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Седмичмикъ за търговия, индустрия, фииансии и стопанство.
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Стопанската кршо въ Турция.
Щршрадг, (У. Т. А.)
L Презт» последните месеци. ничните власти се критикуватъ
[Турция ! требваше да прекарва най-остро отъ вносителите, и
Извънредно тежка икономичес се заявява, че както чуждиягь
ка, криза, която изглежда да износъ, така и турскиятъ прор преминала най-високата си давачъ;и най-сетне и самата
гочка. Цвлиятъ стопански жи държава ще бждатъ засвгиати
sorb на страната стои предъ най-зле отъ прилагането на
гежъкъ упадъкъ, чиито при митническите правилници.
чини тр-вбаа да се потърсятъ Турската политика по съоб
1 д> миналите времена. Ло щенията е обширна. Построй
пата рекрлта въ последната ката на анадолската ж. п.
~одина -е една отъ главнигв мрЪжа е започната още съ
тричини за сегашната криза настжпването на по добро вре
m турското стопанство. Тър ме й напредва много добре.
говията е намаляла силно всле Отмвняването на договора съ
дствие лошата реколта, както белгийската строителна група
» платежеспособностьта. Вно- причини спиране на строител
:ителите На земледЪлски ма ството, но скоро биде подно
мини страдатъ най много отъ вено отъ турскитЪ>предприе
ова. Друга причина е поквч. мачи-на малки части. Оконча
«ането на италиянската лира, телното отдаване на линиите
(оето бе сждбоносно за ц%ла Ту рхалъ—Сивасъ и Сивасъ редица фирии, особено въ Кайсари ще стане скоро. За
текстилната ;и памучна индуст тЪхъ се домогватъ покрай не
рия. Цела редица отъ спира- колкото турски групи, две
рия на плащанията отъ страна германски и две ' английски.
jw големи текстилни и памуч- Както се иска постройката на
in фирми раздрусаха целия поменатитЬ линии ; тр%бва да
1азарь. Най много е засегната бжде съединена съ линията
>тъ това италиянската търго- Сивасъ— Ерзиджанъ-Ерзерумъ
овия въ Турция, тъй като Разноските по гЬзи постройки
тгалия .внася най мнего тек- се изчислява на 120 милиона
тилни стоки твмъ. При фа- турски пфунта. Недоразуме
юрването на разни фирми нията, изникнали между пра
iperbpnfcxa й големи банкови вителството и шведската група
1нститути такива загуби, че поради сроковете- на плаща
lee Сенки стояха предъ спк» нията, еж вече премахнати.
1вне на плащанията. Само блаНаскоро правителството по
одарение нам-всата на финанг вика въ Янгора една стопан
;овил министъръ можа да се ска комисия подъ председа
1збйгне фалитъ. Намалението телството : на директора, на
ia тютюневия износъ, като Отоманската банка за да изледствие '«а^внезапно поквче- Върши;Ир«диарителни>15-,рабо^
iHTfe цени, докара една гол-Ь- ти по стабилизирането на тур
ia търговска кжща въ тежко ския пфунтъ, реформите въ
юложение, щото тя можа да митническигв тарифи и мър:е Задържи на повгрхностьта, кит-fe противъ скжпотията. Из
:амо като се отказа или лик- глежда комсията да не имала
1Идира много предприятия.
големъ успехъ ,въ своите
Една отъ най главните при съвещания. Презъ августъ та
ший за общото стопанско за-i зи комисия ще се събере от
1адане требва да се търси въ! ново л за това се > очакватъ
олемото поскъпване на живо определените й предложения
а. произлязло покрай липсата. къмъ правителството въ Янго
а пари и отъ увдличаващите cej ра. Действително икономичес
1ържавни разходи. Цените на| кото положение на Турция е
токите скочиха отъ високите така лошо, че е необходима
1ита и 6% оборотенъ данъкъ една помощь въ този или он
ака, че стоятъ на границата зи видъ, за да се изб*гне
ia; възможностьта да бждатъ пълното проваляне на турско
юлучени. Действията На гра то стопанство.

Търговски ДОГОВОРИ СЪ
#нглня и Италия
1р«дложенията на Бълг.
|равителство. Подготовка
та за договорите.
Съ окржжни до търговско[йдустриялните камари въ Цартвото, министерството на търовията е съобщавало, че е
редстояще сключването на
ьрговски договори между
ългария и чуждите държави,
оради което отъ камарите
е е искало да започнатъ
ьбирането на сведения и
знни, които да се използ
п ъ при подготовката на
1я договори, Нуждата отъ та
1ва сведения е била изтъкваi и на представителите на
ьрговско-индустриялниге каари въ комисията по подго
"вката на склю <ване на тър•аски договоръ. Напоследъкъ
-1нистерството на търговията
наредило да и се системати|ратъ отъ търговско индуст|ялмите камари и попълнятъ
«браните сведения за Янглия
Италия, отъ които страни
България еж направени
>едложения за сключване на
рговски договори.
Комисията по подготовката
.търговските договори ще
свика въ най скоро време.
Както, е известно между
раните вносителки у насъ на
оро место стои Италия и не'средствено следъ нея Яни'я..
', • ,
.
Огъ друга страна Германо(Лсареката търговска камара
Полско българската търг, ка
ра събиротъ материяли и пратъ проучвания за сключване
търгоржии договори между
йтгария и Германия и Бългаи и ПОЛША. Сключването на
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Новата придобивка
на Б. Търговско Параходно
.дружество.
Въ ежбота на 19 т. м. стана
освещаването на 'новия параходъ на Б. Т.; Параходно дру
жество „Евдокия". На скром
ното тържество по случая приежтетвуваше Княгиня Евдокия,
м-ръ Жулевъ, директора на
железниците инж. Божковъ,
бившия м-ръ на железниците
г. Казасовъ, окр. управитель,
кмета, НБКОИ народни предста
вители и др..Освещаването се
извърши отъ Н. В. Преосве
щенство Митрополитъ Симеонъ.
Парахода е отреденъ спе
циално за крайбрежна служба
и на 22 т. м. предприе първо
то си пжтуване. Парахода е съ
отлично устройство, разпреде
ление и удобства. Построенъ
е презъ 1927—1928 п въ Ренцесбургъ (на Килския гканалъ)
Германия. Има дължина 51.255
м., широчина 8.747 м., газене
3.459 м. обща вместимость
7С6 бруто регистъръ тона
равни на 1993 к. i м. Товарна
вместимость 266 нетп реги
стъръ тона равно на 753 к. мПарахода може да поеме
необемисти товари до 300 метрически тона. Скоростьта му
е 12 морски мили или 22'2 к.
м. на часъ. Пжтниии поема
около 250 — отъ I. II и-III кл.
Съ доставянето на тоя пара»
ходъ, съобщенията по черно
морското ни крайбрежие зна
чително се улесняватъ и ,подобряватъ, защото пжтуването
съ .Евдокия", съ неговите
разкошно, уредени кабини и
удобства, каквито не лйпеватъ
и за пжтниците отъ III класа,
както и големата му устойчивость срещу каквото и да е
морско вълнение гарантиратъ
за пжтниците не само пълно
спокойствие, но създаватъ отъ
пжтуването цело удоволствие.

Свинската концесия

Лйбулвнтшв търговия./ •
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Наредбата на Мвото. Какво е амбулантната търговия,
Забранената амбулантна търговия.
,
Министерството на търговия та на чл. 4 отъ търг. . законъ
ПИРЕЯ — Macrae Stoa № 4 2
та е изработило' наредба за т.-е. да.еж навършили поне
прилагане закона за амбулант 18 г..да еж еманципирани и
ната търговия, който влиза въ да иматъ разрешение за уп
ражняване търговия, ;да не еж
сила отъ -1 юли т. г.
СЪ КЛОНОВЕ ВЪ:
Споредъ закона и наредбата, страдали отъ зараз. -болесть и
?
:{
за амб. търговия се считатъ не еж лишени отъ гражд. и
* Солунъ, Кавала, Дедеагачъ, Комотиеи,
всички продажби на стоки и пол. права, и- ако еж оежждаv
Ксавти и Драма.
,
въобще движимести, които се ни за : кражба, измама, злог
употребление
на
доверие
и
извършватъ поТкжщите, ули
Ще се занимава съ представителство
ците, панаирите, сборове и контрабанда, но не лишени
отъ
гражд
и
пол.
права,
да
е
пазари, отъ лица, които по
на: параходни агенции, комисиона, екс^
занаятъ се звнимаватъ съ. та изтекло 3 год. отъ претърпяпедиция, обевмитяване стоки и доби*
кива неща, съ табла, количка ване на наказанието.
конъ или каруца, велосипедъ Забранява се амбулантната
Т-ЬЕЪ, стоки на консигнация, търговия
и др. превозни средства на търговия съ следните -стоки:
на храни, брашна, варива, сирене, кашсергии, бараки, рафтове и пр. занаят, произведения* 'фармаНе се считатъ за -амбулантив цевтически продукти, чвсБкакава1яъ?:и други стоки отъ България.
търговия: производителите на къвъ видъ спиртни питиета,
селско стопански произведения освенъ въ случаите > предвиде
и произв. на дом, индустрия, ни въ закона за , акцизите и
която продаватъ i произведени патентния сборъ върху питие
те отъ самите т^хъ > и сем«й тата,* медикаменти, лекарства
Всички сведения се даватъ безплатно
ствата имъ продукти; продава и превързочни материяли, всеКОРЕСПОНДИРА НА ВСИЧКИ ЕЗИЦИ.
чите (кърджии) на грънчарски, какви отрови, живакъ, анибакърджийски, /дърводелски, линъ, и всекакви живачни и
гайтанджийски, тножарски и антилинови препарати,- взривни
калпак, изделия, пжтуюши вещества,.киселини,4«о .не и.
BIPHEH0K0 ГРАДСКО ОВЩ, УПРАВЛЕНИЕ
търг. агенти; продавачите на оцетъ), скжпоценни камани,
вестници и списания, цветя, злато и сребро, скъпоценни
зеленчукъ и плодове и произ предмети, монети и ценни кни
веденията отъ техъ — марма- жа, "вевкакъвъ видъ оржжия,
ладъ, пестилъ, суш. сливи и муниции и военни принадлеж v
;:•;•-•.. - • я к ш
.""•
пр. на кифли, гевреци, банич- ности; лотарийни билети и :•/;Г[/У-/
ни и други подобни тестени томбола, предмети^ противъ
Гр. Варна, 21 Май 1928 годива.
произведения, на семки, орехи добрите нрави;: петрол^ и <дру
ги
запалителни
вечествв.;
учеб
и пр., халваджин, бозгджии,
Въ допълнение на обявление J6 8375 отъ 25. IV...
шербетчии и 'др. продавачи на ни потреби?и материяли «оито
1928
г; публикувано въ Държавенъ вестникъ брой Щ
еж
държавенъ
монопол*.
разхладителни питиета и са^Поставянето: на сергии по оть 17. V 1928 г., обявява се на интересуюшите се,
квпжиите. разнасящи вода.
За да може в^еки.вмб.тър- тротоарите, мвкаръ и предъ че на 28 Май т.т. доЮ часа въ Варненското окржжговецъ да ; rbpi'^btk'аанапредъ собствените .дюкяни <(5е: авбра- т данъчно управление ще с'е ппоизведв търгьсь тайна
V - ••;.;:••
, i
ще требва ди се снабди съ Н Я В в .
разрешително и легит. карта. За да -могвтъ:,-уседналит* конкуренция за доставка на 2 2 чугунени емай
отъ съответната търг. инд. търговци да !търгува1ъ,110 раз лирани вани съ ири над нежностите ииъ аа общин
камара. Разрешителни ще се решените панаири въ Царст ските топли морски бани.
издаватъ само на лица: бълг. вото еж длъжни ,дв се снабПриблизителна стойвостъ 125,000 лева. За право
поданици, навършили 21 г. а дятъ съ разрешителни за, тля участие залогъ 10 % въ банково удостоверение и до
:.
не пълнолетните при условия цель отъ камарата.
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Анверсното пристанище

За тютюневата пропаганда.;

\\rnw*

Обявление

кумента съгласно 3, В. 0. П.
Предложението требва да е въ български левово
и яа съдържа цената на една вана и общо на всички:
t t франко-морските бани^^—Варна.Разноските по иубдикация, гербъ, данъци и пр еж,
.-ва сметка на доставчика.
1
Поемпите условия 'могат* да се видятъ въ об
щината,
•
ОТЪ ОБЩИНАТА.

Въ сравнение съ другите
Какво казва представителя Световната война парализира
дейностьта на i всички почти арчни.Бългврия •*; останала
на дружеството което
европейски пристанища. Преди най-назадъ по организацията
пое концесията.
войната анверското пристани зй пропагвндь на своето проПредставителя на дружество, ще бе прочуто съ своето ожив изводствовъ чужбина. Дори
„Янглобулгариенъ
Девелпо- ление, благодарение на своето можемъ да кажемъ. чеуна.съ
манъ корпорейшънъ лимитедъ' географическо положение, кое нема такава организация. За
което пое концесията за из
заема, яинтерланда, обши- пропагандата на нашите тю
носъ на свинско месо г. Жил- то
ренъ,
който обслужва, и голе тюни и вънЪ|ВЪ нужбинй 1-понкинъ предъ единъ отъ нашите мите удобства,
които прите ти нищо не се е предприела
кореспонденти въ София е зая- жава и дава за движението
№Ш0Д(Шг9 ШМ№ вилъ,
Износъ на тютюнъ
на било отъ страна на i държавата
че тия дни очаква да
Министерството на земледе- пристигне въ България г. Зе-] параходите, Търговията между било отъ страна на -меродав
Презъ м. априлъ т. г. е из
1
лието въ Вашингтонъ изчисля леновъ, единъ отъ директори България и Белгия се подър- ните институти. Нашите съсед
несено
въ Германия
ва световното производство на те на дружеството. Той ще жаше и се подържа чрезъ Ян- ки Турция и Гърция отдавна Търга на 8 юний при Б. 3. Б. 900,664 тюгюнъ
кгр., Белгия 311,036
захарь презъ к ам п а н.ията пристигне въ връзка съ реали версъ. Световно значение има еж съзнали големото значение за 100 мил. лв. На кои фирми кгр.. Австрия
231,215 кгр., Че1927/28 на 27,538,000 тона сре зирането на концесията. Както това пристанище което се пот- на рекламата м '• пропагандата
хославия 137.432 кгр , Египетъ
се дава предпочитане,
щу 26,316,000 тона презъ пре- е известно, последния срокъ в ьрждава отъ скромната ста и продължаватъ да ги подър133,590 кгр., Италия 85,517 кгр.
дшествующата кампания , т. е. за направата на първите по тистика, съ която разполагаме жатъ, Tfe дори -не изпускатъ
На 8 юний т. г. при Б. 3
30,676 кгр. Други
съ едно увеличение отъ 4 69Vo. стройки за кланници, хладил Застоя, бездейностьта на това Нито на единъ международенъ Банка ше се произведе търгъ Холандия
държави
483,
Франция бб кгр.
Това увеличение произлиза огъ ници, складове, както и за из пристанище следъ войната се панаиоъ ла не вземать учас за доставката на едно неопре
производството на захарното вършването на първите рейси премахна и днесъ виждаме, тие. Я България не се пред делено количество земледъ-лс- Презъ тази година, както, ицвекло, което се е увеличило изтича на 28 юний т. г. и за че Янверсъ--пристанишетО' — ставя н и т о на найтолеми ки орждия, машини и др. по презъ последните 5 години
съ 15"4%. Напротивъ, произ което министерството на тър е добило своята прежна слава международни панаири. Време собия: плугове, обикновени и германия стана първо мъсто
водството на захарь отъ за говията на неколко пжти е и дейность. Параходното дви е вече и у насъ да се проу- обратливн брани, култиватори, на нашия износъ на тютюнъ.
харна тръстика е намаляло ло предупредило концесионерите. жение е изумително, което отъ чатъ тия въпроси.
валяци, подривачи, редосеячки, Въ последно време се забе
17,862,000 тона срешу 17,933000
день на день се увеличавали Сега се научаваме, че цен окопвачи, триори, сортировачи, лязва голъ^о търсене на бъл
тона презъ кампанията 1926/27 Вероятното е, че концесио това ни дава основание да пра- тралния съветъ за покрови трактори и парни плугове, ин- гарски тютюни въ йнверсъ.
Износа на тютюна въ Египетъ
нерите, които еж изхарчили вимъ правилно и логично заклю
голина.
телство ; на тютюневото произ кобатори, комплекти за кон се засилва.
грамадни
суми
до.
сега,
uie
чение» че Янверсното приета водство въ Гърция е решилъ трола асистенти v пй скотовъдОграничението на0производ'
отъ правителството ед нище
Макаръ, че сключването на
ството въ о-въ Куба е дало искатъ
ще -стане единь , день да учреди единъ специвленъ ство^-лидтинови бастуни, пер
но
продължение
на
този
срокъ
едно намаление отъ" 56^,000 за да мбгатъ да запазятъ пра единственно въ цела Европа, автономенъ институтъ за по гели, ленти за изм-Брване жи сделки напоследъкъ да е зна- '
тона въ реколтата за текуша вата си.
че то ще съсредоточи въ себе кровителство нп тютюнев:ото вотните, центрофуги за мл%ко чително намалено, то ценитй ,
та кампания, но то е почти
си движението на корабите, производство. Той ще име бутилки за масло и пр. Търга на тютюните се държат ь на •
компенсирано отъ увеличението
защото всички морски пжтища за цель, да способствува за възлиза на около 100 милисна сжщата висота. Така Басма
производството на о-въ Ява
водятъ къмъ него и защото развитието на тютюневата кул лева. Доставката е Д-БЛЙМВ. Джебелъ Кърджали съ минисъ 413,415 т. Производството
намиратъ плансиментъ на своя тура и да съдействува за за Редосеялките ще тр-вбво да маленъ рандеманъ-. 30°/п се- е
на захарь отъ тръстика ,и 1
воюване на по-широки пазари бждатъ доставени' преди 15 движилъ 165—220 лв. нгр.
1927 ад :.••• товаръ.
цвекло въ С.-Щати въ ПортоЗа да се увери всеки въ и ще бжде субвенциониранъ августъ т. г. за да могатъ да Джебелъ Басма. Мелник ь, Петрико и въ Финикийските о*ви
Марсилското пристанище истиностьта на това, което се отъ известна такса върху из се употребитъ още тази есень. р^чъ, Неврокопъ, Г.-Джумая
е слабо увеличено, както и въ заема едно водно пространство изложи по горе, ще наведемъ насяния тютюнъ и отъ отстжп(съ с^щия рандеманъ) 170—
Индиите, които държатъ второ отъ 2,131, 907 кв. м. кейовите отъ статистиката некои данни ване въ негова полза на чветь Ще се дава предпочитане на. 209, обикн. басма съ мим. ран
место въ производството.
стени иматъ обща дължина за' некои месеци за движение отъ; данъка, които щържавата фирми'конто могатъ .да издей деманъ 25% - 8 8 - 121, Бвшк24,446
метра а площьта, която то на параходите!-— презъ м. събира ©ърху местната .консу стватъ плвейента на тютюни Ьвлж Г. Джумвя съ к. ранд.
За първи пжть следъ вой
ната. средното , производство заематъ всички Кейове достига ноемврий 1927 г. влезли еж въ мация.
варантйрани при Б. 3. Банка. 30«/о — 143-159*5, баши-балж
К- Капакъ рандеманъ 30% —
до
1,089,310
кв.
метра.
анверс«ото
пристанище
933
въ Европа отъ преди войната
На търга ще взематъ учас HS-'lbS. Неврокогть. ранде
Презъ миналата 1927 год. парахода. 9 платнохода, отъ,
е надминато. Русия е увеличи
тие големи чехословашки и манъ 30n/o 1 4 3 - U 9 50, Menла п р о и з в о д с т в о т о си на централнотопоистанищее посе които 370 подъ английско зна • Отъ тая скромна «статистика германски,фирми
се
вижда,
какъвъ
напредъкъ
нцкь. Петричъ 143-159 5, Ду1.369,123 тоно, отъ 8&3,е00тона тено отъ 11332 парахода и 2872 ме. 154—подъ германско знаме,
* Въ свръзка съ горното ми- пница 137 5 —154. Пловдив-ь,
има
това
пристанище
въ
тър
платнохода
съ
обща
вмести
42
подъ
френско
знаме,
60
подъ
презъ 1925/27 г. ...
мость 24,9б9;21б тона. Източ нораежко знаме. 8 подъ итв' говията, като дава прибежище нистра на : земледтзлието г. Станимака. «Яка* 88—1115 5
твърде много.и отъ% самата ното пристанище пъкъ е било лиянско знаме, 8 подъ японско ежедневно почти на 40 пара- Христовъ е "изработйлъ зако- Плсвпивъ «полу^ка" съ мим.
полска държава, тъй като въ посетено отъ 1003 парахода и знаке. б подъ бразилско знаме хода; Местото не ни позволява нопроектъ чрезъ който се вт.з- рандеманъ 55—83, Пловдивъ^
последно време ,въ Полша се 837 платнохода. , Следъ френ и др.; презъ м. априлий 1928 да дадемъ по-подробни евкде лага на Б ' 3 * 5w«a да произ Станимака ,поле" съ м. • р.
чувствува едно свръхпроазаод- ското знаме,- най много пара г. 979 парахода еж пос%тили ния за значението на това при веде търга' и следъ това по 15-~207о - 4 4 - 6 6 и яр.
ство за което се търсятъ па ходи пооещаватъ пристанище еж щото пристанище огь които станище и неговото устройство. нейно «вреждане дв разпро 'Наредени партиди —дже
зари на Изтокъ. Първата стжп- то подъ английско знаме. Следъ 397 подъ английско знаме 153 Огъ тия кратки данни човекъ дава съ изпльщане за три го белъ 66—104, рбикн. • басма
ка къмъ тая насока 6fe осно това следватъ италянските, ис подъ германско знаме, 36 педъ би си направило своето заклю дини сь отстжпка Отъ 15—,20°/|) 44—66, лв.; Баши балж * Дупинваването на Полско българс панските, Холандските, гръц Данско знаме, 17 подъ аме чение за> грамадни»' успъхъ доставените земладелски орж цв 3850-60. Сее. България
ката търговска камара, която ките. норвежките, германски рикаиско знаме, 43 подъ хо който; правиг това лрнстаннще. дия и машини на зсмледълс* „Поле"' 11—.22. Цената на конИНТЪ ИООПСрвЦНИ И ПрОИЗВО' тарината се даижй огъ 8'25—
камара е за целия близки те, американските (Съединени ландско знаме, 34 подъ швед , Успехъ изумитеяБиъ I
щати) и др.
ско знаме и пр.
44 лв. кгр.
ДН1ЙЯИ.
иатокъ.
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Варненски Търговски Индустриален*. Вестник-ь

За пашкулите
Националния съюзъ на про
изводителите на коприна въ
Италия, съобщава,«че както се
случва винаги въ това време
на годината въ земледелските
кржгове и особенно между
производителите на пашкули
се разпространяватъ тенден
циозни и неверни слухове от
носително възможните цени на
пашкулите гюезъ предстояща
та реколта. Безъ да искаме да
указваме отъ. сега каква ще
бжде цената на* пашкулитв,
достатъчно е ла се извърши
единъ елементаренъ прегледъ
на положението, каквото то
до днесъ се представлява, за
да могатъ да- .бждатъ квали
фицирани като абсурдни горе
указаните слухове другъ важенъ елементъ, които требва
да създаде доверие въ произ
водителите * на пашкулите е,
че* продажбата на сурови кинези за новата кампания е би
ла извършена, на цени малко
rio-високи отъ тия за по близкитв доставки.
Отъ настоящите предвижда
ния производителите на паш
кули требва да бждатъ насърдчени къмъ едно увеличе
ние на производството.

Vttwim
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Камбио но в и »
Банкноти
дане (чекове)
Времето
огъ
14-й
до
24
май
експлоатацията на каменосолсе характеризира съ доста
ните залежи е ж . необходими
купува, продава нупува "родажц
Р а й о н е н ъ к о о п е р а т и в в и ъ гол%ми суми» за което Синди
резки температурни промени.
195050, 1 9 3 4 1934ЮОбелги
с и н д и к а т ъ „ О б щ ъ п о д е м ъ " . ката требва да бжде подкре196025
Брюкселъ
Средната дневна температура,
2419243525!
2419100
пенги
24474А
Буда
Пеша
която
до
17
бъше
подъ
нор
На 7 януарий 1917 г. войни пенъ отъ държавата.
1962- 1 9 4 9 - 1971$
1949100 шилинги
малната съ 2—3 градуса, бър Виена
«
В. Кжнчевъка Стоянъ Окбевъ отъ с. Бал410 50J 41220 41050!
100 крони
!
зо
се
повиши
съ
толкова
гра
Прага
дъркьой като търсилъ вода за
100 райхемвр. 3312 — 3 3 2 5 - 3312!- 3341Й
дуса надъ нормалната, като Берлинъ
да уталожи жаждата си въ
-681,85!
1 лира етер. ••676—] 678:45 6 7 6 днитв
отъ
18
май
настжпиха
Лондонъ
местностьта „Тузла" на 250
•
5
4
5
,
54BJO
'100
франка
545,
»Щ
истински лътни дни. Това. по
Парижъ
м. отъ спирка Мирово и б к л м . т ъ к а ч н а ф а б р и к а з а копри
18260 ,18050! • 183 Й
100
драхми
18050!
вишение
на
температурата,
тъй
Атина
югоизточно отъ Провадия се нени п л а т о в е и п р е д а ч н а
732 5 q 730^100 лири итал. 7301736'l3
много очаквано, което се на Милано
натъкналъ на едно солено изп р е д а ч н и ц а з а коприна
з а коприна — Русе.. ;
372950
371б|- 3748113
100
крони
3716блюдава
въ
по
голъмата
часть
Сгокхолмъ
ворче. Последното скоро е ста
Тази предачница е уредена
1С0 леи
8495 ' 86 аЗ
85101 8575
Коприненото производство,
на страната, има за последст Букурещъ
нало известно на населението,
по най-съвършенъ модеренъ
24540
100
динара
243|20
24370
което
до
преди.нъколко
годи
вие,
единъ
буенъ
растежъ
на
Белградъ
•246651
отъ цела Североизточна Бъл
начинъ.. Има около 50 басейна
1 лира тур.
71201 7185! 70 20 ' '22fl|
всички културни растения. .
Цариградъ
гария поради тогавашната лип ни б е само мечта за нашата и е последна дума на съвре
100 франка
2670''—' 2679 60 2 6 7 0 - 2693W
са на соль и е идвало тукъ съ индустрия, постепенно си про менната техника.
Въ сжщия тоя периодъ отъ Женева .
5 5 8 9 - 5 6 0 9 - 5 5 8 9 - 56370i
бъчви да черпи вода. Това бива пжть и у насъ, и нека се
време и то само презъ некои Амстердамъ 100 флорини
Инсталирането на предачни138501 13973
1
доларъ
с.
щ
138501 1 3 9 станало достояние и на ком надеваме. че скоро ще из
дни, е валялъ въ нъкои мъста, Ню-Иоркъ
1 дол. канад. 138.50] 139 V- Т38'50| 139 7«
петентни лица, които направи мести чуждестранни копринени цата за ( .копринени конци, въ
повечето слабъ дъждъ, изклю- Монтреалъ
която се йзрабработаатъ око694 50 692
ли проучвания и се изказали артикули, които се внасятъ.
, 692 •
чая разградско и казанлъшко Александрия 100 пиастра
697 95|
КО золоти
за присжтствието на едно .
1550 —I 156250 1550-1 15703»
Едни отъ най-добрите заве 120 кг р. копринени конци сед
гдето е имало поройни дъж Варшава
дения еж тия* на-> Мазлжмянъ мично, е една голема .придо
дове. Тия поройни дъждове
М О Н Е Т И
грамадно природно
и Гурбетянъ въ Русе, които бивка, защото съ това се туря
еж нанесли доста загуби, по
богатство
иматъ отлично уредена'на ул. началото на пълна копринена
сжщи локаленъ начинъ. Има
купува
купува_
Шаркетска тъкачна фабри индустрия у насъ, която сама
завлечени най вече ливади, а
Инициативата за създаването ка за
ще
си
обработва
и
приготвя
. . г
140
541 - Щатски доларъ
следъ това и посеви, находящи
Наполеонъ
на соловарната е била подета
всички необходими сурови ма
Канадски
доларъ
682
140 —'
се
въ
низините.
Наброяватъ
Английска
лира
копринени платове [
отъ синдиката „Общъ подеме"
териали.
Чисто
злато
грамъ
616
91 30;
се
и
случаи
на
отвлеченъ
и
Турска
лира
Малко по-кжсно на соловарна кърпи, барети и пр. Производ
Въ двете фабрики — тъкач
9 _
удавенъ добитъкъ.
Германска 20-марка 668 - Сребъренъ левъ
та е б и ло сложено началото. ството на тази фабрика е стиг ната и предачната — еж анга
:
Чисто
сребро
грвмъ
360
"
2
Падналите
дъждове
на
нъ
Руски
5
рубли
1897
Въ първите години на нейно нало до съвършенство. По жирани работници и работ
25 Явстр. шилинга
кои мъста еж били придруже
493 —г
то построяване Синдиката е нежность й елегантность въ нички
(
ни
отъ
градушка,
въ
повечето
срещалъ редица пречки, които копринените платове тукъ е
си на едрина като лешникъ и
120 д у ш и
благодарение умението и неиз достигнатъ такъвъ успехъ, че
Министерството на финан- оръхъ. Срещали се и отделни
черпаемата енергия на ръко
гарските износители на мъст*
Ржководителите на тия пред сиит^ съобщава, ч е п о д ъ
човекъ се изненадва отъ виледени парчета на тяжесть
водните лица въ Синдиката, а
ни произведения и вниманието!
приятия
и
сжщевременно
тех„старъ бакъръ" тръбва да се
сжщо и съ помощьта на Б. деното. . • • > • •' •.•;. •• ,$<;•'.••.;•
което българските търговци
ните собственици Мазлжмянъ р а з б й р а т ъ деформираните, негде до 300 грама.
Въ фабриката има инстали
Градушката е засегнала не3. Банка, еж били преодолени
ще обърнатъ на панаира, трЩ
и Гурбетянъ еж хора съ го- омачканигь и,изобщостаналиДокато ний се наканимъ и ба да бжде особено живо, з»
и днесъ соловарната представ рани' ; . . : • • / • , • • • . •••'•'
лема инициатива, силна воля и тЪ негодни за употребление кеи села отъ врачанско, плов
32
м
о
д
е
р
н
и
с
т
а
н
а
г
лява едно солидно предприя
постоянство и все повече пре- мЪдни еждове и други изделия дивско, пазарджишко, пирдоп- губимъ време въ тесритизации, щото то ще. бжде отъ roirfcwi|
тие въ България.
които произвежДатъ
такова успеватъ въ своите начинания. отъ мъдь. който се изнасятъ ско, казанлъшко, Разградско, както и дали да приемемъ въ полза за търговските отношв'
ново-пазарско, провадийско и страната си чужди капитали ния между Франция и Бългв'
Трудътъ и постоянството ви като "суровъ материялъ.
Добиването на сольта става финно и хубаво качество ко
варненско. Нанесените загуби или не, турците ни изпреварпринени
платове,
че
смело
монаги се ценятъ и възнаграж?
по следния начинъ: отъ
Такива изделия ще; се счи- презъ това време възлизатъ на ватъ и еж вече въ нвдвече- рия, и специялно за износа Щ
гатъ да конкуриратъ и на най- даватъ. И за това производстг
татъ като старъ : бакъръ -и за неколко стотинъ милиона лв. рието да създадътъ своя на-! български . произведения за|
д в а н е и з ч е р п а е м и к л а д е н ц и прецизните чуждестранни та
вото
на
тия
фабрики
е
не
са
девизни
такси ще се ценятъ Тая година все повече и по ционална "железодобивна ин Марсилия;
единия дълбокъ 13 метра а к и в а . - •; " • • . , ) . л " ' - ••-.•
мо добре, посрещано на нашия по 35'лв; единъ кгр. Здравите
По подробни сведения,- бтдругиятъ 16 метра, съ помощь
Тия станове се движатъ отъ пазарь, но е и единъ отъ най- и годни за употребление до вече се характеризира, като дустрия.., -.носно
уредбата и таксите - н!
една силно градоносна година,
Железо има и въ България панаира — въ информацйоннап
та на центрафужна помпа, единъ електромоторъ отъ
търсения .артикулъ.
машни и други медни еждове при която - упостошителните
която черпи 500 литра въ ми
ще се оценяватъ по пазарната действия на градушките започ и въ Турция. За основаването служба при Варн. търг. индуна железодобивни руди въ стриялна камара;
нута, водата се отвежда върху
имъ стойность и ;върху нея ще наха много по рано.
Турция
работи отъ година, наедна храдирна дълга 72 метра
се събира 3%> девизна такса.
Отъ така падналата градуш-| самъ сегашния министъръ на
и висока 11 метра. Тукъ со
ка по-чувствително еж засег търговията Рахми бей. Съглас
лената вода минава
презъ
Л. З а и з н о с ъ на б ъ л г а р с к и
нати лозята и отъ житните — но единъ специаленъ законъ
тръне и черна драка презъ
произведения,:
Френскиятъ
търговски
аташе
ржжьта. Състоянието, обаче, отъ 1926 г. определени еж 18
които сълзи и се получава
1) Отпадъци отъ платове и
първата' по
концентрирана при френската легация въ Со парцали Cbmptoir des Dechets ' Италиянската търговска ка на есенните и пролетните по милиона турски лири за; съзсолена вода до 20° баня. Тази фия дава следните съвети на Peris iX-e 23 Rue de Maubeuge. мара въ България, съобщаЕа, севи взети изобщо за страната давенето на железната инду
Износно-вносната търговм
че фирми и лица искащи ука- си остава много добро. Зим- стрия, на първо место за пъл
вода попада въ 2 юлпми резер- френски износители, търгува
на
Франция презъ изтеклап
2)
Захарна
меласа
S
te
Anon
зания"
по
търсенията
и
предлещи съ България.
ниятъ ечмикъ въ повечето е ното проучване на местностиmjapa съ вместимость
ганията тръбва да указватъ изкласилъ, на места цъвти, на т-в, гдето железната руда е година се изразява въ след>
„Въ България най-много се des Spiritieux Genika (Grece).'
3) Брашно, бобъ и леща L съответните си референции. За трети прецъвтялъ и скоро се въ значителни количества. Въ ните цифри: вносъ 40(358,94?!
300 и 600 х и л я д и
внасятъ текстилни материяли
К.
Papadopoulos Limasol Cjprus. не членове за запитване се очак&а въ -петричко падането споменатия . законъ ..се» пред.-., тона — 62852000000 фр.; износъ
литри вода. Единия отъ техъ и артикули, казва аташето и
38.050,955 тоиа—65 223,СОО,О00
плаща 50 лв. ч '^с • v •..•••..... .
на първия *"снопъ. ~ Следъ-не* вижда нзучването на залежите
е резервенъ, Отъ т.амъ,.съ, пом,- въ тоя вносъ Франция заема .4) Разни- български произве
фр.; съ други яуми търговски»
Чрезъ".'•'
камйрйта
Италиянски
дения
Panajote
Panajotidi
Cavalla
колко дни на места ще настж- отъ каменни въглища, отъ кои
па водата се отвежда въ. 2 та едно незначително место (162
5) Зърнени храни и варива търговски кжши желаятъ да пи и жетвата на репицата. то би могло дЕгсе добие коксъ балансъ на Франция е вк|
ви, всека отъ която събира милиона лева —.. 1926 г. = 8 %
. ,
• ./•',• 4
закупятъ отъ България рапич- Интересътъ къмъ нейната—на специално за железните пещи тивенъ.- -• •
повече отъ 36 кубика вода. отъ целия вносъ на текстйлъ) С. L. Veopoulos & С о. Salonique
Вносътъ
па
тонове
е
увели»
но семе и зърнени храни, да репицата реколта проявяванъ и топилни.
Подъ всека тава има по две копринените платове и мате rue MefroJ6le 2. III.
;
ченъ спремо миналата година
внасятъ
въ
България
оризъ,
6)
Парцали
и
текстилни
от-j
отъ страна на множество ме
рии за облекло отъ френски
:
Ангажиранъ е билъ специа- и то главно по отношение н»
т р е б е л о в и пещи
ироизходъ се продаватъ добре падъци. Русенска Търговска сирене, дървено масло, дома- стни и чуждестранни търговци
листь-чужденецъ,
който е из- суровите матарияли (4.1,633^47(1
тенъ
сосъ,
макарони
и
есен
Инд.
К-ра.
е твърде големъ.
съ стжпалообразни скари. Тия въ България и- еднакво съ
вършилъ
проучванията.
За сега т.) което показва единъ по
7) Ечемикъ овесъ и кюспе ции отъ парфюми. ••';•'•
Заслужава отбелезването ре е установено че много богати демъ за френската индустрия.
пещи се загреватъ сь перниш тия отъ изкуствена коприна."
Търсятъ
се
представителства
Nikola
Popoff,
Pancevo—
JugoСледъ това той привежда
довното поникване на захарно съ железни залежи и нахо Срещу това Франция е успела
ки каменни въглища. Затопле
на консерви и платове.
.,
то цвекло което на много м%ните газове отъ пещите се статистически данни за вноса sla«a.
Чрезъ Чехославашката тър ста е разредено и прекопано. дища местности еж Зейюндъ- да намали въ голема; степень
движатъ подъ тавите, благо на френски артикули въ Бъл Б. З а в н о с ъ .на ч у ж д е с т р а 
говска камара се търсятъ фир Копаньта на боба, царевицата Ейзу недалечь отъ Цафрам- вноса на чуждестранни готови
дарение на което водата въ гария, като, ристителни масла,
нни, а р т и к у л и :
ми за износъ йа храни,четина и слънчогледа въ повечето си боли (недалечь отъ Черномор фабрикати, което сжщо е ед
тавите се изпарява, а сольта тлъстини, сурови кожи, полу"•••'••.»
ския брегъ, въ Мала-азия, за на придобивка.
1) Валоне Bensusson & Ianno- и жив. отпадъци, стоманени е превършена.
се утаява на дъното. Следъ обработени и др.
падно
отъ
Кастамуни),
Ерегли
Износътъ
е
увеличенътлавн»
poulos,
Pire6.
кжщи против-ь земетресения й
„Особено благоприятенъ " за
На лозята, прекопани въ по- и около Зонгулдакъ. Въ ежтова сольта се слага върху
относно хранителните пра
2) Швейцарско сирене Eoeth- проче.
гол-вмата си часть за втори щите еж били открити и бокапаците на тавите за изцеж- Франция е.виоса на колониал
дукти.
. ,
lisberger & Sohn, Langnau (Emmeпжть,- първото -пръскане съ богати пластове отъ каменни
дане, а после се пренася въ ни артикули въ България".
ntule) Schweiz.
Най
много
търгува
Франции
цель запазването имъ отъ пе- въглища. Въ местностьта око
специяни сушилни подъ които
Той дава мнение че френс
съ Англия, следъ това съ сво№
3). Виненъ камъкъ, винена
роноспората (маната) е извър
сжщо циркулиратъ топли га ките производителите на хи
Споредъ предварителните из шено. На места т. г. се е да ло Цафрамболи ще бждатъ ТБ колонии. На тоето , Mictt
киселина
спиртъ
и
др.,
Hemrich
зове. Тукъ сольта се оконча мически продукти биха . могли
числения на гръцката дирекция ло предпочитание на „Носпе- построени по всека вероятно- идва Германия (4,213,000,003
телно изсушава и втвърдява да засилятъ своята дейность и et Schwarz, Bucarest — Str. Sf.
;
на статистиката; външната тър рала" предъ синия камъкъ. сть и първите пещи. Благо лв. вносъ).
Apostolei
80.
•
.
•
.
въ големи блокове. За смила вносъ, особенно на синия каговия на Гърция презъ изтек Повечето отъ овощните дър приятно е положението на тая
4)
Колониялни
произведения
България е < внесла
при
нето на последните има спе- мъкъ. Най-сгОднйя сезонъ За
лата 1927 год. се изразява въ вета прецъвтяха и еж отрупани область понеже е въ съсед 1927 г. отъ Франция 8,592.24!
циялна мелница при соловар едно пжтуване въ България G. Th. Sertsios Cavalla rue Epaство съ Зонгулдакъ, гдето из
следните цифри:
изобщо съ плодъ. Нападението вестно е. най-богатия камено- килограма стоки на стойность
ната. Така накрая се получава на чужденци съ цель, да за- nastassos 34
Внесени
стоки
въ
Гърция
447,040.652 лв. и изнесла з!
на гжеениците и др. неприяте въгленъ басейнъ.
доброкачествена чиста бела вържатъ търговски връзки съ
^
отъ:
С
Щати
за
2,006,996.000
сжщата
27.179 096 килограм
ли е , доста големо. Поради
соль.
България споредъ него е
драхми, Англия—1,709,439,000 влагата изглежда, че и атаки i За сега се проучва и про за 382,704,930 лв. (главно' ко
есеньта,
месеците
септемврий
Производството на соловар
ирахмй, Франция—979,224 0С0; т е на некои кратипогами не «арването на железнопжтни кошки, яйца, пшеница, орехи,
ната е
и октомврий.
. Огъ 19 май до 25 май
лннии до Зейюндъ-Еизу, за розово масло, сурови кожни др.
Германия-935 649,000; РомжОтносно начина на сключва включително, 1928 год. е изда- ния—931,814 000 лв.; Югосла ще да закъснее. Желателно е улеснение на превоза на строи
16—18 тона д н е в н о .
не на сделките съ.наши тър денъ само единъ бюлетинъ вия ••— 907.527,000; Италия — предприемането отъ всички и телните материали и въглина техното пръскане, както
Предприятието разполага и говци, аташето, казва следното
споредъ който.има само
832.950,000; Чехословашко — това некои еж сторили съ пре глищата.
съ своя електрическа инстала дословно: „тоя начинъ варира . ,
срочни продажби:
571560000; Българ. 450642000; парата „Носпразенъ".
Освенъ въ Зейюндъ Ейзу,
ция. Въ соловарната еж заети споредъ съответния браншъ;
Русия—438,591.000
драхми
и
пр.
Налични
п
р
о
д
а
ж
б
и
.
Турция
има значителни желез на С т о к о в а т а Б о р с а в ъ Пиоколо
но по принципъ за препоржч• *
•
Изнесени стоки отъ Гърция
ни находища и въ околностите
рея на 1 2 - 1 4 V 1928,г.
иннинал.
махсииал.
2 §
ване е фирмата да има въ
20 р а б о т н и ц и
Заслужава да се отбележи на Аазмандъ при Бекирлицена за дена ;ia з а : С Щати -за 1,313,048.000
Артикулъ
България свой агентъ, роденъ
100 «гр. 100 ктр. драхми; Германия—1285897000; отрядния фактъ, че отъ страна Дагъ. При Александрета (на (Съобщава Киоилъ Ивановъ и
Ржководния технически пер- въ страната, който познава
С-ие, Пирея, Macrae Stoa 42).
Италия—275688000; Англия -г- на множество стопани земле Средиземно-море) сжщо има
соналъ еж български поданици
.
—. 672332С00; Франц.-35925С0С0; делци, е подетъ единъ уси железни находища, съдържа
обичаите
и
съ
малко
особения
Зимница
,
Както изтъкнахме въ началото
Жито Маиитоба № '3 долар.
българския Кукурузъ, .-г, .— •• „ , т — -• Египетъ — 221,954,000; следъ ленъ строежъ на модерни сто щи 3 8 % железо. Открити еж
предприятието се повече и манталитетъ,, на
6'65 за % К. cif готова стокв.
сгради.
По-големо железни зележи и при Селефке
това идатъ Холандия, Чехосло пански
повече се закрепва. При соло търговецъ и който агентъ не Ечмикъ ;. —' —
Жито Лржентин...Розарь,т^
вашко, Белгия, Австрия, Ромж- внимание е насочено къмъ по и на взиятския 6 p t r e на мря- жесть 80 К. 251 •шилчнч»" Щ
— , ~
варната биха могли да се по- само да стой въ София, но да Бобъ
ния, Югославия и България за стройката на курници и тори морно море, при Гемлишкия 900 К. cif готова стока,
—
строятъ още неколко тави и обходи и провинцията, отъ де Тикв. семе —
— .,
ф*
37,955,000 драхми, следъ нея ща—пжть много сполучливо заливъ. Сжшо и планинската
—
—
производството на сольта въ то могатъ да се сключатъ сж Слън. семе —
Мисиръ
Египетски
б%лъ
Ж
избранъ. Съ това торгтъ ще верига на Таурусъ съдържа
Турция Швеция и пр.
—- —'.
—
такъвъ случаи неколкократно що така добри сделки. Осо Ржжь
ри Англ. 93 за тонъ наейпано
бено
необходимо
е
въ
тая
железо.
.
Изобщо презъ изтеклата може да се запазва много-доФий
— .—^ ,. —
ще се увеличи.
товарение веднага.
.',,...
страна да се дадатъ колкото
1927 г. Гърция е внесла стоки бре, което ще има за послед
.—
Железодобивната индустрия
• • Освенъ това Синдиката раз е възможно по големи улесне Кюспе ,. —Ячемикъ
Македония
др.'
отъ чужбина всичко 2,274851 ствие увеличаването продук- ще изиграе голема роль за оката бруто за нето обезмитен*
полага и съ единъ големъ ния при плащането, като се
Срочни продажби.
тивностьта
на
земята.
Сжщо
тона
на
стойность
12701948000
турското народно стопанство, стока готова.
природенъ даръ. Това е голеV
огради фирмата съ всички же
а мивимал. иакевнал. драхми (срешу вносъ 1,877,028 така птицевъдството, запазено главно при постройката на
мия
Ячемикъ отъ островите ДР'
депа за дева «а тона на стойность 10,004,539 до голема степень отъ болести,
лателни гаранции: даването на Артикулъ
6.15 оката бруто за нетообеЗ|
100 кгр. 100 кгр. презъ 1926 год.), а е изнесла ще добие единъ мощенъ тла- нови железнопжтни линии.
каменосоленъ щокъ
единъ неколкомесеченъ креТурция внася годишно сред митена стока готова.
; ;.;к|
дитъ
е
въ
действителность
несъкъ.
Това
особено
„
при
но.
стоки 636,437 тона на стойно
върху който е построена и
810
120
735
Зимница
но
100,000
тона
всека
къвъвидъ
Овесъ
местенъ
др.
б-Юоквт»
сть 6,028,469.000 драхми (сре вите раси кокошки, за разпро жезо.
соловарната. Той заема едно обходимъ за да може да се Кукурузъ 49
.
620
640 щу
бруто за нето обезмитена; стй
износъ 534,735 тона на стой странението на което Софий
пространство отъ 360 хиляди успее въ .България,учащото Ечмикъ
ка готова.
2
—
745
ность
5,429,701,000
драхми ската Централна Опитна пти
кв. м. и на дълбочина е про българския търговецъ страда Бобъ
3
—,
1050 презъ
Овесъ Лайлата др. 6.15 оквт<
изобщо
отъ
.липса',на
лодви
цевъдна
станция
полага
маса
1926 г.).
учено до 400 мртра, до кждето
Слън.семе —
— , , —
бруто за нето обезмитена erf
Дефицита на търговския ба- усилия. Въ сжщата станция
е установено приежтетвието на женъ капиталъ и той, бидейки Ржжъ
ка готова.
,
лансъ на Гъоция презъ 1927 десятки инкубатори (машини
соль. Отъ направените анали принуденъ често, да продава
Захарь
чехослов.
лири Яй
на
кредитъ
не
може
въ
много
за
мжтене
на,
пилета)
еж
по
г.
е
на
6,673,479,000
драхми
т.
е.
зи на извадените парчета соль
15:7:06. За тонъ товарени Нви
надъ 12 милиарда лв. докато ставени въ действие , и полу
съ моторната сонда се е уста случаи да уреди напълно нито
Тоя панаиръ е единъ отъ
новило че съдържатъ чиста поржчката, нито дори получа банка за чужда валута (чекъ), дефицита презъ 1926 г. възли чените пилета ще послужатъ най-големите въ света- и се отъ Хамбургъ.
ването
на
стоката^,
.
.
<
за
създаването
на
райони
пти
Бадемови ядки др. 6б'50 окв
"да чакатъ почти цълъ месецъ заше на 4,575,268,000 драхми.
соль средно къмъ 80°/о.'
:
състои всека, година презъ
Уреждането на сделките докато я получатъ и то срещу Тръбва да се отбележи, че цевъдни станции и расови втората половина на м. сеп та готова стока предавани'
Експлоатацията на този ка
меносоленъ щокъ ще допри- тукъ ставатъ най вече в> чуж^ представяне на разни докумен стойностьта на изнесените отъ гнезди. Ако само две години темврнй. Въ него взематъ учас края на май.
Тиквено семе Силистра я #
ргее създаването на редица да валута: франкове, долари, ти доказвайки основателность- България стоки за Гърция би следва тая интензивна работа тие много държави и много
възлезлана 1,200 милиона лв., въ областьта на птицевъдство
стерлинги, но требва да се за та на техното искане."
Английски 29—за тонъ товвр*'
производители
и
търговии,
. нови индустрии
бележи че вследствие на мо
Тия съвети, дадени отъ френ но ако въ последната страна то, България далечъ не само френски и чуждестранни и той Ние юиий.
'
у масъ и заедно съ това ще нопола на Б. Н. Б. върху, тър ския търговски аташе, еж ин не бъха положени ограничи ще удвои, а ще да утрои про
има
големо
международно
студаде прехрана на единъ го говията съ чужда, валута тър тересни за насъ, за да знаемъ телни мьрки cnptMo внасяните дукцията gna яйца — главеиъ
папско .значение.
лемъ брой отъ населението. говците еж принудени, когато какъ въ Франция, гледатъ на отъ балканскате страни жита нашь износенъ продуктъ.
Печатница';
Той представлява и особенъ
Добри Тодоров*
r< J
и брашна. .
, -.
Обаче, за да се предприеме се обръщатъ нъмъ сжщата вългарския търговецъ.
77. Л. Антонрвъ,
интересъ и за насъ, за бъл-

ината соловарна

Мазлжмянъ иГурботянъ

•'-.*. 20 конски сили» Фабричното • помещение е
много удобно, хигиенично и
светло,
За да засилятъ производст
вото на копринената индустрия
презъ миналото лето отъ ежщата фирма бе построена —
до кожената фабрика — спе
циална фабрика '

-»»'•
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По износа на медь.

Съвети къмъ фремсннтЪ

.1

шата търговия на

Тшшя i вщшаш

Търговията на Гърция

Варненска Стокова Борса
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