъ кожарско-бояджийския
курсъ въ Шуменъ, за която цель е доставила всич
ки необходими учебни пособия, помагала и материяли.
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Законопроекта за акцизит% и патентовия сборъ
върху питиетата.
Въ Варнен. търг.-индустр. камара еполученъ
законопроекта за изменение и допълнение закона
за акцизите и патентовия сборъ върху питиетата,
за проучване и даване мнение по него. Камарата
свика по тоя случай събрание на 14 т. м. на компетент
ни и заинтересовани вещи лица по въпроса, за да из
слуша и тяхното мнение, което ще се вземе подъ
внимание при приготвянето на изложението, което
Камарата ще изпрати въ споменатото министерство.
Министерството на Земледелието е наредило
да не се допуща вноса на никакви кози, произ
хождащи отъ Турция и Гърция. Сжщо се забра
нява връщанието на временно изселените тамъ
такива отъ България.
Презъ 1924 год* сж работили въ страната 15
бирени фабрики, чийто производство възлизало на
18,874,872 литра срещу 20,256,078 л. презъ 1923
г. и 19,049,533 литри презъ 1922 г.
Управителния сьветъ на Народната банка еопределилъ следните кредитни делители при камбиалните задължения: една'десета за чекове и теглителници „а вю“, една десета за документирани
искове и трати, като тоя делитель се смета върху
една трета отъ стойностьта имъ и една пета за
срочно камбио.
Б. 3. Баниа е отпуснала 3 милиона лева кредитъ на районния земпеделчески синдикатъ въ
Провадия.
Закрито е италиянското консулство въ града
. ни, като на негово место се открива консулско
агенство, управлението на което се поверява на г.
Марио Донадонъ директоръ на тукашния клОнъ
не Итало-българската търговска банка.
Отъ I т. н- е закрито по бюджетни причини
царското ни генерално консулство въ Александрия
(Египетъ).
Готви се законопроектъ, съ който се предвиж
да подпомагане тютюнопроизводителите • съ помо
щи, безлихвени заеми отъ фонда .културни меро
приятия“, ипотечни заеми за построяване складове,
манипулиране на тютюните,варантни кредити и пр.
Въ Пдевенъ се строи понастоящемъ фабрика
за макарони и фидета.
Наредено е дс митниците въ страната ни да
се освобождаватъ внесените отъ общините и стро
ителните дружества материали срещу редовни лич
ни поръчителства въ размеръ на следуемите се
за техъ митни права.
Тия поръчителства ще се връщатъ и мате
риалите ще се освобождаватъ отъ мито и пр. ако
въ срокъ отъ 8 месеца се представи отъ респек
тивната общ. техническа власть, документъ, съ
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който да се установява, че материалите сж упот
ребени въ казаната постройка.
Пжтеводитвль на гр. Варна — Guide de Varna,
ново издание, е подъ печатъ съ протекцията и га
ранцията на Банка за Народенъ Кредитъ — Вар
ненски клонъ.
Изл£зла е X ннига отъ Списанието на бълг. ико
номическо дружество съ две интересни статии: 1)
участието на България въ службата на отоманския
държавенъ дългъ; 2) Папукчийството въ Габрово,
отъ д-ръ П. Цончевъ.
Книга III отъ сп. «Кооперативно дело“ съдържа:
1) Спекулацията и кооперациите; 2) Учительтъ и
кооперативното-движение; 3) Жената, учителката
и кооператизма; 4) Местото и значението на коо
перацията; 5) Частниятъ капиталъ и кооперацията.
Заялед£лски бюлвтинъ за варненска околия,
за месецъ мартъ 1925 год. Спвдъ продължителната
зимна суша и благоприятното време презъ месецъ
февруари, което позволи да се засеятъ голема
часть отъ пролетните култури, падналия тихъ изобиленъ дъждъ презъ м. мартъ подобри, както
зимните, тъй и пролетните посеви.
Лосгьви. Зимните се вече раззелениха напълно
и покриха нивите, а въ Камчийската долина т£
сж извънредно буйни. Пролетните сжщо сж от
лични, а за тия, които сега се засеватъ, условията
сж сжщо много благоприятни. До края на месеца
продължава сеитбата на пролетния ечмикъ, овесъ,
фий. Сжщо започна това на слънчогледа, люцер
ната, кръмното цвекло и др. Къмъ края на месеца
започна засеването на тютюневото семе въ ястъцитЬСкотовъдство- Едрия добитъкъ иззимува изоб
що доста слабъ, поради недостатъчно фуражъ.
Разплодния добитъкъ се редовно изкарва на пашаОвцете въ края на месеца беха почти големата
часть оагнени. Пашата на повечето места е вече
почти достатъчна за овцете.
'
1
Лозарство. Презъ течението на месеца, по-големата часть отъ лозята се отгрибваха, като й
резнидбата усилено се извърши. Благодарение на
резката промена на температурата, настжпила на
17 мартъ, пжпките особено на горните лози у кои
то плача е билъ по-силенъ, сж се повредилиКъмъ края на месеца реголването на местата
за нови лозя се е почти преустановило, а засаж
дането на лозите презъ течението на целия месецъ
е вървело най-усилено.
Къмъ средата на месеца се започна съ обла
городяване и то въ единъ доста широкъ замахъ*
Овощарство. Резката промена на температурата и неколко последователно паднали следъ това
слани нанесоха големи повреди на всички ранно
цъвтящи овощни дървета, а на много места и н*
крушите.
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Засаждането на нови овощни насаждания из
вършено презъ течението на месеца, въ единъ небивалъ до сега размЯръ, се привърши.
Пчеларство. Прекарали успЯшно своя зименъ
сьнь, пчелитЯ използуваха добре благоприятните
дни на месеца , въ събирането на прашецъ.
Цената на земледплскитп произведения: пшени
ца 142—152 лв.; колозъ 176—183 л в.; ечмикъ 63
до 76 лв.; мисиръ 66—74 л в.; овесъ 44—51 л в.;
просо 50—65 л в.; бобъ 102—119 лв.; ржжь 112
до 129 лв.; леща 65 лв.; фий 86—93 лева двоенъ
декалитъръ.

Дряновския районъ.
Пшеница 2,456,480 кгр., ржжъ 106,045 кгр.,
смесъ 26,995 кгр., ечмикъ 246,675 кгр., овесъ 963,769
кгр., царевица 2,644,345 кгр-, слънчогледъ 43,579
кгр.. макъ 384 кгр., тютюнъ 3,456 кгр., конопъ
5,242 кгр. семе и 6,528 кгр. влакна.

Споредь'сведанията на Варн. подв- земл. ка
тедра и на нЯнои отъ държавните агрономства въ
района, й резултата отъ реколтата на житните и ин
дустриални култури презъ 1923/24 г. е билъ както
следва:
Варненска околия.
.
Зърнени храни: Пшеница 19,132,112 кгр., ржжъ
1,075,120 кгр., смесъ зимна и пролетна ржжъ
137,175 кгр., ечмикъ 2,544,960 кгр., овесъ 2,064,300
кгр , лимецъ 106,600 кгр., просо 160,500 кгр., ца
ревица 10,994,340 кгр.
Маслодайни: рапица 19,440 кгр., слънчогледъ
12,320 кгр., макъ 75 кгр. всичко 31,835 кгр.
Индустрнялни: тютюнъ 725,560 кгр., ленъ 150
кгр., конопъ 156 кгр., захарно цвекло 690,000 кгр.,
всичко 1,415,866 кгр
Варива-, леща 71,050 кгр., фасулъ 1,609,285
кгр., бакла, грахъ, нахутъ и др. 6,975 кгр., карто
фи 71,750 кгр , всичко 1,759,060 кгр.
Ескиджумайски районъ:
Пшеница 13,805,217 нгр., ржжъ 326,035 кгр.,
смесъ 2,033 кгр, ечмикъ 2,139,496 кгр., овесъ
597,861 кгр., лимецъ 1,441 кгр., просо 23,346 кгр.,
царевица 3,876 270 кгр., захарно цвекло 2,107,050
кгр., тютюнъ 189,192 кгр., рапица 5,040 кгр., кар
тофи 37,050 кгр
Разградски районъ.
Зърнени храни: пшеница 20,942,518 кгр, ржжъ
2,634,073 кгр-. смесъ 1,216,365 кгр., ечмикъ 4,362,729
кгр., овесъ 494,844 кгр., просо 210,832 кгр., царе
вица 12,057,653 кгр.
Маслодайни и пндустриялни: рапица 3,947 кгр.
слънчогледъ 124,006 кгр., тютюнъ 926,196 кгр., ко
нопъ 32,341 кгр., захарно цвекло 9,716,568 кгр.
Варива: фасулъ 6,504,928 кгр,, леща 562,001
кгр., картофи 357,994 кгр.
Горно-ОрЯховския районъ;
Пшеница 12,965,825 кгр-, ржжъ 409,300 кгр.,
смесъ 379,032 кгр., ечемикъ 3,382,080 кгр., овесъ
1,062,218 кгр., лимецъ 2,233 кгр., просо 46,342 кгр,,
царевица 9,810,735 кгр., слънчогледъ 510,430 кгр.,
тютюнъ 75,130 кгр., макъ 340 кгр., памукъ: 160
кгр. семе и 200 кгр. влакна; конопъ: 87,584 кгр.
семе и 87,584 кгр. влакна; захарно цвекло 13,096,798
килограма.
Търновския районъ.
Пшеница 68,830,612 кгр., ржжъ 3,477,577 кгр.,
ечмикъ 15,554,093 кгр. царевица 72,679,337 кгр.,
овесъ 12,892,421 кгр., просо 823,097 кгр., захарно
цвекло 40,111,537 кгр., тютюнъ 1,022,999 кгр., ленъ
1,640 кгр,, конопъ 1,219,979 кгр.

ТУРЦИЯ.
Генералното ни консулство въ Цариградъ ни
дава следнитЯ сведения относно вноса на захарьта
въ Турция.
Следъ разрешаването на износа на захаръ отъ
България, поставя се въпроса за пазаритЯ, на кои
то тя може да се изнесе съ най голЯма полза колкото за самитЯ фабрики, толкова и за българското
народно стопанство. Единъ отъ тия пазари е и Ца
риградския. За жалость, обаче, нашитЯ фабрики не
направиха никакво изучване на тоя пазаръ, макаръ
той да е най-близкия и най-удобния за износъ на
българска захарь.
Цариградъ е най-удобния пазаръ за износъ на
българска захарь, понеже е най близкия. При пре
возване на българската захарь до Цариградъ не
само ще се платятъ, поради близостьта на тоя градъ
до България, по-малки превозни такси, но и сто
ката, поради по-кжсото време на пжтуване, ще бжде изложена на по-малко опасности отъ повреда.
Освенъ това, при днешното колебание на ценитЯ,
цариградскитЯ търговци биха предпочели да пла
тятъ 50—60 стотинки повече за кгр. българска за
харь, която ще иматъ въ разстояние на 2—3 дни,
отколкото да чакатъ 15—20—30—50 дни чешка,
американска или яванска захарь. Това ми се заяви
почти отъ всички търговци на захарь въ Цари
градъ. За да отговарятъ до нЯкжде на тая нужда
отъ бърза доставка,. чехитЯ сж складирали въ сво
бодната зона на триестското пристанище голЯми
количества захарь готова за отправянето й къмъ
което и да е средиземно-морско пристанище, ала
все пакъ Триестъ е по-далеко отъ Пловдивъ и Бургасъ. Близостьта на цариградския пазаръ може да
се използува особенно пъкъ при нЯкои липси на
захарь на тоя пазарь, които предизвикватъ голЯми,
макаръ и временни покачвания на ценитЯ. Такова
едно покачване имахме преди нЯколко време и то
тъкмо въ момента, когато ценитЯ въ странство
спаднаха най много. Въ всички подобни случаи до
карването на захарь отъ България би било въз
можно даже на по-високи цени отъ ония на световнитЯ тържища.
На цариградския пазаръ може да се заседне
по два начина: било като се работи съ мЯстнитЯ
ангросисти, било като се основе тукъ складъ на
съюза на българскитЯ захарни фабрики. Лнгросисти на захарь има 5—6 души, които се ползуватъ
съ кредитъ отъ странство. ТЯ продаватъ на помалкитЯ търговци обикновенно въ брой, но въ
много случаи имъ отпускатъ и тЯ самитЯ известни
количества и на кредитъ. Така щото ангросиститЯ
въ Цариградъ сж свързани съ чуждестраннитЯ тър
говци на захарь, а бакалитЯ въ Цариградъ — съ
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ангросиститй въ сжщйя градъ. За да се разкжса
тоя обръчъ трйбва или да се кредитиратъ нйкои
тукашни ^ангросисти или пъкъ да се основе тукъ
складъ и да се кредитиратъ нйкои местнй бакали.
И едната и другата система си иматъ своитй Оредимства и недостатъци.' Една анкета на съюза мо
же само да,установи, .коя система щ е тр-Ьбва да-се
усвои. Разбира се, че въ нйкои отношения начина
на постжпване ще зависи и отъ външната конку
ренция: ако тя прави голйми улеснения на тукашнитй ангросисти, и нашитй фабрики ще трйбва да
правятъ сжщитй улеснения; ако тя отвори свои
складове, и нашитй фабрики ще трйбва да отворятъ свои и т. н.
Но за завладяване на цариградския пазаръ е
потрйбно още и съобразяване съ вкуса и мненията
на публиката. Тукашната публика е навикнала да
смйта, че захарьта съ по-голйми кристали е посладка и я предпочита предъ вейка друга- Освенъ
това тя обича оная захарь на бучки, чиито бучки
представляватъ правилни кубчета т. е- съ равни
страни като зароветй на табла. Тя не обича бучки
съ страни отъ разни размери, каквито сж бучкитй
на захарьта, произвеждана у насъ. Въ Одринъ,
обаче, сж свикнали съ нашитй бучки.
Въ това отношение вкусоветй на публиката
сж толкова важни, че е забелязано една захарь да
мени ценитй си споредъ това дали тя се намира
въ изобилие въ Цариградъ или не, безъ разлика
дали другъ видъ захарь сжществува или не на па
заря. Така напримеръ „ява“ е обикновено по-ефтина отъ вейка друга захарь, ала когато тя липсва
на пазаря, може да стане и по-скжпа отъ' вейка
друга, понеже има хора, които смйтатъ, че тая за
харь е по-хубава отъ вейка друга.
Колкото се отнася до търговцитй, тй се радватъ много, когато въ единъ сандъкъ или единъ
чувалъ, не се укаже липса на захарь, а нйщо по
вече отъ нетото тегло. Вейка липса на захарь ги
сърди твърде много и е способна да ги отблъсне
за винаги.
Новитй банка въ Турцня. — йшъ банзаед, спо
редъ сведения отъ Лнгора, е имала вече първото
си годишно събрание. Споредъ отчета, въ последнитй четири месеца акционеритй внесли единъ
аконтъ отъ 409,065 лири вместо очаквания отъ
250,000 лири — 25%> отъ записания капиталъ. Презъ
сжщйя периодъ печалбитй възлйзли на 17,405 ли
ри, което е равно на 27 % за цйлата година. Въ
съобщението не се казра дали това е чиста или
брутна печалба.
Минкс-индустриялна банка въ Турция съ капи
талъ отъ 10,000,000 лири турски или 700,000,000
дева ще бжде основана съ цель да се разработятъ
минитй аъ страната и да се засили индустрията.
Тя ще бжде нйщо като държавна банка съ учас
тие на частни капитали.
Руска съвйтсна банка се откри тия дни въ Ца
риградъ съ цель да се засили съвйтската търговия
въ Турция.
Световното производство на среброто презъ
1924 г. е било по слабо отколкото презъ 1923 г.
Така Мексико е произвело 91,000 унции чисто среб

ро; Съединенитй Щати 65,000 и всички други оста
нали страни т - производителки-60,000 или всичко
236,000 унции.
; : Къмъ края на 1924 г- стока на среброто въ
Лондонъ е възлизалъ на 372 мил. унции, тоя въ
Щангхай — 86 мил-, тоя въ Индия HajlVs, а меж
ду Лондонъ, Санъ-Франциско и Ню-Иоркъ 1572
милиона унции.

Пономишо на Н о ш д а о т о тържище.
за вргаото отъ 23 картъ до 6 апрнлъ 1925 год.

Варксата имаха следнитй цени: леща 21 Vs
гроша оката, споредъ качеството. Българскиятъ
фасулъ, който е по-добъръ и отъ най-доброто ка
чество тукашенъ фасулъ, но не може да се сравни
съ ипекския, може да намери цена отъ 22 гроша
за ока на горе. При много добро качество — до 30
гроша за ока. Митото, което се плаща обаче е 12
гроша на ока, къмъ което ще трйбва да се при
бави и октроата, тъй щото чисти пари би останали
около 17 гроша за ока или 13 гроша за кгр. рав
ни на 9’35 лв. Отъ тая цена ще трйбва да се извадятъ и разноскитй по централата на дивизитй и
износнитй мита у насъ, както и разни други ко
мисионни и борсови права тукъ и тогава да се
види дали ще могатъ да се внесатъ на цариград
ския пазаръ известни количества нашъ фасулъ и
то отъ най хубавитй качества.
Млечян продукти почнаха да пристигатъ по редов
но отъ България. Миналата седмица пристигнаха на
ново нйкои количества бйло сирене и нйколко чу
вали кашкавалъ. Пристигналиятъ преди повече отъ
седмица първокачественъ български кашкавалъ се
продаде 140 гроша кгр. обезмитенъ (мито и октроа
се плаща около 15 гроша на кгр ). Сръбски каш
кавалъ, транзитна стока, струва напоследъкъ 110
до 115 гроша кгр., ала презъ последно време не
става Много транзитъ на млечни продукти презъ
Цариградъ. Споредъ сведения отъ /Александрия,
сърбитй почнали да изпращатъ. стока направо на
египетския пазаръ. На тоя пазаръ се намирали за
сега доста голйми количества млечни продукти, ала
при все това имало изгледъ доброкачествена бъл
гарска стока да намйри пазаръ.
Бйло сирене старо се търси още, въпреки
появата на прйсно сирена. Това се дължи, може
би, повече на факта че новопоявилото се прйсно
сирене нйма още оня вкусъ, който се търси отъ
прйсното сирене, ала следъ извйстно време, по
вейка вйроятность, никой вече не ще търси старо
сирене. Ето защо нашитй ейренари не требва да
чакатъ повече премахването на нашитй износни
мита, а ще трйбва да побързатъ съ изпращането
на цариградското тържище всичкото онова коли
чество, което смйтатъ да изнесатъ, та да не закженеятъ и за Цариградъ.
Живъ добитък* се внася отъ Анадола, Тракия
и България. Изглежда, че, поради започващия рамазанъ, въ Цариградъ е билъ внесанъ много добитъкъ, та вместо очакваното поскжпзане на ме-
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сото, нЬщо обикновено

презъ рамазайа, имахме
спадане съ петь гроша на ока.
Овнешко и ягнешко 100 гроша за оката.
Говеждо екстра дебело 82 гроша за оката.
Птиците, обаче, не само си задържаха ценитЬ,
а даже ги повишиха, поради това че техния вносъ
сега, както и всЬки други пжть по това време,, е
по-малъкъ. Яйцата напротивъ спаднаха до 37я гро
ша едното на дребно.
ДругятЬ стока не показаха особенно движе
ние на ценитЬ.
Дфионътъ струва отъ
34—40 лири ока
Хайверътъ
150—160 гроша „
3 6 7 2 -3 7
Сусамътъ
2 4 -4 0
.
МаслинитЬ (местни)
Маслото дървено
6 2 -7 2
Дървени вжглища
6 -6 7 2
.
Янадолски восъкъ
196-200 .
Паламудъ (валонея)
б 7 2 -7 7 а .
Рибено масло за кожи
30—31 гр. „
Тенденцията за всички горни стоки е по-ско
ро на спадане отколкото на покачване. Захарьта
само е съ твърда тенденция — 20 лири англйски
тона, необезмитена, 380 турски обезмитина.

Стр^ 7

Предложения и запитвания.
Въ Камарата ни се намира списъкъ на аме
рикански кжщи, желающи да влязатъ въ.търговски
връзки съ български такива. Справка въ Камарата
всЬки присжтСтвенъ день въ работните часове.
Sapounas D. Freres — Volo желаятъ да влязатъ
въ търговски връзки съ тукашни вносители на
маслини.
S. Н. Stern — Bucarest Calea Orivitee 179 же
лае да влезе въ търговски връзки съ тукашни
вносители на разни кантари.
Jndustria Produ saler animale — Soc. Anon. Bu
carest str. Sarindar 14 — съ тукашни износители на
агнешки кожи.
Pappas Freres — Le Piree Megaron politou — съ
тукашни вносители на колониалъ.
Siederer & С-о Wien Braunerstr. — съ тукашни
износители и търговци на парцали.
Societe pour le Commerce Etranger Ltd — Wien
— съ тукашни фирми вносителки на разни ар
тикули.

Т Ъ Р Ж И Щ А .
Пазаря ка оркентаясиня тютюнъ въ Хакбургъ.
Хамбургъ, 9 априлъ 1925 гоц.

Въпреки, че стопанското положение на Гер
мания не се е още подобрило и паричната криза
продължава, сделкитЬ съ тютюна тукъ презъ последнитЬ три месеца продължаватъ.
По долнокачественитЬ тютюни не беха тъй
много търсени, обаче съ доброкачествеиитЬ ста
наха добри сделки при редовни цени.
Търговската активность сполучи да свържи
отново прекжснатитЪ търговски връзки съ стран
ство и чуждитЬ фабриканти свикватъ отново да
извършватъ своитЬ покупки на хамбургския пазаръ.
Сжществува доста търсения за тютюня „бас
ма“ средно качество,
Презъ изтеклитЬ три месеца сж били внесени
въ Хамбургъ следнитЬ количества тютюнъ направо
отъ Ориента.
презъ янрарий 115,328 бали
презъ февруарий 45,318 бали
презъ мартъ 58,907 бали
или всичко презъ тия три месеца 219,553 балй
срещу 104,841 бали презъ сжщото време на 1924 г.
Презъ м. мартъ среднитЬ цени на българскитф тютюни на хамбургското тържище сж били
следнигЬ:
въ холандски цента за кгр, ф-ко магазинъ Хамбргь.
Джебекъ басма 180 цента
Хасково — Башж баглж 150 цента
Хасково — Балканъ 180 цента
Станимжка —- Басма 170 цента
Споредъ бюлетина на хамбургската фирма Н.
N. Oettinger & С-о, Hamburg 14.

' Мифордорешъ §ш§м%,
Обзоръ на тържището.
Варна, 20 мартъ 1925 год,
, ДнешнитЬ цени сж :
Иолониплъ.
Очакванията за едно по-чувствително раз
движване не се оправдаха. КуповачитЬ отъ вжтрешностьта се задоволяватъ съ ограничени покуп
ки на най-необходимото, а попълването чешита все
отлагатъ за по-късно.
Отъ друга страна и пристиганията отвънъ сж
твърдЬ слаби и стокътъ въ пияцата доста намаленъ.
Захаръ на бучки въ каси отъ по 50 кгр. лв26‘60 а въ каси по 25 кгр. лв. 26'70, захаръ ситна
лв. 25-20; чехословашка 26-30; кафе I — 115—118
лв. кгр., „Рио“ типъ 112—113 л в .; оризъ пловдив
ски 26 лева, женувски 23—23 60 лева, масло дър
вено 1 60, II 58 лева, рапично 40 лева, соя 53 лв.;
маслини 28—32—37 и 42 лева кгр.; сапунъ турски
34—35 лева; сапунъ марсилски „фаръ“ 100 парчета
въ каса 720 лева ; сапунъ марсилски „фаръ“ 200
парчета въ каса 740 лева ; сапунъ марсилски „Рогачъ“ 100 парчета 820 лева; сапунъ марсилски „Рогачъ“ 2Q0 парчета въ каса 840 лева; марсилски
880—900 лева, „сънлайтъ“ 170Q—1950—2250 лева;
типъ сънлайтъ Nobla 1500—1850 —2СЮ0 лева; черъ
пиперъ 72 лева; бахаръ 80 лева; канела 100лева;
кжна 75—85 лева; дъвка 210—215 лева; чувенъ 40
лева; лимонена кислота обикновена 102, на плочи
106 лева; тамянъ екстра 90 лв., обикновенъ 75 лв.;
фъстъци — лева; сяра на бучки 9-50 лева, сяра на
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прахъ 8 лева; стипца 8‘50 лева; салмакъ 33 лева; нишадъръ обикновенъ 35 лева ; синка 34—44 л ев а;
сода бикарбонат» 12 лева; сода за пране 5'80 лв.;
зачка 5 лева ; сода каустикъ 16—17 лева ; книга
сива 14 лева; книга желта 1450 лева; сардели —
лева; леблебии I 24, II 21 лева, елеме 24 лева; све
щи екстра 60—65 лева ; първо 48—50 лева; халва
тахънъ 36 л ев а; кокосово масло 52—54 лева ;
чай 145—220 лева; рошкови — лева; лимони италиянски каса 500 лева; калай 200—205 лева; вжжа
италиански 85—90 лева; канапъ италиански 120—
300 лева; върви германски 115 лева; рафия мажунга екстра 26—27 л ев а; джамове белгийски до 40
цола 780 лева, отъ 40 цола нагоре 1000 лева; червенъ пиперъ испански 45 лв.; кофи цинкови № 11
39 лева, № 12 — 41 левъ, № 13 — 43 лева, синъ
камъкъ 20 лева.

Прежди:
ДнсшнигЬ цени въ тукашната пияца с ж :
Балдерстонъ № Via — 760 л ев а;
1 4 — 775
„
Балдерстонъ № 16 —790 лева
„ _
18 —805 • „
„ ■
20 — 820 „
22 - 835
„
„
24 — 850 „
Креспи I № Via — 720—730 лева;
„
I № 14 — 7 35-745 „
I № 16 — 745—760 „
„
1 № 18 — 760—775 „
II № 4/i2 — 630—640 „
индиго суланъ мастна боя № 250 и 275 № Vs —
. 700—720 лева; аленъ и кафе суланъ м. б. 6/s — 660
—680 л в.; индйго и черъ суланъ английски № Vs —
920—950 лева ; лимонъ и желтъ суланъ английски
№ Vs — 920—950 лева; аленъ суланъ швейцарски
№ V8 — 920—950 лева ; индиго и черъ къвракъ
английски Na 8/i4 — 1100 лева; индиго и черъ къв
ракъ м. б. английска прежда № 250 и № 275 —
880—900 лева; индиго къвракъ креспи II № Via —
780—800 лева; черъ анилинъ къвракъ креспи II
№ V12 — 780—800 лева; аленъ и кафе къвракъ
креспи II № Via — 750—760 лева.

Платна български.
Каботъ № 4250 — лева 2750 метръ, № 8150
лева 27 метръ; Ма 8250 лева 2850 метръ; Ма 3750
лева 24-50 метръ; Ма 11150лева 32 метръ; Ма 140
лева 48 метръ; четворно Ма 9025 лв. 2950 м.; хамъ
№ 400 лева 1550 ярда; хамъ Ма 5650 лева 19 ярда;
хамъ Ма 6250 лева 24 ярда; платно белено Ма5250
лева 34 метръ; оксфордъ тжменъ 28-50 лева, оксфордъ светълъ 27-50 метръ; материя 22 лв. метръ.
Манифантура.
Каботъ японски с.сс. 25—26 лева ярда; фистанлжци разни 30—50 лева метръ; фистанлжци съ
коприна 45—55 лева метръ; фистанлжци броше65
лева метръ; фистанлжкъ крепелинъ 56 лева метръ;
фистанлжкъ минерва 65 лева метръ; фистанлжкъ
120 см. лева 80 метръ; жиляда 46 лева метръ; антерелици 38—40—45 лева м етръ; басми чехски 30
—32 лева метръ; свинксъ 32 лева метръ;*воалъ 33

—34 лева метръ; мариета 38 лева метръ; Жулиета
60—65 лева метръ; японжи 90 см. 54—90 лв. метръ;
цейлонъ 52 лева метръ; империалъ 96 лева метръ;
синъ и цветенъ докъ италиански 32—34 лв. метръ;
шевиотъ 130 см. 240 лева метръ; шевиотъ 130 см.
270 лева метръ; хасета английски ярда 36 лева;
хасе италианско 80 см. 32 лева м етръ; панама
1375 лева 38 метръ; панама 5011 лева 43 метръ;
панами разни 30—34 лева метръ; хамови 100 см.
ярда 24 лева; рипсъ „Ленучия“ 42 лева метръ; зефири разни 30—50 лева метръ; лионела 58 лева
метръ; мерино черно 38 лева метръ; оксфордъ ита
лиянски 2750—30 лева метръ; сатенъ 140 см. 65—
80 лева метръ; сатенъ фуларъ 130 см. ,69 60 лева
метръ; сатенъ 120 см. 53 лв. метръ; (бЪлъ габотъ)
90 см. 36 лева метръ; алено платно ярда 24 лева;
зебло чехско 100 см. 21—27 лв. метръ; Тусоръ1лева
50 метръ; Тусоръ II 40 лева метрь; докума 100 см.
ярда 33 лева; басма за мжжки ризи 40 лева метръ;
електра 39 лв. метръ; дриндълъ 39 лева метръ.

Суровк кожи.
Поради появяването на Америка, Германия и
главно Русия на свЪтовнит-fe пазари, сжшествующия стокъ е бързо изчерпанъ и ценигЬ сж пре
търпели неочаквано повишение.
Местни говежди мокросолени 38—40 лева кгр.;
кравешки 38—40 лева кгр.; местни биволски мок
росолени 35 лева кгр.; овчи чифта 250 - 300 лева;
безъ вълна — л ева; кози чифта — лева; мадагаскаръ волски сухи ексгра 100—105 лева; мадагаскаръ волски сузи II 90—95 лева; мадагаскаръ вол
ски сухи III 75—80 лева; киречлии биволски I 58—
60 лева; киречлии биволски II 50 - 55 лева; телета
дака I 90—95 лева; телета дака II 80—85 лева; те
лета дака III 65—70 лева. Ягнешки за стока клана
до Гьоргьовъ день се сключиха контракти по 100
до 110 лева чифта, ярешки 170 лева чифта.
№ел%зария.
Шина
кгр. 5’80 6
лева
Обло
„ 6-20— 6-50
Чемберликъ
„ 8 -3 0 - 8;50
Подковно
ж 6-20— 6.50
Греди
6-50-- 7—
Цинкъ
„ 32
Ламарина галван. 22
.*.
черна
1250—14 —
Гвоздеи
12-80—13-—
-

-—

Обущарски стоки.
Гьонъ европейски кгр.
130—180 лева
Гьонъ мЪстенъ кгр.
95—130 „
Боксъ европейски черъ фусъ
70— 90 „
Боксъ европейски цвЪтенъ фусъ , 90—100 „
Шевра черни европейски фусъ
65— 90 „
Шевра цвЪтни европейски фусъ 80—100 „
Шевро лакъ „Курнелиусъ“ фусъ 90—105 „
Анголакъ фусъ
80— 95 „
Юфтъ европейски черъ кгр.
220—265 »
Юфтъ мЪсгенъ черъ кгр.
180—220 „
Юфтъ м-Ьстейъ цвЪтенъ кгр.
220—240 »
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Велюри цветни дюсъ фусъ
Велюри цветни крокодилъ фусъ
Конци калчищни кгр.
Конци тигелски кутия
Платно „войникъ“ метръ
Ластикъ марка „К" метръ
Ластикъ марка »К. S. 30 D" метръ
Клечки германски кгр.
Клечки американски кгр.
Гвоздеи телени кгр.
Гвоздеи „цинти" кгр.
Гвоздеи за натеглене кгр.
ЖелЪзца „Пикардъ“ гроса
Мушама цветна метръ

94— 95
104—105
190—200
42— 45
47— 48
115—118
120—125
21— 22
27— 28
21— 22
23— 24
20— 21
170—175
74— 75
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Мушама алена метръ
Мушама лачена метръ
Тиранти метра
Тиранти за ботуши метръ
Налчи № 1—15
Налчи № 16—24
Ножове „Солингенъ“ (близнаци)
дузина
Капси криви хилядата
Капси дюсъ хилядата
Бои „Титанъ“ дузина
Бои „Булгаринъ“ дузина
Папъ „Екстра“ кгр/
Папъ II качество кгр.

9 4 - 95
240 -2 5 0
3*50-4-50
б*----- 6*50
21— 22
2 3 - 24

Я
И
■
*
II
1»

240-250 п
180—200 я
6 0 - 85 я
40 п
32 я
3 4 - 35 я
2 4 - 25 я

Печатница Д. Тодоровъ — Варна.
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ЮРДАНЪ ИВ. БОЯДЖИЕВЪ & СИНОВЕ, СОФИЯ,
ТЕЛЕФОНЪ 72.
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ЗЯ ТЕЛЕГРАМИ: БО Я Д Ж И ЕВЪ СОФИЯ

и

ГЛЯВНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ФАБРИЧЕНЪ СКЛДДЪ НА;
АМЕРИКАНСКИ
I ПИШУЩИ СМЪТАН
НИ МАШИНИ

. Р а 11о п
АМЕРИКАНСКИ
ПИШУЩИ р п » * Л -L
машини

Т U ИА/I Ь

БЕЗЪ КОНКУРЕНТЪ

КОРОНА
НЕНАДМИНАТА
ПО ТРАЙНОСТЬ
! "И ПРАКТИЧНОСТЬ

НА СЪВЪРШЕНСТВО, ЗДРА
ВИНА, БЪРЗОПИСЪ И ЕЛЕ ' НЕЗАМЕНИМА
ЗА ТЪРГОВЦИ И ПР.
ГАНТНО ПИСМО.

И Ш ВЕДСКИ
СМЪТАЧНИ МАШИНИ

facil
НЕОБХОДИМИ
ЗА БАНКИ, ЕКСПОР
ТЬОРИ И ПР.

ВСЕСЕГВТСКИ РЕНОМИРАНИТЕ АНГЛИИСКИ •

М ОТОЦИКЛЕТИ

ПЕТРОЛНИЛАМПИ
РП 1 A R
r U L M il

IQ j

4001 600 св.
1200, 1500 СВ.

Д О К А З А Н О НАЙД О Б Р И Т Ъ. —

ЧОРАПЧЕТА НА ЕДРОД

J 3. 5 . A .

ОТЛИЧИЛИ СЕ ВЕЧЕ И У НАСЪ ПО МАКЕДОНСКИЯ ФРОНТЪ И ПО НАШИТЪ
РАЗВАЛЕНИ И СТРЪМНИ ПЖТИЩА.
2—33—4 НЕОБХОДИМЪ ЗА ПЖТУЮЩИ АГЕНТИ, АГРОНОМИ И ПР.
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ТЕКСТИЛ
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АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
О О Ф И Я —ВАРНА

На най-износни цени
ПРЕДЛАГА:
български белени и небелени.
ОИфсорво в l^lamepntt всички видове.

цтт

Производство на собственитЬ му тъкачни фабрики въ Варна.
Телефонъ № 332.

4—0

За телеграми: ТЕКСТИЛЪ.

ЗА М Е Ж Л У Н А Р О Л Н А Т Ъ Р Г О В И Я

Капиталъ лв. 22,000,000
Резерви дв. 6,000,000.

Ц ентрала

ООФИЯ.

Клонове: София (съ агенция Ючъ-Бунаръ),
Варна, Пловдивъ (съ агенция Филипово), Русе, Бургасъ, Хасково, Дуп
ница, Стара-Загора, Татар.ъ-Пазарджикъ и Ямбол ъ.

Кореспоздентз въ всички по-год^ми градове въ странство н БългарияИзвършва всицкц Цанкови операции,

-Приета

влогове при пай-износни условия.

Телегр. адресъ: „Интербанкъ<(.

Клонъ В ар н а— Телефонъ № 300.

Брой 2 6 _____________ \ ___________________Икономически Известия

Ctp. l l

„ВУЛНАНЪ“
И М

Дружество

ВАР НА.
Телефонъ № 110.

За телеграми: ,,ВУЛКАНЪ“.

П р о и зв еж д а: бодливъ тель, лопати и лизгари, лопати за
огънь. фараши, кофи, панти
ангропати, подкови волски,
пурии за кол а, санове и
връшници, жглй за прозор
ци, нитове, гвоздеи за бод
ливъ тель, тегла чугунени,
скариди крака за машини,
и пр.
И зр аб о т в а всички видове ремъчни колела, лагери, Тран
смисии.s .зжбни колела.
'
,
^HfcTa/mpa и ремонтира всички индустриялни и мелничарски машини и отли
ва отъ чугунъ и бронзъ всички т-шшнани части.
Представителство. Достава отъ найголамата и известна фабрика б . Ь иф ег,
а б Praunscbweis: газожени м отори.
Дизелъ мотори, маслобойни, планзихтери ,
валсове, шеелъ машини и всички други 1
машини и приспособления за комплекти мелнични инсталации. |
-

Брой 26

Икономически Известия

Стр. 12

4с-и- мш

г.ш

м ш м -в м т -ш м ш ъ

Телеграми: „ЖЕЛЕВЪ“.

Тепефонъ № 198.

вещогц н* <щдад>:
ТГТГПГПТ? ТТТЖ
18 л

l x

пЛж

'гРеди за постройки) всички разм ер и

отъ m 8>ю>12>1*» 16,18,20, 22 и 24.

БЕТОННОI 1M
БЬЛО ТЕНЕКЕ 56, 40
ГАЛВАНИЗИРАН1 ЛАМАРИНА
отъ 7

Шина, наплжкъ, халкалжкъ
Машалжкъ
всички размери.
; Четвъртито въ връзки ОТЪ 6 ДО 25 м.м.
Четвъртито на пърти отъ 22 до 40 м.м.
ОБЛО В Ъ връзки ОТЪ 5 до 22 м.м.
ОБЛО на пърти и за ТРАНСМН*
СИН отъ 30 до 92 и и.
ОБЛО за лостове отъ 30 до 45 м.м.
ЖГЛОВО отъ 15 до 50 м.м.
Обръщателни трупици, Бехерови
трупици, Лемежи, Чересла, Коси.'
ТЕЛЬ гялванизирава, ГВОЗДЕИ подвовви, ЛАМАРИНА черна дебела.

м/u

до 24

м/м

12 метра дълги.

и 30 листа.

ътг и».

ЧЕМБЕРЛИКЪ всички размери.
ГВОЗДЕИ белгийски въ наси по 25 кгр.
ншто пъленъ чешитъ.
Стомана ГРАФ Ъ ТУРН Ъ въ каси по
50 кгр. нето всични номера.
ЖЕЛЪЗО ШВЕДСКО.
БАКЪРЪ (Лунатъ) 1-во качество
Германски на дъна и на листи.
Джамове белгийски
Тржби водопроводни черни отъ Va-.2 дола.
Лопати европейски.
ПУРИИ и ОСТИ Winter.

ТРЖБИ галванизирани.
—
H

Ц Ъ Н И КОНКУРЕНТНИ.

~

A n W . Оледъ празднпцитЬ пристига Щ TfTT DT
Д 11Ш
1D■ 1-во качество пъленъ чешитъ Dull D1 D

