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Относно самия заемъ, г-нъ Пеневъ
подчърта, че той е недостатъченъ.
На 6 т. м., по инициативата на
Въ края на своята речь г. Васи Тия 50 милиона лева сж почти ни
занаятчийския комитетъ въ гр. Вар левъ разгледа най-важнитЬ пункто що прЬдъ голЬмитЪ нужди на зана
на, б-Ь свикано голЬмо събрание ве отъ правилника, особно чл. 2 , ятчийството, но едновременно тЪ сж
отъ занаятчии и професионалисти, който гласи, че заема се отпуща и нгьщо, ако бждатъ употребени напо поводъ предстоящето раздаване само за производителни цели. право въ производството. Нашата
на 50 милионния занаятчийски кре И последниятъ левъ отъ него трЬб главна грижа е, прочее, да напра
дитъ. Събранието бЬ открито отъ ва да бжде вложенъ въ произво вим това.
Както преждеговорившия, тъй и
председателя на занаятчийския ко дителния трудъ, за покупка на се
митетъ, г-нъ Иванъ Годжовъ, който чива, сурови материали и други, а г-нъ Пеневъ даде въ края на речьдаде най-напредъ думата на пред не за консомация, за изплащане на та си сжществено тълкувание на ония
седателя на Варненската популярна на стари задължения и тЪмъ подоб членове отъ правилника, които чжрбанка, г-нъ Ради Василевъ.
ни. Подкрепата, която държавата таятъ начинитЬ по раздаването на
Въ една стройна и съдържателна дава съ 50-тЪхъ милиона лева, е кредита.
На събранието приежтетвуваше и
речь, г-нъ Василевъ разви‘начина, подкрепа за производството, а не
председателя
на Варненската търг.по който трЬбва да се манипулира за личнитЬ нужди на производите
съ отпуснатия 50 милионенъ кре ля и семейството му. Не трЬбва да индустриална камара, г-нъ Костадитъ. Той трЬбва да бжде разда-, се забравя, че тая подкрепа е на ■„ динъ Геновъ, който изказа мисъльденъ по единъ най-целесъобразенъ * чало на една по-нататашна и, може. та, да се не прави различие при рази справедливъ начинъ. Представи-* би, постоянна държавна помощь, й :Даването-на кредитъ между органи
телигЬ на Популярната банка и на затуй трЬбва да се погрижимъ, щото зирани и.неорганизирани занаятчии
занаятчийството, които ще разпре- отпуснатитЬ 50 мил. лв. да бждатъ и апелира къмъ бждащия занаят
дЬлятъ сумитЬ, трЬбва да действу- използувани по най-целесъобразенъ чийски съвЬтъ да бжде справедливъ
ватъ въ пълна хармония, за да начинъ. И ако въ това успЬемъ, ако и безпристрастенъ при разпредЬлеоправдаятъ довЬрието, което имъ постигнемъ чрезъ общи усилия очак- нието на сумитЬ. Г-нъ Геновъ из
се дава.
ванитЬ резултати, ние съ право мо* каза и увЬрението, че заема, при
Заемътъ. отъ 50 милиона лв. е жемъ да искаме другъ новъ кре единъ рационаленъ пласментъ, ще
съвсемъ недостатъченъ за голЬми- дитъ, и държавата е длъжна да го бжде последванъ огь друга нова
парична помощь отъ страна на дър
тЬ занаятчийски нужди, но държа даде тогава!
жавата.
вата въ тоя моментъ не може да
Следъ г-нъ Василевъ, думата се
Многобройното занаятчийство из
даде нЬщо повече. Затова и онуж- даде на представителя на Варнен
деното занаятчийство трЬбва вина ската търг.-индустр. камара, -f-нъ П. слуша съ внимание всичко, което се
ги да бжде готово само да се гри Пеневъ. Той направи кратькъ пре- говори въ събранието, и съ живи
жи за себе си чрезъ средствата на гледъ на занаятчийскитЬ борби за одобрения изпрати ораторитЪ.
Г-нъ Ив. Годжовъ, ^председателя
самопомощьта. Това еж коопераци- отпущането на заема. Само едно ор
на
занаятчийския комитет, благодаитЪ въ всичката имъ разновидность ганизирано съсловие, издигнато ка-„,
— задруженъ кредитъ, задружна до то съзнателно и единодуш но^Ьло,; . Ри огь имет0 на занаятчийството за
ставка на сечива и сурови материа е въ състояние да си помогне и- да->* ’®а^ 1? и ^ мУ °свЬтления и закри съли, задружна продажба на произве- - привлече къмъ себе си:стрелката на- . бранието.
Борисъ Сакдзовъ.
държавната и стопанска политика.,f
"
денията на труда и др. .
Чрезъ кооперациитЬ занаятчийст Въ борбитЬ на^нащет® Занаятчии- |
вото ще издигне своето производ ство, въ неговитЬ стремежи къмъ i
ство и авторитетъ и ще си създаде държавенъ кредигь, твърде-', мноф Д.
предъ държавата и обществото по-го- спомогнаха ч^усилията на търг,ов- | Инженерътъ г. Б. Ангеловъ дава
‘ ъ в . „Слово“ следнитЬ бележки за
лЬмо довЬрие и кредитъ. И сега въ скитЬ ни камари,
* - ко.-ито>->ви наги- сж
Д - |в
?«-..•
изработения правилникъ за разда имали присърце нуждитЬ на дреб-- |Гебедженския
каналъ:
ването на заема се предвиждатъ по- ното ни производство. Както предъ- J 1 ,Каналътъ съединява ГебедженголЬми суми за кооперациитЬ и съ д ъ р ж а в а т а , ' т ъ й и предъ |с\ото езеро съ Варненското и е дъполовинъ процентъ по-малка лихва. търговскитЬ камари, стоятъ нови *лъгъ 3290 метра. Първото езеро
Затуй нашето занаятчийство трЬбва задачи по отношение занаятчийство §стои 2 20 м. по-високо отъ водната
да се стреми да използува заема не то, което започва да излиза отъ до (повърхнина на второто, чието рав
индивидуално и по отдЬлно, а за сегашното си разорение, за да зае нище е почти еднакво съ морето.
дружно, кооперативно. То трЬбва ме достойно мЬсто като първоре- Следъ откриване на канала, Гебедтутакси да прибЬгне къмъ мощни- денъ факторъ въ стопанския ни и женското езеро ще се изтече въ
общеСтвенъ животъ.
тЬ срЬдства на кооперацията.

По раздаването на занаятчийския кредитъ.

Хеведженскня канплъ.

Стр. 2,
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Варненското и врдат^к имъ ще се дивъ не остжпватъ по своите ре на справедливо третиране търговия
подравни. Следствие нафтова, всич зултати въ Варна. Държавата сле та при митническите правилници и
ки заблатени земи между селата Ге- дователно, има всичкия интересъ да процедури.
4. Опростяване на системата • за
бедже и Сипделъ отъ една страна ги подкрепи. Но за да бжде технои Гебедже—Девня, отъ друга, кои то осжществяване обезпечено и* за даване позволителни за вносъ и
то земи сж държавни и заемагь ед да-не тежатъ те на държавния бю- износъ.
5. Вземане своевременно мерки за
но пространство отъ 19,350 декари, джетъ, необходимо е да се възста
ще останатъ на сухо, съ изключение нови материалната имъ подкрепа: да се предотвратява свогволното и
водната повърхнина на Гебеджен- „фонда за борба съ маларията“, несправедливо прилагане на митниското езеро, което ще се намали до който бе унищоженъ преди две гб- нически закони или нареждания.
6. Опростяване издаването на сви
3,700 декари, защото на това м-fec- дини. Този фондъ, съставенъ отъ
то дъното му е по-низко отъ мор добитите облаги на подобрените мо детелства за стоки, които се освоското равнище. По този начинъ ще чурливи места и отъ сътрудничество бождаватъ при специални техниче
се премахнатъ условията за разви то на страдащите населени центро ски условия, доколкото се касае за
тието на комарите, които пренасятъ ве и окржжни съвети, осигурява на състава имъ, твърдость, качество
пълно търсениятъ изворъ, за пред и пр.
маларичната зараза.
7. Опростяване определенията кои
За постройката на канала до сега приемане на нови мероприятия съ
е похарчено 4,050,000 лева, къмъ още по-цененъ резултатъ за здраве то се прилагатъ къмъ свидетелства
та за произходъ.
които требва да се прибавятъ още то на народа и фиска.
8. Опростяване нарежданията кои
450.000 лв. за отчуждяване частни
то засетатъ търговските пжтници
имоти и права надъ водите, значи
н техните мостри.
всичко 47з мил. лева за ц-Ьлото пред
9. Опростяване формалностите от
приятие.
носително: а) бързото обезмитяване
Значителниятъ разходъ при все
Въ секретариата на Обществото на стоките; б) преглеждане багажа
това се оправдава не само съ по
добрението на обществената хигие на Народите заседава международ на пжтниците; в) начинътъ за вре
на на една значителна и ценна до ната конференция за опростяване менните позволителни; г) депозира
лина, гдето забол-Ьванията отъ ма митническите формалности. Тя е съ не на условната гаранция и усло
лария стигатъ до 20—25% но и съ ставена отъ правителствени експер вията, при които тя се повръща; д)
стопанските последствия за държа ти и представители на Международ трафика.на режима за преработване
вата. Освободените отъ вода 15.650 ните търговски камари. Тридесеть въ чужбина и начинътъ на прове
декара земя, които заедно съ рибо- и петь държави, между които Аме ряване превнасяните стоки, режиловството въ езерото давагь сега на рика и Германия, взематъ участие мътъ на повърнатите стоки и усло
държавата приходъ 156,500 лв. го въ тая конференция, свикана отъ вията какго и формалностите около
дишно, ще добиятъ цена не по- Обществото на Народите на осно техното повръщане е) режимътъ на
малка отъ 1,000 на декаръ. Желе- вание чл. 23 отъ мирния договоръ, антрепозираните стоки и таксите,
зопжтната линия на протежение отъ който членъ осигурява едно спра на които те сж подложени.
12 километра се спасява отъ зали ведливо третиране на търговията.
По сведения, дадени отъ Женева
ване; и най-после плавателностьта А понастоящемъ случаятъ не е та- на 25 октомври т. г . , върху тази
на канала открива новъ износенъ къвъ. Всичко е усложнено и подъ конференция, разискванията сж взе
пжть, главно за строителенъ мате
формата'на митнически формалности ли благоприятенъ характеръ и може
некои малки държави не се коле- вече да се предполага, че между
риалъ, за Варна и пристанището.
Инспектора по маларията, след баятъ да повишаватъ извънмерно народната конференция тю митни
вайки своята програма, продължа своите митнически тарифи, съ което ческите формалности, ще свърши
ва канала отъ Гебедженското езеро само спъватъ търговията. Цельта, съ съ практически резултати.
къмъ Синделъ, за пресушаване на постигането на която иска да при
По настоящемъ тя приготовлява
още единъ държавенъ имотъ — върши работите сй тая конферен множество конвенции, декларации
Султанларското блато, което заема ция, не е да установи еднакво от или препоржчвания, които предвиж5.000 декари и представлява друга насяне за всички държави. Всички датъ, споровете да се поставятъ на
държави иматъ право да устано- разрешение предъ постоянното' прималарична язва.
вяватъ тарифи, даже запрещения за сжтствие на международния сждъ
Ако построениять каналъ се свър
же съ плавателенъ клонъ и къмъ да покровителствуватъ некои на- или предъ какъвъ и да е другъ ардевненските извори, неговата функ- i ционални индустрии но те не бива битраженъ орГанъ. Обаче, разиск
ция ще добие още по-голЪмо сто да в.одятъ една истинска економи- вайки разните членове, които запанско значение за подобрението и ческа война подъ формата на из сягатъ изпълнението на тая програ
разцвета на този индустриаленъ вънредни налози и на специални же- ма, държавните представители билезопжтни' та.ркфи.
край.
ватъ неволно заставени да подематъ
Привършеното предприятие е» реПрограмата на конференцията, и въпроса за митнишките тарифи,
зултатъ на едно щастливо и гЬснсг чиито членове сж почти всички мит които при това, не требва да се
сътрудничество на инженера съ л4>-. нически експерти, може да се резю разяскватъ въ Женева, понеже кон
кара въ областьта на обществената мира така: '•*
венциите не могатъ въ никой
хигиена. Наредъ съ предназначена
1.
Необходимость отъ една метослучай да засегнатъ правата на коя
та целъ за опазване народното здра да на /взаимно съдействие между и да е държава.
ве, оздравителните работи сж съ държавите, за де се намалятъ до миАнглия показва една доста харак
значителни фискални доходи, които нимумъ митническите формалности. теристична тенденция да застжпва
доходи надминаватъ погълнатия за
2.. Незабавно обнародване на мит принципътъ на ограничения протекгЬхъ разходъ, подобряватъ благо ническите тарифи н правилници, за да ционизмъ, който е противенъ на
състоянието на населението и под- се държатъ въ течение заинтересова
нейната стара теория за свободна
крепять индустрията ни. "Оздрави ните търговци отъ всички държави. размена.
телните работи въ Бургасъ- и Плов-3. Напълно спазване принципътъ

Междунаношшта митническа
конференции.

Брой 5.

ВЖТРЕШЕН ОТДЕЛ.
Кредитиране отъ Бълг. народна банка.

Българската народна банка ще кре
дитира клиентите си, споредъ зна
чението имъ, по следния редъ на
предпочитане:
1. Индустриалците, които произвеждатъ предмети отъ първа необходимость за консумация на страна
та и такива, произвеждащи предме
ти за износъ.
2. Експортьорите: а) на общо ос
нование, подъ всички форми на кре
дита и при пълното спазване на бан
ковите наредби, като се избира найподходящата за всеки конкретенъ
случай форма и б) съ ангажиментъ
да. отстжпватъ чуждата си валута
на банката, било чрезъ откупване
срочно камбио, било чрезъ поемане
задължение въ чужда валута и пр.
3. Търговци на предмети отъ първа
необходимость въ духа на наредби
те, дадени съ окржжно № 10634/115
отъ 2. V. 1922 год.
4. Лицата предприели строежи за
собствени нужди.
5. Останалите индустриалци и тър
говци, незасегнати отъ т. 1 и 3 и
занаятчиите, доколкото те не сж
подпомогнати отъ Кооперат. банка.
6. Банките и акционерните дру
жества, само при условията, изброе
ни въ т. 2 на окр. № 10634/115 отъ
2. V. 1922 година.
• 7. За изплащане на мита, данъци,
акцизи, бандероли и др. всички ин
дустриалци и търговци на общо ос
нование, като разбира се, се внима
ва да не се поощряватъ съ такива
кредити и ония, които сами биха
могли да ги изплатятъ въ брой.
8. Лицата съ свободни професии
и чиновници въ изключителни слу
чаи, при уважйтелни причини.
По цената на захарьта.

Министрът на финансите г. Петъръ
Тодоровъ, запитанъ въ свръзка съ
въпроса зе намаление цената на за
харьта, е заявилъ: „Сегашната цена
на захарьта, е доста висока и тя
требва непременно да се намали. По
този въпросъ азъ съмъ взелъ мне
нието и на Висшия стопански съветъ и комисията при министерство
то на вжтрешните работи, която е
натоварена да се грижи за прехра
ната. Азъ наистина проектирамъ; ако
фабрикантите сами не намавятъ це
ната на захарьта да намаля вноснисе мита на внасяната отъ странство
захарь, съ което би могло да се по
лучи едно намаление въ цената на
захарьта“.
Една резолюция.

На 28 октомврий т. г. граждани
отъ Свищовъ и околията сж се съ
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брали въ градския театраленъ салонъ въ Свищовъ за да изслушатъ
отчета на Ал. Екимовъ, който е присжтствувалъ на стопанската конфе
ренция въ столицата. Следъ изслу
шването на отчета, събранието е
взело следното решение:
1) Да помолятъ правителството
да употреби всички усилия за об
лекчение на данъчните и частни за
дължения на населението, които за
дължения вследствие почти двойно
то повишавание стойностьта на на
шия книженъ левъ сж станали не
поносими и ако осганатъ така ще
разорятъ населението.
2) Да се видоизмени данъчната
система по начинъ, щото да се за
пази населението при облаганието
отъ произволи и разорение.
3) Да помолятъ правителството
да употреби всички усилия и вземе
необходимите мерки да осветли
представителите на всички държави
наши победители, за тежкото ма
териално положение на населението,
което несведующи'и неопитни дър
жавници и общественици досега пред
ставляваха погрешно за добро. Да
осветли сжщигЬ и за тежките и не
поносими данъци, съ които населе
нието въ последните три години е
натоварено, които данъци ако останатъ и за напредъ ще разорятъ
окончателно народа и ще го хвърл я т ъ в ъ мизерия и отчаяние.
4) Да употреби всички усилия и да
не допуща вече народа да се пре
товарва още съ нови парични- иска
ния подъ разни форми, предявявани
постоянно отъ нашите победители,
които съ това ще причинявагь ра
зорение и мизерия въ страната ни.
Българския народъ въ тия тежки
времена има правото да иска да му
се даде възможность да може да
живее и твори. Той ще бжде разоренъ и хвърленъ въ отчаяние ако се
взематъ всичките придобивки на не
говия трудъ за данъци и за контри
буции. Въ това отношение той иска
защитата на свните управници, на
които той е готовъ всекога за това
да даде пжлната си подкрепа.
Държавна ипотекарна банка.

Своевременно бехме съобщили за
инициативата да се създаде отдел
на Държавна ипотекарна банка. Та
зи инициатива изглежда да бжде
скоро осжшествена. Управителниятъ
съветъ н а‘Българската народна бан
ка е вече изработилъ проектъ за
отделяне на ипотечния отделъ отъ
сжшата банка и превръщането му
въ отделна ипотекарна банка. Съз
даването на подобна банка би на
мерило своето оправдание, само ако
й бжде даденъ достатъченъ капиталъ, за да се почувствува нейното
сжществувание.

Стр. 3.
Електрическо освегление на гр Шуиенъ.

Общинскиятъ съветъ въ Шуменъ
проектира да снабди града съ елек
трическо осветление, като използу
ва машините въ държавната дърво
делска работилница въ сжщия градъ.
Проектираното предприятие щело
да струва на първо време до 2 ми
лиона лева, които общината ще си
набави чрезъ единъ вжтрешенъ
заемъ. Понеже, освенъ за осветле
ние нощемъ на града, електрическа
та енергия ще се отпуща и денемъ
за нуждите на индустриалните и др.
технически предприятия, общината
била уверена, че заема ще се пок
рие безъ големи мжчнотии. Още
отъ сега мнозина от нуждающигЬ
се отъ електрическа енергия инду
стриалци и други промишленици би
ли готови да внесатъ големи суми.
Общината сметайки въпроса за
окончателно решенъ, и уверена, че
предприетото дело ще се докара до
успешенъ край, вече отдава на пред
приемачи по стопански начинъ по
стройката на 7 кантона за трансфор
маторите. Кантоните за да се построятъ по-скоро ще се дадатъ на
неколко предприемачи. Верва се,
че въ едно непродължително вре
ме, инсталацията ще бжде готова.
Налливъ отъ ученици въ професионал• нитЪ училища.

Въ всички професионални учи
лища въ страната напливътъ на желающи да следватъ въ тия училища
е билъ твърде големъ. Поради
липса на место, мнозина отъ канди
датите сж били принудени да се
повърнатъ. И това става отъ не
колко години насамъ. Този фактъ
показва, че самия животъ вече тлас
ка нашите младежи къмъ производ
ство и търговия и че стопанската
обласгь става по-привлекателна и
по-възнаградителна за младите по
коления, отколкото чиновничествого,
учителството и др. професии. Това
показва още, че въпроса за ирофесионализирането на нашето образо
вание става единъ отъ най-жизнените въпроси на времето, въ което
живеемъ и, следователно, требва
да се загрижимъ вече съ най-скорошното му разрешение.
Средно училище за книгопечатане и
графическо изкуство.

Дирекцията на държавната печат
ница, въ съгласие съ респективното
министерство, е взела решение да
открие при сжщата печатница сргьдно училище за книгопечатание и
графическо искуство съ тригодишенъ курсъ и съ следните отдели:
1) наборна техника (словослагателство, 2) печатарска техника, 3) книговезство, фотомеханика и приложна

Стр. 4.

Икономически Йзвестйй

брой 4.

„Морски сговоръ“, което ще се спи
графика, 5) литография и 6) слово- Събрание.
сва на широко общественъ езикъ
ливство (букволЪярствб)"
По покана на камарата, днесъ въ ще бъде:
Въ програмата се предвиждаш,
АЧг
часа следъ обедъ, въ салона на
1) Да ратува чрезъ морето въ ду
следните предмети, придружени съ
Стоковата
борса г. П. Г. Петровичъ ха на устава на Б. и. м. сговоръ, чийпрактически упражнения: български
езикъ, немски или френски езикъ, държа речь на тема: „Стопанско то девизъ е: „къмъ морето и Дуна
орнаментно и декоративно рисува- то положение на страната и иконо ва за напредъкъ“ и който се стреми:
а) Да работи за пробуждане люние, професионално сметководство мическото повдигане на Варна*.
Подробности ще дадемъ въ иду
бовь къмъ морето и за подържане
и кореспонденция, краснописъ, тех
разумно национално чувство.
нология, професионална хигиена и щия брой.
б) Да въздействува за развитие и
законодателство, общъ прегледъ на Собствено здание на Шуменската по
усилване родното ни мореплаване.
книгопечатарството и графическигЬ пулярна банка.
в) Да ратува за подемане морски
изкуства и пр.
Шуменската популярна банка е да т е и речни промисли, като за това
Пркематъ се ученици свършили
6 класъ и не по-възрастни отъ 20 ла мандатъ на управителния съветъ насърдчава и подпомага. правилно
години. Завършилите ученици се и една комисия къмъ него да тре* разселване и заселване на морските
считатъ за.придобили средно меха тиратъ и разрешатъ въпроса за ку и речни крайбрежия.
г) Да подпомага за присвояване
ническо образование и имъ се га пуване на место и построяване на
и засилване целесъобразна и разум
рантира место въ държавната пе собствено здание за банката.
на общественна и държавна морска
чатница. Свършилите съ отличенъ Поправка.
и речна политика и просвета.
успехъ ще бъдатъ изпращани въ
По независящи отъ насъ причи
2) Да държи членовете на Б. н.
странство на специализация.
ни,
въ
миналия
брой
на
нашия
вестм.
сговоръ и целиятъ български наПо чистота на града.
никъ, въ съобщението за осветява ; родъ въ течение на морските въ
На няколко пъти вече станахме от- нето на новопостроеното здание на проси отъ вътрешенъ и външенъ
зивъ на оплакванията на граж. и особ- Вари. популярна банка, е казано, ; характеръ.
но на търговците отъ пияцата вър че между другите лица е говорилъ
3) Да съобщава и разгласява на
ху занемарената чистота на града.
и представителя на Бълг, центр. ко режданията на Гл. управително тело
За съжаление, отъ надлежната оперативна банка г-нъ Андрей Ляп- на Б. н. м. сговоръ до клоновете на
общинска власть не се обърна нуж чевъ. Молимъ читателите да считатъ сговора и членовете имъ.
ното внимание.
това за погрешно, понеже, като предКнижовно - просветниятъ отделъ
И работите дойдоха до тамъ, че ставитель на казаната банка, е говей- при Б. н. м. сговоръ, който е натоднесъ всички търговци отъ улица рилъ г-нъ Иванъ Михайловъ.
варенъ отъ Гл. управително тело
„Габровска“, която се е превърна
на сговора да издава списанието,
ла на непроходимо блато, поднасяш, Книжнина.
моли всички досегашни сътрудници
писменна тъжба до г. кметаЗ и об
Съ току що излезлата книжка № на „Морска библиотека“, а така с ъ 
ръщайки1неговото внимание върху 9 на „Морска библиотека“ отъ пе- що и желающите за въ бъдаще да
плачевното състояние иа най-тър- чатъ се привършва годишнината, а сътрудничатъ, да подкрепятъ съ ма
товската и оживена часть на града, също и по-нататъшното й периоди териалъ списанието, като се съоб
молятъ часъ по-скоро да се попра ческо излизане. Съгласно решението разяваш, съ духа на гореизложените
ви улицата, за да не се затруднява на учредителния съборъ на Българ цели. Статиите требва да бъдатъ
напраздно търговската имъ работа. ския народенъ морски сговоръ, съ- написани на широко общодостъпенъ
Присъединявайки се къмъ тъж- стоялъ се въ гр. Варна презъ м май езикъ и да съ кратки. Снимките
бата на търговците ний най-настоя- т. г. за напредъ „Морска библиоте требва да бъдатъ придружени съ
телно искаме тоя протестъ да бъде ка“ ще излиза непериодично, а отъ обяснения.
последния.
време на време. Въ нея ще се по
Труда на сътрудниците ще бъде
местващ, цели, напълно завършени възнаграденъ съ следния хонораръ:
Овцете и козите въ България.
За оргинална статия на една стра
Споредъ декларациите, подадени работи по морските въпроси. За из
лизането
на
всеки
последующъ
ноница
— 60 лева.
тази година за облагане съ данъкъ
За преводна статия на една стра
овцете и козите, въ България има меръ ще се съобщава за благовре9,003,000 овце и 1,439,000 кози, или менно. То ще зависи главно отъ р ъ  ница — 40 лева.
За снимки по 10 ст. на кв. см.
всичко 10,443,000 глави дребенъ ро- кописния материалъ, съ който раз
полага редакционния комитетъ и
Всичко що се отнася до списание
гатъ добитъкъ.
отъ средствата които е въ състоя то „Морски сговоръ“ отправяйте на
Нонсомацията на тютюяъ.
ние да отпусне Гл. управително те адресъ:
Консомацията на тютюневи изде ло на сговора за издаването му.
Д о книжовно просветния отделъ при
лия у насъ презъ изтеклата година
Съгласно същото решение офи- Българския Н. М. Сговоръ — Варна. е била 4,660,000 кгр., ще рече сред циалниятъ органъ на Б. н. м. сго
но на месецъ се падатъ 390,000 кгр. воръ ще се именува „Морски сго
Ликвидация.
воръ“ — илюстровано месечно изда
„Народниятъ земледелски мага- ние, гол-Ьмъ форматъ — което ще
зинъ“ е обявенъ въ ликвидация по започне да излиза отъ1 1 януарий
Йзъ ''занаятчийската анкета въ
решение на членовете му коопера 1924 год. Всички членове на Б. н.
х
гр. Шуменъ.
тори.
м. сговоръ, които съ издължили
З а емигрантските паспорти за Америка. членските си вноски, определени
Железари.
Американското консулство въ Со отъ учредителния съборъ, ще полуI.
Въ
старо
време обработваните
фия е прекратило визата на еми чаватъ списанието безплатно. На ос
на
железо
се
наричали брадвари
грантски паспорти за Америка, по таналите членове на сговора и за
(балтаджии)
и
ковачи, (налбанти).
неже числото на българските еми всички нечленове, то ще струва го
т
е
съ
достигали
доста
.големъ брой,
гранти въ Америка е било вече по дишно (10) книжки 100 лева.
имали
съ
отделни
чаршии,
въ които
пълнено.
Цельта на бъдащето списание

Занаятчийски отдел.

Брой 5

Икономически Известия

сж били разположени работилници: 3;000 лв. 10, до 5,000 лв. 2, повече
rfe им. Обаче не сж мбгли да стиг- отъ 6,000 лв. 9 (два тенекеджийски
иагь по благосъстояние първосте дюгеня плащатъ до 20,000 лв.).
пенните еснафи (д и киджн и, тузи, коIV. Данъкъ. Най-малкнятъ данъкъ
жухари, . казанджии и. златари)- Не е 200 лв , най-големия — 7,500 .лв.
сж достигнали до положението да ЦЪлиятъ занаятъ плаща около 93,330
иматъ своя еснафска каса. Презъ лв. А 1 майсторъ средньо плаща да
1860 год. всички еснафи се сгово нъкъ 1,530 лв годишно.
рили да поематъ черковните пари
Членове на семейството 231 (май
97,500 гр. въ своите каси на опол- стора, жена, деца, родители, които
зотворение, като плащали годишна се издържатъ отъ майстора). На 1
лихва 15%, и да засилятъ училищ майсторъ се падзгь 3 6. Като лрината каса (фондъ) съ помощь 29 5000 бавимъ 84 помощници и техни жени
гр., които оставили подъ лихва пакъ и деца 40, всичко занаята изхранва
въ еснафа. Богатите еснафи внася
355 човека.
ли годишно отъ 500 до 2000 гр.
Капиталъ- До 10,000 лв. 29, до
Брадварите сж обложени съ 300 гр. 20.000 лв. 17, до 30,000 лв. 3, до
и ковачите — съ 53 гр. Железари 40.000 лв. 3, до 50,000 лв. 5, до
те сж приготовлявали брадви, тес 100.000 лв. 2, надъ 100,000 лв. 2.
ли, сатъри, мотики, лопати, лемежи,
Задължения къмъ банки или част
чересла, сърпове, коси, свредли, ве ни лица: до 5,000 лв. 10, до 10,000
риги, ножове, гвоздеи,, подкови и лв. 3, до 30,000 лв. 4, до 50,000 лв.
др. инвентарни предмети съ обща 1 и надъ 100,000 лв. 1. Всичкп 19.
Членове на Попул. банка 20, на
помощь (меджия). Техните произ
ведения сж ^задоволявали местните занаят, сдружение 18.
Зарегистрирани фирми 2.
нужди й сж изпращали стоки въ
доста големо количество по цела
Бащитп> имъ упражнявали сжщия
Добруджа дори и въ Бесарабия. занаятъ 13.
Балтаджиите сж оглушавали чарПрикратявали занаята н4>ма.
V. Производство. Не може да се
шията 2—3 часа преди да се съмне
установи броя на произведените
непрекъснато, докато се мръкне.
11. Днешно положение. Съ обработ предмети. Почти всички железари
ване на железото днесъ сж заети се занимаватъ съ поправки на ма
61 самостоятелни майстори, които шини, машинни части, сечива, или
се наричатъ брадвари, желгьзари, монтиратъ железни конструкции..
ножари, пушкари (тюфекчии), меха Тенекеджиите, кантарджиите и ко
ници, кантарджии, тенекеджии, вачите приготвятъ готова стока.
ковачи (налбанти). По народностъ Годишниятъ приходъ се движи отъ
сж: българи 35, турци 10, ерменци 20.000 до 100,000 лв. Само две го
4 и евреи112. По образоваше: не леми работилници стигатъ 400,000
грамотни 22, незавър. осн. уч. 8, за лв. и 900,000 лв. Общия приходъ
вършили осн. уч. 8, незав. прогим. на целия занаятъ стига до 1,500,000
17, зав. прог. 5 и незав. ср. уч. 1, лв. На единъ майсторъ се пада сред
— спец■ обр.: зав. занаят, уч. 5. По ньо около 25,000 лв.
Пазарь. Само местенъ.
произход : отъ градъ 55 и от село 6.
Помощници 84, отъ които май
VI. Външенъ вносъ. Всички желез
стори-работници 7 — българи. Отъ ни изделия се внасятъ отъ вънъ и
градъ 5 и отъ село 2; негра силно конкуриратъ занаята дори въ
мотни 3, зав. осн. уч. 3, зав. прог. изделия, които едно време произ
1, врем. курсъ 2, Калфи 38: бълг. веждаше като брадви, тесли, ножо21, турци 5, евреи 5, ерменци 4, др. ве, полкови, клинци и др. По ка
народ. 3. Произходъ: отъ градъ 32, чество брадвите, мотиките, теслите
отъ село 6. Образование: неграмот сж по-долни, но се продаватъ на
ни 4, незав. ос. уч. 7, зав. осн. уч. цени, които сж надъ костуемата на
16, незав. прог. 11, — следв. вр. курсъ местния занаятчия.
VII • Кредитъ. Належаща нужда
1. Чираци 39: българи 29, турци 4,
евреи 5, др. народ. 1. Отъ градъ 29, отъ кредитъ захвиха 28.
Инструменти. Нужда отъ инст
отъ село 10. Образование: негр. 2,
незав. първон. уч. 9, зав. осн. уч. 9, рументи иматъ 10.
Техника. Никой майсторъ не за
незав. прог. 10, зав. прог. 6, незав.
ср. уч. 3, следвали вр. жел. курсъ 2. яви, че му е нуждна по усъвърВжзнаграждение: при особни усло шеиствувана техника. Обаче искатъ*
вия (годишно, синъ работи при ба да се устроятъ курсове за подготов
ща си) 14, месечари 22, надничари до ка на калфи и чираци.
Работни ржие има достатъчно.
50 лв. 6, до 30 лв. 12, парчеджии
1, срещу храна и квартира 29. Вме Само кантарджиите се оплакватъ,
сто храна чираците лолучзватъ отъ че иматъ много работа, а нематъ по
мощници.
10 до 15 лв. дневно.
III.
Наемъ. До 500 лв. годишно 4, VIII. Пречки. И въ този занаятъ
до 1,000 лв. 19, до 2,000 лв. 17, до майсторите се оплакватъ отъ нело
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ялната конкуренция, на железари и
тенекеджии изъ града и селата безъ
майсторски свидетелства. Конкурирагь ги държавните работилници.
Налбантите се оплакватъ отъ кон
куренцията на държавните ковачи
при конния полкъ.
IX. Сурови материали изключи
телно железо, което иде само отъ
странство фас >нирано и не.
X Кооперативно дп>ло. Тази идея
е далечъ отъ желЬзарите.
XI. Индустриализация. Две отъ
железарските работилници сж на
пжть да се индустриализират*. Те ;
си служагь съ механически двига
тели, иматъ добре уредени леярски !
и стругарски отдели. Могатъ и при- |
готвятъ цели воденични инсталации, j
отливатъ и стругуватъ големи же- j
лезни части. Служатъ си съ по 10
— 15 работника дневно. Една рабо
тилница си построи въ индустриал
ния кварталъ, .специално помещение
и се инсталирва модерно.
ХН. Патроненъ праздникъ. Отъ
старо време железарите почитатъ
св. Атанйсъ за свой покровитель.
На праздннка се събиратъ въ черк
ва, дето правятъ поменъ за почи
налите си колеги и молебенъ за жи
вите. Легеила: с*. Атанасъ работялъ
железо бе^ъ инструменти. Поставялъ и поемалъ отъ огъня железо
то съ ржце, чукалъ го съ юмрукъ. j
Не му горели ржцете, защото во- (
делъ правеленъ животъ и Богъ му|
помагала-. 3 j да не се съблазнявалъ *
той носелъ предъ очите си було. !
Обаче единъ день, когато работялъ ;
съ преметнато було, минавала една
млада жена, въ която светеца се
вгледалъ. И тутакси железото поч
нало да му гори ржцете. Той вед
нага се досетилъ за сторения гряхъ
и отишелъ въ черква да моли Бога
за прошка. Но прошка не послед
вала. Той не можелъ вече да рабо
ти и стоялъ въ дюгеня си много
загриженъ. Единъ день неговиятъ
добъръ калфа св Антонъ дотърчалъ
веселъ и съобщилъ на майстора си,
какъ могатъ да почнатъ работа съ
горещо железо. Той вшгЬлъ кръс
тосаните предни крака на една хрътка и се сетилъ да направи клещи,
първия желЬзарски инсгрументъ.
•Св. Атанасъ се зарадвзлъ, похвалилъ
калфата за досетливостьта му и, за
награда, наредилъ праздника му да
се чествува преди неговия.
Турцитгь почитатъ свой пиръ (по
кровитель) Азирети Даутъ Алеселямъ Легендата му е почти сжщата; Даутъ работи безъ инструменти:
съ юмрукъ кове железото. Той има
чиракъ Мехмедъ, който като наблюдавалъ хрътката, която лежала до
дюгеня, сетилъ се за клещи.
Турците нематъ определенъ день
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за праздникъ. Но вс-Ькой железарь и да произведе тьргъ за. доставката
е длъженъ да поменува името на . на местни царвули.
■>
пира въ всекидневните си молитви
и да го предава на чираците си съ По раздаването занаятчийсння кредитъ
въ гр. Шуменъ.
поржчки да се молягь на Бога за
По раздаването занаятчийския кре
човека, който имъ е далъ занаятъ,
дитъ въ тоя градъ е избрана коми
отъ който се прехранват.
сия съ следния съставъ :
Майсторските изпити въ гр. Варна.
Отъ страна на Популярната бан
ка — Сим. Йовчевъ, Ант. Костовъ и
Тази годишните майсторски из Ст. Яневъ и отъ страна на Шумен
пити въ гр. Барна се произведоха ското занаятчийство
А. Спировъ,
отъ 25 до 27 октомврий включител А. Тодоровъ и Хр. Белчевъ, която
но. Председатель на изпитната ко ще раздава суми на занаятчиите отъ
мисия б е министерския пратеникъ 50 милионния кредитъ. За целия
г. Кирилъ Христовъ. На изпита се окржгъ сж изкани 12 мил. лева, отъ
явиха всичко 328 кандидати, отъ които 10 мил. за раздаване и 2 мил.
които 288 издържаха успешно из за машинарии. Занаятчиите сж не
пита, а останалите 40 неиздържали доволни отъ кж-сия срокъ на заеми
ще се явятъ на идущата изпитна те и сравнително високия лихвенъ
сесия. Тукъ даваме списъкъ по за процентъ.
наяти на явилите се, издържалите
и неиздържалите изпита:
явили се издър. неизд.

6
45
39
1. Дърводелци
5
2. Бжчвари
5
26
25
1
3. Ж елезари
18 —
4. Коларо-железари 18
5. .Колари
10
10
12
9
6. Тенекеджии
3
4
7. Текстил, бояджии 4
4
1 3
8. Шапкари
1716
1
9. Сарачи
6
1
10. Меан.-калайджии 7
1
11. Сандък.-куфардж. 1
1
1 —
12. Кожари
3 —
13. Елек.-инсталатори 3
18
18 —
14. Царвулари
48 19
15. Обущари кавафи 67
16
1
16. Дюлгери
17
19
17. Шивачи
19
1 5
18. Дамски шивачи 6
2
19. Абаджии
2
7
7
20. Кожухари
7 .
21. Худож. бояджии 7
22. Подковачи
15
15
3 —
3
23. Мутафи
8 •—
8
24. Часовникари
6 —
6
25. Златари
Всичко 328
288 40
—

—

—

—

—

—
—

—

—

По доставката на каучукови царвули
отъ странство.

Въ миналия брой на вестника по
местихме протеста на търновските
кожари и, сарачи срещу търга за
доставка отъ странство на 3,500 чиф1та каучукови царвули за погранич-*
пата ни стража. Подобенъ протестъ
е отправенъ до Министерството на
войната и отъ сливенските сарачи,
съ следнятата мотивировка: 1) кау
чуковите обувки не сж хигиенични,
2) техната доставка нищо ие допри
нася за подобрението на лева, 3)
i действуващите закони препорЖчватъ
употребата на местни произведения.
Въ края на протеста сливенци мо■лятъ министра на войната да отм е
ни доставката на каучукови обувки

ВЖНШЕГ ОТДЕЛ.

РОМЪНИЯ

Брой 5-г

Поддамptpnj Mimoppi.
ЦАРИГРАД, 3 0 октомври 1923 г. .

Бжлгарската легация в Цариград,
в седмичния си бюлетин от 30 ок
томври т. г., сжобщава следното:
Положението на тържището.

Положението на; тържището си
остава сжщото, поради указаните
въ миналия бюлетинъ причини. Са
мо цените на месото показватъ ед
но покачване. Това се дължи на
следното обстоятелство: Поради по
стоянното спадане на тия цени презъ
последно време бе престаналъ вно
са на какъвто и да е добитъкъ въ
Цариградъ, а това пъкъ предизвика
презъ тая седмица липса на такъвъ
и отъ тамъ покачване на цените.
Самото товаг обстоятелство показва
обаче, че чозекъ не може лесно да
се основе на цените отъ миналата
седмица. Туй се отнася не само за
месото, а и за всички други стоки,
ала за месото по вече отколкото на
останалите. Ето защо най-добре из*
ползуватъ конюнктурата на Цари
градския пазаръ, ония, които йматъ
на тоя пазаръ надежденъ ннформаторъ и въ случай на нужда изпра
ща телеграфически известия.

Официалния ромънски вестникъ пуб
ликува декрета, за изменение на износнитЬ такси. Новите износни так
си се определятъ както следва: яй
ца, 1 50 лей за парче; месо пресно,
препарирано и консервирано (съ из
ключение свинското месо) 20 лей за
кгр. Износътъ на свинско месо вре
менно е забраненъ; въ случай че та
Зжрнени храни.
зи възбрана се отмени, износната Пристигания:
такса за свинското месо ще възли
Огъ Русия
2000 тона
за на 25 лей на кгр. За жамбонъ ще
Отъ Бжлгария 1747V2
се плаща 25 лей такса, за наденица
Огъ Тракия
35
30 лей, за наденица отъ козе месо
Отъ Америка
850
и други колбасни произведения 25
Всичко 4632V2 тона
лей. за конско и магарешко месо 1
лей, за осгатъцц отъ ознешка вжл-.
Ц ени:
на 6 лей, на кгр., за гипсъ 500 лей
Бжлгарско жито насипано, обезна вагонъ. за едъръ добитъкъ 8,000 митено оката 12V4 гр.
лей на глава, за стъклени артикули
Манитоба оката
1304—131/г гр.
фабрикувани въ Ромъния 1,000 лей
Руско жито насипано обезмитена вагонъ, за кожи 35 лей на кгр.
но оката
123Агр.
и за масло 6000 лей на вагонъ.
Ржж насипано обезмит.
9*/г .
Кукурузъ
фобъ
оката
73
/*—8
.
ТУРЦИЯ.
Ечмикъ .
„ •
93Д „
Турските вестници съобщаватъ,
Брашна.
че едно руско-българско дружество,
0'
съ седалище въ Парижъ, е заявило Пристигнали отъ Америка 639 тона,
на градската префектура въ Царигрядъ, че ще внесе въ сжщия. градъ Сжществуващъ стокъ 65,000 торби.
100 хиляди тона румънски и кав
Цени.
казки петролъ, веднага следъ като
Американско Хариско 1060 гр. тор
се сключи търговския договоръ ба отъ 631/г кгр.
между- Русия и Турция. Дружество
Американско Кондоръ 1140 гроша
то е поискало т ъ префектурата да торба отъ 63г/2 кгр.
.му се отпуснагь необходимите скла
Американско Нелсонъ 1200 гроша
дове за петрола; то ще' построи свои торба отъ 63Vs кгр.
складове въ Чубуклу, които ще бжМестно от жито Манитоба гроша
дагь отстъпени следъ амортизаци 1050 торба 72 кгр.
ята на разходите награда, ако по
Местно от българско жито гроша
следния не предпочита да издигне 950 торба 72 кгр.
саои такива.
Местно отъ жито руско гроша 980
Тия складове ще служатъ при торбата 72 кгр.
транзитъ на петрола за.източните
Марсилски 920—950 гр. торба отъ
'-грани. •
.
63 килограма.
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Трици. Едри оката 47,—47* гроша
.
Дребни , 4V1—47,, „
Варива.

Фасулъ, Сухъ тазгодишенъ 21—22
гр. оката.
Млечни продукти.
.Кашкабал:
Транзитна стока полски 90—95 гр.
килограма. „ ■
Обезмитенъ балк. сръб. 105—110
гр. килото.
Обезмитенъ полски сръбски 95-100
гр. килото.
Бело сирене:
Бело сирене Одринско 80—85 гр.
оката.
-Масло:
Пр-Ьсно пресувано
180 гр.
Кашкавалджийско 90-92, гр. ока.
Живъ добигякъ.

Овнешко:
.‘Карнобат. 85-87 гр. оката с 13% скон.
Пиротско 78-80 „ ,
„ „
Караманско 72 „ „
„ ,
Караяка
77
„
„ „
Говеждо трапезундско 55 гр. ока
та с 13% сконто. *
Кокошки, хубава стока, едната 60
до 70 гроша.
Пилета, хубава стока, едното 30
до 40 гроша.
Яйца каса от 1400 до 1500 пар
чета 41 лири турски, сортировани за
износ.
Други стоки.

Афионъ. Отъ Афионъ-Карахисаръ
18 до 19 лири турски оката.
, Восжкъ. Анадолски 90—91 гроша
оката.
Дървени вжглища. 5.30—6 гр. оката.
Сусам.ъ Жжлтъ фобъ 29—30 гр. ок.
Тиквени семки 19—20 гроша оката.
Вълна кжвжрджикъ. 85—90 гроша
оката.
АЛЕКСАНДРИЯ.

Нашия генераленъ консулъ въ Алексачдрия, г. М. Поповъ дава ни
следнигЬ сведения за тамошното
тържище въ бюлетина си отъ 15
октомврий т. г.
Общо положение. Отбелезаното сра
внително затишие на тържището
преди две седмици продължава и
дори се засили презъ последнит-Ь
дни на миналата седмица. Едно ми
молетно засилване се забелФза са
мо въ сдЪлкигЬ съ захарьта Ява.
Брашна. Гърция, която бФше по
намалила преди две седмици купува
нето на брашна престана съвършен- •
но да купува такива презъ минала
та седмица. Вследствие на това, ц-feнитЪ спаднаха чувствително. Отъ 2
14.2/6 и 14.2/4, днесъ разполагаемо
т о количество слЪзе на 2 13.10 тона

На последъкъ зачестиха оферти на
брашна отъ България. Най-гол-Ьмиrk ни мелници предлагатъ значител
ни количества. ПредлаганигЬ цени
еж. високи и едклкн още не се,
сключватъ, но има изгледи, че на
скоро, съ повече добра воля, да се
отпочнатъ работи. Най - голямата
пречка е липсата на прями съобще
ния съ България и евтино навло.
Трансбордирането на стокигЬ въ
Цариградъ струва скжпо, а това въ
Пирей не представлява никаква га
ранция. Не ще престана да заявявамъ заедно съ тукашнитФ търгов
ци, че.огпочването на Александрий
ската линия съ БългарскитФ пара
ходи е въпиюще и че отлагането му
ще се отрази пагубно за интереситФ
ни на самитф източни пазари, които
рискуваме да изгубимъ съвършенно.
Повтарямъ и тукъ, че ще трФбва да
се побърза и дори да се направятъ
известни жертви отначалото за да
се нзмФстимъ отново на тези пазари,
отъ които Гни отдалечи войната.
Следъ жертвитк на правителството,
което премахна износнитЪ такси и
следъ направенигЬ улеснения на из
носа ни откъмъ централата на девизигЬ, Параходното ни дружество отъ
своя страна трФбва да насърдчи тър
говията ни съ Египетъ.
Кашкавалъ. Макаръ пристиганията
да се усилиха напоследъкъ, ценитЬ
оставатъ твърди. Полския се прода
ва днесъ 16—17 гр. е оката. Наша
балканска стока още н-Ьма и изглеж
да, че не ще станатъ сериозни сдел
ки тая година поради покачването
на лева.
Захарь Ява. Разполагаемото коли
чество се продава ф. ст. 17 тона.
Сусаиъ. Реколтата се привърши и
износа почна.
БФлия и червения Судански сусамъ се продава съ до 3% примеси,
амбалажъ въ двойни чували отъ
около 100 кгр. бруто за нето, това
рене о т ъ Портъ-Суданъ, ПортъСайдъ или Александрия. Цена
24
тона пристанище СрФд. море.
Кожи. Има търсене отъ странство.
Цени: ф. ст. 118 тона за биволскитЬ
отъ кланницит-fc сушени на открито
и ф. ст. 105 триа за волскитф.

Движение на параходите
Пристигнали параходи:
Отъ миналата седмица:
Пар. „Янри Фрейсине“ съ: маиифактура 7389 кгр. памучна прежда 46952
кгр., пиперъ 2103 кгр , линолеумъ 9269
кгр., автомобилни части 797 кгр., гьонъ
8091 кгр, остатъци отъ паиукъ 3755
кгр,, съчми 2068 кгр., олово 1015 кгр.
прана вълна 30872 кгр., аптекарски ар-
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тикули 1331 к гр , каучукъ 1517 кгр.,
боя 3665 кгр,, масло 648 кгр., сапунъ
53922 кгр., вълнена манифактура 1936
кгр., кожи 55801 кгр., фастъци 3007
кгр., нахугь]20789 кгр , мась 2200 кгр.,
кокосово масло 2400 кгр., маслини 675
кгр., химикалии 5117 кгр,, купони 2940
кгр., тамянъ 956 кгр., каботъ ■ 15500
килограма.
'
,
Пар. „Кефалония“ сь смокини 7000
кгр., рошкови 6293 кгр.
Пар. „Ядрия“ сь: памучна манифак
тура 51459 кгр., гьонъ 803 кгр., па
мучна прежда 59543 кгр., черенъ ииперъ 2316 кгр., бахаръ 662 кгр., кане
ла, 706 кгр., електрически кабели 415
кгр., стоманени пърти 1916 кгр., цига
рени книжки 22160 кгр., алуминеви из
далия 184 кгр, форми за шапки 50
кгр., макари 1051 к г р , галантария 920
кгр,, кънапь 1096 кгр., мушама 2301
кгр., въжа 2740 кгр., вата 1917 кгр.,
смокини 1350 кгр., солена риба 150
килограма.
Пар. „Ницея“ съ: катранъ 790 кгр.,
стъклени копчета 139 кгр., гвоздеи
13034 кгр., стенни часовници 2611
кгр., нишадърь 2399 кгр., куфари 1255
кгр., манифактура 1765 кгр., обущар
ски артикули 385 кгр., юзди 843 кгр.,
жел4зария 44465 кгр., обработени ко
жи 2886 кгр., солени кожи 1970&.кгр.,
хараия 793 кгр., водопроводни тр^би
358 кгр., колички 1273 кгр., прана въл
на 2180 кгр., жел^зномлчтни материали
231654 кгр., сода каустикъ 9770 кгр.,
сода бикарбонатъ 1010 кгр., ламарина
19770 кгр, тель 5105 кгр., свещи 1550
кгр., сода-кристална 20700 кгр., тер
пентин ь 2430 кгр.
Пар. „Кирипъ“ съ: книги 823 кгр.,
вълна 10232 кгр., прежда 190 кгр., ма-'
инфактура 123 кгр., торби 2400 кгр.
Пар. „Асгеръ“ сь кожи 5033 кгр.
Пар „Япбания“ сь: каучукови бан
дажи 486 кгр., 13323 кгр,, лимони 2800
кгр , памучна прежда 74282 кгр,, въжа
3518 кгр , риба солена 3400 кгр., коп
чета 352 кгр., оризъ 5000 кгр., смоки
ни 705 кгр , чувенъ 1020 кгр , валоне
12000 кгр., манифактура 1751 кгр
Пар. „Мерано“ сь: памучна манифак
тура 427 кгр., памучна прежде 3855
кгр., сухо грозде 3350 кгр , смокини
9558 кгр., лимони 2900 кгр , бои 663
кгр., празни торби 2712 кгр., кожи
35313 кгр , макарони 109 кгр.
Пар „Созопопъ“ съ: минерално ма
сло 50234 кгр.; тежъкъ бензинъ 10444
кгр.
Пар. „Фламиниянъ“ съ: памучна ма
нифактура 3135 кгр., пам. прежди 38200
кгр., минерално масло 475 кгр.
31.Х. пар. .София“ съ; 25459 кгр.'
крайбрежни стоки.
2. XI. пар. „Едда“ подъ итал. з н .',
3. XI. пар. „София“ съ: 17000 кгр.
крайбрежни стокн.
.
4 XI. пар. „Егина“ подъ гер. зн. съ:
машинарии 786 кгр , анилинови бои 154
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<>ахар 59—60 лв.; канела 75 лв.;
кжна 70 лв.; джвка 195—200 лв.;
чувен 55 лв.; лимон, кислота обик
новена 88, на плочки 105 л., тамян екс.
75 лв., обикновен 50 лв.; фжстжци
27 лв„ сяра на бучки 8 50 л в, стип
ца 7*50—8 лв.; саламак 28-30 лв.; нишаджр обикновен 30 лв., синка 25
—35 лв.; сода за пране 4 80 —5 лв.;
зачка 350 лв.; сода каустик 13*50
лв.; книга сива 11 50 л.; книга жжлта 12 лв.; сардели 1700 —1750 лв.;
леблебии 19 л в ; елеме 22 лв.; свещи
Заминали параходи:
екстра 49—50 лв., пжрво 46—47 лв.;
.• 30.Х. пар. „Нлбания“ съ: 31988 кгр. чай 150, 170/80 лв.; вжжа италиянски
60—62 лв.; кжнап итал. 90—210 лв.
храни.
Пар. „България“ съ 894928 кгр. калай 125 лв., вжрви германски 85
лв., вжрви итал. 75 лв., смокини ка
храни за Цариградъ.
си кгр. 25 лв., смокини торби кгр.
Пар. „Царь Фериинандъ“ съ 884729
22 лв , рошкови 11— 11*50 лв.
кгр. храни за Цариградъ.

к г р , манифактура 527 кгр-, строителни
материали 2172 кгр., цинкова ламарира
3065 кгр, железария 3169 к гр , сухи
кожи 4373 Kip, наковални 2470 кгр.'
амонячна киселина 749 кгр., моруново
масло 2400 кгр,, солени кожи 7521 кгр.,
сода каустикъ 23280 к гр , рошкови
5200 кгр , нафталинъ 1221 кгр., масли
ни 24400 к р„ терпентин ь 2480 кгр.
и сап у н ъ '10500 кгр.
Пар. „България*.
6.XI. пар. „Еден^алъ“ подь аигл. зм.

. 31.Х. Пар. „Ницея“ съ 330000 кгр.
храни.
Пар. „Тадпа*.
Пар. „Итицадъ“.
1.XI. пар. „Фпаминиянъ“
2 XI. пар. „София*, съ: 2427 кгр.
крайбрежни стоки.
Пар. „Кирилъ“ съ 345463 кгр. храни.
Пар. „Мерано“ съ 307061 кгр. храни.
3.XI. пар. „Едца“.
5. XI. пар. „София“.
Пар'. „Егина“ съ 26630 кгр. кюсие
за . Германия.
6. XI. пар. „Еден^апъ“.

Очакват се да пристигнат
параходи:
Агенция А\. Станев.
Пар. „Mardinian* се очаква къмъ 21.XI
923 г. отъ Лондонъ.
Агенция „Братия Раделия *
Пар. „Tadla“ отъ Co „Paquet“ отплу
ва за Цариградъ и Марсилия на 31 ок
томври като натовари 111 каси яйца,
460 торби леща, 1500 торби бобъ,
1500 тона бобъ въ насипано състояние
и др. за Марсилия.
Пар. „G osear“ отъ д-во Deutsche Ori
ent Lime, носящъ стоки транзбордирани
отъ парахода: Rlwine-Buss — се очаква
да пристигне къмъ 8 9 т. м

Информационен отдел.
Колониялъ.
Захар на бучки в каси от по 50
кгр. лв 29 50, а в каси от по 25
кгр. лв., 29-80---- •—3ixap ситна лв.
28 —; кафе 1 лв., 72 кгр., „Рйо* типъ
64—66 лв.; ориз пловаив. 20—21 ля.,
женувски 17, английски 13—13*50
лв.; масло джрвено I 45 лв., II 44
лв. и обикновено 43 лв.; рапично 32
лв.; соя 38—39 лв.; маслини 21—25
—29 и 31 лв. кгр.; сапун турски 28
^—29 лв., марсилски 750 - 760, тип
с ъ т а й г 1350 лв.; чер пипер 48 лв.;

Манифактура.

При първото, обаче, по чувстви
телно раздвижване тия повишения
не ще закъснеятъ да се проявятъ.
Балдерстон № Viz—570—580 лева ;
„
14—585—600 „
16 -6 0 0 —615 „
„
1 8 -6 1 5 -6 3 0 „
20—630—645 „
2 2 - 6 4 5 -6 6 0 „
2 4 - 6 6 0 -6 7 5 „
Креспи II № Чю—450—460 лева;
Креспи 1 № s/i 2 - 530—540 лева;Креспи I № 14—555—565 лева;
Сулан есмер Чю—400----- л в .;1
Сулан кастжр Чю—500------ лв.;
Сулан обикновена боя—500—510
лв.; кжврак обикновена боя 650 лв.;
индиго сулан местна боя „Сокол*
540—560 л в ; индиго кжврак м. б„Сокол“ 700—710 лв.; боялия сулан
индиго английски 750 лв.; кжврак
Балдерстон местна б о я „Сокол*
730—750 л в ; боялия кжврак англий
ски 820—850 лв, алена хиндия (ализаринъ) Vto 780—800 лв.

Кабот чехски 90 см. широк л. 33 м.;
фисганлжци с копринени жички 45
лв. м ; фистанлжци германски — лв.
м.; фистанлжци мегвейоз 42 лв. м.;
Железо.
фистанлжци Аида 40 лв. м.; панама
Шина 6 лв., обло 6*50 лв., подliscio 30 лв. м.; домасе — лв. м.; ковно 6*50 л в , чемберл. 8* — лв.„
син док yds 30 лв.; дюшеклик гер тжнко обло 5 мм.- до 8 мм. 7*50 лв.
мански 115 см. ш и р о к -------- лт.;
тесни плоски г% —18Д 7*50 лв., цинк
хасе „Паун“ 33333 yds 27 л в ; хасе 2 6 — лв., трансмисионни 10 лв., ла
„Лжв‘‘ yds 24 лв.; довлас 200 см. марини 9*50 лв.
широк лв. 80—82 м.; довлас 220
см. 88—90 лв. м.; „Траличио“ 100 Варненска стокова борса.
см. германско 50------ лв. м ; зефир
7 ноемврий 1923 г„
26—28 лв.; мерино черно 95 см. лв.
Положението.
Подобренията,
които
30—32 м.; бархет 34—38 лв. м ; ка
презъ последнигЪ дни зарегистрира
дифе 75—80 лв. м.; басми холандски чуждата валута, предизвикаха и съ
28—29 лв. м ; басми чехски 26—27 50
ответни повишения въ цените на
лв. м.; басми английски 1 25—26 зърненигЬ
храни, а от тукъ и полв. ярда; вата II лв. 34 кгр.; мате големи т„варения отъ вжтрешрия французка I, 140 см широка
Така въ понеделникъ на
95 лв; габардини памучни 95 см.. ностьта.
борсата беха изложени 36, а вчера
50—65 лева, зебло Местно 100 см. 26 вагона. Разбира се, че въ туй
16*50 лв., зебло английско 100 см, число не влизттъ аливретата.
17—18 лв. метр, хасе № 26000 27 50
Днесъ на борсата беха изложени:
—28 лв. ярда, тензухи 60 см. 10 50
Зимница
12 вагона, продадени по
—11 лв„ 90 см 13—14 лв., 100 см.
450 лв. 100 кгр. при тегло 78 кгр.
14—15 лв. ярда, хасе 200 см. англий и 4/2 чужди примеси, отъ Прова
ско 8 8 - 9 0 лв , 225 см. 90—95 лева
дия най-висока цена и 417 50 лева
ярда, кабот японски С 93 см. 22 л. IOO-техъ кгр. при тегло 74 кгр. и
ярда, кабот американски ССС 24 л.
14/4 чужди примеси, отъ Шейтанярда, германски док 65 см. 28—30 джикъ
— най-низката.
лв. ярда.
Въ сравнение съ вчерашните про
дажби 25—30 лв. повишение.
Прежди.
Бобъ 15 вагона продаденъ по
Миналата седмица отбелФзахме,
че западните тържища зарегистри 622*50—740 лв. 100 кгр.
По-твърдо.
раха едно чувствително повишение
Царевица 4 вагона продадени по
и сж съ тенденция къмъ повише
ние. Сега ще добавимъ, чр тая тен 292*50 лв. 100 кгр.
По-твърдо.
денция се затвърди и днешните по
Леща. Неколко дребни партиди
следни иззФсгия гласягь, че англий
ските прежди се потиратъ вече 28 се продадоха по 670 лв. 100 кгр.
Другите артикули безъ пристигане.
пени, а италиански есмеръ суланъ
72—75 лирети.
Телефон 1211
И ако въпреки всичко това преж ч
ПЕЧАТНИЦА
ЗОРА
дите въ нашата пияца не отбеляз:
наемател
ватъ надлежните повишения, при
Ниагарска В р ш Кариращ „Е доп в'
чината е в паричната криза и лип
ВАРНА
са на купувачи.
\
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ПРОИЗВЕЖДА и ПРОДАВА:
на най-износни цени
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За телегр,: .Марулев“.

Телефони Ns 162 и 172

ФАБРИКА

за книжни кесии н картонажни кутии
РАБОТА ИДЙ-ЧИСТД И ИЗНОСНА.
4—156—5
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ПремЪсти кабинета си на буле- 0
вардъ „Мария Луиза“ № 8 до 0
0
аптеката на Гюлмезовъ.
2 -1 7 8 -5
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Ц За телегр: „Пенчо Бонев".

Телефон № 119. ^
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0

за изработване на всички
видове кожи:

0

ГНОИ,ШИК, Ш
ФТНДР. -WI
_ _ _ _

0
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Модерно инсталирана
пално

автоматично

%

водна

Валсова шелница
&
Варна — Река-Девмя.

Произвежда и продава на едро всички ви
дове и качества брашна, трици и отпадаци

на ндй-износни цени.
За телеграми: „Люцилиев“ — Варна.

Телефонъ № 4 9
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Барух & Витали Барух - Бофия

Z

Телеграми: „Барух“.

ул. „Веслец' № '16.

Телефони: 1627, Халите 39.

Рафаел Барух — Варна 1 Ж ак М. Сиди—Пловдив
Телеграми: „Барух“..

Телефон 151. |

ул. „Епископ Софроний“ № 4.

Предлагат следните Г0Т01Ш в склад стоки:
Торби ютени нови за брашна, трици
и пр., всякакви размери и тежини.
Зебла специално за амбалаж на тю
тюни.

I

Панталонлуци, перделици, америрикани, хасета, басми шампосани,
мерино черно, крелони, фулари, сержове, фистанлжци, бархети и др.

Кжврак .три сжрдца“ и „три лопати“, Сулани есмер, кастарлии,
боялии,
I
от прочутата италиянска фабрика „ М Е Р И Д Й О Н А 71Е“

Продажба на едро -

1

само на бали.

Цени винаги най-износни.
19—25

J

диааинндив1наазвиямдиЕМ88Е1инввтаввй1яивавадинин

ЗА

ВНОС и ИЗНОС
Централа: ВАРНА.

Клон: БУРГАС.

Телефон № 328. '

Телефон № 224.

Телеграфически адресъ: ХЙ31УШШШ.

ЕКСПОРТ
Зжрнени яраш и зарива.
3—179—5

. т

а
•

ш

ш
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КОЛОИИЛЛИСТИ И ЖЕЛЪЗЯРИ
Чисти дървени масла отъ прочута
та кжща А. П. Кацакулисъ,
Маслини най-доброкачествени, всички
видове и въ големи количества.
Сапуни бЪли и Марсилски, сжшо и
„Сънлайтъ“ отъ който, ако и да не
сме представители, всЬкога разпо
лагаме съ достатъчни количества;

Кафета, оризъ, най, червенъ пиперъ, книга амбалажна, свещи
„ Г у д а “, сода каустикъ, тенеке
бЪло, желЪзо шведско, а особено
солени риби, смокини, мандари
ни и портокали

П резъ ц-Ьлия сезонъ, на най-нзносии цени
и въ достатъчни количества всЬкога ще намерите при

Акционерното Търговско Дружество

Симеонъ Генчевъ & Братя - Варна.
За телеграми: „Симеонъ Генчевъ*

пдрични Т С
1

1—187—0

Телефонъ №§126.

А ПТТ парични

огнеупорни

огнеупорни,

най-солидни,

най-солидни,

последенъ моделъ

последенъ моделъ

съ прочутитЪ европейски патентовани БРАВИ „FEDRLOS" D. R. С. Н. и D. R. Р.
Изработва и продава винаги на най>нонкурентни цени,

е 13 ДГОПЪ НЖШДНЯНЪ -- ВАРНА
1—185—4

уп. „Царибродска“ № 54.

