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СЕДМИЧНО

ИЗДАНИЕ

НА:

Тжрговско-Индустриалнпта Канара и Стоковата Борса в Варна.
Урежда Редакционен Комитет.

Всичко що се отнася до Икономически Известия tg изпраща до Варненската Тжрговсно-Индустрмна Канара.

Казанлъшката изложба.
Изложбата се откри на 11 октом- стена излага инженер механик Ст. Д.
врий т. г. в салоните и градината Стойчев. Неговите предмети сж горна д-во «Искра“ и трая до 16 с. м. доста на изложбата. Той излага еОще с влазянето в салона, праве лектромотор 210 В., 1 конска сила,
ше впечатление изящната наредба койго движи едно двигало, а пос
на предметите, нещо което се джл- ледното дава осветление от 65 вол
жи на художника Видю. Изложите та. Представен е целия етап на фа
лите сж пивече от 500. В пжрвата брикацията на електромоторите, ка
зала е изложено част от столарско то почнете от шаблона за корпуса
то искуство на града, което далеч и свжршите с машинката, построена
прекрачва границите на Старо Загор сжщо от него, с която си изолирва
жицата. Освен това, изложени сж
ския окржг.
Особено силно впечатление прави електрически ютии за гладене, еле
една дамска маса с художествена ктрически отоплители и пр. Силно
резба, една маса с плетеници от впечатление правят оловните играч
старо-бжлгарски стил, изработени в ки, изработени с най-голема чистота.
работилницата на Грую Курдов. По Предметите на Стойчев и електри
разява сжс своят., чистота на изра ческата сирена на изложбата — кон
ботката една спалня от яворово струирана от .него^ю ж е би .правеха,
джрво, представена от кооперация " най-силно впечатление на посетите
..Брест“. Особена художествена маса лите.
в изящен стил представят Ив. Ов
По сжщата стена - етажерки сж
чаров и С ие. Хубави табла за кре наредени производствата на розова
вати от Методи Стефанов допжл- та култура, украсени с производ
ството на керамиката. В -нищо не
нят тази картина.
Осьен тия предмети, се редят и отстжпващи на европейските сж идруги такива, които характеризират зящните фаянсови изделия на худо
столарското искуство в града. По жника-керамик Георги Мждров До
масите и стените на салона са кац- тех близо сж продуктите на пчелар
налй препарираните птици от пре ството, особено прегледно застжпепаратора-ловец Сп. Сарафов, които ни от известния деец Ал." П. Йоси
фов, който е успял в една година
засилват общата картина.
Минава се в главната зала. Пред да сжбере 5 реколти с мед. До него
входа изящен бронзов паметник. На сж произведенията на тютюневата
лево отвлича окото кошничарството, фабрика .Стара Планина“, гдето се
представено от Тодор Мацов, Боню^ виждат и суровите тютюни, каквито
Дянков и др. изложители. Тук сж в големо количество се произвеждат
изложени цели салонни гарнитури и в околията. С-верната страна запо-дребни кошничарски изделия от вжршва с изложените предмети на
вжжарската индустрия от фабриката
най-чиста и тжнка вжрба.
Отивате все на лево. Погледа се на Ст. Караилиев. Хвжрляте поглед
спира на една машина за предене на лесно и виждате какво може да
на вжжа от коноп, разни каишни даде Каззнлжшката околия. Преми
колелета, лагери и пр. изработени навате на юг между масите, вжрху
в железарската работилница на. Н. които сж изложени земледелските
Д. Вжрбанов. Не по-малко сж цен произведения, спирате особен по
ни и отливките от бронз и обрабо глед вжрху фасуля и картофите,
тените арматури и пр. от Минчо X.. които сж артикули за износ, както
Миладинов. Силно впечатление пра и орехите. , Впивате очи в изящния
вят произведенията от металолеяр- делим — 3 м. на 3'50 м. в староницата на Никола Марков, като бжлгарски стил, изработен в келикрака, врати и пр. за печки, готвар марската работилница на Димитжр
ски машини и др. До северната Мичев и преминавате кжм каютите.
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В пжрвата каюта сж преждите —
сурови и боядисани от фабрика
.Розова Долина“. Тук ще видите и
целата процедура на камгарното
предачество. До нея сж производ
ствата на текстилната фабрика на
Братя Стайнови, които излагат боялии вжлнени прежди, вржзки за
обуща, гайтан, ржчни плетива и др.
В сжщата каюта сж изложени пред
метите на ржкоделната промишле
ност, абаджийство, тжкарство, шап
карство, искуствени цветя и пр. Накачени по тая каюта, освен килими
те, ще видите и боядисаните кожи
за конфексион от кожухарската фа_ брика на Ст. Кожухаров и С-ие.
Пред пжрвата каюта сж изложени
спармацетовите свещи на Начо Ко
стов, а до тях произведенията на
макаронената фабрика „Вулкан“, ко-.
*ито обржщат особено вниманието
ви на чисто европейската опаковка.
Влазяте в втората каюта. Очудвате се, дали се намирате, пред пред
мети изработени от бжлгарин. Тука
сж изложени струнните музикални
инструменти: цигулки, мандолини, китцри, виолончело и пр. Особено сил
но впечатление правят тия, израбони от братя Георгиеви, Дамян Коев,
Георги Муржев & син (последнята
фирма от с. Габарево). Тук е и ко
жарството. Най-добре сж застжпени
кожарска фабрика „Надежда“, а сж
що така В’сил Бобчев с цветни шевра и Марко Тодоров — с имитация
на европейски кожи. Тука е и обущарството, сарачеството и пр. В
следната каюта сж трикотажните из 
далия и Пв. Матеев & с-ие, Бончо
Мзндов, Дянко Пюскюлиев и др., а
сжщо шапкарството, шивачеството
и др. До тях сж изделията на с.
ИКпка, ежетоящи от ножарски из
делия, като джебни ножчзта, ножи
ци и др., в нищо неотстжпвзщи на
европейските. Тука сж и другите
произзедения на с. Шипка, а имен- ’
но — свиркарските изделия — свир
ки, кавали и др. Нзй-добро впечат
ление правят шипченските стоки на
Пеню Бжзиков, братя Кржстинови
и др, от с. Шипка и тия на Тотю
Н. Касев от с, Кржн. Васил Безлов

Стр. 2.
от с. Шапка излага подкови за обу
ща, който работи в голем размер.
Вжзвнвате под балкона, гдето е
представен един от прочутите за
наяти на града — медникарството.
Тука са произведенията на механи
ческите медникарници — Руси Стоя
нов, братя Казанджиеви и Мирчо
Ботев. Те излагат големи ракиени
казани, система „Егро“. които пржекат по всички краища на страната,
а сжщо и по-дребни предмети — самовари, готварски еждове и др. Тука
е представено и кацарегвото, за сжжаление в твжрде малжк размер,
понеже главния му производител —
с. Мжглиш пострада твжрде много
от комунистическото движение. На
сжщото место ще видите и произ
веденията на Генчо Добрев, ежетоящи се от пружини за кревати, ма
шинка за обущарски копчета, ма
слобойни, железни столове и пр.
Тук е изложен и джрвен материал
от джекорезницата на Електрическо
то д-во „Победа“, която главно До
ставя такжв на казанлжшките ме
белни работилници.
Хвжрляте още един общ поглед
на салона, за да се налюбувате на
хубавите килими, накацали по сте
ните, всички изработени по указа
ния на художници от Д. Мичеь,
Донка Г. Скордева и др. Хвжрляте
още един поглед вжрху масите с
овощия, гд'.го сж сложени и спирт
ните питиета на братя К. Матееви,
Никола Чолев, Минчо Трингов и др.,
а сжщо така и млечните произведе
ния от Асса & Алмалех — балкански
и полубалкански кашкавал, и пол
ски кашкавал — Генчо Бжчзаров,
Ив. П. Мочев — с. Шейново — бал
канско сирене, изе -Ьстно навсекжде
по своята ароматичност.
Излазяте на вестибюла, гдето ще
видите пружините за кревати на
Доню В. Чолаков о тс Големо село
и др. предмети.
Преминавате в вторий салон, раз
глеждате успехите на Бюрото за
укрепване на пороищата в околията,
излазяте и се отправяте за гради
ната, гдето сж изложени каруците
на Слави Колев & С-ие, които се
изпращат главно из Старо-загорско
и Ямболско и веялките на Тотю Га
нев от с. Шейново, прочути но своя
та стабилност и лекота.
В изложбата е очжртан целия економически живот на околията, по
средством диаграми.
Изложбата, в която беха засгжпени повече от 500 изложители, беше
посетена от около 11,000 посетите
ли, между които г. г. професор Ива
нов, Ст. Обрешков— председател на
Пловдивската камара, заедно с се
кретаря си X. Карастоянов и Златарев от Софийската камара, фон Фи
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лип — бжлгарски консул в Лайпциг,
Пржвчев — габровски пом. кмет и
други официални лица.
Изложбата, вжпреки комунистичес
ките ежбития, които твжрде много
й попречиха, стена факт при един
бюджет от 80,000 лв., като се има
пред вид, • че сж раздадени 40,000
лв. премии.
По думите на всички посетители,
изложбата е повече от блестяща, а
произведенията в нея правят чест к
заслужават да им бжде обжрнато
особено внимание от страна ка тжрговския свят.
Изложбата беше истинска карти
на на това, което може да даде гр.
Казанлжк.
М. Стайнов.

Петрола бъ Месопотамия.

Брей 4.
монопола за целото бждащо произ
водство на тая област.
Тия извори изглежда да принад
лежат геологически кжм персийска
та система- Сходството, което се
установи при анализа на петрола
ог Мендели и тоя от Баку, иде да
потвърди тази хипотеза. От целата
тая азиатска петролна, система, иззо
рите в Месопотамия изглежда да са
тжй сжщо богати както и тия в
Кавказ.
По-долу даваме вжрху петролни
те извори на Мосул и Багдад поподробни данн.;, които сж извлече
ни от разни рапорти вжрху тия об
ласти през последно време.
В»в Вилаета на Мосул.

Алйак. Петрола се намира вжрху
повжрхността на земята, на едно пространегво от 120 километра. Качест
вото е средно.
Гайара, по протежение на Тигжр,
колосален извор, един от най добри
те в Месопотамия. Or безбройни мес
та петрола извира и е образувал ед
на асфалтова пласт от неколко мет
ра дебелина. Образуван:’ са и цели
блата от петрол с великолепно качестзо и почти всекжде чисти от ся
ра и от солна вода. От повжрхност
та на скалата Ел-Фата, която преси
ча реката Ефрат, процежда се наф
та, която се влива в водите на сжщата река. Проектир
ге железнопжтни линии ще минат „рез тая местност.
Балйа-Гургар, на север от Керку,
е една петролна почва от около 50
акра, примитивно експлоатирана от
местните жители.
Гюил, на юг от Шемшема, е един
много разпространен извор. Петрола
е забележително чист и грубо ра
финиран чрез местни способи, той
гори по-добре и от руския най-мо
дерно рафиниран петрол.
Кифри, извор още не добре из
следван но с добро качество, в сре
дата на една дебела черна асфал
това пласт.
Туц-Курматли, най-богатгя извор
в областа, по протежение ча една
рекичка, представява твжрде добри
условия за експлоатация. В местно
сти се сжщо намират в изобилие
асфалтови пластове.
Цахру, в остров Шабан, предста
влява тая' особеност, че петрола
слиза от височина на около триде
сет джлги бразди. Изворжт е много
богат.

От няколко години насам Месопо
тамия, поради богатите свои петрол
ни извори, доби грамадно значение
в стопанската политика на европей
ските сили — победителки и на Аме
рика. Между тия сили се води ед
на упорита борба за владението на
тия извори, една борба, която чрез
големата непримиримост, с която
се роди , показва само неизчислими
те богатства, които тия извори пред
ставляват. През 1871 год. една научна коми
сия е ходила в Мендели, направела
е разучвания вжрху петролните из
вори и е дошла до заключение, че
експлоатацията на изворите в тая
област няма да се рентира, поради
непреодолимите транспортни труд
ности.
. След десет години една друга ми
сия направи по-пжлни проучвания в
целата област на Багдат. Нейния об
ширен рапорт, който тогава извика
общ интерес, подчертаваше сжщите
големи трудности по транспорта, ко
ито не биха позволили на месопотамския петрол, вжпреки своето бо
гато качество, да конкурира амери
канския петрол.
Тия области беха отново посетени
и проучвани през 1903 год. от ед
на нова мисия, която направи твжр
де благоприятни рапорти вжрду пет-,
ролните извори вжв вилайетите на
Багдат и Мосул. Всички тия изво
ри, обаче, с изключение тоя на ТуцКурматли беха много зле използу
вани, имаха твжрде примитивни ин
сталации и лишени още и от преки
В Вилаета на Багдад.
и бжрзи ежобщения, даваха един
Х ил ел-Рамали, се различава от
незначителен годишен доход. Колкото за извора Туц-Курматли, той и другите извори по това, че е обра
други някои извори, беха откупени зу вал цяло езеро от зифт с диамепо-кжено от Liste Civile, която, по тжр около 4 километра.
Мендели, потоците петрол, които
сжвета на специалисти, си запази
извират в тая местност се считат
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като най-богатите. Петрола е с пре
възходно качество, извира с сила.
Нафта, близо до Ефрат, под
Нити, притежава богати потоци но
които, Еъпреки че съ от добро ка
чество, стоят по долу от предиш
ните извори.'
Осзен горепоменатите извори, найнози изследзания съ констатирали
още в други местности петрол, кой
то не извира, скрит в земята, но
който е също богат по качество и
количество.
Като се вземе пред вид, че всички
тия петролни извори държат едно
пространство повече от 600 кило
метра и че петрола избира върху
самата земя, при условия за завла
дяване непознати в другите петрол
ни почви, мож '>ез колебание да
се твърди, че Месопотамските из
вори съ най-богатите на света.
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Мелничарски курс.
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По службата за пощенски записи.

С разрешение на Министерството
Обявява се на публиката за знание,
на търговията и промишлеността и че съгласно окр. предписание на
трудг, ще се открие под ръковод главната дирекция от 27.Х. т. г. под
ството на машинния строител инже № 413/66 оо 1 ноемврий т. г. се зъзнер-механик Илия Христов , в град ‘ становява службата за пощенски за
Варна едногодишен мелничарски писи с американските Съединени
курс по удобрена програма и пра държави и до второ нареждане са
вилник.
мо районнитФ станции ще издпзат
Определена е годишна такса 2000 записи по дневния курс на Народ
ната банка, като се окръглявят сто
лева.
' Кандидатите.требва да представят тинките и се прибавя един лев пове
следните документи и условия:
че. Телеграфни записи не се издават.
1) Кръщелно, че е навършил 17
Максималната сума е равна на стой
годишна възраст.
ността на 25 долари.
2) Училищно за завършена про
Тлфг за брашна.
гимназия.
Я) Удостоверение, че е работил в
На 5 ноемврий в Софийското ок
мелница 2 години.
ръжно финансово управление ще б ъ 
4) Да е здрав и примерен в по де произведен търг за сос авка на
ведение.
/
500,000 г;гр. брашно, нуждно за ми
5) Да внесе предварително - опре ната „Перник*.
делената такса направо на ръково
*
Прев. К. Д.
дителя.
Сребжрнкя лев.
Учението е придружено с практи
Българската Народна Банка купува
ка по каменно и валсово мелничар
ство, всеки курсист да има доволно 1 сребърен лев за 5 60 лв. книжни.
средства за набавяне пособия и об-- Повече грижи за домашните птици.
лекло за практика.
Едно тържество. '
Курса се открива на 25 декемврий
Числото на домашните птици в
На 28 т. м. стана освещаването на т. г. и свършва на 1 януарий 1925 г. България, според статистическите
данни, е намаляло от 7 8 милиона
новопостроената сграда на Варнен
ската популярна банка. На |търже- Конференция но професионалното обра през 1911 година, на 6 3 милиона.
Понеже птиците се размножават бър
ството присътствуваха множество зование.
членове на Популярната банка, кме-'
Нова конференция ще бъде сви зо, това намаление не може да се
та на града г. Хр. Мирски, предсе кана в София от представители на отдаде само на -загубените области.
дателя на Търговската камара г. К. търговските камари, на професио И войните не са виновни за това.
Геновъ, директора на Българската налните училища и други сведущи Най-големата вина за намалението
народна банка г. Попов, предста лица за изработване закон за про числото на птиците е в болестите,
вителя на Централната кооператив фесионалното образование.
които се явяват всека година и ко
ито винаги наново намаляват колина банка г. Андрей Ляпчев, секре
чесгвото на птиците. Лани върлува
таря на Съюза на популярнйгЬ бан Изменение закона за гербовия налег.
ки, г. Д-р Илия Палазов, бившия ди
Минкстрът на фияансиите е вече ше силно в южна България холера
ректор на Популярната банка г. В. назначил комисия за преглеждане на та, а също и в иегочна България.
Дръжков, почти всички представи закона за гербовия налог и пригот Намаленото производство на яйцата
тели на занаятчийските сдружения вяне законопроект за необходимите през тази година се дължи на това.
Тази година върлуват болести по до
и други.
му изменения и допълнения.
машните птици в районите Разград,
След освещаването пръв говори
Ески Джумая, Попово, Г.-Ореховица.
председателя на управителния с ъ  Нова българска легация.
Докато за болестите на останали
вет на банката г. Ради Василев,
В Ангора, новата столица на Тур- те домашни животни се взимат ви
който очерта развитието на банката
през нейното 12 годишно ^същест йия, ще бъде открита наскоро бъл наги енергични мерки, за съжаление,
вуване и ползите, които тя е при гарска легация. Съществуващата до много малко внимание се отдава на
несла на варненското занаятчийство. сега наша легация в Цариградъ ще птиците. Думите — ,,женска работасе е вкоренила за съжаление и в
Г-н Мирски поздрави и сърадва бъде закрита.
дейците, които съ спомогнали за ус Едно испанеца Габровските индустриалци кръгове, които би требвало да се
интересуват за това. И все пак пти
пеха на популярния кредитъ и пожеля на бъдащите му ръководите
Група габровски индустриалци съ ците са едно богатство, което може
ли още по-голема енергия за рабо поискали да им се отпустнат 10— 15 да се увеличава с малко труд и раз
та. След него говориха под ред г-да повредени вагони, които да попра носки при съответни грижи. Дания,
Андрей Ляпчев, Д-р Илия Палазов, вят на езок разноски, но с условие, която е наполовина по-малка, полу
председателя на Търговската кама че вагоните през известно време да чава от птиците ежегодно повече от
2 милиарда лева доход.
ра г. К. Генов и г. В. Дръжков, се употребяват само от тех.
Преди войната България изнася
които с кратки, но съдържателни
ше годишно 2,000 вагона яйца. Ако
думи разкриха големото значение Нова телефонна станция.
на кооперативния кредит за разви
Обявява се на публиката за зна пазиме по-добре нашите птици, ще
тието на дребното производство и ние, че в станция Цар Аспарухово, можеше в 1—2 години пак да доиздигането му до степен на. важен Ст-Загорзки окръг, е въведена те стигнеме това количество и да набафактор в народното стопанство.
лефонна служба с дневно действие. виме на нашата страна един доход
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и да бжде готов да постжпи в пжрвия редовен чирашки xvpc. Такжв
подготвителен курс се налага, преди
всичко, от факта, че броят на незавжршилите основно училище чи
раци е доста значителен и то в пжрвостепени занаяти, като шивашкия,
обущарския, джрводелския, желе
зарския и др. Друга причина, за да
се подигне вжпроса за откриването
на подготвителен курс, е желанието,
Книжнина.
което заявяват самите майстори на
Atlas— Guide Economique et Touri- полуграмотните чираци. Най-сетне,
stique des regions de France et d’At общия интерес на занаятчийството
get ie сжджржа ценни данни вжрху изисква, щото в един многолюден и
вжрху тжрговията, индустрията, раз културен центжр, като Варна, да не
ните други производства и култури остане нито един чирак нешколуван, забравил даже да прочита,
в Алжирия, цена 5 лева.
пише и смята. Предвид на всичко
Atlas— Guide Economique et Touri- това, занаятчийското б ю р о при
slique des regions de France et d'Al- В а р н е н с к а т а тжрговско-инду
gerie, I-re Region Economique Flandre & стриална камара е взела отблизо
Artois, сжджржа данни вжрху тия две под вниманието си тоя вжпрос и по
области относително тжрговия, зем- насгоящем обмисля неговото разре
леделие, индустрия, туризм, сжобще- шение. Разумява се, че вжпроса за
ния и пр. Цена 5 франка. И двете откриването на подготвителни кур
горни книги се доставят от издател сове се отнася не само за чираците
ството в Paris, 24, Avenue Victor Em в град Варна, но и в другите гра
manuel III, France.
дове в района на камарата, кждето
Le Port du Havre en 1923, най- има вече открити чирашки училища.
новата книга вжрху големото модер
Бръснарско събрание.
но французко пристанище, с изящни
На 30 т. м. бржснарското сдру
илюстрации, се получи в редакцията
ни. Книгата е издание на тжрговска- жение в гр. Варна свика общо сжбта камара в Хавр. Заинтересованите рание на целия еснаф, за да раз
могат всеко време да прегледат тая, гледа вжпроса за неделната почивка.
както и горните две книги в редак Сжбранието, след проджлжителни и
цията ни. Сжщата книга се доставя оживени разисквания, реши, щото
и от французката камара в София, неделната почивка, за която се взе
решение през миналия септември
ул. Московска, 2.
да проджлжи още един месец, и то
гава да се вземе окончателно рещение, да остане или да се премахне,
сжобразно интересите на бржснарския еснаф.
За чирашкото училите в гр. Варна.

повече от 1—2 милиарда лева само
от износа на яйца. Требва да се за
брави вече остарелото мнение, че
птиците са само „женска работа.“
Бжлгарското стопанство се нуждае
от развитието на всичките клонова
на земледелието и затова не требва
да се забравят домашните птици,
които ще докарат десеторно повече
полза за употребения трудъ.

Занаятчийски отдел.

Както през миналите две години,
тжй и тая година, в нашето Вар
ненско чирашко училище се прие
мат за ученици само напжлно завжршилите основно образовани^.
До сега такива, чираци имаме запи
сани в пжрви курс около 80, раз
делени в две паралелки. Вжн от тия,
обаче, има голяма част по градски
те работилници, които са с незавжршено основно образование,'а извест
на част от тях и неграмотни. За
един град, като Варна, с широко
развито занаятчийство, това поло
жение не трябва да си остава така.
Трябва да се вземат мерки, още тая
‘година, да се приберат и тия полу
грамотни чираци в нашето училище
наред с тяхните по-щастливи дру
гари. За тая цел, нужцно е да се
открие един подготвителен курс, в
който незавжршилия основно учи
лище чирак да закржгли своите по
знания по четиво, писане и смятане

се облекчи поне чрез слабо увели
чение на парична книжна циркулация.
3.
Да се вземат мерки за да се
усигури една непосредствена вржзка
между цените и кредита.
Действувайки вжрху базата на ин
декса на Борд оф Трейд, правител
ството ще требва да се споразумее
с Английската Банка в смисжл, що
то при всеко намаление с 10 про
цента на скжпотията, банковия про
цент да се намалява с Va на сто. На
против, при увеличение на скжпоти
ята с 10 процента да се увеличава и
банковия процент с г/г на сто. Тази
мерка ще има за резултат едно ста
билизиране на цените. Предполагат
че пжрвата емисия на сжкровищни
бонове ще бжде около 25 милиона
английски лири, според проекта, оба
че, ще сж нуждни около 100 мили
она.
Така сжздадените фондове ше бждат раздадени под формата на аванс
на индустриалците за да се пред
приемат работи приети от комитета
за улеснение на труда ; тоя коми
тет ще работи задружно с едно бю
ро за развитие на империята, което
ще ржководи разните операции.
Проекта предвижда една увели
чена такса вжрху сжесгните продук
ти от чужбина, за да се поз ->ли на
английските владения да намерят па
зар. Но затова пжк английските вла-.
дения ще увеличат своите митничес
ки такси вжрху чуждите манифак
турни стоки, с което ще оставят сво
ите пазари на английски монопол.
ШВЕЙЦАРИЯ.
Митническата конференция в Женева.

Международната митническа кон
ференция в Женева се е ‘сжбрала
на 15 того на заседание под пред
седателството на лорд Бжкстон, бив
шия генерален губернатор на Южно:
Африканския сжюз.
Тази конференция, свикана от об
Финансовата политика на Англия.
ществото на Народите, е сжставена
Дейли Майл, сжобщава, че след от експерти делегати на 34 различ
ния проект е бил одобрен от сто ни правителства и от представите
панската комисия, назначена за да ли на Международната Тжрговска
го разгледа и че сжщия проект ос камара, тия последните с право на
тава още само да бжде одобрен и сжвещателен глас.
Некои джржави, които не прина
от сжкровището. Проекта е базиран
вжрзу хипотезата, че главната при длежат кжм обществото н$ Нарочина за безработицата в Англия ле дитд, вземат пак участие в работи
жи в ограничението на кредита. Пре- те на конференцията, като Герма
ния, която е делегирала един сжпоржчаните мерки са следните:
1. • Поддържане вътрешните цени ветник от министерството на финанна днешното им ниво, така както сиите, г-н фон Ерст. Сжединените
те са означени от индекса на Борд Щети сж изпратили четири експерти
оф Трейд (канцелария на труда) и като наблюдатели.
Откривайки конференцията, г-н
изоставяне идеята за една дефлация
Бжкстон е изгжкнал ясно целите,
вжрху база на 1914 год.
2. Всека нова дефлация требва да за постигането на които тя е сви
се преустанови. Положението при кана и главната от които е: опро
чинено от досегашната дефлация, да стяване формалистите и процеду
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рата по митниците, за да се улесни
международната търговия.
Избегнати с ъ били разискванията
върху политиката следвана от чле
новете на Обществото на Народите
по отношение на митническата та
рифа и на търговските договори.
РОМДНИЯ.
Производството на жито.

Според първите пресметания, про
изводството на жито в Ромъння
възлиза тази година на 40,439,255
хектолитра. Тази внушителна цифра
показва едно чувствително подо
брение, което изпъква още по-ясно
в следващата по-долу таблица, където съ дадени: засято с жито про
странство, производството на хек
тар и годишното производство през
последните четири години.
год.

засято
производство производство
пространство:
на хектар:
общо
. (хектара)
(хектолитри)

10.9 22,050,034
1920 2,022,710
1921
2,488,335
11.1
27,648,749
12.3 32,687,407
1922 2,649,640
2,683,702
1923
15.0 40,339,255
Увелечението на производството
се дължи както се вижда по-горе,
не толкова на по голяма засята
площ, колкото на значително по
добреното производство на хектар
или на самата земя, което се дължи
на употреблението на торове и земледелски машини.
Паричната криза в Роижния.

„Viitorue“, официоза, съобщава, че
за да се отстрани паричната криза,
ще бъдат отпуснати пирични аванси
на индустриалците, търговците и земледелците срещу гаранция на тех
ните стоки. Един нов кредитен ин
ститут ще отпусне по нататък нуж
ните кредити на индустриалците и
земледелците. Реализираните при
ходи, благодарение на новите да
нъци, ще позволят на държавата
да изплати дължимите от нея още
суми на индустриалците и на зе
мледелците за отчуждените техни
земи. Сумите, които селените из
плащат за земите, които им съ от
стъпени, ще бъдат внасяни в на
ционалната банка за да образуват
един фонд предназначен да под
държ а паричния пазар. Правител
ството е решило да не прибегне в
никой случай към инфлация.

Положението на тържището.

ЦАРИГРАД, 22 октомври 1923 г.

Българската легация в Цариград,
в седмичния си бюлетин от 22 ок
томври т. г., съобщава следното:

Бело сирене Одринско 80—85 гр.
оката.
Масло:
Пресно пресувано
180 гр.
Кашкавалджийско 90-92 гр. ока.

Застоя в търговията продължава
и се усилва. Почти всички по-бо
гати търговци от не турска народ
ност или съ се изселили, или съ
Шив добитък.
престанали да се занимават с тър 
говия. Консумативните способности Овнешко:
на града намаляват. Or там и ново Карнобат. 80-83гр. окатас 13% скон.
то поевтиняване на месото. Въпре Пиротско 73-75 „ „
„ „
»
ки наближаването на зимата, паза Караманско 68
, ,
. ,
ря на дърва и въглища остава слаб. Караяка
72
„ „
„ ,
Тия, които купуваха на големи ко
Говеждо трапезундско 50 гр. ока
личества преди да е настъпила зи та с 13% сконто.
мата, с ъ избегали вече, а останали
Кокошки, хубава стока, едната 60
те купуват само за момента и на до 70 гроша.
ока. От там и едно малко поевти
Пилета, хубава стока, едното 30
няване даже на горивния материал до 40 гроша.
тъкмо през зимата. Зърнени храни
Яйца каса от 1400 до 1500 пар
се внасят и мелят колкото за днев чета 41 лири турски, сортировани за
ните нужди, даже и по-малко, как износ.
то това се вижда от вноса на з ъ р 
Други стони.
нени храни и от съществующия сток
Афион. От Афион-Карахисар 18
на брашна, който от 60000 торби
през миналата седмица е намалял до 19 лири турски оката.
Восък. Анадолски 88—90 гроша
на 50000,
оката.
Зърнени храни.
Джрвени вжглища. 5.30—бгр. оката.
Пристигания:
Сусам. Ж ълт фоб 29 —30 гр. оката.
Ог България 272Уг тона
Тиквени семки 1 9 -2 0 гр. оката.
От Русия
1200
Б ялна кявмрджик. 85—90 гроша
Ог Тракия
15
оката.
Всичко 1482% тона
Цени:

Тарифи нп стоките, внасяни от

Българско жито насипано, обезБжягария в Турция.
митено оката 12%Vгр.
Манитоба оката 13—13% гр.
При пресметаниятз, требва да се
Руско жито насипано обезмитезнае, че първите числа (в десно) по
но оката
123/*гр. казват основната такса, която треб
Ръж насипано обезмит.
9% „
ва да се умножи с 5 или 12, спо
Кукуруз фоб оката
7% ,
ред както е указано.
Ечмик
„
,
. 9Va ,
1 група.
*
Брашна.
№ на
Пристигнали от Америка 183 тона. ' тарифата
на глава
Съществуващ сток 50,000 торби.
7 Бикове и биволи
195X5
8 Волове
150X5
Цени.
9 Крави и биволици
180X5
Амер.хариско 1060 гр. торба отбЗУгк.
10 Юници, юнци и телета 60X5
Местно от жито Манитоба гроша
11 Млечни телета
60X5
1050 торба 72 кгр.
12 Овни, овци, кози и козли 25X5
Местно от българско жито гроша
13 Агнета и ярета
12X5
950 торба 72 кгр.
14 Свине
69X5
Местно от жито руско гроша 980
15 Прасета млечни
24X5
торбата 72 кгр.
18 Кокошки, петли, пилета
Марсилски 765—940 торба от 63
и патици
4X5
килограма.
19 Пуйки, пуяци и гъски
6X 5
Трици. Едри и дребни оката 4V, гр.
Варива.

Фасул. Сух тазгодишен 20—20%
гр. оката.
Млечни продукти.

Котиш рапорта н щммрцм.

Стр. 5-

Икономически Известия

Брой 4

Кашкавал:
Транзитна стока полски 90—95 гр.
Обезмитен балк. сръбски 105—110
гр-килото.
Обезмитен полски сръбски 95-100
>. килото.
ело сирене:

3

11 група.

на 100 кгр.
23 Месо пресно и солено 300X5
24 Пушено и сушено месо,
суджуци и пастърма 400X5
25 Жамбон, салами, колба
си, вол. езици и сланина 500X5
27 Консер. от месо и дивеч 450X5
31 а) Масло пресно, соле
но и топено
450X5
31 б) Други животински

мазнини

180X5

Икономически Известия

Стр 6. .
32 Сирене, кашкавал, саламура икашер
210X5
33 Пресно и кисело млеко 125X5
35 Каймак ; ■
450Х&
36 Яйца, жжлтжци или белтжци
85X5
43 Живи или заклани ко
стенурки
200X5
III Група
За Цариград
46 Жито, пшеница и смес 30X5
за провинцията
46 Жито, пшеница и смес 20X12
47 Ржж, царевица и просо 19X12
49 Ечмикъ, овес елда и хра
ни за птичета
23X12
50 Сусам
60Х 5
52 Боб: бел и сух
60X12
53 а) Пшенично брашно 95Х 5
53 б) Ечемично, царевич- .
но и др. брашна
50X12
55 Малт (бираджийс. ечмик) 30Х 5
56 а) Кола
Л75Х 5
56 б) Нишесте
50X12
IV група
82 Пресен зеленчук
а) Червен лук
б) Бел лук и др.

75X12
250X12

VI група
125 Спирт денатуриран в
бжчви или тенекета
250Х 5
(плюс 2lh гроша общин
ско право на кило.)
129 опет / в б* чви
75X12
( в шишета
120X12
IX група
149 Трици и мелнич. отпаджци 6X5
XIII група
203 Джрва за горене

«г
. 2X12

XVIII група
на 100 кгр.
323 Шаеци и аби от чиста вжлна
а) до 200 грама на кв. м. 8000
б) от 200 до 600 гр. на кв. м. 7000
в)
от 600 грама нагоре
Шаек и аба груба изработка
, и шаяци от обикновена
и смесена козина
5000
332 Гайтан
12550
XXI група
368 Джрвени вжглища

ЮХ5

Т щ ш п ш ш т в Б ел ги я.
Нашето консулство в Брюксел да
ва ни следните сведения за земледелския, индустриалния и текстилния
пазари въ Белгия, кжм 15 октомврий т. г.'Цените са дадени в бел
гийски франка, които Софийската
фондова борса е котирала на 15 того 100 белгийски франка за 525 лв.

I. Земеделския пазар.

Напоследжк постоянните колеба
ния на чуждата валута, вследствие
на променливите противоречиви све
дения по големите политически вжпроси, главно този за Руръ и репа
рациите, не можаха , да не окажат
големо влияние вжрху сключването
на сделките. Тези колебания се ба
зираха главно вжрху спекулацията
и затова купувачите и продавачите
бяха много вжзджржани и дейст
вуваха с голяма предпазливост.
1. Пшеница. Цените на местната
пшеница варират между 78—82 фран
ка хектолитра. Чуждоземната пше
ница има, обаче, едно постоянно по
вишение от 5 фр. в сравнение с ми
налата седмица.
Американска. Манитоба I стара
(ан. алеж) 103 фр.
Манитоба II стара (ан. алеж) 102 фр.
,
III разполагаема 101 „
Манитоба нова реколта, очакв.
2.114.74 долари.
Канза 2 Монреал, разполагаема
93 фр.
Плата: Розафе, 78-те кгр. разпо
лагаема 90 фр.
Розафе 78-те плуваща от 10.9
89 фр.
Барусо 78-те борд 88.50 фр.
, очаквана утре 88 фр.
Индия: Каракес бял разполагаема
85.50 фр.
. Каракес червена разпол. 84 50 фр.
2. Ржж. Цените сж неизменни. На
последнята борса ржжта се котира
70—71 фр. както в миналата седмица.
3. Ечемик. Не се тжрси от малтеригЬ, а само от скотовждците.
Местната реколта — 71—72 фр., с
1 фр. повишение от миналата сед
мица. Чуждоземните ечемици, при
стигнали в незначителни количества
се ликвидирват бжрзо. Котираха се:
Дунавска 68/69 кгр. стара реколта
очакв. ежедневно 71 фр„ 67/68 кгр..
стара реколта, разполагаема — 69
фр. с едно спадане от 1 фр. от ми
6500
налата седмица; 63/64 кгр. нова ре
колта, разполагаема 69 и в близ
ко очакване 68 фр.: Канада 3, очак
вана кжм 20 т.—73 50 фр.; Малтинг
48 ливри, с намаление 1-50 фр., в
очакване 69 фр. В Тунизките — спа
дане от 1-50—3 фр.
Бжлгарски ечемици няма на пазаря.
4. Овес. Цената на местния се джржи на 70/71 фр.
Чуждоземния: Клепен Плата, 52
кгр. разполагаем, 79' фр. Дунавски
48/49 кгр. разполагаем 77 фр. Ду
навски 47/48 кгр. разполагаем 72
франка/
- . V:
5. Царевица. Малки количества
разпблагаеми и близкопристигащи
се купуват бжрже, понеже тжрсенето е голямо. Трябва-,да се;очаква

Брой 4.
повишение на цените, ако англ. лира
не падне значително.
Плата: разполагаема
72.75 фр.
, очакв. 10 того
72.50 „
Сйнкантино: разпол.
80.— „
. очакв. 25 того
79.— „
Вжобще цените сж с 2—3 фр.
по-ниски от миналата седмйца. !.»,
6. Лен. Тжрсенчята са увеличени
от француска страна, но Англия се
вжзджржа. Вжобще се забелезва
едно вжзджржане на пазари с тен
денция на повишение, поради тре
вожните сжобщения за реколтата
на памука.
Куртре супериор
12—20 фр.
„ жжлт
9 —12 „
„ син
9.50—12.50 „
7. Захарно цвекло.. Реколтата до
бра. Джждовете забавиха узреването, увеличиха теглото[на цвеклото.
Очаква се 27—30,000 кгр. на хек
тар. Цените са сжщите:
150 фр. 1000 кгр. с 14% плюс по
15 фр. на всеки % в повече.
Захар бруто разполагаема 180 фр.
Кристализираната за консумация на
мали цената си поради спадането
на валутата. Котира се 213 фр. сре
щу 252 от миналата седмица.
8. Картофи. Цените неизменни,
28—33 фр. 100-те кгр.
9. Добитжк. Спадане на цените
от 0.50—0.60 фр. на кгр. от мина
лия месец.
Огоен добитжк 5 50—6 фр. живо
тегло.
Слаб добитжк 4 —5 фр. живо
тегло.
Слабо тжрсеве на конете.
10. Изкуствени торове. Големо
тжрсене. Цените са запазени.
Нитрати разполагаеми 100-те кгр.
фр. Анверс 106 фр.
Амониев сулфат, доставка октом
ври, 100 кгр. фр. белг. гара—118 фр.
11. Масло. Малко чужди масла на
пазаря. Тенденция повишение.
Цени на едро: Холандско 17-75
фр. 1 кгр., аржентинско 16 25 фр.
местното 15—17 фр.
12. Яйца. Постоянно повишение
на цените поради изчерпването на
стоковете. Цената на едро е 70—80
сантима парчето.“
II. Индустриален пазар.
Вследствие колебанията на шанжа
има вжзджржане в сключването на
сделките.
'
1. Чугун. Спадане на цените в ка
чеството „Томас“ поради секвести
рането на големи количества в Рур.
Предлага се 410—420 фр. фоб Ан
верс.
2. Жслезо. Застой- в цените. ;
№ 2 — фоб Анверс 670—675 фр.

, 7 0 0 -7 2 5 • „

ковашко. № 3 фоб Анверс 825—850
франка. !
•

Брой 4.
3. Стомана. Вжзджржаност в
•сделките. Цени фоб Анверс:
На пжрти (база) 720—725
фр.
Греди
„
685—690 ,,
Обла
„
950.
„
Листове
,,
975.
„
Изтеглена обла
1350—1375 ,,
„ квадратна
1375—1400 ,,
За ресори
1300.
„
Бандажи
820.
„
4. Гвоздеи а телове. Тжрсене до•Бро. Цени фоб Анверс:
Гвоздеи (Париж)база
1300 фр.
• Тело руло
„
1250 „
„ бодлив
„
1550 ,,
5. Ламарина. Запазване на ми
налите цени.. Цените франко или
•фоб за тон сж:
Тона 5 мм.
750—760 фр.
1
1150— 1175 „
тГалванизирана 1 мм. 2000—2025 ,,
6. Камени въглища. Екстракцията
е увеличена, но недостатъчните пре
возни средства от една страна и
увеличаването с 5% на надниците,
от друга, предизвикаха едно общо
покачване на цените от 5—10 фр.
на тон.
7. Стъкларство. Вжпреки увели
чение на производството има по
стоянно голямо тжрсене на стекла
та и предложенията не могат да
удовлетворят нуждите.
Сулфатите се котират 43 — 45
фр. тона. Цените за износ с а :
, Една каса от 300 англ. стжпки,
- свободна мерка и прост амбалаж
струва 230 фр. франко борд, а при
.дадени размери 15—20% увеличение.
Бутилките: обикновени,, зелено
•стжкло, от 6-56—5-72 фр. парчето
■от размери 1/4 до 1 литр, за парти
йци от по 10,000 най-малко.
III. Текстилен Пазар.

Икономически Известия
но 5/4 широко 1-40 мр. 4-40—5-25
фр. метжра.
2. Памук. Суров памук. Недостатжчната американска реколта и по
вредената от джждовете реколта тук
причинява една тенденция на пови
шение в цените.
Памучни тъкани и прежди. Поржчките са слаби, поради колебания
та у купувачите.
1 кгр. амер. прежда на вретено
18, 18—18-50 фр., 1 кгр. америк.
прежда на гранчета 2/36а, 21 55—
21 75, 1 метжр бело памучно платно
шир. 0 80 и 0 90 м. 2‘90—3'25 фр.
1 метжр зефир шир. 0-75 4—4-25 фр.
1 метжр кретон 4-30 фр., 1 метжр
оксфорд шир. 775 4-40—450 фр.

Движение иопараходите.

165 кгр., риба пресна 4 0 0 кгр., чуве»
3 5 0 кгр. боя 6 2 0 кгр., маннфактура 5 6 8
tap ., кокс 2 5 0 кгр. и машинария 6 0 0
к гр ..
: 26.Х. пар. „Клан Шнсхопм“ под ан
глийско знаме с: шевни конци 2 3 0 кгр.
сърма 3 1 0 кгр., калай 1666 к гр , па
мучна маннфактура 2 6 9 9 2 кгр., боракс
1093 кгр., сода каустик 15005 кгр.,
мас 2 3 6 5 кгр. и прежда памучна 4 1 6 5 0
вгр.
Пар. „Кефапония“ под гръцко зн.
Пар. „Ядрия“ итал. знаме.
27. Х. пар, „Ницея“ германско зн.
Пар. „Нстер“ френско зн.
Пар. „София“ .
2 8 . Х. пар. „Тадпа“ фр. зн.
Пар. „Кирил“ .
30.Х. пар. „Япбания“ нтал. зн.
Пар. „Мерано“ итал. зн.
Пар. „Фламиниян“ англ. зн.

Пристигнали параходи:

Заминали параходи:

От миналата седмица:
Пар. „Инчемор“ с: вълнена манифактура 1078 кгр., калай 5280 кгр.,
палмово масло 6165 кгр., галоши 5950
кгр., безир 3640 кгр., юта 38855 кгр.,
черна ламарина 7278 кгр., памучна манифактура 37728 кгр., мушама 618
кгр., сапун 6318 кгр., масло 2390 кгр.,
шевна машина 2990 кгр., сода каустик
38742 кгр., челичена ламарина 69265
кгр., медни джна 3229 кгр., медна ла
марина 2260 кгр., линолеум 5145 кгр.,
сода бикарбонат 6555 кгр., ленено масло
8065 кгр., кожи 2150 кгр., екстракт
485 кгр., машинария 1038 кгр, прежда
104,243 кгр , кадифе 1950 кгр , ютено
зебло 2364 к гр , ютени торби 42240
кгр., киселина 722 кгр., вълна 2357
кгр., ламарина 127260 кгр., железария
1361 кгр., медикаменти 2200 кгр.
Пар „Монтенегро“ с: вълна 46488
кгр., сухи кожи 3152 кгр, гума арабикум 1158 кгр., кожи 10861 кгр., преж
да 58549 кгр., ориз 5000 кгр., анили
нови бои 1811 Kip., памучна манифактура 2595 кгр., машинария 2515 кгр.,
гумени изделия 1174 кгр., вълна 6325
кгр., мармалад 168 кгр. и сусам 10000
кгр.
Пар. „ректор“ с: железария 2752
кгр., гвоздеи 3450 кгр. кожи 11875
кгр., екстракт 25040 кгр , прежда 526
кгр., хидросулфат 265 кгр., манифактура 12326 кгр., масла 19251 кгр.,' ани
линови бои 1996 кгр., машинария 3280
я г р , сапун 4300 кгр., боя 433 кгр.,
кафе 7380 кгр., торби 2000 кгр , ж е
лезария 3036 кгр. и гуми 1314 кгр.
24 X. пар. „Луи Фрейсине“ с: манифактура 508 кгр.
’
Пар. „Бжлгария“ с: машинария 670
кгр , торби 4600 к г р , червен пипер
1500 кгр., еакъз 375 к гр , смокини
6064 к г р , масло 8000 кгр. и сапун

23 X. нар. „Кирил“ с 3 2 1 0 0 0 кгр.
храни за Цариград.
24.Х. пар. „Ннри Фрейсине“.
24.Х. пар. „Луи Фрейсине“ с 1350000
кгр, храни.
2 6 . Х. пар. „Клан Шис?олм“.
Пар. „София“ с 14227 кгр.
27. X. пар. „Ядрия“.
Пар. „Кефапония“ с 3 4 3 ,8 8 5 кгр.
храни.
29. X. пар. „София“ .

Все поради колебанията на шан•ока сделките са по-редки, макар и.да
има известно подобрение. Нуждите
обаче, са големи и при едно стаби
лизиране на положението тжрсенего
. ще бжде значително.
1. Лен. Силните джждове и бури
въ Белгия през последните две сед
мици унищожиха големи количества
,лен, който бе прострем да сжхне —
.приблизително една трета от рекол
тата. Вследствие на това и цените
лема да. спаднат. Малки сделки с
руски и балтийски ленове поради
несигурността в шанжа и недосгатжчни разполагаеми количества.
V Цени на килот Куртре'(най-добро
.качество) 12—20.фр., лен жжлт9—-12
.фр., лен син 9-50—1Г50 ф р , лен
руски 6 30—10 фр.
• . • ,
. Ленени тъкани. Тжрсенето се увеличава •и >цените са твжрди.
Синйо платно.8/4,.широко 1’40 мр. 12775 кгр.
45:50-г-7'50гфр.,.,метжра: ссинйо плат- ! ’ 25.Х. пар.
1
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„Цар Фердинанд* с: язми

Очакват се да пристнгмат
параходи:
Агенция „Дюрони— Раделия.“.

sis „Непг Fraissinet“ идящ от Браила се очаква на 7/8 ноемврий — ще
товари храни за Марсилия.
s/s „Jacques Fraissinet“ идящ от Мар
силия се очаква нв 8/9 ноемврий — ще
разтовари 350 тона разни колониални
стоки.
Агенция „Бр. Зопас*

„Regina“ от Хамбург към 5. XI. 923
с 250 тона р. ст.
„К е п то ге“ ог Ливерпул към 20. XL
с 3 0 0 т. р. ст.
„Сурпа“ от Ливерпул към 8. XI. с
90 тона р ст.
„Troja“ от Хамбург към 5. XI с 250
т. разни стоки.
Агенция „Лойд Триестино“ .
Пар. „Мерано“ на 31. X/ от Триест
и Александрия.

illlUiW Fi'IM UItUUtlll W iU bfll
Колониялъ.

/ З а х а р на. бучки в„каси от цо 5Q
кгр. лв. 3 0 —, а в каси от по 25
кгр. лв., 29-80—30'—захар ситна лв.

C m 8.

Б р о й 4.

„Икономически Известия“

БалдерСтон № ®/ia—570—580 лева;
2 8 —; кафе I лв., 70 кгр., „Рио“ типъ
„
14—585—600 ,
60—64 лв.; ориз пловдив. 20—21лв.,
16—600—615 ,
женувски 17, английски 13—13*50
18—615—630 .
лв.; масло джрвено 1 45 лв., И 44
.
20—630—645
лв. и обикновено 43 лв.; рапично 32
22—645—660 „
лв.; соя 38—39 лв.; маслини 21—25
.
2 4 -6 6 0 -6 7 5 .,
—29 и 31 лв. кгр.; сапун турски 28
Креспи II № Vic—450—460 лева;
—29 лв., марсилски 750—760, тип
Креспи I № 8/is-5 3 0 —540 лева;
сънлайт 1350 лв.; чер пипер 48 лв,;
Креспи I № 14—555—565 лева;
бахар 59—60 лв.; канела 75 лв.;
Сулан есмер Vm—400----- лв.;
кжна 70 лв.; джвка 195—200 лв.;
Сулан кастжр 4/ю—500------лв.;
чувен 60 лв.; лимон, кислота обик
Сулан обикновена боя—500—510
новена 88, на плочки 105 л„ тамян екс.
75 лв., обикновен 50 лв.; фжстжци лв.; кжврак обикновена боя 650 лв.;
27 лв., сяра на бучки 8 50 л в , стип индиго сулан местна боя „Сокол*
ца 7*50—8 лв.; саламак 28-30 лв.; ни- .540—560 лв.; индиго кжврак м. б.
шаджр обикновен 32 лв., синка 25 „Сокол“ 700—710 лв.; боялия сулан
—35 лв.; сода за пране 4*80—5 лв.; индиго английски 750 лв.; кжврак
зачка 3*50 лв.; сода каустик 13*50 Балдерстон местна б о я „Сокол“
лв.; книга сива 11 лв.; книга жжл- 730—750 л в ; боялия кжврак англий
та 12 лв.; сардели 1700—1750 лв.; ски 820—850 лв, алена хиндия (алилеблебии 19 лв.; елеме 22 лв.; свещи заринъ) «До 780—800 лвекстра 49—50 лв., пжрво 46 -47 лв.;
Платна.
чай 180—200 лв.; вжжа италиянски
Днешните
цени
на бжлгарските
60—62 лв.; кжнап итал. 90—210 лв.
калай 125 лв., вжрви германски 85 платна от фабриката на Д-во „Тек
стил“ са следните:
лв., вжрви итал. 75 лв.
Кабот № 4250 лв.; 21*50 метр; №
8150 лв. 21 метр; № 8250 лв. 22 50
Манифантура.
метр; № 3750 лв. 19*50 метр; № 11150
Кабот чехски 90 см. широк лв. 26 лева 25 м е т р ; № 140 лева 37
метр; кабот чехски 80 см. лв. 24 м.; четворно № 9025 лева 22 метр;
фистанлжци с копринени жички 45 хам № 400 лева 12 ярда; хам №
лв. м ; фистанлжци германски — лв. 5650 лв. 14 ярда, хам № 6205 лева
м.; фистанлжци мервейоз 42 лв. м,; 19*50- ярда;, платно белено № 5250
фистанлжци Аида 40 лв. м.; панама лв. 28 метр; оксфорд тжмен 23*50
Iiscio 30 лв. м.; домасе — лв. м.; лева, оксфорд светжл 22*50 метр:
син док yds 30 лв.; дюшеклик гер материя 18 лева метр.
мански 115 см. ш и р о к -------- лз.;
хасе „Паун“ ЗЗЗЗЗ yds 26 лв.; хасе
Железо.
„Лжв“ yds 24 лв.; довлас 200 *см.
Шина 6 лв., обло 6*50 лв., подширок лв. 80—82 м.; довлас 220 ковно 6*50 лв., чемберл. 7*50 лв.,
см. 88—90 лв. м.; „ТралиЧио“ 100 тжнко обло 5 мм. до 8 мм. 7*50 лв.
см. германско —------ лв. м.; зефир
тесни плоски 10/<—18/< 7*50 лв., цинк
26—28 лв.; мерино черно 95 см. лв. 26 — лв., трансмисионни 10 лв., ла3 0 —32 м.; бархет 36—38 лв. м.; ка . марини 9*50 лв.
дифе 70—75 лв. м.; басми холандски
28—29 лв. м.; басми чехски 26—27*50 Варненска стокова борса.
лв. м.; басми английски I 25—26
31 октомврий 1923 год.
лв. ярда; вата II лв. 34 кгр.; мате
рия французка I, 140 см. широка
Положението. Подобренията, които
95 л в ; габарднни памучни 95 см., на'послеажк отбеляза чуждата валу
50—65 лева, зебло местно 100 см. та, помогнаха да се затвжрдят це
16*50 лв., зебло английско 100 см. ните на зжрнените храни, дори и
17—18 лв. метр, хасе № 26000 27-50 да зарегистрират известни повише
—28 лв. ярда, тензухи 60 см. 10 50 ния. Всичко това насжрдчава вж— 11 лв., 90 см. 13—14 лв., 100 см. трешността кжм по-големи товаре
14—15 лв. ярда, хасе 200 см. англий ния и най много за боба.
ско 88—90 лв., 225 см. 90—95 лева
Така в понеделник на борсата
ярда, кабот японски С 93 см. 22 л. бяха изложени 4Г вагона, от които
ярда, кабот американски ССС 24 л. зимница 13 вагона, боб 21 вагона,
ярдз, германски док 65 см. 28—30 царевица 4 вагона и фий 2 вагона.
лв. ярда.
При всичко, че пристигането от ведПрежди.
нжжъ на 21 вагона боб доста онадежди купувачите, че ще могат да
Последните известия донасятъ ед го закупят на по-износни цени, ала
но чувствително повишение в цени- - и продавачите от друга страна схва
; т е Така според днешните телеграми щайки д бре момента не отстжпваанглийските бели прежди се ногн- ха вследствие на което непродаде
; рат 27 пени, а есмерсулан италиан
ните в понеделник 20 вагона, вчера
ски 72 лири.

се продадоха при по-твжрди цени.
Ний сме уверени, че при сегаш
ните благоприятни цени, пристиганията щеха да бждат много по-го
леми, ако в страната не цареше тжй*
джлготрайна суша, която сериозно
започва да безпокои земледелците
и ги кара кжм вжзджржане.
Днес на борсата беха изложени
зимница 6 вагона продадени по 415лв. стотех кгр. при тегло 77*200 и
6/2 чужди примеси, от гара Невша
най-висока цена и 370 лв. на сто
,кгр. при тегло 73 800 и 16/6 чужди
примеси, от гара Дралфа — най-низ
ката.
В сравнение с цените от вчера
без изменение.
Боб 8 вагона, продадени по 5971/*лв. сто кгр. повишение 10 лв. на
сто кгр.
Чистия „Хорос“ се продава 750—
770 лева.
Леща ЬЧг тона продадени по 640
лв. сто кгр.
Фий 12 тона продадени по 3 лв..
сто кгр.
Царевица 2 вагона останаха не
продадена, понеже куповачите пред
лагаха 275 лв. за сто к г р , а про
давачите не отстжпиха от 280 лвДругите артикули без пристигане.
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Рекламите дадени в „икономически
Извееш“ постигат целтасн.
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I Телефон 1211

ПЕЧАТНИЦА ЗОРА
:н а е м а т е л :

Егатарси Вроязв. Кшшераш „Ешстю“
ц Р|ШМ1М11||11ГТ1 В А Р Н А

Брой 4.

Икономически Известия

Стр. 9.
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Ш ЕВНИ М АШ ИНИ

„ФЕНИКС“
ПЪРВОКЛАСНА МАРКА.

'

Шевните машини „ФЕНИКС“ превжзходствуваг всички познати до сега у нас системи,
както по лекия си и бжрз шев, така ;и по своята конструкция и солидност.
ПОСТОЯНЕН ДЕПОЗИТ ОТ ВСИЧКИ МОДЕЛИ:
р ж ч н и , к р а ч н и , о б у щ а р с к и и пр. а така сжшо и голем депозит на
всичките им резервни части при

Г енералния п р ед стави тел за Ц арството

Ставрм Мостов —Плевен.
За телегр. „Ставри Костов“.
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деятелни

Т е л е ф о н № 144.
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градове в Царството.
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се премести на жгжла срещу Общинската електрическа централа.
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О т л и в а 5 всички мелнични машини и машинни части;
а
а Трансмисии, колелета зъбчати и обикновени сжс и без модел.
в
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Приема и изпшшява бжрзо и акуратно всякакви поржчкн.

УСЛОВИЯ НАЙ-МЗНОСНМ.
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Брбй 4.

Йкономически Известия

Стр. 10.
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Централа

ПОПОВО

Клон -

В & РН Д .
Телефон № 25/2

Телефон № 32

Акционери© Д-етв©
Основана 1921, год.

Н а л и т а л 1 ,5 0 0 у0 0 0

ИЗВЖРШВЙ всички банкови операции
ПРНЕИА

срочни и безсрочни влогове

Сввдда отвея зо зхрвеяя т ю .!

Телеграми: „ К р и с п и к “ .

Телефон

003.

ЕКСПОРТ

i ЗЖРНЕНИ ХраниИ ВДРИВй.

I

В В В а В В 8 П б Н Я В а В Н а В & В 0 ^ ^ 2 £ !1 а П В а в а В В Я Я В П П В П В В В п 1 1

шшввввввввввввввввввввшвявввпввшшпввввва

Икономически Известия

Брой 4.

Стр. 11.

Deutsche
Orient-Linie
HAMBURG — STETTIN
....

'

Параход „GOSLAR“ ще пристигне 5 ноември.
„

„DELTA“ „

„

8 ноември.

„

„GALATA“ „

„

7 декември.

Агенти: Братя Ределия--Впрня
п р е д с т а в и т е л и Г. Вези, Син & Сие — Бургас.
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ВНОС и ИЗНОС ZZZ
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Централа: ВАРНА.
Клон: БУРГАС.
Телефон № 328.
Телефон № 224.
Телеграфически адресъ: ЖйЗИЯОШШ-
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Брой 4.

Икономически Известия

Стр. 12.
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ЧЕРНИ
от 1—10 м/м.

ЛАМАРИНА

ЧЕРНИ
от 1—10 м/м.

И ВСИЧКИ ДРУГИ РАЗМЕРИ.
всички
дебелини

всички
дебелини
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и разни колониални стохи в големи количества
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