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Н А Ш И Т Е ЗА Х А Р Н И Ф АБ РИ КИ .
Петте захарни компании, които не с три милиона франка основен
работят в страната с специални при капитал, основана в 1897 с седали
вилегии зз производство на захар, ще в Брюксел и с фабрика в Со
сж основани като акционерни дру фия, се преобжрна в 1917 година
жества, наши или чужди, еже из в бжлгарско местно народно (?) ак
ключително чуждестранни основни ционерно дружество, еже 8 милиона
капита:и — белгийски, фрелски и лева капитал.
чехеки— на сума днес 62 милиона
През течение на кампанията 1921
лева и 21 милиона френски и бел 1922 година фабриката е обработи
гийски франкове.
ла '25,255 тона цвекло, срещу 9.339
Две от тези дружества дават ежв- тона през предходната кампания. Яв
сем оскждни сведения за своята дей но е, че е развита една усилена дей
ност през последните кампании. Ето ност през годината 1920/21. — За
защо, тук ние сме принудени да раз това и бруто приходигЬ сж сжщо
гледаме финансовите резултати от така почти утроени, кржгло 64 ми
последните годишни упражнения са- - лиона лева (63.968 хиляди лева).
мо на софийската, горно ореховска- - Разходите през кампанията 1921
та и русенската захарни фабрики. 1922 година вжзлизат на 56.424 хи
Миналата година петте дружества ляди лева. — Чистата печалба ос
за захарна индустрия по инициати тава 7,544 хиляди лева срещу 8 ми
вата на софийското дружество се лиона лева основен капитал и 181
сближиха с цел да сжгласуват свои хиляда резерви.
те усилия за защита на своите об
Това ежетавлява 94-3% печалба за
щи интереси.
основния
капитал и 92.2% — за об
И на пжрво место това сближение
наложи висока продажна цена на щия собствен фонд на дружеството.
фабрикуваната в страната захар, и с Ясно е, прочее, че такава висока пе
това реализираните от фабриките чалба, която се приближава до сто
цечалби достигнаха невероятна раз на сто, не може да се получи от низ
мери, каквито в никоя друга страна ка цена на изработената захар.
Горната чиста печалба е разпре
властите не биха тжрпели.
Това'значи пжлно игнориране на делена тжй:
377 хиляди лева сж отделени за
интересите на страната, която еже
оглед именно на тези широки инте резервния фонд; 669 хиляди лева сж
реси е отстжпила ред привилегии дадени за тантиеми на управителния
ка чуждите захарни компании. Ясно ежвет; от остатжка е отделена сума
е, че компетентните' власти требва 1.257-368 лева за основните*делове
на брой 6,000, раздадени на пжрвише и требва да се намесят.
През последното годишно упраж те акционери на дружеството, под
нение 1922/23 петте фабрики заедно писали 40-те хиляди акции по 200
СЖ фабрикували 13.750.100 килогра лева.
Втора важ:.а сума отъ тоя остама рафинирана захар, от която по
вече/ от половината — 7,250.100 ки тжк е 4 милиона лева, от която е
лограм а— сж произведени само от образувана само за момент еди та
русенската захарна фабрика. За сж- ка наречена специална резерва; зажаление, не можем да посочим, как щото на тутакси последвалото изе разпределено останалото количес вжнредно ежбрание на дружеството
тво рафинирана захар — 6V2 мили тая специална резерва е обжрната
она килограма — между другите че в 20,000 нови акции, по 200 лева
всека една, напжлно внесени и раз
тири фабрики.
дадени
на акционерите, по една но
Народното акционерно дружест
ва
акция
срещу две стари.
во за захарна индустрия в София,
Най-после осгаватъ 1.200 хиляди,
белгийска компания с два и по-сет
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дадени като дизиденд на капитала,
т. е. ,15%.
Една неделима сума, в която вли
за и ланшния пренос от 92 хиляди
лева, остатжк печалба — 133 хиля
ди лева, се пренася за следното го
дишно упражнение.
И така, акционерния капитал, кой
то е почти цел в ржцете на пжрвоначалните акционери, е получил го
дишна печалба кржгло 61/г милиона
лева, ежегавени от дивиденд, осно
вателни делове и нови акции, което
ежетавлява <57%. Чудно ли е тогава,
че бжлгарския данжкоплатец яде
скжпа захар?
Наистина, предприемчивия капи
тал, и особно с мл\ка привличания
чужд капитал, требва да получи при
падаща печалба, но на всичко треб
ва да има мерка.
Бжлгарско - чехекото акционерно
дружество за захарна индустрия
. край Горна-Ореховица, основано с
предимно чехеки капитал в 1912 го
дина на сума 6 милиона лева, сега
вече, чрез постепенно увеличение на
4 пжти, разполага с един основен
капитал от 50 милиона лева и 12,5
милиона резерви.
Нека забележим, че дружеството
притежава собствена каменно-вжглена минна „Бсгрущнца*, която редов
но снабдява с вжглшца фабриката
в Горна-Ореховица.
Дружеството е вече решило да
построи фабрика за спирт, поташ и
рафинерия за преработване на не
гова собствена и закупена меласа,
царевица и други.'
То е вече доставило машини и
за своя тухлена фабрика. Както виж
даме, това дружество развива една
засилена похвална дейност, като сжздава и други индустриалнии пред
приятия в страната, малко или мно
го свжрзани еже захарното произ
водство.
•
Ще разгледаме двете последни
негови кампании за произвеждане
на захар: 1920/21 н 1921/22 години,
ф През пжрвата кампания е било
преработено 213 200 q. цвекло, и из
работено 26.155 q. захар —- бела
стока.
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През тая кампания фабриката е ли сумата 13,612 хиляди лева за чи ' След обстойно разискване по вжработила с 9 милиона основен ка ста печалба, което би дало ежот- проса за прехраната и поевтинява
ветно 90-75 и 49-60 процента спря нето, конференцията е гласувала
питал и 5.5 милиона резерви.
Бруто приход е добито 55 мили-_ мо основния капитал и общия дру следната резолюция:
1) Кжм м-ството на вжтрешните
она лева срещу 42.359 хиляди лева жествен фонд.
Русенска захарна фабрика и ра работи да се учреди бюро за про
разходи.
Чистата печалба вжзлиза на 12.642 финерия е гр. Русе, седалище в Брю  доволствие, на чело на което да се
хиляди лева, дето включваме и 2.644 ксел, основана въ 1912 година с 5 постави вещо лице, което да се
грижи за продоволствието на бед
хиляди лева употребени за аморти- милиона франка основен капитал.
В 1922 година този кзпитал е уве ното население
заци.
2) При всяка градска община да
Спрямо основния капитал, тая пе личен на 10 милиона, а резервите
има бюро за продоволствие, което
чалба отговаря на 140-5% и спрямо сж сега 761 хиляди.
целия собствен капитал (включител
-Дружеството използува и един да се занимава с снабдяването иа
но и резервите), т. е 14,476 хиляди чужд заемен капитал от 15 милиона населението с хляб, зеленчуци, браш
но и млечни продукти.
лева — 87-3%.
франка.
;
3) Да се отпущат от джржаениге
Казахме вече, че през последната
Ако обаче, извадим сумата, упо
требена за амортизация — 2,644 хи кампания 1922/23 година тази фаб банки достатжчно оборотни кредити
л яд и — процентжт остава сжответно рика е сама изработила повече от на общините и кооперациите, които
половината количество 74 1 милиона да се употребяват под контролата
111-9% и 69%.
Понеже липсват в отчета указания килограма захар, изработена от вси на банката за продоволствието на
относно разпределението на остана чки пет фабрики заедно (13Va ми населението.
. 4) Кжм тези бюра да се образу
лата сума, ние си послужихме да на лиона кгр.).
Според последния отчет на дру ват ежвети от вещи лица, предста
мерим цифрите, с указанията на дру
жеството, добитите приходи бруто вители на заинтересованите ежеловия.
жествения устав.
5) Джржавата да сждействува за
' 500 хиляди лева се отделят за ус- през 1922/23 година вжзлизат на
ставни резерви; 1 милион лева за 6,821 хиляди франка, а разходите снабдяване на общините с земя, за
сжздаване общински зеленчукови
тантиеми на управителния ежвет; — 1,599 хиляди.
От чистата печалба 5,222 хиляди градини.
останалата сума 8-498 хиляди тряб
6) Общините да улеснят амбулант
ва да бжде раздадена като диви франка е отделена пжрви пжт 995
денд на акционеритес
хиляди за разни амортизации, и вто ната тжрговия с зеленчук, а дирек-,
Ако джржим сметка за преноса от ри пжт 1,124 хиляди за амортиза цията на железниците да вземе мер
печалбата на следващия баланс, би ция за сметка на експлоатационното ки за бжрзото превозване на зе
ленчука и живия добитжк.
хме имали 8-450 хиляди, което дава седалище.
7) Да се заинтересоват и привле
По-нататжк V отделено 211 хиля
94%, а пжк управлението на дру
жеството казва, че е дало дивиденд ди за легални резерви, 342 хиляди кат кооперациите при уредбата на
за уставни тантиеми, и 750 хиляди продоволствието на населението.
сто на сто.
Както виждаме добжр дивиденд! за осигурителен фонд и за фонд за
8) Джржавните и общински учреж
дения да се снабдят с джрва за ото
Почти сжщо тжй еж се развили вжзстановяване на материали.
Остатжка 1,800 хиляди франка е пление не чрез тжргове, а направо
работите и през следващето годиш
но упражнение 1921/22.
раздаден като дивиденд на 20 хиля от джржавните и общински гори,
През тая кампания е било изра ди акции-капитал и на толкова като се предостави изсичането на
ботено 331,032 q. цвекло, и про ; обикновени — без сгойность акции последните на частни предприятия,
с заджлжения от страна на пред
изведено 46,682 q. бела стока т. в ржцете на пжрвоначалните джр
приемачите да доставят джрва за
е. 20,527 q. захар повече, отколко- жатели на пжрвите акции.
Това ежетавлява изцело 18% пе учреждението по подробно угово
то през ланската кампания.
рени условия.
Капитала, с който е работила фа чалба за капитала (12% -{- 6%).
бриката, е увеличен с 6 милиона ле
Процентно общата чиста печалба
9) За превозване на храните в
ва, с участието в печалбите от 1 дава 52-22% спрямо основния капи планинските места, лишени от ж е
юлий 1921 година, значи всичко 15 тал и 48-52% — спрямо целия соб лезници, джржавата да постави ка
милиона лева.
ствен капитал на дружеството.,
миони на разположение, които още
Резервите на края на това упраж
Ако, обаче, изоставим пжрвата су през есента да превозят необходи
нение сж станали 12,450 хил.
ма за погашение, 995 хиляди лева, мите храни: В сжщите места да се
Приходите бруто е х дали една чистата печалба 4,227 хиляди лева поправят незабавно шосетата.
'
сума почти два пжти по-висока от ще даде 42 27% спрямо основния
10) Министерството на железни
ланшната, 106,757 хиляди лева, сре капитал на .дружеството.
ците да постави бжрзо и достатжч
щу която стоят разходи от 90,275
Д-р Сп. Ганев. но вагони на разположение, с пре
хиляди.-Чистата печалба вжзлиза на
димство за превозване на храните,
16,482 хиляди лева, което отговаря
джрвата й вжглищата кжм нуждана 110% спрямо основния капитал
ющите се консог -чвни пунктове.
и на 60% спрямо целия, собственъ
11) За улеснени^ на конкурен
фонд на дружеството.
Резолюция на конференцията по пре цията с вносните артикули, джржа
От тая печалба, след като сж от храната.
вата да вземе мерки още тази го
делени за тантиеми на управител
дина за построяване на реални анНа 6 септември т. г., в конферен трепозити.
ния ежвет 1,361 хиляди лева, 681
хиляди за уставни резерви и 2,870 цията по прехраната, подпредседа
12) Дирекцията иа железниците
хиляди за амортазация, остахжка теля на Висшия стопански ежвет, да корегира по вжзможносг тари
11,570 хиляда лева служи за разда г-н проф. Мишайков, е говорил за фите на артикулите от първа необ
ролята на тоя ежвет, за изгледите по ходимост.
ване-дивиденд т. е. 77-1%.. Ако извадим сумата на амортиза поевтиняването на.зжрнените храни
13) Конференцията препоржчва да
цията 2,870 хиляди лева, бихме има- поради добрата световна реколта се забрани износа на млечните про-и др.
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дукти от страната до идущата ре
колта.
Правителството и Народната бан
ка да ьземат мерки, за стабилизи
ране на лева, което ще допринесе
за отстранение на спекулата и ста
билизиране цените на стоките.
След гласуването на резолюцията,
министра на вътрешните, работи
закри конференцията, като благо
дари от името на правителството на
делегатите за мерките, които му по
сочиха и ги увери, че правителст
вото в най-скоро време ще приложи
тия мерки, за да се уреди въпроса
с прехраната и се ограничи скъпотията.
Износа през Варненската иитннца за

м. август т. г. -възлиза на 736,524
кгр. на стойност 7,789,053 лв.
По държави той се разпределя
т а к а : Турция 399,407 кгр. за 1 мил.
779,127 лв., Франция 178,750 кгр.
за 4,437,856 лв., Италия 81,753 кгр.
за 411,000 лева, Египет 35,320 кгр.
за 75,000 лева, Германия 25,159 кгр.
за 750.000 лева, Гърция 10,775 кгр.
за 66,170 лв., Сев, Американ. Съед.
Щати 925 кгр. за 228,300 лв.
По-главните изнесени артикули съ:
жито 340,164 кгр. за 1,367,996 лева,
боб сух 195,028 кгр. за 1,279,571 лв.,
царевица 81,130 кгр. за 261,000 лв.,
яйца 216 каси зп 376,876 лв., каш
кавал 671 кгр. за 25,590 лв., тикве
ни семки 2,785 кгр. за 32,600 лева,
брашно № 0 1,905 кгр. за 11,340л.,
дрянови пръчки 35,220 клг. за 75
хил. лева, овни 106 глави за ,84,800
лв., килими панагюрски 840 кгр. за
218,300 лева, тютюн „баши-баалъ“
25,159 кгр. за 750,000 лв., кожи аг
нешки 2570 кгр. за 121,980 кв. и т. н.
Протестираните полици
канарата.

в района на

За м. юлий т. г. тия йслици въз
лизат на сумата 12,904,908 90 лв. в
която влизат и чуждестранните ва
лути, сметнати по курса на деня
на падежа.
Най голяма сума на протестирани
полици се пада на Варна 4,356,408
лева и 90 ст.. След това идват: Габ
рово— 1,483,000 л., Шумен-^1,303,000
лв., Търново— 1,149,000 лз. Разград
— 781,000 лв.,, Горня-Ореховица —
738.000 лв., Провадия — 669,000 лв.,
Нови-Пазар—439,000 лв., Попово —
413.000 лв., Павликени—360,000 лв.,.
Ески-Джумая—359,000 лв. и т. н.
Земеделски бюлетин за Варненона око
лия през м-ц август 1923 год.

I. Времето. През изтеклия месец
бе сухо и твърде горещо. Д ъж д
падна на 13.VIII.—21 л. на кв.м., и на
20.VIII.—2.5 л., г~пчко 23.5 л, на кв. м.
Това количество бе съвсем недос

татъчно, земята е много изсъхнала,
твърда и напукана, което е небла
гоприятно за обработката й. Сухо
то време благоприятствуваше за до
брото сушене на тютюна и за вършидбата.
II. Посевите. Вследствие продъл
жителната суша развитието на всич
ки земледелски растения е ускоре
но и узряването им настъпи по-рано. Бобът почна да зрее още през
първата половина на месеца, когато се започна с брането и вършилбата му. Царевицата също така при
върши своето развитие и в послед
ните дни на месеца почти на всекъде узря и почна брането й.
Тютюнът, въпреки сушата, е до
бър; първата и втората ръка съ
вече прибрани.
Ш. Извършени стопански работи.
Сухото време през целия месец покогна много за редовното возене
па снопите н за вършидбата, която
до края на месеца бе навред при
вършена, както и за сушенето на
тютюна.
Макар и суша, изораването на
стърнищата, особено тия на фия,
бе извършено на зсекъде.
Лозарство. Състоянието на лози
те е изобщо много добро. Само в
некои села се забелезват по чувст
вителни повреди от перноспората и
оидиума.
Към средата на месеца започна
узреването на гроздето, а към края
се вече доста береше и изнасяше
на пазаря.
Овощарство. Тазгодишната рекол
та е сравнително по-слаба, особено
реколтата на крушите и ябълките.
Реколтата на сливите е по добра
изобщо, и по-добра от миналата
година.
Зеленичарство. Реколтата на зе
ленчука, вследствие на сушата, не е
тъй обилна, но изобщо е добра.
Пчеларство. Пчелите са в много
добро състояние. В модерните ко
шери взеха вече по един магазин мед и е поставен и втори.
IV. Ливадите и пасищата, особе
но към края на месеца, изгоряха
дбста от сушата. Много наредко мо
же да се вземе слаба втора косидба.
V. Състоянието на добитъка,
особено на работния, е средно. Се
га е .най-усиления работен период;
возене снопи и харман. Храната се
състои главно от трева по стърни
щата. Млечния добитък, особено
овцете, много намалиха своята млечност, почти изгореха, поради изсъх
ването на тревата. Констатирани са
смъртни случаи от пироплозмоза по
внесения от вън породист добитък.
VI. Стихийни повреди нема. Бо
лести, освен появилия се в малко
количество оидиум в с. Индже-кйой
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и малко по-вече перноспората в ло
зята на същото с. и с. Аджемлер,
не съ забелезани други.
VII. Цената на земледелските
произведения:
Двоен декалитър пшеница 48—55
лв., ръж 23 ла., ечмик 24 лв., овес
21 лв., царевица 48 лв.
Зеленчуци: картофи 2,50 лв. кгр.,
домати 1—2 л кгр., пипер 1.50—2
л, к г р , бамя 7 л. кгр., боб (зелен)
2 л. кгр., боб (узрел) 7 л. кгр., лук
1.20 д. кгр., чесан 50 глави 6 л., сли
ви 3—4 л. кгр., ябълки 3—4 л. кгр.
круши 4—5 л. кгр., грозде 10—14
л. кгр., дини 1.20 л. кгр.
- Месо: говеждо 28 л. кгр., овче 28
л. кгр., мас 58—65 л, кгр., масло 90
л. кгр., млеко 8 л. литра, сирене 28—
32 л. кгр., кашкавал балкански 60
л. кгр., кашкавал полски 45 л. кгр.,
яйце 1,20 л. парче.
Тазмгодишното тютюнево производство.

Тази година засягате земи с тю
тюн възлиза на 530,000 декара сре
щу 308,000 декара през 1922 год.
Сегашното производство се изчи
слява на около 40,000,000 килограма
(средно по 70-75 кгр. на декар), когато миналата 1922 година то бе
около 20,000,000 килограма, а през
1921 г . — около 15,500,000 кгр., до-,
бити от 214,000 декара.
Като привежда горните данни, в.
«Слово“ заключва:
Очаква се още по-голямо засилване
на тютюневото нроизводство е коли
чествено, а главно в качествено от
ношение, след като Министерството
на финансиите внесе още някои по
добрения в закона за тютюна, като
се напусне съвсем системата на нс*
мунето и се премине окончателно
към системата на бързото теглене на
тютюните и определяне на находящня
се в производителите тютюн още
през м. октомври всяка година, а не
през декември—януари, както става
сега. По тоя начин производителите
ще имат възможност да елпезират
тютюните през най-благоприятното
време за това—през време на късна
та есен.
По задълженията на българските търгов
ци нъи английските кредитори.

Министерството на търговията е
уведомило търговско-индустриални
те камари, съгласно съобщението
на едно българ. комисарство по ре
парациите,‘.че изплащането на оста
тъка от задълженията ва български
те длъжници към английските креди
тори от преди войната не ще стан*
по такъв бърз и екзекутивен начин,
както се упоменавало в поканите,
които някои длъжници получили,
понеже, за да могат английските кре
дитори да екзекутират длъжниците,
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трябва да се извършат ред формал
и с т и и да искат от българската
държава да изпълни решението на
арбитражния съд по тоя остатък.
Това английските кредитори до
сега не с ъ направили.
Мострен павилион в Габрово.

Един от сътрудниците на в. „Ро
долюбец“, издаван в Габрово, подига въпроса за постройка и обза
веждане на един мострен павилйон
в Габрово, в който павилйон да б ъ 
де представена в мостри цялата габ
ровска фабрична и занаятчийска ин
дустрии, с специална служба за ус
луга на търговията. Същият сът
рудник пледира и за уреждане и иа
периодически индустриални изложби.
Промишлено-земледелска изложба в гр.
^Казанлък.

Икономически Извесгия
Държавата ще плаща: 50 хил.
лева в случай на смърт и от 1000
до 20000 лв. в случай на злополука.
За застрахователна полица ще
служи пътния билет срещу предя
вяване.
Билетите не ше се взимат за в
бъдаще ог пътниците. Застраховка
та е задължителна и срещу нея стой
ността на пътнишките билети се уве
личава с 10°/о.
Признати права за общи и специални
блага в района на камарата.

Индустриалният съвет при Мини
стерството на търговията е приз
нал правата за общи и специални
облаги на следните проектирани
предприятия: на П. Семов от Габ
рово за производство на щрайгарни прежди в същия град; на X. Енкин и Н. Попов от село Златарица,
(Еленско) за производство на рас
тителни масла от сусам, коноп, слън
чоглед, фастъци и рапица, с район
Еленска околия.

По инициативата на д-во „"Искра“,
подкрепена и от Пловдивската търг.
инд. камара, се урежда на 27, 28,
29 и 30 септемв -ий околийско-про
мишлено земледелска изложба в гр." Реколтата.
Казанлък. Направени са постъпки ,
Тази 'годишната реколта се оце
пред министерството на железници
те да се направи 20 на сто намале нява в сравнение с миналогодишна
ние за изложителите и посетителите та, както следва:
на изложбата, както и за превоза
1923 год.
на предметите, които ще бъдат из
Пшеница
1,055,000
тона от засята
ложени.
площ 914,000 хект.
Твърдо жито 215,400 т. от засята
Панаир в Осман-Пазар.
площ 175,000 хект
На 27 т. м. се открива в гр. Ос
Ечемик 267,400 т. от засята площ
ман-Пазар петдневен панаир за едър 215.000 хект.
и дребен рогат добитък и разни , Овес 145,900 тона от ззсята площ
стоки.
139.000 хект.
Царевица 559,000 тона от засята
По варантните нредити на тютюно про
площ 435,000 хект.
изводителите.
Ориз 3,700 тона от засята площ
Земледелската банка е наредила 2,500' хект.
до клоновете и агентурите си при
1922 i :
отпускане варантни заеми на отдел
Пшеница 1,026,148 т. от ,засята
ните тютюно производители срещу
налози иа тютюн от 1923 г, да б ъ  площ 900,726 хект.
Твърдо жито 189,320 т. от засята
дат крайно внимателни и в никой
✓
случай да не вземат цените, които -площ 178,915 хект.
Ечемик 259,992 тона от засята
се получиха за тютюните от рекол
та 1921 г. и които се дадоха на площ 216,114 хект.
1922 година, понеже поради покач , Овес 132,728 т. от засята площ
ването на лева и ред други об 142,329 хект.
Царевица 393,180 тона от засята
стоятелства, цените на тютюните таз
година не ще могат да достигнат площ 531,342 хект.
Ориз 3,600 тона от засята площ
миналогодишните.
2 742 хект.
Застраховна на пътниците. &

Изработен е нов правилник за
службата по Б. Д. Ж , който влезе
в сила от -15 т. м-ц.
С п оред едно постановление на То
зи правилник, въвежда се от съ 

щата дата задълж ителна застра
ховка на пътниците по Б. Д. Ж .
Всеки пътник се счита застрахован от
момента на стъпването му на перона
до напущано на гарата след пътуването.

З а н а я т ч и й с к и о тд ел .
За майсторските изпити.

Варненската търговско-индустри
ална камара обявява на интересующите се занаятчии, че изпитите на
кг дидатите за майстори по разните
зь чаяти в района й ще се произве
дат, както следва:
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1) В гр. Варна от 25 до 27 октом
ври за кандидати от целия окръг;
2) В гр. Ш умен от 20 до 23 ок
томври за кандидати от шуменска
и преславска околии.
3) В гр. Ески-Джумая от 19 до
21 октомври за кандидати . г ЕскиДжумайска, Осман-Пазарска и Поповска околии.
4) В гр. Търново от 20 до 23 ок
томври за кандидати от Търновска
околия.
5 3 гр. Габрово от 15 до 18 ок
томври за кандидати от габровска
и дреновска околии;
6) В гр. Горня-Орчховица от 15
до 17 октомври за кандидати от
горно-оряховска и еленска околии.
7) В гр. Разград от 21 до 23 ок
томври за кандидати от разградска
околия.
Незаявилите до сега кандидати
да побързат да подадят заявления
до камарата, обгербвани с 3 лева
гербова марка, придружени с удос
товерения, обгербвани с -7 лева
гербова марка, от респективните
занаятчийски сдружения или при
липса на^ такива, от общинските
управления, по образеца за калфа, и
изпратят 32 лева изпитна такса направо в камарата най-късно до 5
октомври т. г. — получените след
тази дата заявления ще бъдат от
несени за следната изпитна сесия.
Невнеслите по една или друга
■причина изпитната си такса в ка
марата ще я внесат на изпитната
комисия и то ако кандидата е за
писан^ списъка на кандидатите за
тази изпитна сесия и е получил от
камарата съобщение да я внесе в
изпитната комисия. Изпитните коми
сии, обаче, никого нема да допус
кат направо до изпит.
Съгласно чл. 77 от закона за о р 
ганизиране и подпомагане на зана
ятите, с настоящето обявление се
предупреждават за последен път и
всички ония занаятчии, които упра
жняват или възнамеряват в бъда
ще да упражняват самостоятелно
занаята си, че съ длъжни Предва- рително да се снабдят с майстор
ско свидетелство. Несгорилите то
ва, ще се преследват най-строго, ка
то към тех ще се прилагат" наказа
телните разпоредби на същия закон,
състоящи се в глоби до 1500 лв. и
затваряне работилниците им.
’ Обръща се вниманието, на ония
. занаятчии, които съ подали в кама
рата заявления за снабдяване с май
сторски свидетелства по чл. 88 от
закона за организиране и подпома
гане-на занаятите, че те требва до
1 октомври т. г. да представят ис
каните им документи в камарата,
въз основа на които само може да
стане снабдяването им с майсторско
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свидетелство. В случай, че те не могатъ да представят такива докумен
ти, ще требва да легализират поло
жението си на майстори чрез изпит.
За тая цел до 5 октомври ще треб
ва да заявят за това в камарата, за
да бждат записани в списжка на кан
дидатите. Всички опия занаятчии,
които не се сжобразят с горните на
реждания, ще бждат преследвани и
наказвани за незаконно упражняване
на занаята.
При това, съобщава се за сведе
ние, че изджржалите успешно из
пита занаятчии внасят в комисията
67 лв. за разноски по издаване на
майсторските им свидетелства.
Вменява се в обязаност на г. г.
председателите на занаятчийските
сдружения и общинските кметове да
дадат най-широка гласност на на
стоящето чрез глашатая и облепва
нето му на видни места в общината,
като за направеното камарата ни
бжде уведомена най кжсно до 5 иду
щи октомври.
Чирашките курсове.

,

От 20 того започват записванията
в чирашките курсове' при камарата,
а редовните учебни занятия в тия
курсове ще започнат от 1 октомври.
През настоящата учебна година
ще има I и II чирашки курсове в
градовете: Варна, Щумен, Тжрново
и Габрово.

ИЗВЕСТИЯ.
Панаир-изложба в Горня Оряховица.

От 19 до 24 т. м. се открива в
Горня-Оряховица ежегодния панаир
— изложба на породист добитжк, на
лозарски, овощарски и др. произведе
ния. Този панаир требва да бжде
добре посетен от нашите земледелски стопани, оссбно сега, когато на
шето земледелие в всичките му от
расли се нуждае от постоянни по
добрения. Панаиржт,' поради цен
тралното положение и значение на
града, в който се открива, би треб
вало да бжде посетен и от земледелци извжн района на камарата.
За представител на камарата в из
ложбата е назначен-горне:ореховския действителен член на камарата,
г. К. Константинов.
Белгийски гости в Варна.

От неколко дена пребивават в
града ни г. г. Сюлмон Лоран, ко
респондент на големия белгийски
вестник ,Le Soir“ и Пиер де Дорвал,
главен редактор на „Борсовия ку
риер* в Брюксел. По този случай
бюрото на Варн. тжрг.-инд. камара
л а 18 т. м. покани г-да гостите и
тжрговци от нашата пияца в поме
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щението на камарата на сжбрание, няват и днес всички, услуги, които
в което се дадоха обстойни обясне гржцки поданкици и учреждения ис
ния вжрху днешното положение на кат от тех. С задоволство и радост
Бжлгария, и особно вжрху факто посрещат те сега вертта, че техните
рите, които затрудняват правилния посестрими в Гжрция изявяват и те
развой на тжрговията ни. Сжщо гос желание да спомогнат за заздравя
тите беха осветлени специално и ване иа икономическите връзки ме
вжрху тжрговията на нашия град и жду двете ежеедни джржавн.
. района му. Г-да Лоран и Дорвал
са били вече в Пловдив, Ст,-3а- ЕГИПЕТ.
гора, Бургаз, Сливен, Габрово, ТжрСпоред рапорта на нашия генера
ново, и по тези дни ще посетят и лен консул в Александрия, Египет
Русе.
преживява по настоящем тежка сто
Новата учебна година на Варненското панска и парична криза. Памука,
главния артикул на тжрговията там,
средно тдр г. училище. •
се продава зле и не намира добра
На 17 т. м. сутринта, послучай цена. Паричната криза пжк произ
почването новата учебна година, в лиза от крненето на капиталите, ко
помещението на Варя. сред. тжрг. ито остават неизползувани. Близка
у-ще, стана водосвет в приежтетвие- та промена в политуческия живот в
то на бюрото на камарата, иа специ Египет — смената на досегашното
алната учебна комисия, преподавате смесено управление (египтяни и ан
лите и всички ученици. Председате гличани) с чисто национално, дава
лят на камарата, r. К. Генов, позд основание на сжмниние и боязжн
рави с кратка, но прочувствена реч, между тжрговските среди, особено
учениците и им пожела труд и ус между чуждите такива. Затова го
лемите тжрговски и индустриални
пех в предстоящите занятия.
През тази учебна година, требва предприятия джржат очаквателно
да отбележим, че поради големия поведение иеотбегват да сключват
наплив на кандидати-ученици, бю големи сделки.
рото на камарата, заедно с местните
Все пак, тая година‘надяват се в
членове на сжщата, в ежбранието Египет нз един добжр благоприя
на 13 септември т. г., решиха-да тен памучен сезон. Правителството
се открие трета паралелка за I е решило да отпусне на селяните
курс, за която цел гласува се и едип кредит, който макар и не голем, ще
извжнреден бюджет от 45,000 лева им помогне значително. Той ще ги
приход и толкова разход, които на- освободи преди всичко от еждейпжлно ще' се покрият от таксите на ствието на много безсжвестни лих
кандидатите у-ци за новооткритата вари, които са използували бедно-'
тията на египетския селянин, за да
паралелка.
го ограбват. Кредита ще донесе и
едно облекчение в паричната криза,
което обстоятелство ще укаже бла
готворно влияние вжрху вжтрешната тжргевия.
ГЙРЦИЯ.

ВЖНШЕН ОТДЕЛ.

Гржцките гжрговско - индустриал
ни камари в Атина и Пирея са изя
вили желание да сждействуват за
развитието на тжрговските сноше
ния между Бжлгария и Гжрция. За
тая. цел те са изказали готовността
си да се Поставят на пжлно разпо
ложение) на нашите тжрговско-индустриални камари за всякакви инфор
мации и пр.
В добрите тжрговски и икономи
чески вржзки между два народа
лежи залога за искренно и трайно
приятелство между тех. Верни на
тоя принцип от такова грамадно
значение за мирното стопанско и
културно развитие на народите, вер
ни и на своето предназначение —
да сждействуват и за намиране па
зари за нашите произведения в
чужбина, тжрговско-индустриалните
камари в Бжлгария са се отзовавали
винаги и с най-големо внимание и
готовност са изпжлнявали и изпжл-

К ниж ки рапорти и ю р м о ц щ т .
ЦАРИГРАД, 10 септември 1923 г.

Бжлгарската легация в Цариград,
в седмичния си бюлетин от 10 сеп
тември т. г., ежобщава следното за
положението на цариградското тжржище и за цените на храните, бра
шната и пр.
Положението на тдржището.

Положението на тжржището поч
ти е сжщото, както миналата годи
на по това време, когато голям
брой тжрговци, главно гжрци и ар
менци, бягаха или се готвиха да бя
гат от Цариград, пред настжпвающите турски войски. Както тогава
всеки гледаше да продаде и да бяга
и никой не мислеше да купува и
да прави складове, така и сега,
пред опразването на Цариград о т

съглашенските войски много армен
ци и гърци се готвят да бягат и
продават каквото могат и не мислят
ни най-малко за купувана на нови
стоки. Тия, които остават, гледат да
минат от днес за утре. От там се
поражда една голема сигурност в
сделките: всичко, което се яаи на
пазаря и не е необходимо за днев
ните нужди, рискува да остане не
продадено или продадено на много
низка цена. Ог там идват поевтиня-;
-вания на некои стоки, както ще за
бележи всеки, който би сравнил це
ните от тая седмица с ония от ми- ,
налата'седмица. Наистина задържа
нето и малкото подобрение даже на
курса на лирата, което се дължи
на една временна причина: покуп
ките на сжглашенските войски, готвящи се за път, има известно вли
яние. върху цените, но то е нищож
но в сравнение с другата причина.
Ето защо, нрез днешния момент на
българските търговци се налага голема предпазливост при докарване
то на стоки на цариградския пазар.
Най-желателно би било да си оси
гурят купувач на известна стока и
по-известна цена още «преди тръг
ването на стоката за Цариград.
Зърнени храни.

Пристигания:
О г България
„ Тракия
,, Америка

-тона
.„
„
Всичко тона

1080
55
1060
2-195

Цени на едро.

Българско' жито, насипано, обезмитено окатата 13 гр.
Манитоба, насипана, обезмитена,
оката 133/4—14 гроша.
Ржж. Насипана, обезмитена, ока
та 9 гроша.
Кукуруз. Насипан, обезмитен, ока
та 7% гроша.
Ечемик, фоб, оката 9 грош8.
.

Брашна.

Пристигания:
Марсилско .
Американско

4750
14852
Всичко 19602
Седмична консумация 30000
Съществующ сток '
90000
’

Брой 48.
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.

торби
торби
торби
торби
торби

Цени.

. Американско Кондор гр. 1120
торбата от 63 Vs кгр.
Местно от жито Манитоба гр.
1050—1070 торбата от 72 кгр. •*Българско жито, гр. 1030—1040
торбата от 72 кгр.
Трици едри и дребни.окгта 4Vsrp.
Варива.

Фасул. (Сух тазгодишен) оката
-21—22 .■гр."

Подробни цени.

Тенденция към спадане.
Млечни продукти.

На тон циф
в транзит:

/

Кашкавал: Транзитна стока 80-82
гроша оката; обезмитен балкански
105—110 гр. оката и обезмитен пол
ски 95—100 гр, оката.
Б яло сирене Одрин. 80 гр. оката.
Масло: пресно пресувано 200-210
гр. оката и кашкавалджийско 120
гроша оката.
Жив добитък.-

Овнешко карнобатско 100 гр. ока
та с 13% сконто.
,
Овнешко пирогско 90 гр. оката с
13% сконто.
.Овнешко караманско 84 гр. оката
с 13% сконто.
- ’
Овнешко караяка 92 гр. оката с
13% сконто.
Говеждо трапезундско 65 гр. ока
та с 13% сконто.
" Кокошки добра стока 80 гроша
едната.
Пилета добра стока 40—50 гроша
едното. .
Яйца каса от 1400 до 1500 парче
та 42 лири турски.
Стотях 280 гроша. .
Други стоки.

Афион /о т Афион Карахисар) 18
лири оката.
Тазгодишното производство на
афнона в Турция е било много
слабо: една четвърт от обикнове
ното. Всичко 500 каси...Понеже и
онова в Югославия, в Гърция и у
нас не е било много по големо от
обикновеното, очаква -се поскъпва-,
нето. на'тази стока.
Восък анадолски • 85 гр. оката"
Вълна караманска 65—66 гр. „ .
Вълна каварджик 80 —85 гр. „
АЛЕКСАНДРИЯ "28 август 192 3 год. •
•

Нашият генерален консул в Алек
сандрия, в. рапорта си от 28 август
т. г., съобщава следното:
Освен доста важното оживление,
отбелезано за австралийските браш. на, тържището, през изтеклата сед
мица, запази затишието, което оха
рактеризира неколкото предидуща
седмици. Пристиганията на разни
други стоки продължават да съ ог
раничени и консумацията не надми
нава най-необходимото.
- ■.
Брашна. Силни търсения чта ав
стралийски брашна, идящи от Пирея, дадоха на брашняната тъ р го 
вия едно усилено движение, неотбелезаяо от много месеци насам.- Це
ната на. разполагаемото количество
. достигна до л. ст. 15 тонът. Цените
на експед. авгусг-септемзри също
се качиха и стигнаха до л. ст. 12,7,6.

Печатница „Зора“ -Варна.

Расп. кол. Александрия ф. п. 14
„
„ „Ем ине“ Алек.ф. п. 14%
„
3 пар.,Сити оф Кантон“ 13%
„
„ „ „Валдиере“
13-10
„ ' „ експ. авг.-септем. 12.7.6
„ , „ септем.-октом. 12 5
Фасул. Този артикул продължава
да бъде редък; неколко. малки пра
тки, произходящи от Судан, се б ъ р
зо откупиха. Изглежда, че Италия,
която обикновено праща фасул в
Египет, кема в достатъчни количе
ства, за да изнесе.
Требва да се съжалява, че пора
ди липсата на прям трафик с Еги
пет, България нзпуща случая да пла
сира на износна цени своя фасул
тук, дето лесно би се продал от л.
етер. 23 до 25 тонът на доброкаче
ствен фасул.
Огбелезаната нужда от прями с ъ 
общения и евтино навло става все
ки ден по-належаща.
Кашкавал.. Макар да немаше ва
жни пристигания на кашкавал, про
дажната цена не се качи и цената
остава 12—13 гр. ег. оката. Изгле
жда, че ще има наскоро кашкавал
от едно ново произхождение — от
Халеп. Изгонени от Източна Тракия
гърци се установили з Халеп и по
чнали да фабрикуват кашкавал с ев
тино млеко. Тая седмица пристигна
тук за пръв 1?ът кашкавал. Изгле
жда, че по. качество не ще се раз
личава много от нашия кашкавал.
Траверси. Администрацията на еги
петските железници обяви напосле
д ъ к търг за 250,000 траверси. Офер
ти съ вече дадени за траверси от
Ромъния и от о. Родос.
Исканите тук. травеси , имат след
ните размери:
2 60 X 0’25 X ОТ5 за широката
линия на дър, железници.
Р50 X 012 X 0-18 за теснолинейните на Делтата.
Първите се продават по гр. ег.
30—35.
'
Вторите се. продават по гр. ег.
10—12.
■
Ако има у нас хора, които жела
ят да вземат участие в бъдащи т ъ 
ргове за такива траверси, нека ме
уведомят телеграфически, за да се
постарая да им услужа _
Чували калкута. В цепите съоб
щени миналата седмица (рап. № 4)
има само следните изменения:
2/4 либр. расп. кол. Порт-Сайд
струват стоте ш. 67'6 вместо ш. 67.
5 либр. също Порт-Саид струват
шил. 143 стоте вместо шил. 144.
Цените съ в шилини циф. в тра
нзит.
ЙЛЕКСАНДРИЯ, 3 септеи. 1923 г.

Брашна.

Търсенията от ~Пире?г

Брой 48.
продължиха. При все това, цените
на австралийските брашна не се ка
чиха и се задържаха на около л.
етер. 14 за разполагаемото количе
ство, л. етер. 13 «а товар, август-сеп
тември и 1215 за товар, септемвриоктомври.
Австралийски 'брашна, Значител
ни количества австралийски брашна
х ъ пристигнали тук. Те служат из*
ключително за местно употребление.
.Цената днес -на доброто качество
Haouse held е л, етер, 12-10 тона циф
Порт-Сайд.
кашкавал. Нема, важни пристяга
ния за отбелезване. Цените съ с ъ 
щите 12—13 ег. гр. оката. Всички
търговци твърдят, че хубавото ка
чество наш Балкански кашкавал би
се продал до 17—18'гроша.
Нохут. Египет харчи много но
хут. Той се донася главно от Фран
ция и от Италия, Нашия нохут, спе
циално по-едрия, би намерил тук
добър пласмент. Едрия и чист нохут
се продава по настоящем около л.
етер. 24 10 тонът.
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IV. Плодове и зеленчуци.
Маслини
ока гроша 40
Ябълки пресни
„ „
20:
Круши . „ „
25
Орехи
„
40
Лук червен
„ „ 1 2
Пиперки малки 100-те
„
20
„
големи едната
„
1

електрически материали 399 кгр., соле
ни кожи 4533 кгр., сода каустик 2739
кгр.. калай 20320 кгр., железария 20265
кгр., анилинови бои 109 кгр., инстру
менти 1340 кгр., дукове 689 кгр., мас
ло 1219 кгр., мотори 5150 кгр., въл
нени платове 553 кгрм цинк 5312 лгр.,
гвоздеи 32100 кгр., ламарина 39000
кгр., стъкла за прозорци 16190 кгр.,
V. Сол, кафе и захар.
ултримарин 4837 кгр., захар 22400 кгр,
Сол морска
ока гроша 10
Пар. „България“ с: маслини 26400
Кафе
„
120 кгр,, дъвка 320 кгр., бадеми 750 кгр.,
Захар ситна
- „
„
58 10800 кгр., дървено масло 54330 кгр.,
„ • квадратчета .
*„ „
75 бобини 935 кгр., вълнена манифактура
1360 кгр., памук 17572 кгр., манифак
, VI. Питиета и масла за ядене.
тура памучна 344 кгр., калай 2105 кгр.,
Оцет
ока гроша. 20 сода бикарбонат 2215 кгр., амонячна
Дървено масло
„
„
8Q сол 1130 кгр., сода каустик 38190 кгр.,
Сусамово масло
„
„
90 сода обикновенна 2000 кгр.
15. IX. пар. „Дроъор“ под англ. зн.
VII, Вещества за. горене.
16. IX. пар. „Грац“ под итал. зн.
Кола дърва лири турски
9—15
Пар. „София“.
Дървени еъглища
ока гроша 10
Пар. „Георгия“ под герм зн.
Газ
„
„
25
Пар. „Кирил“ с: манифактура 978
кгр., жекезария 400 кгр., торби 2500
, -VIII. Свещи, сапун и вар.
Свещи стеаринови ска гр. 100—110 кгр,, боя 930 квр., лимони 2980 нтр„
Сапун за пране
„
„
60 ступа 100 кгр/
18. IX пар. „Флора парк“ хол. зн.
В ари е гасена
„*„
9
Пар. „Бориида“ под итал. зн,
IX. Сурови вещества за тжкане.
Пар. „йла“ под итал. зн.
19. IX. пар. „Жак фрейсике“ фр. зн,
Вълна „не прана ока гроша 90—100
Пар. „Ннапотер“ под англ. знаме.
Козина
„ „
70

ОДРИН, 6 септенврий 1923 г,Българското генерално консулст
во в Одрин, в бюлетина си» от 6-й
септ. т. V., съобщава следното за
пазарните цена на домашния доби
тъ к и. на по-главните продукти в
Заминали параходи:
Одрин през изтеклия м. август:
11. IX. пар. „Кирил“.
I. Д обит лк и др. домаш. животни.
Пар. „Елени“.
Бивол
лири 100—110
Пристигнали параходи:
12. IX, пар. „Сия“.
Вол
„ 200—220
14. IX. пар. „София“.
От миналата седмица :. *
Крава
„
80—*90
14^ IX. пар. „Ядана“.
Кон местна порода
70—100
15? 1Ф. нар. „Вердйон“.
Пар. „Елени“ с: желязо 64099 кгр.,
Овен
- .
„
8— 10- , чемберлик 15547 кгр, кжнап 1741 кгр.,
Пар. „}<они“ под грузинско знаме.
Овца
'
•
15 олово 1814. кгр., тапи 71 кгр., оловени
Пар. „Яла“.
Пилегроша 30—40
16. IX. пар. „Грац“. с 2347 кгр. раз
тръби 491 кгр.,. хартия 15690 кгр., ма
шинария 5580 кгр., вълнени конци 168 ни стоки.
И. Произведения за храна от
17. IX. пар. „Дромор".
кгр,, мелничен валщ25_80 кгр., стъкла
животни.
18. IX, пар. Бормида“.
за.
прозорци
103,111
'кгр..
ламарина
ока гроша 80
М есо говеждо
Пар. „Цар Фердинанд* с 654,041
32748
кгр.,
чугун
25015
кгр.,
тръби
90
„ овнешко
»
»
кгр. храни и др.
Масло кравешко
’и
» 160 450 кгр., манифактура 1003 кгр., пра
19. IX. пар. „Ннапотер“.
на
вълна
6891
кгр,,
минерална
грес
я . п ' 22
Мляко прясно
1677
кгр,
минерално
масло
1226
кгр.,
,25
»
я
„
кисело
Очакват се да пристигнат
80 минераленъ вазелинъ 785 кгр., захар
■, »
п
Сирене
параходи:
«я
п . 160 10000 кгр., екстракт 9983 кгр., ламбеКашкавал полски
35 ни стъкла 2597 кгр., маслини 42241
Агенция „Братя Траяно*.
п
Я
Риба шаран
50 кгр, дървено' масло 14500 кгр., глико
п
п
.
„ сом
Пар. „Яйлбек“ от Хамбург и Анверс
я 300 за 9847 кгр.
-Яйца 100-тях
Пар. „Кирил“ с: платове 2572 кгр., към 28 септември.
$
III. Храни, варива и барабой.
вино 445 кгр., железария 300 кгр., на
Агенция „Пойд Триестино.“
ока гроша 14 хут ЗОООукгр., кожи 1043 кгр.
Пшеница местна
*
13
Червенка
п
*
12: IX. nap. „София“,
Пар. „Букозина“ на 20. IX. от Еги
6
я
*
Ръж
13. IX. пар. „Гапеер-парк“ под ан пет и ще замине за Деде-Агач, Кавала,
5 глийско знаме.
Ечмик
»
»_
, Пирея и Италия.
5
Я Я.
Царевица
;
14. IX. пар. „Ядана“ под френ. зн.
лк
Агенция „Лулудолуло*.
Пар. „Яла“ под итал. зн.
30
Пар. „Вердйбн“ под.фр, зн.
Фасул
„’ :
Пар. „Байрон“ — към началото на
20
Пар. „Ягнетапарк“ под хол. зн. с: м. октомври.
Картофи пресни
’
- 30 машинария 3692 кгр,, екстракт 10096
Брашно № 0
15
Агенция
„Братия
Раделия."
„ обикновено
кгр., сухи кожи 10256 кгр., машинно
. 8 масло 17173 кгр., сиво и червено дър * Пар. „Bosporus“ or Д-во „Deutsche
„ царевично
18 во 1000 кгр., железна каса 2000 кгр., ( Orient lini’e* пристигащ тук към 5 окХляб пшеничен
11-50
. . смесен *
W

Ctd . 8.
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е продукт на добрата световна ре па 7-50—8 лв.; саламак 32 лв.; син
колта и на това че р а б о т и т е ка 26—38 лв.; сода за пране 4 80— .
в целйя свят бавно но сигурно се 5 лв.; зачка' 3 50 лв.; сода каустик
доближават до своя нормален развой. . 14 лв.; книга сива II* лв.; книга ж ъл
Като се вземе предвид сегашното^ та 12 лв.; сардели 1700—1750 лв.;:
състояние на западно-европейските ''леблебии 20 лв.; елеме 22 лз.; свещи
. лв., първо
лв.;
тържища и факта, че Америка про екстра дължава да довозва храни в самия чай 170—180 лв.; въжа италиякски
Цариград става очевидно, че и тая 60—62 лв.; кънап итал. 90—210 лв,година нашите зърнени храни няма
Манифактура.
шанс да отидат по-далеч от Цари
Кабот чехски 90 см. широк лв. 27
град, островите и Гърция.
метр; кабот чехски 80 см. лв. 24 м.;
През отчетната седмица парахо фистанлъци с копринени жички 45
дите на Българското търговско па
раходно д-во „Фердинанд“ и „Бъл лв. м.; фистанлъци германски 35 лв.
гария“ натоварени със зимница и м.; фистанлъци мервейоз 40 лв. м.;
боб отплуваха за Цариград и Пирея. фистанлъци Аида 40 лв. м.; панама
До колкото се научаваме изнесе liscio 30 лв. м.; домасе 45 лв. м.;
Агенция „Бр. Зопас“.
ната зимница е била продадена по син док yds 32 лв.; дюшеклик гер
12Уг гроша оката, обаче, според мански 115 см. широк 40—41 лз.;
Пар. ,,5itra“ към 26. IX. 1923 год.
хасе „Паун“ 33333 yds 26 лв.; хасе
„Tunisier“ „
5. X. 1923 год. последните цариградски сведения,' „Лъв‘‘ yds 24 лв.; довлас 200 см.
„ „Sira“
,
26. IX. 1923 год. тая цена мъчно може да се добие широк лв. 80—82 м.; довлас 220
„ .,ПШка“
„
15. X. 1923 год. по късно тъй като на пристигнало см. 90—92 лв. м.; „Траличио“ 100
jjncemore“. „ 15. X. 1923 год. то напоследък американско първо- см. германско 44—45 лв. м.; зеф и р,
качествено жито не е дадено пове
че от 131/* гроша на оката. П ък 28—30 л в ; мерино черно 95 см. лв.
знайно е, че американските жита не 30—32 м.; бархет 38—40 лв. м ; ка
зависимо от познатата им доброка- дифе 55—60 лв. м.; басми холандски
чественост имат още и туй преиму 28—29 лв. м.; басми чехски 27'50—
Обзор на тържището.
щество над нашите, че всякога при-' 28 лв. м.; басми английски I 25—26'
лв. ярда; вата II лр. 34 кгр.; мате
Положението. Наистина, царящата тежават строго установен т и п — об
рия французка I, 140 см. широка
стоятелство
от
най-първостепенно
дълговременна суша указа малко
95
лв.;- габардини памучни 95 см.„
вредно- влияние върху укъснялите значение за търговията със зърне
65
лева..
•
посеви, ала, благодарение само на ни храни,
Цените, които едва се продджртолкова благоприятното й време,
Прежди.
вършитбата можа да се свърши и ж аха' на тукашната борса поради
Балдрстон № 8/i2—600 лева;
много по-навременно и много по- товаренето параходите „Фердинад“
•
„
1 4 -6 1 5
„
чисто. От друга страна, продължи и ’„България“, вчера и днес претър
„
1
6
-6
3
0
.
„
,
телното топло време ускори узрева- пяха едно спадане от 10— 15 лева
18-645
нето на .царевиците и цвеклото, бе- на стотех килограма.
;
2 0 -6 6 0
„
Зимница. Днес на борсата беха из
ридбата на които през последнигЬ
’
„
2
2
-6
7
5
„
ложени 15 вагона; продадоха се 9
дни става твърде усилено.
„
24—690
„
От пристигащите от всички кра вагона по 3,45 лв., а 6 вагона, по
Креспи II № 4/к>—440—445 лева;
ища сведения става ясно, че през ради предлагани низки цени, оста
Креспи I № 8/i2 -5 6 0 лева;
настоящата година., имаме добра ре наха непродадени.
Креспи I № 14—575 лева;
Боб 1 вагон остана непродаден.
колта за зърнените храни и отлич
Сулан есмер 4/ю—390—395 лв.;
Ръж. Вчера един вагон. Поради
на за варивата, церевицата, цвекло
Сулан кастър 4/ю—460—470 лв.; .
то и тютюните също и за оризищата. липса на куповач, остана.непродадбн.
Сулан обикновена боя—480—500'
Другите артикули без пристигания.
Пристиганията на борсата не съ
лв.; къврак обикновена боя 650.лв.;.
тъй задоволителни, обаче, -туй е
Колониал.
,
индиго сулан местна боя „Сокол“
обяснимо твърде лесно като се имат
предвид: 1) ' неуталожените парти .1. : Захар на бучки в каси ' от по 55 550—600 лв,;. индиго къврак м. б.
зански страсти, които нарушават кгр. лв. 31'50, а в KaqH от по 20 „Сокол“ 750—760 лв.; боявия сулан
нормалния ход на нещата, внисат кгр. лв. 32-25; захар ситна лв. 28 кгр.; индиго 750 лв.; боялия къврак ан
смут сред селското и градското на кафе I лв. 70 кг|р., „Рио“ тип-ь 62 глийски 820—850 лв.
селение и се отразяват най-пакостно —64 лв.; ориз пловдивски 21—22 лв., *
Платна.
върху стопанския живот на страна жецувски 17—17-50, английски 14
ч
Днешните
цени
на българскитета. и 2) последните увеличения въ р  лв.; масло дървено I 46 лИ., II 45
платна
от
фабриката
на Д-во „Тек
ху наелата на Б. Д. железници, лв. и обикновено. 44 лв.; рапично 32
стил“
са
следните:
които също указват своето влияние лв.; соя 39—40 лв.; маслини 22—25
Кабот № 4250 лв.; 21-50 метр; №
още повече, че тая година цените —29 и 32 лв. кгр.; сапун турски 28
8150
лв. 21 метр; ,№ -8250 лв. 22 50
на зърнените храни, в сравнение с —29 лв., марсилски 750 —760, тип
тия от миналата година съ почти сънлайт 1350 лв.; чер- пипер 48—49 метр; No 3750 лв. 19;50 метр; № 11150
лв. 25 метр; четворно № 9025 лв.
наполовина.
лв.; бахар 60—62 лв.; канела 75л в ^ 22 метр; хам № 400 лв. 12 ярда;;
* Разбира се туй спадане в цените къна 75 лв.; дъвка 200—210 лв.;
на зърнените храни, съвеем не се чувен 55 лв.; лимон, кислота обик хам № 5650 лв. 14 ярда, хам № 6250
дължи на спекула или на причини новена 85, на плочки 100 лв., а мест лв. 19 50 ярда; платно белено №
от вътрешен характер, както разни на на плочки 98 лв.; тамян екстра 5250 лв 28 метр; оксфорд тъмен
заинтересовани личности спекулират * 75 лв., обикновен 50 лв.;' фъстъци 23-50 лв., оксфорд светъл 22-50 метр;.
с невежеството на селската маса, а 28 лв., сяоа на бучки 850 л в . стип- материя 18ч лева метр”.

томврий носи стоки трансбордирани от
следните параходи в Хамбург:
1 .
Пар. „Traute“.
2 .
„Jessia“ .
>У
3. УУ
„Rheinland“
4. УУ
„Rugust“.
5. УУ
„Lloydkrahn“.
6 .
„Pommern“.
7. > г
„Oderland“.
8 .
„Goslar“.
УУ
„Weimar“ и други.
9. У У
Пътнишкия параход „Medie“ от д-во
„Paguet“ ше пристигне от Цариград към
25 т. м. за да товари зърнени храни и
яйца за Марсилия, слудия ще взима пжтници от I, И, III и IV класи за Цари
град— Марсилия.
уу
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Стр. 9.
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КОМАНДИТНО Д-ВО АНГЛО-АИЕРНКАНСКН ТЖРГОВ СКИ-МУЗЕЙ

Ив. Куртев и О-И0 - Ст-Загора
За телеграми: „Англомер“

ш
а

ш

ви

ез

шз
ЕЗ
а

ш
ез
ш

I^O T opB is газожени, дизелови,
газови, бензинови и др. .
П а д ш и ю т и я вия не стабилни
и полустабилни.
А в т о в у ш б и т з s най-луксозни
'<•по 4, 6 и 8 места.

ои
в

кар“ 25 В. Н. Р.
•
М отори: бензинови и газови от 2, 3, 4,
• 5, б и 16 В. Н. Р.

Г азови тракторн а
два и три плуга.
Д а р а ц и г с дървени и желез
ни станоци. В |б » р ш а ч к и .
В с и ч к и в и ц о в е s индустр.
и земл. машини и маш. части.

Мелнични камани Лаферте Сужуар.
Шевни машини „Кйолер“
Содо-лимонадени машини, помпи,
разни каиши, гуми и др.
5- 155—5

Д-В© ,ПРИМ© РИЕ
ТОМОВ & ТОДОРОВ
В А Р Н А.

Телефон № 267.

Комисиона, Представителство
ВНОС— ИЗНОС
Специален отдел: комисиона продажба на зжрнени храни на Варн.
стокова борса при най-износни условия и акуратно отчитане.

Главно представителство но б ш . Общо Зпстраш . Д-во „ОРЕЛ".
=

АВАРИЙНИ

В

Е1
ЕЗ
В

Е1
ЕЗ
В
В

В
ЕЗ
В

Монтира и инсталира мелници, фабрики, мотори м др.

Телеграми: „Приморие“.
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Е

Г О Т О В И НА С К Л А Д s
Парен локомобил: американски „Фар-

ш
ез

ЕЗ
с по ЕЗ

Доставя най-бжрзо и при най-либерални условия от прочутите фабрики
„РУ СТО Н & ХОРИЗБИ“, „АВЕРИК & С о “ и „РИЕГЕР“.

из
Е!

Телефон № 83

ез

АГЕНТИ

=

Представителство на Мелничарското Машинно Дружество
Ив. Симеонов, Капонов & С-ие в град Плевен.

Едннственн представители на Стжмен. Чехска Фабрика на Ernest Pryl в RosoMfte

В
Ш
1

Ш
ЕЗ

ЕЗ
ЕЗ
ЕЗ
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Grp: 10.

ТЕКСТИЛ“
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
СОФИЯ-ВАРНА

На най-износни цени
ПРЕДЛАГА:
ПЛИТНО бжлгарски белени и небелени.
Окефорди и Матерни всички видове.
Производство на собствените му тжкачни фабрики в Варна.
Телефон № 332.

.

-За т е л е г р а м и :„ Т Е К С Т И Л 14.
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СТАРА-ЗАГОРА

0
0 За телегр.: „БОНЮФурНИЙЖИеВ“.
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Т е л е ф о н № 1 1 в.
—

зо изроОотване всички видове кожи:

0

ГЙОН, В Л Ш , ШФТ И ДРУГИ.
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Стр. 11.
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м а ш и н и

„ ФЕ НИКС “

т
шл
шл
П Ъ Р В О К Л А С Н А МАР КА.
0
У
т
Ш евните машини „Ф Е Н И К С “ превжзходствуваг всички познати до сега у нас системи,
0
т както по лекия си и б жр з ше в , така и по своята конструкция и солидност.
ш
ПОСТОЯНЕН ДЕПОЗИТ О Т ВСИЧКИ МОДЕЛИ:
т
у щ а р с к и и пр. а така сжшо и голем депозит на
шл р ж ч н и , к р а ч н и , ■о бвсичките
им' резервни части при
шл

0
0
0

0
0
0

Г ен ер ал н и я п р ед ст а в и т ел з а Ц ар ството

ш
ш

Ставри Костов - Плевен.

0

0
0

З а телегр. „Ставри Костов“.

V

УСЛОВИЯ

0
0
0
неангажираните 0

Т е л е ф о н № 144.

j0 | Тжрсят се д е я т е л н и а г е н т и за
0
'
градове в Царството.
1
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НАЙ-ИЗНОСИи
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ул. .Мария Муиза“ № 72.
Телефон № 1549
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Внос — Износ.

Железо всички водове, дребна железа
рия и др.

Емайл и Стжнлария.
Печки, казанчета, нранове и други принад
лежности за кжшни баки?
Мотори лежащи и стоящи — бензинови
— петролни и други.

Индустриални машини железарски и джр-

ш
т
Земледолски машини и орядия й пр. и прч
водепски.

От кай-прочутите германски кящ и
Преди да дадете поржчките си другаде
ИСКАЙТЕ

НАШИТЕ

ОФЕРТИ.

q ij
1—169—2

j , j

0Н 1Ш @ 11вЕ 81Ш Ш 111313® ® 0§^® 21

|

ШЛ за

0

ПЛЕВЕН.|

телеграмй: „РрбйН“

Телефон Й! 173 0

0

Л Собствена фабрика за бояди> jfjj
т сване и продаване вси 0
0

0
0
0
0
0 Пжрвокачествено И н д и г о , 0
0
0
0
О р а н , К А С т р а к и др. 0
0
0
0 Цариградски язми всички 0
0
0
0
видове.
0
0
0 Ц ени ноннурентни»
0
0
1—173—2
т
0
0
0

0

|y j

чки видове прежди:

0

ЩттЩ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 3 0
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Стр. 12.

КОЛОНИАЛ И ЖЕЛЕЗАРИЯ
Телеграми: „ТЕН ЕВ И “.

Брой 48.

НА Е Д Р О
Телефон

М° 71.

складе® си всякога разполагат® в гонение
исличгства от следеквгте готсви стоки:
|Н
Джрвено масло „Royal1
„Extra Vierge“
tt
»
tt
n,Vierge“,
tt
tt
n Extra Fine“.
Масло „Соя“.
Маслини „Волос“ всички кач.
Сапун марсил. мар. „Кула“и др.
„ турски, Гиритски, „Хаджи
Джемал“ и „Кондакчи“.
Сапун марсил. тип „Сжнлайт“.
„
>»
п,W atson“
»

я

Nobla“

Ориз Женовски.
„
Английски.
Кафе Рио I кач.
,1*
„
„Superieur1
Чер пипер „Singapour“.
Червен пипер
Сардели „C leopatra“.
: „
„Felicite".
Калай Английски I кач.
Чай Английски I кач.
Лимонова сол „Кристал“. Сода „Каустик“.
*
„
за пране.
„
захлеб „Полумесец“.

Стипца.
Зачка.
Сяра.
Нафталин бял.
Вжрви Германски.
Канап Италиянски.
Амбалажна хартия.
Синя боя.
Синджири и Спжнки.
Безири „Коркодил“ и „Глорйя“
ЖЕЛЕЗАРИЯ:
Черна ламарина, всички но
мера, размери и дебелини.
Галван. ламарина № № 14,
12, 10 и дебела.
Бяло тенеке 56 и 40 листа.
Цинк, всички номера.
Тел бодлива и др. железа.
ПУТРЕЛЙ и ЦИМЕНТ.
Гвоздеи всички размери..
Джамове белгийски от найпжрвоклаСните фабрики. Пос
тоянно пжлен чешит всички
номера до 40 цола и големи
над 40 цола.
V -

Последователно, ни пристигат големи партиди от всички горепоменати стоки.

Цени фабрични н всякога т м т т т деня.

П

