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за индустриалците. Реше
откриване тържища.
ния на комисията. ;•
Стопанската криза, която тината за това е Третина, за
Министерството на търговия
ги^ти ц%лиятъ св%тъ, тежеше щото тя се казва безъ да, се Специялната комисия при
таГ
умолява OKPJ управления да
Дните 10, 11, 12 и 13 май
извънредно много и върху из държи сметка далиятя е удоб министерството на търговията,
ПИРЕЯ - Macras Stoa № 4 2
промйшленостьта й труда по предпишатъ но; общ. кметове т. г. въ целата страна еж би
мъчената: снага на бъдна Бъл на или неудобна никому.
:
допълване на списъка за су въ гповеренит-Ц имъ окржзи, ле дъждовни. На 10 й на мно
гария,?- -..--''
А истината, големата истина ровите и полуобрабстзнИ' ма» щото за въ б^еаще продаж го места е пвдналъ пороенъ
?
Но,-къмъ тази верига която на деня е, че - н и е не мо
бата на вълна BTJ всички населе
:
СЪ КЛОНОВЕ ВЪ:
• t
тегнеше върху вратътъ -ни и j жемъ" да плащаме повече ре терияли п р о п у щ а н и безъ ни места да стйва непременно дъждъ, придруженъ съ гръмо
тевици и светкавици. Сжщо
мито
и
октроа
за
индустриял
не ни даваше дй се'-. Съвземемъ,! парации.
.
и само. подъ контрола на обСолунь, Кавала, ДТ,едеагачъ, Комотиви,
6fcxa прикачени редица още Това требва да; се каже яс ците, ползващи се отъ закона щинскит-Ь власти съ общ. кан- така въ некои села на Русен
ски
и
Шуменски
окржзи
е
за
насърдчение,
на
'местната
тяжести, най големата, най но, високо и открито за да го
Ксанти и Драма.
лЧ
таръ* проверенъ и маркиранъ. падналъ едъръ градъ като
непоносимата отъ които бе чуятъ и глухите и да го раз- индустрия е взела решения да
А
въ
ония;
градове
и
села,
лешникъ, а въ Харманлийско
се довпишатъ въ списъка й
тази на -т Репарациите.
берътъ и тия, които до сега следнит-в сурови материяли: които се явяватъ като естест едъръ като орЪхъ и яйце. Отъ I Ще се занимава еъ представителство
'Търпеливо племе сме ние, си примрежваха очите и се
вени пазари на;в>лна изъ, окбългарите. Кжде сте виждали стараяха нищо да не внждатъ. За фабрики за зах, изделия и ржзйте, окр. управители да градушката еж засегнати и 2 I на: параходни агенции, комисиона, екс
села. отъ Хасковско, упосто
бисквити
съ
захарь
—
гума-чинародъ денонощно да се тру И ние сме уверени че има
педиция, обезмитяваио стоки и добинаредятъ да > \§е създадатъ
ди, работи и оре, окжсанъ да благородни сърдца които ще кълъ; за фабрики ,за бои и ла специялни сезонни пазари (тър щенията тукъ не еж биле
I
тъкъ, стоки на консигнация, търговия
ходи и лукъ и; хлЪбъ да нема разберътъ нашите болки и ще кове.— мангановъ борапъ, бен- жища) за продажбата йа въл пространствени.
На 13-й, тоже, на много
да яде, но пакъ коравиятъ си се вслушатъ въ нашия повикъ. золъ и олейн, за фабрики , зана още през1^ настоящата
на храни, брашаа, варива, сирене, кашзалъкъ да" отделя за задълже Толкова по наложителенъ е извелия отъ лчтални листи — пролеть, по подобие на ония места е валелъ силенъ дъждъ
придруженъ
некжде
и
отъ
серна
киселина,
стоманени
съч
ния и то ...несправедливи .г да сега повикътъ да се отнеме
кавалъ и други стоки отъ България.
за продажбата ^а пашкулит-Ь.
:изплвща.-;;ч':^'.;.-.., ";^. •, ..;•". . тяжестьта на реперациите отъ ми'"'За полиране, азотна кисе Съ твзи тържища и продава слаба градушка. На 14 вече
вредомъ въ страната, насУжпии цианкалий, за.'фабрики
Но когато товарътъ дойде плещите ни, защото и облек лина
чи и купувачи, luie бждатъ до ло хубаво слънчево време.
за
растително
проджбенитабащ
пръко мера, и най<издържли чението което очаквахме отъ ки кожи — обикновена стипца, бре ориентиран^ за цената на Барометъра е почналъ и про
вити и търпеливите плещи заема, изглежда, че доста ще за фабрики за влалена киселина
вълната и измерването й ще дължава да се качва.
Всички сведения се д а в а т ъ безплатно
пакъ ще се orьнатъ. А •':•:<'' се спъне отъ изпречилиятъ се м ажетенг кислорддъ •—' коксъ,стане правилно |съ публичния Особени повреди отъ про
КОРЕСПОНДИРА НА ВСИЧКИ ЕЗИЦИ.
•;•.'• я съ последните бедствия; насреща му камъкъ на Дис- за фабрики за каучукови изделиякантаръ. Спйсъйа йа тия тър дължителните дъждове, ако не
които сполетяха страната ни, конто Гезелшафтъ.
— вжглероденъ тетрахлоридъ, жища ще се изпрати въ мини се сметатъ полеганията при
нашия товаръ превиши. всека
И ко.гато чашата е препъл фактисъ (пр^паратъ за увели стерството въ най'скоро време. зимниците, каквито се срещатъ
nipa. He можемъ да понасяме нена вече, когато болката дой чение еластичностьта на кау
по некои места, по много въ
вече този тяжесть на плещите де до гуша и не може повече чука) и магнезиевъ окисъ,-за
Южна България, немв. Изобщо Търсения и предлагания
си. И да искаме не можемъ. да се понася и ц-Ьль народъ фабрики за стъкларство —-. бен;||
и упостошенията отъ градуш Търсене представителства.
Гърция. Вноса на землеЗащото, ако досега кретахме, високо заговори за да чуе све зинъ и нафтъ, за фабрики' за
ката, не еж тъй чувствителни френски дружества и тър
делски
машини и уреди въ
ако се опитаме да крачимъ та че не може да понася по електротехнически \ изделия — Главната дирекция на же до сега. Изгледите за една говски фирми чрезъ френскоГърция, когато еж предназнаоще и съ целата тяжесть, коя вече на репарациите тяжесть медна оксидирана тель, съчме- лезниците и пристанищата е добра реколта все повече и
българската търговска камара. 4 e H V 3 a ' кооперации "и други
то се струпа върху ни, сигурно та^ мълчанието на правител ни лагери, плочи, пръчки и издала подъ №j62B7 следната повече се затвърдяватъ. Това въ
търсятъ представи-! з е м л е д ^ л с к и /сдружения се
ще- паднемъ за| да не стжпимъ* ството и въ такова едно време прахъ отъ чистъ грвфитъ. и наредба?•••'•'•'••'•.?['';';£>. •;•
особено е важно за пролетни тельСофия
за
железни
артикули, свобождаватъ отъ = вносно
може би вече никога на кра ни поставя въ недоумение.
бронзъ,.за фабрики за минерал Комендантйте;; на чуждите ците. Съ настжпването на за материялно увеличение на 0
мит0
ката си. л .•'-• :{• .;•.--и ...
Недоумението ни е още по- но продмбени кожи— хромовъкораби,' които| посещаватъ слънчевите дни навсекжде автомобили Фордъ и трактори-j
*'
•'
••?..И затова, докато до" вчера гол-вмо, когато чужди държав сулфатъ, за фабрики , за прера българските 'пристанища, по културните растения еж започ те Фордзонъ, за плетачни ма- . Дания. Съ-кралски декретъ
търпеливо,понасяхме, днесъ е ници, далеяъ отъ насъ, раз ботване окивотпадаци—^ декронеже еж представители на ар» нали ивй буйната си вегетация. шини, по-пласиране на брани, въ Дания е премахнато от.
o6iirb повикътъ: • , . ' - ' . '
лейнъ,
стипца
калиева,
силитра
болката.ни и издигнаха
матьорната и корабната власть, Ръжьта е изкласила, а негде .бургии за пробиване металите,'"жпването на валутата отъ
. г-г Противъ репарациите. . браха
калиева и натриева, за фабри еж длъжни^\хю_^бидит^^'.прин-''; е започнала: да цъвти; репица- [картонени, тржби.за Лрезачни-«"•ьстните и чужди вина.
благородниятъ
ей
гласъ
за
об
~и. Н Ьма,хтопт1Ска,аргднизаци я лекчение** "йй*г нашИя^товаръ, ъи~Ъаг иимеюпъи sapv ^-стомацйпй~*на морТк"6^го"*,*Г1раво,'* "ма-* tn е ттрецъвтяла, а "'зимницата ци. мобили отъ* тръстика, на! Летландия и Естландия.
въ страната ни, нема съсловие
нени пръти, за фабрики за дом. каръ да н%ма за това специял на много места класи.
автомобили и пр.
Сключенъ е търговски дого,
йпи политическа партия която нашите държавници* се огъ- потреби кух. сядове и прибори—
Сеидбата на късните про Чрезъ сжщата камара, фран- ВОръ между Летландия и Естни
наредби
въ
нашите
и
ватъ
подъ
тяжестьта,
едва
си
^а на издига дне£ъ гласъ просолна киселина.
чуждч закони, да се явяватъ летници е окончателно привър цузки кжши желаятъ да изне- Л8Н дия. Двете държави си
тивъ това чудовищно бре «е, поематъ дъхътъ и пакъ мъллично
както предъ пристанищ шена. Поникътъ вредомъ е сатъ отъ България: яйца и признаватъ минимални мита.
чатъ,
като
се
оправдаватъ
съ
което, и следъ сполетелото ни
ното
управление,
за да връ- отличенъ. Копаньта на боба, е сушени сливи, фр, кжща же- Естландия прави • отстжпкитй
...
-!«Тактични",
„политични"
бедствие, още се държи вър
чатъ
корвбнигв
книжа
и да негде и на царевицата е въ лае да влезе въ сношение с ъ | д а д е н и в е ч е на Финландия и
и „не удобни" съображения.
ху плещите ни. "
разгара си.
деклариратъ
стокитЪ
и
пжтнибълг., фирма за сделки съ мвр- р у с и я . Договора е времененъ
Ние
мислимъ,
че
за
истина
; .Само правителството, мълчи
Налични
количества.
Мне
цитъ
и
пр.
така
и
предъ
ка
Това радостно състояние нв маладъ. други съ зърнени хра- и с ъ Срокъ до 25 години за
и свенливо прйшепва по не- та съвсемъ еж излишни вся нията на търговци-—житари рантинното управление, за да земледелските
култури има аа ни и яйца.
денонсиране.
коя дума rib единъ тъй сжд- какви съображения.
за износа.
рапортиратъ за здравословното последствие изнасянето на па Френски кжщи предлагатъ: , .
п
боносенъ въпросъ който въл За истината, колкото и да
състояние
на
хората
отъ
при
заря,
въ
по-големи
размери,
имитирани
превъзходни
перли,'
Испания.
При
преследванеОгъ
йзказанит-Б
мнения
въ
ста
е неприятна тя, никой никого
нува ц%лиятъ народъ.
имъ и ПЖТНИЦИТБ. Ако на запасите, особено житата. химически произведени», като т о •"• с в о я т а "ротекциоина
,, То намира „нетактично", не може да укори че я из- налигй малки конференции и слугата
Ьтъ сведенията съ които Б. 3. поради болесть или друга ува Една отъ главните причин*. за цинковъ окисъ, оливно белило•'политика
чрезъ
образуването
1йеполйтичнд"/»неудабно" пов несълъ.
на съюзи отъ
производителите
жителна
причина,
коменданта
спадането
цените
на
житата
е
Банка
разполага,
положението
и
др.
велосипеди,
хранит.
коидигането Отъ своя страна на
А истината за нашата страна
не може лично да извърши тая — изгледите за добра серви, вмортисьори за автомо испанското правителство е ре
въпроса за репарациите и се е, че—поне за сега—-абсолют за наличнитЪ количества храни тия
шило да образува единъ заси функции предъ българ реколта.
били, машини за книжна ин дължителенъ картелъ отъ ин
угешава че—»самъ ще пре но невъзможно ни е да но- (царевица и жито) въ страната ските
щ
той може въ
дустрия и пр.
* * •••
дизвика своето разрешение". симъ репарационигв тяжести. къмъ края на м. априлъ е такъвъ власти,
дустриялците на консерви,.
случай да натовари
следното:
Едичъ
комитетъ подъ надзора
Благодарение
на
продължи
И нема защо тя да се ук
Какво нетактично и неудоб
единъ отъ помощниците си
на съвета по земледелието ще
ство има въ това'да" се каже рива а напротивъ, требва ясно Съ изключение на западна да я извърши вм%сто него но телните дъждове, състоянието
уреди износа на консервите
високо и открито да се заяви. та часть на страната по ли въ никой случай и на трето на ливадите — естествени и
истината ?
нията
Видинъ—Враца—
Невроотъ Испания. Този KOI> итетъ
изкуствени
е
много
Д°бро/
а,
Наистина, истината може да Това е и доблестно, и до
копь, южните покрайнини въ степенни лица отъ прислугата, мерите еж обрасли съ буйна *»!««•« w- "•• " '
може да обложи предназначее неудобна за некого, но ис стойно
Родопите и часть отъ север- тъй като съ това се уронва растителность. Всичко това ще • При-последното общо съб ните за износъ, консерви съ
нитЪ и южните разклонения престижа на нашите власти. способствува за бързото съв-' рание на Фениксъ ft.
- Г.- за депълнигелна такса отъ 025
на Ст. Планина, дето нуждата На ония отъ комендантите на земане на добитъка,а особено рударство и миньорство въ Пезети за* 100 кгр, Сжщо и
т
Държавни приходи и разходи.
отъ храни за изхранване на чужди кораби, които недър- на работния такъвъ, който е Дюселдорфъ, управлението иа производството и продажбата
населението до нозо е чувст жатъ смЪтка за -. престижа на много изтощенъ. На всекжде този гезелшафтъ обърнало н а о л о в о В ъ Испания ще бж' ' ;: По бюджета 1927/1928 финансова година.
вителна, въ всички останали българските власти и не се сжщия е пуснатъ на паша
вследст- > датъ подчинени на единъ на:»
Презъ течение на м. мартъ държавните приходи и раз околии има достатъчно храна съобразяватъ съ настоящето Пакъ по причина на добрата внимание на това, че
вие
на
арбитражното
определе
наченъ отъ Държавата коми
ходи събрани въ с/ка „държ. съкровище" при Б. Н..Б. въз- за изхранване населението до нареждане на главната дирек паша млечностъта, както • у
ние въ Рурското вжглищно тетъ.
ция,
ще
се
отказва
свободна
лизатъ всичко приходи
630,401,220 31лв.
новата реколта. ОсвЪнъ това
едрия, а така сжщо и у дреб миньорство конкурентноспособ'"•
Р а з х °Д и
672,562,046 48 лв.
въ тЬзи последните има из практика въ нашите приета ния добитъкъ — овцете, е до ностьта т известни рурски I Реколтата въ Я л ж и р ъ
г
лишъци до 8650 т. жито и 7070 нища.
ста повишена. Мандрите вре мини се е намалила и то тък презъ 1927 година» Презъ
'-"" въ повече разходи
42,160 826*17 лв.
т.
царевица,
които
ще
бждатъ
Горната
наредба
да
се
доне*
домъ функциониратъ при мак мо въ критическото ' време, 1927 година реколтата въ Ял" i " Специялно по редовния бюдже^ъ на държавата, поло
предостатъчни
за
да
могатъ
се
до
знанието;на
всички
па
симална продукция. Започнато когато предстои едно решение жиръ е била: 1.684,625 тона
жението. презъ сжщия месецъ е било :
!
да
.
<
е
изхранятъ
нуждающите
е стригането на овцете въ по международния вжглищень жито; отъ които 601.225 тона
раходни
дружества,
корабите
'приходи по редовния бюджетъ 622898 175*64 ля.
твърда пшеница: 8.041.0С0 хексе
окблии.
Въ
12
банкови
рай
некои места.
нак^ито
посещаватъ
бглгар
пазарь. Това изявление на толнтра вино; Ю2,4В8 тона ма
"'^разходи";
^
. ..
642.722,622*45 лв.
она у търговците има готови ските пристанища, чрезъ техГлавната Дирекция на Фениксъ слини; 157,171 хектолитра ма
••<''•.
| , въ поаече разходи 19,823,846*81 лв.
на складъ: 2755 т. царевица нитв агенти.
:.
i
• - • • • .
Я. Г. се тълкува отъ заинтере слиново масло- 96.959 тона ли
Като се събератъ всички приходи и разходи отъ 1 ап- и 13375 т. жито, въ мелницитъ
Спедъ 3 досегашни доставки суваните въ смисъль, че отъ мони и портзкали; 114,730 тона
рилъ 1927 до 31 мартъ 1928 г. се получава следната равно за търг. брашна 3220 т. жито
на земледелски орждия и ма германска страна еж почнати фурми; 73,468 тона картофи;
и 140 т. брашно.
сметка: • . ' • ; , всичко приходи 14,011,425,05904 лв.
шини, извършени отъ страна вече преговори за едио раз ii6,551 тона тютюнъ; 4,019 тона
'
•" • резходи 14,289,105,629-60 лв.
Повечето търговци и компе
на Министерството на земле- граничение иа областите, кж- захарно цвекло; 2,634 тона
тентни
лица
еж
се
изказали,
делнето
и държ. имоти при дето се пласиратъ' тези вжг памукъ; 210,316 тона фуражъ;
повече разходъ
277,679,970 56 лв.
Експертната комисия при ми
лиша и за намаление на кон
Явяващия се бюджетенъ дефицитъ се дължи на значи- че е безразлично да ли ще се нистерството на финансиите -е съдействието на Б. 3. Банка, куренцията. Както се еьобща: 64,212 тона тереше (Гсранипредстояща
е
нова
много
по
забрани
или
остави
свободенъ
умъ); 16,401 тона вълна. . •
|TfnHHTe ликвидационни разходи за сметка на минало време. износа, понеже и безъ това взела следните по важни ре
такава, възлизаща на'жва отъ добре осведомено мес
f
Като се прибави едно допълнително постжпление отъ презъ този сезонъ износа е шения :
•• •
•-.',.- гблема
сума около 100 милиона лева
такива преговори не еж во
•| 45 мил. лв. отъ преки данъци ще имаме следното реализи- слабъ и понеже цените по • Конопенъ дрепъ, полученъ Въ свръзка съ тая доставка, то,
дени до сега и не еж започвани
ИЙТ2РЕ£УЙ1Щ8Л
| ране въ сравнение съ предвиденото:
които се предлагатъ нашите чрезъ влг(чене и чистене на правятъ се най-щателни проуч
Въ частни разговори между
% ' *.'' ''' '
предвидени
Българското
Генерално Кон
конопъ
да
се
облага
по
ста
постжпили
храни за износъ въ сравнение
врния за вкарването въ зем- английски минни собственици
л
4 "Р«ки данъци
8 ) 7 . - мил. лв.
тия на външния пазаръ еж до тия 595 съ 10% по стойность. лед. стопанева на такива ти и представители иа Рурското сулство въ Марсилия с съоб«
569.— мил. лв.
ста високи, само въ 3 пункта
2,619 3 милк лв.
-ц косвени данъци
2,730.— мил. лв.
Машини за чукане и чесане пови орждия и машини, които миньорство се с изразявало щило на търговските камари,
еж
се
изказали
за
забранява
657.3
мил.
лв.
на ленъ да се облагатъ като се явяватъ напълно отговаря схващанието, че тази конку че е предостгвжа на интере^такси и берии
651.2 мил. лв
не
на
износа:
това
мнение
се
87.4
мил.
лв.
машини
за земледелското про щи за дадени райони и отъ рентна борба между английс сующите се тьрговци, индустV глоби и конфискации
70.— мил. лв.
мотивира съ обстоятелството, изводство по ст. 510 — безъ които се чупетвува най-въпию- ките и германски вжглища, риялии и занаятчии, въ Бълга
1,097.— мил. лв.
^ „поща,
. ^ • ^телегр.
пристан.
и пр. 1,174.— мил. ,лв.
че не всички търговци-житари мито.
26J.7 мил. лв.
ща нужда. Уреждатъ се, пакъ главно рурските. требва да рия, службата за ;всеквкъвъ
297.— мил. лв.
държ. имоти, капи
позиаватъ положението и второ Бутшки стъклени съ плоска, съ сжщата цель, отъ страна престане, тъй като тя ще съси видъ информации *1[)дреси на
314.7 мил. лв..
тали и стопанства
по съображение да се внесе кржгла форма за наливанг ко- на гореспоменатите Министер пе следъ време и двеrb страни. фабрики, каталози, цени, кре«
481.мил. лв.
отъ общинит-в
за уч.
чрезъ забраната на износа ус някъ
съ вместимость по малка ство и Банка окржжни конфе Едно спора"умение е необхо днтогпособность и пр). орга
495.4 мил. лв.
Y заплати
покоение на масите.
432.8 мил. лв.
отъ
200
сантиметра да се об ренции на председателите, и димо. На тоаа мнение , еж н низирана специално за Бълга
'| разни приходи
102.7 мия. лв.
226.1
мил.
лв.
Сведенията
за
търсението
лагатъ по ст. 289 буква „а" съ касиерь • деловодителите иа белгийските ийнни собствени рия отъ Дирекцията «Semaphore
от : Кп ,
438.5 мил. лв.
11' * ю *ени бюджети 70.— мил, лв.
кредитните землед. кооперации ци. Въпреки тези изявления н de Marseille, service et v-ublicil6.
на храни по чужбина еж про- 100 зл. лв. 100 кгр.
На сжщите тия конференции декларации не е втета иници rite «Venture'' 19, Marseillo. Све<
тив-зречиви.
По
мередавни
из
^всичко 6,993.1 мил. лв.
6,6892 мцл. лв.
гльждатъ т-Ьзй дадени отъ Окови дървени за сноповър ще се възложи пласацията атива отъ никоя страна за се дейната ще се даватъ безппат'
между населението на орждия- риозни преговори, и отъ гер но. Зтитвачията да се отпраБургасъ. а именно: Търсене зачки по ст. 510.
Отпадат отъ текстилни из та и машините, които ще се манска сгряна се верва, че за вятъ .на посочения поторе адТ
отъ
странство
има,
но
налич
| ТЪРГОВЦИ Г И Ц И Я Д М Ш ^ Г " з " Л с и ч « Т Л " е т а ните количества и' цените по делия различни по естество, отпущатъ на кредитъ при чу в- сега липсватъ предпоставките
ресъ.на френски езикъ, прид
на страната както и в с е к ж д е въ чужбина к ж д е т о има които се предлагатъ не еж въ неразчесани да се облагатъ ствителенъ отстжпъ отъ кос-, за преговори за образуването ружени само отъ междуиаробългари. търговци, ако ги дадете въ „ В а р н е н с к и състояние да привлекатъ се по ст. 545 съ 10°/ч по стой туемите цени.
на единъ европейски камеио* денъ записъ. отъ б лв. — за
ность.
П. В. АнтоШъ вжглень пантъ. „i .
риозни купувачи,
Търгввски Инцлгстриалвнь вестиикъС
:Отговоръ.:• '
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• Премества централата ек отъ\Щя№ь:$ Ш :

Ьтъ

Шж\отъхраиу

иа г р # ешо^с за 1чгцц.

насъ.;

Решевна на експертната комисия

За

te 01Ъ Маршд^я

Бр. 16.

•Очр^Щи

Варнеисни Търговски Индустриапенъ Вестникъ
ЯЪЛАГРСКЛ НАРОДИШ
КУРСОВЕ

Стопански шедствия отъ зеиетреса

'

въ Ю ж н а България.

Книжна фабрика

Вагонна фабрика
Оофисяс.

за 18 Май 1928 год.;
Камбио на виж.
дане (чекове);

У н и щ о ж е н и "и п о с т р а д а л и индустрии. Стопанското
разтройство въ Южна България. Официални данни.

„МАЛИНА"

Б'^«?Д:

Банкноти

Пораженията, които земетре дустрия, която се застжпва съ
л<упува_ гфодава иупувв пропавй
Първо Б ъ л г а р с к о Я к ц . Д - в о
първа българска ф а б р и к а з а
29 заведения, големата, фаб Брюкселъ
сението
докара
въ
цветущи
1934 — 195050 1934 — 196025
за книжни и мукавени
1С0
белги
бонбони и ш о к о л а д и на Ст.
рика
за
захарь
край
Пловдивъ,
до
вчера
южнобългарски
гра
п р о и з в е д е н и я — Княжево
2
4 1 9 - 243525 2419 — 244740
100
пенги
Презъ J 9 0 8 год. известниятъ
Буда Пеша
Б а л ж к ч и е в ъ — София
:
по
малките
фабрики
(10).
за
дове
еж
вънъ
отъ
всеко
опи1
9 4 9 - 1962'— 1 9 4 9 - 1971|80
100
шилинги
Виена
Дружеството е основано въ български индустриалецъ по
Фабриката на Ст. Балжк сане.
захарни
изделия,
всичко
това
41050
412'20 ; 41050 41425
100
крони
койниятъ
инженеръ
Стоянъ
Прага
1904 год. съ капиталъ 600 хи
чиевъ е една отъ първите и
представляваше
въ
инвентаръ,
3
3
l
2
i
100 райхемар.
3325 1 - 3 3 1 2 - 334160
Въ Пловдивския окржгъ по
ляди лева- По кжсно капитала Ятанасовъ издигна въ Инду най големи фабрики въ Бълга
Берлинъ
1 лира етер. 676 — 67845 6 7 6 - .',б81в5
на дружеството е билъ увели- стриалния кварталъ на града рия за шоколади' и бонбони. големи хартиени "индустриялни здания и машини, близо единъ Лондонъ
.54830 . 5 4 5 - .55105
545100 франка
ченъ на 700 хиляди лева, сега върху едно пространство отъ Тя е основана отъ Стефанъ предприятия, споредъ официял- мйлиардъ лева — е или на Парижъ «
пълно
разрушено,
или
'
напра
5000
кв.
м.
една
модерно
ин
18280 1 8 1 : - • 18375
100
драхми
18070
нйте
данни
на
гл.
дирекция
на
е 1,400,000, а въ скоро време,
Ятина
Балжкчиевъ-въ 1891 год. и
73250 7 3 0 73615
100 лири итал. 7 3 0 се очаква да Се открие под сталирана фабрика, която' си зарегистрирана съгласно зако статистиката еж възлизали на вено негодно за редовно упо Милано
100 крони
писка за едно ново увеличение постави за задача фабрикува на ; името Първа Българска 6 съ капиталъ, недвижими требление и работа.
3 7 1 7 - 373050 3717— 3749[15
Сгокхолмъ
8495
8575
1С0леи
на капитала, Това увеличение нето на железни конструкции фабрика „Малина". По-кжсно имоти и инвентаръ повече отъ Къмъ тези страшни поражения, Букурещъ
86,20
8510
причинени-отъ
последното
зе
24320
24540
100
динара
на капитала въ единъ кра- и вагони. Оше отъ началото временно като
Z4665
24370
съдружникъ 240 милиона'лв." — сега почти метресение въ областьта на Белградъ
7045 . 72,45
72;10
тъкъ периодъ отъ време, по фабриката даде добри резул взема участие Пеевъ. Сдедъ всичко унищожено.
1 лира тур.
7145
Цариградъ
йндустриялнотои ржчно про
казва, че предприятието се е тати ; но балканската война,а смъртьта на Стефанъ Балжк
100 франка
2 6 7 0 - 267960 2 6 7 0 ! - 2693IЖенева
Кожарски'
фабрики
3
съ
повече и повече разширявало още повече световната война, чиевъ, предприятието се поема 60 мит лв. Всичко унищожено. изводство тр%бва да се приба- Ямстердамъ 1С0 флорини 5 5 6 9 - 5 6 0 9 - 5569 — 563705
което обстоятелство се дължи спреха по-нататъшното й раз отъ тримата му синове Любо- Индустриялни предприятия за вятъ още и пораженията '• на Ню-Иоркъ
1 доларъ с. щ. 13850 139 — 13850 139170
стопанство,
на енергията и предприемчи- витие. Едвамъ въ 1922 г. тя се миръ, Борисъ и Янтонъ,'които изработка' на дървенъ мате земледелческото
13350 13970
1 дол. канад. 13850 1 3 9 загубите причинени населения Монтреалъ
востьта на акционерите и р ъ  събуди за новъ животъ, когато благодарение'на своята енер
69450 692100 пиастра
697,93
692
—
Александрия
риялъ,
на
брой
22,
сега
поло
инвантаръ, унищожението на
ководните лица на предприя инж. Стоянъ Ятанасовъ чрезъ гия и -предприемчивость спо156250 1 5 5 0 - 157030
1С0 золоти
1
5
5
0
Варшава
вината
отъ
ТБХЪ
изцело
по
една голема чйсть отъ доби
тието. Предприятието произ участие на местни и чужде лучватъ да ;издигнатъ пред
вежда: разни видове печатарска странни капиталисти, преобър приятието на тази висота и да страдали * съ единъ капиталъ тъка, сриването наравно съ
М О НЕ ТИ
и амбалажна хартия, картони и на фабриката въ Първо Бъмар- бжде едно отъ първите въ ртъ повече отъ f 85 мил. лв. земята всички образцови земТекстилната
индустрия
въ
Пло
.купува
J5ffiX»J»
ско Аки. Дружество за фабри бранша.
леделски стопанства, най голя
мукави.
; ,
вдивския окржгъ. бе застжпе- мото отъ които въ Садово.
куване на
140:
Фабриката е застроена вър541 _ Щатски доларъ
До 1906 година фабриката йа отъ 17 предприяти съ по Споредъ данните на Бюррто Наполеонъ
140'
-г'. Канадски доларъ
ху една площь отъ 17 хиляди
Английска
лира
682
вече
отъ
130
мил*,
лв.
капиталъ,
„Малина"
се
помещава
на
ул.
Вагони и Машини
на Върх. Коопер. Съветъ мно
кв. м, Въ 8 сгради се помещаТурска лира
616 _!. Чисто злато грамъ. 91 30
„Мария Луиза" 34, а отъ то пострадали еж напълно трите
9
ватъ следнитъ отделения и и получи отъ Бълг. Държавни гава на Булевардъ Сливница. четвърти'отъ техъ. Тютюневи жество кооперации въ Южна Германска 20-марка 658 — Сребъренъ левъ
складове: отделение за каза Железници една поржчка за Ту.къ>предприятието е застро- те индустриялни предприятия България,въ инвентаръ,сгради Руски 5 рубли 1897 360
2 11
Чисто сребро грамъ
и пр. иматъ загуби за 700
ните, кждето еж инсталирани поправка на 248 вагони. Следъ ило една
25 Явстр. шилинга
4931
възлизаха на 36,' които съсре- мил., лв., а кооператорите еж
*
тази поржчка дойде втора" —
доточваха
единъ
капиталъ, пострадали съ 150,000,000 лв.
2 казана
п л о щ ь о т ъ • 3500 ; к в . м.
за 13С0 вагона, трета — за 217
здания, машини, тютюни на < Всичко това.говори за гра
за стопяване на старата хар вагона, четвърта — за 584 ва Централното здание е на че повече отъ 1'5 мйлиардъ лева!
тия примесена съ дървесина и гона и напоследъкъ ще се тири етажа съ изба и- заема пострадали отъ земетресението мадните загуби на българско
целулоза, следъ това иде от даде нова поржчка за поправка 670 кв. м. Освенъ това има и особено тия въ i гр. Пловдивъ то народно стопанство, причи
На с т о к о в а т а б о р с а в ъ Пи*
деление за
електрическите на пжтнически каруци и стро редица други сгради, за биск- СЪ,80°/Р. Индустриялните пред нени отъ земетресенията, неза
Варненското търговско дру
рея з а 10 м а й 1928 г.г
мотори. Двигателната имъ си ежъ на нови товарни вагони. витното отделение и п р . . Ф а б  приятия за хрйни и питиета висимо отъ пълното разстрой
ство настжпило . въ живота, жество има обшо годишно съ
ла е
Тъй като построената отъ риката произвежда шоколадъ, въ Пловдивския окржгъ въз- работоспособностьта и спокой брание въ което б е даденъ (Съобщава търговската канто
г. инж. Ст. Ятанасовъ фабрика бонбони, какао, бисквити и лизатъ на 66 съ капиталъ въ ствието на едно половинъ ми отчетъ за дейностьта на дру ра К- Ивановъ и. С-ив...Макрш
115 конски сили
Стоа ^й 42, Пирея) . ' ,
жеството презъ изтеклата го
Отделение за каманите, кжде се оказа недостатъчна за из халва. За всеки продуктъ има сгради, машини; депозити, фа лионно население.
вършване
на
значителните
ра
специялно
отделение.
За
из
брики
за
брашно,
мелници
и
то се смила хартиената каша.
, Жита сжщите цени. ; . . ,; ;
Това е положението, въ кое дина. .
Отделение на холендите въ боти по вагоните, дрржеството работването на финни бонбони пр. на повече 6'тъ 800 мил. лв. то следъ земетреса се намира
Бор. Килифарски чете реМисиръ Египетъ б е л ъ Л и р и
които се премелва кашата и построй въ 1924 г. въ Подуене, има сжщо специално лабора Половината отъ това богатство една голема, и то най богатата фератъ на '. тема.: Стопански Янг. 9 9 i 0 за тонъ 101:10 лири
при
станцията
Крепостенъ
Баторно
отделение.
е
унищожено
'и
раздрусано,
отделение въ което е, поста
насть на българското народно переспективи за.повдигане тър за тонъ cif изъ разни приет*
талионъ, втора фабрика, която
Фабриката има за двигател Керамиката, която се Застжпва стопанство и българската дей говията въ Варна, следъ което нища на; Гърция. Товарение
вена
беше приспособена главно за на сила мотори
въ б заведения, химическа ин
б е йзбранъ новъ управителенъ веднага. •. '
ность.
" •- •*••*'
к н и ж н а т а машина
обработката на дървенъ" матесъветъ отъ г. г.: П. Бъкловъ,
110 конски сили;
Захарь t Чехослов;дЛири Янг.
риалъ.
,
Тази
фабрика
бе
раз
чрезъ която се пресува и по
Димо Калояновъ, Мих. Констан- 16:3 тона transit в ъ склада! гл*
Работниците въ фабриката
лучава въ завършенъ 1 видъ рушена презъ месецъ августъ
тиновъ, Я. Камбуровъ, Ради това стока.
'
хартията или картона. Освенъ 1926 г. отъ пожаръ, но въ'най- работятъ на. една см£на и броя
Русевъ, Зл. Ф. Мариновъ, Бо-' Зяхарь Чехослов-. лир.гЯнГ^
късо
време
бе
наново
постро
имъ"
възлиза
на
тия отделения предприятието
рисъ Втичевъ и Боянъ Желевъ. 15:15 тона cif товарение в е д н # т
'-. Отъ 11 май до 18 май
разполага съ неколко склада ена така че вече презъ месецъ
190
д
у
ш
и
включително/;
1928
год.
е
издаЗахарь Чехосл. - л и р и Ям^^
!
октомври 1926 година тяфунк*
К о м а н д и т н о т о д-во Ят ; М.
Сжществуващото въ Берлинъ
работилници и пр.
'Въ' последните години въ фаб i денъ само единъ бюлетинъ отъ 40 години герман. земле- Коларовъ въ гр. Варна е обя 15:15 тона cit провинция товару
'
Въ фабриката еж • заети цнонираше напълно.
'... споредъ който има само...
май юЦий.
*
:- '
д/Блско д во урежда ежегодно вено въ несъстоятелность.
Въ двете фабрики средньо риката се правятъ значителни
около
срочни продажби:
разширения
и
се
взематъ
мер
Захарь lavas № 25 лириЯнг?
Д а д е н ъ е 6 месеченъ моподвижни
изложби
на
произ
работятъ
100 работници
ки' за" подобрение н а ' произ ; •* Налични продажби.
ведения на герман. земледе- раториумъ на фирмата Г. Же 14:09 cif товарение май юнйй.
3—400 души.?
водствато, което по нищо не
Оризъ Египетски rnecelSilCt
които работятъ на 3 смени.
лие
и'скотовъдство, както и левъ и сие. '. -• - максимал.
S * мрнимал.
тонъ
cif въ митницата^ь- /ЛУ>
отстжпва и на най-финнотовъ !
Трима души отъ техническия
пева за цена за на всички видове сечива и оржРаботниците и чиновниците
Б. Н. Б а н к а Варнен. клонъ
100 кгр. 100 ктр. дия съ които си служи землеперсоналъ -еж чужденци. Око ; въ това- фабрично ~\ заведение чужбина. Фабриката изнася и Яртикулъ
По г л а в н и п р и с т и г а н и я QT1»
ло 30u/otoTb материялите це еж изключително българи. Ос малки 'количества въ чужбина:
делието. Тазгодишната излож съобщава, че не е още нато-,
с т р а н с т в о в ъ Пирся..'; ;
_
Зимница
варена
да
извършва
ипотечни
Износа
въ
чужбина
се
спжва
лулоза и дървесина предпрйя-' венъ това, фабриката употре
ба е определена да стане въ
7.V отъ; Хамбургъ s/s.Mfeint
— :. .
тието си доставя отъ чужбина. бява въ производството си са поради наложения двоенЪак- Кукурузъ —
'Лайпцигъ отъ-5—10 юли. Про операиии на Българ. ИпОТе
of Andrps" 1463 nap. дърв.(Мв*;
—
.
При фабриката въ най-скоро мо произведения на местната цизъ. Държавата .требва да Ечмикъ
ектира се да се построи върху карна Банка, и не е въ със
,— . .,
—. ЗбО хил. кв. м. кждето ще бж- тояние да дава каквито и , да териали, 200 бали кожи, 262
време дружеството ще построи индустрия, като получава отъ премахне поне акциза на . бон Бобъ
тор. нафталинъ, 20 с. глица*,!
специялни инсталации за дър: странство само суровия желе- боните и шоколадгН предназ Тикв. семе .—
датъ изложени и 3 хил. пре било осветления по тия опе
ринъ 75 торби восъкъ*-{ 52».с>
рации
до
като
не
'
получи
на
начени <за износъ.
Слън.семе ,— . ,.
...—
весина, която до сега внасяше зенъ материялъ.
възходни разплодни животни
минерална вода,: разни., желе*
Ржжь
—. —...
—,. И около 10 хил. различни земл. реждане.
отъ чужбина и ще започне да
Напоследъкъ тукъ е изра
зарий, машини, манйфактурв,'
Фий
—. — . . —. машини и орждия. Въ една
произвежда и
ботвано на месецъ по около
• Върх. Сметна. П а л а т а е прежда. .
,•: •*'..;
Кюспе
—зала отъ 15 000 кв. м.' ще бж взела следното решение по
вестникарска хартия.
8.V
s/s
«Бубулина"
отъ
Ялек*.
'" 100 в а г о н а .
датъ изложени артикули не въпроса за сроковете за. доб
Срочни п р о д а ж б и . • фабрика за производство
Това производство ще бжде
сандрия 75 бали торби (>праздч
у- земл. • производства. Тия ,, под
4
Фабриките
предполагатъ
да
роволното изплащане на об ни, 400 торби орисъ, .разни
"*,, , н а . сапуни — София.
първо до сега въ България и
мнни.чал. мапеимал вижни изложби привличатъ.все
щинските данъци и такси:
цена ва
цена, 8а
ще облекчи днешното положе взематъ въ програмата ,си но ; ' Сапунената фабрика Милевъ Яртикулъ
машини и ламарини...... '.-•'/'
повече-вниманието на чуждия
К.О «гр. 100 КГР.
ние на издателите на вестни ви клонове на фабрикация, и &• Каназиреви е една отъ най
Срока за доброволното из •s/s „Хиосъ* отъ Хамбург>660,
святъ,
а
особено
купувачите
ци. До сега вестникарската то все такава, които не еж големите сапунени фабрики въ Зимница 285
800
860 на земл. машини и разплоденъ плащане Дължимите отъ об тор. захарь, 2000 торби орист*
хартия се внасяше отъ чужбина. въведени и познати до сега въ София. Основана е въ 1920 г. Кукурузъ 143
•добитъкъ, тъй като представ- щинските данокоплатци данъ отъ Бременъ 5000 торби химн*
620
630
Производството на предприя България. Така че, тази дей- Предприятието ^разполага съ Ечмикъ ,;
ляватъ благоприятенъ случай ци, такси и берии следва да се чески торове,. разни железа,
ность н а тия индустриялни
тието възлиза на
собствени
.сгради
на
ул.
„Раза
сключване търговски връзки смета края на фин. година, за машини, джамове, стъклария'
Бобъ
предприятия ще допринесе още
. . - ' • • , s :•.
бнтникъ"
№
1
въ
индустриял
между заинтересовани страни. която еж предвидени да ; се и други.
;
Слън.семе
6000 к г р . д н е в н о
за подобрение на българския
събератъ следъ изтичането на
s/s
„Ponta",
отъ
Цариграда»
ния
кварталъ.
Ржжъ
Съ въвеждането на' произ балансъ.
която година общините могатъ 297 к. яйца, 41 с. чирози, 10
Фабриката има три главни
водство и на вестникарска хар
да събиратъ глоба отъ неиз? торби фъстъчени ядки кгр. ,1400.
отделения:.за варене на са
тия това количество значително
дължимите
се данъкоплатци.
пун/ъ, което се помещава въ
П р о д а ж н и ц е н и на 8 й 9 '
ще се увеличи, ft създаването
При Камирата за търговия,
отделна едноетажна сграда
.майЛ928, г« . . , . , Въ
н
е
д
е
л
я
.
14
т
.
м
г
в
ъ
Сто
у насъ индустрия за вестникар
занаяти и индустрия въ Виена
отделение за сушене на сапу
лицата
се
е
състоялъ
конгреса
ска хартия ще има твърде Бонбонно - ш о к о л а д н а ф а б  на, сжщо въ отделно помеще
Жито
Манитоба № 3 долар.
Пласмента на цигарите, кои (WienT Stubeiiznig 8 - 1 0 ) еж на коопер. централа Напредъ. 6*65 % к о cif готова стоке.
рика в ъ София. ••'
големо значение. Значителните
учредени
две
неви
отделения
ние и отделение за парни ма то се произвеждате въ коопе
Споредъ отчета, презъ изтекла
суми, които се' изнасяха въ
Жито Яржентина Розафе тяВъ 1872 година Георги. Н. шини. Най големо е отделени-^ ративните тютюн.
фабрики за износъ и митническо.
та година тя е имала 54 коо жесть fcO кгр. шияин. 255 ши*
чужбина за вносъ на хартия Гьондовъ отъ гр. Крушово, при- ето за.варене сапунъ.
Тия
две
отделения
конценвърви
много
слабо.
За
да
се
перации съ 46.588 чл. Капита- лина %о cif готова стока."
ще останатъ въ страната.
стигналъ въ София и постжВъ фабриката е инсталиранъ усили тоя пласментъ Б. 3 . Б. триратъ въ себе си всичката
лътъ й е 8.049,850 лв;, а фон
Мисиръ Египетъ бъль' лйрй
дейность
на
тая
камара
относ
пилъ слуга въ. една сладкар електромоторъ отъ .
е наредила да се задължатъ
довете и еж д о с т и г н а л и Ячг. 99 за %>о cif наейпанб
!
но
грижите
за
вноса
и
из
ница. По-кжсно заедно съ своя
всички' кредитни кооперации,
15 конски сили.
10,412 302 лв. Освенъ това,
синъ той открилъ „Цариград
които иматъ потреб. магази*ни носа отъ и за Явстрия, а така кооперациите на централата веднага товарение.
Освенъ
това
има
и
локомОбйлъ.
Мисиръ Романия жълтъ'Лири
сжщо
и
относно
митниците.
ска
сладкарница"
при
която
. Индустриялно Търговско
Производството на фабрика да .продаватъ * само , коопера
Първото отделение е готово иматъ 12,974.943 лв. капиталъ Янг.. 105. З а ,?/оо cif. Pir6e наобзавелъ
специялна
работил
тивни
цигари,
да
се
организи
Я к ц . Д - в о — София
напълно внесенъ и 7,779 022
ница за приготовление,на бон та' достига
ра пласмента ; подъ формата да дава на всеки заинтересу- фондове. Централата е. креди сипано товарение веднага... v
Индустриялното
Търговско бони.. Благодарение на техната
Захарь Чехослов. лири Янг.
500 к г р . с а п у н ъ дневно, , на общи^достазки. Ония коопе ванъ подробни сведения върху
Якц. Д-во „Херкулесъ" е ос честность и трудолюбие. т е Съ сурови материяли фабри- рации, които НБматъ свободни състоянието на австрийскгтя и тирала своите членове презъ 15:18:—За °/оо cif ков-далпри
новано въ' 1925 г. съ капиталъ спечелили доверието, на тър. като се снабдява отъ Америка, кредити ще имъ се отпу.скатъ виенския пазари, възможности отчетната година съ 33 578371 станище товарение юний юлий.
1 мил. лв.'Предприятието про* говците. Въ 1907 год. работил Янглия и главно отъ Марси спец. кредити до 20 хил. лв. те за вносъ и износъ, рефе лв. Доставките- й достигатъ
Захарь Чехослов. лири Янг.
извежда растителни масла, ве- ницата била значително разши лия, Франция Въ последните за пласментъ на цигарите. ренции върху фирми, съ които 264,674,504» лв. голема часть 15:12:6
Cif Pifбе товарени^
ча, памучно масло, рациново рена и започнала да се ползва години предприятието се зна Кооп. фабрики ще отпускатъ се влиза въ връзка, начините на които еж отъ чужбина. юлий отъ Хамбургъ. < f
"';"'*
е ' реализирала
масло и маргаринъ. Фабрика отъ облагите на закона за на- чително разширява. Отъ м цъ произвежданите отъ тЪхъ ци на плащане отъ виенските тър Централата
Захарь lavas № 25 лйрй ЯиГ*'
та се помещава въ неколко сърдчение на местната .инду априлъ т. г. фабриката започна гари на кредитъ до единъ ме говци. То предприема и интер 782,955 лв^ чиста печалба. Ко- 14:12:6 cif товарение май юний
перациите^сж раздали 1955961
сгради. Предприятието има стрия. Следъ смъртьта. на ба да., произвежда и ,. ,
Захарь. lavas № 25 лири Янг.
сецъ и на най низки цени. венций въ случай на възник лв. дивиденти.
следните отделения: линТеръ щата Георги Н. Гьондовъ, пред
нали
спорове,
снабдявани
съ
14:10:—.cif товарение майкзний.
Клоновете
ще?
проагитирватъ
водно стъкло
за пречистване на семето, приятието е преминало изцело
Тиквено семе България ДйРНи ' съдействать пласмента на местопроизходни свидетелства,
Варнен. О к р . Сяк.дъ е запещь за изпичане на семето, подъ ржководството на. синътъ съ което поставя начало на тия цигари и между останало държатъ списъци на всички регистриралъ фирмата на Хр. Янг. 27:15; за тонъ cif товаре
преса за пресоване на семе му Наумъ Гьондовъ, който се тази' нова индустрия. Водното то население и заапгажиреатъ Виенски фирми, работещи съ Д. Кацаровъ. отъ гр. Прова ние май юний:
•"','."..'.* V.
ната, рафинерия и отделение га е и собственикъ на пред стъкло се употребява за укра въ това и частни л;:цз срещу чужбина, на търговски пред дия, за предприемане на обза маргаринъ. Въ фабриката приятието.
ставители въ целия свт>тъ. щественни .постройки.
щение, мозайки, вази и пр.
гаранции.
на киято е била взета резолю
еж заети
•
Митническото отделение дава
Отъ 1914 година насамъ фа ..Характера на работата ' въ
ция да се даде продължител*.
П
р
о
и
з
в
о
д
и
т
е
л
и
т
е
на
дърпълни сведения за австрийски
бриката се снабдява съ най- сапуненото производство е та
25 р а б о т н и ц и
веднъ материялъ, отъ Плов на отсрочка на платките имъ!:
те
вносни
и
изнесни
мита
и
къвъ
че
не
ангажира
много
модерни и пригодни за цельта
да, се опростятъ двнъцитейм*
които работятъ. на 3 смени.
върху всички митнически фор дивско еж- отправили телегра
работни . ржце. Ето защо въ
ми до.нар. представители съ за 1923-1,929 и, 1929—1930 Ж
За двигателна сила предприя машини и започва да се раз това предприятие еж заети са
малности.
Какви кредити щ е с е
Събранието е. ртправилр сжщ*!;
тието има парна машина и ширява. Сега фабриката се по мр 10 дущи работници, пове
Даването сведения и запит които искатъ да не се допуска временно позивъ ..къмъ " w | "
;
мещава въ ул. Ялабинска въ
о
т
п
у
с
к
а
т
ъ
.
внасянето
на
дървенъ
мате
електрически моторъ.
чето,отъ. който живеятъ при
ванията еж безплатни.
които иматъ 8адължения ктьм!
риялъ отъ чужбина.
Благодарение на големата собствена триетажна сграда самата, фабрика
Служенето съ временни лични
построена
върху
-400
кв*
метра.
енергия и предприемчивость на
кредити за подпомагане дей- поискатъ отъ клоновете на Б.
Дирекцията за подпомагане лица от ь пострадалите^ .офл^':
самите акционери и технически Въ фабриката еж ангажирани
нретьта на землед/Блските коо 3. Б на общо основание 'ли- пострадалите съобщава, че до ти, да се издължа^тъ зеднагД<.
ржководитеди на предприятие
перации
и съюзите имъ, п£И ченъ кредитъ.' Отъ отпуснатия сега нема решение за вносъ
40 д у ш и р а б о т н и ц и
рани неколко електрически мо
У т р е т е стоне освещаване
то, последното.бьрже се раз
коп. събиране и продажба , на кредитъ клона ще резервира на чужъ материялъ, обаче.се
1
тира. съ мощность
'
вива и работи непрекъснато които работятъ на една ейена.
земледелски. произведения• пр нуждната сума. за житната правятъ постжпки предъ ми то на новия параходъ; яБвдб ;
въ продължение, на целата Фабриката има три големи от •,ii-.'.:•. 1 5 . КОНСКИ СИЛИ.много причини се е указало кампания, която за отделните нистерството на земледелието кия" на Българското-Търгов*
деления ':•' шоколадно, бонбонно
Фабриката Георги.Н. Гьон непрактично. Ето защо презъ .кооперации* ше • • се
година.
движи да се засили производството ско Паррходно Д-во. Поради
и
лаборанство,
въ
което
се
из
довъ
произвежда
:
шоколади,
Фабриката "се помещава въ
настоящата година Б. 3 Банка отъ .100—200 хил. лв. Ония.отъ на местния строителенъ мате събитията които преживйваме,
оевещението,,, ще стане при
, J
Индустриалния кварталъ на ул. работвитъ най финни бонбони. бонбони и локумъ, които се нема да открива временни лич земл. кооперации, които же риялъ.
скромно тържество. .npfeW:«*«'
Бонбонното
отделение'
>е
найползватъ
съ
много
добро,
име
„Работникь" № 8.
ни кредити за житната кампа лаятъ ;могатъ да дадатъ кре
Пловдивските,търговци
и
големо и въ него се'изработва на пазаря. "
ната: хедмицвг нов!«г»*-пвР в !
ния. Ония кооперации, • които дитите си за използване отъ
занаятчии
еж
имали
съвместно
Печатница
ХОДЪ ЗаПОЧВа CBOHT'b'P^p^HII
още й локумь; ' ••'•'•• :•'••
Средно производство на день желаятъ да взематъ участие районните съюзи по < досегош
Добри Толоровъ
съ тиЯ''-отъ дугите пострадали рейсн по българските^ 4e|>HW
Въ фабриката еж иистали- е;600 килограма.
въ тая кампания требва да ния редъ.
,.
ббласти съ-брание m 15 T.VM..морско:-нрвивретш^^ШХ ? \

ХРОНИКА

Варненска Стокова Борса
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Пласмента ва коопер. цигари

„Херкулесъ"

З а ж и т т а кампания

рюдетинъ

