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Варна, 18 юний 1923 год,
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Т ш овсно-И ш одиш ата Кенара н Стоковата Борса въ Варна.
В с в ш щ ш о ш я до Икономическа Извееш се изпиша до Варненската Търговско-Индустриална Камара.

Ценно сътрудничество.
Думата ни е за сътрудничеството между триг1хъ професионални съюза — търговския, инду
стриалния и занаятчийския. Между хората на тия
три ступански съсловия, то започна по-чувстви
телно да се проявява още превъ последната сесия
на търговско-индустриалните камари. Добре раз
браните интереси на тия съсловия го наложиха.
Между многото злободневни въпроси на съсловията
има и маса общи такива, които изисвватъ съвмест
но обсъждане, взаимни действия. А такъвъ единъ
начинъ па действие, безспорно, ще даде и по-добри
резултати. И насъ особенно ни радватъ съвмест
ните действия ня тия три важни стопански фак
тори въ страната, както съ недавна направеното
имъ предъ чуждия свЪтъ общо изложение на поло
жението въ страната по поводъ последните съби
тия, така и съ току-що състоялата се съвместна
конференция, въ която е направено едно много
добре мотивирано изложение до Мннистра предсе
дателя, Министра на финансите и Мивистра на
търговията, промишленностьта и труда.
1. По законопроектите за данъка занятие и
данъка върху общия доходъ.
2. По изплащане на данъците;
3. По банковия кредитъ и улеснения;
4 . По закона за гербовия налога;
5. П о закона за митниците и съдебните ми
та по административното правосъдие;
6. По износните мита на българските произ
ведения.
Такъвъ единъ начинъ на действие не може
да не бъде резултатенъ. Представителите на дър
жавната властъ, не могатъ да не се вслушагь н
взематъ подъ внимание изказаното колективно мне
ние отъ върховните представителя на тритяхъ важ
ни фактора въ стопанския нн жнвотъ — търгов
ците, индустриалците и занаятчиите.
Така ся живеятъ обществата въ една кул
турна и благоустроена държава, така се действува
И постигатъ резултати, както за самите съсловия,
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така и за общото стопанство на страната. Когато
напротивъ сепаратизмътъ, враждите и взаимните
борби водятъ къмъ взаимно изтребление, самоизяж
дане, стопанско разстройство, икономическо робство,
а повекога и къмъ нещо много по лошо
,
къмъ какъвто край особено въ сегашния моментъ
на народни изпитания, би могло много лесно и
неусетно да се отиде. За наше щастие, трезвите
умове на представителите на тия три съсловия,
тъкмо на време прецениха нуждите и повелите на
времето и тръгнаха по пътя на взаимното разбира
телство и ежедневно даватъ доказателства за това.
Една още и то доста чувствителна празнота
се чувствува въ това сближение яа стопанските
фактори въ страната — отсътствивто на земледгьлския професионаленг стзъ, представителите на
онова съсловие, което заема' първо место въ на
шия стопански жавотъ. Но нека се надеваме, че
и тая тъй мощна векога организация не ще за
къснее да отърси отъ плещите си своята по
литическа мантия и заеме онова почетно место па
стопанска факторъ, което и подобава между дру
гите професионални организация у насъ и даде
своя козкурсъ за туряне начало ва тъй необхо
димия особено за сегашно време, стопански пармментъ, който въ последствие, допълненъ съ пред
ставителите на съюзите на умствените и физи
чески трудящи се, ще чертае стопанската полити
ка на страната и ще я налага па вниманието на
държавниците ви.
Само така ние ще имаме строго определена
стопанска политика. И въ такъвъ случай прави
телствата могатъ да се менагь поради една или
друга причина, но всичкя ще бъдатъ принудени
да следватъ начертаната стопанска политика.
Това живота повелително го налага и то рано
или късно требва да стане. Разбира се, колкото
по-скоро, толкова по-добре.
Условията съ вече доота назрели. Само по
вечко работа въ това направление се изисква отъ
пашите стопански дейци, ако наистина имъ е мила
България и аскатъ да я издигната надъ всичко друго.
П. Пеневъ.
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Ра&жпшршь « слу^ащша
въ Варненския търг.-промишленъ районъ.
(Данни и бележки споредъ направените отъ
Варненската окржжна инспекция на труда реви
зии въ Варна) Провадия) РЪка-Девня, Гебедже
н Новъ-Градецъ).

Презъ изтеклата 19Г4 г. въ всички инду
стриални, занаятчийски, търговски и др. заведения
и професии в ъ търговско-промг.шления районъ на
гр. Варна е имало всичко 12,037 работници и
служащи.
По-полъ, възрасть, народность, образование,
поданство, семейно положение и по професия, ра
ботниците сх били, както следва:

По ПОЛЪ. — отъ 12,0 3 7 работници, 9,449
с х мхже, а 2,588 жени, или мхжете съставля
вате 7 8 '5 % , а жените 21*5% .■ Най-годемо учас
тие, като преобдадаващъ елеиевтъ, жените взе
мате въ тютюневитф складове и фабрики (1695
жени срещу 534 мхже), въ текстилната индуст
рия (346 жени срещу 148 мхже), въ заведения
та за украшения и изкуство (80 ж. срещу 20 м.)
в въ работилниците за книжни кесии и картонажъ (14 ж. срещу 7 м.). В ъ всички останали
професии цреобладаващаятъ елементе сж мхжете.
Има, обаче, предприятия, изискващи тежъкъ мхжви трудъ, въ които жените не взимате никакво
участие: металната индустрия, кариери за камъни,
риболовство, кожарска индустрия, съобщения н
превосъ, освенъ въ керамичната индустрия (22
ж . срещу 145 м.) и строителното д4ло (7 ж.
срещу 427 м.).
По възрасть. — Почти една трета отъ
работничеството е подъ 18 годишна възрасть:
з , 639 души (2715 м. и 924 ж.), а две трети
надъ 18 годишна възрасть; 8,398 души (6734 м.
в 1664 ж.). Маловъзрастните работници преобла
давате въ текстилната индустрия (34 и. и 271 ж.
срещу възрастни 114 м. и 75 ж.), въ заведенията
а& облекло, обуща в тоалетъ (465 м. и 73 ж.
срещу 404 м. в 42 ж.), въ земледелието (зелен
чукова градини, лозя и пр. — (155 м. срещу 15 м.
и 15 ж,), въ металната индустрия (246 м. срещу
240 м.) и вт. заведенията за украшения и изкуст
во (20 м. и 4 0 ж. срещу 40 ж.). Никакво участие
не взимате маловъзрастните въ съобщенията и пре
носа, кхдето всичка работници сх надъ 18 год.
възрасть.
По народность. —

Н а първо место по
ч и с л е н о с т ь стояте работниците-българи: 8162
(6296 н. и 1866 ж.), а следъ техъ идатъ: ар
менци, руси, евреи и др.; 2 1 0 4 (1842 м. и 262
ж.), турци: 1598 (1 1 6 3 м. и 4 3 5 ж.) и гърци:
163 (148 м. и 25 ж,). Въ всички професии бъл-
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гарскиятъ елементъ е преобладаващъ, освенъ въ
химическата индустрия, въ която има 23 българи
срещу 36 души отъ другите народности. Турците
участвувате въ всички професии, освенъ въ гра
фическата индустрия, схщото е ночти и съ озна
чените подъ обща рубрика „други“ (арменци, ру
си, евреи, цигани и др.), а гърците заемате ра
бота главно въ търговските предприятия, питейни
те заведения и тютюневите фабрики.
Интересно е разпределението по професии
на жените отъ разните националности. Българ
ката-работничка е проникнала въ всички профе
сии, освенъ въ металната индустрия, кариерите,
риболовството • и кожарската индустрия. Турквнята-работничка участвува само въ три профе
сии: тютюневите складове и фабрики (408 срещу
1110 бълг., 19 гръкини и 158 др.), текстилната
индустрия и търговските предприятия. Най-слабо
участие въ професиите взимате: гъркините, ар*
менките и др.

По Образование. — Повече отъ една трета
отъ всички работници с х , неграмотни, а именно
3381 души (2269 м. и 1112 ж.), а останалите.'
7292 (5966 м) и 1326 ж.) сх съ основно обра
зование; 1223 (1075 м. 148 ж.) съ класно об
разование и 141 (189 м. и 2 ж.) съ по-високо
образование.
Неграмотните работници — мхже (2269 ду
ши) съставлявате 2 4 % отъ целата_м хж ка~, ко
легия (9449 души), а неграмотните работнички
(1112) — 4 2 '9 % отъ цялата женска колегия
(2588). Най-много неграмотни има въ тютюне
вите складове и фабрики (114 м. и 1014 ж.),
съобщенията и преноса (500 мхже), кариерите и
др. и това сх главно работници и работнички отъ
турска, арменска и циганска народности. Съ ос
новно, класно и по-високо образование сх работ
ниците и служащите отъ българска, гръцка, рус
ка в отчасти отъ други народности въ търговски
те предприятия, въ заведенията за храни и пи
тия, въ металната, графическата и др. индустрии
и професии.
По поданство. — Най-големата часть отъ
работниците сх български поданици: 10314(7882
м. и 2432 ж,), а 1723 души чужди подданици
(1565 м. и 158 ж.). Най-много чужди подданици
има въ търговските предприятия (4 6 7 м. и 32 ж.),
въ съобщенията н преноса (201 н.), въ неточно
определените предприятия (183 м. и 3 ж.), въ
заведенията за храни и пития (151 и. и 7 ж.) и
др. Чуждите подданици сх главно отъ арменска,
руска, гръцка и еврейска народности.
Семейно положение. —• Числото на женените
работници е 5285 (3 8 8 9 м. и 1396 ж .), а на
неженените 6752 (5 5 6 0 м. и 1192 ж .). ■Ж ен ен и *
преобладавате неженените въ 7 професии: строи-
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телна индустрия, заведения за украса и изкуство,
кариери, тютюневи складове и фабрики, заведения
за храни и пития и неточно определените пред
приятия. Въ останалите 16 професии преоблада
в а й неженените работници.
За пояснение и ориентировка въ гореизложе
ното, прибавяне тукъ следното таблично разпре
деление на работниците по професии:
1. Тютюн, склад, и фабр.: 2129 ( 534 м. 1695 ж.)
2. Търговски предприятия 1975 (1819 м. 156 ж.)
3. Съобщения н пренось 1242 (1242 м. — ж .)
4. Храни и пития
1142 (1096 н.
46 ж.)
5. Облекло, обуща, тоалетъ 9 8 4 ( 869 м. 115 ж.)
6. Дърводелство
612 ( 606 м.
6 ж.)
7. Неопределени предпр. 586 ( 550 м.
36 ж.)
8. Разни професия
508 ( 498 и.
10 ж.)
9. Текстилна инд.
4 9 4 ( 148 м. 346 ж .)
10. Метална инд.
ж.)
4 8 6 ( 486 и.
11. Строително дело
4 3 4 ( 4 2 7 м.
7 ж.)
12. Кариери за камъни 170 ( 170 м. ■ — ж.)
13. Керамична инд.
167 ( 145 и.
22 ж.)
14. Кожарска инд.
— ■ж.)
157 ( 157 м.
15. Риболовство
150 ( 150 и.
ж.)
16. Уврашен. и изкуства 100 ( 20 м.
80 ж.)
17. Свободни професии
69 ( 45 м.
24 »■)
18. Химическа инд.
59 ( 56 м.
3 ж.)
57 ( 46 м.
19. Графическа инд.
11 ж.)
20, Хартиени изделия
21 (
7 м.
14 ж.)
“ 21. Зеленч. град., лозя и пр. 185 ( 169 м.
16 ж.)
22. Скотовъдство
200 ( 200 м.
ж.)‘
23. Солници
10 ( 10 м.
— ж.)
•

—

—

—

Всичко . . . . 12037 (9449 м. 2588 ж.)

ЗШШИЙСХК о ш ш .
По занаятчийската подготовка.
Извеотно е, какъ ставаше до сега занаятчий
ската подготовка. Всеки нуждаещъ майсторъ-занаятчия отъ работникъ-чиракъ, ако не можеше да на
мери случайно некое свободно и желающе да но
стжпи на занаята момче въ града, порхчваше да
му се доведе такова отъ некое изъ по-блвжните
села или си главеше такова случайно дошло да ди
ри занаятъ да учи. Всичко си вървеше случайно.
Никакъвъ подбора никаква система въ това отно
шение. Нито пъкъ родителите, съ редко изключе
ние, сх подбирали ванаята, който требва да изу
чава техното дете, или пъкъ майката отъ случай
но избрания занаятъ, при когото ще требва да
постхпи.
' , Съ две думи, случайно избирани занаяти, слу
чайно избирана работници, следователно и резул
татите не можаха да не бхдать, освенъ случайни.
Никаква професионална ориентировка, т. е. под-
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боръ на занаятъ споредъ естествените наклонности
на .младежа, никакво системно изучаване занаята.
Младежъ случайно понадналъ въ занаятъ, къмъ
който той е ималъ известна накюнность и сръчность, при майсторъ добъръ и съ желание да
му даде занаятъ въ ркката, при постоянство, уноритость въ работата и постояно трудолюбие, той е
ставалъ добъръ занаятчия. Всички по-добри днесъ
занаятчии само така сх станали майстори. При
това положение, явно е, колко младежи сх побър
кали занаятите си, колко гуши, не по своя вина,
сх заглушили своите естествени наклонности къмъ
известни занаяти и убили способности, които, ако
биха намерили условията си за развитие, биха да
ли действително способни майстори и издигнали несравнено по-високо много наши занаяти, а съ това
народното ни стопанство.
*
* *
Но само това ли е дефекта въ занаятчийска
та подготовка?
Онова, което обществото само по себе си не
е било въ състояние да направи, държавната власть
направила ли го е ? Ето где е въпроса. Действи
телно съ специаленъ законъ се регламентираха
до известна сгепень занаятите — положението на
господарите майстори, работниците — калфи и
чираци, установи се кой може да бхде майсторъ,
кой калфа, кой чиракъ; нинималниятъ перводъ на
траене взучванего всеки единъ занаятъ; предвиде
ха се и известна начини на допълнително обуче
ние на тия хора отъ занаятите, чрезъ разни времени курсове. И въ това направление не малко
се наирави отъ Министерството на търговията и
особено отъ търговско-индустр. камари. Но за
подборътъ на хора по занаятите и система на под
готовка по занаятите, решително можемъ да кажемъ, почти нищо до сега не е направено.
А дългъ се налага на всеко едно държавно
управление, въ една по-напреднала страна, която
държи за културното издигане на масите и сто
панското си процъвтяване, да направя нещо в
въ това отношение, н то преди всичко;
1. Да не се позволява на младежи незавър
шили задължителното сн първоначално общо обра
зование, включително прогимназията споредъ сега
действующиа зав. за нар. просвещение, да постхпватъ въ вавъвто н да бяло занаятъ.
2. Да се създадатъ специялнв допълнителни
курсове къмъ прогимназиите за професионална
ориентировка и съобразно резултатите отъ послед
ната, младежите дй се направляватъ къмъ една иди
друга професия или запги-тъ.
В. Да се разграничи материята, която тр4бва
да се изучава ирезг чиракуването н валфуването
по всека едияъ занаятъ.
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4 . Да се организиран допълнително, задъл
жително споредъ новия законъ за орг. и подп.
занаятите, школско обучение на чираците и кал
фите, при строго определени и еднакви за цялата
страна програми и правилници за всеки отделенъ
занаятъ.
5. Да се създадатъ известни привилегии за
прогласените по тоя пать майстори занаятчии и
6. Да се създадатъ изобщо условия, които
биха направили привлекателна кариерата на за
наятчията. Следвайки тоя пать на занаятчийска подго
товка, ние можемъ да разчитаме на модернизиране
нашите жизнеспособни занаяти и да ги издигнемъ
на оная висота, която имъ подобава да заенатъ
въ народното ни стопанство. Това за техническа
подготовка. Може би тия наши мерки да не се
споделятъ напълно отъ всички заинтересувани по
въпроса, некои може да ги намерятъ за пресилени,
други — за неизчерпателни. Ние не претендираме
смщо, че сме казали всичко по тоя въпросъ, че
съ посочените мерки, сме го изчерпали напълно. Нне
само повдигаме въпроса, като посочваме и на из
вестни мерки за разрешението му и ще считаме
нашата цель за постигната, ако успеемъ да го
наложимъ за разгледване отъ заинтересуваните и
компетентни кръгове.
Преди всичко, той требва да се сложи на
обсжждане отъ занаятчийските сдружения, отъ спе
циални занаятчийски конференции, отъ Занаятчий
ския съюзъ. В. „Занаятчийска дума“, обязателно
да се изкаже по него. Търговско-индустриалните
камари събиратъ конференции да го проучатъ и
взематъ становище. А Министерството на търго
вията, промишленостьта и труда, следъ като чуе
мнението на едните и другите, да вземе предъ
видъ онова, което е направено по въпроса въ
по-напредналнте отъ иасъ страни на западъ, да
прецени нуждите на времето, съсловието, обще
ството и народното стопанство, да каже своята
дума и направи отъ страната си нужното за офор
мяването му по законодателепъ редъ.

Електрическото осветление на гр. Прова
дия. Провадийската популярна банка на основа
ние постановленията на устава си, предприема на
концесионни начала постройката и инсталацията
на една електрическа юзина за осветление и дви
гателна енергия на гр. Провадия.
Цйльта на предприятието е : а) да се даде
осветление на улиците на града, на всички заве
дения, работилница и жилища; 6} да се подобрятъ
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и модернизиратъ занаятите и индустрията въ града,
както и по възможность да се развиятъ нови ин
дустриални предприятия и съ това да се подобри
поминава на населението на градъ Провадия; б)
да се даде възможность на Провадийската градска
община, безъ да ангажира големи финансови сред
ства, да се сдобие съ една електрическа инстала
ция, която въ бждаще ще остане изцяло нейно
предирнятие, за облекчение на общинския бюджетъ.

Панаири. Легацията на Чехословашката
република въ София съобщава, че отъ 15 до 21
августъ т. г. ще се състои въ гр. ЛиббрвЦЬ (Райхенбергъ) есененъ нанаиръ, въ който ще бждатъ
изложени всевъзможни видове машини, маннфактура и др. Дирекцията на панаира поканва българ
ските търговци и промишленици, като имъ обеща
ва най-радушно гостоприемство.
За подробни сведения интересующигЬ се да се
обърнатъ къмъ Чехословашката легация въ София,
къмъ консулството въ Русе, или до Българо-чехо
словашката търговска камара въ София (ул. в Клементина* № 15).
— Отъ 12 августъ до 15 септемврий т. г.
ще се състои въ гр. Суботица (Югославия) голфмъ
панаиръ-изложба на земледелски, занаятчийски и
домашни изд§лия.
Щ е бжде, направена 50 % отстжака на пре-.воза по югославянските железници, както за пхтницате, така и за стоките, предназначени за па
наира. Позволителното за стоката требва да важи
за 180 дни за превозъ до Суботица и обратно,
както и за транзвтирането на стоки отъ чужбина.

Индустриалната линия отъ гара Габрово до
Чврвенъ-брЪгъ. За построяването на тая линия
нашата камара направи постжпки още миналата
година предъ Министерството на търг. промишл. и
труда. Отъ своя страна и Габровската община се
е отнесла съ специално нзложение до Мннистра
на железниците. Въ резултатъ на тия ходатайства,
г. Министрътъ е вече далъ съгласието си да се
прокара исканата отъ габровци индустриална ли
ния, проучването и планирането на която щело да
почне къмъ края на летото,

Г А ЗО Ж Е Н И М О Т О РИ отъ реномираната
фабрика g . L u th e r A G. — Braunschweig
доставя фабрика В ул к ан ъ А. Д . — Варна.
Т Ъ Р Ж Н И .
На 10 юлий т. г, ще се произведе въ Соф.
окр. данъчно управление търгъ, за доставка на 70
тона леярски коксъ за военната фабрика. Поемпите условия могатъ да се видятъ всеки присжт*
ственъ день въ Варнен. търг.-инд. камара.
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риградъ презъ миналия месецъ б4ха въ такова количество, каквото до сега не сх били отбелезвани
никога до сега:
О г ъ . Самсунъ
2 4 0 ,0 0 0 кгр.
„ Трапезундъ
1 4 0,000 я
„ Синопъ
9 0 ,0 0 0
я
„ Одрпнъ
3 5 4 ,0 0 0
V
8 7 0 ,0 0 0 33
• Бруса
„ Измитъ
4 8 2 ,0 0 0 9»
„ Хендекъ
94,000
п
я Дюздже
126,000 »
„ Ада-Пазаръ
8 4 ,0 0 0
п
„ Гйомлекъ
1 7 8 ,000 и
„ Акъ-Хисаръ
7 5 ,0 0 0
1»
„ Виледжикъ
4 5 ,0 0 0
я
„ Гюненъ
128,000
9
я Чаталджа
10,000 п
„ Бига
2 2 ,000 31
и Смирна
20,000 я
я Бартинъ
11,000
»
„ Валикесеръ
8 0 ,0 0 0

1Ш .

АНГЛИЯ.
Лондонъ 5 Юний 1925 Г. Общото положение,
въпреки оптимистическите съобщения отъ Аме
рика, си остава болезнено; симптомите му днесъ
се чертаятъ т а к а : новото обезценявание на франка
и слабата покупателна сила (нещо вече хрониче
ско) на европейския консоматоръ. На това поло
жение прямо се длъжатъ спазматвческигЬ движе
ния на всемирния назаръ и цените регистриратъ
крайни колебания съ бързи замахн.

Кафе. До като консомативните пиаци очаква
ха спадапяето да продължи, пазара въ Бразилия,
въ последните три седмици, направи пълеяъ зигвагъ, така че острото спадание на бързо 64 по
следвано отъ еднакво остро повишение и то се
явява въ надвечерието на новата реколта. Въпроса
се слага, имайки предвидъ новата реколта, — така:
ще могатъ ли бразилците да пласиратъ реколтата
си безъ натискъ върху високите цени? — Статисти
ческото положение днесъ се чертае та к а : всемнмиренъ депозитъ 5 ,1 6 4 ,0 0 0 т. с/-лани 4 ,6 6 7 ,0 0 0 т.
Производство 1 9 2 5 /6 ' г. 2 2 ,0 0 0 ,0 0 0 т., консомациа 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 т.

Всичко

Черъ пиперъ — цените регистриратъ занквание, провокирано отъ по-оживлено търсение.

Тежки химикали — безирево масло —- це
ни е пмъ не проявяватъ особено движение.
Метали — не проявяватъ особена тенденция;
за бакъра английски и германски, цяпкъ, тенеке
и галванизирана ламарина, цените с а въ полза на
консоматора; за калая ивицата не се подава на
определена аналитика.

Джамове — цени по-евтини.
Железа и черна ламарина — фабриките са
по-отстапчиви; текущите цени не представлявате
рискъ за купувача.

Прежда — пияцата въ Манчестеръ изпнтва
слабо търсение, при все това цените се крепят ъ
на високото си ниво. Реколтата на памука, ва
сега, се анонсира добре.

ТУРЦИЯ.

Пазаря на тютюня въ Цариградъ презъ м.
май 1925 год. Пристяганият» на тютюня

въ Ц а 

3,0 4 9 ,0 0 0 кгр.

Както се вижда отъ тия числа, пристнганията
надминаватъ 3 милиона килограма. За забедезване
е, обаче, че пристиганията отъ Смврна и Самсунъ,
" големите тютюнопроизводителски центрове, сх мно' го малки. Тоя фактъ се обяснява съ това, че въ
тия два града има вече нови складове и фирми,
които манипулиратъ тютюните на самото место.
Ако при все това въ Цариградъ нристнгатъ н4кои
малки количества и отъ тия градове, то е защото
тамъ нйматъ още клонове н4кои цариградски
фирми. Но и тия фирми въ скоро време ще отворатъ клонове въ горните градове.

З а х а р ь — слабата тенденция продължава под
хранена отъ свободно предлагание.

Торби иалкутени — телеграмите отъ Калкута
предаватъ, че растящ ата ютена рекодта'не се раз
вива нормално; • това обстоятелство, за с ега , е про
вокирало значително заяквапие въ цевигЬ.
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Експедициите отъ Цариградъ за странство
едвамъ достигатъ 9 0 0 ,000 кгр,, както следва:
За Триестъ
2 0 7 ,000 кгр.
Хамбургъ
393,000
Я
п
Милано
77,000
Я
я
19,000 II
л Венеция
50,000 я
я Римъ
Лондонъ
11,000 п
я
13,000
•ь Анверсъ
17,000 »
9» Фиуме
30,000 я
ю Амстердамъ
13,000 91
» Александрия
Неаполъ
47,0 0 0 9
Всичко
8 8 0 ,0 0 0 кгр.
Така щото стокътъ на тютюни въ Цариградъ
се е уведичалъ на около 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 кгр. Руските
тютюни Сохумъ, които се намираха тукъ на складъ
отъ няколко месеца насамъ, б4ха дигнати, по
следъ малко разправии съ местните власти и част
ни лица, и изпратени повечето отъ т4хъ назадъ
въ Русия, около 6 7 3 ,000 кгр. и оставалите за

Стр. 6

Икономически Известия

Александрия 6 0 ,0 0 0 кгр., за Хамбургъ 5 0 ,0 0 0
кгр. и за Анверсъ 67,000 кгр.
ДенигЬ си останаха сжщитб:
1 8 0 — 250 гроша кгр.
З а Самсунъ
1 5 0 — 220
в
„
Бафра
1
0
0
—
130
„
Дюздже
Синопъ
8 0 — 100
B
»
7 5 — 90
„
Останалите
Параходната служба на Югославия.
Преди известно време Югославянската феде
рация на притежателите на параходи, седалище
то на която е въ Сушакъ, е имала събрание въ
Загребъ. Следъ като е билъ прочетенъ доклада на
председателя, Загребската търговска камара е удобрила дейностьта на федерацията, състояща се въ
привличане вниманието на правителството относно
необходимостьта отъ подържане редовна морска
служба между Далмация, Средиземно н Черно
морета, за търговските интереси на страната.
Предложените редовни връзки см, както след
ва: 1) Една редовна двунеделна линия Сушакъ,
Далмация, Албания, Гърция (до Солунъ) 2) Р е 
довна месечна линия Галацъ, Еюстенджа, Цариградъ, Солунъ, Гърция, Албания, Рагуза, съ раз
ширение до засадните пристанища на Италия,
Марсилия и обратно. 3) Два пжти въ неделята
редовна линия отъ Сушакъ, Далматинските портове, Рагуза, Гжрцин, (Солунъ) Смирна, Сирия и
Александрия. По насетне линията щЬла да се
промени така — отъ Рагуза, южните италиан
ски нрисанища, южния брегъ на италия и северна Африка. 4) Редовна двунеделна линия за то
варене стоки Сушакъ — Солунъ, Пирея, Алек
сандрия съ посещения на промежуточпите портове.
За да се реализира този проектъ, федерация- I
та на параходопритежателитЬ и Загребската тър
говска камара са помолили правителството да
сключи солидни контракти съ разните параходни
дружества за единъ срокъ отъ 5 — 10 години и
да увеличи субсидиите за търговската флота на
на 50,000,000 долара годишно.

йищйаимзвмйдшгонел«гоЮ
гош
внз.
Модерните земледелски уреда нематъ широ
ко приложение въ Югославия, а се употребявать
само въ Войводвна, Харватеко — Славония и Бос
на (казва единъ американска, консулски рапортъ).
Земледелските стопанства въ другите провя нцаа
сж разделени на мзогобройнн и дребни зеиевладения, размера на.които обикновено е по-малъкъ отъ
5 хектара. Обикновепиятъ инвентаръ на такивато
стопанства е единъ мадъкъ нлугъ, грапа и др.
нодобни ржчни орждия. Затова и продажбата на
земледелски машини е съсредоточена главно въ
гореозначените провинция.
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Продажбата на земеделски машини се , увели
чава отъ година на година. Това увеличение
особено силно се чувствува въ Войводана, Хър
ватско, Славония и Босна. Въ тези провинции
има тенденция къмъ модернизирване на уредите,
но общата липса на готови нари пречи на земе
владелците да нравятъ покупки. Праватъ се усилия
отъ некои фирми и дружества за насърчение
употребата на модерни уреди.
Домашното производство на земледелски уре
ди е много ограничено. Малки ржчни уреди, като
лопати, мотиви и грани се нравятъ въ некодко
фабрики, но повечето отъ земледелските уреди се
внасятъ. Трактори малко се употребяватъ, вслед
ствие на разноските по подръжка и липса на въз
можна лека поправка.
Тракторите сж по-популярни въ Войводана
отколкото въ другите провинции; тамъ станаха
значителни продажби презъ 1924 год. Въ Войводина има много стопанства отъ по 1000 акъра
(1 акъръ = 4 декара) или отъ повече, и много
отъ техъ сж добре обзаведени съ модерни орждия.
Въ този край има сжщо веколко фабрики, една
отъ които е основана въ 1875 год. Въ нея работятъ 200 работника и произвежда обикновени зе
меделска уреди, ржчни преси за вино и такава
съ двигателна сяла газолинени мотори, помпи и
другъ видъ машинерия. Неколко други фирми произвеждатъ разни сеячки, плугове и др;
Изъ The Near East огь 11. XI. 925 r.

Нойсулф рапорт е IspecnoutlJHip.
Ншшешшз т Е а и ш щ ш о тържище.
Цариградъ, 10 юний 1925 год.
Зърнени храни пристигнаха отъ Анадолз,
Тракия и Аржентина, не въ малки количества:
отъ Авадода 390 тона, отъ Тракия 25 тона и
отъ Аржентина — 500 тона, или всичко 915 тона.
Местните покачиха цената си съ 10 пари на
ока, а чуждестранните намалиха цената си съ,
толкова. Така щото днешвнтЬ цени сж следнитЬ:
Анадолска б4ла пшеница
2 1 7 4 гр. оката.
Анадолска см'Ьсь пшеница
2074
„ ' „
Американска твърда пшеница 223/4
„ „
Аржентинска пшеница
227г
„ »
Манитоба пшеница
237г
* в
Кукурузъ
1 3 7 4 — 14
„ я
Брашна не пристигатъ отъ чужбина. При
стигнаха, напротивъ, отъ Анадола 30 тона. Т4зя
брашна идатъ отъ Коненско, отъ кждйто и порано пристигнаха на два-три пжти н^кои малки
количества. Както се отбел§за тогава, гЬзи браш
на идатъ въ Цариградъ по железницата Коня—•
Хайдаръ-Паша съ намалени тарифи и отъ тукъ
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после се разпращатъ по в§ еон отъ Черно-морски
те пристанища. Ц ените на местното брашно се
покачиха съ няколко гроша на торба —• сега тор бата отъ 72 кгр. струва 1640 гроша и поради
това яма едно малко покачение на х л е б а :
I качество — 25V2 гроша оката; II каче
ство — 1 9 7 г гроша оката н I II качество — 16
гроша килото.
Варивата си запазиха цепите, макаръ стовътъ имъ да е почти съвсемъ нзчерпанъ. Причи
ната ва това е, че те не с е ' търсятъ почти викакъ сега поради изобилието на зеленчукь.
1йл1>ЧКит1> продукти продължавате да бждатъ съ тенденция въмъ спадане. Вело сирене
одринско се продава вече до 8 лири тенекето.
Кашкавалътъ спадна до 35 гроша обезмитенъ на
малки партиди за полска миналогодишна стока.
Хубавъ балкански кашкавалъ, обаче, все може да
намери купувачи за обезмитена стока на малки
партиди до 130 гроша за кгр. Поне на тая цена
се продава сега една партида докарана тугеъ отъ
Самоковъ. Ала нека пакъ се повтори, че тая пар
тида кашкавалъ е нещо извънредно хубаво: пити
здрави, дебели около 15 см., отъ която тече масло:
МбСата запазиха си цените. Макаръ при
днешните цепи да пма сметка за вноеъ на бъл
гарски добитъкъ, такъвъ не пристига почти пи-какъ. Онитътъ съ руски -добитъкъ изглежда, че и
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тоя пжть ще остане безплоденъ: условията, които
са предлагали русите, не с а приети отъ никого,
а и никой не верва, че русите ще могатъ да доставатъ редовно и въ достатъчно количество стока
за Цариградския пазаръ. Колко неумело съветйте
вършатъ външна търговия изобщо се вижда отъ
факта, че техните търговски» представители тукъ
докараха солена риба и хайверъ тъкмо въ края
на нролетьтз, когато никой вече не търси подобна
стока и беха принудени да я продадагъ на не
въобразимо низки цени: шарановия хайверъ на
езици по 30 гроша оката, когато тоя хайверъ
презъ зимата се продаваше до 150 гроша, а со
ления шаранъ по 15 гроша оката, когато презъ
зимата се продава до 50 гроша.
Други тЪ СТОКИ си запазватъ цените въ очак
ване на известия за тазгодишната реколта.

Очякшъ се до п щ г н о т ъ параходи.
Агенция „Лойдъ Трнесткио“.
Парахода: „Boucovina“ на 21 юний т. г., отъ
Триестъ съ маниФактура и волониалъ.
Парахода: „Asia“ на 24 юний т. г., отъ Алек
сандрия, съ колониалъ.
Агенция „Вратня Золаеь“.
Парахода: „Troja“ на 8 юлий т. г., отъ Хамбургъ.
Парахода „Syra“ на 20 юний т. г., отъ Анвере».

ттттт ти
ЗА МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ
Капиталъ лв. 22,000,000
Резерви лв. 6,000,000.
Централа

СОФИЯ.

К л о н о в е : С оф ия (съ агенция Ю чъ-Б унаръ),
В ар н а, П л о в д и в ъ (с ъ агенция Ф н л и п ов о), Р у с е , Б ур гасъ , Х аск ов о, Д у п 
ница, С т ар а-З агор а, Т а т а р ъ -П а за р д ж и к ъ и Я м болъ .

Кореспондента въ всиннн по-гол1ми градове въ странство н България.
Извършва всички банкови операции.
Приема влогове при най-изноенн условия.
Телегр. адресъ: „И и т ер б а н к ъ “ .

7 - 3 4 -1 5

Клонъ Варна — Телефонъ № 3 0 0 .

Телеграми :

Ц анкисовъ.

Телефонъ

N° 3 7 6 .

В С Б К О Г А РАЗПОЛАГА ОЪ :

ВШ | КАНАПИ

Италиянски всични видове и нуюера

ВЪЖА МЕСТНИ 6-ци, 8-ци, 10-ци и др.
ЮЛАРИ, ЕДЕЦМ, КОЛАНИ и др.

ВИЖЕТАЛЪи п ш ИАНИЛОВИВШ
5 -1 0

за ен оп овъ р зяч к и

ВЪЖАРСКИ СКЛАДЪ

маиида

jviflHH/lA за еНОПОА^РЗАЧКИ

Брой 34

Икономически Известия

Стр. 8

ЦЕНИ П О Д Ъ КОНКУРЕНЦИЯТА.
Печатница Добри Тодоровъ — Варна.

ВЪЖА шашш БЪНАПИ
Италиански
Италиански
Най-доброкачествени и здрави

САМО о т ъ

чистъ

конопъ

бсиЧки видове и нумера

роетоянЕнт» еклм ъ

на

големи

количества

И НА НАЙ-ИЗНОСНИ ДЪНИ ПРОДАВА

Телеграми: С и м еон ъ Г ен ч ев ъ .

2—52—2

Пазете се отъ Имитацията!
в

Телефонъ Ns 1 2 6 .

